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 مجنون   دیبماند وجود ب داریپا
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 تو  دیبه ام یاله

 

  هی ادیسر راهم نباشه. هانا تا به خودش ب یکس  ام،یکنار دارم م  دیتوسالن: بر دیچی پ یغ یج یصدا
تابان نفسشو بند آورده بود. تابان اخم کرده   نیشد. وزن سنگ  نیدفعه مثل مربا پهن وچسب به زم
مثل آدم   تو. هانا بدتر از او با حرص گفت:نییاومدم پا ی داشتم م یگفت:مگه نگفتم برو کنار کور بود

  یآخه نرده جا ی:پاشو از روم خفه ام کردید هلش داد کنار بع شهیسرراهت سبز م یک نیبب   ن،ییپا ایب
 هم. یسن وسالت خجالت بکش. هر دو نشستند روبرو نیدختر ازا هیسرسره باز

. پروانه از آشپزخونه  یدیسرسره خوردنت کار دست خودت م نیبا ا یروز  هیگفتم تابان!  یک نیبب -
هانا بلند شد و رفت رو مبل    د؟ینشست نجای:چرا ادی پرس  نی زم یدخترها رو دنیاومد. با د رونیب

  ابانترشه! ت ی ادامه بده رو دستت م هاشیخل وچل باز نیدخترت بخواد به ا نی نشست:خاله پروانه ا
آدم فروش!   یزنی من حرف م ۀدربار یزد پس کله اش:مواظب باش دار   یکیو ساد یاومد باال سرش وا

 ی! پروانه با تأّسف سر نهیبشکنه! چقدرم دستت سنگدستت  یهانا پشت سرشو ماساژ داد وگفت:اله
به ساعت کرد ازپنج گذشته بود  ی مونه.هانا نگاه یدونم هانا جون! آخرش رو دستم م یتکون داد:م

 شد هانا جون؟ ی:چد یکه پروانه با هول پرس دیدفعه ازجاش پر هی

مگه تابان   میسفارش بد کیک یتولد هارا یبرا رونی برم ب کای شد قرار بود با ها رمیخاله د یوااااا-
خودتو گردن  ی فراموش خودیآدم بمونه. تابان سگرمه هاشو درهم کرد:به من چه!ب یبرا  ذارهیحواس م

 خاله جون؟ یندار   ی: کار د یرو شونه اش انداخت وپروانه رو بوس  فشویمن ننداز.هانا ک 

  هیرفت گفت :من   یبه مامان سالم برسون. هانا همونطور که عقب عقب سمت درسالن م زمی نه عز-
 .  یچ  یعنی مریآلزا یبدم که بفهم یک ینشون تو  یفراموش

  یکن  ریکه مثل خر تو گل گ نمیبرات بچ  یبرنامه ا هیمکث دم در کرد: تابان به خدا  هیبروبابا! هانا -
 منم هرهرهر بهت بخندم.

 ! یجرأت ندار -

 نه! ایجرأت دارم   نی حاال بب-
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 اونوقت خونت حالله!-

 خوام دلم خنک بشه!   ینه م ایخونم حالل باشه -

تابان فرستاد. با رفتن  یبرا   یکرد وبوس یازپروانه خداحافظ  گهیبارد هی! هانا یا وونهیرسمًا د-
 شد.   نیطفلک چطور پهن زم دمیهانا،پروانه گفت:دختر بدبخت حق داره! ازتو آشپزخونه د

 خواست مواظب باشه. یم-

رفت   ی. تابان همون طور که سمت پله ها میار ی حرص منو درب ی!فقط بلدیست یتو بزرگ به بشو ن-
 کرد...  یمامان خانم. پروانه فقط رفتنشو نگاه م میراض  یخل وچل  نیداد زد: من به هم

داد و رفت   یسالم باال بلند هی وارد سالن شد. پارک کرد و  نوی بعد از پدرش اومد خونه. ماش  تابان
 پدرش برگشت.  یسمت پله ها که با صدا

 مبل وگفت: جونم بابا جون!   نیکارت دارم. تابان خودشو پرت کرد رو اول  ای تابان دخترم ب-

باهات حرف بزنم. تابان تو جاش صاف نشست.   یموضوع هی ۀخواستم دربار یجونت سالمت باشه!م -
  هیموضوع مهمه. شش دانگ حواسشو به پدرش داد. برهان  نکهیا یعنیشد   یم  یپدرش جد یوقت

 نگاه به پروانه بعد به تابان کرد. 

 یشد  یخودت خانم یبرا گهیکه د نوبگمیفقط ا ستمین ینیمن اهل مقدمه چ یدون  یدخترم م -
  یدوره زمونه که گرگها نیبه خصوص تو ا یدیم صی خوب ازهم تشخ یلیرو خ  ی،خوب وبد زندگ 

خوان نه خودت! و من   یتو رو به خاطر پولت م یعنی مثل تو!  ییبره ها یکردند برا  نیکم یادیز
رو گفتم تا بهت بگم که برات خواستگاراومده. تابان   نهایاز اون بره ها باشه، ا یکی  ترمدوست ندارم دخ

بعنوان سکوت باال اومد:بذار اول  بابا... دست برهان یآب دهنشو قورت داد وگفت:خواستگار؟ ول 
 بگو.  یخواست یحرفهامو بزنم بعد هرچ

با پدرش دارم   یدورا دور  یی آشنا  دم،یازش نشن  یمورد منف چیکردم ه قیدرباره اش تحق ه،یپسرخوب-
هفته   نیهم ۀمن خواستم پنج شنب ستیهم ن بهیغر نی دوستته،پس همچ نی خواهرش بهتر نکهیو ا

 . یخواستگار  انیب
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 ؟یخواستگار  انی ب دیگفت  یونظرمو بپرس یبا من مشورت کن نکهیبدون ا ؟یبابا! پس نظر من چ  یول-
 منه؟  یزندگ نیحواستون هست ا

تا   ی دون یخوام، خودتم خوب م  یتو رو م یبه نفع توئه!من خوشبخت ی خواستگار  نیتابان!ا-
 دیهرجورکه دوست داشت دییاینکردم گذاشتم مستقل و آزاد بارب   لینظرمو بهتون تحم چوقتی حااله
  یوخوشبخت  یزندگ یپا  یندارم، وقت یاصالً شوخ  یموارد نی هم تو وهم تارا، اما تو چن دیکرد  یزندگ

  یحساس طیشرا نیدر چن  یخودت فکر کن شی کنم، ممکنه پ ینم  غیدر ی چیباشه از ه  انیدر م نتو
برام ارزش نداره،   ای دن نیتو ا یچ یوآرامش شما ه شی باشم، اما خدا شاهده جز آسا یمستبد یبابا
 شماست.  یمن خوشبخت یآرزو

 ... شهی! به اجبار که نمونهیدر م ی عمر زندگ هی یبابا پا-

 که نرفته؟ ادتیتابان! تارا هم مثل تو بود، هیکاف-

  شنهادی رو پ ام یتو ت یخواستند و وقت یمرو  گهیوتارا همد امی کرد، ت یتارا با من فرق م یۀقض  یول-
 تارا نه نگفت.  یداد

خانواده وپسرشون   نیهفته آماده کن، ا نیا ۀپنج شنب  یتو هم خودتو برا نطوربوده،یقسمت اونها ا-
 شده هستند...  دییازهرلحاظ تأ

  هیپرت کرد رو تخت و در رو محکم بست. مانتو وشالشو درآورد و پرت کرد  فشویک  تیبا عصبان   تابان
به در خورد. در آروم باز شد   یبود که نگو. تقه ا ی. اونقدر عصبان نی زم یتخت رو یطرف و نشست پا

اومد داخل ودر رو بست.   دینشن یجواب  یتو؟ وقت  امی تونم ب  ی: م دیپرس  واشیوسر تارا اومد داخل 
 کنارش نشست. 

 از حدش داشت.  شی ب تی درهم تابان نشون از عصبان یتابان؟ سگرمه ها-

گوربه گور شده اس،  یدونم کار اون هانا یوگفت: من م  ختیحرصشو تو صداش ر ؟یتابان خوب -
  یشترعصبانیتابان رو ب نیموفق نشد وا یکرد نخنده ول  یکنم!تارا سع یدستم بهش برسه خفه اش م

 کرد.

 من خنده داره؟ االن وضع  ؟یخند  یچرا م-
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کاره اس؟ تابان منتظر موند تا تارا   چیوسط ه نیبه هانا نداره! اون بدبخت ا ی! آخه ربط دیببخش-
 بده.   حیتوض  شتریب

وازت خوشش اومده،  دهیتو رو باهانا د یچند بار  نکهی رادمنش با بابا تماس گرفته بود،مثل ا یآقا-
 رادمنش که شخصًا با بابا حرف زده. یسوگل یشد

 ! خودیب-

رو    یتون ی: مگه مد یپرپشتش کش یبه موها یکالفه دست  ؟یکن کاری چ یخوا یکه شده، م  هیحاال کار-
 هم نداره.  یبه نظر کس  یکار  شهیبشه حتمًا م  دیاون کار با گهیم یوقت ؟یحرف بابا حرف بزن 

سرش تو   ؟ی بکن  یتون یکارمیچ ادیفرض بر هم ب گفت: به یبا لحن محزون  اد؟ی ازدست من برم یکار -
 شدند...  ری سراز یکی  یکی بغل تارا جا گرفت واشکهاش 

که ماِت نگاهش بود،اشک   رونیروز بعد ازاون ماجرامغموم کرده پشت پنجره نشسته ومثل بارون ب ده
وبا   دیو موجدارشو با سرانگشت پشت گوش فرستاد. دماغشو باال کش یبلند مشک ی.موهاختیر یم

نشد. به  ره،ی شوم رو بگ ۀبرنام نیا یکرده بود تا جلو یپشت دست اشکهاشو از رو گونه زدود. هرکار 
خواهرشه. پشت   دیبازشد. از نوع بازشدن در فهم  یبه آروم ینشد. در با تقه ا ره،ی زد که سرنگ یهر در 

و   نیشدند رو زم  دهیخواهرش کش نیسنگ یخوام تنها باشم.قدمها یم  رونی:برو ب به در داشت،گفت 
  برمقربونت   یکرده گفت: اله  د،بغضیلخت وموجدارش کش یبه موها یاومد کنارش نشست. دست

کرده تا   نی عقاب کم هیمثل  یدی نکبت رو ند ۀبرات خواستگار اومده، اون دختر ینکن، ناسالمت هیگر
خوام   یخوام، نم  ینم یکردم؟!وقت  یگرفته گفت:مِن بدبخت چه گناه ییبا صدا و خالص؟! یتو نه بگ

تارا   ۀنکن! سر از شون ینطور یتارا به فدات! با خودت ا ی! مگه زوره! آروم خواهرشو بغل کرد: اله گهید
 نذاشت ادامه بده. هی... گر ـی نکهیتونم! تحملش سخته! تحّمل ا یکنم؟ نم  کاریبلند کرد: تو بگو چ

 کرد. یبشه کار  دیاگر هست بگو شا ته؟یتو زندگ یا گهی! کس دنمیبب -

که بلد  یدار  فیتشر زهیپاستور  نقدری:ماشاِءا... توهم اد یکش ی. تارا نفس بلندستیکاش بود! اما ن-
 . یدروغم بگ یستین

 ام؟ یب  رونی مخمصه ب  نیتا از ا یبراش ندار   یراه حل هی-

 فرستاده شد.  رونی ب  یآه هی. نفس تابان شبستین بهی ال خوبه غرخودم! حا ینه آبج -
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 پسر ندارم.   نیاز ا یشناخت چیبدتره! من ه بهیکه از صد تا غر  ییآشنا-

شرکت از خودش داره،  هی ساده،یخودش وا  یمستقل و رو پا گنیاونطور که م ست،ین یپسربد-
خوبه    یلیخ  نیتونه هر دو شرکت رو اداره کنه، ا یدرآِن واحد م یعنیستون شرکته باباش هم هست، 

  وشپسرخ یبرادر  یزد وادامه داد:جا یدار  یاش. لبخند معن  ندهیباشه و به فکر آ یکار  نقدریمرد ا هی
 شکنند.  یبراش سر ودست م لیفام یاکثر دخترها دمیشن ه،یپی وخوش ت افهیق

! ؟یگیخوامش تو ازصفاتش برام م ینم گمیاش بخوره توسرم! من م افهیوخوش ق  یپی خوش ت-
از  گم،یباهاش ازآروزهام و هدفهام م نمیشیم،میخواستگار ادیکه م یکردم خواستگار  یتصّورم شهیهم

  ن یی پا ایب گهی تموم موند: تابان خاله م مهی درحرفشون ن ۀ... با باز شدن دوباراهامیاز رؤ نده،یآ ،ازیزندگ
 کنم...  یمنم االن آماده اش م نییخواهرش گفت:تو برو پا   یخواستگارها اومدند. تارا به جا

نداشت. تارا از دو طرف   یماتم زده اش همخوان ۀافی که تارا روش انجام داد با ق  یمیمال شی آرا با
خوام   ی! به خاطربابا!به خاطر مامان! ازت مایربحال د نیکم ازا هیشونه هاشوگرفت: تابان جان من! 

  نیبا ا یعن ی. تابان سرشو باال گرفت وبه خواهربزرگش نگاه کرد: شهی مثل هم یخوددار باش
 .شهیتموم م یهمه چ یخواستگار 

موقع  یب  ی. ازشوخیخوشگل بش  ۀتو زن اون پسر ذاشتمینبودم نم امی ت ۀباورکن اگرعقد کرد-
  ی. دست تارا موهایشمیزد خودشو تو آغوش خواهرش جا داد:ممنونم که پ یخواهرش لبخند محزون 

. هبنده به گلول یوگرنه هر دومون رو م  ومدهیتا مامان ن  نیی پا میموجدارشو نوازش کرد: بهتره زودتر بر
 رفت.....  نییزد و به همراه تارا پا  ینیلبخند غمگ 

.  هیکه داماد نداشته باشه مجلس مزخرف ییغض کرده گفت: خواستگاررو دستش گرفت. ب ییچا ینیس
 تارا هلش داد سمت سالن: زودتر برو پدرومادر داماد منتظرند. 

 !گیافتادم تو د میکنند ازهول هل ی هولم نکن االن فکرم-

 .یخور   یو از جات تکون م ی زن یبه تو باشه تا صبح تو آشپزخونه قنبرک م -

 تحفه اس! یل یپسرشون خ  نکهینه ا-

 شنوند!  یزشته!م  سسسیه-
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وارد سالن شد.با   یچا ینیکه بشنوند. تارا دوباره هلش داد سمت سالن. به اجبار با س گمیدارم م-
شو برداشت: ممنونم دخترم. به   یی)پدرداماد( تعارف کرد که با لبخند چایپدرش اول به هاد ۀاشار

... چه  رماشاءابه تابان کرد:هزا  یا دارانهینگاه خر ییبرداشتن چا نی. اونم حد یماهور)مادرداماد( رس
تشکر رفت کنار   هیزد،با  یدخترم! لبخند محو یبخت بش دیاومده، انشاِءا... سف رمیگ یعروس ناز 

:  دیرو به تابان پرس یسرد نشده بخورند. هاد ییمادرش نشست. برهان )پدرتابان( تعارف کرد تا چا
: اون چه من ورگفت همه چشم به تابان دوخته بودند. ماه ؟یاوردی ن ییخودت چا  یدخترم چرا برا

و    یکن یشرکت به پدرتم کمک م  ۀتو ادار نکهیو ا یهست یا دهیزرنگ و فهم دم،دختر یفهم گرانیازد
به آقا دامادخوشبخت بگم، بعد رو به پروانه)مادر تابان    یتلفن دمیم حیکه ترج  گه،ید یایاز مزا یلیخ

  یبا لبخند تشکر کرد... بحث ها انهکردنش. پرو تیدختر ترب  نی(کرد: دست پروانه خانم درد نکنه با ا
بود   یمجلس م نیپسرم تو ا دیدونم با  ی. ماهور گفت: مدیتموم شد و نوبت به تابان رس یا هیحاش 

 میی نجا یدخترم، منو باباش ا ران،یگرده ا یبرم شهیهم یبرا گهیاه دم ه یتا  اد،یاما نتونست ب
  یوتلفن  رمیگ  یمن شماره شو م  یخواست  ماگره م،یمنت قبول کن ۀدیبه د  یکه داشته باش  یتاهرشرط

  یخراب بشه وبرنگرده،اله ماشیهواپ یتابان تو دلش گفت:»اله  ه؟یباهاش حرف بزن، نظرت چ
  ی! دستم بهت برسه خونت رو حالل مریتو دهن ش  یبرادرت که منو انداخت نیهانا با ا  یبش گریزجیج

که مادرش به پهلوش زد به خودش اومد.  یشد،با آرنج   ی!«سکوت تابان طوالننی کنم هانا!حاال بب
  یبراش فرق نم  یچیه گهیزد: دخترم ماهورجون با تو بود. تابان که د یپروانه لبخند به ظاهرخوش

  یو دوخته بودند گفت: شرط خاص  دهیبزرگترها براش بر نکهیبود،از مهمتر ا دهیخط آخر رس کرد وبه
رو صورت همه جا خوش کرد ِاال   یبخش  تی ضابا کارکردنم مخالف نباشه. لبخند ر نکهیندارم فقط ا

 ی.هادد ید افتهی انیجا پا نیبه پا بود که نگو. مرگ آرزوهاشو در هم  ییخوِد تابان که تو دلش عزا
محضر انجام بشه، درعوض قول داده   هیعقد بدون سروصدا تو  نیکه ا نهی پسرم ا ۀگفت: خواست

ماهور قرار   یدستها یتابان  تو یخودشو اعالم کرد. دستها  تی . برهان رضاکنهی جبران م یعروس 
  ینیسنگ  ۀتابان انگار وزن یروانگشت چپ دستش نشست. برا  ینیالماس نگ  یگرفت، انگشترنامزد

گفتند.   یم ک یبود که انگشتش تحمل اون وزن رو نداشت. صورتش بوسه بارون شد وهمه بهش تبر
گفت. دوباره تعارفات   کیبهش تبر یسم ر یلیاومد. مژده خ رونیمژده به همراه تارا از آشپزخونه ب 

در  مسخره به اتاقش رفت. در رو از تو قفل کرد وبه پشت   ۀجلس نیمعمول شروع شد. تابان خسته ازا
مرگ آرزوهاش اشک   ینشست، پاهاشو تو شکم جمع کرد و برا نیزم یداد،ُسر خورد و رو  هیتک
 ...ختیر
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مدت   ن یبود،گذشت. تو ا یخواستگار   نیکه ازنظر تابان مزخرف تر ییهفته ازمراسم خواستگار هی
  یوعقد تو اتاقش ر  یدهایگشت.تموم خر یرفت وخسته برم  یم  دعقدیدرکناِر مادرش وماهور به خر

  یکار رو براش م نیجمع کنه، تارا ا  لشویوسا دید یدر خودش نم ی رغبت چیهم تلنبار شده بودند ه 
 کم نباشه...  ی ز یتا موقع عقد چ ردک

! رنیو م  انیروزها چطور م ن یبه سرعت برق و باد گذشت. خود تابان هم متوجه نشد ا دوهفته
عقد   ۀکه عروس، بدون داماد سرسفر یساده با حضور دو خانواده برگزار شد. مراسم یلیمراسم خ

عروس رو بشنوه. تابان بغض شو تو   ۀنشسته بود. ماهور تلفن شو روشن کرد تا داماد ازپشت تلفن بل
  مین هیازدواج متنفر بود که حاضرنشد عکس داماد رو  نی نشه.اونقدر از ا یخفه کرد تا اشکش جار  لوگ

ِکل   یبله رو گفت. صدا ی فیضع  یکرد. بار سوم با صدا  یعقد رو جار  ۀغی.عاقد سه بار ص نهیبب یاهنگ
و قطع  یگوش عی. داماد هم ازپشت تلفن بله رو گفت و سردیچی ودست زدن تو سالن محضر پ دنیکش

. تارا شدند  ری دارکرد. تابان درآغوش تارا جا گرفت واشکهاش سراز حهی قلب تابان رو جر شتریب نیکرد ا
 یبله رو داد ی،وقت یکرد:آروم باش خواهر  یم  نییتابان باال وپا ۀدست نوازشگرشو رو شون یبا ناراحت

 گرانید یباش  ،مواظبیحواستو به شوهرت بد نکهیبوجود اومده،اونم ا  تیمهم تو زندگ تیمسئول هی
تا   ،یبفهمه دوستش ندار  ،نذاریمهمه که شوهرتو سمت خودت جذب کن  یلیخ   ارندیازدستت درش ن

 ،منیکه وجود دار  نهیاحساساتتو بروز بده وسرکوبشون نکن،بذار احساست کنه،بذار بب  یتون یم
تو   رهی. تارا خمکن یخودموم ی:سع دی. دماغشو باال کششهیمثل هم یای مطمئنم تو از عهده اش برم

گفت.   یباشه؟ باز هم باشه ا  یکه بود   یباش یبده همون دختر شاد تابان زل زد: بهم قول یچشما
 اصل از فرانسه بود...  انی برل سیسرو هیداماد به عروس   یۀهد

 ادیحاال متأهل شده بود که اونم ز نکهینکرده بود اال ا  رییتغ  یچی تابان ه ینو. برا  یاز نو وروز  روز
بفهمه   ی خواست کس یگذاشته بود،نم فیکرد. حلقه رو از دستش درآورد وداخل ک یاحساس نم

گفت. سالم بر   یبله ا یبده بابام. منش  نویپدرش داد:ا یدستشو به منش یتو  ستیمتأهل شده. ل
  یرو بغل کردند: تو ک گهیتا بناگوش بازشد، از شوق همد  ششین مایآ دنیعشق!با د یزدبانویا

جانم! دختر   یبه صورتش کرد:ا یجوابشو بده نگاه  نکهیاومد، بدون ا  رونی تابان باز بغل  مایآ ؟یاومد
  یم یصم ی هاتابان مثالً ما دوست  یمعرفت ی ب یل یها؟خ ام ی منم ب یچرا نذاشت نمی! ببیتو چقدر ناز شد

دوست داشتم تو مراسم عقدت باشم.  یل یو رفت؟ خ یسروصدا بله رو گفت  یب نطور یاونوقت ا میهست
 کنم...  فیبرات تعر ویتو اتاقم تا همه چ میبر ای کرد: ب  یگفت واشاره به منش یبلند سی تابان ه



 به رنگ دل  یدیترد

10 
 

! اون یش یدونم آخرش بدست خودم کشته م یم ؟یخر   یلی:خ د یتابان پرس ی حرفها  دنیبا شن مایآ
 نیا یبوِراونجا خودشون برا یرها خودش، دخت یداره برا ایبرو ب  یکل دمیکه من تو آلمان د یپسر 

  ینم ی گیخرم   یفروخت براشون؟! اون وقت تو یم  یچه فخر  یدون  یکشته بودند،نم یپسِرشرق
 ران؟یا ادی م یشاخ شمشاد ک نیگفتم؟! حاال ا یک  نیتمومه،بب  یپسِرهمه چ هی خدا! به ؟یخوا

با تأسف تکون داد:   یسر  مای. آادیم  یبدونم ک نکهیچه برسه به ا نمشیخوام بب  یدونم! اصالً نم ینم-
دوست وآشنا   یتموم دخترها کهی درحال  زنهیپسره رو پس م  نیمثل تو، ا یکیتابان تو کارخدا موندم! 

. تابان  ه من کن بی مثل اونو نص یکی پسره برسند،کاش خدا  نیخودشون رو کشتند تا به ا  لیوفام
رو    هایفرانسو تیرضا یتونست ؟یکرد  کاری : چد یپرسموضوع رو کش بده  نیاز ا شتریدوست نداشت ب 

 ؟ یجلب کن 

 گه؟ید هیخوب  یچپ جا یعل ۀکوچ-

 نه؟   ای یازعهده اش بر اومد نمیرو توش گم کنم! حاال بگوبب   یکی تا تو  هیخوب  یآره جا-

 شون جلب کنم.  تیکردم تا تونستم رضا ادیز ازداغشویاوومممممم! جونم برات بگه! بله! اونقدر پ -

 ! یشد یروابط خارج  ری مد ستین  خودیکارت درسته، ب شهیهم-

 ؟ یمنو دست کم گرفت -

 برمنکرش لعنت! -

تفاوت گفت:   ی. تابان ب یکن فیبرام تعر   اتشی روزعقدتو با تموم جزئ دیراهم! فردا با ۀکه خست فیح-
  هیو برگشت:  ستادیر اگفتن ندارم توهم برو خونه ات واستراحت کن. بلند شد دم د یبرا یزخاص یچ

 افتاد رو دستت خداحافظ...  یشام حساب 

  شی رو که وارد زندگ یشخص  اد،یکنار ب  یاجبار  یزندگ  نی با ا  یکرد چطور  یفکرم  نیشبها رو به ا تموم
 نیهست؟ از افکارآزاردهنده خسته شد. سرشو به شدت به دوطرف تکون داد تا ا یکرده، چه جورآدم

  ازهروفارغ   یالی خ  یب یگذشته ها رو کرد،هوا یکنه. دلش هوا رونی موهوم رو از ذهنش ب یفکرها
واز کنارپنجره فاصله گرفت. نشست   دیکش یرو دوشش باشه.آه  یتیمسئول نکهیا ،بدونیفکر  ۀدغدغ

  نیا نیبه خودش زد:بختت شده ع یپوزخند دید وتریکامپ اهی س ۀدشو تو صفح. خووترشیکامپ  یپا
  کتی وج  یبخت دست وپا بزن  یاه یس نیتو ا دی،بایحاال هم که کرد  یکرد  یقبول م دیصفحه، نبا



 به رنگ دل  یدیترد

11 
 

  رلبیوچشماشو بست،ز وتریکامپ زی رو گونه اش ُسر خورد.سرشو گذاشت رو م  ی. قطره اشکادیندر
 نحس...  یزندگ  نی بخت شوم،نفرت بر ا ن یزمزمه کرد:لعنت به ا

شد. اصالً   ره یخودش خ  ۀماتم زد ۀافی بود وبه ق سادهیوا نه یآ یماه به سرعت برق وباد گذشت. جلو هی
  یماه رو با ب هی نیقدم برداره. ا هی یشدند حت  یرفتن نداشت، پاهاش باهاش همراه نم یبرا  یرغبت

باطل. از   الی خ  یاز اومدن منصرف بشه اما زه دیشا نکهیا دیگذرونده بود به ام یتفاوت یوب یال یخ
 چیکه ه یبراش نداشت روبرو بشه،با کس   یفرق چیها ه بهی مرد که با غر نیبا ا  دیترس  یم یاون روز 
 شناخت...   یازش نداشت وفقط بعنوان برادر دوستش م یشناخت 

: تابان هنوز آماده نشده؟ پروانه خواست  دیپرس کرد روبه همسرش  یوار یبه ساعت د ینگاه  پدرش
  ستیحالش خوش ن گهی: بابا تابان مستادیپله ا نیاومد رو آخر نییجوابشو بده که تارا از پله ها پا

. پروانه  ادیب  دی! باخودی. پروانه نگران به شوهرش نگاه کرد. برهان اخم کرده گفت:ب ادیتونه ب ینم
دختر   نی ،ایازش دفاع کن دینه پروانه! نبا گهید نجایکم گفت: ابگه که برهان مح  یز ی دهن بازکرد چ

بلند   ستادی استقبالش. دم پله ا ادیب  دیبا  ن،یزم نهیشیپروازش م گهیساعت د هی اد،تایشوهرش داره م
 باال...   امیخودم م  ینبود نییپا گهید ۀقی صدا زد:تابان تا ده دق

شد پانزده   قهیخودش... ده دق ی رو  دیپدرش ازجا بلندش کرد،رفت تو تختش وپتو رو کش یصدا
کرد   یشناخت. داشت تموم تالششو م یباباشو خوب م  ق یکشدار وعم ینشد... نفسها یو خبر  قهیدق

صداش   گهی. چند بار ددینشن یی:تابان دخترم؟! صدا زدیبود وصداش م سادهینباشه. دم در وا یعصبان 
بسته اش  یچشما دنیپتو رو کنار زد. با د ؟یدار یباالسرش اومد: تابان بابا ب  دینشن  یجواب یوقتزد 
 شد؟  ی:چد یرفت. پروانه پرس ن ییتکون داد وپا  یسر 

رفتند. تابان با    رونینشد،دنبال برهان ب  رشونیدستگ یز ی انداختند،چ ی! تارا وپروانه بهم نگاهمیبر-
خونه    سیدونست ان یبود. م یبهار  یروزها  نیازخونه کنارپنجره اومد.آخر نیرفتن ماش رونی ب یصدا

کم تو خونه   هیکه رو اجاق بود رو گرم کرد وخورد.  ییبه آشپزخونه زد. غذا یرفت وسر   نییپا  ستین
 سر خودشو گرم کنه... یجور   هیزد،حوصله اش سر رفت،به اجبار برگشت تو اتاقش تا   یچرخ

تارا فرستاد. جوابش اومد که شام اونجا   یبرا یامک یاومدن خانواده نشد. پاز   یشد وخبر  کیتار هوا
  ۀهم برنام ونیزی سرهم کرد وخورد. تلو یز یچ هیشام   یکرد. رفت تو آشپزخونه وبرا یهستند. اخم

به   رشزل زد به ناکجاآباد. افکا یک ی تار ینداشت، کالفه به اتاقش رفت. نشست لب تخت وتو یخاص 
نداشت اما بااومدن پسره هول   یدغدغه ا چیماه ه ک ی نیشد. تو ا یم دهی کش ییهر سمت وسو
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  کیبه ساعت کرد نزد یداد.نگاه رونیب  ییسرراه سبز بشه.نفس پرصدا یداشت که به هربهونه ا نویا
 وبه تخت خوابش رفت... دیکش یا ازهیبود.خم  ازدهی

نگاه بهش   هیرو جلوش گذاشت:  یپوشه ا مایانداخت. آ یم ری هاکان رو به تأخ دنید یهربهونه ا با
از شاه دوماد چه خبر؟ تابان با اخم پوشه رو گرفت: سرت به کار خودت   ی: راستد یپرس هیبنداز وبا کنا
کرد:   مایبه آ ندشو! امروز هاپو گازت گرفته؟ نگاه تیکرد:آخ زونیآو یلب مایهم موقوف! آ ی باشه فضول

 رو ندارم.  یک یکل کل کردن با تو  ۀتو سرت ها!اصالً حوصل زنمیبه خدا م

باال برد: معذرت   میتسل ۀدستهاشو به نشون مایتر نگاهش کرد. آ یوعصب  زتر یت  نباریهاپو! تابان ا-
ودستشو  ینشست رو صندل  ؟یر یگ  یم پاچه یچپ پا شد ۀکنم چون حقته، امروز ازدند ینم  یخواه

هم اون مادرمرده! بنده خدا  یش یم  تیهم خودت اذ  یجور   نیش؟این یبب یر ی : چرا نمزکردیستون م
تو آب نمک؟! تابان بلند شد،پوشه   شی واومده به خاطر تو، اونوقت تو خواباند  دهیهمه راهو کوب نیا

خواد  ی گذاشت:اون بنده خدا به خاطر مادرش اومده نه من!اومد نشست سرجاش: نم لیرو تو فا
 مّنت شو سر من بذاره.

تابان!اون سه سال خارج از کشور بوده حاال که عقد کرده، برگشته، خودت   یکن  یم یانصاف  یب یدار -
 ران؟ یا ادیچرا بعد سه سال حاضرشده ب ،یکالهتو بکن قاض 

 بشه.   یک یبزنم تو فکت که دهن وفکت با آسفالت  نیخواد همچ  یوقتها دلم م ی گاه مایآ-

  یوآه  دیپشت گردنش کش یتابان کالفه دست  ؟یگیم نویا یسؤالم نداشت یبرا  یچون جواب-
 . یبه کارهات برس ی:بهتره بر دیکش

  شتریبلند شد. تابان چشماشو بست تا ب ی!دستت درد نکنه! بادلخور گه؟یموقوف د یفضول  یعنی-
لحظه از رفتن   هی ماینداشتم. آ یخوام قصد بد  ی! معذرت مماینشه: ببخش آ  یعصب نیازا
دوستشو رنجانده بود ناراحت   نی بهتر نکهیرفت. ازا رونی ازاتاق ب یطوالن باً یمکث تقر هی ساد،بعدیوا

  یهمه سردرگم نیکرد،داشت از ا  نیسمت پخش زم هیبود رو به   زشی م یهرچه رو تی شد، با عصبان 
 شد...  یم وونهید

. پروانه قبل از همه یبخت بش  دیسف یگفت: دستت درد نکنه مادر! اله سیشامو آماده کرد. ان  زیم
کنار   یشوهرش وتارا: پس پدرت وتارا کو؟ تابان رو صندل  یخال  یجا دنی شام با د  زیاومد سر م

  یکم دشخو  یشام. پروانه برا رهیم  یبابا هم گفت با آقا هاد رون،ی ته برف  امیمادرش نشست: تارا با ت
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. دست تابان از  دیخر یبرا دیدنبالت تا باهم بر ادیتابان، هاکان گفت فردا عصر م ی: راستدیغذا کش
 .ستادیحرکت ا

 ؟ یچ  دیخر-

 خره؟ یم  یزنش چ یشوهر برا  هیکنه!مگه  دیخواد برات خر  یم ؟یچ  دیخر-

خوام شام بخورم    یبگه که تابان گفت:مامان م  یز ی. پروانه خواست چرمیگ یخودم باهاش تماس م-
 نگفت ومشغول خوردن شد...  یز ی پروانه چ ؟یذار یم

زد. هانا باهاش تماس   یاز رفتن با هاکان سر بازم  یگذشت وتابان به هر بهونه ا گهید ۀدوهفت
 گرفت.  

 . مایبود مثل آ  شیم یصم یوستها  ! هانا از دزمیعز  یجانم هاناجون!خوب-

-........ 

 کجا؟ -

-....... 

 رسونم.  یاالن خودمو م  ام،یم-

-...... 

سپرد مواظب باشه تا  یدرست کردن شال سرش به منش نیبرداشت ح   نویماش چییباشه. سو-
دفعه چشمش به هانا افتاد که داشت  هیکنه.   داشیرو نگاه کردتا بلکه پ ابونیبرگرده... گوشه و کنار خ

شون   کی سمت شون رفت. نزد  یشد.عصب  ادهی دوبل پارک کرد وپ نوی کرد. ماش یپسر کل کل م  هیبا 
!به یتابان بغض شو قورت داد: خوب شد اومد دنیشده؟ هانا با د ی:هانا چ دی پرس یوجد محکمشد 

مزاحم  گمیبهش م  یهرچ ندازهیم کهی ت  یوه نجای... دنبالم کرده تا اابونیازخ  شعوریپسره اشاره کرد: ب
که   تی تو اون جمع یمحکم  یلیس ی. پسره تا خواست دهن باز کنه، صداستی نشو گوشش بدهکار ن

دوم   یلیگاو!مـ... س یزن یچرا م یتموم گفت:هوووو  ییشد. پسره با پررو دهیشون کرده بودند شن ورهد
  ی:خجالت نم دیتوپ  تی حرف زدن بهش نداد، سمت جمع ۀصورت پسره خورد واجاز ۀگیبه طرف د

طور خونسردانه   نیشد هم یمزاحم خواهر ومادر خودتونم م یاگر کس د؟یکن ی نگاه م دیموند دیکش
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جور موارد   نیو ا شهیها که ناموس سرشون نم  یبعض یبرا هیزیخجالت خوب چ  د؟یکرد ینگاش م
ها شده براشون  یکه ناموس بعض یرتیغ یب ی! لعنت به مردهاهشیمحسوب م یبراشون سرگرم

  یهر دختر  ی! بعد برگشت سمت پسره: تو هم برو دنبال همسطح خودت، فکرکردنمایوس  شینما
! بهتره زود گورتو گم  ابوی یهم هستند؟ نه جناب!آدرسو اشتباه اومد مثلچراغ سبز بهت نشون داد 

  تی گم شد. با عصبان تی ! مردم کم کم متفرق شدند و پسره هم تو جمعسی تا زنگ نزدم به پل یکن
گوشه پارک کرد، با   هیو  دندیشرکت رس  یکهای ... نزدنیوبرد توماش دیدست هانا رو دنبال خودش کش

 یبرا یمناسب  یچند بارگفتم جنوب شهر،جا ؟یکرد یم یل شد: تو اونجا چه غلط یاخم سمت هانا متما
  یاونجا؟ هانا سر  یدونه رفت یم کای !هانمیبب ؟یتا بفهم  ادی سرت ب ییبال هی دی!باست؟یمنو وامثال تو ن 

 گفت: اگربفهمه خونم حالله! یف یضع یسمت باال انداخت. با صدا

 ؟  یرفت یپاشد ییاونجا امروز چت بود تنها یر ی با برادرت م شهیتو که هم-

 کار داشت بابا خواست من برم.   کایها-

 با عمو حرف بزنم.   دیدم باخو-

 . ومدمیکار ساده هم بر ن هی ۀهستم که از عهد یعرضه ودست وپا چلفت  یمن ب  کنهی اونوقت بابا فکرم-

به هانا   یزد. چشم غّره ا یبار  طنتیها! هانا لبخند ش  ارمیسرخودم م ییبال هی  زنمی هانا از دست توم-
  ؟یچ  یعن یخنده  نیرفت: ا

شدند: هانا    شتریشد،گره ابروهاش ب رهی خورده به هانا خ  هیکاله.  یمونه ب یاونوقت داداشم سرش م-
 گرفته؟ تی تو شوخ م،ی! االن من جدیبش  مریتو مالجت تا دچار آلزا زنمیم

نه؟ بدون   ای   یرسون  ی م ،حاالیشی شرکت از دستم خالص م  یمنو برسون یخواد خودتو خسته کن  ینم-
 روشن کرد وراه افتاد...  نویحرف ماش 

تو راه رفتن به شرکت و خونه خالصه شده بود. خسته از   شی. تموم زندگ رونی آماده شد،بره ب  یعصر 
  یباال انداخت: ا  یی. تو سالن به خواهرش برخورد. تارا ابرورونی از اتاقش اومد ب ،یتکرار  یروزها

 چشمتو  یش ِست شده بود وحساب با لباس مشیمال شی آرا ؟یبه سالمت ،کجایجانم!چه خوشگل کرد 
 اومد. یم
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نشستن رو مبل گفت:   نیاومد... ح رونیازآشپزخونه ب  وهی عوض کنم. پروانه با بشقاب م ییهوا رمیم-
بهونه   یتابان ! بخوا   نیرون،ببی ب دیدنبالت تا باهم بر اد یصبح هاکان تماس گرفت گفت پس فردا م

 ی. لبهای ر ی و باهاش م  یکن ی، درخواست شو قبول م خانم هیمثل  نباریدونم با تو! ا یمن م یار یب
 شد.  زونیتابان آو

 باشه! -

 حاال شد!... -

 یبا صدا  هوی  رون،ی مادرشو دست به سر کنه تا با هاکان نره ب یافکارش غرق بود که چطور  تو
دستش رو دهنش  هیفاصله داشت. ازترس  نیبا ماش یبه خودش اومد. چند سانت ین یترمزماش

 ستادهیا ابونی. وسط خرونی زد ب ی اش رو قلبش نشست. چشماش داشت از حدقه م گهیودست د
 یشو از رو  یآفتاب  نک یاز توش دراومد .ع یکه پسر  دیرو د  یمتیگرون ق یشکم  نیبود. چشمش ماش 

 نیابه  ن یخانم؟ ماش  یچشماش برداشت واخم کرده مقابل تابان قرار گرفت،طلب کارانه گفت:کور 
! از دیکردم االن مرده بود ی!ترمز نمگهید یجا هی یبهتره بر   یدار  یقصد خودکش ؟ین یب  یرو نم  یبزرگ

به غبغه اش انداخت   یکرد جوش آورد. تابان دست به کمر زد وباد ینگاهش م تکبرحرف مرد که با 
  ینیماش نیهمچ هینکن بابات  الی مواظب حرف زدنت باش پسرجون! خ یومحکم گفت: هوو

  ی! من نه قصد خودکشیبلغور کن یخواست  یوهرحرف  یدلت خواست بکن  یپات هرغلط  ریانداخته ز
 ،هرچند،یجوالن بد ابونیتو خ یایبعد ب  یر یبگ ادیتو   یرانندگ یر دارم ونه کورم! بهتره تو اول ب

ت  شد. صور  دهی! راه افتاد بره که بازوشو به عقب کشی باز  نیتا ماش  ادیبهت م  شتریب  یروروک باز 
 یک یزد: فکرکرد یم یپسره به سرخ  تی ازعصبان یبود که چشما  کیپسره اونقدر به صورتش نزد

آب از آب  نکهیلهت کنم بدون ا  نمیرماش ی تونستم ز یراحت م ؟یزن ی باهام حرف م یجور  نیا یهست
!  ارمیسرت ب یی دونستم چه بال یکار دارم وگرنه م فیکردم، ح یکار رو م  نیکاش ا یتکون بخوره، که ا

حرف   نطوری ا ی! تابان تا حاال از کسایح  یب  ۀخوام رد بشم دختر  یتابان رو به عقب پرت کرد: برو کنارم
برت داشته پسِرصمصام السطنه   الی! نکنه خ یداد زد:هو باً یبود تقر ستادهیکه ا  نجانخورده بود، همو

 یتفاوت بزرگ با همون مردم دار  هی مردم، البته  نیا ۀمثل هم یکی! توهم یازخود راض یرآقای؟نخیا
سمت تابان نشونه  نی ماش ۀپسره از پنجر ۀ. انگشت اشاریافتاد لیازدماغ ف  یکن  یفکرم نکهیاونم ا
مثل تو،دهن به دهن نشم، روزخوش خانم وگاز داد به  یابونیخ  یبا دخترها گهیباشه د  ادمیرفت: 
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فحش بود نثار اون   یکه به پارک برسه هرچ یبود. تا زمان   دهیورفت. تابان تا حدانفجار رس نیماش
 پسره کرد که روزشو خراب کرده بود...

که قرار بود هاکان بره دنبالش رفت   یاون روز  ن،یهم یبرا  ستیخونه ن  یبهش قول داد کس  هانا
 خواست هاکان رو بچزونه...  یم نطوریهانا. ا شیپ

کاسه  هی یکرد:هانا خدا شاهده بفهمم دستت با اون داداش چلغوزت تو  یبه دو م ّکهی با هانا  داشت
بار دومش    نیبهت دروغ گفتم که ا یمرتب کرد: ک رشوی تحر زی م یکشمت. هانا صندل یاس خودم م

کش همه رو پشت سرش   هیوبا  دیبه موهاش کش  یتبه خودش کرد دس  ینگاه نهی باشه؟ تابان از آ
رنگ    یلیام خ افهیهانا ق گمیکرد وبست. ابروهاشو صاف کرد. مانتوشو رو تخت هانا انداخت: م  عجم
 لحظه تو صورتش زوم شد. هیاس نه؟ هانا  دهیپر

تو    نییدرست کرده دستت درد نکنه برو پا یخونگ کیتابان! طال برامون ک یراست ،یا شهینه!مثل هم-
 .  رمی م یم ینخوردم دارم از گرسنگ  یز ی ناهار چ میبخور  اریبردار ب  خچالهی

 هیدخترخوب! من که دستم بنده. تابان  نیبه گردنش داد:آفر یقر  هی! هانا اهینوکر بابات غالم س-
  فیپس خودت تشر یکن  ینم یوکار خاص  یزنیبا بنده حرف م یاز سر تا پاش کرد: االن که دار  ینگاه

رفت لب تخت نشست:به جان تو   دهی. هانا دست به کمرش زد، خماریمنم ب یببر تو آشپزخونه برا
تنبل   یر ی بم  یرفتن گفت: ا رونی تکون داد، قبل از ب یتونم کمرم گرفته. تابان چپ وراست سر  ینم

 کنم. یهم درست م ییآشپزخونه چا ایب گهید ۀقیده دق هی! هیدونم دردت چ  یخان!م

پله ها   یوقت از نرده ها به جا هیباشه؟!   یقربون دستت حاال شد،اما تابان! جان من مثل آدم بر -
بان  گفته باشم! تا ستمیخاله پروانه واون داداش بداخالقم ن یمن جوابگو ادیسرت ب یی! بالنیی پا ینر 

به سالن    ینگاه . از اون باالسادیپله ها وا کیراحت!... نزد  التیزد:نه جانم خ ییلبخند دندون نما
  ی. وقتن ییلب نرده نشست و مثل سرسره، با سر وصدا ُسرخورد و رفت پا  دی روکه ند یانداخت کس 
 هی دنیکه با داز کارش، برگشت بره آشپزخونه  تی به پله ها کرد. با رضا ینگاه  نیبه زم دیپاهاش رس

 هیشده بود.  رهیخ  تابانو به  رونیمرد ازحدقه زده بود ب   یدم در سالن خشکش زد. چشما بهیمردغر
بعد چاقو بدست وبا سروصدا اومد تو  قهیو خودشو انداخت تو آشپزخونه. چند دق دیکش یغیدفعه ج

. مرد با  گهی د ایزود ب   ییدزد اومده،هانا کجا ای دزد! هانا ب  یسالن. چاقو رو طرف مرد گرفت وداد زد:آها
تو همون   نمیدرهم شد: بب شتریب  شافتاد.اخمها  یداشت پس م گهیتو دست تابان د یچاقو دنید

 نم؟ یماش  ریز یبود بر  کیکه امروز نزد  یستین  یابونیدختر خ 
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 !حرف دهنت رو بفهم مردک نفهم!یهوووو-

 ؟ یکن یکارمی چ نجایتو ا نمیخوام بب  یم-

 از تو بپرسم. دیمن با نویا-

 کنم!  یم سی دهنتو سرو یمواظب حرف زدنت نباش  نیبب -

تو دو قورت و   یواومد نییپا  یگاو سرتوانداخت نی !عایح  یب  زی کنم مردک ه یم  سیمن دهنتوسرو-
از دهنش    یبه من؟ هرچ یجور زل زد نیشعور که ا یمردک ب  یخودت ناموس ندار  ه؟یهم باق مین

 رهنتونست خودشو نگه دا گهیتابان د یاومد. ازحرفها نیی دراومد بارمرد کرد. هاناهراسون ازپله ها پا
! دزد اومده ه؟یت شوخدختر! االن وق ی. تابان متعجب برگشت نگاهش کرد: روآب بخندزدی و قهقهه م

ببند اون گاراژ وامونده رو! مرد هم مونده بود چه خبره! هانا   ؟یخند یغش غش م یخونه تون دار 
گذاشت  شواومده بود تئاتر.دست ی. انگار رهی خنده شو بگ یخودشو رو مبل انداخت به زور تونست جلو 

  رکیبه درد س شتری! بدمیند ییمردم از خنده! به خدا خنگ تر از شما دوتا جا  ا یرو دلش و گفت: خدا
 . هانا خودشو جمع وجور کرد. دیهردوباال پر  ی. ابروهاگهید یتا جا  دیخور یم

تو کار خدا موندم چطور به شما عقل   د؟یشناس یرو نم  گهیهمد دیهست یآخه شما چه زن وشوهر -
  یکس یتابان درهم شد:هانا تو که گفت  یابروها هویکردند.  یه مداده! دهن هر دو باز وبه هانا نگا

 ساده؟یوا  نجایا هیک  نیبعد به مرد اشاره کرد:پس ا ست؟یخونه ن

! هانا گفت:به جان مامانم  یگیم یدرخت، مواظب باش چ  گندیم نیخانم ادبت کجا رفته؟ به ا یهو-
 ن درهم شد.هاکا ینباراخمهایرفت دنبال تو. ا یداشت م  اد،ی قرارنبود ب

  نیرفت گفت: ا  یسمت پله ها م  کهیهانا ازجاش بلند شد درحال  ه؟یدختره ک نی خبره؟ ا نجاچهیهانا ا-
هاکان هنوز   یباال رفت. اخمها ۀتابان اون دزده هم شوهِرتوئه خنگه! وبه طبق یزنته داداش!زنت! هو
ده سال  ۀ ! اندازیدزد:چه بهتر!کار منو آسون کر یتابان رو اسکن کرد پوزخند ی تو هم بود از سر تا پا

لخت شو گرفت وهمراه خودش برد تو اتاقش.   یدختر کوچولو. بازو یبهم جواب پس بد ینی بش دیبا
مرد روبرو بشه اما ماجرا برعکس شده بود  نیخواست با ا یهانا بود.اون نم  یحرفها  جیتابان هنوز گ

نشه. دِراتاقو بست. تابان رو   ممزاح یداد زد:هانا کس  ستادیتاقش بود. هاکان وسط درگاه او االن تو ا
رومبل پرت کرد. کتشو   فشویشدند. هاکان ک شانیتخت انداخت موهاش دورو برش پر یمحکم رو

. سادیشو باال داد. دستهاشو به کمر زد و باالسر تابان وا نهایگذاشت و آس یصندل ۀدرآورد و رو دست
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داشت،   ید یسف باً یکرد. پوست تقر نگاهش ن ییاز باال تا پا گهیبار د هیخمهاش بدجور توهم بودند. ا
به صورت   کیدرشت و روشنش با دماغ بار یموجدارش قاب شده بود. چشمها یصورتش باموها

  طونشی ش یکرد چشمها یم  زشیداده بود. اونچه از همه متما یخاص یشکلش هورمون   یضیب
 نداشت. خم شد روش.  یبا چشماش همخوان  اوردیرو که به زبون م یبود.حرف 

خودت عشق  یبرا یدار  نیگشتم نگو رو زم یآسمونها دنبالت م  ؟تویتوهست یپس عروس فرار -
خواهرش رفت. تارا درسته گفته بود   یذهنش سمت حرفها دی. تابان خودشوعقب کش یکن یوحال م

  ارهیخواد بگه، به زبون ب یاون چه رو م ذاشتیذش نم پرنفو یتموم بود اما چشمها یپسرهمه چ نیا
  هیکنج لب هاکان نشست  یپوزخند  م؟یگفته عروس فرار یاقتدار خودشو حفظ کرد: ک  لحا نیبا ا
  یستین ی ابرشو باال رفت وکنارش نشست اما نگاهش همچنان رو تابان زوم شده بود: اگر فرار  یتا

 ؟ یراه انداخت هیچ یباشک باز  میقا نیپس ا

 رو راه ننداختم که بخوام ادامه اش بدم.   ییمن باز-

 ! یفتیاز زبون نم  ادی خوشم م-

 زبونم درازه؟ یگی طور مطمئن م  نیوباهاتون کل کل کردم که ا  دمیشما رو د یمن ک-

بود   کیکرد، نزد یم ری شد البته تو عالم هپروت س یرد م ابونیداشت ازخ ییدختِرسر به هوا هیامروز -
باهاش حرف زدم اون دختر خانم   یکردم، وقت  یحال م  شتریگرفتمش ب  یم ریهش کنم که اونم اگر ز ل

 قورت داد.  وکه نرفته؟! تابان آب دهنش ادتیاز دهنش دراومد بارم کرد،  یوهرچ اوردی از زبون کم ن

شته اون دختره مرض نداشت با اون پسِرخودخواه ومغرور دهن به دهن بشه حتمًا پا رو دمش گذا-
 بودند، اونم مجبورشده ازخودش دفاع کنه. 

کرد،با اعتماد به نفس   نییباال وپا یدرسته؟ تابان سر  گهیجالب شد! االن مقصر اون پسره اس د-
 گفت. یمحکم  ۀکامل بل

 دخالت نداشته! گهیپسره که تو اون کارها د ؟یگیم یکارهات رو چ یۀپس بق -

 .نمیب   یباره شما رو م نینکردم، تازه اول یمن کار -

 درشت تابان رو صورت هاکان موند.  یچشمها ارم؟ی ب ادتی  یکی  یکی  یخوا یم-
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و حال   ضهیبهم گفتندعروس خانم مر ران،یاومدم ا  ی:وقتک یشمرم شون،   یخوب! برات م  یل یخ-
فته پس ازاومدنم،آماده ه کیداشته باش! دو: ویکی نوینداره، تو خونه مونده استراحت کنه، ا  یخوب

! سوم: امروز قرار شد  رونی ورفت ب چوندی اما خانم، هم منو هم مادرشو پ دیخر  میبا هم بر امی شدم ب
  نیا ستی ن بیکم عج  هیازدوستهات! به نظرت  یک ی ادتیع  یکه مادرت گفت رفت رونی شام ببرمت ب

شده بود که هرم نفسهاش به   کی شدند اونقدر به صورت تابان نزد شتردرهمی رفتارها؟! ابروهاش ب 
بشم،تا  گهی د یکی دست  ۀچی باز اد یداره،خوشم نم  یدخترخانم! صبر منم حد نی خورد: بب  یصورتش م

انتظارشو   یبکنه عواقب بد یکه بخواد باهام باز  یمنو سر کار بذاره، کس نقدری ا یحاال هم نشده کس
. تابان باز  یا گهید زیبهت نداشتم به احترام پدرومادرت بوده نه چ یر اگرهم تا حاال کا کشه،یم

تابان  ۀافیموش کوچولو؟ ق یترس ی باور کنم ازم م   یعنی: شترشد ی. پوزخندهاکان ب دیخودشو عقب کش 
 کامالً در هم شد.  

  نمیبز بش نی دلش خواست بارم کنه وع  یهرچ یهر ک ستمین  ی!من آدمیگیم یمواظب باش چ  یهو-
 فی کردن حر یتو تالف دارم،درضمنیحرمت مو نگه نداره حرمتشو نگه نم  یونگاهش کنم!کس

موش  ستمین  یهاکان شد:من هر کس ۀمردون یردستهایاس فشیظر یبمونه. دستها ادتی نیندارم،ا
 ادی! درضمن منم زیباشمنوکنار خودت داشته  یمجبور  یچه نخوا ی! چه بخوامکوچولو! من شوهرت

 بلوف نزن! یپس الک   دم،یبلوف ها شن  نیازا

هست که همه رو  یمرد مغرور واز خودراض هی نمیب یکه م یز ی! تنهاچنمیب  ینم ی شوهر   نجایاوالً من ا-
:  دندیهاکان باال پر یرادمنش. ابروها  یآآآآآآآقا ستمیدومًا من اهل بلوف زدن ن  نه،ی بی نوکر باباش م

  یمن خودم درستت م مینداره هنوز اول راه یبی!عیدار  از ی هم ن یدرست وحساب تیترب  هینه! انگار به 
 کنم.

بعد  اد؟ی ها کوتاه نم یبعض یدونم چرا زبونم جلو  یشدم جناب! اما نم  تی بنده کامالً درست ترب -
 نیبه ا  دیباکردنش  تی ترب نیانگشت اشاره شو سمت خودش گرفت:دست پروانه جون درد نکنه با ا

کم از اون غروِرکاذبت کم بشه تا اعتماد به سقفت   هی  دیات کار کنه شا هیرمای ماهورجونم بگم رو خم
 هم زد.   ییلبخند دون نما هیحرفهاش  یچاشن  یبرا نییپا  ادیب

با   ادیپره، از اون زبون درازت مشخصه! منم خوشم نم یانگار توپت حساب  میدیرو د گهیهمد یروزاول-
که با   نیاال ا یندار  ی شرط چیه  یگفت دمیباشه! شن ادتونی نویافراد زبون دراز کل کل کنم شما هم ا

 حرفش بود.   یبر رو یدییکار کردنت مخالف نباشم درسته؟! سکوت تابان مهرتأ
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شد با تنفر بهش نگاه کرد: مخالف   لیتبد یبه جد یتابان حالتش از شوخ  ؟ی و اگرمخالف باشم چ-
تابان   یگذاشت روبرو  رشوی تحر  زیم  ی.هاکان بلندشد. صندلرمیسهمم رو بگ  یبلدم چطور  منم یباش 

 باره نوشته نشده. نیدرا یز یضمن عقد چ طیوبرعکس روش نشست: توشرا

 جناب!  شهیعقد دائم نوشته م یبرا-

 بود.  به تموم معنا طانی ش هیپسر  نیبگه ا یتابان مونده بود چ گه؟ید میستی االن عقد دائم ن یعنی-

 هی! تابان تو دلش یکرد یشرط رو ثبت م نیا دیچون همون موقع با میستیپس نگوعقد دائم ن -
مورد رو تو   نیرفت ا ادشیاش بد بود که  هیبه خودش داد اون موقع اونقدر روح یفحش آبدار 

  شیبار تو زندگ   نیاول یگرفت. ناچاربرا یم یپسر داشت ازآب گل آلود ماه نیسندعقدنامه ذکرکنه و ا 
 کنم.  یهست که با کارکردنت مخالفت نم یراه حل هیگرفت.هاکان ادامه داد: اما  نییپا تدس

 سوءاستفاده از فرصت بدست اومده اس؟  ای  هیحاال راه حلت منطق -

  ی! ظاهر خشک وخشنش باعث شد تابان رفتار کنهی نم یبرداشت کن برام فرق یتو هر جوردوست دار -
 ! ؟ی: چه راه حلمتقابل داشته باشه

 !یالبته اگربه کارعالقه دار  یقبول کن یتاراه حل، توهم مجبور  شنهادهیپ هیشترشب یب-

 بگو! سفسطه نکن!  شنهادتویپ-

. خباثت رو درحق تابان تموم کرد، همچنان  یخودم کارکن  شیو پ  ییایب  رونیازشرکت بابات ب  نکهیا-
چه   دیدونست با یرونگاه کردند. تابان نم  گهیتو سکوت همد یطوالن یچشم تو چشم تابان بود. مدت

  ونستد  ینم یچ یپسره هم ه  نیقبول کنه، از ا ینبود بخواد فور  یساده ا شنهادیپ ره،ی بگ ی میتصم
 بود.  یواعتماد کردن بهش کار سخت

خوره  یرو از تابان گرفت: فکر به درد من نم  ی میآخر رو زد وهرگونه تصم ۀهاکان ضرب فکرکنم! دیبا-
 .ستمین یمنم آدم صبور  رهید یل یخوام تا فردا خ  یحاال جواب م نیهم

 .یر ی گ یم یبه نفع خودت ازآب گل آلود ماه ی! دار یپست یل یخ-

 . دمینم هینقدمو به نس چوقتیمن ه-
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 .  کنهی اعتماد نم ی! اونم به هرکسشهیاون دست تنها م امیب رونی اگراز شرکت بابام ب-

 وتاراهستند.  امیمونه! ت ینه! دست تنها نم -

 اّطالعاتت هم باالست!  نمی ب یم-

 ؟ یکن  یقبول م ی کن  یکارم ی پشت سرم، چ یحواسم به همه جاست، حت شهیمن هم-

 ؟ یفکرافتاد نیبه ا هوی شد  یچ-

خودش    شی! تابان پ ه؟ی!حرف یزمان طوالن هیوقتها هم تو  یگاه  رمیگ یم می تصم یآن  وقتها یگاه-
 به نقطه ضعفش ببره.  یپ د ینبا اره،یخودش ب یبه رو دیترسه اما نبا یمرد م نیاعتراف کرد از ا

 بگم؟ یاونوقت به بابام چ -

.  کنهیم  یباهاش باز  ای دهیداره تومنگه قرارش م ایپسر  نیبابات با من! تابان با خودش فکرکرد ا-
طرف کارکردن رو دوست داشت وحاضر   هیوافکار موهوم رو از خودش دورکرد، از  دیکش ینفس بلند

کرد. هاکان بلند   یشد وبودن هاکان رو کمتر حس م  یمشغول م گهینبود ازدستش بده از طرف د
 چشم.   یبگ  دیمن گفتم با یبه بعد هرچ  نی: از اشد

  یسراغ من؟ م یچرا اومد یخواست یم یهمه اشتها! زن توسر  نیبا ا یوقت رودل نکن  هینه بابا! -
  یهم درنم  کشیج   یاوردیخور بارش م  یتوسر  ،یزدیکتکش م  ،یکرد یکروالل ازدواج م هیبا  یرفت

نداشتم وسراغ   یومن توش نقش  یاومد.هاکان با خباثت کامل گفت:چون تو انتخاب مامانم بود
بودند که زود پسشون  ختنی حرف شکست. اشکهاش درحال فرور نیبا ا شتری. دل تابان برفتکمدش 

مار زهرآلود   شی خنجربرنده ومثل ن  نیاومد،حرفهاش ع یکوه اخالق کوتاه م نیمقابل ا دیزد. نبا
مرد رو تحمل کنه.   نیتونه ا یچطورم  ندهیکرد، درآ یفکر م  نیبرد وبه ا  رونی، نگاهشو از پنجره ببودند

 شد.  خکوبیهاکان سرجاش م  یبلند شد تا اتاقو ترک کنه، با صدا

جناب رادمنش! و   ستمین دتیزر خر ۀسمت هاکان پرتاب کرد: برد زشوی . نگاه تند وتیاجازه ندادم بر -
هانا از    یر یبم  یرفت اتاق هانا. در رو بست وهانا رو فحش بارون کرد: اله  م یاتاقو ترک کرد. مستق

!  ی:هووودیاطالعات ناقصت،الهـ... هانا وسط حرفش پر نیبا ا یر ی حناق بگ یدستت راحت بشم، اله 
که نداشتم. دست  بیها! به من چه هاکان زود اومده خونه علم غ ستیبد ن یر ی ترمز بگ هیوسط  نیا
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زدم! نگاه هانا رو   یرفته دنبالم تا منم بفهمم چه گند  یبگ یمرد یهانا قد علم کرد: م یبه کمر جلو
 .دی زوم شده رو خودش د

  یجور ن یتابان تو ا گمیبا توأم هانا؟ هانا اشاره به وضعش کرد: م  ؟یکن یبز نگام م  نیع یچرا دار -
زد تو    یتنش بود. دودست یبه خودش کرد. تاپ وشلوارک زرد   یتابان نگاه ؟یهاکان بود یجلو

صاف   بهیپسرغر هی یبود حاال جلو  دهیند ینطور یسِرخودش:خاک تو سرت تابان! تا حاال بابات تو رو ا
: به من چه؟ هانا باال رفتند  یکثافت. ابروها یآبروم رفت هانا ،یو تازه باهاشم کل کل کرد یسادیوا

خدا  ی هاکان شوهرته! گناهم که کرده باش ه؟یک بهیتازه پسرغر   رونیب  یبر  ی نطور یمگه من گفتم ا
 برات حاللش کرده. 

قدرم شوهرشوهر   نی! در ضمن ادیهم هست ۀفتوا دادنت خواهر وبرادرلنگ نی تف تو ذاتت هانا با ا-
 نیمن با ا دارید نیاول  نینشست: بب زی کنار م ی! رو صندلارمیسرت م ییبال  هی امینکن به خدا م
 کرد نخنده. یخدااااااا! هانا سع یرقم خورده! ا یچلغوز چطور 

کن   یسع رونیب  یر ی هر وقت باهاش م نکهیحساست ترا  زهاحساسه،امایچ یبعض یدرسته هاکان رو-
 هیبعنوان از من  نویا ،یجوالن بد گرانید یجلو یپوششت مناسب باشه، دوست نداره توعشوه گر 

 تو گوشت فرو کن. تی نصح

من   یک م؟ی! آخه خنگه! ما چند ساله دوستدهیآفر یهانا به خدا توخلقت خدا موندم که تو رو چطور -
 ول بگردم؟ ابونهای مطلق تو خ یخواستم با آزاد

 . ادیاخالق هاکان دستت ب نیاز تو مطمئنم، گفتم ا زمی عز-

. موهاشو پشت  دی! مانتوشو پوش فتهی به کارم ریاون دهن وامونده ات د شهی هانا گندت بزنند هم -
 سرش جمع کرد. 

 ؟ یبر   ییجا یخوا یم-

 اون داداش بداخالقت خونه اس؟ یموندنه وقت یجا نجایبه نظرت االن ا-

  فشوی باهات نداره.شالشو سر انداخت، ک  یاون بنده خدا که کار  یر یگ یسخت م  یل یتابان خ-
هاکان شد. طلب کار   ۀنیبه س نهیکه دررو بازکرد س  نیبعد.هم  ین بمونه برابرداشت: برنامه مو

خوام رد َشم. لبخند خباثت بارهاکان اعصابشو بهم   یکنار؟ م  یُگنده تو بکش  کل یاون ه شهیگفت:م
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رو دست  یفت یوم  یشیوقت الغر م هیها؟  یاش زد: اصالً تکون نخور  نهیتخت س یکی . ختیر یم
 الغر متنفره. ۀماهور جون! ماهورجونم که از بچ

دوتا رو نداشت و به کارش   نیکل انداختن با ا ۀزد حوصل یال یخ  ی!هانا خودشو به ب دیداشت فیتشر-
 مشغول شد.

 نه؟! هاکان از جاش جم نخورد.  ای  یشیرد م-

 خوام برم!   یبرو کنار م-

 اونوقت کجا؟ -

 هرجا دلم بخواد!-

از اون اجازه    دیاول با یرفتم اما االن آقا باالسر دار  یکنارم  ی! اگر مثل گذشته ات مجرد بودگهینشد د-
 گفته؟ ی: کساد ی. دست به کمر جلوش وایر یبگ

 من!-

مستقل وآزاد   یجلو یتون  یتوهم نم م،یدختر مستقل وآزاد هیآهان! منم به عرض تون برسونم بنده -
 شد آقا پسر؟! رفهمی ش یر ی بودنمو بگ

  ری امثال شما گوش بدم پس ش  فیبه اراج نمیبش ستمی ن یاس منم آدم دهیفا  یکل کل کردن با توب-
  رممکنهی رفتن غ رونیب  نجایخانم بفهمون ازا نیبه ا  یجور  هیفهم نشد دخترخانم! رو به هانا کرد: 

دردسر    یتو روحت هانا که فقط بلد یگفت: ا یورفت. تابان مستأصل برگشت سمت هانا با زار 
 ؟یکرد  دایشوهر بود برام پ نمیآخه ا یکن  رستد

تا   کنه؟یدونم چرا داره باهات لج م ی! نم ستی،نیکن یکه فکرم یبه اون بد هیبه خدا دادشم پسرخوب-
زبون به دهن  قهیدق هی ،خوبیا ارمعرکهیب  شیآت بودمش، ناگفته نمونه توهم دهیند نجوریحاال ا

 . یر ی م ینم  ،یر یبگ

 برم؟ نجایاز ا زمیتو سرم بر یاالن بگو چه خاک یکن  حتیخواد نص  ینم-
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  رسهی گذاشته که عقل جن هم بهش نم ییرو جا دهایدرها رو قفل کرده وکل دم،یفهم شیاز خونسرد-
  یجور  هیکه باهاش لج کنه  یشگردش هست، کس نیخودتو تو زحمت ننداز وحرص نخور ا   خودیب

 . کنهی م یتالف

ثبتش کنند. هانا لبخند   نسیخان داداشت بدم که تو کتاب گ نینشون ا یتالف هیهانا!  یر یبم یا-
 زهرمار نثارش کرد. هیزد که تابان   ییدندون نما

 بلده؟ گرانین دکرد  تیجز اذ یکار  تتیخاص  یداداش ب نیا-

 . ستین  تیخاص  یباشه تنها ب   یاهل هرچ یکن یم نیبه داداشم توه یدار  گهیتابان د یه-

کردن و  تیجز اذ یچه کار  یی بفرما شهیاونوقت م گه؟ید تهیپرخاص نهییکه پا ییارویِا االن اون -
 دستور دادن بلده؟

 ! ؟یاز خودش بپرس یر ی چرانم-

 کشم.  یچغندر رو نم یِد اگرمثل آدم جواب بده مّنت تو-

تو مالجت که تا چند روز   زنمی م نیبه خدا اومدم همچ   یکن یم  یحرمت یبه شعورم ب یتابان دار -
 شرکت.  یبر  ینتون

از شما دوتا عاقلتره اونم از شانس   کای اخالق، ها سیتو و اون تند نیافتادم! ب ایک ری گ نیخدا بب  یا-
خارج شدن از اتاق   نیشو برداشت ح   یچرک یبود. هانا لباسها  نجایکاش االن ا ت،ی أموربدم رفته م

  دنبالباشه شوهرته.   یما روهم وسط نکش،هر چ یخودش حل کن، پا  شیبرو پ یدار  یگفت: مشکل 
  نیکمکت!بب  امی ب ی زنی بهم زنگ نم یرکردیگ ییرفت: هانا دوباره جا یم نییهانا راه افتاد، داشت پا 

 یپله برگشت تا جواب تابان رو بده که سرهاشون بهم خورد وهردو با هم آخ بلند نیگفتم. رو آخر یک
 گفتند.

  ؟یدیبهم چسب   نقدریمگه! هانا دست از ماساژ دادن سرش برداشت: تو چرا ا یکور -

 کنم.  یروم نکاریا یدون  یخودتم خوب م ارمی کارها روسرت م ن یا یهانا به خدا تالف-

هاکان هردو رو   یصدا  کارم؟یوسط چ نیکن، من ا یسِرهاکان خال  تویچه! برو دق دل اصالً به من-
 یانگار  یلب گفت:تا اسمشو آورد ری اسم منو آورد؟ تابان چشماشو محکم بست وز یازجا پروند: کس 
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  یاالن جمعش کن نیدادش بهتره زنتو هم نیزدند. نگاه هانا برگشت سمت هاکان: بب  شی موش رو آت
به کارم برسم و    ذارهیبهم نم دهی کنه چسب نیکنم برات،ع یبه اتاقت وگرنه خودم جمعش م  شیوببر

 عبوس هاکان روبرو شد.  ۀافیسمت آشپزخونه رفت.آروم چشماشو بازکرد با ق

  ی: من حرفسادیبسم ا...تو دلش گفت وصاف وا هیبه خودم بگو! آب دهنشو قورت داد.  یدار  یحرف -
 !گه؟یم یهاکان باال رفت: پس هانا چ  یوابر یتا هیبا شما ندارم! 

. خواست بره  میری م نییهم پا یاز گلو یجور  هیربط نداره ما خودمون  یمنوهانا به کس یکارها-
تو   یقفل شد. به دستهاش نگاه کرد محکم و جد یمردونه ا یآشپزخونه که دستش تو دستها

زاد کرد. هنوز چند قدم حرکت دستشو آ هیبهم دست نزن! با  چوقتیه گهیچشماش زل زد: د
 رفت...   یشد وپله ها رو باال م   دهیبه عقب کش  یکیبرنداشته بود که توسط 

روش    یهاکان شد.عصب یبلند بشه صورتش قاب دستها ادی پرت شد روتخت. تا به خودش ب محکم
اتفاق   ن یبگم اما امروزا یکس یرو چند باربرا یز یچ هی دخترخانم! تا حاال نشده  نیخم شده بود: بب 

از تو خوشگلتر   ؟یکن  فیتکل نییبرام تع  یبخوا یهست ی ک یفکرکرد ؟یناز  یخودت م یافتاده، به چ
بر ضعفم   لی کنم دل ی! اگر باهات مدارا میست یاونها ن ۀکی که انگشت کوچ ختهیر   ادیدست وبالم ز یوت
به خودم   یا یم  یداشت یبه بعد هم هر حرف  نیاز ا ،یفتی باهام درب  یتون  ینکن م الیپس خ  ست،ین
 یدیبه اونها نم یالک  ری گ چوقتیه گهینه به خانواده ام! خط قرمز من خانواده ام هست د ی زنیم
باهام کل    نقدرمیو ا ییای شد؟ به عقب پرتش کرد وازش فاصله گرفت: به نفعته باهام راه ب رفهمیش

بار   هی:ستادیکه دم در ا رونی . خواست بره بفتهی رات مب یکه چه اتفاق  یستیاصالً برام مهم ن ،یکل نکن
کنم،در رو بازکرد و   ینرم بهت گوشزد نم  نقدریکنم،ا  یباهات رفتار م یا گهی تکرار بشه جور د گهید
شد! به خودش قول داد  یفکرکرده بود و چ یشدند، چ  ری تابان خودبخود سراز یرفت. اشکها رونیب

نگاه به  هی نهی. خودشو مرتب وظاهرخشک وسرد خودشو حفظ کرد. از آارهی کارشو درب نیا یتالف
جمله خانواده شو   ازدرکمال تعجب همه  نییخوب بود. از پله ها که رفت پا یخودش انداخت همه چ

 یایپسربهم نگفته بود م- نیا ؟یاومد یک  زمی : عزدشیبلندشد و تو آغوش کش  دنشی. ماهور با ددید
  یساعت کی اومدم ماهورجون  ستیوقت ن  یلی اومد: خ رون ی از آغوش ماهور ب. رونیرفتم ب  یوگرنه نم 

 . شهیم
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  یگفت: بخوا یزد. هانا به شوخ  یماهور با دخترش لبخند ۀمامان! پروانه از رابط یبهم بگ یتون  یم-
ها کم کم باال گرفت اما دل تابان    یماهور فقط مامان منه. شوخ  ارمیمامان چشماتو از کاسه درم یبگ

 که هاکان باهاش داشت... یه شده بود از رفتار شکست

  وونهیاون داداش د یتابان درهم شد: برا یدرگوشش گفت: اون باال خوش گذشت. ابروها واشی هانا
  یشده؟ نتونست یدر گوشش پچ پچ کرد: بازچ  واشی. هانا ستینکنم اسمم تابان ن  یات دارم، اگر تالف

حرف   امیاونم حالتو گرفت آره؟ نگاه تابان سمت هاکان رفت که داشت آروم با ت  یر ی زبونتو بگ یجلو
 که همه تو کفش بمونند.  رمیحالشو بگ یجور  هی:زدیم

حساب تو   د ی. برگشت طرف هانا: اول بادیزن یم یگند  هیهاکان  ایتو  ای ! آخرش ای جان من کوتاه ب-
 تو. یداداشت وحش  نیرو صاف کنم بعد ا   یکی

 ؟ یچ یمن برا-

 رسم.  یرو به موقعش م  یابونیحساب او غول ب  ؟یچ یبرا گمیحسابت صاف شد م یوقت-

 ... رکنهیخداعاقبت مون با شماها بخ -

قبول کرد. هاکان  ییلبخند دندونما هی. تابان با نهیماهور از تابان خواست کنارهاکان بش زشامیسرم
...همه مشغول خوردن بودند. نگاهش به تابان افتاد  دیازطرف تابان ند یمخالفت  چیه نکهیمتعجب ازا

گرد   یبا چشما  ؟یاومد ی: چند ساله از سومالدیخورد، آروم دم گوشش پرس  یکه داشت تندتند غذا م 
 شده به هاکان نگاه کرد.

 ه؟ یمنظورت چ-

آروم جوابشو   اوردین . تابان هم کمیبرگشت یازسومال دیگفتم شا  یلومبون یزدها م یقحط  نیع دمید-
 ؟یمهمونهات رو بشمر  یلقمه ها یعادت دار  شهیداد: هم

 . کنهینفر صدق م هیفقط درمورد -

وقت   هیها سپردم اگر   یسومال  یۀنفر، دست بر قضا منم!عرضم به خدمتتون به بق هی! اون دمیفهم-
  یولقمه هاشون م  یمهمون نواز  یل یخ نکهیسراغ شما آخه نه ا انیافتاد ب رانیگذرشون به ا
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باهات   یها نسبت  یسومال نیهاکان توهم رفت: ا ی. اخمهاشهیخوب شمامحسوب م ،ازآدابیشمر 
 دارند؟

تا   ششیچزوندن ن  نیازا یآره! ازاقوام دور شوهرمند. هاکان چپ چپ نگاش کرد. تابان راض های تازگ-
لب گفت:   ری اشته باشند؟ هاکان زهواتو د شتریسفارشتو بهشون بدم ب یخوا   یبناگوش بازشد:م

 مونده باشه. ادتی  شیساعت پ   کی یحرفها دوارمیام

  ی: شما دوتا چدیبمونه، محاله فراموش کنم. تارا پرس ادمیگوشم کردم تا  ۀز یاون که البته! منم آو-
  ۀدربار میتابان نگاهش به هاکان اما طرف صحبتش تارا بود: داشت د؟یکن  یباهم پچ پچ م دیدار

  گهیبابا. د گمی:شرکت؟هاکان جواب داد: بعد بهتون مدیمتعجب پرس  ی.هادمیزدی حرف م  شرکت
 حرف نزد...  یکس

 اطی سالن تو ح یزدند.هانا وتابان هم رو سکو  یکارحرف م ۀگوشه ازسالن نشسته و دربار هی مردها
 باهم خلوت کرده بودند.

   ؟یکن یهانا چطوراخالق هاکان رو تحمل م-

طرف هانا: تو به اون  دیداره. چرخ یاتفاقًا دل مهربون ده،امایدرسته ظاهرش بداخالق نشون م-
مهربونه؟ نکنه دست بزن هم  یابون ی اون غول ب یخوام بدونم کجا یمهربون! م یگیاخالق م  سیتند

 ! ؟یگیداره و نم

 ؟ یال ساخت دراکو ه یِا تابان! تو از هاکان -

 داره. یچه اخالق گند یدون یآخه نم -

 نشو باشه؟  ریبزنم ازم دلگ یحرف  هیتابان -

 چه ناراحت بشم چه نشم. یزنیتو که حرفتو م-

  یم یکرد، چشمش دنبال دختر  یم  یواحوالپرس زدی با همه حرف م کهیدرحال  رانیهاکان اومد ا یوقت-
ازت نداشت بتونه  یعکس یتو گرفته بود، بنده خدا حت ی گشت که عقد کرده اش بود، تارا رو به جا

  یبهش نزد  یزنگ خشک وخال هی یبعدش حت یروزها ،یکنه، منم انتظار داشتم تو باش  تیی شناسا
شده،   تی موضوع اذ نیچقدر از ا میدیفهم یاما ماها م اوردی خودش ن یبه رو  ،یخوش آمد بگ  بهش
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  یتونست یحداقل م دیباهم عقدکرد ستیدو ماه ن یدرباره ات بکنه، ناسالمت ییش حق بده فکرهابه
گوشهاشون رو   اط،یدر ح کیت یباره بزنه.صدا  نیدرا ی. تابان دوست نداشت حرف یزنگ بهش بزن هی
لحظه  هیاز دور مشخص شد.هانا  اطیشدند. قامت دومرد تو ح رهی به درخ یک یتار یتو  زکردیت

تابان متعجب نگاهش کرد.   ؟یی داد زد:داداش تو باً یاز جاش پا شد وتقر  کاستی احساس کرد ها
شدند. حدس هانا درست بود.هانا به سمت برادرش پروازکرد. خودشو توآغوشش    کتری دومرد نزد

بعد هانا   قهیه بکشه. چند دقدوتا ت نیمنتظر بودند تا احساسات ا کای انداخت. تابان  و مرد کنارها
آتان  ؟یبود   کای کرد: آتان تو هم با ها گهیهانا رو به مرد د اد،یب  رونی داد از آغوش برادرش ب تی رضا

  ارمد یکیتو  یاش: برا نهی دخترعمو؟ هانا محکم زد تخت س یدیزد:ممنون باألخره ما روهم د یلبخند
. کل کل  ییایا که بهت افتخاردادم به چشمم بهو یکالهتو بنداز  دیبرداشته بذار به وقعش تازه با

 رو درآورد.    کایها یکردن هانا وآتان صدا

شد. آتان با تعجب به   یجدا نم  کای به جون هم؟ دست هانا از ها دیباز افتاد دهی ! از راه نرس گهیبس د-
 م؟یرو دار یبا ک  ییدختر مقابل شون نگاه کرد. سالم آروم تابان باعث شد آتان بپرسه: افتخارآشنا

تابان، دستشو  کنارجوابشو داد. هانا اومد   عیسر نیهم  یداشت برا ییبا تابان آشنا یتا حدود کایها
خانم محترم   نیافتاده ا یخوب  یل یاتفاقات خ دینبود رانیدوماه که شما ا نیدورگردنش انداخت: تو ا

دومتر باز موند.  رتی ح  از کایآتان وها  نباردهنیهست، زنه هاکان. ا دمونی زن داداش جد ز،ی وعز
ما   دیذاشتی سروصدا؟!م یب  نقدریبه خودش اومد: چرا ا کای دو مرد معذب بود. باألخره ها رنگاهیتابان ز
 . میهم باش

 یبه هارا یبدونه حت یز یفعالً چ یخواد کس  ینم  یدون ینظرداداش هاکان بود،تو اخالقش بهتر م -
  کای زد وبا ها یف یزن داداش. تابان لبخند ظر گمیم  کیدست برد جلو:بهت تبر کاینگفته. ها یز یهم چ

 گفت..... کیدست داد: ممنونم. آتان هم باهاش دست داد وبهش تبر

  نیا یپسرش دلتنگ دنی. ماهور با به آغوش کشدیچی تو سالن پ یادیز یورود بچه ها سر وصدا با
 . گفت ک ی به هاکان تبر  کایدوماه رو برطرف کرد. ها

  زیروگونه اش زد وبغلش کرد:تو که عز ی! ماهور بوس رهیبگ  لیما رو هم تحو یممنونم. آتان گفت: کس-
 کایهانا وها نکهی. ادیرو اون شب فهم یدیجد یزهای . تابان چزمیعز ی من  ،نفسیدل خاله ا

  یسرپرست   یهاناست که بعد از تصادف پدر و مادرش،هاد ۀدوقلوهستند وآتان  پسرعمو وپسرخال
 عهده گرفت...   بهنواو
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                ****************************************** 

  نیا ۀفتیشد به شرکت هاکان اومده بود اونم بازبون چرب هاکان که پدرش ش  یم ی دوماه کینزد
هانا ولو شد:    یروبرو یدوماه هاکان اونقدر بهش سخت گرفته بود که خسته رو صندل  نیمرد شد.تو ا
: باز  دیگرفت وپرس ی! هانا خودکار تو دستشو به باز یکنه هاکان، برام آبرو نذاشت کارتیخدا بگم چ

  یازکوره دررفتم وهرچ یدیوقت د هیگفتم هانا! یک  نیصاف نشست با اخم گفت: بب  کارکرده؟یچ
 کنم.  یم  تیعوض  پیاومد نثار اون داداش خوش ت ازدهنم در

  هی دیتون ی اما نم  دیهست یمثالً دو انسان کامل وبالغ  شم،یم وونهیبه خدا دارم از دست شما دوتا د-
 . دیروز مثل آدم کنارهم باش

برو بذار دم کوزه آبشو بخور تجربه برام مهمه، آخه من رشته   یمدرکتو از هرجا گرفت گهیبرگشته بهم م-
تو شرکتم اگربه   امیحاال خوبه خودش گفت ب  گه،ید ز ی چ هیهست کار شرکت شما  یا گهید زیچ ام
س  ییر ی خانم شکور  دیوارد شد: ببخش  یشد؟ دراتاق زده شد ومنش یم یاومدم چ یخودم م  لیم

 باهاتون کار داره.  

 داداشت بدستم کشته نشه.  نیوقت ا هیبلند شد:هانا برام دعا کن   ی. با رفتن منشامیم االن–

 .ومدهی! برو تا باز صداش درن امرزدشیپس خدا ب-

 تونند نفس بکشند. یخورم بدون اجازه اش نم  یپرسنل رو م  نیا ۀغص-

 خودتو بخوره بدبخت!  ۀغّص  ستین  یفعالً کس-

به   یدست سادیرفت... دم دراتاقش وا  رونی من اونو و ازاتاق ب ایاون منو کشته  ایاگربرنگشتم -
مهمون   هیبرخالف قبل   نباریبه در زد و وارد شد. ا یبه صورتش داد وتقه ا  یاخم دیظاهرش کش

مؤّدبانه تعارف به نشستنش کرد    نکهی. از ایخانم شکور   دییتابان گفت: بفرما دن یداشت. هاکان با د
مرتب ومنظم با کت   شهیبود. اومد تو و در رو پشت سرش بست... هاکان مثل هم بیبراش عج 

خانم   شونی بلند شد واومد مبل کنار تابان نشست رو به مرد کرد: ا زشیازپشت م یخاکستر  یوشلوار 
 جوابشو داد.  وهیکرد تابان هم به همون ش یاحوالپرس ییمعاون بنده هستند. مرد با خوشرو یشکور 

کشوندم   نجایشماها رو ا نکهیشرکت هستند،علت ا ۀخارج یعموم  رروابطیبامداد مد یقاهم آ شونیا-
 یداره مانع ال یکی  نکهیشنوم، مثل ا یاز اون طرف نم یخوب  یخبرها رانیخودم اومدم ا یاز وقت نه،یا
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حال   نیا اکرده بود ب  دایپ ییشرکت، آشنا یادار  ۀبا نحو  ی. تابان تا حدودذارهیشرکت م یچرخها
 هاکان تموم بشه.  یکوت کرد تا حرفهاس

 . کنهی داره م یاونجا چه غلط یهارا نیقبرس، بب  یبر  دیبامداد تو با-

 . ادیهمراهم ب دیبا ی کی حتمًا اما -

  یز یچ  یمورد به کس  نیباشه فعالً درا  ادتی یبردار و با خودت ببر ول  یرو بهش اعتماد دار  یهرک-
 . ینگ

  ی م  نتیبانک حساب تموم پرسنل رو پر یر ی : توهم فردا مد یتون راحت! طرف تابان چرخ الی!خچشم–
 .  یار ی وبرام م یر یگ

 بانک هماهنگ کن که به مشکل برنخورم.   ریباشه ! اما قبلش با مد -

مرتب باهام در   یدیکنه به اونجا که رس  هیپرواز به قبرس رو برات ته طیبل  نیبگو اول  یبامداد به ملوک-
 باش. تماس  

 اونم به چشم!-

نشست،    زشی . بعد رفتن بامداد، هاکان رفت پشت میجمع کن لتویوسا ی تشکر،بهتره زودتر بر -
بده.   لیجلسه تشک هیخواد  یوآتان رو خبر کنه م کا،هانایگفت ها  یتلفن رو برداشت وبه منش  یگوش

 . یباش   دیتابان بلند شد بره که هاکان گفت: توهم با

 شد و دوباره سرجاش نشست...  مونی من... چنان با اخم نگاهش کرد که از حرف زدن پش شهیم-

به بعد هر نامه   نیموضوع از چه قراره. هاکان رو به خواهرش گفت: ازا ندیبه هم نگاه کردند تا بب همه
گروه مطمئن   هیبرام بعد رو به آتان کرد:  یفرست یهمه رو م یخارج چه  یچه داخل دیبدستت رس یا

از   ی چیده یعقاب حواست به همه جا باشه نبا هیخوام مثل   ینظرخودت باشند م ری بده و ز  لیتشک
شرکت بابا    یر ی مدت م هی! کایکن، و اما توها ادیمداربسته رو ز ینهایپنهون بمونه، تعداد دورب دتید

نظر داشته باش،   ری رو ز یهمه چ یخوام اونجا چشم وگوشم باش  یکنم م یخودم باهاش هماهنگ م
 . یفرست یوم  یکن یهاتو برام گزارش م  دهی ها وشن دهیتک تک د

 نگاه به همه کرد. هیهاکان  ه؟یچ یبرا  یر یهمه سخت گ نیداداش ا-
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 دهیتموم اّطالعات شرکت وکارخونه و پرسنل رو داره م کنه،یم  یداره جاسوس یکی دهیاز قبرس خبر رس -
با اشاره به تابان که تو سکوت به حرفهاشون   کای . هاستی ن یخوب   زیچ نیو ا بی رق  یاز شرکتها یکیبه 

 به تابان کرد.  یهاکان نگاه ه؟یداد، کرد: نقش زن داداش چ یگوش م

لبخند   هی شو مشخص کردم. آتان  فهی قبل از شما وظ  ده یرو انجام م  یو امورمال یبانک  یکارها اون–
آتان رو   یۀداد. هاکان کنا یانجام م  گهید یک یرو  یبانک  یکارها  ادیم ادمیکه  ییزد: تا جا یدار  یمعن

گرد   یبا چشمها نکل اتاقو پر کرد. تابا هیبق  ۀخفه ات کنم؟! خند ای  یشیگرفت اخم کرده گفت:خفه م
. هانا قبل ازهمه بلند شد: من کارهام  دیفهم  یخنده نم   نیو از اشده نگاهشون کرد.منظورشون ر

رفتند. تابان دست به   یک ی یک یهم  هیرفت. بق  رونیچشمک زدن به تابان ب  هیبا اجازه! و با  ادهیز
بهم    نطوریا  یکس  ادیگفت: خوشم نم  زشیرفتن پشت م  ن یوبهش زل زده بود.هاکان ح سادهیوا نهیس

 بود؟! یخنده چ نیا انی هاکان شد: جر زی م کیزل بزنه. نزد

 یز ی لبخند ر زی. خم شد رو م میکار دار یلیبدم حاال هم زود برگرد اتاقت خ  حیبهت توض ستمیمجبور ن -
 هیتابان نه برگ چغندر! هاکان تک  گنیجناب رادمنش! به من م ارمیزد: باألخره که خودم ته توش درم 

موش    دهبه منم اطالع ب یراز رو کشف کن نیا یگفت:هر وقت تونست یونسردداد با خ یبه صندل 
کرد: خوشت   یظیبود اخم غل دهی سه ماه شن نیاسم شده بود ازبس تو ا نیکوچولو! تابان نسبت به ا

  نیشد. حس کرد هوا َپسه،ع  رهیهاکان خ ۀکم تو صورتش براق شد هیمنم بهت بگم گربه نره!  ادیم
  زاتاقدست هاکان بهش برسه خودشو ا نکهیندونست قبل از ا ز یعلل رو جات  دیاز جاش پر یقرق

ازش فاصله داشت   یبه تابان که چند قدم یرسم  یل یخ ستادی. هاکان وسط درگاه ارونیانداخت ب 
که سرگرم کارش بود وجرأت سربلند کردن نداشت،   ینگاه به منش هیتو کارت دارم. تابان با  ای گفت:ب

هاکان رو نداد.   بهقربان االن کار دارم وقت ندارم با اجازه! مهلت حرف زدن  دی داد باال: ببخش ییابرو
:  دیهوا غرّ   دیمترپر هیکه هانا  ی... در رو محکم بست طور رهی راست رفت اتاق هانا تا ازش کمک بگ هی
کردم موندم   یغلط هی: هانا دستم به دامنت زی کنارم یول نشست روصندل! باهواشتر ی دم،یترس وونهید

 نیبرد. تو ا ی،به عمق فاجعه پ  انلرزون تاب  یمن نبود. هانا از صدا ریتوش البّته گفته باشم تقص
 رو تکه وپاره کنند.  گهیدوتا با هم کل کل کرده بودند کم مونده همد نیدوماه از بس ا

بعد اون داداش   زنمیاول تو رو دار م  دیمنو وارد معرکه تون کن یبه خدا بخواتابان؟!  یزد یبازچه گند-
خوب خدا رو   ته؟یخاص  یداداشت ب یدیتابان تا آخرباز شد:ِا باألخره تو هم فهم  شیمو. ن تیخاص  یب

  ؟یکارکردی باز چ نمیبب منو خانواده ام نه! حاال بنال  یبرا تهیخاص  یتو ب  یگفت: برا یشکر! هانا عصب
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هانا! به  یکرد دست آخر گفت: منم برگشتم بهش گفتم گربه نره، وا فیتابان کل ماجرا رو براش تعر
 بگه. یخدا خونم حالل شده تا حاال!هانا مونده بود چ

کرد.   نییباال و پا  یگربه نره؟ تابان مظلومانه سر  یتو صورتش وبهش گفت یساد یتابان توصاف وا-
رفت. تابان موند تا خنده هاش تموم بشه. هانا اشکهاشو پاک کرد: دختر   سهیهانا از خنده ر

تو چشماشو   یچشمت ابرو اونوقت تو زل زد ی! من که خواهرشم تا حاال بهش نگفتم باال؟یکارکردیچ
 به خدا! یدار  ی! چه دل وجرأت؟ی زد ی حرف نیهمچ هی

 راه حل جلو پام بذار. هی حرف زدن یحاال به جا-

 گفت:هـــــــــانـــــــــا؟! یزار  ۀافیق هی شرمنده! با  ادیاز دستم برنم  یبگم! کار  یچ-

 .یبود  یم نجاشویفکر ا  دیبا یکرد یاون غلط م یداشت ی! وقته؟یچ-

 توئه ها! یاز دست برادرت سکته کردم ومردم اونوقت خونم پا یدیوقت د هیخدا!  یا-

 چرامن؟ -

 که. ی کن یآخه تو کمک نم -

نده. تابان بلند شد: از   یسوت قهیدم به دق یکه ه ریاون زبون وامونده تو بگ یکم جلو هیبه من چه! -
 . رمیکمک بگ  کای ها ایبرم از آتان  شهی بلند نم یتو بخار گرم 

 رفت...   رونی زد،زود از اتاق ب  یبرق یتابان از خوشحال  ی. چشماادی برب یکار  دیاز آتان شا-

 ؟ یبهش گفت  نویکش اومد: تابان واقعًا ا زشیرو م  آتان

اما قول   شهی م  یچ نمیبب  زنمی بابا چند بار بگم! آره! آتان خنده شو به زور قورت داد: باهاش حرف م یا-
 .دیکش ی. تابان نفس آسوده ادمینم

کجاش  -آتان خنده اش گرفت.  نباری.اشهیاسم چندشم م نیموش کوچولو!من از ا گهیهمه اش بهم م-
  ییایب دیروز با هی یدون یهاکان نم ۀدربار ازهیچ  یلیگفت: خ دیآتان که ته کش ۀخنده داشت؟! خند

 ! امیتا کامل روشنت کنم. تابان تشکر کرد:حتمًا م شمیپ
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با   ادیز– آتان دوباره برگشت.  یاس زن داداش. تابان بلند شد بره که با صدا فهی کنم وظ  یخواهش م-
 . یکن  یکارها رو نم  نیهرگز ا شی هاکان کل کل نکن! اگر بشناس

 رفت...   رونی چشمک زدن ازاتاق ب هیکنم رو حرفت فکر کنم با  یم یسع-

نگاه به اطرافش کرد مطمئن   هیرفت.   نگیبه پارک  هیزودتر از بق قهیشدن شرکت، ده دق لی تعط موقع
  دیکش یازخوشحال یغیج  نگیشد هنگام خارج شدن از پارک نشیسوار ماش ست،ین یشد ازهاکان خبر 

آهنگ  هیو  یاصل  ابونی تو خ دیچی به عقب نگاه کرد وپ ن یماش  یجلو ۀنیوسمت خونه حرکت کرد. از آ
 بود...  یخودش گذاشت. تا خونه برسه تموم حواسش به رانندگ یبرا میمال

 اومد.  رونی موردعالقه اش ب ۀسالم بلند وارد سالن شد. پروانه با آبپاش از گلخون هی با

مامانش زد: قربونت بشم پروانه جون. پروانه غر زد:باز   ۀرو گون ی. بوس یسالم دخترم خسته نباش-
 پروانه! دختر خجالت بکش! مادرتم.  یگفت

رفت که با حرف مادرش   یپروانه.داشت ازپله ها باال م یبا پروانه ب  یز یمن همه جوره عز یتوبرا-
 . سادیسرجاش وا خیس

کمکم کن دست تنهام،    نییپا ای شام دعوت هستند زود ب  یرادمنش وخاله ات برا ۀامشب خانواد-
 کنه هنوز برنگشته. دیخر رونیرفته ب  سیان

هاکان اومده وقت نشده   ی!از وقته؟یچه حرف  نی: تابان! ادی! پروانه لب گزیواجب بود دعوتشون کن-
 . ریباال داد زد:من خسته ام! از تارا کمک بگ ۀرفتن به طبق  نیدعوتش کنم خجالت داره به خدا!ح

بخوابم تا    یساعت کیو برگشت: حداقل بذار  نیپاشو زد زم  هی. انیبابات مشب با  امیتارا و ت-
 تکون داد و به آشپزخونه رفت...  یدرکنم. پروانه سر  یخستگ

  یلباس راحت  د،یبه موهاش کش  یکرد. دست رونی رو از تنش ب  یخستگ  یحساب دنیساعت خواب  کی
  سیوسط آشپزخونه نشست. ان زیبه دست وصورتش زد و پشت م  یرفت. آب نیی پا  ۀو به طبق دیپوش
 دم در سالن . یخودشو انداخت رو صندل یهن هن کنان وارد شد. از خستگ  دیخر  یبا کل

 ! یکرد  دیکرد: چقدرم خر  دهایبه خر یجون! نگاه  سیان  یخسته نباش-



 به رنگ دل  یدیترد

34 
 

سواسه. دلش به  چقدر و کنهیمهمون دعوت م یوقت یدون  یدخترم!سفارش مادرته،م یمونده نباش-
خواست بذار   سیرو برد آشپزخونه و جابجا کرد. هر چه ان  دهایاز خر یسوخت. مقدار  سیحال ان

 نداد. یتیخودش کارشو انجام بده اهم

 َکنم...  یکنم کوه که نم یدارم جابجاشون م -

 ! ؟یتابان تو آشپزخونه با تشرگفت:تو هنوزآماده نشد دنیاومد با د رونیازحموم ب پروانه

 راالنهی دوش بگ هیبرون  ای. پروانه چاقو رو از دست تابان گرفت: ب رمیکنم م سیکمک ان گهیکم د هی-
من بود. تابان اخم کرد: من   ریگفت: ببخش خانم تقص ی با شرمندگ  سیزود باش. ان ان،یمهمونها ب 

  عجب  شهیم ریهلش داد: برو داره د رونی مجبورم نکرده بود. پروانه سمت ب یخودم خواستم ،کس
 کنم... یتو دق م ی! آخرش از خونسردی هست ی الیخ  یدختر ب 

به لبهاش   یکمرنگ  یلینشست موهاشو شونه کرد،رژخ  نهی آ یاومد.جلو رونی ساعت بعد، ازحموم ب مین
ازکار خودش   ی. شال قرمزشو سرانداخت. راضدیپوش  یبلند با ساپورت مشک  یقرمزمشک کیزد. تون

  رونی. پروانه سرشو از تو کتاب بنییبا سروصدا ُسرخورد واومد پا نرده نشست و  ۀرفت... لب رونیب
 هیو  سادی . پشت مبل وایکن یشوهر م  یدار  یکنم، ناسالمت تتینصح  یستیبچه ن  گهیآورد: تابان د

  نجوریگونه شو پاک کرد: چند بار بگم ا یو رو دیمادرش زد. پروانه چهره درهم کش ۀبوس آبدار رو گون
  یهوس م نمتیب  ی: قربونت برم هر وقت م شی . تابان نشست رو مبل کناری کرد مینبوس! تف مال

 . رمیماچ آبدار ازت بگ هیکنم 

 نیبا ا یخوا  یتابان افتاد:خدا مرگم بده! تابان م یخودتو لوس نکن دختر گنده! نگاهش به لباسها-
 هم خوبه! یلیبه خودش کرد: مگه چشه؟ خ ینگاه  هیتابان  ؟ی باش   یلباس تو مهمون

  ادشیهانا  ۀنده جمل رهی گ شتریمادرش ب  نکهیا ی. تابان برااریبرو درش ب  ؟یسرت کرد هیاون شال چ-
داشته باشم   یجمع پوشش نامناسب یباز گفت: پروانه جون،هاکان دوست نداره جلو شی اومد با ن

 شوهره چشم گفتم. ر،بهیازم خواسته، منم که دختِرحرف گوش کن وسر به ز نطوریا

 خواسته؟  نطورازتیواقعًا هاکان ا-

 اوهوم!-
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بلند شد بره   دهینم ری مادرش گ گهید نکهیندارم. تابان خوشحال ازا یحاال که اون خواسته من حرف -
 . ستادیمادرش ا  یآشپزخونه که با صدا

رو   واریطور در و د نیربع هم هی کرد ودوباره نشست.   یتابان پوفجا کناردست خودم باش.  نیهم-
 کرد.  ینگاه م

 داره.  س،گناهی مامان حوصله ام سر رفت بذار برم کمک ان -

 .  دیاز رو مبل پر زی هم گذشت. با خ گهید ۀقی. دوباره سرگرم خوندن کتاب کرد. ده دقیالزم نکرده بر -

  یکنم حرف گوش کن دختر!بدون توجه به حرفها یم رونتیاز آشپزخونه ب  یبا پس گردن  امیتابان م-
کج کرد... مهمونها همه  فونیزنگ در راهشو سمت آ یمادرش خواست بره آشپزخونه که با صدا

کنه.   زشیتم  دیاومده با ادشی نگاه به اتاق درهم و برهمش انداخت. تازه  هیاومده بودند. تابان 
به خودش نگاه کرد.   نهیومرتب شد. از تو آ  زیساعت اتاقش کامالً تم  میدست به کارشد.عرض ن عیرس
 دنیکنده بشه. در رو بازکرد. با د نهی دِراتاق باعث شد از آ  یزد. صدا  ملیکوچولو ر هیرژ و  گهیکم د هی

  ن؟یاومد یزد: ک یهانا لبخند

 دنبالت.  امی مامانت گفت ب شه،یم ی ساعت مین-

 اومدم. یاشتم مخودم د-

 چه خوب... -

نشسته و اخم  امیکنار ت  د،یکرد. همه جوابشو دادند. نگاهش گشت وگشت تا به هاکان رس بلندسالم
نگاه به  هی هانا  ده؟یاژدها نخواب نیا شی:هنوز آت دیآلود بهش زل زده بود. کنارهانا نشست آروم پرس

 درحال حرف زدن بود.  هیو بق  امیبرادرش کرد که آروم با ت

 فکر نکنم.-

 پس به خونم تشنه اس؟-

 هانا.  یچه جورم! با آرنج زد تو پهلو-

 !یدختر! پهلومو سوراخ کرد یمرض دار -
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حلقه از موز رو تو دهنش  هیکن. هانا  یتو دلمو خال  یدارم توهم ه ازین  یدوار یمن االن به ام-
لطف رو در حقم کرده پس   نیشده ا دایپ یک یسالها نتونستم مهارت کنم حداقل  نیت: من تو اگذاش

 کنم. یحقته تو دلتو خال 

از موز رو تو دهنش  گهید ۀحلق هیبه دشمن نداره. هانا  یاز یدوست مثل تو داشته باشه ن هیآدم -
بهم گفت فردا که   میاومد یم می تو راه داشت کنهیصدق م  شتریدرمورد تو ب هیقض  نیگذاشت وگفت:ا

 اتاقش.  یبر  میشرکت مستق یایم

 سبز بشه!   رپاشی تاعلف ز نهیبش-

پس با احترام برو. دهن باز کرد جواب هانا رو   ،یرو براش ببر   نتهای بانک وپر ی بر   دیتو که با چارهی ب-
.هانا رد  زدی بده که چشمش به مژده افتاد. رو مبل کنارهاکان نشسته وداشت باعشوه باهاش حرف م

گفته بود هاکان رو   نکهیبا ا ؟یزل زد ی:به چد یبه هاکان ومژده، پرس دینگاه تابان رو گرفت تا رس
ابروهاش   نیب ی فیداد. اخم ظر یقلقکش م  یحس هیون دوست نداره اما با بودن مژده درکنار ا

  ضیف گرانیحداقل بذار داداشم از د شهیبلند نم  یزد: از تو که بخار  یبار  طنتینشست. هانا لبخند ش 
دستت بشکنه ! اگرامشب  ی! الهیض یزد تو پهلوش که باعث اعتراض هانا شد:مگه مر گهید یکیببره. 

شام آماده اس  نکهیا سی ؟ پهلوم سوراخ شد. با گفتن انتو بدنم بمونه یسالم گذاشت ۀدند هی
 تموم موند... مهیحرفهاشون ن 

خودشون گرم گرفته بودند. تارا هم با مادرش وماهور جور شده بود. نگاه تابان    یشام پسرها برا بعد
باشه نشد.  الیخ  یهاکان بود.هرچقدر خواست ب  زونی اومده بود آو یشد. از وقت یاز مژده کنده نم

  وانداختازهانا، بره به اتاقش. شالشو ازسر درآورد  یعذرخواه  هیباعث شد با  شی زنگ گوش یصدا
اجازه بده، در باز شد، درکمال تعجب   نکهیبه در زده شد قبل از ا یربع بعد تقه ا هی. یصندل  ۀرو دست

رو تخت    وی. گوشرهی گیشت تلفن گفت بعدًا تماس مهاکان اومد تو و در رو بست. به شخص پ
اتاقم. هاکان با   تو ییای اجازه داده باشم ب ادی نم ادمی ؟ی کن یکارم یچ  نجای: تو اد یانداخت طلبکار پرس

 کامل اتاق تابان رو از نظر گذروند.   یخونسرد

ج کرد  شلوارش نشست گردنشو ک   بیهاکان تو ج ی دستها نجا؟یا یچرا اومد گمیبا تو هستم م-
!  یندارم به خصوص اگر اون شخص تو باش  یکس ۀبه اجاز یاز ین  رم،یوگفت: من هرجا دلم بخواد م

روش نداشت. لب تخت نشست. تابان دست به کمر جلوش    یر یاخم نشسته تو صورت تابان هم تأث
! دوباره همون پوزخند وهمون نگاه سرد: هر  نجا؟یبزنم همه رو بکشونم ا  غیج ا ی رونی ب یر ی : مسادیوا
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که تو اتاق   رهیحقو ازم بگ نیتونه ا یهم نم یکن ، من شوهرتم، کس ادیخواد داد وفر ی دلت م یچ
 بزن.  یبزن  غیج یخوا  یحاال اگر م امیزنم ن

به حرفهات گوش بدم حاال هم برو   نمی بش نمیب  ینم  یلی!من دلیخودخواه واز خودراض   یآقا نیبب -
 از اتاقم.  ونر یب

روشن کنم. تابان آب دهنشو   روزتی تو، بابت حرف د فیتکل   دی! اما قبلش بایدی ! خوبم میدیگوش م-
زانو  یهاکان آرنج هاشو رو  ؟ی مصرف گذشته رو کش بد خ یاز تار یۀقض هی یقورت داد: عادت دار 

کنار تخت ولو شد. ترسشو پشت نقاب   یباشه! تابان رو صندل یچ هیداره اون قض یستون کرد:بستگ
  یکن یدوباره تکراش م یه شهی از اون کلمه چندشم م یدون یبود م رخودتی کرد: تقص  میقا سردش

. هاکان تموم تالششو کرد نخنده و موفق هم شد ظاهِرخشک وسردشو حفظ کرد:  یدیوبهم نصبت م 
  یرفت یچ یادامه داد: برا  دیو که دزنم. سکوت تابان ر یدلم بخواد حرف م  یقبالًهم گفتم! من هرجور 

وپسغوم    غامیوپ یشیم میقا گرانیکه پشت د نقدرترسناکمیا یعن یوساطت کنه؟  ادی ب  یآتان گفت به
کرد. سمت تابان خم   ینگاهش م یرچشمی بود اما مظلومانه ز نییسِر تابان پا  نکهیبا ا  ؟یفرست یم

 گهی!ددمیبار رو بهت تذکر م  هی نیهم یدون  ینم  یز یدونم از اخالقم چ یشد: چون م
از  گرانیدوست ندارم د  کنه،یدرز نم  رونیبه ب شهیما دوتا زده م نیکه ب یچوقت!حرفی!هچوقتیه

 کرد.  نییآروم سرشو باال وپا یلیخانواده ام! مفهوم شد؟! تابان خ یبدونند حت  یز یچ میخصوص  یزندگ

  یگیبه من نم چوقتی!هچوقتیتو هم هحرفوعوض کرد: و   ری ! تابان لجبازانه مس؟یبگ یز ی چ دمینش-
که جوابتو بدم. ِبَهم زل زده بودند. دست هاکان   دمینشن یهاکان باال رفت: جواب  یابرو یتا هیموش! 

تو   یچ  ازدونم مامانم  ی چونه اش نشست، سرشو باال آورد، با خباثت گفت: نم ری بار ز  نیاول یبرا
! صبرم  دهی زبون درازت کار دستت م  نیا یدیوقت د هیکرد؟  دیخوشش اومده بود که تو رو برام کاند

پس مواظب زبونت ورفتارت باش خانم کوچولو!  ستمین   ایجوره کوتاه ب چیکه اگر ازحد بگذره ه ادهیز
گش کوچولو روتن نیتا دست هاکان ازش دور بشه: باز گفت! بازم ا دی تابان سرشو عقب کش

دختر،خوشش اومده  نی. هاکان ازحرکات اادی کوچولو بدم م ۀکلم نیبگم من ازا ی! چه جور ؟یگذاشت
  ی! تابان مثل بچه هاگه؟یحرصش بده گفت: پس همون موش کوچولو خوبه د  شتریب نکهیا یبود برا
  یمنم اون یار ی ب  ور یاسم اون جانور موذ گهیبار د هیآقا پسر! اگر  نی: بب نیپاشو محکم زد زم هیلجباز 

به اون سمت   یحس هیشده بود   یها! کل کل کردن با تابان براش سرگرم  گمیبگم م دیرو که نبا
حرکت بغلش کرد که تابان رو شوک زده  هیکنه. تو  تی دختر رو اذ نیا شتریکرد تا ب یپرتاپش م
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بود.هاکان  هودهی تالشش ب ید کنه ول هاکان آزا یکرد خودشو از دستها یکرد.به خودش اومد سع
به حرفهام   یپس بخوا نیاز ا شه،یکارت سخت تره م   یتقال کن شتریدرگوشش زمزمه کرد: هرچه ب

هم   یکتر ی بار یکار به جاها دی کنم شا یبه بغل کردن بسنده نم گهید یوکار خودتو بکن  یگوش ند
 یابرات نداره موش کوچولو! مشته  یسربه سرم نذار چون عواقب خوب  نقدریبشه پس ا دهیکش

اومد رو   واشی واشینبرد. انگشتش  ییخورد اونم راه به جا  یپهنش م ۀنیتابان مرتب به س کیکوچ
باشه؟ و اونو از خودش فاصله داد:    شنیلبها به حرف بد باز نم نیبه بعد ا نیتابان نشست: از ا یلبها

 ان به اجبار آروم جواب داد:باشه!تاب ؟یجوابمو نداد

 ؟ ی باشه چ-

 تونم قول بدم.  یسؤال دومت متأسفم نم یاما برا  گمینم  یبه کس ی ز یچ گهید یاول  یبرا-

 نشد!-

 که هست!   ینیهم-

!  ری سخت نگ گهیتابان درهم شد: د  ی! اخمهایدربر  ردستمیبعد سالم از ز ۀتونم قول بدم دفع یمنم نم-
 ؟ یشد یراض  دمیبه خدا قول م

. تابان منتظر نگاش  گهید زیچ هیشرکت،    یایبانک بعد م یر ینره اول م ادتیحاالشد! بلند شد: فردا -
 کرد.

تکون داد: االن من  یتو؟! هاکان سر  ی :حتد یاعتماد نکن. تابان عمدًا پرس یمرد  چیتو شرکت به ه-
  یفکر بکنم! فردا جوابتو م دیسربه سر گذاشتنش گفت: با  یهستم؟ تابان برا یک یها  بهی تو با غر یبرا
 رو ازش گرفت.   شیپ قه یچنددق ی! نگاه سرد هاکان تموم انرژ یر یگ

شد تو وجود گرم   شی ن شتریکالمش ب یپرسنل هستند؟! سرد نیاونهاهم شامل هم ؟یبرادرهات چ -
 تابان. 

درهم شد  شتریزرگم واخمهاش ب کس اعتماد نکن به خصوص به برادرب  چیبه ه  کای به جز آتان وها-
 نیسخت تر از ا یچ یمرد ه ه ی یکه زده بود ناراحت شد. برا یرفت... تابان از حرف  رونی وازاتاق ب

 که همسرش بهش اعتماد نداشته باشه...   ستین
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نشست.تموم حواسش به   هیمادرش وبق  شیراست رفت پ  هیاومد و  نییسالنه از پله ها پا سالنه
تو گوش آتان گفت. آتان هم هانا رو صدا زد.   یز یربع بعد چ هیبود که تو خودش رفته بود.  یهاکان

شدن به   کی نزد یفرصت برا نی باهم پچ پچ کردند وهانا هم درگوش مادرش گفت. مژده از کوچکتر
 کرد. یاستفاده م کانها 

  فیتشر یزود  نیبود. پروانه به ساعت اشاره کرد: هنوز سرشبه چرا به ا یخوب پروانه جون شب خوب -
  یاز اون بلند شدند. تابان سمت هانا رفت: چ  تی هم به تبع هیماهور بلند شد بق  نکهیهم  د؟یبر یم

از رفتن    عدرو گونه اش زد... ب ی بوس گمیزد وگفت: فردا برات م یشده هانا؟ هنوز زوده! هانا لبخند
 . دی. پروانه گفت: حاال بودمی( گفت:ماهم رفع زحمت کن تابانۀ)خالدهیمهمونها فر

 یلبخند محو هیدخترم. تابان  یخوشبخت بش  یروبه تابان گفت:اله  یامشب توزحمت افتاد -
شده.   بتینص  یمرد نیهمچ هی که  فهی گذشتن از کنارش گفت: ح نیزد:ممنونم خاله جون. مژده ح

بخت بشه. بعد از تعارفات   ۀخون یمژده هم راه یخواست جوابشو بده که پروانه گفت: انشاءا...بزود
 هم رفتند...  ونهامعمول ا

کرد نتونست علت زود رفتن هاکان رو   یفکرم یبرد.هرچ  یشب گذشته بود وخوابش نم مهین از
هاکان  شتری شناخت ب  یاره. براموندن ند ۀدر گوش آتان پچ پچ کرد مشخص بود حوصل یبفهمه.وقت

 تالش کنه...  شتریب دیبا

شد... اول رفت   نشی خورد وسوار ماش یهولک  ۀصبحون هیشد.   داریاز خواب ب یبا هزاربدبخت  صبح
رو   نتهایبانک گذشت. پر یاز وقتش تو یهاکان از قبل هماهنگ کرده بود اما دوساعت نکهیبانک. با ا

 شرکت شد...  یگرفت وراه

 هستند؟  سیی :رد یبهش سالم داد. جوابشو داد وپرس یبه اتاق هاکان رفت. منش  میمستق

نگرفت. آروم در رو بازکرد و داخل شد.  یبه در زد. جواب  ی!منتظرتون هستند. تقه ادییآره! بفرما -
وچشماش بسته بود.با سالم تابان چشم باز کرد وصاف نشست. چشماش قرمز   زی سرهاکان رو م

 بودند. تابان به چشماش اشاره کرد. 

رو دست تابان    نتهای: نه! پردیصاف وپرپشتش کش یبه موها یحوصله دست ی ب  ؟یدینخواب شبید-
. برگه ها رو تو  رو دستش داد: نه کارم راحت راه افتاد نتهایپر ومد؟ین  شیکه تو بانک پ ی: مشکلدید

 کنار دستش گذاشت.  ۀپوش
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 ؟یبهشون بنداز  ینگاه یخوا  ینم-

 ؟ یندار  یکرد: باشه! با من کار  زونی آو یاالن نه! تابان لب -

به هانا زد. هانا سرگرم نوشتن بود. با اومدن   یاومد. قبل رفتن به اتاق خودش سر  رونی نه! از اتاق ب-
 نشست.  شی شگیهم یطرفها؟ تابان جا نیعروس خانم!از ا: به به دیتابان به اتاقش دست از کار کش

 بهتره! یتو ببند  شیاون ن-

 ؟ یرو گرفت نتهایپر ؟ی کارکردی بد اخالق! چ-

:  ی داد به صندل هینطقش کور شده. هانا تک یاش نبود؟ انگار  شهیمثل هم یآره! دادم هاکان، راست-
 کم ناخوش احواله. هیامروز 

 که حالش خوب بود! شبید-

ته دل تابان رو   یز یچ هی. مارستانیآتان بردش ب میحالش بد شد از خونه تون که رفت شبیهمون د-
 نداد. یت یاما بهش اهم هیلرزش چ نیدونست علت ا یلرزوند نم 

  دیداره، نبا  گرنیکش اومد: تابان جون هاکان م زیم یرو   ؟هانایاونم الک شهیمگه م ؟یآخه چطور -
امروز به زور اومده  د،یکش مارستانی کرده بود که کارش به ب کاریچ شبیدونم د ینم بشه،  یعصب

بره  یکن یکار  یتون یتو م  نیبب دهیکس هم گوش نم چی دنده اس به حرف ه هیشرکت، ازبس غّد و
 .  زدمیباهاش حرف م  یتو داشتم تلفن یپا شینگرانشه، پ یلیمامان خ  ونه،خ

 دونستم. ینم-

 نه؟  ای یتون  یم -

 کنم. بلند شد فعالً...   یخودمو م یسع-

و رو کرد.    ریکنه. تموم پوشه هاشو ز دایهاکان پ شی رفتن پ یبرا یاتاق خودش رفت تا بهونه ا به
رفته   ادشیرادمنش بود.  یهارا یبازش کرد. با امضا  عینامه افتاد که از قبرس بود. سر  هیچشمش به 

خودش گفت   شیاما پ  شهیم یعصبان دهیبه دستش رس  رینامه د نکهیدونست ازا یبود بده هاکان. م
 ورفت.   دیبه سر وضعش کش  یارزه«. دست ی»م
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 : هنوز هست؟ د یزد وپرس یبه ملوک  یلبخند

 مهمون داره.  -

رو   واریدوباره مشغول کارش شد... از بس در و د یمونم تا مهمونش بره. ملوک یم ستین  یمشکل-
شد که منتظرنشسته بود  یم  یدوساعت کینگاه کرد نزد شی نگاه کرد خسته شد. به ساعت مچ

تلفن رو برداشت    یگفت. گوش یچشم  یکه من اومدم. منش یبهش اطالع بد شهی:مد یپرس یازملوک
  ی: اگر م دی غر رلبی رفتن به اتاق ز نی. ح دییگفت:بفرما  یکه ملوک دینکش یداد. طول روبه هاکان خب 

به در زد و وارد شد. پشت مرد به دربود. هنوز آثار   یخبر بده. تقه ا یگفتم تلفن  یتم زودترم دونس
 .دید یرو تو صورت هاکان م  یحالیب

اومد.  ی کرد خوشش م  یمؤّدبانه باهاش برخورد م گران ید یجلو نکهی. از ای خانم شکور   دییبفرما-
 ۀهاکان طبق عادت باال رفت:نام یابرو یتا هیقربان!  هیشد: نامه روبهش داد: ضرور کتریتابان نزد

 . دینه.هاکان منظور نگاهشو فهم ایدونست بگه  یمرد ناشناس نگاه کرد نم ه؟بهیچ

 از دوستهام هستند راحت باش.   یکی شونیا-

بلند شد.  بهیمرد غرهاکان توهم رفت.  یباهاتون حرف بزنم. اخمها ییتنها  دمیم حی ترج دیببخش-
 : کجا مهراب؟  دیتابان از پشت سر نگاهش کرد. هاکان پرس

فرصت مناسب  هیانجام بدم انشاءا... تو  دیدارم که با یکارضرور  هیرفع زحمت کنم  گهیمن د-
نموند. برگشتن مرد جوان همان  یتابان مخف  دیاز د نی. هاکان به زحمت بلند شد واشمیمزاحمت م

  عقبگام  هیکرد. تابان خودبخود   یونگاه تابان به اون مرد همان! مهراب شوک زده به تابان نگاه م
 هاکان نگاه از تابان گرفت.  یماه تو آسمون شدند. با صدا  ۀرفت. چشماش انداز

باشه   دهیفهم یز ین چمبادا هاکا نکهیاز ا دهیمهراب ترس رون؟ی ب میشب شام باهم بر هیمهراب -
. با  رمی گ یجمع وجورکرد: باهات تماس م   عیدونم... خودشو سر ی... نمزهیبرگشت طرفش: ِا... چ

 کرد... ی: خداحافظ خانم. تابان فقط نگاهش مستادیتابان ا یهاکان دست داد و روبرو

اون نامه اونقدرمهم باشه که ارزش   دوارمیام ،یمهمون مو پروند ؟یشد یخوب موش کوچولو!راض-
. بهی مردغر نیا دنیتو دلش برپا بود از د یرفتن دوستمو داشته باشه! تابان از شوک دراومد اما ولوله ا

  دیرس مازقبرس بدست  شی نامه چند روز پ نینامه رو داد دست هاکان: ا زیم ک ینشست رو مبل نزد
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کرد: وحاال  شتراخمی! هاکان بدی برات ببخش  ارمیرفته بود ب  ادمیکردم  داشیبرگه ها پ یامروز البه ال
فحش نثار   هیلب  ری گوشه پرتش کرد وز هی تی نامه رو بازکرد. بعد مطالعه با عصبان ؟یگیم یدار 
نبار باهاش کل کل  یکرد ا یداد وچشماشو بست. تابان سع هیتک ینامه کرد. سرشو به صندل ۀسندینو

توش نوشته؟ سکوت هاکان موجب شد بره نامه رو برداره وبخونه.    یوارد شد: چ  ینکنه،از دِردوست
. برگشت سرجاش  رانیا ادیداره م یمدت یپسر بزرگ رادمنش برا نکهیتوش نبود به جزا یخاص  زیچ

شو باز   یزعصبان سرخ ا یچشما  ؟یخوشحال نشد اد،ی برادربزرگت داره م ه؟یخبرخوب  نکهینشست :ا
رو دوست    یجنس نگران نیبار نگرانش شد،اما اون، ا نیاول یرامن فاجعه اس. تابان ب  یکرد: برا

حال دل به  نیصداش کنه سختش بود با ا کیبه اسم کوچ  نکهینداد. ازا تی نداشت باز بهش اهم
چشماش   خی م موصداش زد:ها...کان...! هاکان متعجب نگاهش کرد. تابان از رو نرفت ومحک ازدیدر

 شد.

  یداد نم نییوآب گلوش پا  رونی قرمزند! هاکان نفس خسته شو ب یلیحالت خوبه؟ چشمات خ-
 دختر رو نسبت خودش درک کنه.  نیا یتونست نگران

 آره خوبم.-

 گمیهاکان هم نتونست ازحرف زدن منصرفش کنه: مکنم. نگاه سرد  یحس م یا گهید زیاما من چ-
 ست؟ ی بهتر ن یخونه استراحت کن  یبر 

  یهر چقدرم دیکش یتابان نفس کالفه ا ؟یحرفو زد نیازسر ترحم ا ای  ینگرانم یعنی یکه گفت ینیا-
 شد.  یم مون یخودش پش ۀکه از کرد زدیم  یحرف هیپسره خوب رفتار کنه هاکان باز  نیخواست با ا

 . گمیهست م سشییکارمند که نگران ر هیبه عنوان -

: من حالم خوبه موش کوچولو! حاال برو به کارت برس. تابان  دیکش ز یم یآهان! گرفتم! خودشو رو-
رو لب   ی من؟! پوزخند ای یگیتو راست م  نمیگردم بب ی دکتر برم هیاما با  رمیسمج تر از قبل گفت: م 

جرأت   یک  دید میلند شد. تا دم در رفت ودوباره برگشت: خواه! تابان بیهاکان نشست: جرأتشو ندار 
 ...ین یزم بی تابان نه س گنیداره جناب رادمنش! به من م

 هیتابان وآتان به همراه  دیکردن بود که دراتاق بازشد. سر بلند کرد. درکمال تعجب د پیتا مشغول
هستند  شونیباز رو به مرد گفت:ا  شی. تابان با ندیرو تو صورت آتان د یوارد شدند. نگران گهیمرد د

  رونیب  زدیهاکان رو خون نم ی زدیبرد. تو اون لحظه کارد م یبه عمق فاجعه پ   یجناب دکتر. تازه پ
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کرد لحنش تند نباشه گفت: چقدرصبح بهت   یلجباز باشه. آتان سع نقدریکرد تابان ا یاصالً فکرشو نم
ازبس التماست   فتادیت، صبح داشت پس م ! بدبخت از اون مادریکن  یمگه حرف گوش م ا؟یگفتم ن

هاکان   یدنهایکشاز خط ونشون  ییرها یفکر. تابان برا ی دختر ب نیبگه به ا  یکرد. مونده بود چ
هاکان تکون   یبرا  یگفت. هنگام رفتن از اتاق دست یمونم. آتان باشه ا یمنتظرم رونیگفت: من ب 

شد هاکان بره خونه.  نیا جهیکرد. نت یا نهیمعا هی... دکتر اوردیباال م شتریحرص هاکان رو ب  نیداد وا
 نیا یروز ی . رنگ نگاهش از پتو خودشو انداخت   یداخل. تابان مثل قرق ادی آتان به تابان خبرداد ب 

دکتر گفت: تابان جون تو هاکان روبرسون  یشد دکتر؟ آتان به جا  ی: چرکردییتغ  یماجرا، به نگران
 ازاتاقش برداره...   لشویووسا فیچشم رفت تا ک  هیخونه من با دکترکاردارم. تابان با 

  سادهیلنگه پا دم درمنتظر وا هیبه رفتن کنه. تابان همچنان   یبا مکافات تونست هاکان رو راض آتان
 ن. تک بهم بز  هیخونه  یدیبود.آتان آروم گفت: تابان رس

حواست باشه  زش،یرنگ رو م  یآب ۀپوش یرو ازبانک گرفتم،هاکان گذاشته ال نتهایامروزپر یحتمًا!راست-
 : نامه؟د یاونم بخون. آتان متعجب پرس زشهی مچاله شده هم رو م ۀنام هی

 . هیچ هیدونه قض ی درهم آتان کامالً مشخص بود اونم م ۀآره! ازقبرس اومده. چهر-

 بوده!  یحتمًا از هارا-

 اونجا بود که حالش بدترشد.  ران،ی ا ادینوشته بود داره م-

 . یممنونم که بهم گفت-

 کنم. یخواهش م-

 هست.  یحواسم به همه چ نجایمن ا ییایخواد ب  ینم گهیتود-

دخترجون! برو تا به   ستیبار اولم ن نیزد:ا ی! آتان لبخندفتهی کارها رو دوش تو م ۀهم یجور  نیا-
 نشده... مونی اخالق پش سی تند نیقول خودت ا

رونداشت اما    یکل کل کردن با کس ۀحوصل یمواقع نی . هاکان تو چندیچ یپ  یاصل ابونی تو خ آروم
  یحواسش به رانندگ  کهی سرتق. تابان درحال ۀدختر ارمیکار رو سرت درم نیا یگفت: تالف ضی باغ  نباریا

 ؟یارزه، االن بهتر  یم یره اما به سالمتندا  یبی بود جواب داد:ع
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 !یکرد  ضمیخوب بودم تو مر-

بشه به زور بهت   دایپ  یکی  دیبا یست ین تیخودت به فکر سالمت یآقا پسر! وقت یرو دار  یل یخ-
 نه ربات!  یکنه تو هم آدم  یادآور ی

 !ستمیربات ن  یکرد یادآور ی ممنون بهم -

  یمشخص بود هنوزاخمهاش توهم است. لبخند محو مرخیبهش کرد از ن  یینداشت.نگاه گذرا یقابل -
 گفت.  نیکار خودش آفر  نیبه پا کرده بود که نگو، به ا ی سور وساط یروز یپ نیزد، تو دلش به خاطر ا

 .میرس یم گهیاالن د-

 من حالم خوبه!-

  یدش اال من، وقتچقدر وحشتناکه اونم از نوع حا گرنیکنه درد م یکس درکت نم چیدونم! اما ه یم-
  یحالم بد م   دمشید یتو اون حال م یعالم نبود، وقت نی شد تا دو سه روز تو ا  یمادربزرگم دچارش م
به خصوص که گرما وسرما،  رش،یکرد، تو هم دست کم نگ یروتحّمل م  یشد طفلک چه زجر 

  ۀ. اّطالعات تابان دربار کنهی م دشی دار تشد نیکافئ یها  یدن یبودن وخوردن نوش یوعصب  یکار فشار 
تابان دختر   د یدستش بده تازه فهم گهید ۀسوژ هیداد ساکت بمونه تا  حیبود، ترج  یبه حد کاف گرنیم

 خودش...  ۀلنگ یک ی ه،یسرسخت و لجباز

گفت: مامان خوبم   ینگاه چپ به تابان کرد با لحن آروم هیمادر؟ هاکان  ی:خوب دیپرس ماهورنگران
رو به  شهیراحت نم الشیدونست تا کنارهاکان َنمونه ماهورخ  ین متابا ؟یکن  یچرابزرگش م

  المی رو لب ماهور اومد: خ  یحالی مونم. لبخند ب  یم ششیمن پ نییماهورگفت: ماهورجون تو برو پا 
 گفت: آره!   الش یخ  یراحت یباشه دخترم؟ تابان برا تراح 

 بهم بگو مادر.   یداشت یاگر کار  یبخت بش   دیسف یاله-

  دهیهاکان که رو تخت دراز کش دنیچشم قربونت برم. تا دم در ماهور رو بدرقه کرد. در رو بست. با د-
  یشد. باالسرش اومد: هاکان؟ جواب دایپ  یکوچولو ته دلش دوباره اون نگران هی وچشماش بسته بود 

 . دوباره صداش زد.دینشن

 هوم!-
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. به زورچشماشو بازکرد. قرمزتر شده بودند. لحنش نرمتر شد. ای اون دن یورفت یهوم کوفت!گفتم ُمرد-
دختر رو هنوز باور   نیا یچشمات خون افتاده! نگران ؟یهست بخور  یز ی چ یلب تخت نشست: قرص

 ترحم در حقش لطف کنه. یخواست از رو  ینداشت دلش نم

 شد.  رهیاموش کرد. رو مبل کنار تخت نشست وبهش خ همه رو خ  عیچراغو خاموش کن. تابان سر-

 بهم زل بزنه. یکس  ادیقبالً بهت گفتم خوشم نم-

مونم. سکوت برقرار   یم شتیپ یو بخواب  یر ی آروم بگ یتا وقت یول  یستین یتحفه ا نیهرچند همچ-
  یهاکان،واخم کردنهاش حاک یشد. تابان آباژور رو روشن کرد ومشغول مطالعه شد. غلت خوردنها 

 رفت. طال تو آشپزخونه سرگرم درست کردن غذا بود.   نییپا ۀازسردردش داشت. طبق

دخترم؟ ماهورپشت سرش اومد   یخوا  یم یچ ی:براد یطال دست ازکارکش د؟یطالجون مسکن دار-
 :با تو هم لج کرده درسته؟د یشپزخونه پرسآ

نه؟ ماهور   ای د یمسکن دار دیگیحاال م ادیبرنم  یک یدونم از پس من  یتونه با من لج کنه چون م ینم-
 هیکرده. تابان با  زی که دکترش براش تجو هیقرص  نیداد دست تابان ا  یرفت... قوط خچالیسمت 

 باال...     ۀبقآب رفت ط وانیرو گرفت و به همراه ل یتشکر قوط 

 سمتش. دی هاکان؟ هاکان چرخ-

. ماهور براش  دیقرصوخورد وخواب یمخالفت چی. بدون هکنهی قرصو بخور سردردتو بهتر م نیبلندشو ا-
هر دو   نیفنجون قهوه آورد ودوباره رفت. نشست کنار پنجره، چشم دوخت به باغ پشت خونه، ب هی

ن  یکرد ع یباغ رو دوچندان م ییبایمختلف کاشته شده بود که ز یگل رز به رنگها ۀبوت هیدرخت 
 جواب داد.  عی بلند شد. سر ش یگوش  یبود. جرعه جرعه قهوشو خورد. صدا بای ز ینقاش  یتابلوها

 تان! بله آ-

-....... 

 رفت بهت زنگ بزنم.  ادم ی خوام  یمعذرت م -

-....... 
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 به هاکان افتاد:خوابه.  نگاهش

-........ 

شد. تو    قیگذاشت واومد رو مبل نشست. به چهره اش دق فشی داخل ک وی باشه خداحافظ. گوش-
  جام؟نیا  یچ یخودش فکرکرد:»من االن برا شیاز وجودش بود. پ یخواب هم اخم داشت انگار جزئ 

موندن من چه  نینداشتنش؟ پس ا یهمه ضجه زدم برا نیخوامش،مگه نه ا  یمگه نگفته بودم نم
همه  یتو یعنی نیا یشد:» تابان تو بله رو بهش داد  داریخفته اش ب جدانو  ده؟«یم یمعن

فرصت به خودت واون بده،   هی ایب  ،یوراحت  ی! تو سختیوناخوش  ی توخوش یشد شی زندگ کیزشریچ
همه مدت عقل دستور   نیا رهیبگ میعقل تصم یبارم شده احساساتت جا هیدِراون قلبتو بازکن، بذار 

 ندهیبشه وآ  دایپ تی تو زندگ یا گهینذارکس د ؟یکار رو بکن  نیاگر ا شهیم یچبارم احساست!  هیداده 
«سرشو به   یاشه که آرزوشو داشتب یهمون زندگ  نی ا دیات ازهم بپاشه، شانستو امتحان کن شا

داشت.   یکنه. زل زده بود بهش وچشم ازش برنم  رونیتکون داد تا افکارموهوم رو از ذهنش ب  نیطرف
داد ونگاهش   هیرفت سمت پنجره. نشست لب پنجره وسرشو بهش تک  یف یتکل بالهمه  نیکالفه از ا

زل زده بود بهش. خواست به    نطوریهم  قهیدق ستیبود که قرار بود باهاش ازدواج کنه. ب  یبه مرد
  شی شناسنامه ومرد زندگ یحرف وجدانش گوش کنه! هرچند بداخالق وزبونش تند بود اما اسمش تو

عرق بود:   سی خودش اومد. ازلب پنجره بلند شد وباالسرش رفت صورتش خ  هب یشده بود. با ناله ا
به  دیتا رس  دیاتاق چرخ کیروشن وتار  مهین یدفعه چشم بازکرد. نگاهش تو فضا  هیان! هاکان!هاک

 . شیشون یتابان. از بودنش تعجب کرد. ساعد دستش نشست رو پ

 کردم.  دارتیب  نیهم یبرا یکرد یناله م ی تابان لب تخت نشست: داشت ؟یهنوز نرفت-

 شرکت؟  یفت. تو تخت نشست وبه تاج تخت لم داد:چرا نردمیخواب بد د-

 حوصله نداشتم امروز انگار کالفه ام!-

خودم    یبه سالمت یل یگفت: من خ هی. تابان با کناشهیازت دورم  یکالفگ یکم بخواب  هیبرو خونه،-
 .  ستین میزیمطمئنم چ دمیم تیاهم

 مونه. یعقرب م شی ن نیاز دست اون زبونت!ع -
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رو لب هاکان جا خوش کرد: پا رو دم   یگشی! پوزخند هم رونیب  زهیر  یازدهن تو گل و بلبل م نکهینه ا-
 نذار موش کوچولو!   ریش

 !شه؟یم  یبذارم چ رهیواگر پا رو دم اون آقا ش-

 . ادیبرم یهمه کار  رهیاز اون آقا ش -

خواست که  ی. کل کل کردن با تابان حوصله م ستیافتاد تو تخت وحالش خوش ن  رهی فعالً آقا ش-
 .د یداد ودوباره دراز کش رونیت. نفسشو ب هاکان اون لحظه اونم نداش

 دوباره سردردت شروع شد؟-

 .شمی اوهوم! بخوابم بهتر م -

 برات کرد.  یفکر اساس هی دی که! با یفتی از زبون نم-

 وجود نداره. یلعنت  گرنیم نیخوب شدن ا یبرا یراه چیه-

 .یکه ماشاءا... اونم به مسخره گرفت  یاستراحت کن دیبا-

 باشه.  یها بذارند آرامش تو زندگ یاگر بعض -

 .گرانینه د یمهمون کن  تیتو زندگ  د یآرامش رو خودت با-

 کرد بحث نکنه. ی. تابان سعزنهی فعالً روزگار داره ساز ناکوک م-

 ارم؟ یبرات ب  گهیمسکن د  هی یخوا یم-

 .شهیآروم نم  یمسکن چیبا ه-

بود که  یکردن موارد تی رعا ی مار یب  نیبخواب،تنها راه کنترل ا ریتو هم بگ زنم ی حرف نم گهیمن د-
 برات گفتم.هاکان مردد نگاهش کرد.  نیتوماش

. نگاه هاکان شتمیسه سوته پ  یبزن لمیتک به موبا هی  یداشت یماهور جون کار  ش یپ  نییپا  رمیم-
 همچنان روش بود.  
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 ؟ یکن ینگاهم م  ینطور یچرا ا-

 ه؟ ی! خبریکن  یمحبت خرج م یدار  یادیز-

 شمی ناراحت م  گرانید یاز ناراحت گه،ید یانسانها ۀباشه؟! منم آدمم مثل هم یخبر  دیحتمًا با-
تعجب داره؟هاکان رو دست راست افتاد و چشماشو بست: اون  یجا نیا یشون شاد،کجا  یازشاد

 یهست یگو جزِء اون دسته از افراد:ند یپرس دیکنه. تابان با ترد یم تمیآباژور رو خاموش کن نورش اذ
 نسبت به نورحساسه؟!  گرنشونیکه م

  نییکه پا نی رفت... هم رونینزد آباژور رو خاموش وآروم ازاتاق ب  یحرف گهیمتأسفانه هستم. تابان د-
به  میسالم مستق هیمبل ولو شد. آتان با  نیرو اول  یشد. هانا با خستگ دایبچه ها هم پ ۀسر وکل دیرس

سمتش.   گشتندبر   یوارد شدند. با سالم تابان همگ کایوها  یآشپزخونه رفت. پشت سرشون هم هاد
 ی ک نیبه همه داد. هانا با شوق گفت: بب  دیخسته نباش هیاومد.  رونیماهور از اتاق خواب ب 

به اوپن  هیاومد وتک  رونیبدست از آشپزخونه ب  وانیدختر؟! آتان ل یتو هنوز نرفت نجاست؟یا
 شجواب سالم شو داد ومقابل  یمهربون کنارش بوده. هاد ۀفرشت هی:خوش بحال هاکان که داد
 : بابا خوبه؟ سادیوا

همسرشو از دستش گرفت: هاکان حال نداربود   فیممنون عمو جون سالم دارند خدمتتون. ماهورک-
لبخند   یگرفت. هاد  نییبوده. تابان خجل زده سرشو پا شش یتابان جون رسوندش خونه، تا االن پ

 زد: دستت درد نکنه دخترم، االن حالش چطوره؟  یمعنادار 

دخترم. هانا از سر جاش داد زد:   یبش  دبختیسف ی. ماهوراز ته دل گفت:الهنیی خواب بود اومدم پا-
اش هست کنارش باشه. ماهور   فهی عروست نذارماهور خانم، شوهرشه، وظ  ربغل ی ز نقدرهندونهیا

 بهش رفت.  یچشم غّره ا

کم از  هیدرگوشش گفت:   واشی از اوپن گرفت، اومد کنار هانا نشست  هی! آتان تکگمیمگه دروغ م-
 هی ؟یشد  ری گفتم تو جوگ یز یچ هیآتان گرفت: باز من  ی از پا شگونین هی.هانا ری بگ ادیدوستت  نیا

گفت:   ددا یرو ماساژ م شگونین  یجا کهی آتان درحال ؟ی ه دار ک ییهمه اشتها ن یبا ا یوقت رودل نکن
 . زمی ندارم عز یادیمن که توقع ز

 یبه رابطه مون شک کنند؟ بابا مگه نگفت حق ندار  هیبق  ینکن یکار  یتون  یم  نیآتان! بب یر ی بم-
 ؟ یکن  یرابطه مون رو علن 
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امشب  نی وسواسه ها! آخه منم دل دارم! به خدا حاضرم هم یل یعمو هم خ نیتابان که ازخودمونه! ا-
گله  یجا  ،پسیخودش ۀتوئه! توهم لنگ ینازک کرد:عمو یرو بپا کنم. هانا پشت چشم   یبساط عروس

 دیکه گفته با یهمون زمان یعنیسال  کیتا  گهیم ی،وقتیزنی نق م یدار  یمونه که جنابعال ینم یا
لبخند   هیهانا  د؟یکن یدوتا باهم پچ پچ م هیشد: شما چ  کشونی برگزار بشه. تابان نزد  یبساط عروس

سؤال  نکهینشست قبل ازا یی. تابان رو مبل روبرو میزد ی درمورد پرونده حرف م میزد: داشت یمصنوع
  یعن ی:بد دی داد: بد! هانا نگران پرس رونی ب یکرد: هاکان چطوره؟ نفس  یر یشگی رو بپرسه آتان پ یبعد

.  رانیا ادیم  ندهیآ ۀتکون داد وگفت: هفت یآتان سر  ؟ینگاه به آتان کرد: نامه رو خوند  هیتابان  ؟یچ
 رونی ب یبهداشت   سیاز سرو کایها اد؟یم ندهیآ ۀهفت  ی:کد یپرس اوردیهانا ازحرفهاشون سر درن

 . دهن هانا تا آخر باز شد. رانیا ادی داره م یآتان گفت:هارا یبه جا دیآخرشون رو شن  یاومد.حرفها

داد زد: طال پس   کایمتعجب بودند. ها یدونست چرا همه از اومدن هارا یسروصدا! تابان نم یه بچ-
 ،یدی! آتان گفت: کارد تو شکمت بره، تازه رس یازگرسنگ رمیم یدارم م شهی حاضر م  یناهارک نیا

 مبل آتان نشست.  ۀرو دست کای. هاشهیآماده م یحوصله کن 

گرفتند. آتان متأثر گفت:نه! هانا وسط   یهانا رنگ نگران  یچشمها اد؟یداره م یدونه که هارا یبابا م-
  یومنگ به بحث شون گوش م  جی. تابان گ ادیب یهارا  نکهیقبل از ا دیحرفشون اومد: بهتره بهش بگ 

روشن کنه    تابان دیبا  یکی به تابان اشاره کرد:  کای. هاد یحرفهاشون رو فهم  یکلمه ازمعن کیداد اما 
تونه هاکان رو دور نگه داره. آتان و هانا به تابان نگاه کردند. هانا گفت: من    یحداقل م  هیماجرا چ
 ...گمیاما بعد از ناهار.آتان هم گفت:منم به عمو م گمیبهش م 

ناهارشو خورد رفت اتاقش بخوابه.   شهیطبق عادت هم  کایوآتان صرف شد.ها کای ها یهای شوخ ناهاربا
 یهانا سرزنش بار گفت: خجالت بکش برا ۀاتاق شلخت دنیهانا، تابان رو به اتاقش برد... تابان با د

باشه. هانا خودشو رو تخت انداخت ودستشو ستون سر  ختهی بهم ر  نقدریدختر ُافت داره اتاقش ا هی
 کرد.

نشستن شالشو ازسر درآورد:   نی ! حنیکرد:تو هم بش  تخت اشاره  ۀکنم! بادست به لب یبعدًا جمع م -
وشروع کرد   دیمنتظرم. هانا طاقباز رو تخت خواب  یکن ف یبرام تعر یز یچ هیخوب هانا خانم قرار بود 

هانا، تابان اخم  یاتفاق افتاده بود. بعد از تموم شدن حرفها شیدو سال پ ی کردن از راز  فیبه تعر
 اعتماد داره. ید به هاراح  نیبابات تا ا یعن یکرد:  یظیغل
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کار رو با هاکان کرد، هاکان هم  نیخانواده ا یحفظ آبرو یگفت اعتماد،اما قبولش داره، برا شهینم-
نرفتن هاش   رونی کار،حرف نزدن هاش، ب ادیفشار ز خت،یسال تموم با بابا حرف نزد وتو خودش ر هی

  ۀدکنندیشدکردن همه وهمه ت  یواون دعوا کردن، خودخور  نیکه ازش رفته بود، با ا یی به خاطر آبرو
  ادی ز یهم بد! دکترها گفتند براثر فشارعصب یل یروزحالش بد شد خ هی نکهیاعصاب خراب شد، تا ا نیا

اون روز   دیرفت. تابان تازه فهم  رانیحالش بهتر شد ازا نکهیشده،هم یگرن یم  یدچار سردردها
 .  یعصب  یبرادربزرگترش بهش هشدار داده بود واز برگشتن هارا ۀدربارچراهاکان 

تنها باشه، ما حواسمون هست   یمراقب هاکان باش، نذارهاکان با هارا  یتون  یکه م  ییتابان تا جا-
  دیکش  یقی. تابان نفس عمیمهارش کن یتون  یراحته که حداقل م  المونیخ یاما با بودن تو تا حدود 

  د،کر یکار رو باهاش م نیا دیباشه هاکان هم پسرش بود نبا یم شده، هرچدرحقش ظل یل یوگفت:خ
 هیرو کرد؟ تازه دوتا برادر که تو   یرفتار   نیهمچ هیبه هاکان داشت که عمو  یچه برتر  یمگه هارا

با هم تنها   میروبرو نشند گفت می کنند محال که با هم روبرو نشند. هانا گفت: نگفت یم یخونه زندگ
 نباشند. 

 : کجا؟  دیکنم. بلند شد بره، هانا پرس  یمو م یتموم سع-

برو جونم! خودم    یخواد منو رنگ کن یهانا تا آخر باز شد: نم  شی بزنم. ن یسر به برادر جنابعال  هی رمیم-
 به مردم.   ندازمی م یملوس ومامان ۀگرب یکنم به جا ی رو رنگ م لیف

 هانا!   یشعور یب یل یخ-

 رفت...  رونی نثارش کرد واز اتاق ب یدونم. فحش یخودمم م-

  ازی ن دارم،ی : ب ساد یهاکان سرجاش وا یبا صدا دهی. وسط اتاق نرسدید یپاشو نم یجلو  یکی تار یتو
 .  یایب  واشی ستین

 اتاقو روشن کرد. یدفعه نوِرآباژو تا حدود هیتونم چراغو روشن کنم؟  یم-

آشفته اش  یبه موها یدست  ؟ی: بهتر رنشست ی تحر زیم  یزد:ممنون! رو صندل  یبهترشد؟ لبخند-
 .ستمی: بد ن دیکش

بهتر باشه.   ینی به نظرم تو خونه بش  یخودتو گرفتار کن نطوریا یفشاِرکار  ایبا هراتفاق   یاگر بخوا-
که   ،دروغیکن ینگاهم م نجورینزدم ا یتابان معترض گفت: حرف بد کهینگاهش کرد طور خشن
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! اونوقت  یحرف زدن وچشم باز کردن رو هم ندار  ینا  ینگاه به وضع خودت بنداز،حت هی! گم؟ینم
 درکت کنند؟  گرانید یدار  نتظارا

:صد درصد مربوط اوردیخودش ن  ی به رو یول  دیحرف هاکان رنج نیوضع خودم به خودم مربوطه! ازا-
سهم دارد مثل مادرت، خانواده ات.... هاکان  تیهم از زندگ  گهید ۀعد هیوسط   نیا ست،یبه خودت ن 

رو لب    ی... لبخند محوهیتر کرد وآروم گفت: و بق ی. تابان لب رسهی منتظر بود ته حرفش به کجا م
نگاهش   ی رچشم یهستند؟ تابان ز ایک هیهاکان اومد که تو نور کمرنگ آباژور گم شد: منظورت از بق 

  یابرو یتا  هی:کجا؟ طبق عادت دیکرد وآب دهنشو قورت داد:حاال... با بلند شدن هاکان هول پرس
 یور ط  نیبخورم چطور؟ دستپاچه جواب داد:هم یز یچ هی نییپا  رمیباال: گرسنمه، م دیهاکان پر

اتاق عوض بشه. چراغو  یتاهوا دی. بعد رفتن هاکان، تخت رو مرتب کرد وپرده ها رو کشدمیپرس
  میمال یتو اتاق همه باهم ست آب یروشن کرد. تازه متوجه دکور اتاق شد. پرده ها،مبل ها، فرش ها

 ... یروان  ۀاش خوبه پسر قهیلب با خودش گفت: چقدرم سل ری بودند ز  دیوسف

رو فراموش کرده بود.  یشت. سرهاکان اونقدر شلوغ بود که اومدن هاراهفته مثل برق وباد گذ هی
 جدا کرد وداد دست هاکان. ستیچند نفر رو از تو ل یآتان اسام

 ازبانک برات آورده بود؟  ستیل هیتابان   شیپ ۀآتان نشست، پا روپا انداخت: هفت ه؟یچ یاسام نیا-

 !ادمهیآره -

شون رو خوندم    یپرسنل یپرونده ها دم،یکش رونیر رو ب چند نف  نیا یزندگ یبنده نشستم ته تو-
 شون بدجور رو مخ هستند. گهید یتو پرونده داشتند، دوتا  خی دوتاشون چند توب

 ؟ یچ یعنی-

 .رندی کنند واز انبار جنس کش م یم  یفاکتورها رو دستکار  نکهیا یعنی-

ندارم.  به  یاّطالع چیه شندیجنسها کجا برده م نکهیآتان صاف نشست:آره! اما ا شه؟یم یاز انباردزد-
 گرفت.  یشو با دندون ها به باز  ییشد. لب باال رهیگوشه خ هی

 هاکان؟! توهمون حال جواب داد:هوم!-

 نگاهش رو آتان نشست: منتظر داراب هستم. ه؟یچ تی حرکت بعد-
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 ؟ یچ یداراب برا-

 : تماس؟ د یاس. آتان خودشو به جلو کشتم هیفرستادمش دنبال -

شده داراب هم   زی به حسابش وار ونیلی پنجاه م یبیبه اسم غ یتماس گرفت شخص  روزید کایآره! ها-
 .رندی تماسها شو بگ  ستیگذاشته قراره برند مخابرات تا ل انی با دوستش که تو نظام هست درم

 ؟ یهم ننشست کار ی ب  نیپس همچ-

 .گذرهیگوشم م خیب  یبفهمم چ د یبگذرم، با هیقض نیاز ا یتونم به سادگ  ینم-

 . ریتماس بگ  یداشت یکارخونه کار  رمی من دارم م-

 آتان!-

 جانم! -

 پرونده ندارم.  نینسبت به ا   یمواظب خودت باش!حس خوب-

 ..فعالً. ست،ین  ینگران ی کنه جا ادیمداربسته رو ز ینهایمواظبم، به هانا سپردم تعداد دورب -

نامه به اتاق هاکان  هیاز تابان جدا شد. تابان با  دوریزدند، هانا وسط کر یوتابان با هم حرف م هانا
.  دیصبرکن  قهیچند دق هینفر تو اتاقشون هست  هی دیسالم کرد وگفت:ببخش  دنش یبا د یرفت. منش 

  ودشووخ جلوش برداشت زیم ی رو از رو یمونم. نشست ومجله ا یگفت: منتظرم یتابان با لبخند
گذشت.    گهیساعت د میباشه. ن  نیمهم وسنگ دیداد جلسه اش با یمشغول کرد. گذرزمان نشون م

 باألخره حوصله اش سر رفت. 

:جناب رادمنش خانم  وبرداشتی باحفظ لبخندش گوش  ی ده؟ملوکیکم طول نکش هیبه نظرتون جلسه -
 منتظر تموم شدن جلسه تون هستند. شهیم  یدوساعت یشکور 

-........ 

 گذاشت. ویچشم. گوش-
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به صورتش داد و وارد شد... دوباره چشمش به مهراب افتاد.  یتو. تابان قبل ورود اخم  دییبفرما-
 کرد.  یلبخند پرمعنا نگاهش م  هیمهراب با 

مزاحم   امی بعدًا م رمی . نگاه تندشو نثار مهراب کرد اما مخاطبش هاکان بود:می خانم شکور   دییبفرما-
 .سادیمحکم هاکان وا  یبا صدا دهی. دم در نرسشمی نم تونیخصوص  ۀجلس

دفعه ازجاش تکون نخورد وهمچنان نگاهش به تابان    نیکارتون دارم. مهراب ا دیباش یخانم شکور -
راحت   هی میقد یازدوستها یکیکرد:مهراب  یشدستیبده پخواد جوابشو   یتابان م دیبود.هاکان تا د

 نکرد.  رییتغ چیباش. نگاه تابان ه

 لبخند معنادار رو گرفت.  یبا اجازه! پوزخند جا ستمیمن راحت ن -

منتظر بمونم. هاکان تو سکوت رفتن   رونی تونم چند لحظه ب یندارم م  یهاکان جون من مشکل-
پرت کرد جلوش:    باً ی هاکان شد،نامه رو تقر زیم کیمهراب رو بدرقه کرد. در که بسته شد تابان نزد

  تمون باشه، شرک نیب بهیغر هیوسط  نیمحرمانه، ا ۀنام هی ای حرف مهم دارم   هی یوقت ادی خوشم نم
ها مطلب مو جار   بهیغر یم خوش ندارم جلوومن ارهیازش سردرب دینبا یکه هرکس هیخصوص زیچ هی

 بزنم. 

 کنم.  یاحترام  یتو بهش ب یشخص   ۀدیتونم به خاطرعق یاون دوستمه، نم-

  ی کاغذ نم کهی ت هیخواد باشه جناب رادمنش. هاکان نامه رو برداشت به طرفش پرت کرد:  یم  یهر ک-
 منو با مهراب بهم بزنه حاال نامه رو بردار و برو.  یتونه دوست

االنم برو   ستیگفت: برام مهم ن  یتوش نوشته شده؟! از رو لجباز   یچ ینی بب  یبازش کن یخوا  ینم-
  نیبه حالت اگرتو ا یبه تابان برخورد با حرص گفت: وا یل ی. خیچشمم باش ی خوام جلو  ینم رونیب

که   اقبلند از ات  ییجناب رادمنش. با قدمها  یکن  خیمنو توب یوبخوا یبفهم  ریباشه ود   یزمهمینامه چ
ومهراب متعجب نگاهش کردند.بدون توجه به  یمنش کهی طور دیاومد در رو محکم بهم کوب رونیب

  ستیاوضاع خوب ن دیفهم شیبرزخ ۀافیق دنیاتاق خودش شد.مهراب رفت داخل. ازد یاطرافش راه
 شد.   کیکرد وآروم بهش نزد یمکث هی

  نطوریببخش ا ست،یداد:مهم ن  یبه صندل  هید،تک یبه سر وصورتش کش یکرد؟ کالفه دست تی عصبان-
  یکس حرف نم  چیازه چوقتیاما موندم تو ه گهید ادیم  شی: پ شی قبل یشد. مهراب نشست سر جا
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  زیحالت داد و رو م  رییدختر! هاکان تغ هیاونم از  ؟یشد یحد عصبان  نیحاال چطور شده تا ا یخورد
 عادت نداره.  نجایا یشد: تازه وارده! هنوز به کارها دهیکش

 تازه وارده وشده معاونت؟!-

 هاست، پدرش ازم خواسته استخدامش کنم مجبور شدم.  لیاز فام یکی دختر -

 بود. ختهیبه هم ر  یاونم حساب-

 ؟ یرو بزن یب یرد غ  یتو نست ؟یکارکردی تو بگو چ زنمی بعدًا باهاش حرف م-

 که کردم سراز جنوب تهران درآوردم.  بشی آره! تعق-

 ؟یخوبه!آدرس شو برداشت-

 برات.  ارمشیبعد م ۀاونم آره! دفع-

 . یدون یم ی ز ی ماجرا چ نیبفهمه تو هم از ا یکس دینبا-

. باهم دست  یبش ری از پرسنلت درگ گهید یک یخوام با   یبرم نم گهیراحت. بلندشد: من د  التیخ-
 به روت بازه   شهیشرکت هم نی! در اهیچه حرف نیدادند: ا

 ممنونم هاکان...  -

  زی و آتان ر  کایرو آروم کنه. ها نی کرد هاکان خشمگ  یسع  دیموضوع رو از دهن تابان شن یوقت هانا
خورد تابان زنته؛ انتظار   یگفت: منم بودم بهم برم ی. ماهور بهشون چشم غّره رفت. هاددندیخند یم

  نیبا ا نه! دستت درد نکیکرد عشیمهراب ضا ی؟جلویکارکردیباشه، اونوقت تو چ  تهاتیداره از اولو
حرف شوهرشو گرفت: آخه   ۀبه خانواده اش نگفته! ماهور دنبال  یز یکرده چ  یکارت! به خدا خانوم

از دلش   یر ی وم یر یگ یسته گل مد هیفردا  ؟یکه تو کرد کنهیم یرفتار   نیهمچ هیبا زنش  یپسرم ک 
 . یار یدرب

توئه!چند بار گفتم دوست ندارم   ر ی . رو به هانا کرد:همه اش تقصدیکن یمامان شماها چقدربزرگش م-
باهاش    نطوریهم گفتم، نگفتم؟! زنمه! دوست دارم ا ش یدو سال پ  نویا اره؟ی از کارهام سر درب یکس

بازکنه. اونچه   وبلند شد تا در ر کای نگاهها رو به اون سمت کشاند. ها ۀزنگ خونه هم ه؟یرفتار کنم حرف 
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استخاره   یشد. ماهور گفت: ِد اون در رو باز کن موند  یباورش نم دید یم  فونیآ ۀرو که تو صفح
لحظه سکوت همه جا رو گرفت.   هیهست!  یبه هاکان کرد وبعد پدرش: هارا ینگاه  کای ها ؟یر یبگ
  یبهم تالق یوهاد  اکان! نگاه هادیاومد نشست کنار پدرش: قرار بود پس فردا بدر رو زد و  کیت  کایها

 دنیگفت: برادرته! از اون موضوع دو سال گذشته. منزجر از د یشد. نگاه هاکان پر از نفرت بود.هاد
رو فراموش   یز ی به اتاقش پناه برد. در رو محکم بست هنوز نتونسته بود اون حرفها واون آبرور یهارا
جواب   ینگاه به مخاطب عصب ونازافکار درهم وآشفته جداش کرد. بد لیموبا  یگوش یصدا کنه.

  ی تماس م یگفت: مرض دار  ی.عصبدیرس  یپشت خط به گوشش م نیسنگ ینفسها  یداد:بله! صدا
 خشکش زد.  یپشت گوش   ی! با صدا؟یزن یو حرف نم  یر یگ

 ؟ ییتو-

-....... 

 گفتم. یز یچ هیبودم  ی خوب،عصب یل یخ-

-....... 

 .یدوستم برد ینرفته چطور آبرمو جلو ادمیتابان -

-....... 

 حاال من مقصرم؟ -

-....... 

 االن؟ نیهم-

-....... 

 !ی خواد نگران باش  ینم-

تابان بهتر از حبس   شیاونجام خداحافظ. رفتن پ گهیساعت د میتا ن امیم  کایخوب! با ها یل یخ-
رفت.    نیی رو برداشت واز پله ها پا  چیی. سودیپوش ی بود. لباس اسپرت  یهارا دنیشدن تو اتاق ود

  مثل یگفت: برو آماده شو. سالم هارا کای سالم هم نکرد به ها یجمع شده بودند. حت یهمه دور هارا
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گفت:    ضی : کجا؟ باغد یپرس کایجوابشو داد.ها فیضع یلیبه قلبش. خ  زدیم  شی بود که ن یخنجر 
آروم   ی.هاد رونی اشاره کرد: تو روخدا نذاربا اعصاب خورد بره ب ی. ماهور به هادگهید رونی سرقبرم! ب

گفت:   هیبا کنا سادیهاکان وا یرو در رو یولجبازه؟! هارا کدندهی چقدر یشناس یگفت:بچه تو نم 
زل زد، با انزجار   یهارا ی! تو چشماینکرد یر ییتغ چی چند سال ه نیتو ا ؟ی داداش؟ خوب یچطور 

تنه کنارش زد   هی. با یآقا هارا می باهم ندار  ینسبت چیبه بعد هم ه نیاز ا ستمی گفت: من داداش تو ن 
  یینجایا  یوقت تا یاخطارگونه گفت: هارا ینبود. هاد ش یبرا یرفت. امروز روز خوب  رونی و از سالن ب

  ی نینفس سنگ ی!هادشهیهم ی. برگشت طرف پدر ومادرش: اومدم بمونم بابا! برایسر به سرش نمذار 
 . می: پس الزم شد با هم حرف بزن دیکش

 حتمًا!... -

رو از رو هوا گرفت وپشت   چییسو  کای کن. ها یرو سمتش پرت کرد: تو رانندگ چیی سو کایبا اومدن ها 
بسته جواب   یبا چشما ؟ی: رستوران قرار دار د یل کنه پرسباألخره نتونست تحمّ  کای رل نشست... ها

 .  یفهم  یداد: برو م 

 گذشته. انیدو سال از اون جر  ؟یای کوتاه ب یخوا یتو نم -

 اعصابم خورد شده.  یکاف ۀنزن امروزبه انداز یباره حرف  نیدرا گهیمن شروع نکردم که تمومش کنم د-

 . میو بخور میسفارش بد  یز یچ هیمن شام نخوردم با هم -

 . ستمیگرسنه ن-

و خواب    یسروقت غذا بخور  دی کنه،بای بلکه حالتوبدترم کنهیازت دوا نم  یهاکان گرسنه موندن درد-
 . یکن  یم  تیکه تو هم ماشاءا... چقدر رعا یداشته باش  یمناسب

 ساکت...  یعنی نیکن و ا  دارمیب  میدیرس-

.همراه دیو تارا رو د  امیبود. دم در ت  یو آروم دنج یبه دِر رستوران کرد. جا یشد. نگاه ادهیپ  نیازماش
  یکرد. نگاهش اطرافو جستجو م  یهم احوالپرس کایوتارا دست داد.ها امی رد شد. با ت ابونی ازخ کایها

 میا یبعدًا م میبکن  ور دهامونیخر  میریم ام یزد: تنها نشسته تو رستوران، منو ت یکرد. تارا لبخند
 دنبالش. 
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  یعنی نی رو شونه اش زد: ا یدست امی. ت دیرسونمش نگران نباش  یخودم م دی برس دتونیشما به خر-
 !گه؟ید میمزاحم نش

هفته قراره با خانواده هامون  نیا ۀجمع  یدست تارا روگرفت:راست امی. تدیی! شما بفرما دیارداریاخت-
رو رد نکنه. هاکان  امیدعا کرد دعوت ت کای. هاای کن با خانواده ب فیچالوس، انشاءا... برنامه تو رد میبر

 کردند ورفتند...  یوتارا خداحافظ امیکنم. ت  یگفت: خبرت م 

  کایکه هاکان وها نیخورد.هم  یسفارش داده بود وجرعه جرعه م یدنیخودش نوش  یاز قبل برا تابان
زن    نینگاهش ب کایصبح ناراحته. ها یۀهنوز از قض  دیدرهم تابان فهم ینشستند سالم کرد.از اخمها

 میوندهمه راهو کش نیکارت مهم بوده باشه که ا دوارمی وشوهر در رفت وآمد بود که هاکان گفت: ام
کرد حداقل رفتارش در برابر   یبودند. سع دنیکرد چشماش درحال خند کایبه ها  ی. تابان نگاهنجایتا ا
 ۀنام دنیان با دآورد وگذاشت جلوش.هاک رونی ب  فشیمؤدبانه باشه. بدون حرف نامه رو ازتو ک  کایها

 نامه اس؟!  نی: باز که اش یشونیصبح، اخم نشست رو پ

 ارزه. یبخونش! نامه رو طرف تابان انداخت: گفتم به خوندش نم-

 . امیب  نجایدادم به قول خودت تا ا ی هدرنم  ی بخونش! مهم نبود، وقتمو الک  یول-

 شه؟یم  ینخونم چ-

آروم سمت نامه رفت. نامه رو از پاکت  ازنخوندش. نگاهش به تابان اما دستش  یشیم مونیپش-
نامه  نیشد. روزش با ا یدرهم م شتریاش ب افهیدرآورد. شروع به خوندن کرد. با خوندن هرسطر، ق 

مهم   وشده بود. سرش از رو نامه باال اومد ومات زده به تابان نگاه کرد. تابان گفت: هنوزم بگ لیتکم 
  یکی گفت:  کای. هایهمه فرصت رو از دست داد نیبچه گانه ا  یلجباز  هیارزه، به خاطر  یست،نمین

ش  جواب نگرفت نامه رو از دست برادر ینوشته شده؟ وقت یاون نامه چ یچه خبره؟ تو  نجایبگه ا
 . فش یهم مثل هاکان شوکه شد. تابان نامه رو برداشت وگذاشت تو ک  کای وخوند. ها دیقاپ

 د؟ یبدستت رس  یک-

دو  نی زل زد که سرشو ب ینگران به هاکان کایپشت در! ها  یهمون لحظه که دوساعت منو کاشت-
 بود. نییدست گرفته وپا 

 تابان! -
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 ! کای جانم ها-

 کن تا به موقعش. مشیمطمئن قا یاج هینشون نده  ینامه رو به کس نیا-

بذار، خودم   انی نامه ها بدستت برسه حتمًا منو در جر نی : ممکنه بازم از ادیپرس کایچشم داداش. ها-
 کنم.  یم یر ی گینامه ها پ نیا

. ستمیهاکان اومد:گرسنه ن فی ضع ی: سفارش شام بدم؟ صدادیازبرادرش پرس کای! هاارخوبی بس-
نزد...   ی. تابان به حال زار همسرش نگاه کرد وحرف یخور   یوم دمیباتشر گفت: شامو سفارش م  کایها
 بانتا ؟یخور   ی:پس چرا نمدیرو به تابان پرس کایورفت. ها دیچ زی ربع بعد گارسون سفارشها رو م هی

تابان تو  .  یزد: بسوزه پدرعاشق یلبخند  کایبا ابرو به هاکان اشاره کرد: منتظرم اونم شروع کنه. ها
 ! کای باشه؟ دلت خوشه ها  یوجود داره که عاشق ی دلش گفت:مگه عشق

نگران قاشق   کایوچشماش قرمز بودند.ها دهیداداش!هاکان با حال زار سرشو بلند کرد. رنگش پر-
 برادرش آشنا بود. یحالت ها  نیبشقاب رها کرد. به ا یوچنگال شو تو

  دیگفت: شما شامتون رو بخور یف ی ضع ی. نگاه تابان هم نگران شد. با صدامارستانیب  میبلند شو بر-
ازجاش پا   عی بود سر یتکرار  کای ها یصحنه برا نیمنتظرم. به زور از جاش بلند شد. ا نی من تو ماش

 ... امیکنم م  یمن حساب م  نیبازوش انداخت. تابان مضطرب گفت: تو ببرش تو ماش ریشد ودست ز

بار چندم بود که  نیصدا داد ا  یز ی چ هیاش کرد. دوباره ته دلش  دهیرنگ پر  ۀبه چهر ینگاه  تابان
 !  کا؟ی که متفکر به برادرش زل زده بود، برگشت: ها کاینداد، سمت ها تی شد باز اهم ینطورم یا

 داش. جانم زن دا-

 شه؟یحد حالش بد م  نیتا ا شه یم یهر وقت عصب-

دفعه   هینامه  نیوا یهارا ییهویصبح تو، اومدن   یۀبود براش، قض ین ینه! اما امروز روز سنگ شهیهم-
 از پا درش آورد. 

 اومده؟ یمگه هارا-

 .شهیم  یدو ساعت-
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 ! خبریچه ب-

  کای. دکتر به همراه پرستار وارد اتاق شد. پرستارعالئم شو چک کرد. دکتربه هامیهمه مون شوکه شد-
باشه چرا   یبهتون گفتم دور از استرس واضطراب و فشارعصب  شیدوسال پ دم،یگفت: پرونده شو د

کرد وداد دست  ادداشت یتو پرونده اش  یز ی: االن چطوره؟ دکتر چدیپرس  کایها کنه؟ینم  تی رعا
  اطیاحت یبه تابان کرد: برا یدکتر نگاه  ؟یچ ی: برادیبمونه. تابان پرس  نجایا دیپرستار: امشب با

نه، باألخره    ایداشت. چند بار دهن بازکرد بگه  دیخواست بگه ترد یکه م یز یدخترم. تابان تو گفتن چ
دوتا   نیکوتاه ا ۀلشد، به نظرتون فاص گرنیهم دچار م ش یدکتر ده روز پ  یحرفشو زد: آقا نانیبا اطم

 ست؟ ین  بیکم عج هی

  یبا هم داشته باشند برا یکوتاه ۀفاصل دینبا یگرنی م یداره! حمله ها ماری به خودب یبستگ نیا-
رفت، خودم چند بار رفتم  ران یاز ا یگفت: وقت کای . هامیریگ  یاسکن ازش م یت  یس هی اطیاحت

ا فواصل کم هست که  بار دوم ب نیبرگشته ا یگفت سردردهاش کمتر شده اما از وقت یم دنشید
 اتفاق افتاده. 

 ؟ یخانم درز -

 بله دکتر؟ -

 خوام.  یم یرو هم اورژانس  یت یجواب س د،یآماده کن  اسکنیت  یس یرو برا  ماریب-

 چشم دکتر... -

.تابان مضطرب طول دیطول کش میساعت ون کیتا جوابش که بدست دکتر برسه  یت  یگرفتن س از
 اومد. یرفت و م  یاتاقو م

 کنم آروم باش.  یزن داداش خواهش م -

نکـ...با داخل شدن دکتر وپرستار سر جاش خشکش زد و زبونش قفل شد. نگاه   یتونم! اگر خدا ینم-
زد وگفت: نگران نباش دخترم حال شوهرت کامالً خوبه اما   یمضطرب تابان افتاد لبخند ۀافی دکتربه ق

رو رو لب   ندتابان لبخ  ۀ. نفس آسوددیخواهد کش یکتر یبار  ینکرده کار به جاها ینکنه خدا ت یاگر رعا
 آورد.  کایها
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 کرد:آره! دکتر گفت:   نییباال وپا یراحت شد؟ تابان سر   التیخ-

مراعات   نکهیحتمًا داروهاشو مصرف کنه وا دهیپرستار نسخه شو بهتون م د،ی به هرحال مراقب باش-
باشه  ینامه رو به داراب بگم هر چ انیجر یخوا  ی: مدیحال خودشو بکنه...بعد رفتن دکتر تابان پرس 

 .  لهیوک

:  ساد یتخت وا ۀگینگرفت. تابان طرف د ی. باالسر هاکان رفت وصداش زد. جواب کنهی االن فکرم کارنم-
زد  هی پشت سرش تک واریکالفه از تخت فاصله گرفت و به د کایبهش آرامبخش زدند خوابه! ها

زوم شد. تابان لب تخت نشست. دستش آروم   یشلوارش برد وبه گوشه ا بیج  یدستهاشو تو
مونده بود   ادشیگرفتنش دودل بود. حرف وجدانش  یوآهسته سمت دست هاکان حرکت کرد. برا 

  نیفتاد،ایداشت پس م  یافتاد که ازنگران شیپ قهیرفتار چند دق ادیاز کم شروع کنه.  دیکه گفته بود با
رفته بود. نوک انگشتش دست هاکان رو لمس کرد. دستش   شیمرز سکته پ   کم نبود بلکه تا ینگران

 کوره. آب دهنشو قورت داد.  نیداغ بود ع

 به زمان حال برگشت: بله! کایها کا؟ یها-

 رونی. از اتاق ب شیشونیکنده شد. دست گذاشت رو پ واریاز د کایبدن هاکان داغه، انگار تب کرده. ها-
رفت وبا   رونی برگشت. پرستار حرارت بدنشو چک کرد. اونم ب  یپرستار  بعد به همراه قهی رفت. چند دق

 داد. شی دکتر دستور آزما نهیدکتر اومد. بعد از معا هی

نگران  -دکتر؟  هیچ یبرا شی:آزمادیگفت و رفت. تابان پرس  یخوام. پرستارچشم  یجوابشو م عیسر-
: چرا امشب د یپرس کایهستش. با رفتن دکتر تابان مستأصل از ها اطی احت ینباش دخترم برا

روال   نیتابان رو آروم کنه گفت: زن داداش ا نکهیا  یبرا کای ! هارمی میدارم از دلشوره م گذره؟ینم
تونست   ی. تابان نم ستی ن ینگران یجا  رندی گ یم شیازش آزما شهیم  ینجور ی وقت هاکان ا  اره،هرک

 کرد آروم باشه... یحال سع نیبا ا رو باور کنه کای ها یحرفها

رو نشون نداد. تابان لب تخت نشست و   یزخاص یوچ دیهم رس شاتیساعت بعد جواب آزما کی
 زل زد به صورتش.  ،یدیترد چیدست هاکان رو محکم گرفت بدون ه

به رفتن نشد،با خانواده اش  یمونه. تابان هم راض یهاکان م  شیبه پدرش خبر داد شب پ  کایها
سرشو لب تخت گذاشت و خوابش   یبود. تابان ازخستگ  یرو گفت. شب بد انیتماس گرفت وجر

 . دیبه گردن دردناکش که خشک شده بود کش یبخوابه.دست  شتریپرنده ها نذاشت ب یبرد...سر وصدا
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زد: ممنونم.   یلبخند دستش بود یی مصرف چا کباری وانی که ل کایها دنی!با دیشکور  رخانمی صبح بخ-
بخورش. تشکر کرد    ایبه صورتت بزن تا سرد نشده ب یآب  هیکنار تخت:  زی رو گذاشت روم  ییچا وانیل

کن   لهعج اده،ی تماشا ز یگفت: وقت برا کایقبل بلند شدن نگاه به هاکان کرد. هنوزخواب بود. ها
 برم شرکت تو رو برسونم خونه.  نکهیتو بخور، قبل از ا ییچا

 ؟ یچ یبراخونه -

  ادی ب یکس ست ین  یاز یگفت: ن  ییرفتن سمت دستشو نی بمونه.تابان ح ششیپ  نجایا ادیآتان داره م-
 من هستم تا مرخص بشه.  

 .یبود  داریب شبیتموم د ی استراحت کن دیتو با-

  ییاومد. چا رونی زد به دست وصورتش وب یشد. آب  ییوداخل دستشو شهیشب که هزارشب نم هی-
 . دیرو برداشت وسر کش

داروهاش،    نمیگذاشت:ا زی پاکت داروها رو رو م کایکرد. ها رونی رو از تنم ب یدستت درد نکنه خستگ-
 پس من زودتر برم.  

 زد:ممنون فعالً خداحافظ...  یلبخند کای. هایباشه خسته نباش-

داد و مردم رو   هیتک گذشت. تو درگاه یم یرفت وبرگشت. زمان به کند  رونیازاتاق ب  یچند بار  تابان
افتاد. ازدرگاه  امی سالن نگاهش به پدرش وت ادیز  تیجمع  نیکرد. سالن شلوغ شده بود. ب  ینگاه م

  رونیمطمئن شد مرتبه ب یبه سر و وضع خودش کرد. وقت  ینگاه نهی. ازآییجدا شد ورفت دستشو 
: تابان دخترم!تابان به سرعت نوربرگشت.  د یپدرشو از پشت سرش شن یاومد.چند قدم نرفته که صدا

هم دست داد. برهان نگران  امیخودشو تو آغوشش انداخت: بابا! برهان اونو از خودش جدا کرد. با ت 
 .ندشد  کیهرسه به تخت نزد  ام؟یب شبید یشده؟ چرا نذاشت  یبه هاکان غرق خواب نگاه کرد: چ

   اد؟ی از دست من برم ی: کار د یپرس امیتبود.  نجا یهم ا کای شد، تنها نبودم ها یدفعه ا هی-

پسرم تو برو شرکت تارا   امیت  اد،یمونم تا آتان ب ینشست:م  ی. برهان رو صندلاد یممنونم،قراره آتان ب -
 شه؟ی مرخص م یهاکان اشاره کرد: ک ۀ دیبه رنگ پر ام یدست تنهاست. ت

 دکترش دستور بده. دیبا-
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 میباهم بود رستانیگفت:منو هاکان دب واشی امی. تابان تا دم دربدرقه اش کرد. تدنشید امیبعدًا م-
 ستمین بهی با شوهرت غر  نیهمچ یگفتم بدون نویا م،یهم بود  کیفابر یدوستها یناسالمت یروز  هی

 باهام تعارف نکن.  یداشت  یوقت کار  هیاگر

 به تارا سالم برسون.  گمیدونستم!چشم حتمًا بهت م  ینم-

دخترش نگاه   شونیپر ۀافیکه رفت، برگشت داخل. برهان به ق  امیودت باش خداحافظ. ت مواظب خ-
: قربونت برم  دیپدرشو بوس ۀزد وگون یامروز رو حتمًا استراحت کن. لبخند ، یخسته ا یکرد:حساب 

 سختم؟! یرفته من دختر روزها ادتونیحالم خوبه، 

 نرفته.  ادمینه -

 شماست باباجون.  یگرفتم از صدقه سر  ادی  یمن هر چ-

 نگو دخترم، تالش وپشتکار خودتم بوده. -

. دیچشم باز کرد تابان وپدرشو د یحرفشو خورد. وقت  یۀتوباعث افتـ... با غلت خوردن هاکان بق-
  یبشه. تازه به اتاق نگاه دهیخواست بلند بشه که برهان نذاشت: ِسرم به دستت وصله ممکنه کش

   ی. با برهان سالم گرمدیحالش بد شده بود. آتان هم سررستو رستوران   شبیاومد د ادشیکرد. 
 ...کرد

کنم تو آماده شو.  یم هیرو امضا کرد و رفت. آتان گفت: تا من تسو  صیترخ   ۀبرگ نهیبعداز معا دکتر
  یراحت  یکمکش کنه. برهان برا یآورد. مردد مونده بود که چه جور  رونیازکمد ب  لشویتابان وسا

گفت و   ی بله ا عیکنم لباس بپوشه. تابان سر یمنم کمکش م اریب  نیدخترش گفت: تو برو ماش
 بازوش انداخت...  ری ساعت بعد آتان اومد و دست ز  می. ندی.هاکان با کمک برهان لباس پوشرفت

  شیکم استراحت کن بعدش برو پ هیو  ری دوش بگ هی برهان گفت: دخترم برو خونه  مارستانیب دم
  ی. تابان به لبخندرسمیشخلته م  یآقا نیبه ا یمنم حساب  ییایزد: تا توب  یز یهاکان. آتان چشمک ر 

 اکتفا کرد...

هم آشنا شدند. هانا دست تابان   یهاکان رفتند. با هارا ادتی شب تابان به همراه خانواده اش به ع 
 باال به اتاق هاکان. ۀرو گرفت و برد طبق
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 ! نییون پاخانم نه ا نجاستیتو ا یجا-

کنم. هانا،تابان رو سمت درهل داد: برو   یخاکت م   نجای خودم ا یار یدرب یباز  ز یه یهانا! بخوا نیبب -
لبخند   هی: حالش بهتره؟! هانا دیهاکان خوابه پرس  دید ی بخون. تابان آروم در رو بازکرد وقت یکم کرکر 
وقت برد تا تابان منظور هانا رو   ه یمن مزاحمتونم؟ چند ثان  یتنها باش  یخوا یم ه؟یزد: چ  یمعنا دار 

رفت، داد   یم نییوپله ها رو پا  دیخند یم  کهیدر رو آهسته بست وافتاد دنبالش. هانا درحال  ره،یبگ
نگاه ها رو سمت خودش   ۀ.همنیی پا دی:غلط کردم تابان. تابان هم فحش نثارش کرد تا رس زدیم
بود.   دهیورپر  نیرایتقص  خوام ی!عذرمیهانا که آبرو برام نذاشت  یر ی گفت: بم یترش کرد وعصب  د،روید

توجه به جمع دوباره دنبالش افتاد.  یکـ... تابان ب  یر یبم یهانا چشماشو لوچ کرد و اداشو درآورد: اله 
 کم کم لبهاشو به خنده باز شد...   هیبق

در   یبود حس  دهیو ددختر ر   نیا ینشاط وشاداب یشد. ازوقت  یاز تابان برداشته نم یهارا چشم
وآتان وتابان داشتند در مورد نامه    کای کنه. ها دایپ یتونست براش اسم یدرونش شکل گرفت که نم

کس   چیکنه وبه ه قیخودش باشه ودرباره اش تحق شی زدند. آتان خواست تا اون نامه پ  یحرف م
 نزنند تا به موقعش.  ینامه حرف  نیراجع به ا

 دهیبرگه از دسته چک هاکان دزد هیکرد وگفت:  کاینگاه به ها هیبوده؟ تابان  ی نامه چ یحاال محتوا-
  زیتهدآم ۀاز چک به همراه نام  یکپ  هیکردند  یشو خال  ی ازحساب شخص یمیجعل ن  یشده و با امضا

  ستجوشده اگر دست از ج  یکه عمل  هیدیتهد نیاول  نیشده ا دینامه تأک ریخانواده تون، ز هیعل
 هم بشه.   نیبدتر از اممکنه  میبرندار

که   نهیهاکان ا یگفت: خوب یبا ناراحت  کای کردند؟ ها یشوخال  یم یمگه تو حسابش چقدربوده که ن-
 برداشت شده. ونیلیم صدی حسابش س  نیاما ازا ذاره،یجا نم هیحساب داره وپولهاشو  نیچند

 جعل نشده؟  یبانک متوجه امضا یمتصد یعن یهست؟! یپول کم ونیلیم صدیمگه س-

جعل رو نشناسه. تابان با زبون   یممکنه امضا ریکار دست داشته وگرنه غ نی تو ا یاحتماالً متصد-
 بوده.  یحساب مربوط به چ نیبگه ا  دیلبشو تر کرد: هاکان خودش با

ز  هست ا یمسدود بشه، کار هر ک   دی: حسابش باد یبوده. آتان پرس یزن دادش گفتم حساِب شخص-
  کایها ؟یرو چک کرد نها ی داره، دورب  یبه گاوصندوق دسترس   یکه براحت کهیتوخوِد شرکته،اونقدرهم نزد

 ها رو با خودم آوردم هنوز وقت نکردم چک شون کنم. نیدورب لمیگفت: صبح اول وقت رفتم ف
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حساب هاکان رو مسدود  دمیبعد به داراب خبر م  میکن  یچک م گهیباهمد ،امشب یکرد یکارخوب -
  دیخوا یم ی : چطور د یور رفتن به شالش پرس نیموضوع دور باشه. تابان ح  نی ازا دینه، اما هاکان باک

تا خودش کارشو انجام نده و روش    دش،یشناس  یشماها بهتر ازمن م  د؟ی ماجرا دورش کن نیاز ا
 .  شهینداشته باشه آروم نم رتنظا

رو به   ییچا ینیکه موفق هم نشد... هانا س ارهیکرد از پچ پچ کردن هاشون سر درب  زی گوش ت یهارا
دوست    هیجواب داد:  یی! آتان باخوشروستم؟یوارد جمعشون شد: مزاحم ن  امیهمه تعارف کرد. ت 

  ه،یچ یمی دوست قد نیا تی . تابان براش جالب شد که بدونه حکاستیمزاحم ن چوقتیه یمیقد
نگاه بهم کردند وخنده شون گرفت.   هیوآتان   امیت د؟ی باهم دوست شد یور : شما سه تا چط د یپرس
بود.   امیت ر یاش مفصله، همه اش هم تقص هیوهانا ِبروِبر زل زده بودن بهشون. آتان گفت: قض کایها

 هیبا  ا خواد ازافتخاراتش برامون بگه. تار یشوهرت م   نجایا ایتابان بلند تارا رو صدا زد: تارا پاشو ب
ذره   هیکرد: تابان اگر  یاخم مصنوع هی امیاز ماهور ومادرش، به جمعشون اضافه شد. ت یعذرخواه

خودش بازکرد ونشست:دست   یو هانا برا  امی ت نیب  یی. تارا جایتارا داشتم اونم به باد داد  شیآبرو پ
 ۀافیق هی امی. تشمیبرجسته ات آشنا م  اتی با خصوص  شتری بخواهرم درد نکنه که هوامو داره، اتفاقاً 

ونابود   ست یتوسط تارا ن دیزنده نموندم بدون هیقض ن یبه خودش گرفت: بچه ها اگر بعد از ا یزار 
کرد:عرضم به حضورتون   یِاهم ام ی خودم بگم. ت  یبگ یتون  ی! نم زیزد رو پاش: مزه نر  یکی شدم. آتان 

 یمدرسه دوستها یبر  یوقت ت گف یم شهیبابام هم  م،ینقل مکان کرده بود  دیجد ۀما تازه به محل
تا بابام بردم مدرسه  دیشّر بودم، خالصه چند روز طول کش یمنم که خدا ،یکن یم دایهم پ یدیجد

هام گل کرد،   یبعد فضول ۀشناختم آروم بودم، ازهفت یرو نم یاول چون کس یوثبت نامم کرد، روزها 
کالس   ۀبه آتان کرد: به دو شازد  شارهنوبت... و ا نکهیکردم تا ا   یم تیاذ یجور  هیتموم بچه ها رو 

هاشون چسب دوقلو زدم واز    یآتان وهاکان! صبح زود قبل همه به مدرسه اومدم ،رو صندل دیرس
  امی ت یتکون داد وبه جا یِرتأسف سر وارد مدرسه بشم. آتان ازس  امیتا با بچه ها ب  رونی مدرسه زدم ب

  ختهیامتحانشو بد داده بود واعصابش بهم ر قبلشروز  نه،هاکانیادامه داد:بچه ها چشمتون روز بد نب 
تو   میبر میخواست یسر جاهامون، زنگ اول تموم شد م  می نشست میبود، زنگ کالس که خورد ماهم رفت

شد؟هاکان منتظر   یچه اوضاع دی دون  یهم باهامون بلند شدند،نم یصندل میبلند شد  نکهیهم   اطیح
جداش کردند، تا چند روز دنبال اون   یبود از صندل  یر کنه،هرجو  یخال یک یبهونه تا عقده شو سر  هی

زمستون   رهینم   ادمی گان،یشا  امینابغه، ت نیبه ا دیکار رو کرده بود، باألخره رس  نیگشت که ا یم یکس
مدرسه،  میمنم متوجه کارش نشدم، رفت  یخمک،حتیکرد مثل  زی ل آب رو فربود هاکان ازشب قب 
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جمع   ۀتو لباسش. خند ختیرو ر یخمک یگرفتش واون آب  شتاومد داخل مدرسه از پ امیکه ت نیهم
بود!   ی: چه روز دیاز سر حسرت کش یآه امی شد. ت یچ  جهی نت دندیکل سالن رو منفجر کرد. همه فهم

شکل گرفت، اگر چه بد   مونیموضوع دوست نیسر ا م،یتا چند روز منو هاکان فقط باهم کل کل داشت
قبول وازشون جدا  زی من دانشگاه تبر نکهیتا ا میبرادر بود م،مثلیشروع شد اما چهار سال با هم بود

که   یاز اتفاقات یک گفت: هاکان کای نگفته بود. ها یز یباره چ نیشدم. هانا گفت:چه جالب! هاکان در ا
هاتم  طنت ی بار دومش باشه! تاراعاشقانه به همسرش نگاه کرد: ش نیزده که ا یبراش افتاده حرف 

تو اون  یدون ی! آخه نمیبگ یخوا  یم یچ ینگ نویگفت: تارا ا ی شوخ هبودند ها! آتان ب  نیریش
!  امیکرد: برات متأسفم ت ی! تابان نچ نچدندیازدستش کش یومعاون وبچه ها چ  ریچهارسال مد
 ! خدا به دادت برسه. اههی س اهیپرونده ات س

خواست بره تو جمع شون که با حرف تابان سر جاش   گند،یدارند به هم م ی کنجکاو شد چ یهارا
. هانا ازخدا خواسته باهاش همراه شد... آروم  یایسر به هاکان بزنم هانا باهام م هینشست: من برم 

.  میخوابه بر  اگراتاق بود. هانا گفت:  ییاومد. نوِرآباژور تنها روشنا ینم  ییدر برد تو، صدا یاز السرشو 
نخوره، جواب هانا رو داد:   یز ی چ  ای ییگرفت تا به جا  واریآهسته وارد اتاق شدند. تابان دست به د

  .دستش نشست رومی ری تب کرده بود بذارمطمئن بشم تب نداره، م مارستانیتو ب شبید
عقب رفت:خوبم موش کوچولو. خواست حرف   یوگام  دیهاکان ترس یدفعه ازصدا هیش،یشونیپ
دادم که اجداد  ینشونت م یموش  هی یبود یزبون شو گرفت:اگر حالت عاد  یجلو عی کنه سر ارشب

  ی: خوبدینکنه، پرس  یشترعصب یچشمت! هانا لبخند شو قورت داد تا تابان رو ب یجلو  انیموشها ب
 داداش؟

  ستی موش رو از زبونت ن  ۀکلم  نیا یروز  هیتکون داد: باألخره  یموشه بذاره! تابان سر  نیاگر ا-
بابا! شما ها هم وقت   یا دیکنم.هانا ازکل کل کردن هردو حوصله اش سر رفت: بس کن یونابود م 

 خوبهکم حالت  هی یدیگفت: تو کجا؟ باز د ضیشد که هانا با غ   زیخ  میهاکان تو تختش ن د؟یرآوردیگ
  ؟یراه افتاد

 !رهیحوصله ام سر م  ادیمامان؟ خوابم نم یهانا شد-

  یهاشو تحّمل کن هیها وکنا کهیت  یتون ی! میشینم یدهن به دهن هارا نیی پا یخوب! رفت  یل یخ-
 بهش ندارم.   یگاز گرفت وگفت: اون دهنش بسته باشه من کار  یبسم ا... لب
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به حرص   یکن یو شروع م  یار ی بهت بپرونه تو هم تاب نم کهی کوچولو ت هی ی! هاراگهید نیهم-
 ازنو.  یخوردن، باز روز از نو روز 

  ۀانداز تابان ی. چشمامییا یزد: تابان گفت ب  یهانا لبخند مرموز  د؟یکن یم کاریچ  نجایاصالً شما دوتا ا-
باز شد:مگه نه تابان جون؟ هاکان هم چشم به دهن تابان    شتریهانا ب شی توپ فوتبال شدند. ن

تابان رو   وتهاکان سک ی. وقتدیقتل هانا رو کش  ۀبگه.تو دلش نقش یدوخته بود. تابان مونده بود چ
. ستادیا نهی آ یاومد وجلو نییزد:از وجنات خانم مشخصه چقدردلتنگه. ازتخت پا  یشخندین دید

: ممنون  سادی . هانا دست به کمر جلوش وارونیب  دییبه موهاش زد. رو به هر دو گفت: بفرما  یشونه ا
  ادم یبهش رفت:  ی! تابان موقع رد شدن از کنارش چشم غّره امیبهمون خوش گذاشت، تابان بر یادیز
 هاکان خان...  مونه یم

هم شده   شتریب چیکمتر که نشد ه یهاکان وهارا نیگذشت. تنش ب  یم یهفته از اومدن هارا سه
. هاکان از گروهش خواست  رهیرو بگ یک یموند طرف کدام  یدوپسرش م نیب ی وقتها هاد یبود. گاه

اتاقشو   عیان سر. تابدیدوم هم بدست تابان رس  ۀگفته نشه. نام یز یچ یموضوع پرونده به هارا ۀدربار
بود.   ششی نشد. بدون درزدن وارد شد. باز مهراب پ یمنش ۀبه قصد اتاق هاکان ترک کرد. منتظر اجاز

خواد تنها باهاش حرف   یداد.عمدًا به هاکان گفت م یدوابروش، سالم سرد نینشست ب  یاخم
گفت: مهمه!  یبزنه.هاکان نامحسوس به مهراب اشاره کرد: مهمون دارم. تابان با لحن محکم وجد

 بعد! یکرد: بذار برا ینچ کانها 

 موند. یروش م  زدیم یحرف   یداشت وقت یی! با اخالق تابان آشناشهینم-

  یبی ا مخاطبش هاکان بود: عتابان نشست ام یرو ی! نگاه مهراب بدجور یمهراب باعرض شرمندگ-
 یکرد با چشماش برا یا هیمونم. هنگام رد شدن ازکنار تابان مکث چند ثان  یمنتظر م رونی نداره ب

  میدرآورد وجلوش گذاشت: ن بشی که مهراب رفت : نامه رو از ج  نی. همدیکش  یتابان خط ونشون م 
آورد. با خوندن هرسطرش   رونی.هاکان نامه رو برداشت و از پاکت ب دیبه دستم رس  شیپ  عتسا

نامه رو بخونه. هاکان نامه رو با   یبود تا زودتر محتوا  تابیرفت. تابان ب یتوهم م شتریابروهاش ب 
نامه  ینامه رو برداشت. وقت اطیَپروند. تابان آروم و با احت  یز یچ هی رلبی زانداخت،زیرو م   تیعصبان 

 بود.  گهید ییبه هاکان نگاه کرد اما اون  حواسش جا جیرو خوند گ

 دونم!  یچونه اش نشست: نم   ری دست هاکان ز ؟یکن  کاری چ یخوا  یحاالم-
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بدست   یاول چه اّطالعات ۀنام ۀداراب دربار نی نکنه بازمثل اون دفعه...حرف تابان روقطع کرد: بب-
 بکنم.   یفکر  هینامه رو هم ببر براش تا  نیآورده، ا

هاکان  یابرو  یتا هیصداش زد: تابان؟! تابان ناخودآگاه برگشت وگفت:جانم!  دهی. دم در نرس باشه-
از   ی: کسدی تابان تو دلش خند ییپررو نیازا ؟ی:چرا ساکت شداوردیخودش ن  ی باال رفت. تابان به رو

 نامه مّطلع نشه فقط آتان و داراب.  نیا

 اونم به چشم!-

  ییهاکان ابرو ام؟ین شهیشد:نم زونی تابان آو یشام. لبها یبرا رونی ب میری درضمن! امروزعصر م-
 .شهینم رفتهیهم پذ یبهونه ا چی!هییایب  دیانداخت باال: نچ! با

قبل از توهم گفته بود زشته بهش بگم نه. بلند شد   دیدوستم برم خر مایآهان! امروز قرار بود با آ-
  ین   یچونه اش، تو ن رینشست زاش  گهیو دست د دیدستش به در چسب  هیواومد روبروش. 

و به در  دیکرد که تابان سرشو عقب کش کیچشماش زل زد، اونقدر صورتشو به صورت تابان نزد
و باهاش قرار   تهیتو اولو گهید  یکی  یگیم  یزنیخانم زنگ م مایو شمرده گفت: به آ ستهخورد. آه

 وگفت:عمرًا بگم! دی. تابان لبهاشو ورچیدار 

 !یگیم-

 !گمینم-

شدند و مات   زی تابان ر ی. چشماستین میحرکت بعد یبرا  ینی ! وگرنه تضمیگ ی!خوبم میگیم-
 ! گمینگاهش کرد:گفتم نم 

 نیآغوش هاکان شد. ازا ریاس رهیومنظور حرف هاکان رو بگ ادی . تا به خودش بیپس خودت خواست-
نشد. کم کم .هرچه تقال کرد اونو از خودش دور کنه، رونی رفتارهاکان چشماش ازحدقه زده بود ب

  یق ی. تابان نفس عمرهی داد تا تابان ازش فاصله بگ تی بعد رضا قهیدرآغوش هاکان حل شد. ده دق
رو حرفم   گهیباشه د ادتیاش زد تا هوا بهش برسه. هاکان اخم کرده گفت:  نهیتخت س  یکی. دیشک

ط اتاق تا  حد نرم نخواهد بود. تابان شالشو درست کرد و رفت وس نیچون رفتارم تا ا یحرف نزن
  رفتارمونم نگاهت کنم،  یبز نم نی منم ع  یکارت رو تکرار کن نیا گهیبار د هینره: هاکان  رونیصداش ب 
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و حق دارم     یکنم، زنم یبخوام رفتارم  ی: من هر طور سادی. هاکان مقابلش وای نی ب یخوب منو هم م
 .یتوقعات مو برآورده کن 

به سر و وضعت   یدست هی رون ی ب  یبر  نکهینشست: قبل از ا  زی! رفت پشت م ینه با خودخواه-
:هاکان به خدا از دست  نیزم  دیپاشو محکم کوب هیبچه ها  نیدنبالت.ع  امینره م ادتیبکش،عصر هم 

نوشت لبخندشو    یم یز یبود و چ نیی کنم. هاکان همونطور که سرش پا یهات سکته م ییزورگو
به خودت برس زن شلخته دوست ندارم. تابان   یتبهداش سیومحکم گفت: برو سرو یقورت داد جد

رو شونه   فشوی به خودش نگاه کرد. ک نهی ... از تو آیبهداشت  سینثارش کرد ورفت طرف سرو یفحش هی
زنگ بزن. چند گام برنداشته، دوباره    یداشت یداراب کار  شیپ  رمی اومد: دارم م رونیاش انداخت وب 

آقا هم  نی ا ۀسر وکل رسهینامه دستم م هیهر وقت  ادیخوشم نم   ادیدوستت ز  نیبرگشت: آهان! از ا
 . ستی کم مشکوک ن هی نیبه نظرت ا شهیم داشیپ

 . ین یبب یتونست یتو از اولش مهراب  رو نم-

مهراب برگشت   یصله نگرفته بود که با صدازنم فعالً! ازدر فا  یم ری اسمش هم که دنیآره! چون با شن-
که  ی. پوزخند بر لب، آهسته، طور ستادیا شیشد. چند قدم کیبهش نزد اطی. مهراب با احت ستادیو ا

داره؟   یشرکت بزرگ بودن چه مزه ا هیمعاون  ؟یخانم شکور  گذرهیخوش م  نجاینشنود گفت: ا یمنش
!به خصوص ــــــــــــــهیتحول مهراب داد:عال  یکرد مثل خودش پوزخند   زیتابان چشمهاشو ر

به سر تاپاش   یز ی رآمی نگاه تحق هی! ادی کنم تا چشم حسودم درب یم فیک دمینفر دستور م هیبه  یوقت
خورده   گیته د ر ینکنه کفگ ه؟ی! چیدامت رو پهن کرد  نجایا نمیب  یشد:م زیرآمیکرد، لحنش هم تحق 

نقاب سردش پنهان کنه: خفه شو!   ری کرد خشم شو ز یمهراب سع ؟یدوستت شدکه دست به دامن 
درضمن به تو   ارمیشو سرت درم یفراموش نشده، تا هر وقت شده تالف  شتیهنوز اون کار چند سال پ

 دارم! بهتره سرت تو کار خودت باشه!   کاریچ  نجاینداره ا یربط

بشه،   بتی نص یز ی تا چ یشرکت گذاشت نیرادمنش پا تو ا یدوسِت آقا ۀآقا پسر! اگر به بهون نیبب -
شد؟!  رفهم ی ! شیبرسون بیکه بذارم بهش آس ینعش من رد بش ی! مگه از رویبگم کور خوند دیبا

معشوقه اش؟ تا حاال   ای یگوش تابان برد:دوست دخترش  کیجلو اومد سرشو نزد گهیگام د هیمهراب 
 کنه! یدار پسر طرف هیاز  نطوری ا یتابان شکور  دمیند

در   ۀدر اتاق باز وهاکان تو آستان هوی! یشیرادمنش نم  کیفکر کن اما نزد یتو هرجور دوست دار -
.  شتیاومدم پ  یگفت: داشتم م یلبخند تصنع  هیاز تابان فاصله گرفت با  عی شد. مهراب سر انینما
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 کلمه هیبود. بدون  دینگاه مشکوک وپر از ترد هیتابان هراسون به نگاه هاکان چشم داشت. نگاهش 
  ۀفحش بلد بود روان یبا نگاه هاکان شکنجه نشه. تو دلش هر چ  شتریحرف از اونجا دورشد تا ب

 مهراب کرد... 

به معاونت   یز ی چکرد. مهراب گفت: باورکن  ینگاه م دیشک وترد ۀدیهنوز به مهراب به د هاکان
  یوگوش به حرفها دیکش یکاغذ م یهدف رو یخودکارشو ب ؟هاکانیشناس ینگفتم!تو که منوم

بابا! اون فقط معاونته،    الیخ  یگفت: ب هیو باکنا واشیکشوند   زیدوستش داشت. مهراب خودشو رو م
  ادیفر ی داره باهاش دوست بشم! ناگهان صدا ی! برات چه فرقگهید یدخترها ۀمثل هم ردخت هی

هاکان کل اتاقو به لرزه درآورد: خفه شو! فقط خفه شو و صداتو ِبُبر! انگشت اشاره اش سمت مهراب 
شرکت به خصوص  نیزن ا یاز کارمندها  یک یاحد وواحد دستت به  ینشونه رفت:مهراب! به خدا

  یکه ندون ارم یسرت م ییبندم و بال یوچند ساله مون م  نیچند یبخوره، چشم رو دوست  یخانم شکور 
  هیتک یبود، آب دهنش تو حلق خشک شد. به صندل بی! عکس العمل هاکان براش عج یاز کجا خورد

از جاش پا شد، تند تند طول وعرض اتاقو   زدینفس نفس م  کهینزد. هاکان درحال  یحرف گهیداد و د
دونست   یمآروم بشه. ن  دیتا شا دی کش  قیمهراب داغ کرده بود. چند بار نفس عم زحرفکرد. ا یم یط

در،چه مدت با هم در حال حرف زدن بودند فکرکردن هم بهش سخت   نیاون دوتا پشت ا
مهراب کف   ؟یگفت یم  یبه خانم شکور  یکرد صداش باال نره:چ  ینبارسع یبود.برگشت طرف مهراب، ا

  یکار  ۀساد یگفتگو هیبهش نگفتم،  یچ ی دوستش، آروم گفت:به خدا ه ۀحالت ناشناخت نیکرده از ا
شناسمت که دروغ گفتن هاتو ازَبرم، بگو به   یم ی: مهراب اونقدر د یخم شد رو مهراب دوباره پرسبود. 

: ازش  نه یتا بهتر صورت هاکان رو بب  دیسرشو عقب کش  دهیکم ترس هیمهراب  ؟یگفت  یمعاونم چ
مقام برسه. تو  نیکرده تا تونسته به ا یادی شده؟ اونم گفت تالش ز ونتکرده معا کاریچ  دمیپرس

  ی،میدونم چند دوست دختر دار  یوپوکت خبردارم، م   کی! از جیمهراب زل زد: خر خودت یچشما
  یدار  یبه تورت بخوره دست از سرش برنم ییبای دونم هر دختر ز ی،میدونم با کدومهاشون ارتباط دار 

کنارش زد وبلند شد: بابا بگم غلط کردم ول   ینکن؟! مهراب عصب  اهیمنو س س! پ یتا به کام دلت نرس
 ! یاز خودشم بپرس  یتون  یبه اون خانم نگفتم م یز یچ  ؟یکن یم

! متعجب تر از قبل گفت:  یچشمم باش  یخوام جلو یبرو نم  نجایکنم، االنم از ا ی کار رو حتمًا م نیا-
  دیدختره کل نیشده رو ا یچ ؟حاالیشد ینم  یرتیغ نقدریا یزن چیرو ه ادمهیکه  ییهاکان!!! تا جا

  سفهفل یرو تو دستهاش مشت کرد: مزخرف نگو والک تی خواست صداش باال بره که عصبان  ؟یکرد
  تی کنند احساس امن  یکار م نجایا  یخوام تا وقت یزن شرکتم حساسم، م ینکن! من رو کارمندها یباف
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نزدم وباعث کدورت   یحرف هیبرو تا  نجایهست حاال ازا لمیکه از فام یکنند به خصوص خانم شکور 
  واز شرکت رفت. سرجاش نشست. سرش یبحث  چیخاطر بدون ه  دهیهردومون نشدم. مهراب رنج نیب

شد. اونقدر بهم  یچشماش دور نم  یاز جلو ریلحظه اون تصو هیگذاشت و چشماشو بست.  زی رو م
رو ازخودش دورکنه. منتظر بود تا ساعت   یبودند... سرشو به دو طرف تکون داد تا افکار منف  کینزد
 دونه خورد تا سردردش بهتر بشه...  هیآورد.  رونیمسکن رو ب ۀورق زیم یتموم بشه. ازکشو یادار 

  گذاشت. تابان نگاهش به فشیک  یپرونده و اصلشو تو  یازش گرفت وال یکپ هینامه  دنیبا د داراب
نامه  نیاز ا یا گهی: کس دد ینمونده بود. بلند شد. داراب پرس یادار  انیبه وقت پا یز ی ساعت افتاد چ

 خبر داره؟ 

 دونه.   یفقط آتان م -

هاکان خبر داره. تابان  یهست از ته تو ینامه ها مّطلع نشه هر ک نیاز ا یفعالً کس یکرد یکار خوب -
خانواده ربوده بشه. داراب  یازاعضا  یک یممکنه  نکهیا یعن ی نیشونه اش مرتب کرد:ا یرو  فشویک

 خوب به کارش وارده!  هی تکون داد: هر ک یسر 

پرونده هم   هیبا دوستش مشورت کنه احتماالً  یرفته کالنتر  م،آتانیکن داشیپ دیهرجور شده با-
 بده.  لیتشک

 کنه.   یم یکار خوب -

 بذار خداحافظ.  انی منم در جر یبدست آورد  یبرم اگر خبرتازه ا دیبا گهیمن د-

 به سالمت... -

 الیچالوس دعوت کرد. صبحونه رو تو  و یالیرو به و ی رادمنش و طار  ۀبرهان خانواد ،یجمعه ا  روز
گفت:   کایکرد. ها  یباز  نیفوتبال، دخترها روهم مشتاق به ا یباز  یپسرها برا  یخوردند... سر وصدا

حرفو   نیا گهیبار د هی کای : هاسادیممنوعه. تابان دست به کمر جلوش وا یباز  نیرها به اورود دخت 
به دخترها گفت:همه   یبا لحن دستور  رون،ینشونت بدم صد تا دختر از بغلت بزنه ب  یدختر  هی یبزن 
وسط حرفشون اومد:   یگفت: الزم نکرده! هارا شیشگی ! هاکان با همون اخم همنمی بب  نیتو زم دیبر

 میبرابر ت   ترهادخ مینداره، خوب! ت یاشکال  چیکنند؟ آتان گفت:ه یچه اشکال داره دخترها هم باز 
 ؟ یگیم یچ  یفهم  یپسرها چطوره؟ هاکان با تشر گفت: آتان م



 به رنگ دل  یدیترد

71 
 

 کرده. شرفتی پ زی همه چ هیگذشته االن عصر تکنولوژ قیعهد عت ۀآره داداش! دور-

هاکان نفس پرحرص شو   ه؟ی پس منظورت چ یبگ شهینبود. تابان طلبکار گفت:م  نینظورمن ام-
 .  دینیبب   بیممکنه همه جوره آس یتو باز  نکهیداد: به خاطرا رونیب

. تابان روبه تارا وهانا ومژده م یدار یاطالعات کاف یباز  نیازخطرات ا یخواد به فکرمون باش   ینم-
  میتو ت ام ی! آتان گفت: پس من م یوهانا موافقت کردند. مژده گفت:منم تماشاچ   د؟تارایکرد:موافق

شروع   یاز ب  بیترت نی. به اشمی گفت: من داور م یتو هم داور باش. هاکان با بودن هارا امیشما، ت 
داشتند تا    یشتر یفوتبال مهارت ب  یتو باز اول دخترها دو گل خوردند. پسرها   ۀقیدق ستیشد... تو ب

: هنوز وقت  د ی. آتان خندمیخور ی نداره آتان ما شکست م یا دهیگفت:فا یدخترها. تارا خسته از باز 
کنم. تارا از   یم یتو باز  یام جایدروازه من م  یاومد: تارا برو تو رونیتارا جون. تابان از دروازه ب  میدار

  یم یخوب باز   یلی قت برد تا تابان با آتان هماهنگ بشه. تابان ختابان... و ی خدا خواسته رفت جا
داد توپ   یشد اجازه م  یتابان م کیهر وقت نزد یگل رو جبران کردند. هارا ک یکرد و با کمک آتان 

رو خراب  یاول هاکان باز  ۀقیدوم، پانزده دق ۀمیباعث اعتراض هاکان شد... در ن نیو ا رهی رو ازش بگ
شد چرا   ی م یداشت مساو یگفت. هانا غر زد: باز  یم یز ی چ هی یهمه دراومد. هر ک یکرد که صدا

  ؟یکار رو کرد نیا

  یک یکرد! و بچه ها رو آروم کرد: بهتره  یقاط نیبه دو طرف تکون داد: باز ا یدلم خواست. آتان سر -
با پشنهاد آتان با هورا سمت   ی. همگمیبزن  یدور  هی رونی ب میری باهم م یعصر  د یری دوش بگ دیبر  یکی

 ساختمون رفتند. آتان و هاکان تنها شدند. 

پرت کرد.   یپاشو به سمت یبپرسم. توپ جلو یز یچ هی بق یخواستم جلو یشده؟ نم یهاکان باز چ -
 گل رز. ۀبوت ری نگاهش دنبال توپ بود تا رفت ز

 نشده؟  یز یچ-

آتان رک   ه؟ی. چشم تو چشم آتان شد:دردم چ هیت چدونم درد یمن م ینشده! ول یز ی خوب!چ یل یخ-
  یزن یستین  یباشه وگرنه آدم یباز  یتابان تو یخواست یبود که نم  یوبدون مقدمه گفت: درد تو هارا

 . یرو محدود کن

هست تابان هم باشه،   یکه هارا ییخوام جا  یرو بهم زدم، نم  یچرا باز  یدی خوبه! حداقل تو فهم -
هاکان پوف   ؟یایحرفشون شد:هاکان جون چرانم  ۀمژده مانع ادام یصدابهش اعتماد ندارم نـ... 
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  هگردش رو ب نیدختره رو ازم دور کن وگرنه ا نیشدن مژده غر زد:ا کیوقبل از نزد دیکش یکالفه ا
 کنم.  یکامش زهر م

. میکم قدم بزن  هی یخوا  ی:مسادیچته! مژده بغل دست هاکان وا ستیخوب! امروزمعلوم ن یل یخ-
  م،یخنده شو گرفت که با نگاه تند وغضبناک هاکان روبرو شد، گفت: مژده خانم ما بر یآتان جلو
  مونه،به خودش گرفت: چرا؟ عمرًا بذارم تنها ب یناراحت  ۀافیکم تنها باشه. مژده ق هیخواد  یهاکان م

. هاکان هشیحالت بهترم میاطراف بزن  نیا یگشت هی میبر ای هاکان حلقه کرد: ب یدست دور بازو
نکنه. آتان گفت:مژده خانم لطفًا!  یشو سر مژده خال   تیچشماشو محکم رو هم فشار داد تا عصبان 

  یب ان. آتمیایتو سکوت نگاهش کرد. سمج تر از قبل گفت: آتان تو برو ما پشت سرت م  یمژده مدت
مژده   ی... هاکان بازوشو محکم از دستها رمی دوش بگ  هیباال انداخت:باشه! من برم  یتفاوت شونه ا

 .دی : لطفًا بردیکش رونیب

  باً ی بلند از اونجا دور شد. مژده تقر  ییاما هاکان... هاکان نموند تا مژده حرفشو تموم کنه با قدمها-
 . دییدو یدنبالش م

 تمون...به ساخ  دی. هاکان همچنان به راه خودش ادامه داد تا رسواشتریکم  ه یهاکان! هاکان لطفًا -

  یبا هدف و ب یتوباز  یکرد.هارا یفکر م شیساعت پ ک ی یبود وبه باز  سادهیدوش حموم وا ریز
 یدِر حموم به خودش اومد. صدا ۀ. با تقرهی توپ رو ازش بگ  ذاشتیهدف دنبال تابان بود؛ عمدًا م

 .  امیآب حموم رو بست: االن م  ریش  رون؟ی ب ییایتابان بود: هاکان وقته ب

 پشت در گذاشتم. ات رو  حوله–

زد تا عصر بشه. پشت  یچرت کوتاه هی. دیپوش  یاومد. لباس راحت رونی ربع بعد ازحموم ب هیباشه. -
 کرد... ی م شی عصب  شتریب نیوا  دید یبه تابان رو واضح تر م یهارا یبسته اش نگاهها یپلک ها

رو از مغازه    یساعت میکرد... ن یم  یدوم رو هاکان، رانندگ  نینشسته بود وماش امی ت نی تو ماش تابان
ازشون جدا  امی . تارا و تزدیم دی رو د یخوارک  یکردند. تابان همراه هانا مغازه ها دنیسر راه د یها

تنقالت افتاد مثل بچه ها ذوق زده گفت:هانا جون   ۀرفتند. چشمش به مغاز  یا گهیشده وسمت د
به تأسف تکون داد:تو بزرگ بشو  یکه تابان نشون داد نگاه کرد. سر  یاونجا رو! هانا به مغازه ا

. منتظر جواب هانا میلواشک بخر میبچه ها خودشو لوس کرد:هانا، جون من بر نی. تابان ع یستین
 شد.   امتنوع به خصوص لواشک چشماش چهار ت یها  یخوارک دنینشد و رفت داخل مغازه. با د
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کرد.   یتابان رو نگاه م  یو کارها سادیگوشه وا هی نهی. هانا دست به س نی رو بب  نجایآخ جون! هانا ا-
فروشنده: آقا   یو گذاشت جلو ختیبرداشت وانواع لواشک ها رو توش ر یلونیتابان بدون تعارف نا

 ؟ یرو بخور  نهایا ۀهم یخوا  ی:تو مد ی. هانا متعجب پرسدی روحساب کن نهایلطفًا ا

 اومدند... رونیهمه گرفتم. بعد از حساب کردن از مغازه ب  ی!خوب برادیخور  یشماها نم  نکهینه ا-

دنده   امیکه تارا و هانا هم مشتاق خوردن شدند. ت  یدرآورد و با آب وتاب خورد طور  یذوق لواشک با
 به خدا.  ستندین یبهداشت دیهل هوله ها نخور نیازا نقدریرو جا انداخت وحرکت کرد: ا

 پس تو ذوق ما هم نزن. یخور   یخودت که نم  زیخواهرعز  شوهر-

  یامکیدرآورد و پ فیشو از ک شی. تارا گوش زنمیتوذوق شماها هم نم ستمین زهایجور چ  نیمن اهل ا-
آورد و بازش کرد:خجالت   رونی مانتوش ب بیرو از ج  یگوش امک،ی پ یتابان فرستاد. تابان با صدا یبرا

جوابشو  ونمنگاه به تارا کرد. ا هینشه؟ از پشت سر   زونشیهاکان که مژده آو ش یپ   یبکش چرا نرفت
رو خوند.   امی پ عی... تارا سریخواد نگران باش   ینم گذرهیهم بهش بد نم  نیداد: با مژده جونش همچ

 مشغول خوردن شد...  لای خ  یکرد واز سرشونه برگشت عقب رو نگاه کرد. تابان ب یاخم

 یبه هاکان راه م دهیبود... وارد پاساژ شدند. مژده همچنان چسب  یپاساژ بزرگ شونیبعد مقصد
! هانا به یپهلومو سوراخ کرد  ه؟ی تابان زد. تابان نگاه ازمغازه ها گرفت: چ  یرفت.هانا با آرنج به پهلو

 کنه به هاکان بچسبه؟ نیا یذار یجلو اشاره کرد: چرا م

 خوب بچسبه! بذار خوش باشند. -

  یاستفاده رو بکن  تی گردش نها نیدست شوهرت تو دستت باشه واز ا  نکهیا یخاک تو سرت! به جا -
 .یدیم بی فرصت رو به رق  یدار 

 .شهیبلند نم   یبخار  چیاز هاکان ه-

 و اگر شد؟ -

 !شهینم-

 گم؟یم یحرف نداره، بفهم چ یمرده، مژده هم تو لوند هیتابان!هاکانه  -
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  زی ر هی نجایا میاومد یبخرم؟ از وقت  ییمانتو هیتونستم   دیمغازه ها رو نگاه کنم شا نیا یذار یهانا م-
 . یزن ینق م

مانتو ها،   دن یبردش. هانا هم با د یاز من گفتن بود. دست هانا رو محکم گرفت وسمت مغازه ا-
تکون داد. آتان هم  ی. براش دست دید یوهارا کایها شی پ یرد. آتان رو چندمتر به اطرافش ک ینگاه

 فورًا خودشو رسوند. 

 شده؟  یچ-

 دارم.  اجیخوام مانتو بخرم به کمکت احت یم-

تکون داد. اونم به اطرافش نگاه   یتابان سر  ؟یمانتو بخر   یخوا یتوهم م ؟یبه چشم! تابان تو چ یا-
 ؟ یگرد یم ی: دنبال چ دیاز هاکان نبود. هانا پرس  یکرد خبر 

از   یبه اطرافشون کردند. خبر  ی اون مانتو بخرم. هانا وآتان هم نگاه ۀقیخواستم با سل یهاکان! م-
 هاکان نبود.

داد تو مغازه: حاال اونو  کرد: کاش هاکان بود. هانا هلش  زونیآو یکنم. تابان لب یتابان من کمکت م -
که تابان انتخاب کرده بودجلوش گذاشت.   ییبرات!... مرد فروشنده چند رنگ از مدل ها  ارمیاز کجا ب

از   یکیرو    تشداد. انتخاب سخت بود. دس یهانا نظرم یبود و داشت برا ستادهیآتان هم در پرو ا
  یرمشک ی حر  نشی آست ۀشده ولب نیی تز  ی مشک یرنگ که با نواِر مغز  یخاکستر  یرنگها نشست. مانتو

  ادیدونست چرا منتظرهاکان هست تا اون ب یمردد مونده بود. نم دنیبار تو خر نیاول  یبود. برا
انگار داشتند  دتو دلش آشوب ش هوی کرد  یو رو م  ریطور که مانتو ها رو ز نی براش انتخاب کنه؟هم

: حالتون دی . مرد فروشنده پرس نهی بش نیباعث شد، چمپاتمه رو زم  یدیشد ۀچی شستند. دلپ یرخت م
  هی. آتان ستیخانم انگار حالش خوب ن نیا دیرو به آتان کرد: آقا ببخش دیکه نشن یخوبه خانم؟ جواب 

بعد هانا هم از پرو   قهیاومد سراغش،چند دق عی. سرد ید نیلحظه برگشت وتابان رو نشسته رو زم 
مرگ کرد. آتان   یشده آتان؟ تابان اون لحظه از شدت درد فقط آرزو  ی:چدیساومد و نگران پر  رونیب

 ...رونیبده گرفتش بغل واز مغازه زدند ب  ی لیحالش خ  دید یوقت

 چش شده ؟  ستی: معلوم ند ینگران پرس هانا
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اتصال رو برقرار   عیآتان بلند شد. سر یگوش ی. صدامی پرس  یازش م  رونیب ادیاالن دکتر م  زمی نه عز-
 کرد.

 بله هاکان!-

-....... 

 .میمارستان یما االن ب-

-..... 

 .می راستش تابان رو آود-

-..... 

 کنم. یم امکی رو برات پ  مارستانیخوب! تو آروم باش! آدرس ب یل یخ-

-...... 

ر  سد راهش شد: دکت عیاومد.آتان سر رونیدکتر از اتاق ب   یمواظب خودت باش. همزمان با قطع گوش-
 چش شده؟ دیبگ شهیم

 بوده.  تی مسموم-

 ت؟ ی مسموم-

 بمونند.   نجایا دیآره! معده شو شستشو دادند امشب با-

 ممنون.  دیخسته نباش-

اونم  میما خورد یشده؟هرچ تشی باعث مسموم یکه دکتررفت هانا گفت:چ  نی کنم.هم یخواهش م-
 خورده. 

 داخل سالن نشست.  یدونم! هانا رو صندل ینم-

 اون مانتو بخره.   ۀقیبه سل  ادیبراش چقدر چشم به راه هاکان بود تا ب  رمی بم-
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حاضر   دهیکنه بهش چسب نیکتک بزنم، مژده ع ریدل س هیهاکان رو  نیوقتها دوست دارم ا یگاه-
 احمق.  ۀتذکر بهش بده پسر هی ستین

  کیمژده به هاکان نزد ذاشتیم  دیبان هم نباخوِد تا  یکن  ادیداغشو ز ازیپ شتری خواد ب  ینم گهیتو د-
 بشه.

اومد. هانا   رونی. پرستار از اتاق بشتریشون ب گهید یک ی شون کمتر  یک یجفت شون مقصرند حاال -
 نمش؟ ی تونم بب ی:م دیوآتان با هم جلوشو گرفتند هانا پرس

بود.هانا   یکه تابان بستر  یرفت به اتاق یمعطل  یاستراحت کنه. هانا ب  دیبا دیآره! اما خسته اش نکن -
 به تکون دادن سر اکتفا کرد.  زم؟یعز  ی: خوب دیاومده بودند کش رونی شال ب ریکه از ز ییبه موها یدست

 دونم! یجواب داد: نم  حالی که داشت ب یبا ضعف ودرد  ؟ییهوی شد  یآخه چ-

سمت آتان که به  دیچرخ . هاناد یاستراحت کن. تابان چشماشو بست وخواب  یخواد حرف بزن   ینم-
 حرف زدن نداره.   یداشت: نا هیتک  وارید

مهمه. هانا لب تخت نشست. دست   نیا د،ینرفته بود خر  ییوتنها میبود ششی خدا رو شکر که ما پ -
 بهش نگاه کرد.   رهی تابان رو گرفت وخ

. تک تک  دیدوم رس  ۀ. منتظرآسانسور نشد وپله ها را باال رفت. به طبقدیاتاقو پرس ۀشمار  رشیازپذ
 تابان تو اون حال، دم در خشکش زد.  دنی. با د142به اتاق   دیشماره ها رو نگاه کرد تا رس

 بود. شانی گرفت و دم در رفت. هاکان آشفته و پر واریاز د هیداداش! آتان تک -

ده کنار تخت اومد. منتظر به هانا نگاه کرد. هانا گفت: به  جواب آتان رو ب نکهیبدون ا ؟یتنها اومد-
 قهی. پنج دقستی ن ینگران  ی: حالش خوبه جاساد یشد داداش! آتان پشت سرش وا یدفعه ا هیخدا 

: تابان رشرفت باالسر خواه دهی هم نفس زنان وارد اتاق شدند.تارا هول کرده وترس امی بعد تارا و ت
 به.شده؟ هانا گفت: خوا  ی! چزمیعز

چرا   دمیم حی توض  دیآروم کردن جو متشنج گفت: بذار یشده هانا؟ تابان چشه؟ آتان برا یچ-
 . نجاستیا

   ؟ی: مسموم شده؟ چطور د یبمونه. هاکان پرس نجایا دیامشب با گهی مسموم شده، دکتر م-
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:  دیوبهش توپ   دیدفعه طرف هانا چرخ هیبوده.  یبدونه علتش چ دیبشه شا داری دونم! خودش ب  ینم-
! پرستارها بفهمند داد واشتری:  د یدستشو کش امیت ؟ی چرا حواستو بهش نداد ،یتو که باهاش بود

 از اتاق.  رونیکنند. آتان هلش داد به ب یمون م رونیب  دیکن  یم دادیوب

نشده تا فردا   شیزی حاال آروم باش، چ  ،یذاشتیتنهاش م دیکه نبا یتو بود نینداره، ا یر یهانا تقص -
  نجایا ذارمینم یکن یقرار  یب ی: بخوای دستشو گرفت ونشوندش رو صندل امی . تشهیحالش خوب م

م،  یکرد یمانتو انتخاب م  میگردم. آتان کنارش نشست: داشت ی. رو به آتان گفت: االن برم یبمون
حالش بهم   هوی شد  یدونم چ ینم   ،یکمکش کن دیتا تو خر نهیتو رو بب دیاطرافو نگاه کرد شا یلیخ

:خبر مرگم  د یموهاشو چنگ زد وبه سمت عقب کش ی. عصب مارستانی ب مشی خورد، منو هانا رسوند
 کنم.  رشیتا غافلگ دمیخر یبراش م یز یچ هیداشتم 

  ؟ی:کجا رفتدیآتان پرس  ام،یگذشته. با اومدن ت ری نشده،خدا رو شکر بخ یز یخوب! االن که چ یل یخ-
بهتر پارک کردم با آقا برهان هم تماس گرفتم   یجا هی  نوین نشست: رفتم ماش هاکا ۀگیطرف د امیت

 برگردند تهران. 

 ؟ یبهشون گفت ویهمه چ-

من  د،ی . هاکان گفت: شماها هم برستین یبه اومدن کس  یاز یون میهست ششونیآره، گفتم ما پ -
  یبمونند. نگاه تندشو به آتان دوخت: نم ششیتارا پ ا یخودم هستم. آتان مخالفت کرد: بهتره هانا 

وشب  ختهی اعصاب بهم ر ن یکرد:هاکان با ا یبمونه. آتان کالفه پوف صدا دار   نجایا یخوام کس
 .میمون  ی! منوهانا کنارش مشهینم ؟یبش یتوهم تخت کنار تابان بستر  یخوا  ی؛میدار یب

 که منم باشم.   ی گل کرده: به شرط شی با لجباز دیمونم. آتان فهم  یتم خودم مگف-

 الزم نکرده. -

گفت: هاکان به نظرم حق با آتان   امی. تالیبرمت و یباهام بحث نکن! وگرنه به زور شده م  نقدریا-
بمونه که کمک دستت باشه. بلند شد:   دیبا یک ی یداشت اجیاحت  یز یچ  یوقت نصف شب هیهست 

 ...الیدخترها رو برسونم و رمیم

حال  نیگرفته بود. دوست نداشت تو ا یداشت. دستش موهاشو به باز  یاز تابان برنم  چشم
  حالیتابان ب نیخواست که باهاش کل کل کنه نه ا یرو م  یسرزنده وپر انرژ  شهی. تاباِن هم ندشی بب
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کم بخواب من  هیگذشته برو   میست رو شونه اش: ساعت از دو ون رو. دست آتان نش دهیورنگ پر
 هست.  شحواسم به

 من باشم. نهیرو که بب  یکس  نیاول  کنهی چشم باز م یخوام وقت یم-

  یانداخت ی ودست م  یکرد یتموم دخترها رو مسخره م یروز  هی! دهیحرفها ازهاکان رادمنش بع نیا-
 دختره. هیباشه اونم  یچ  ؟هریکن  یشده دل از تابان نم  یحاال چ

  یزد: اگر نم  یمستقل ومحکم وبا ارداه اس... آتان لبخند ه،یتابان با همه فرق داره، سرزنده وپرانرژ-
 کردم.  یشناختمت اصالً حرفهاتو باور نم 

 . ادیآتان تو برو بخواب من خوابم نم -

 شرکت؟  یبر   یکه صبح با سردرد وبدخلق-

  ؟یمنو از پا بنداز  یتو چرا اصرار دار -

 بشه.  یدونم قراره بعدش چ یچون م-

 بشه؟  یقراره چ -

بارم شده حرف گوش کن،   هیکنم   ینکن خواهش م یپس لجباز  شهیم یچ یدون  یخودتم خوب م -
نگاه به تابان کرد: قول   هیداد.   رونیداره. نفس حبس شده شو ب  اجی تابان مرخص بشه بهت احت

 ؟ی کن دارمیصبح ب  یدیم

. اونقدر به تابان نگاه  دیبود درازکش  یکه خال یتکون داد: باشه. رفت رو تخت کنار  ی. سر دمیمقول -
 کرد تا خوابش برد... 

 آتان به صدا در اومد. برهان بود. یگوش زنگ

 بله عمو جون؟ -

-..... 

 حالش خوبه.   دینگران نباش-
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-....... 

 راحت. التونیچشم،خ-

-..... 

 ... ریشب بخ -

: صبح  دی. نگاهش به آتان که کنار پنجره بود، افتاد، خواب آلود پرس دارشدی نزده از خواب ب  آفتاب
 شده؟

 هاکان بلند شد ورفت کنار تابان. ؟یشد  داریِا ب -

 ومد؟ ین  شیپ  یمشکل-

 نه! -

 ممنونم. -

 بود.   فهی وظ  ستیتشکر الزم ن -

 به دست وصورتم بزنم.   یآب هیمن برم -

 باشه... -

 هیکامل تابان رو مرخص کرد اما سفارشات الزم رو بهشون داد تا  ۀنیر بعد از معاده صبح دکت  ساعت
 بخوره...   یآبک یمدت استراحت کنه وغذاها

 توهم به تابان کمک کن. ارم یب  نویماش  رمیمن م-

 یاز یگفت : ن حالی. تابان ب ارمیب لچر یو نکهیا ای ییای ب یتون  یتابان انداخت:م یربازویباشه! دست ز-
 شو به هاکان داد... هیوتک  ستین

رو خواب بودند.  ری کرد.آتان وتابان کل مس یم یراه بود.هاکان رانندگ  میبرسند تهران سه ساعت ون  تا
 کرد...  یبود نگاه م دهیبه تابان که عقب درازکش نهیاز آ  یهاکان هر از گاه
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که تابان رو   ن ی رفت. هم یرو رسوند خونه شون... پروانه نگران پشت سر هاکان پله ها رو باال م  تابان
خواد    یتا چند روز نم  دنش،ید امیم  ی. رو به پروانه گفت:عصر دیکش یتو تختش گذاشت نفس راحت 

 بخوره. یآبک یهم غذا یشرکت دو سه روز  ادیب

 ممنونم پسرم. -

 . دیداشت به خودم زنگ بزن یکار -

رفت   یم  دیبا یحال تنهاش بذاره ول  نیخواست تو ا ی حتمًا! هاکان دوباره نگاهش کرد. دلش نم-
 .  دیشو بوس  یشونیشرکت. رو پ 

 خاله پروانه مواظبش باش. -

 کرد... ینگاهش کرد واز پروانه خداحافظ  گهیبار د هیراحت باشه.   التیچشم پسرم خ -

به صورت خواب آلودش   ی. آتان دستمیدیرس دارشویونه. آروم صداش زد:آتان برو هم رسوند خ آتان
 .میدی به اطرافش کرد: ِا چه زود رس ینگاه دیکش

 تو؟  یای:تو نمد یخوام برم شرکت. سمت هاکان چرخ یشو م  ادهیپ-

 . یبود داریرو ب  شبیبرم، تو برو خونه استراحت کن تموم د دیدست تنهاست با کایها-

 . امیم  رمی دوش بگ هی-

 الزم نکرده. -

 هم من نباشم هم تابان.  شهینم-

 تابان؟  دنید یر یم  ی: کد یشدن پرس ادهی شد. هنگام پ  رمیشو د ادهی زودتر پ-

 . رمی م یعصر -

 ه...فاصله گرفت و موند تا هاکان بر نی . از ماشمیخونه، باهم بر  ایب-
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بود. انگار امروز ساعت   دهیزنگ زد وحالشو پرس یشرکت تموم فکر وذهنش به تابان بود. چندبار  تو
 دید یهاکان رو کالفه م  نکهی رفت اتاقش.از ا  کایگذشت.ها یم یباهاش سرجنگ داشت وبه کند

 دست دادند.  گهی ! با همدریناپذ ینشست رو لبش: سالم بر داداش خستگ یلبخند

 زن داداش چطوره؟-

 فتاد؟ی ن یشرکت اتفاق خاص  امیخوبه! تا من ب-

  کیافتاد نزد یوار یهستم. نگاهش به ساعت د نجایتابان برو من ا شی پ یبر   یخوا یاگرم گمینه!م-
 نمونده بود. یساعت ادار  انی به پا یز یبه دو بود. چ

 ؟ یندار  یبرم مشکل -

داد   امیبرداشت، سفارشات الزم رو کرد ورفت. به آتان پ فشوی استه کراحت برو. از خدا خو الی نه! با خ-
 تابان...  شی پ رهیم

تابان رو آماده کن ببرم براش. هاکان گفت: من براش   یگفت: غذا سیازخوردن ناهار،پروانه به ان بعد
 چند لقمه غذا بخوره.  یمجبورش کن یتونست دیخوبه! شا یل یگفت:خ ییبرم. پروانه با خوشرو یم

 خوره؟   ینم یز یمگه چ-

 تا چند قاشق غذا بخوره.  ارهیباال م شه،جونمویبد غذا م یل یخ  ضهیمر یوقت-

 .یار یقلقش رو بدست ب  یتو بتون  دیزد: شا یبسپرش به من. پروانه لبخند معنادار -

  یخوب تونست  یلی:خ زور باالسرش باشه!زور!پروانه خنده اش گرفت  دیدختربا نی خواد خاله،ا  یقلق نم-
 .شی بشناس

غذا رو داد   ینی س سیحرف خودش باشه. ان دحرف،ینبا شهیهم  دمیکار ازشناختن گذشته،نشونش م-
 هاکان.

 خانم.   سیتشکران-

 پسرم...  یسالمت باش-



 به رنگ دل  یدیترد

82 
 

کج  ۀافی. قی زن ی نق نم یخور  یتابان که تو تخت نشسته بود گذاشت: همه شو م یپاها یرو رو  ینیس
درهم   یبگه که با اخمها یز یدهن باز کرد چ اد،یاز سوپ خوشش نم  ادیداد ز یومعوج تابان نشون م

 . دیهاکان، حرف تو دهنش ماس

 ؟ یدوزخ نگاهم نکن  ینگهبان ها  نیع شهیم-

 .ی بخور  دی!باشهینچ!نم-

 آخه سوپ دوست ندارم!-

 حتمًا سوپ باشه.  دیغذا با شیمن، پ ۀخون  یایم یچون وقت یدوست داشته باش  دیبه بعد با نیاز ا-

 سوپ بخورم؟  شهیهم دیگفته من با یاونوقت ک -

 .گمیمن م-

 ! یگیزور م یدار  گهید-

. قاشقو برداشت وداد  یاطاعت کن یرو داره، تو هم مجبور  نیقوان  نیبا من ا یزندگ  گمینم  ای گمیزورم-
ماتم زده تموم   ۀبرگرده آشپزخونه. به اجباِر هاکان با چهر   یخال دیکاسه با نیا  نجامیدستش:تا شب ا

 سوپ رو خورد. معترض گفت: خوب شد؟ 

 وسط اتاق.   زیرو گرفت وگذاشت رو م  ینی حاال شد! س-

  دیگز یتابان لب  ؟یروز افتاد نی که به ا یخورد  یچ روزیسراغ سؤاالت بنده، د  میخوب تابان خانم!بر-
اتفاق افتاده: فکر کنم از   نیا یگفت چطور  ین بعدًا هانا بهش م تونست به هاکان دروغ بگه چو ینم

 لواشک ها بوده. 

 چرا اونها مسموم نشدند؟  ،یخورده بودند که تو هم خورد ییهانا وتارا از اون لواشک ها-

 من نه!نصف لواشک ها رو خوردم.  یدونه قانع شدند ول  هیاونها با خوردن -

به بعد خوردن لواشک وتنقالت مضر ممنوعه  نیردم!ازانصف شون رو خو ی گیچه با افتخارهم م-
 کرد:چرا؟  زونی آو یتابان لب ؟یدیفهم
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 . یکه االن توش هست یلیبه همون دل-

 بار اتفاق افتاده؟!  هیحاال خوبه -

  یقلدر و زورگو هی یعن یچشماش شد:  ۀری تابان خ ؟یدیبار چه صد بار! خوردنش ممنوعه فهم  کیچه -
 . ییبه تمام معنا

کم به  هی  یایدرب یکسل نیتا از ا ری دوش بگ هیبرو  دنتید انیشب خانواده ام م نطورفکرکن،یتو ا-
 . ادی دونم از زن شلخته خوشت نم یخودتم برس من ا... تابان وسط حرفش اومد: م

دمنش! جناب را رسهی . بامشت به بازوش زد:نوبت منم میر یگ یم ادیدرسهاتو کم کم  یخوبه! دار -
دوست ندارم   گهیخودت باش د یمراقب سالمت  یلیبه بعد خ نیرو برداشت: تابان ازا  ینی بلند شد س

  یدوش گرم م هیحموم و  یر یبعدش م ارم،یدارهاتو ب  رمیلحظه! م هی یبرا یحت  نمتی حال بب نیتو ا
رفت. تابان چشماشو تو حدقه چرخاند:ازدست   رونی سرتر باشه وب هیاز بق شهیخوام زنم هم  ی،میر یگ
 ! کنهیم حت ی به فکر خودشه! منو نص یل یخودش خ نکهیمغرور!نه ا ۀپسر نیا

 رادمنش به مالقاتش اومدند...  ۀخانواد شب

  یبرداشته نم یبی ازغ کایکنار پارک کنه. اونم پارک کرد. چشم ها نیخانم دستور داد هم  ۀبه رانند  کایها
  ادهیشاپ. خواست پ یکاف  هیرفت تو  دیمشکوک شده ودنبالش افتاده بود. د  شد.از دم شرکت بهش

رو   نیگفت ماش  هاون مرد شدند. به رانند نیاومد. سوارماش رونی ب گهینفر د هیبه همراه  یبیبشه که غ
 د؟ یا سی :پلدیکنه. راننده پرس بییتعق

سوار   ی! از وقت اهیبهش کرد:نوکربابات غالم س ینگاه بد هی! دختر دیتون برس یخانم شما به رانندگ -
  ینکن یتا عذرخواه نطورهیکجا برم وکجا نرم حاال که ا  یکن ی م زی زویدم گوشم و زی ر هی یشد نمیماش

خوب   یلیگرفت:خ  نییرو از دست نده، دست پا ی بی غ نکهیاز ترس ا کای. ها رمی جا نم چیبنده ه
بهش   یا گهینگاه د هیدختر  م؟یتا گمش نکرد  دیفتیراه ب  دیلطف کن شهیخوام حاال م  یبابا!معذرت م

 افتاد... یب یورغبت دنبال غ لیبا م شهیم دهیبه کجا کش ییماجراجو نیکرد.خودشم مشتاق بود که ا

شد. با مرِد  ادهیخونه پ هی دم در  یبی شهر باألخره غ نییپا یخوردن تو کوچه ها چیپ  دوساعت
  یموش و گربه باز  نیبه ا دیبا   ی: تا کدینه. دختره پرس کرد ورفت داخل خو  یصحبت هیهمراهش 

. دختر به  د یپس لطفًا ساکت باش یر ی گ یگفت: خانم شما پولتو م  یبا لحن تند کایها م؟یادامه بد
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  ستمین یجنابعال  ۀ! مواظب حرف زدنت باش! رانند یگفت: هووو یلحن دفاع  هیبرگشت وبا  بعق
 یرفتارت عذرخواه نیبه خاطر ا  شیخوبه دوساعت پ  ،یدلت خواست باهام حرف بزن  یهرطور 

 .یکرد

هم  ادینم  رتی گفتم حاال که مسافر گ یگفتم بهتون برخورد؟! دم شرکت پارک کرده بود یحاال مگه چ-
 کردم؟  یبدکار  فتهی هم کار من راه ب یبرس  یینون ونوا هیتو به 

راه   یو گفت  نیتو ماش  یدیپر  یفرت  یتظر دوستم بودم که جنابعالچلغوز! من من ۀراننده باباته پسر-
ثواب کردن کباب   یدونستم به جا یباشه باهات راه اومدم نم یکارت ضرور   دیمنم گفتم شا فت،یب
 .شمیم

لب غرولند   ریز دیکش یپوف کالفه ا هیخانم محترم؟! دختر   کنهی م کاریشرکت ما چ یدوست تو تو-
 ! یکنه تابان! فقط دردسر  کارتیکرد:استغفرا... خدا بگم چ

آقا   نی نشونه گرفت: بب کای انگشت شو سمت ها ؟یزدیرو چوب م   یک اهیشد؟! دم شرکت زاغ س یچ-
خوام   ی شدم م  مونیدم نداشت اصالً پش یشو! خره ما از کره گ ادهیپسر! تا دردسر درست نشده پ

زنگ  یدختر سرتق افتاده بود. صدا هی ری کم آروم باشه از شانس بدش گ هیکرد  یسع  کای برگردم. ها
 دختر بلند شد.  یگوش

 سالم.-

-....... 

 پسر اسکول افتادم. هی رینگاه کرد: گ کای به ها نهینه بابا! از آ-

-....... 

 داد نزن! گوشم کر شد به قرآن دستم بهت برسه کشتمت.-

-....... 

 .امیم گهی ساعت د میباشه تا ن-

-....... 



 به رنگ دل  یدیترد

85 
 

 .میباهم قرار داشت  یول ام؟ین-

-....... 

 کنم. یتابان به خدا خونت حالله فقط دستم بهت برسه! خال خال موهاتو م-

-....... 

اسم تابان از   دنیبا شن کایداشبورد پرت کرد. ها یرو ویگوش یعصب دینشن ییصدا  یتابان! تابان! وقت-
 ۀمحترم ۀبهش کرد: نه منظورم نن ینگاه کالفه ا هیدختر   ه؟ی:منظورت تابان شکورد یدهن دختره پرس

 صمصام السطنه بود!

 ؟ یشناس یتابان رو از کجا م-

  یان رو ازکجا م! تو تاب نمی شد: بب لیبهت جواب پس بدم؟! دوباره به عقب متما  دیبه تو چه؟ با-
 ! دمیشد: من اول پرس کترینزد  یگردن کا یها ؟یشناس

به   ،یکن  یم  نیبهم توه یدار  یادیخانم! ز نی حرفشو قطع کرد: بب  کایو... ها  یمزاحم هی! نکنه یه-
  ویبهش گفت و دوباره گوش « یی»برو بابا هیوگرنه... دختره  دمیجوابتو نم  ی خانم  هی نکهیاحترام ا

 برداشت وتماس گرفت...

کرد   یسع  کای شناسه... ها یتو روم گهینشسته وم نمی پسره تو ماش هیتابان من االن جنوب شهرم -
از گوشش فاصله داد: مرض   و یاش وگوش  نهی که دختره با آرنج زد تخت س ره یاز دستش بگ  ویگوش
ودختره دوباره شروع به حرف زدن    دیکش یق یعم از درد نفس کای . هازنمیدارم حرف م ی! کور یدار 

 گفتم... یکرد:داشتم م

-........ 

اخم کرده گفت:   کایه؟هایچ ابونی خ نیآقا پسر! اسم ا یلحظه! برگشت عقب:ه  هیداد نزن!باشه -
 ه؟ یکه؟! دوباره برگشت: اسمت چ یدی ... دختره ادامه داد: شنۀ...نبش کوچابانیخ

 خواد نه من! ی اشاره کرد: تابان م یدختره به گوش  ؟یخوا  یم یچ یاسممو برا-

 ! کایها-
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 تابان؟  یدیشن-

-...... 

 ؟ یتو مطمئن  ؟یگیرفت. لحنش آرومتر شد:ِا جان من راست م  کایبه ها نهیدختره از آ نگاه

-...... 

 هیاز اول  یمرد یآروم رو داشبورد گذاشت:م ویگوش یبرس. بعد از خداحافظ  حتیباشه برو به تفر-
 ! نهیقزو یسنگ پا ستیداد باال: رو که ن ییابرو کای؟هایهست یک  یگفت یم کلمه

تابان، تو شرکت   یم یهستم دوست صم مای . دوباره به عقب برگشت:من آگندیاون که بله!همه بهم م-
 کنم.  یباباش کارم

 داره!  یقلدر  نیبه ا یدونستم تابان دوست ینم-

 هیبرو دعا به جون تابان کن به موقع بهش زنگ زدم وگرنه  ؟یپررو شد دمیکم به روت خند هی! یه-
 ! نییآوردم پا یدکور خوشگل تو م  زدمی م یکرد یباهام کل کل م گهیبار د

 !گه؟ید ینی زم بیمنم س-

 ؟ یاون که بله! تابان گفت برادرشوهرش -

  ؟ییبهش انداخت: قل هانا ینگاه  هی! از سرتا پا ستم؟یکه ن ییحتمًا برادرشوهرشم که گفته، آدم فضا-
حالت کج  هیبه لبهاش  مایاّطالعاتت هم کامله؟ آ  نمی ب یکرد: م  یداشت تعجب م گهید کایها

که  یسته  یچه ُقل م،موندمینه! منو هانا وتابان با هم دوست یگیم یاسکول گمی م یداد: وقت یومعوج
 ! ؟یخبر  یخواهرتم ب  یاز دوستها

برگشت وچشم به روبرو دوخت:    مایخوره که توجمعشون باشم؟! آ یمن به خانمها م  یبه نظرت کجا-
ها جلو آورد:   یصندل   نی. سرشو از بیبخار  یب  یل یتو خ  یوپوک هم خبردارند ول کیاکثر دوقلوها ازج 

 . میبهم ندار یمورد کار  هی نیما تو ا

 کدوم مورد؟ -

 .میگینم گهیبه همد یز یاز دوستهامو چ -
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 !یا زهی پاستور دمی با! فهمخوب با یل یخ-

 حرف زدن با تو مثل آب در هاون کوفتن!-

 . گهی رو م  نیتابان هم هم-

 بدبخت حق داره بگه.-

 پس تو هم کار تابان رو بکن حرف نزن وساکت باش... -

هم دنبالش   مای شد ورفت. آ یاومد وسوار تاکس  رونیاز کوچه ب  یب یرفت که غ  یم یک یهوا رو به تار 
از قبل گفت: تابان بخواد  متری دفعه مال نیا کایها ه؟یچ  زیوگر بیتعق نیا ان یحرکت کرد: حاال جر

 !یمواظب باش گمش نکن  گه،یبهت م

 حواسم هست... -

  یبلند  یکه وارد خونه شد با صدا نی . همرونی بود تا باهاش نره ب  چوندهیاز ظهر هاکان رو پ تابان
. مادرش لبخند به لب دی! ممنونم زحمت نکشدیوقت بلند نش هیومدم! سالم کرد: اهل خونه من ا

  باگرفته؟ همزمان  لیشده پروانه خانم دخترشو تحو یداشت: چ یحرکت براش تازگ نیجوابشو داد.ا
شدن وحرف زدن تابان، هاکان که پشت به در نشسته بود، بلند شد. تابان سرجا خشکش زد.   کینزد

. پروانه که ارمیشربت خنک ب  هی وقته منتظرته، من برم برات  یلیجون خ پروانه گفت: دخترم هاکان 
 ؟یدار  کاری چ نجایا امیتا مادرش حرفهاشون رو نشنوه: مگه نگفتم نم سادی رفت تابان روبروش وا

کرد. مچ دستشو گرفت وکشون کشون سمت پله ها برد. مقاومت کردن   ینگاهش م یهاکان عصبان 
  یلبخند مصنوع هیپروانه که گفت:تابان برات شربت آوردم؛ هردو با  یبود.با صدا جهی نت یتابان هم ب 

 باال.   رمیبرگشتند: ممنون مامان م

دستشو آزاد  کرد مچ یکه پروانه رفت تو آشپزخونه تابان سع نی. همشمیباشه مادر مزاحمتون نم-
کلمه حرف زدن از پله ها کشوندش   کیهاکان بدون   ؟یکنه: ولم کن دستم شکست مگه دزد گرفت

  یرفتارش عادت داشت هر وقت عصبان  نیباال. در اتاق تابان رو باز وپرتش کرد رو تخت. تابان به ا
. مودیپ  طول وعرض اتاقو یکرد. هاکان عصب یکار رو م نیداد ا یبهش نم ی شد وجواب درست یم

سکوت جواب هاکان بود. هاکان بهش   ؟یهنوزآروم نشده بود. اومد طرف تابان: تا حاال کجا بود
:  دخودم! تابان آب دهنشو قورت دا  ای ارمیسر تو م  ییبال هی ای یتا حاال کجا بود  ی: به خدا نگدیتوپ
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وبرعکس نشست روش:   نیزم دی رو آورد ومحکم کوب ریتحر  زی م ی. صندلیشیم یشترعصبان یبگم... ب
اومدم  یهاکان دوخت: به خدا داشتم م ضی آرومم؟! تابان نگاهشو به صورت پراز غ یکن یاالن فکر م

 خونه که دوستم زنگ زد.

 داشت؟  یشتر یب تی دوستت نسبت به من ارجح  یعنی-

منتظره تا براش   نکهیا یعنی دیسکوت هاکان رو د ی! وقت شیشناس یبود،م  ماینه نه نه! منظورم آ-
ازشرکت   نهی بی رو م  یبی بده. ادامه داد: قراربود دم شرکت منتظرم باشه دست برقضا بردارت، غ  حیتوض
ب کنه، ی رو تعق   یبی خواد غ یوازش م  شهیم نشیسوار ماش عیآژانسه سر مای آ کنهی فکرم رون،یزده ب

رفته بود رو بهم گفت منم رفتم  یبیکه غ یوکوچه ا ابونیبهم زنگ زد جنوب شهرهستند اسم خ  مایآ
خودش،بچه   ۀرفت خون  یبیکردند اما غ بشی بچه ها تعق دمیآدرس داده بود. د مایکه آ ییهمون جا

رو   یمنم رفتم دنبالش اگر بگم ک رونی اومد ب یب یساعت بعد دوباره غ میها برگشتند ومن موندم. ن
 هنوز قانع نشده.   یعنی  نیده بودند واهاکان هنوز باز نش ی.اخمهایممکنه تعجب کن دم؟ید

اون   گهیهم بهشون اضافه شد د یباهم خوش وبش کردند که نفر سوم  یساعت هی دم،یرو د یعماد-
ساعت بعد از هم جدا شدند،  می تعداد برگه به اون مرد دادند ون هی یبیوغ یرو نشناختم،عماد  یکی

 رفت خونه، منم برگشتم.   یب ی مطمئن شدم غ یوقت

وقت   هی  یاونجا؟ نگفت  یرفت ییکنم،تو چرا تنها یم یدگی فردا بهش رس یمونه برا یاستان مد نیا-
  ؟یچرا به خودم زنگ نزد اره؟یسرت م ییبال  ،یبفهمه دنبالش  یبیغ

 !  م؟یگام جلوتر افتاد هیکردم و بی رو تعق یب یبد کردم غ-

  یبر  یفتی راه نم  ییبعد سرخود تنها ۀ! دفعستیتابان فکرنکن چون سرم به کار گرمه حواسم بهت ن-
به   یچشم  ری انداخت ز نییشو به دندون گرفت وسرشو پا  یی! تابان لب باال؟یدیفهم  یدنبال کس

دونست    یگرفت، نم  یدرونش داشت شکل م  یحس هیاواخر کم کم  نینگاه کرد. ا یهاکاِن عصبان 
برد اما به    یلذت م ینگران نی... در هر صورت تو دلش از اای  یدلبستگ ای یبذاره وابستگ  رواسمش 
 . اوردیروش ن

  ی! لبیجواب بد دیو با یبهم بدهکار  حی توض هینرفته بابت اونم  ادمی در ضمن! رفتار صبحت هنوز -
 من نبود اون دوستت بـ...  ریکرد: به خدا تقص زونیآ
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 تابان!-

 بله!-

اگر   ادیاز کوره در رفت: به درک که دوستته! من ازاون خوشم نم هویحواست باشه اون دوستمه! تابان -
 هیهاکان  یبره! صدا ادشیکنم که راه شرکت از  یباهاش م یبه خدا چنان رفتار  نمشیبب  گهیبار د هی

ندارم   یش تابان حلقه زد بغض کرده گفت: من برات ارز یدفعه باال رفت: بس کن! اشک تو چشما
که انتخاب   یز ی باشه من انتخاب مادرتم نه خودت، اون چ یهر چ یاز اون دفاع کن یدرسته؟! حق دار 

رفت وپشت به هاکان، تو کمد خودشو سرگرم   نییتخت پا  ۀگیداره. از طرف د  یشتر یخودته ارزش ب
با حرفش    وشد، اون  یدختر م نی ا یباعث ناراحت یجور  هیکرد. هاکان ازخودش بدش اومد،هر دفعه 

  شی باشه، دوست داشت پا پ والیه هیخواست تو ذهن تابان نسبت به خودش  یرنجونده بود نم 
 داد.  یبهش نم  یاجازه ا نیاما غرورش چن  ارهی بذاره واز دلش درب

وانداخت رو   از تو کمد درآورد ینطور یدست لباس هم  هینم اشک رو از چشماش گرفت  تابان
  ستیدل تابان باهاش ن نکهی. هاکان از اشمیآماده م گهید ۀقیتا ده دق رونی تخت،آروم گفت:برو ب

بدون    ستاد،یدر رفت  وا کی! بلند شد نزد میرینم گهی شد: د مونیپش شهیوبه زور داره همراهش م
خودت   لی ت با مخواس یدلم م اد یکه اجبار توش باشه خوشم نم یز یبه تابان گفت: از چ کردننگاه 

شد. خودشو رو تخت   دهیرنج شتر یرفت. دل تابان ب رونی نه به اجبار وزور،ب یکرد یم میهمراه
 انداخت و صداشو تو بالشت خفه کرد... 

  ی. هنوز از دست خودش عصبان ادیاز تابان ب یامک یپ دی داشت شا یشب چشم به گوش یها مهین تا
 چشم دوخت تا خوابش برد...   یبود. اونقدر به گوش

! به زور چشم بازکرد،  سرشواز  یخواب   یشد چقدرم  رمیشد تو مغزش:هاکان د یآتان پتک یصدا 
رو سرت؟! پتو رو از   یگفت:چه مرگته! خونه رو گذاشت یخفه وخواب آلود  یآورد با صدا رونیب  ِرپتویز

  یچ  یفهم  یم  یت بنداز نگاه به ساع  هیشده؟ یچ  یگیشده م رمونید گمی: مد یرو هاکان کش
بلند شد و رفت    زیخ  هیبود. با  م یبه هفت ون  کیتختش افتاد نزد یبه ساعت روبرو اهششده!نگ

تو دستشو   ۀکرد.حول یو نگاهش م سادهیوا نهیاومد آتان دست به س رونی ب ی. وقت یبهداشت   سیسرو
  یم ی:به چدیاز آتان پرس نهی وموهاشو شونه زد، از تو آ ستادیا نهیآ یمبل،جلو ۀانداخت رو دست

رو برداشت  وپرت کرد طرف آتان، که  نهیآ یجلو زیرو م  ادداشتِ یآتان بازتر شد. دفتر شی ن ؟یخند
  رونی وشلوار ِست ب راهنی دست پ هی! رفت سمت کمد، ی شد یوحش   یآتان رو هوا گرفتش: دم صبح
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کوکه؟ آتان سمت در رفت:   فت ی کِ  نقدریا یچ یبرا ی گفت: ندیلباسش پرس  دنیآورد... درحال پوش 
 !یفهم  ین خودت م یی پا ییایب

 آتان؟ -

 جانم! -

 نه؟ ییهنوز پا یهارا-

 اون جلوتر ما رفته...-

کاشت: صبح    یمادرش بوس  ۀگون یپسرم. رو  ری اومد. ماهوربا لبخند گفت: صبحت بخ نییپله ها پا از
 . ری بخ  ایزن دن  نیباتریز

   ؟یخور  یصبحونه نم -

برداشت دم درسالن داد زد: هاکان    نشویماش چییخورم. آتان سو یم یز یچ هی شده تو شرکت  رمید-
 برم؟   ی. هاکان هم داد زد: پس خودم با چرمیتو م  نیامروز با ماش 

 گرفتم دم در منتظرته. ی برات آژانس خصوص -

. ماهور گفت: برو مادرتا  دیرفته بود وصداشو نشن رونی .آتان ازسالن بمیریبا هم م  سایوا ه؟یچه کار-
. تا دم در برسه گاز داد رونی رفت ب یکرد ورفت. آتان داشت از خونه م ینرفته. از مادرش خداحافظ

 دنی. به عقب برگشت. از د د یازجاش پر یبوق یتو روحت آتان! با صدا یغّر زد: ا  رلبیورفت. ز
 هی سییدرشأن ر  نیماش نیدونم ا یشد:م  دهیکش نیی پا نیماش ۀشیتابان تعجب کرد. ش نیماش

  یچرا آتان بهش م دی. تازه فهمدیامروز رو بد بگذرون هیو  دیاما شما قابل بدون ستیشرکت بزرگ ن 
 . ادگذاشت وسمت شرکت راه افت یشاد باً یتکون داد ورفت سوارشد. تابان آهنگ تقر یسر  دیخند

 گمیشد طرف تابان: م   لیمتما ؟یگفت  یرو کم کرد:چ  کیی موز یصدا ؟یتو با آتان هماهنگ کرده بود-
 ؟یتو با آتان هماهنگ کرده بود

 ؟ یچ یبرا-

 من بره! نیآتان با ماش نکهیا ۀخودتو به اون راه نزن!دربار-
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ازش خواستم  دیدِرخونه و منو د  دمیرس  یماجرا خبر نداشت وقت نیآهان! اون بنده خدا روحشم از ا-
 بهت نگه.  یز یچ

 آهان! با اون آتان موذمار هنوز کار دارم. -

 ؟یبه اون دار   کاریچ-

مونده به شرکت گفت:   ابونیزده نشد. دو خ یحرف گهیشرکت د یک یبه نزد دنی تو کارت نباشه. تا رس-
 بزن کنار!  

 ؟ یچ یبرا-

 . نهیما رو با هم بب  یخوام کس   ینم-

 م؟یما که خالف شرع نکرد   شه؟یم یچ نهییاگر ب -

  گهیشد قبل رفتن گفت: د ادهیپ  نیپارک کرد. هاکان از ماش  ابونی کنار! تابان دلخور کنار خگفتم بزن -
ورفت شرکت. امروز    نیگاز داد به ماش یفاصله گرفت. عصب نی واز ماش ؟یدی نکن فهم  یسرخود کار 

کار رو   نیا  یالفلب غر زد: ت ریرو جبران کنه که باز زد تو ذوقش. ز روزیاومده بود دنبالش تا کدورت د
 جناب رادمنش مغرور...  ارمیسرت در م

  زیداده بود.تموم غذاها رو چک کرد. همه چ بیترت یک ی کوچ یمهمان  یبه خاطربرگشت هارا ماهور
 کارت حرف نداره.  شهیمرتب بود. رو به طال گفت: دستت درد نکنه طال مثل هم

 اس.  فهیده نکن خانم وظ شرمن-

 دسته گل به آب نده. یوقت مستخدم هیباش تا  یطال خودت مواظب همه چ-

باال   ۀطبق یراه عی رفت. سر رونی تشکر ازآشپزخونه ب ه یراحت باشه. ماهور با  التونی چشم خانم خ-
 کرد.  یشد وسراغ هانا رفت. هانا داشت خودشو آماده م

به مادرش نگاه کرد: ماهور جون  نهی. هانا ازآرکردندیرا دچ نی زنگ بزن به تابان بب هی زمی عز-
. شهیم ری کم د هیتا اون آماده بشه  ادی داده باهاشون ب ری تابان گفت دخترخاله اش گ ،یچقدرعجول

  باالبه تن داشت وموهاشو  یشد. کت وشلوار سورمه ا کای خارج شدن ماهورهمزمان با خارج شدن ها
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شده!  یپسرت چ نی زد:مامان بب ی دور،دور خودش چرخ   هیدستهاشو ازهم باز و  کایشونه زده بود.ها
. آتان  یماهورخوشگل یبرا شهیپسرم، هم  تیداماد یماهور از ته دل گفت: اله ؟ یرو پسند کرد قهیسل

قط ! فیما قشنگتر  ۀخانوم خوشگل بشم تو که از هم نیا یازپشت سر ماهور رو بغل کرد: من فدا
چشماتو   یپدِرصلوات  یباعث شد ازماهور جدا بشه: هو یهاد یمهربونم . صدا ۀخال یعشق من

شون ماهور رو به وجد آورد. تک تک خانواده شو از نظر گذروند. تو   یدست جمع  ۀکن. خند شیدرو
شاد وسالمت باشند.   شهیهم نکهیتشکر کرد و ا یخانواده ا  نیهمچ هیداشتن  یدلش ازخدا برا

 کرد.  یفیبود. اخم ظر دهیدست لباس اسپرت پوش  هیبه هاکان افتاد که  مشچش

 !انی برو االن مهمونها م نم،یبرو عوضش کن بب  ؟یدیپوش  هیچه لباس نیهاکان ا-

خوام راحت باشم. آتان از فرصت بدست استفاده  یمن م ستین بهینده! عمو برهان غر ر یمامان گ-
  رمیم ستمیکت وشلوار راحت ن نین دهنت داداش! به خودش اشاره کرد: منم با اکرد وگفت:قربو

 انچشم غّره به هاکان رفت:از دست تو! هاک هینبرد. ماهور  ییماهور راه به جا  یعوض کنم. غر زدنها
بابا   شهیبوس رو گونه اش زد:قربونت برم حرص نخور پوستت چروک م هیموقع رد شدن از کنارش 

به   یپسر! کس یی ایح  یب  یلیخنده شو قورت داد: خ  یاز من گفتن بود. هاد ارهی م سرت هوو رهیم
دو  یهاد  ؟یرفته رو برگشت: بابا به خودت اعتماد ندار  ۀهاکان چند پل زنه؟یحرفها رو م   نیمادرش ا

زنگ خونه خبر از   یرفت. صدا نیی پا یک یگام طرفش برداشت که هاکان مثل فشنگ پله ها رو دو تا 
به   نقدریداد... هاکان موقع دست دادن با تابان آهسته درگوشش نجوا کرد:ا یاومدن مهمونها م
 دهتابان تا دهنشو باز کرد جوابشو ب  ؟یخودتو توچشمم پررنگتر کن یخواست یدیخودت روغن مال 

هاکان رو در آغوش گرفت، دهن تارا وتابان  نیهاکان جونم؟! همچ یبلندمژده نذاشت:چطور  یصدا
 متر باز مونده بود... هی هیوبق

اون  الیکردند. صداشون تا هفت و  یم یپسرها دورهم جمع شده و شطرنج باز  یۀوبق   امیوت هاکان
 یهارا یداشت.حرفها و حرکاتش برا یبه مبل لم داده وچشم از تابان برنم  یرفت. هارا  یطرف تر م 

کرد،   یجسور، مقاوم و شاد تصور م  یذهنش اونو دختر  یبود، تو یدخترمعمول هیفراتر از  یز یچ
 رو لبش اومد.  یز یر  بخندل

  کایکرد. ها ی لحظه ولش نم هیهاکان شده و زونیمژده آو یکردند از طرف یوآتان داشتند جدل م  امیت
برگشت وبهشون هشدار داد آرومتر   یکرد. هاد یوآتان رو آروم م امیت  نیبعنوان داور داشت جو ب

طور که بهشون  نی کنند. هم یبا هم کل کل م نقدریا هی کنند. تابان مونده بود بحث شون سر چ یباز 
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 یتا به هارا دیخودش حس کرد. کنجکاو نگاهش  تو جمع چرخ یرو رو  ینیچشم داشت، نگاه سنگ
لبخند مرموز به همراه نگاه عقاب   هیسالن رو انتخاب کرده و پا رو پا انداخته و  یجا نیدنج تر د،یرس

کرد.   ی مزه مزه م یکردو قهوه شو درکمال خونسرد ی شکارش باشه نگاهش م نیمانندش، که کم
مرد نداشت به خصوص که داستان   نینسبت به ا  یخودبخود ابروهاش به هم گره خوردند حس خوب

  ۀهاکان وپشت سرش مژده دارند به طبق دیگرفت،د یبود. نگاه ازهارا  دهیاکان و اونو از هانا  شنه
  سیتا به ان نهخودشون رو سرگرم کرده بودند.هانا وتارا رفتند تو آشپزخو یجور  هیروند.  همه   یباال م

 کمک کنند. 

 یتا هیبه مژده. متعجب  دیمانع بستن شد. نگاهش باال اومد تا رس ییخواست دراتاقو ببنده که پا 
تو راهرو   یتو؟هاکان نگاه امی ب شهیزد:م یلبخند یمژده با لوند ؟یدار  ی: کار دیپرس  دیابروش پر

زشته.  نجا یداخل ا امی. مژده لبهاشو غنچه کرد: بذار ب ی جا بگ   نیهم یتون ینبود: م  یانداخت کس 
 کرد در رو باز و مژده وارد شد. یهست که فکر م  یاز اون  سمج تر دید یهاکان وقت

لبش گفت: اتاق   یفقط زودتر چون کار دارم. مژده سرتاسر اتاقو نگاه کرد با حفظ همون لبخند بر رو-
 .یدار  یقشنگ

شلوارش   بیوبه هاکان که دستهاش تو ج سادیممنونم،مژده زودترحرفتو بزن. مژده وسط اتاق وا-
 . دیهاکان منظورشو نفهم ؟یدیکرد: ترس ومنتظر بود، نگاه

 ؟ یچ-

 ؟ یدیترس گمیم-

 بترسم؟ یاز چ-

  یشد: چرا م  کتری! هاکان چند قدم به مژده نزدنهیوما رو با هم تنها بب  ادی وقت تابان سرزده ب هی نکهیا-
 برام مهمه! نکهیا یهاکان شد:برا ۀنیبه س نهیشون رو کمتر کرد وس نی ب ۀمژده فاصل ؟یپرس

شده بود که چشماش تو   کیبه صورت هاکان نزد  یچرا برات مهمه؟ مژده سرشو باالتر برد اونقدر -
.  ییخواد تو یو م  نهیب یرو که م  یآرام لب زد: چون چشمام تنها مرد زدیهاکان دو دو م یچشما

  وتابان، ت ییاب یبود اما نه به ز یی بای مدت تو سکوت نگاهش کرد. دختر ز هیهاکان سرشو عقب برد 
حرکاتش    یدونست، تو ینم یچ ی جور َاداها ه نیکه تابان از ا یوعشوه مهارت داشت درحال  یلوند
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تابان گستاخ وجسور و نترس بود.دو دختر با دو اخالق کامالً  یظرافت زنانه وجود داشت ول 
  نهاکا ؟یکن یفکر م یبه چ یدرآورد: دار  ییبه همراه غنچه کردن لبهاش َادا فیمتفاوت.مژده اخم ظر

دروازه اس که  هیدل  نیا یزد دستشو رو قلبش گذاشت:تو فکر کرد یپوزخند دیگام عقب کش هی
 گمیم یز یچ هیخانم!  رمژدهیو توش جا خوش کنه؟ نخ شهیبازه م  یهر کس ی به رو  یدرش به راحت

من، تموم وجوِدمن، همه  ۀتو اون گوشت فروکن! دل من، قلب من، احساس من،عاطف شهیهم یبرا
. مژده رونیحاال زودتر ازاتاقم بر ب   یبر ی نم یینزن که راه به جا خودی به تابانه! زور ب قاش متعل

 رون؟ یخودشو حفظ کرد:و اگر نرم ب  یخونسرد  نحالی اهاکان نفرت داشت با  یازحرفها

 کنم. یم  رونتیب یا گهیطور د-

سمت   تی با عصبان  ؟هاکانیبوده چ گهید زیچ هیوبگم قصدت  ختندیر  نجایزدم،همه ا غی واگرمن ج-
خوره  یو تکون نم  سادهیمژده هنوز سرجاش وا دید  ی! وقترونی ب  یدر رفت وتا آخر بازش کرد:ِهر 

  نکهیطرفش رفت،بازوشو محکم گرفت وکشوند سمت در.مژده از درد چشماشو محکم بست. قبل از ا
 انداخته بشه چشماشو بازکرد.  رونیب

اگر به تفاهم   میمدت کنار هم باش هیکنم، من دوستت دارم، عاشقتم، بذار  یهاکان خواهش م-
 واریوخورد به د رونیهاکان پرتش کرد ب  زد،یطور حرف م  نی... هممیشیاونوقت ازهم جدا م میدینرس

 به هاکان شد.  رهی روبرو. صداش قطع شد وخ

نگاه پرغضب به مژده کرد  هیکنم ومحکم در رو بست. یمثل توعوض نم یتابان رو با صدتا یتارمو هی-
 وسمت پله ها رفت... 

 یازنگاه هارا ییرها ی.برادی کش یازسِرکالفگ یکردند. تابان نفس یوآتان همچنان بحث م   امیت 
زد   یز یهاکان لبخند ر ۀ. با اشاردیپله ها د یباال ستادهیبلندشد. خواست بره آشپزخونه که هاکان رو ا

هاکان نگاه   قکرد... هنگام رفتن به اتا   یرو دنبال خودش حس م یهارا نیورفت باال. هنوز نگاه سنگ
اکان دست دور گردن تابان داشت، کرد، بعد به هاکان. ه هیتک  واریبه مژده که به د  یمتعجب

. از مژده  اوردیحرکت هاکان داشت شاخ درم نی . تابان از ادمیم حیبرات توض  زمی انداخت:عز
و از اونجا رفت. تابان   ری شده دخترخاله؟ مژده نگاه نفرت بارشو به تابان دوخت: نخ  یز ی:چد یپرس
 چش بود؟  نی:اد یپرس
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اشاره کرد:   یره!وارد اتاق شدند. هاکان به صندلدا یر ی دخترخاله ات با خودشم درگ نیبابا!ا یچ یه-
 !نیبش

گفتن  یبرا  فیمشت اراج  هیزد: فقط  یتفاوت  یکرد؟ هاکان خودشو به ب  یکارمی چ نجایمژده ا-
 داشت. 

 ؟ی منم بگ  یرو برا فیمشت اراج هیاون  شهیم-

 !شهینچ! نم-

 چرا اونوقت؟ -

 دخالت نکنه. شهیکه به اون مربوط نم یکردم تا کار  یچیق شهیهم یدمش رو برا نکهیا یبرا-

 ؟ یچه کار -

 !نیخوام درباره اش حرف بزنم، حاال بش  یاصالً نم یکن  یتابان چقدر سؤال م-

 منم نچ!-

 چرا؟  -

 یشد به لبها  رهیگردنشو کج کرد وخ  سادیتابان وا ی! روبرونمیخوام بش ی! نمی دیاش دستورم همه–
  یگل کرد دو ابروشو باال انداخت:نچ! تابان مجبورم نکن به کار  طنشی ! تابان شین یشیرژ زده اش: م 

  دمیمدهن چرخاند:من به حرف بابام که زور توش باشه گوش ن ی. تابان زبونشو تویکه دوست ندار 
شد. شوک زده   ری بار دوم غافلگ ی هاکان آروم چنبره شد دورکمرش.تابان برا یچه برسه به تو! دستها 

  یبود که زورش بهش نم ینداشت، اونقدر قو یا دهی فا یکرد خودشو رها کنه ول ین سعازکاِرهاکا
 . کوچولوموش   یفتی با من در ب ی تون  یآورد که ولش کرد:صد بار گفتم نم  ی. داشت نفس کم مدیرس

. آروم درگوشش زمزمه کرد: به  یکن  یخواد م  یدلت م یهرکار  تمی! بدون رضاگهید یفرصت طلب-
 . رهیتونه ازم بگ  ینم  چکسی دارم که ه یوسط حق نیو منم ا ،یست،زنمین  یاز یتو ن  تی رضا

 دلم بخواد!  ست،هروقتین یاز ی:به زور نکتربردیبه زور؟! صورتشو نزد  یحت-

 .    زدیهاکان سوسو م ۀدرشت تابان تو کل صورت مردان یچشما
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 ؟ یکن یم ی شوهرت ازت َسرتره حسود نکهی! از اه؟یچ-

 شوهر دارم!   گمیشوهر دارند منم م  گنیبشه؟! همه م میتو حسود  هیآخه به چ-

 مگه چمه؟! -

 ... استغفرا... ایدل خوش کنم  تی ! به خوش اخالقست؟یبگو چت ن -

  گمیبهت م یز یچ هی:هاکان به خدا دیکوب  نیموش کوچولو؟! با حرص پاشو زم  یچرا حرفتو خورد-
نتونست لبخندشو   نبارهاکانی! ایار ی سمشو ما یه ادیخوشم نم  یموذ وونیاز اون ح یدون یها؟! م

من لوچ    یچشما دمی! نه بابا! شا؟یدیتو االن خند یعن یگرد شد گفت:  یپنهان کنه. تابان با چشما
جانم! بچه  ی:ارهی خودشو بگ ینتونست جلو  گهیکش اومد که تابان د شتری هاکان ب  ی! لبهانهیبیم

من  یاعتراف کرد یدی!هاکان دستشوگرفت وسمت در کشوند:دشهیمثبت مون با خنده خوشگلترم
هاکان. هاکان اخم کرده   یبه ساق پا  دیبا پاش محکم کوب سادیدفعه وسط راه وا هیازت خوشگلترم! 

بودحق به   هستاد ی!دست به کمر باالسرهاکان ا؟یشد یدوال شد وپاشو ماساژ داد:چته؟باز وحش رداز د
سوزه که  ی م نی: آهان دلت از اساد ی! هاکان صاف وا؟ی گفتم تو ازم خوشگل تر  یجانب گفت:من ک 

 ؟ ینی خوشگل تر از خودتو بب یتون  ینم

 ها! شهیرو سرت نازل م یآسمون  یبال یمزخرفات بگ نیاز ا گهی بار د هیهاکان!  نیبب -

  یۀبق یتون  یدرآمد بود م شیپ هیاشاره کرد: اون ضربه فقط  ششیپ ۀقیمثالً؟ تابان به کارچند دق-
 . یامتحان کن یکارهامو مجان 

وقتهاست. تابان سمتش هجوم برد تا دوباره   یاز اون بعض یک ی نیکه ا یشیم  یوقتها وحش  یبعض-
ه به صورت پر از اخمش کرد اما شد. آب دهنشو قورت داد ونگا ریکنه که تو بغل هاکان اس یتالف

  بتیگفت: هاکان بذار برم غ یکرد ازمکر زنانه اش استفاده کنه، با زار  ی. سعدند یخند  یچشماش م
 باال! میفهمند ما اومد یم هیشده بق  یمون طوالن

 خوب بفهمند! -

 یاونم جلو  شمیمنم ازخجالت آب م نیا ستین  التی خ  نیبه فکرمنه بدبخت باش! تو که ع-
 ماهورجون. 
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 فقط ماهورجون؟ -

  رمی اتاقت و دوباره م امیکشم آخه هروقت م  یاز ماهورجون خجالت م  شتریب یهم هستند ول گرانید-
  گهیدهن باز کنه برم توش. هاکان د نیکه ازخجالت دوست دارم زم کنهیم یدار  ینگاه معن هی نییپا

 ؟ یوخجالت  یرسمًا خنده اش گرفت: تابان شکور 

خودم   کی نزد یرفتن گفت:هر جا نشست  رونی داد تابان رو رها کنه قبل ب تی وم! باألخره رضااوه-
ها دنبالت باشه تو جمع قهقهه زدن  ینسوزون! دوست ندارم چشم بعض ش یآت نقدرمیباش،ا

  رونی . ب ایکردگفت: زود ب  یدر رو باز م  کهیممنوع! معترض گفت: هاکان! هاکان درحال  ی طونی وش
از اتاقش. نگاهش اول به هاکان بعد رو تابان   یاومدن هارا رونیدف شد با ب اومدن هردو مصا
خط ها!   نیتو ا یزد وهاکان رو مخاطب قرار داد: به به هاکان خان! شما هم افتاد ینشست. پوزخند

 یا گهید زیچ هی هیشد: اما ظاهر قض   کتری نزد یهاکان اخم کرده گفت: مواظب حرف زدنت باش! هارا
چشم داشت.هاکان برگشت پشت   یباال چه خبره؟ تابان کپ کرده به هارا نیدونند ا  یم هیبق گه؟یم

به هاکان دوخت: با   زشویکم کار دارم. تابان نگاه التماس آم هیآقا  نیمن با ا ن ییسرش: تابان برو پا
:  ندشوترسو تو دلش ن ،یهاکاِن عصبان  ی. صدافتهی ب یدو برادر اتفاق  نیخوام ب  ینم  ن،ییپا میهم بر

نگاه به  هیگشت عقب و  یبرم  یرفت طرف پله ها هر ازگاه  یجور که م نی. تابان همنییگفتم برو پا
گذاشت. اون دوتا بدون  انیرو درجر امیآتان و ت نییکه اومد پا  نی...همنداختیم یهاکان وهارا

 بفهمه رفتند باال...  یبذارند کس  نکهیا

کرد. هاکان روبروش نشسته بود، اخم کرده با سر، اشاره به غذاش کرد   یم یشام با غذاش باز   زیسرم
کم ساالد  هیگفت: هاکان جونم  یباال انداخت. مژده با طناز  یبخور! تابان نامحسوس شونه ا یعنی

  ختیظرفشو گرفت وبراش ساالد ر نحالیمحل حرصش گرفت با ا یازخروس ب ؟هاکانیز یر  یبرام م
 وگذاشت جلوش. 

 خوام!سس رو هم بهش داد.  یسس هم م-

نگاهها به اون سمت رفت. مژده  ۀجلوش.ازصداش هم  دی رو کوب  یترش نباری!ا؟یکن  یرو لطف م یترش -
.همه دوباره سرگرم خوردن شدند.  رسهیکنم؟ دستم بهشون نم کاری کار هاکان تعجب کرد:خوب چ نیازا

 . رهیتابان رو مجبور کرد چشم از هاکان بگ ،یهاد یصدا
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! اره یبرات ب گهید زیچ هیبگم طال   ست ین  لتیغذا باب م نیاگرا ؟یخور   یغذاتو نمدخترم چرا-
 دستپاچه جواب داد:نه...نه...نه... اتفاقًا خوشمزه وبه اجبار شروع به خوردن کرد... 

 یکارخونه؟ تابان با لحن سرد ییایب  یتون  یدرگوش تابان نجوا کرد: فردا م یهارا یخداحافظ  موقع
 !ینبود کارمند هاکان ادمیتکون داد: آهان!  یسر  یگفت:نه! وقت ندارم. هارا

 داره؟!  یچه ربط-

زد:اون باال بهت خوش    یگفتم! هانا کنار تابان اومد باهاش دست داد وچشمک یجور   نیهم یچ یه-
کردم.   ِرآبی داداش فرصت طلبتو زسر اون  یدیوقت د ه یلگد بهش زد: هیپا  ۀگذشت؟! تابان با پاشن 

فرصت طلب!به تو باشه تا   یگ یهانا لبخند به لب ودرحال ماساژ دادن پاش گفت:خوبه خودت م
 زور باالسرت باشه.  دیبا شهیداداشم نم  بینص  یبوس خشک وخال هی گهید الصدس

 !یشد  ایح  یب  یل یخ  داً یهانا جد-

 دونم! یم-

 ! اد؟ی.هانا مظلومانه گفت: دلت مدی فرصت طلب  یدونم ومرض!شما خانوادگ  یم-

نفر   نیکرد و اول یهنوز روش بود ومعذب بود با عجله ازهمه خداحافظ  ی.نگاه هاراادیآره که دلم م-
 شد... نی بود که سوار ماش

               ****************************************** 

  فشیون گذشته بود که آتان دوباره درخواست جلسه داد.داراب دو پوشه ازکجلسه ش نی ازآخر کماهی
از موارد   یبهش کرد از بعض یاز پوشه ها رو برداشت ونگاه یکی  کای . هازیم یآورد وگذاشت رو رونیب

بهش   ییانگاه گذر هیدست تابان. تابان  دی. پوشه دست به دست شد تارساوردی درون پرونده سردر نم
 یمنم نگاهش کنم؟ تابان پوشه رو دستش داد:با دقت بخون نکته ها یدی گفت:م  انداخت. هانا

 کن. ادداشتیمهمش رو 

شد؟ بامداد چند برگه  رتیدستگ ی ز یکرد: خوب اول تو بگو بامداد! چ  یاوهوم! هاکان جلسه رو رسم-
 بهت بگم.   ییتنها دیموضوعه مهمه که با هیاما  دمیرس ییسرنخ ها هیرو که جلوش بود نشون داد: به 

 ؟ ییای با اون چهارنفر راه ب  یتونست  یکرد کاریکرد: تو چ کایباشه! رو به ها-
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  یابیبا غ روز ی گرفته بودند د یخی که توب یگذاشتم، اون دونفر  ارشونیخواستند در اخت  یتا حاال هرچ-
چهارتا   نیا یدون ی از کجا م یهمه اش تو شرکت بود روزیشدند.آتان گفت: تو د دهید یوعماد
 دند؟یرو د گهیهمد

با اسم  کایشده که ها  یمی صم  کای چقدربا ها مایآ نیمتر باز موند.ا هیکمک گرفتم. دهن تابان  مایازآ-
بازشد:   کا ی ها شی؟ن یگیتابانه رو م یکه تو شرکت بابا مای:نکنه آدی.هانا پرس زنهی صداش م کیکوچ

مدت    نیا یهانا؟ تو ی:تو چدینشه ازهانا پرس دهیکش گهید یبحث به جا نکهیا یبله!هاکان برا
 ؟ یکارکردیچ

  دیکردم متأسفانه با  یواون چهارنفر رو دوباره بررس  یابیرفتم بانک وحساب غ شی هفته پ هیراستش -
 هیبه دوستم که تو کالنترشده بود. آتان گفت: منم  ختهی ر یهرکدومشون مبلغ قابل توجه  یبگم برا

 بدست آورده.   یخودش اّطالعات  ۀموضوع رو گفتم اونم به نوب

از همه گفت:اگر   یعذرخواه هی به جمع کرد همه منتظر بودند. با   یتابان نگاه ؟یخوب تابان تو چ -
تر    ی! تابان لبستینامحرم ن یجمع کس  نیبه جمع حاضر کرد: تو ا ی. هاکان اشاره اگمیممکنه بعدًا م

  یعصبان  ارتابانرفت نیتونم بگم بلند وجلسه رو ترک کرد. ازا ینم  یخوام ول یکرد وگفت:بازم معذرت م
اون بهتر از ما   میجو بوجود اومده رو عوض کرد:هاکان بهتره مدارک رو به بهروان بد  عیشد. آتان سر

 کنه. کاری چ دیدونه با یم

 ه؟ یبهروان ک-

 . هیدوستم که تو کالنتر-

:  د یگفت. هانا پرس یو اصلش رو بده آتان ببره. داراب چشم ری کامل ازپرونده بگ یکپ هیآهان!داراب -
 م؟ یباش یز یدنبال چ دیما نبا گهید یعنی

جاشون امن تره،   یاصل مدارک تو کانتر  م،بلکهیکن ینم یر یگ یکه خودمون پ ستی معنا ن نیبه ا نیا-
کنه اما خودت توشرکت بابا حواست به   بیرو تعق یخواد کس  ینم گهیتو به اون خانم بگو د کایها

 هینظرداشته باش، بامداد  ریاون پنج نفررو هر ماه ز یاون چهارنفر باشه،هانا تو هم مثل قبل حسابها
من  باشه در اصل چشم وگوش  ز ی حواست به همه چ دی قبرس، آتان توبا یبر  د یدوباره با گهید ۀهفت

گفتند وختم جلسه اعالم شد. قبل از همه بامداد به همراه هاکان از اتاق   ی. همه با هم باشه ایشیم
 برم؟   ای یایم: آتان دیازاتاقو ترک کرد. داراب پرس  شیزنگ گوش یبا صدا کایرفت.ها رونیب
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و توآغوش   رو گونه اش زد ی. با رفتن داراب، آتان سمت هانا پرواز کرد،بوس امیتو برو منم االن م-
 یخانمه دلشم برا نی. هانا خودشو لوس کرد:اشهیدارم براش تنگ م یدل هیمنم  گهی: خانمم نم دیکش

هانا   رون؟ی م بیباد تحّمل کرد.هانا رو از خودش فاصله داد: امروز بر هیچاره چ ی آقاشون تنگ شده ول
به اتاق:آتــ...   کای ها ییهوی آقامون بگه. بوس دوم مصادف شد با وارد شدن  یبا ناز گفت:هر چ

تقه به  هیانداخت. آتان با اخم گفت:  نییاون صحنه زبونش قفل شد.هانا ازخجالت سرشو پا دنیازد
 ها!  ستیبد ن یدر بزن 

مِن  یبرابه خواهرش زد:زبونت  یلبخند معنادار  هی ! هیمکان عموم هی نجای! اییپررو یلیآتان خ -
  نقدریا کایهانا انداخت: ها ۀ! آتان دست دور شونشه؟یکوتاه م القید نیا یبدبخت پنج متره اما جلو

 کنم.  یم یسربه سر زنم نذار به خدا تالف

رو سرهانا زد: قرارمون    ینرم ؟بوسیر یوقلوه بگ یور دلدار، دل بد یبمون  یخوا  یم ای  میبر یای حاال م-
 .رونیگفت واز اتاق زد ب  یفی. هانا چشم ضعزمی نره عز ادتی

باشه اون ُقل  ادتیآتان گذاشت:  ۀپشت شون ی. دستیرو معذب نکن وگرنه بامن طرف  نقدرهانایا-
! حاال  یچه موقع پرررو! هنوز مونده تا هانا رو بشناس شهیدونم چه موقع خجالت زده م یمنه، من م

 شد...  رمونیکه د میبر  فتی راه ب

هم  ی:به کسدیداد. تو همون حال پرس هیتک یصندل  یبامداد چشم بست و به پشت  یفهاحر دنیشن  با
 یم م،یبا هم حرف بزن  ییخواستم تنها  نیهم یبامداد سرجاش جابجا شد وگفت: نه! برا ؟یگفت

 بفهمه.  یز ی باره چ نیدر ا یکس ی دونستم  دوست ندار 

  ؟یندار  ی ! بامداد بلند شد: با من کار یکرد یکار خوب -

 . ادیرو بگه ب یخانم شکور  گهیساعت د  میبگو ن ینه! به منش-

رو   ییباال ۀسرد اتاق هم براش گرم بود.دکم یزد.هوا  یچرخ  یقد ۀباشه! خداحافظ. سمت پنجر -
و  تونست افکارش یتحّملش بود. نم  یکرد فرا فیکه بامداد تعر یز ید،چیکش  یقیبازکرد ونفس عم 

چرخ زدن  هیبا  ؟ یکرد: خوب یبه خودش اومد که تابان داشت صداش م  یجمع وجور کنه. زمان 
در زدم   یهر چ -مبل نشست.  نی! تابان رو اول نیشو بست: بش ییباال ۀ. دکمتابانبرگشت سمت 

 ؟یجواب نداد
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 اس!  ختهیافکارم بهم ر-

 شده؟ نگاه وسکوت هاکان براش گنگ بود. یطور -

  لیکارت دل نیا یبرا دوارمیبه خودش داد: ام یتکون جزئ  هیو بهم زدم!هاکان ببخش نظم جلسه ر-
 .  یداشته باش یقانع کننده ا

  یدو ابرو نینشست ب یز یفقط وفقط به خودت بگم. اخم ر دیبدستم رس یاگرنامه ا  یخودت گفت-
 تکون داد: آره!  یتابان سر  ده؟یرس یهاکان: مگه بازم نامه ا

آورد،داد دستش. هاکان قبل باز   رونیمانتوش ونامه رو ب  بی االن باهاته؟ تابان دست کرد تو ج-
 . رسهی هست که امروز بدستم م یخبره شوم  نیدوم  نیکردنش گفت: ا

 خبر اول رو بامداد داد آره؟!-

 دستهاش پنهان شد. تابان نامه رو نیوصورتش ب  زیآره! بعد از خوندش نامه رو پرت کرد رو م -
شد. تابان نگاه پراز   انیدرگاه نما  نیدر باز ومهراب ب هوی بود.   یقبل ۀنام هیشب باً یبرداشت وخوند. تقر

نامه   عیسر مم،تو اتاق  یداشت یسمتش روانه کرد آروم به هاکان گفت: کار  یر ی مثل ت دشویاخم و ترد
شون   یدوست ۀتوجه به سابق یاومد ب  رونیب  یجی رو برداشت و اتاقو ترک کرد. هاکان از اون حالت گ

  یوجود در رو بست واومد نشست سرجا نیازسؤال هاکان خشکش زد با ا ؟یاومد  یچ ی:براد یپرس
 : ممنون از ابراز احساساتت! شیشگیهم

 .ییایب گهیوقت د هیو  یندارم بهتره بر   یخوب ۀمهراب! امروز اصالً حال وحوصل نیبب -

 !ه یگفت: خصوص حی شده؟ هاکان صر یز یچ-

 گهیرو به همد زیهمه چ شهیهم م؟یداشت م،یبا هم نداشت یرخصوص یوغ  یکان جان! ما خصوصها -
به   نیمهراب رو سوزوند:ازا شتریشده من نامحرم شدم؟ نگاه وکالم سرد هاکان ب  یحاال چ میگفت یم

 ؟ی اون روز ناراحت یۀ: هاکان نکنه هنوز از قضدی پرس یطوالن باً یسکوت تقر هی. بعد میبعد دار

 فکرکن.  نجوریتو ا-

   فتم؟ی کرده تا از چشمت ب ی! بگوچه مرگته؟ باز معاونت کار شهیم تی زی چ هیامروز -
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هاکان  یِکش اومد تو چشما  زیخ  میز،ن یفکرکنم اون دفعه تموم هشدارهامو بهت دادم!مهراب رو م -
چه  یبگ شهیم یعوض شد یلی خ رانی ا یبرگشت ی! از وقتیستین  روزیزل زد وگفت: نچ! تو هاکان د

کرد صداش باال نره: مهراب بذار حرمتها سرجاشون بمونه. مهراب جوش آورد وزد  یمرگت شده؟ سع
دونم چت   یاز االن! من نم نمیا ش یپ  کماهی یۀمونده؟! اون از قض یهم باق یآخر: مگه حرمت  میس هب

خانم    هیگفت: چ یبرداشت وعصب  ویتلفن نذاشت. گوش یشده؟! خواست جوابشو بده که صدا
 ؟ یملوک

 سرجاش گذاشت.  ویصبر کنه. گوش قهیبگو چند دق-

زدم که   یحرف  یدیوقت د هیکه حد نداره،  میاونقدر سرم شلوغه وعصبان  ا،یب گهی وقت د هیمهراب برو -
. مهراب ناراحت بلند شد با طعنه گفت: ببخش وقتتون رو گرفتم جناب  یشیازم دلخورم شهیهم یبرا

 دنیداز  ی: پس کو؟ منش د یپرس ی ازمنش رونی نشد. رفت ب یگذشت وخبر  قهیرادمنش! و رفت. ده دق
. شتابان سمت اتاق تابان رفت...  یخانم شکور  شی گفت: رفت پ  دهیهاکان ترس یبرزخ  ۀافیق

  یتون ی: م زد یداشت حرف م  ینبود. هارا  سادنیبه فال گوش وا یاز ید بود که نصداشون اونقدر بلن
 .  دمیپست رو بهت م   نیخودم، باالتر ش یتو کارخونه پ ییایب

 .  ادیشرکت، با پرسنلش راه م سیی رو دوست دارم، ر  نجایا ،یممنون آقا هارا-

 چطوره؟ دم،یتام م اری ! بهت اخت یبکن  نجایکه دل از ا یبه شرط  امیراه م  شترباهاتیمن ب-

 . یرو زبونت اومد بگ  و یهر چ شهینم لی اما دل یرادمنش هست یدرسته شما برادرآقا-

  قیدرنگ نکرد، دو نفس عم نیازا شتری! هاکان برهیخ تمیّ گفتم عروسک خانم؟! به خدا ن  یمگه من چ-
تابان خم شده  زی مرو  یشلوار جا کرد و وارد شد.هارا بیمشت شده شو تو ج  یودستها دیکش

 .زدی وداشت حرف م

! دست دراز کرد.  سییزد: به به جناب ر  یی. لبخند دندونماسادیخونسرد صاف وا یل یخ یسالم! هارا-
زود   دیمهم دارم که با ۀجلس هیزودتر بگو من  یدار  یزد:اگرکار   یبه دستش کرد پوزخند یهاکان نگاه

 هی ستادیا کانها  یو روبرو دیپوزخند دستشو پس کش  هیهم با  یبرم. نگاه تابان رو دو برادربود.هارا
 قبرس؟!  یبامداد رو فرستاد  یچ یوجب ازهاکان کوتاهتر بود. تو چشماش زل زد: برا
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پاهاش بلند شد و و دوباره   ۀلحظه رو پنج  هیزد  یتک خنده ا یبهت جواب پس بدم؟ هارا دیبا-
باشه که بتونه جواب فرستاده ات  یکی  دیبا شهیقبرس به من مربوط م ی: معموالً کارهاساد یاف واص

 نه؟!  ایرو بده  

مگه نه؟!   گه،یمنو وامثال منو بده د ۀجات هست که جواب فرستاد  یکی حتمًا   یاز قبرس اومد یوقت-
 . تیمأمور یبره برا نجایاز ا یکس ستمیقبرس ن یغضب کرد فاصله گرفت: خوشم ندارم تاوقت یهارا

 یندار  یکنه، حاال اگر کار   نیج  نیکارمندهامو س ادیب  یک یخودم هستم  یمنم خوش ندارم تا وقت-
 بفرما. 

ع کرد. موق شهینم شی! کارگهید یهست یا نهیک شه،یصاف نم   یدلت با کس چوقت یحق با پدره! ه-
داشت؟   کاری چ  نجایا نیفکرکن و رفت. برگشت طرف تابان: ا شنهادمیبه تابان زد: رو پ یرفتن چشمک 

به  قینگاه دق هینشست  ی. رو صندلفیمشت اراج هی گفت؟ تابان به خودش اومد:  یبهت م یچ
رژ ساده باشه! تابان   هیولو  ی زنی دست به اون صورتت نم گهیگفت: د ضی کرد باغ  تابانصورت 

 داره؟!  ی: چه ربطدیمتعجب پرس 

 . یدون  یخودت م  یرو هم داشت  شینمه آرا هی نیا نمیربطش به خودم مربوطه از فردا بب -

 هاکان!-

  نیپاشو زم   هیمواظب تو باشم. تابان بازمثل بچه ها  قهیتونم دم به دق یهاکان! من که نم یهاکان ب-
 کنه؟ یکارم ینمه چ هی نی: آخه به قول خودت ادیکوب

دهن باز از تعجب   هی! تابان رو با ستیادا واطوار ن نیبه ا یاز ین گهید دمیبپسندم که پسند دیمن با-
 کرد...  یوخودشو نگاه م  سادهیوا نهیآ یبه خودش اومد که جلو  یتو اتاق تنها گذاشت. تابان وقت

رستوران    هیشام به  یآتان وهانا همه با هم برا یز یچند ماه کار سخت وطاقت فرسا، با برنامه ر بعد
  امیآتان وت یوکل کل کردنها ها یرو هم دعوت کرده بود. شام با شوخ  مایباز و دنج اومدند. تابان،آ

ند. حلقه زد  کیباز پشت رستوران رفتند. دور استخر کوچ ۀصرف شد. بعد شام به محوط  کایوها
باز به   مایرفت. تابان وآ یم یتابان، داشت رو اعصاب هاکان اسک  یرو یهارا گاهیگاه وب  ینگاهها

به  دیسگ و گربه افتاد نیشده ع یچ  دیبگ شهیوارد بحث شون شد: م کایجون هم افتاده بودند.ها
تابان!   ی ر یبم  یتابان صداشو درآورد:ا شگونیباز شد که ن ششین  کایها دنیبا د مایجون هم؟ آ
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: باز  دیگشاده شده پرس یحلواتو بخورم! تا من از دستت راحت بشم بازوم کبود شد. هانا با چشما
 غار بازشده؟   هی ۀکه دهنت انداز  مایشد آ یچ

تون   کسانی تو واون تابان گور به گور شده، با حرفهام  یر یرو بگ   مونیم نیطرف ا یهانا! بخوا نیبب -
  ریانداخت خنده اش گرفت. تارا گفت:خدا خودت بخ یم  مایه آک ییها که ی به ت کایکنم. ها یم

  یم یچ گفت: هرهرهر! تو به  کای باز ها شین دنیبا د مایدادند. آ ریدوتا به هم گ نیبگذرون باز ا
کل کل   نیبه ا  امینجات بده. ت  نهایخودت ما رو از دست ا   ایتکون داد:خدا یآتان با تأسف سر  ؟یخند

. تابان  د ید یوتابان رو درحال نزاع م  مایآ شهیتارا؛هم دنیرفت د  یکردنها عادت داشت هر وقت م
:تو هم مؤدب باش!  د کر کای! بعد رو به هایدهنتو بازکن  یکنم نتون  یم یکار  هی ما ی دست به کمر گفت:آ

 ! نیا نیع ی،شدیمرغه گشت نیاشاره کرد:چند روز با ا مایوبه آ

 نه آدم! گنی« هم به درخت م نیادب! » ا یب  یمرغه خودت-

بپرونه که دهنش توسط تارا بسته   کهیت هیخواست  مایکنم ها! آ یبلند شدم خفه ات م مایآ-
دورهم  م یشب اومد هی! نجایاز ا رونیب  ندازمیجفتتون رو م دیکل کن  نطورکلیتابان ا  ایتو  یشد:بخوا

  ردک یبار تابان نگاه م  طنتیش  یبهمون خوش بگذره؟ هاکان به رفتارها دیذاریم نیبب  میخوش باش 
. تابان هم با تشِر  زدی حرف م  مایداشت با آ کایمثبت. ها یدختر سرزنده بود وپر از انرژ  نیواقعًا ا

از  ندهی،ازآ یو براش حرف بزنه از زندگ رهیخواست دست تابان رو بگ  یخواهرش آروم شد. دلش م
 یشو قلقلک م  یتابان حس عاطف گاهیگاه وب یخودشون باشه. خنده ها  که مربوط به یهرچ
عاشقانه؟ صورت تو   یرو ادهیپ هیبه   یکنی گوشش نجوا کرد:چرا دعوتش نم   خیب  یآروم ی.صداداد

 صورت آتان شد. 

 ؟ ینباش  گرانی تو نخ د نقدریا شهیم-

 . شهینم  یدار  مانیاز س یکه قلب  یکی تو  یبرا-

 احساسم؟ یگفته من ب  یک-

بود و داشت   سادهیکه پشت سر آتان وا امی. نگاهش افتاد به تیدیبا رفتارت نشون م  یول  یگینم-
 .  ریبگ اد یباجناقت  نیکم از ا ه ی. آتان به پشت سرش اشاره کرد: دیخند یم

 رو دوست دارم.  یل یزن ذل نیآروم لب زد: من ا امی! تلهیاون بدبخت که زن ذل -
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بد   یبا تو دیخواهر زن بنده با چارهی زد: ب  یچشمک امی . تیهر چه َمرده برد  یت آبروخاک تو سر -
 . یاخالق َگندت رو داشت نیا می عمر سرکنه، البته ناگفته نمونه از قد هیاخالق 

 زنمت که تارا هم نشناسدت.  یم ن یهمچ شمیپا م ام یت-

 یا قهیدق ستی . بدیفحش بد گهیقرار نشد به همد یتاراهمه جوره بنده رو قبول داره. آتان گفت:ه-
از تابان   یسرگرم بودند اما خبر  یجور  هینگاه به جمع کرد.همه  هیبه دو کردند. هاکان  ّکهیبا هم 
 آتان رو ترسوند. ش ینبود. بلند شدن ناگهان یوهارا

آتان هم  ست؟یلب گفت: تابان ن  ری ان رو هم نگران کرد. آروم زشده هاکان؟ چشمان نگرانش آت یچ-
 هم شد. یبه جمع کرد متوجه نبودن هارا ینگاه هی

 کجا رفته؟  یدون  یم-

 ؟ییدستشو میبر  یاینفهمند گفت: م یز یچ هیکه بق نیا ی. براییدستشو رهیبه دخترها گفته بود م -
 !ام؟یهانا گفت: منم ب

کردند که   ی گفت:آبروت رفت. دوتا داشتند باهم بحث م واشی مایمردونه اس.آ ییتو کجا؟دستشو-
 ها رفتند...  ییهاکان وآتان سمت دستشو

باهاش   دیشا ستیمشخص ن یز ی کرد آرومش کنه: فعالً که چ یکشمش! آتان سع یآتان به خدا م -
به تابان بخوره  : خودش از صد تا مزاحم بدتره! دستش دیدو یم  باً یمزاحمش نشه. تقر یرفته کس

  یتر م  یراه طوالن   نیانگارا دییدو ی. هر چه مدییدو یهاکان م ی. آتان هم همپازمیر  یخون شو م
 شد...

  یبا تابان به خوب یجروبحث هارا یروشن صدا مهی ن  یکی . دراون تاردندیزنانه رس  ییدستشو دم
وپرتش کرد رو چمن ها   دیرو کش  یهارا ۀقیخودشو رسوند. از پشت  یچطور  د یشد. نفهم یم دهیشن

  یچیه  تیجدا شد. ازعصبان  یکه توسط آتان ازهارا  دهیوافتاد روش. دو مشت به سه مشت نرس
  هاتیهنوز دست از کثافت کار ؟یکرد یکارمی چ یآشغال داشت ی:عوضزدیفقط داد م دنبو شی حال

داد.آتان  یوفحش م  دزیداد م ؟یداشته باش  یچشم به ناموس کس دینبا یدون یهنوز نم ؟یبرنداشت 
  ادیفر دیلرز ینشه. رو به تابان که از ترس م  زیگالو یبه زور هاکان رو نگه داشته بود تا دوباره با هارا

 مهیسراس امیوت  کای تا تابان زنگ بزنه و ها دیزود باش. طول کش ادیازبچه ها ب یکی : زنگ بزن دز
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  نیازا ی! تو لب تر کن؟یکن یکارمیچ  نیمعاون شرکتت بب  ی: برادیخند  یم کیستریه یسربرسند. هارا
شد    رهاکان دوباره سمتش حمله و  ؟یخوا  یم یچ یبرا نو یا شهیم دایپ  ادیدخترها تو دست وبالت ز

  یفقط آبرو ینطور یا شهیدرست نم یز یچ  ادیهم به کمک آتان اومد: داداش با داد وفر کای ها نباریکه ا
  یکنم! تابان فقط اشک م یخودم خفه ات م ی: خفه نشیو سر هارا! بعد َهوار شد ر یبر   یخودتو م

خودم   یکن  غوربل فیاراج گهید  ۀکلم هیآروم درگوشش گفت: به خدا  سادیوا یکنار هارا امی. تختیر
 . رمیگ یدهنتو ِگل م

خوام زنم بشه  یخوام، اونو دوست دارم، م  یندارم، تابان رو م  یدونم خواهر زنته! منم قصد بد یم-
کرد   ی. هاکان سعرونی ب زدیداشت از حدقه م امیت یما دوتا. چشما  نیشده ب یهاکان سد نیاما ا

چه   نجایبده ا  حیتوض  دیباهاش ندارم اما با یکار  دیآروم باشه. از رو حرص چشماشو بست: ولم کن
بـ.....  نمی بب دی: حساب تو جداست باخت ی ر یصدا اشک م  یطرف تابان که ب  دیکنه! چرخ  ی م یغلط
 یکرد: تو خفه! نم ینگاه هارا  یبه اون نداشته باش! هاکان عصبان  ینذاشت ادامه بده: کار  یهارا

اومد وسط   امی داره! ت یَتعفنش همه جا رو برم یبو  یزنی م  یکه هروقت دست به کار  یخواد حرف بزن 
  یم یچ ه ی: قضد یهاکان به اوج فلک رس یدوباره صدا  ه؟یچ هیقض مینی: هاکان بذار بب ستادیشون ا

دست ودلش   نکهیجز ا نه؟یبی داره وهمه رو مثل خودش م زیچشم ه هیاون انگل  نکهیتونه باشه؟ جز ا
  ش یپ ی! چ ستکرده تابان هم مثل اون دخترها الیمثل خودش؟ حاال خ ییکثافتها یبرا رهی هرز م

  یدست گذاشت رو دهنش: آرومتر! به خدا سکته م کایدنبالش؟ ها  یاومد نجایتا ا یخودت فکرکرد
خوام  یندارم،تابان رو دوست دارم!عاشقشم! م یسوزوندش:من قصد بد شتری ب  یهارا یحرفها ؟یکن

  جادین شون ایب  یلحظه سکوت باورنکردن هیخوام!  یرو نم یا گهیدختر د چیزنم بشه، به جز تابان ه
تابان هم سر جا خشکش زده  ؟یهارا یگیم  یگفت: چ رلبی. آتان زنیشد. هاکان با دو زانو خورد زم 

من بهت گفتم تابان وهاکان زن  یبه حرف دراومد: هارا کایبد! ها  یلیبود خ یبود. سکوت بد
 یدیزن شوهرداره؟ تو خجالت نکش  هیوجود باز هم چشمت دنبال  نیهستند با ا یوشوهرعقد

 یاز رو نرفت: ازدواج که نکردند فقط عقدند. تابان نا یزن برادرت؟! هارا یرفته برا چشمت هرز
داشت که بدجور بهش   ینداشت وهمونجا نشست. نگاهش به هاکان افتاد، چشم به برادر  ستادنیا

  یاومد کنارش. اشکهاش بند نم زانی با هاکان نداشت. افتان وخ یچندان ۀکرده بود. فاصل  انتیخ
که امشب با کاِربرادرش ازعرش به  یمرد ۀکپ کرده بود. دست تابان نشست رو شون امیاومدند. ت

لرزون   یی :ها...کان. هاکان فراموش کرده بود کجاست. با صداد یلرز یفرش افتاده بود. لبهاش م
  ریتوئه! ز وگرفته دوباره صداش زد:هاکان به من نگاه کن! آتان کنارش زانو زد: هاکان! هاکان، تابان با
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گرفت: هاکان بذار  یزد،اونم به گناه نکرده! درآغوش آتان جا  یشو بهم زد، بدجور   شی: آخر ن د یلب نال
اعصابشون خرابه!   یجور  هیاالن همه  میزن  یدرباره اش حرف م  مینیشیبا هم م یآروم شد یوقت

برادرش زده بود.   هک ییبود،درمانده وخسته از حرفها  دهیند یت یوضع نیتابان تا حاالهاکان درچن
 .  نهیبب فیضع  نجوریدوست نداشت اونو ا نکهیقلقلکش داد ا یز ی چ هیبازهم ته دلش 

بزنه که توسط   یدهن باز کرد حرف یاون انگل جلوم باشه. هارا ۀافیخوام ق  یببر! نم  نجایآتان منو ازا-
  ری جا ببندمت ز نیپا بذارم وهم  ریرو ز   ینکن حرمت بزرگتر  یباش! کار  یبزرگتر  یبسته شد:هارا  کایها

  تی تربرو با شدت زد کنار: چشمم روشن! دست ماهور درد نکنه با    کای بار کتک. دست ها
بلند آتان تموم نگاهها رو به اون سمت   ی. صدایمنو بزن  یایفسقل بچه ب یمونده تو نمیکردنش!هم

 .دیکش

 ... ختی ر یاشک م زی ر هی! تابان کایها-

مونده بود   یهارا شیپ  نیتو ماش امیدادند. ت یبان رو دوره کرده وبهش آرومش متا  ما،یهانا وآ تارا،
بود به پا   یشیچه چه آت نیکامل برگشت پشت سرش، سرزنش بار نگاهش کرد: ا امیتا نره داخل. ت

 گند؟یم ی پدر ومادرت بفهمند چ  ؟یدیحد چشمت دنبال تابان بود که برادِر خودتو ند نیتا ا ؟یکرد
تابان زِن  یدونست  یم نکهیبا ا ه؟یداشته باشه چ یک یکه چشم به ناموس  یجرم کس  یدون یم

اون حرفها سنکوپ کردم چه برسه به  دنیبه خدا من با شن  ؟یاون حرفها رو بزن ی برادرته، چطور تونست
تند شد:    امینداره، پس دخالت نکن! لحن ت  یبه تو ربط  زهای چ نیبا اخم گفت: ا یهاکان! هارا

  یکم ی. هاراشهیاشه تابان خواهرزنمه، ناموس اون ناموس منه! پس به منم مربوط محواست ب 
صاف   امی بارآخر بود که گفتم! ت کنه ی نم دایپ  یها ربط  بهی ما به غر یخانوادگ ۀ:مسئلدیخودشو جلوکش

 خوره...  یفهمم اختالف تو وهاکان ازکجا آب م یشد: حاال م  رهینشست وبه جلو خ 

از   کایبه داروها کرد و دستورشون رو به پرستار داد. ها ی پرستارداد. دکترنگاه ل ی داروها رو تحو کایها
کنم بگو چش  ی: دکتر خواهش م ستاد یتابان ا ۀگرفت یفاصله گرفت که با صدا یپرستار  ستگاهیا

تابان   ی هانا به جا ؟یباهاش دار   ی: نسبتدیبودند. دکتر پرس  ستادهیوهانا دوطرفش ا مایشده؟ آ
شو برام گفته،  یمار یب ۀسابق  شونیگفت: زنشه. دکتر به آتان که کنار دستش بود اشاره کرد: ا

خواهرش خوشحال بود    ینگران ن یگوشش رد شده. تارا از ا خیهمسرتون دچارشوک شده، خطر از ب
 بنده...  یکم کم به هاکان داره دل م  نکهیا یعنی نیوا
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جلوش گرفته شد.سربلند کرد. آتان براش    یمصرف کباری وانی. لماندند مارستانیآتان و تابان ب شب
توش تا حالتو   ختمی رو گرفت.آتان کنارش نشست:ِشکر ر وانیول  دیگرفته بود. دماغشو باال کش ییچا

 بهتر کنه.

 ممنونم. -

 هیدونست چرا؟ به قلبش رجوع کرد ته دلش  یخود تابان هم نم ؟یموند یچ  یخونه برا یرفت  یم-
 مانع رفتن شده بود. یز یچ

سؤال بپرسم؟   هیشد:  لیطاقتم نبرد برم خونه. آتان دو دستشو رو زانوها قائم کرد وطرف تابان متما-
 دو دستش محکم گرفته بود: بپرس!  نی رو ب   ییچا وانیتابان ل 

تر   یاکان غرق درخواب اومد نشست رو آتان، لبقبالً هم مزاحمت شده بود؟! نگاه تابان ازه یهارا-
تومجالس، تو   ،یشدم، تو مهمون یم  تیتونه بهش اعتماد کنه: با نگاههاش اذ یدونست م  یکرد،م

 ،بگم یز ی تونستم چ یبره، به هاکان نم شی حد پ نیکردم تا ا یشرکت،نگاهش همه جا بود، فکر نم 
 متهمم کنه به تهمت وافترا.  دمیترس یم

 ؟ ین نگفت چرا به م-

 .دیسفره بزرگ شد هیهرچه باشه با هم سر  ،یبرادرشون  ییجورا هیتوهم -

 نی تا دوباره چن میبکن یفکر  هی دیشده، با دتریدوتا به هم شد نیا ۀنیاالن بغرنج تر و ک هیقض-
.  دیبه شالش کش یفرستاد ودست رونی. نفسشو به شدت ب کنهیبه پا نشه وگرنه خاله دق م یشینما

  بهش دی بشه با  داریب یکنار تخت گذاشت: االن مهمتر از همه هاکانه! وقت زی م یرو رو  ییچا وانیل
 خبره.   یموضوع ب نیروحمم ازا کهیجواب پس بدم در حال 

 . ستیمنطق ن یب  یکن  یهاکان اونقدرها هم که فکر م-

 اونم هاکانه! دم ینفر ترس هیاز  میزندگ یبار تو نیاول یکنم برا یاعتراف م -

 با من!   هاکان-

  نینگاه کنم؟ حتمًا منو مسبب ا هیتو صورت هانا وبق یی تونم برم شرکت؟ با چه رو  یازفردا چطورم-
دونه مطمئن باش. تابان با   یتو رو مقصرنم چکسی: هستادیدونند. آتان پشت سرش ا یاوضاع م



 به رنگ دل  یدیترد

109 
 

  وکه من یگیم  نویا یزد: دار  یآتان شد لبخند مضحک  ۀنیبه س نهیانگشت نم اشکشو گرفت، برگشت. س
 ؟ یآروم کن

اس.  دهیحالت بهتر بشه رنگت هنوز پر   دیشا یبخور  رمیبرات بگ  یز ی چ هیرو گفتم، برم   قتی من حق-
که سه ماهه باهاش   یاهش به هاکان افتاد. پسر مخالفت به تابان رو نداد و رفت. دوباره نگ ۀاجاز

رفت تا   ش ی. آروم آروم دستش پکنهیتو دلش باز م  ییجورا  هیخودشو  یعقد کرده وکم کم داره جا
دونست چه مدت گذشته که غرق صورت هاکان  یهاکان نشست. نم ۀمردون یکه رو دستها ییجا

زد: ببخش مزاحم   یان لبخند معنادار . هاکدیآتان بود که دستشو ول کرد وعقب کش یشده. باصدا
  وهیم ۀسی! آتان کیستیمزاحم ن  چوقتی کنم! توه یشدم. تابان خودشم خنده اش گرفت: خواهش م

 شد: آتان؟! یتابان جد ۀافی برات باز کنم؟ ق یخور   یم یجلوش گرفت: چ  روو کمپوت 

 بله!-

 تونم باهات راحت باشم؟  یم-

 چرا که نه!-

پشت   ی! آتان دست؟یشیم ،یبرادر نداشته ام باش  یعنی ی کن یبه بعد درحقم برادر  نیخوام ازا یم-
تابان   ؟یکرد یفکر  نیهمچ هیشد که   یتابان تعجب کرده بود: چ  یناگهان شنهادیازپ دیگردنش کش

 نگفتم! یز ی آتان خنده اش گرفت: من هنوز چ شه؟ی مردد نگاهش کرد: نم 

داشته باشم.   گهیخواهر د هی شمی رفش اومد: خوشحال م... آتان وسط ح ینگام کرد یطور  هیآخه -
 زد:مثل هانا؟! یطون ی تابان لبخند ش

 هانا با تو فرق داره! یۀالبته قض-

 م؟یگفته ما....ما... نامزد یچرا فرق داره؟ چون نامزدته؟! آتان چشماش قِد توپ فوتبال شدند:ک-
 تابان از آتان فاصله گرفت، لب تخت نشست نگاهش به هاکان بود،آروم گفت: آقا کالغه خبر رسوند!  

نداره مهمه همون کالغه اس  یخانم کالغه؟ تابان نگاه ازهاکان گرفت: آقا و خانمش فرق ایآقا کالغه -
 که خبر رو رسونده!
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 گهیهمد یکالغ هوا یچون تموم خانمها ستمی فرق داره! ازآقا کالغه مطمئنم از خانم کالغه مطمئن ن-
 رو دارند؟  گهیهمد یهوا  یرو دارند. تابان خنده اش گرفت: ناراحت

 دونم واون یدستم به اون خانم کالغه برسه من م یبرمنکرش لعنت ول-

 فکر کن...  یهر جور دوست دار -

و داشت   دهی و مبل لمراحت ر یرو به اتاقش احضار کرده بود. هارا یبود که هارا یاونقدرعصبان  یهاد
که صداش باال نره و ماهور نفهمه گفت: تو خجالت   یخفه ا یبا صدا یکرد. هاد یپدرشو نگاه م 

!  کنهیاگربه گوش مادرت برسه دق م یدون  ی! م؟یرو گفت   فیاون اراج یاز برادرت شرم نکرد ؟یدینکش
  یان باهام درست وحساب جمع وجور کردم که هنوز تاهنوزه هاک  یجور  هی! اون دفعه گندت رو یهارا

  نطوریاشتباه بوده که ا تتیترب یچطور جمعش کنم؟ کجا  نباریکه نه متنفره! ا ر ی ازت دلگ زنهیحرف نم 
که موفق  یبزنبه هاکان ضربه  ی زشت بوده! خواست یشوخ  هیبهم بگو! فقط بگو  یهارا ؟یبار اومد
از رو مبل بلند شد دستهاشو تو   یخوام حرمتت شکسته بشه! هارا ینم  ی! چون پسر بزرگمیهم شد

بدست   یخوام وبرا یدرکار نبوده، من تابان رو م  یشلوارش کرد خونسردانه گفت: شوخ  بیج
  ناتموم یوحرف هارا   دیچی تو اتاق پ یمحکم یلیس یکنم تا زنم بشه بـ.... صدا یم  یآوردنش هرکار 

 یکه حرمت منم نگه نم یرسوند یگفت:وقاحت رو به حد به خون نشسته یبا چشما  یموند. هاد
وخودم    امی کوتاه نم نباری! تابان زنه برادرته! جرأت شو داشته باش چپ به اون دختر نگاه کن ایدار 

فراموش    چوقتی رو ه  یلیس نیرو لمس کرد: ا یلیس  یدستش جا یعصبان  ی. هاراشمیواردعمل م 
مبل   نیناتوان خود رو اول ی. هادرونیادا کرد واز اتاق رفت ب  دیبابا رو محکم وباتأک  ۀکنم بابا! کلم ینم

کرد. به   ی راه انداخته بود فکر م  یکه هارا یدیجد شی دو دست گرفت وبه نما نیانداخت. سرشو ب 
فرصت مناسب   هی در دینداشت ،با  یاز کس ییِابا گهیافسار پاره کرده ود  یکرد که هارا یفکر م  نیا

 ...رهی دو پسرش قرار نگ نیتا دوباره ب رهی درست بگ میمتص

  نیکتریرو به شرکت ممنوع کرده بود. نزد یشوم گذشت. هاکان اومدن هارا  یروز از اون ماجرا ده
  نیبراش زد: جونم! بب  یاتاق به دفتر خودشو انتخاب کرد وتابان رو به اونجا انتقال داد. هانا چشمک

مار   ۀخدا مهر  هتابان ب ،یکه نکرد ییاز زنها رو،مجبور به چه کارها یر !هاکاِن بدعنق وفرایکارکردیچ
پرونده ها گذاشت. برگشت   ۀآورده بود داخل قفس رونیرو که ب   ی! تابان بلند شد و زونکنیدار 

من بدبخت شده،   بیاش نص نهی درآورده قرنط یسرجاش نشست و خودکارشو برداشت:گندشو هارا
 !؟کار دور باشه  طیمدت از مح هیحالش چرا اومده شرکت؟ مگه دکتر نگفت تا   نیحاال با ا
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 بار دومش باشه.  نیگوش داده که ا یبه حرف کس یهاکان ک-

 آتان باهاش حرف زده؟-

 خفه خون گرفت.  نوایراه انداخت  که آتان ب دادی داد وب یجور  هیآره! -

رود!   یم  الیجنگجو درآورد: تابان به جنگ گوز یآدمها یف بزنم! هانا َاداالزم شد خودم باهاش حر -
بزنه پس کله اش، هانا به موقع   یکی ! تابان خودشو سمت هانا کشوند تا نماهای امروز س ۀبرنام

 فرارکرد. 

  رونیبره ب نکهیقبل از ا سادی. هانا دم واذارمیدونه مو تو اون سرت نم هیبه خدا دستم بهت برسه -
خودش که   ۀشده لنگ  دایپ یکی ،آخهیکن یچی ق یخوا یرو م  وونهیُدم اون هاکان د ادی: خوشم مگفت 
 نداره. یحرف شنو   چکسیاز ه

  یدون  یکنم محترمانه بودن منو که م یم  رونتیمحترمانه ب امیخودم م رونی ب یهانا نرفت  نیبب -
 !یدیچطوره؟ مزه شو قبالً چش

دختر حرف   کالی تابان تا بناگوش باز شد:آ بار شینرفته. ن  ادمیهنوز  ارهیاوه اوه اوه!خدا اون روز رو ن -
آورد:   رونی تابان ب یگوش کن پس هر چه زودتر گورتو گم کن برو تو اتاقت. هانا زبونش رو تا ته برا

حاال  نداختیم  تیش تر دیوبا ی موند یدستم نمک نداره! اگر من نبودم که رو دست خاله پروانه م
هزار بار دعام   یپروانه هم روز  ،خالهیایدر ب  یدگیکردم تا از او ترش  دایشوهرجنتلمن برات پ هیخوبه 

خودم راهو    یخواد بدرقه ام کن ینم  ستمیبه زحمت ن ی. تابان ازجاش پاشد که هانا گفت: راض کنهیم
  ی. تابان از حرفهارونیانداخت ب  قبهش برسه خودشو از اتا یدست تاباِن عصبان  نکهیبلدم. قبل از ا

 هانا خنده اش گرفت ونشست ومشغول کارش شد... 

 برداشت: بله! و یباعث شد سر از رو انبوه کاغذها بلند کنه. گوش   یزنگ گوش یصدا

-....... 

 ؟ یک-

-...... 

 سرجاش گذاشت...   وی. گوشامیم گهیساعت د میتا ن-
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. منتظر شد تا  زدیبود وداشت باهاش حرف م ششیاز پرسنل پ یک یق آتان شد. اتا یبرگه راه هی با
برگه رو داد دست  ؟یکرد ریاومد:چقدر د رونی ب زش یبعد آتان از پشت م قهیکارش تموم بشه. ده دق

 شده؟   یحاال چ دیکم کارم طول کش هیآتان: 

 .دهیرستوران د ه یرو با هم تو  یوعماد  یبیتماس گرفته، آدرس داده غ کای با ها مایآ-

. آتان برگه رو داخل  دهیدختر باألخره کار دست خودش م نیزد! ا یکار  هیسرخود دست به  مایباز آ-
 باهام؟!  یایبرداشت: م  نوی ماش چییگذاشت وسو زشیم یکشو

 کجا؟ -

 که دوستت داده. یهمون آدرس-

 .شهیم الی واو ونر یاجازه از شرکت زدم ب  یکنم؟! بفهمه ب   کارشی هاکان رو چ-

  ؟یگیم یچ گهیرو صالح دونستم با خودم همراه کنم د ی تام دارم هرکس  اریمن ناظر پرونده ام و اخت-
 خورده فکر کرد. هیتابان 

 ... امی باشه م -

 یا ازهی دهنش گرفت وخم  یمنتظر نشسته بودند. تابان دستشو جلو  نیشد تو ماش  یم یدوساعت
 .دیکش

 اد؟ یخوابت م-

 . دمیخواب  رید شبید-

زنگ خورد.به صفحه اش نگاه کرد.  شیاومد جواب آتان رو بده که گوش ؟ یکرد  یفکر م یبه چ-
 :هاکانه؟دیتو دلش نشست که آتان پرس  یترس  هویهاکان بود. 

 کنم؟ کاریآره!چ-

 جواب بده. آروم اتصال لمس رو زد. -

 بله!-
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-........ 

رو از گوشش فاصله داد که آتان از   یلحظه گوش هی ی. برا رونیاومدم ب  یکار ضرور  هی یبا آتان برا-
 وبه جاش جواب داد. دیدستش قاب

 به من بگو. یدار  یحرف -

-....... 

 . ادیبار تابان باهام ب نیا دمیمهم بود وصالح د یل یبله خ-

-........ 

 خوب!من مواظبشم. یل یخ-

-....... 

 بود. دهی تخت. نگاهش به تابان افتاد که ترس  التیخ-

-...... 

 راه بندازم.   یام که بخوام گنگستر باز  ژهیو سیمگه پل-

-....... 

 . گهیدوساعت د یکی احتماالً -

-...... 

 گفت؟  یم ی: چ دیگرفتن پرس  نیگرفت طرف تابان. تابان ح ویباشه خداحافظ. بعد قطع تماس گوش -

 سفارش کرد مواظبت باشم. تابان اخم کرد:مگه من بچه ام!-

دفعه گفت:اونجا رو!  هی. تابان یروز آفتاب  هی هیروز ابر هی  ستی!شرق وغربش مشخص نگهیهاکانه د-
  ییهجا نکهیرفت سمت رستوران تعجب کرد: ا  یکه داشت م  یشخص دنیبه روبرواشاره کرد.آتان با د

 ه؟ یک  یی: هجاد یهستش. تابان پرس
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 دست راست َعمومه.  -

 دست اونم تو کاره؟ یعنی-

  یب یتا اول غ دیطول کش قهیدق ستیساعت وب  کی. دوباره منتظر نشستند. حدود شهیاالن معلوم م-
تماس گرفت:   مایبا آ  عی. آتان سرییهجا گهید ۀقیده دق ۀوبه فاصل یبعدعماد ۀقیاومد. ده دق رونیب

 ؟ یرفت  یدنبال عماد نمی بب

-...... 

 مراقب باش... -

  یداشت تامبادا تو شلوغ یلوکسش برنم  نیکرد. تابان چشم از ماش یم بیرو تعق ییفاصله هجا با
 خوره هم از توبره.  ینثارش کرد:پست آشغال هم از آخورم یلب فحش ریگمش کنه. آتان ز

 سمت راست.  دیچی آتان پ-

  یجا اطیشهر پارک کرد. آتان با احت یدر باال الیو هی یبعد جلو قهی. دنبالش رفت. پنج دقدمشید-
تا دوباره از   دیطول کش یکرد. حدود دوساعت ادداشتی کرد ومنتظر شد. تابان آدرس رو  دایپ  یپارک

 سوار شد ودوباره راه افتاد. آتان هم دنبالش... یی. هجاادیب  رونی ب الیو

داد بره خونه اش.آتان    تی رضا  ییساعت سه بود که هجا یها کیاز چند جا رفتن، نزد بعد
 ؟یکرد ادداشتی:تموم آدرسها رو  د یپرس

 خسته شدم.   یآره! حساب-

 .میگرد یدرعوض با دست پر برم-

 هاکان رو تحّمل کنم.  یزدنها  دغریوالبّته فردا با-

 .زنمی نترس من باهاش حرف م-

 ممنونم. -

 ...یکنم آبج  یخواهش م-
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بست:چه   فشوی ک پی شد. تابان ز دایهاکان پ ۀکرد تا بره خونه که سروکل یجمع مشو  لی وسا داشت
ازهاکان کوتاهتر بود. دست  یشد. سر و گردن کشیهمه بفهمند زنتم؟ نزد یترس یم  ؟یصدا اومد یب

  تموم شگاهی : نمااوردی زد. تابان از زبون کم ن  دیصورتشو د  یایچونه اش نشست. تموم زوا ریهاکان ز
 برم.  دیشده با رمیشد جناب راد منش؟! د

 اونوقت کجا؟  ؟یبر  دیِا با-

 تموم شده. یهاکان وقت ادار -

 کنه و... رشی شد نکنه باز بخواد اس  داریمنو تو تموم نشده! کار دارم باهات. حس ششم تابان ب یبرا-

زد   یطون یفکر ش  خوره یهاکان از جاش تکون نم  دید یزود برم. وقت دیبا میهاکان امشب مهمون دار-
 بهت بگم.  یز ی خوام چ یجلو م اریکم دستت رو ب  هیهاکان!  گمیزد:م یبه سرش لبخند مرموز 

 شنوم.  یمن جام خوبه، بگو م-

تابان کار خودشو کرد. دستش رو جلو برد. تابان صورتشو   ی. باألخره اصرارهارمی دستت رو بگ دینه! با-
هاکان اون قدربلند بود که  ادیفر  یو آتان... صدامن یتوتماس گرفت  یدست هاکان برد: وقت کینزد

کرد  لشده؟ تابان دو دستشو پشت سرش قف  ی: چدیهانا خودشو انداخت تو اتاق و دستپاچه پرس 
  یشرکت برس. روبه هاکان که از درد رو صندل سییآروم رفت کنار در:هانا جون به ر  یوبا قدمها

بوس تو هوا براش فرستاد که هاکان  هیو   نمتیب ی! فردا م زززززززمی عز یبا ینشسته بود گفت:با
 هیدنبال   نهاکان بلند شد:تابان از اال ی. هنوز دو قدم برنداشته بود صدادیاون بوس رو فهم  یمعن

 هاکان افتاد. ۀخودت باش! چشم هانا به دست قرمز شد یسوراخ موش برا

چه   ادیتا به خودش ب د،یچشماش د یرد، ترسو تونکنه کار تابانه؟ با دهن باز به تابان نگاه ک نمیبب -
رسوند .هاکان دم  ابونیجت، نفس زنان خودشو به خ نی خبره، هاکان افتاد دنبال تابان! تابان ع

که عقب عقب گام   کهی. تابان درحال امیشو تا ب نیگفت:برو سوارماش یبا لحن دستور   ستادیشرکت ا
 شدم!   ریرفت گفت: نچ! مگه از جونم س یم

 !امیم برو تا بگفت-

 منم گفتم نچ!-



 به رنگ دل  یدیترد

116 
 

 ! اری منو باال ن یاون رو -

 االنم باال اومده از صورت قرمزت مشخصه!-

پس به احترام خودت برو تو   شهینم میرو بکنم زمان ومکان حال یاگر بخوام کار  یدون  یتابان م-
 .  امی تا منم ب نیماش

شد، به  دهیدستش توسط هاکان از پشت کش  هوی ره یبگ  نیتا ماش سادیوا  ابونی نچ! رفت کنار خ-
اونجا نبود همه رفته بودند. با   ی. کس نگینداد و به زور بردش پارک یتیمتعجب مردم اهم ینگاهها

.  نیپشت نقاب سردش پنهان شدعقب عقب رفت تا خورد به ماش شهیبود مثل هم دهیترس  نکهیا
 کرد. ینگاهش م نهیبه س دستتابان 

 .  یذاشتیسربه سرم م  دینبا یهاکان مقصر خودت بود-

 دی. تابان دیموش گاز گرفت  هی  نیو تو هم ع ارتیآره! مقصرخودم بودم که دستم رو گذاشتم دراخت-
 نداره از در صلح وارد شد. یچاره ا

 داشت.  یینوع لحنش آشنا نیبا ا گهیهاکـــــــــــان! هاکان د-

 برام؟  یدی د یباز چه خواب ه؟یچ-

  ییبگم چشم. هاکان ابرو ،یتو بگ  یشرکت هرچ امیدختر خوب م هیمنم فردا مثل  ایتو کوتاه ب  گمیم-
 نداره که ببخشمت.   یراه چیداد باال: ه

 هاکان تو رو خدا! بذار برم. -

 هاکان! یبد  یلی: خن یزم  دی. پاشو محکم کوبیتاوان کارتو بد دیاما با  یر ی ازرفتن که م-

 بگو.   دتریجد ۀجمل  هی یگیم نویا شهیهم-

 ؟ یکنم ولم کن کاریچ-

 . یلپم رو ببوس نکهیزد: ا یثیلبخند خب  هیحاال شد! -
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  ستیبذارم ن شی خودم پا پ نکهیجز ا یگل کرد: پس راه   شتریهاکان ب طنتیکار رو بکنم. ش نیعمرًا ا-
! همون این  کیگفت: باشه باشه! تو فقط نزد عی . دو قدم جلو نرفته،تابان سریبرام نذاشت  یراه یعنی

عوض شد.   مبعد گفت: اصالً نظر  قهیکنم. هاکان به ظاهر تو فکر رفت دو دق یم  یرو که گفت یکار 
 شهیمنظور حرفشو بفهمه، مثل هم ادیتر شد. تا ب  قیمشکوک هاکان دق ۀو به چهر  زیتابان ر یچشما
 نکرد... ییرها یبرا  ییتقال چیه ارنبیآغوش هاکان شد. ا  ریشد. باز هم اس  ریغافلگ

 کرد.  یرو نگاه م رونی نشسته بود وب  نیماش تو

 تابان؟! جوابش سکوت بود. -

 تابان! باز هم سکوت. -

هنوزم  ی! خوبه اول تو شروع کرد؟یفتی که پس ن یگرفت ش یبه خدا! دست پ یرو دار  یل یخ-
کارتو سرت    نیا یگفتم تالف یک  نیداشت: بب  یدفعه برگشت طرف هاکان انگار دل پر  هی! ؟یطلبکار 

 !ینگفت  یبعد نگ  ارمیدرم

. تابان َاداشو درآورد  یار یکردنم گفتم که بعدًا دبه درن یپس به اّطالعتون برسونم بنده هم اهل تالف-
وره. اخمهاشو تو هم کرد:  خ یآقا هم برم  یقبا شینه! تازه به تر یگیم ییزورگو گمیم یوگفت: وقت 

وپشت به هاکان  نجرهدونم تو! تابان با حالت قهر رو به پ یمن م یار یَادامو درب گهیبار د هیتابان 
 کرد...

رو لب هاکان اومد:   یشدن گفت: کارت اصالً درست نبودم جلوهانا آب شدم. لبخند محو ادهیپ موقع
 . هیما عاد  ۀتو خانواد دهید ادی ز زهای چ نیهانا از ا

!به عرض  یانجام بد جدهیه یکار منف  هیبق یوقت نزنه به کله ات جلو هیحواسمو بدم   دیِا ! پس با-
 . دیمحکم بهم کوب نوی جناب. در ماش ستین یما عاد  ۀآقا برسونم تو خانواد

 ؟ یکن  یم  یخال نی تو سر ماش تی حاال چرا عصبان-

 !ییخواد! چون صاحبش تو یدلم م-

 تو؟! امیب  یکن  یدعوتم نم-
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تابان خنده اش گرفت که تابان گفت:   یی. از پررویبرد ض یف  یکاف ۀخودتون به انداز ۀ! برو خونری نخ-
 . میدیآقا رو د ۀوخند می جانم! باألخره نمرد یا

 براش تکون داد و رفت داخل...   یکن برو تو. تابان دست یکم زبون دراز -

 هیبود فراتر از  گهید زیچ هی، آتان براش  نزنه یخودشو گرفت تا به آتان حرف  یبه زورجلو هاکان
 پسرخاله. ایپسرعمو 

 .ست ی افتاد! تابان درامان ن یاون شب چه اتفاق یدیخوبه خودت د-

 کنم که شکرخدا به قولم عمل کردم.  یمن بهت قول دادم مثل هانا ازش مراقبت م -

بدون در زدن وارد اتاق شد: بچه ها شام حاضره.   کایبهت بگم. ها  یمونم چ  یوقتها م یآتان بعض -
 مرتبه؟  زیداد باال:همه چ ییابرو دیَجو ساکت رو د یوقت

 آره! -

  یکه از گرسنگ میهلش داد: بر رون ی . آتان اومد دم در، به سمت بگهیم گهید ز یچ هیسکوت  نیاما ا-
  نکهیبه جاش گفت: قبل از ا آتان ؟یست یگرسنه ن ؟ی: تو چد یرو به هاکان پرس  کای . هارمی م یدارم م

شد    فیحکج ومعوج کرد: یلب کایخورم. ها  یسهم اونو من م ره،یمشت حرص خورده االن س هی ییایب
بعد.  یبمونه برا یخور   یو شام نم یر یبهت بگم حاال که س یمطلب مهم  هیخواستم بعد ازغذا  یم

 ؟ ی: چه مطلبستادیآتان کنارش اومد ا

لحظه  هی کای ! هانم؟یبب سایکرد: وا  یدست شیمربوط به پرونده اس. خواست در رو ببنده که هاکان پ-
باشه؟ موضوع   یینگاه کرد: نکنه تو هم مربوط به هجا کای مکث کرد. هاکان ابتدا به آتان سپس به ها

  د؟یدیرس ید یدج یزهایزد وبه هدف خورده بود:ِا شما هم به چ  یکی تو تار یر یجالب شد ت  کایها یبرا
 آتان گفت: چطوره؟

 ! نمی تو بب ای بدست آوردم. هاکان گفت: ب دیموارد جد یسر  هیآخه منم -

  یز یچ  کای زبون ها ری کرد نتونست از ز ینچ داداش! ماهورجون فرمودند اول شام بعد کار.هر کار -
 ...  نییشام رفت پا یبکشه به ناچار برا رونیب



 به رنگ دل  یدیترد

119 
 

 یبرا  نیزدند وا  یباهم حرف نم گهیاومده بود د شیپ یهاکان وهارا ن یاون ماجرا ب  یوقت از
 ده،ی. قاشق اول به دهنش نرسفتهی ن ینشست که چشمش به هارا ییماهورمعما شده بود. جا

 هیکج کرد وقاشقو تو بشقاب گذاشت. بعد  یهاکان دهن ؟ی: قرص قبل ازغذاتو خورددیماهورپرس 
 لقمه رو خورد.   نی اول قاشقو دست گرفت و  ارهمکث کوتاه دوب 

 خورم.   ینم گهیحالم خوبه د-

به بعد مواظب  نیاز ا دمیکنم! قول م یداد:مامان خواهش م رونینفس ب  هیهاکان؟! حرص شو با  -
نزد. شام تو   یحرف  گهیشوهرش د  ۀ! ماهوربا اشارگهیلقمه کوفت کنم د هی باشم خوبه؟ حاال بذار 

 که بلند شد هاکان بود... یکس نیسکوت خورده شد و اول 

 از شام تو اتاق آتان جمع شدند. آتان آدرسها رو نشون هاکان داد.  بعد

 بهشون کرد. ینگاه هیرفته بود. هاکان  ییهست که هجا ییجاها  نهایا-

لب تخت نشسته بود:   نهیپاهاشو ازهم بازکرده ودست به س کای ؟هایتو چ کا یدستت درد نکنه،ها-
 ندارم. یراستش خبِرخاص

   ؟یچ یعنی-

بمونم، بنده هم، گرسنه و   شتی منم همونجا باال،پ یومد ین  نییکرد اگر پا دی مامان تهد یدون  یم-
شام. هاکان با تأسف  یبرا ییایسرهم کردم که ب یف ی اراج هی یستین  ایب نیی دونستم پا یتشنه، م

:  شد تا بناگوش باز کایها شیخواد زنه تو بشه! ن یم یرگشته اسرشو تکون داد: موندم کدوم بخت ب
 مثل تابان!  یکی

 ها! االن تابان بخت برگشته اس؟ زنمتیم شمیبه خدا بلند م کایالاله ا... ها-

 هم نثار اون کرد... یزهرمار  هی.هاکان اخم کرده دیخند  ی زمی! آتان رادهیاز سرت هم ز یکی تو  یبرا-

 گهیدر،دست د ۀریدستش به دستگ هیبلند پسرها هانا دراتاقو بازکرد. سرشو برد داخل،   دنیخند با
 کردند.   ی. باهم دوره گرفته وکل کل م واربودیاش به د

تا   ایکوچولو ب ی آبج یگفت: خوب اومد کایبه خنده! ها شهیرادمنش وپسرها! هم  ۀبه به!خانواد-
 هی:خجالت بکش بحث مردونه اس! کایهن هاکنم. آتان دستشو گذاشت رو د فیخودم برات تعر
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  ی: داشتدیکش  یق یدهنش برداشت نفس عم یبه زور دست آتان رو از رو  کایباال. ها  دیهانا پر یابرو
 ما نباشه.  نیکه ب ستین یکنم چون راز  ینم  یرو از ُقل خودم مخف  یچی! تازه هیکرد یم امخفه 

موقع باز نشه. با تشر هاکان هر دو ساکت شدند. هانا به ساعت   یکه زبونت ب  کایها یر ی بم  یاله-
  یبازرس یبرا یبر  دیشرکت، آتان تو با دیبر دیبلند بش  دیاشاره کرد: بدبخت ها،فردا صبح زود با

مهمه. هردو منتظر موندند تا به   یل یقرداد خ هیبستن  یبرا  زیتبر یبر  دیتو هم با کایتهران ها ۀکارخون
. هاکان به ی ار ی!هرچه خواهرت گفت نه نمیشرکت  سییبده که هانا گفت: و تو که رهاکان هم دستور 
 بگم چشم؟!   دی با ی تو گفت  یهر چ یعن یخودش اشاره کرد:

: الزم نکرده به من  دیبه هانا، انگشت شو رو دماغش کش  دیموارد بله. هاکان بلند شد تا رس یدر بعض -
! هاکان سییجناب ر  دید می: خواهدی. هانا خودشو کنار کشهیکاف یبه پت ومت داد یدستور بد

 خدا رو شکر کن.    یهنگام رد شدن جوابشو داد: اخراج نش

 گفته؟!  نوی! برگشت ابروهاش داد باال: تابان ایگیحق با تابانه! فقط زور م-

 اوهوم!-

وقت از چشم من اون  یار ی: هاکان تو رو خدا به روش ن د ییدنبالش دو دهی. هانا ترسیممنون که گفت-
 !د؟ی کن  یم بتی: پس هردوتاتون پشت سرم غستادیکنم! دم در اتاقش ا یخواهش م  نهیبیم

 نه به خدا! -

 با تابان چرا!  یبه تو ندارم ول یهانا کار -

 داداش!-

 نداشت...  یر یهانا هم تأث ی. رفت تو و در رو بست. اعتراض هاریشب بخ -

کرد لب نرده  یشالشو درست م کهیپله ها صدا زد: تابان عجله کن! تابان درحال  نییاز پا پروانه
  نیبا ا یدی دست خودت م  یکار  هیکه پروانه معترض گفت:تابان آخر  نیینشست وسرخورد اومد پا

 شده خداحافظ.  رمی رو شونه اش انداخت:قربونت برم د فشوی وک  دیمادرشو بوس ۀُسر خوردنت. گون

رو پشت سرگذاشت... خودشو   اطی شده. با دو ح  رمی کفشهاش گفت:د دنیپوش درحال ؟یصبحونه چ-
شد.    یکرد کمربند قفل نم یبستن کمربند گفت:ببخش خواب موندم. هرکار  نی . حنیانداخت تو ماش
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بود که هرم نفسش به صورت تابان  کیهاکان به قصد بستن کمربند روش خم شد اونقدر بهش نزد
 نیرو گونه اش کاشت. تابان از ا زی بوس ر هید. هنگام بلند شدن کمربند بسته ش قفلخورد.  یم

  نویخونسرد ماش  یل یکرد.هاکان خ ی نگاهش کرد. احساسات هاکان به ندرت گل م یچشم ری کارش، ز
 روشن وحرکت کرد. آب دهنشو به زور قورت داد.

بان:اون  شد طرف تا  لیجوابش سکوت بود. پشت چراغ قرمز منتظر شد. متما ؟یصبحونه نخورد-
  هیکه هاکان بهش هد یبوسه ا نی زبون درازت رو موش خورده؟! تابان هنوز تو فکر اون بوسه بود اول

  مانمما یبوق زد نقدریبخورم ا یاومد. خجالت رو کنار گذاشت: مگه گذاشت رونی داده بود. از افکارش ب
 شده. ریطفلک فکر کرده د

 بخور. چراغ سبز شد و دوباره حرکت کرد.  یز ی چ هیشرکت  میرفت-

 هاکان؟!-

 بله!-

 دمشیند گهیبرادرتو رو هم ازاون روز به بعد د ،یار ی وم  یبر  یمنو م شهیم یماه کی! االن گمیم-
 ام؟ یاز فردا خودم برم وب شهیم

کرد:    بشیفحش نص  هیشد.تو دلش  زونیتابان آو ی! لبها؟یپرس یچرا م هیجوابم چ  یدون یم یوقت-
شدن  ادهیکرد. هنگام پ  ادهی تر پ  نییچهارراه پا  هیتابان رو  شهیمتکبِر قلدِر خوشگل! مثل هم یزورگو

 چشمش به دست تابان افتاد حلقه تو انگشتش نبود.  

دفعه برگشت نگاهش کرد. هاکان اشاره به دستش کرد:حلقه ات کو؟ تابان  هی! تابان نمیصبر کن بب -
 . فمهی به انگشتش کرد: تو ک ینگاه

انگشتت   یتو انگشت؟! تابان هم به دست هاکان اشاره کرد:هر وقت تو گذاشت   ای فهی حلقه تو ک یجا-
 انگشتت! یذار یحاال م  نی! همخودیهاکان درهم شد: ب  ی. ابروهاذارمیمنم م

 نچ!-

 ؟ یذار ینم-

 شد.  دهیتوسط هاکان قاپ فشی ک هوینچ! -
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  یکرد. خوش یکرد. تابان بغ کرده نگاهش م  دایو رو و حلقه رو پ ریز  فشویک ؟ی کن یم نیِا چرا همچ -
و حلقه رو کرد انگشتش:   دی. دست تابان رو کشدیکه با بوسه شروع شده بود کالً از سرش پر یصبح

 ومن؟   یدون  یدستت نباشه خودت م نمی بب

 ست؟ ی چرا خودت دستت ن -

  یکس نکهینگاه کرد. مطمئن از ا هیاطرافشو  دیکش رونی ازدست هاکان ب فشوی ! کیمن دار  کاربهیچ-
ورفت سمت شرکت. هاکان از  د یزبونم براش کش  هیهاکان و  ۀنیتخت س دیمحکم کوب  فوی ک  ستین

 اومد. کم کم لبش کش اومد. رونی شوک کار تابان ب

 !... گهید یسرتق هست! وونهید ۀدختر-

کرک وپرت   یشده؟ اول صبح  یتابان برخورد کرد. خنده اش گرفت: چ  ۀبغ کرد ۀافیتو سالن با ق  هانا
شده؟ انگشت  یشد: حاال مگه چ شتریتابان باحرص گفت: فقط بلده زور بگه! لبخند هانا ب  خته؟ی رو ر

  یشد یاض افتاد: ِا باألخره ر! هانا چشمش به حلقه نی هانا گرفت: بب یچشما یشو باال آورد وجلو
   ؟یانگشتت کن

  یبه نظرت خودم دستم کردم؟ نه، خودم دستم کردم؟ کاِراون داداش قلدر وبداخالق وزورگو-
 . هیجنابعال

 . گهید ی دستت کن  دیشده، آخرش با یحاال مگه چ-

بگم؟ تو بگو  یحاال شوهرت کو چ  دیوازم پرس دید یحلقه بمونه! اگر کس یخودش ب  نکهیآره! اما نه ا-
 ! اد؟ی م ایبچه ام بدن  گهیمقدسم وتا چند ماه د میبگم؟ بگم مر یچ

ولو    یصندل  نیدستشو جلو دهنش گرفت تا قهقهه نزنه. تابان رو کشوند وبرد به اتاقش. رو اول هانا
ون گاراژ رو  کنم ها! در ا یم یرو سِر تو خال نهایا یگفت:هانا تالف ی. عصبدیخند یشد وغش غش م 

 خودشو گرفت نخنده.   یبندم برات. هانا به زور جلو یهم ببند وگرنه خودم م 

 ونخندم.  رمی خودمو بگ  یبه خدا سخته جلو-

 !گمیکوفت ومرض! دارم جک برات م-

 . دیشما دوتا از جک هم بدتر-
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 نداد.  تیات رو از سر تا پا جک کنم. هانا به حرفش اهم افهیوق  ختینذار بلند بشم ر-

  ؟یمقدس می مر یداره بگ یب یچه ع-

 مقدس! میزهرمار و مر-

جا   هیزن وشوهر  یدیرو د ایدن ی:کجاد یپشت گردنش کش یخوب بگو خارج ازکشوره. کالفه دست-
به خدا! هانا بلند شد، گفت:   شهیم  یز یچ هیداداش تو  نی ! امیندونه که ما زن وشوهر یباشند اما کس

 . ینکن  رید میامروز جلسه دار ندارم در ضمن یمن به کار شما کار 

 هست؟  یچ ۀجلس-

 . یبیوغ یوعماد  ییهجا ۀپروند-

 هم هست؟  مای آ یآها! باشه!راست-

 گرفته. یاز بابات مرخص یآره! چند روز -

 لجباز.   ۀ! دختر مایتف به ذات آ-

 اتاق هاکان... گهیساعت د میتا ن یخواد مردم رو به فحش ببند  ینم-

                ********************************************** 

تلفن به دست  د،یرو د  ییهجا یاتفاق کایکردند. ها  یم یر یگ یپنج ماه بود که پرونده رو پ کینزد
 عیتونست بره. سر یدرآورده بود که بدون اون نم یباز   سیپل مایرفت.اونقدر با آ  رونی ازشرکت ب

 زنگ زد زودتر خودشو برسونه... مای. به آییافتاد دنبال هجادربست گرفت و  ین یماش

  هیتک ش یوبه صندل  دیکش ینفس  مایآ دنیوارد اتاق تارا شد. تارا با د وهیوآبم  کی با ک  نباریا مایآ
تابان   ی خودشو لوس کرد:تارا جونم! اله  مایکنم. آ ی موافقت نم یرد کن  یمرخص  یبخوا مایداد:آ

 امروز رو اجازه بده.  هیپات! ری قربونت بشه خودم فرش ز

 . یر یجا نم  چی! امروز هخودیب-

 ؟ یاگر التماست کنم چ -
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 نه!-

 ؟یشم چ رپاتی اگر خاک ز-

 نه!-

 . رمی خودم م یتارا به خدا اجازه ند-

 .یش یاون وقت اخراج م-

 رفت.  رونی اتاق ب اخراجمو آماده کن و از ۀبهتر! پس من رفتم تا برگشتنم تو هم برگ-

کنه!   کاریتکون داد: خدا بگم تو وتابان رو چ ینشد سر  ی خبر  دید یبا تو هستم دختر! وقت  مای! آمایآ-
 ...شه یجا بند نم هیدختره هم سربه هوا شده و نیتابان رفته ا یاز وقت

رک کرد. . جلوش پادیرو د ادهیپ یتو   ی. اونو پشت درختدیبراش فرستاده بود،رس کای که ها یآدرس به
 سوارشد.  عیسر کایها

 ؟ یکرد ری د نقدریچرا ا-

 .  رمیاخراجمو بگ ۀبرگ دیبرگشتم شرکت با  یوقت یعنیداد منم سرخود اومدم    ینم یتارا بهم مرخص-

 واقعًا!-

 واقعًا!-

 کو؟  نتیپس اون ماش مایآ گمیم-

 مال خودمه چطور؟  نیاون مال داداشم بود اما ا-

 . ستیراحت ن ادیز-

 نکن! تازه مگه پژو چشه؟ نی توه  نمیبه ماش یهو-

  امکیتابان پ یبرداشت وبرا شوی گوش مایکردم. آ نیتوه نتیاگر به ماش دی! ببخشستین شی زیچ-
 کردند.  بی رو در آدرس... تعق ییداد که هجا
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 ؟ یداد امیپ  یبه ک-

 تابان.-

 د؟یهست  یمی با هم صم یل یخ-

 . میمثل دوتا خواهر-

 داد باال: خوبه زن داداشت شده.  ییابرو هیخوش به حال تابان. -

  دییای ب نیآروم از ماش  یلیحرفش شد:خ  ۀمانع از ادام ییبابت خوشحالم کـ... صدا نیدونم، از ا یم-
خواست   ما ی پشت به مرد داشت. در توسط مرد بازشد. آ کای تا آخر باز شدند. ها مایآ ی. چشمانییپا

کا آروم  ی . هاومدیمرد خوشش ن شخندیمرد مواجه شد. از ن هیبشه که با  ادهیاز دِر سمت خودش پ
به موقع مرِد اول تو   ۀخواست برگرده واز خودش دفاع کنه با ضرب نکهیشد. هم ادهیپ
که دهنش توسط مرد دوم بسته شد. آروم در گوشش   دیکش ی غیج  مایشد. آ نی زم  جگاهش،نقشیگ

ازحدقه دراومده تندتند سرشو   یبا چشما   مایکنم. آ یجا کارشو تموم م نیباال هم ادیگفت: صدات ب 
 کرد...  یم نییوپا باال 

وپله ها رو تند    دیتماس گرفت هر دفعه خاموش بود. نگران لباس پوش مایآ  یچند بار با گوش تابان
 .نیی اومد. تارا هم دنبالش اومد پا رونی تابان از آشپزخونه ب یپا یانه با صدا. پرونییرفت پا

شو از رو    نیماش چییبرهان روزنامه بدست نگاهش کرد. تابان سو ؟یشده؟ چرا هول یتابان! مادر چ-
شارژ    دیخاموشه نگرانش شدم. تارا گفت: شا  شیگوش زنمیزنگ م  مایبرداشت:هر چه به آ یکنسول زیم

 وم شده. تم شیگوش

  ما،یهست نه از آ کایاز ها یتا االن نه خبر  ،ییرفته جا  کای داد با ها امیسابقه نداشته،صبح بهم پ-
 ۀخوام برم خون یرو تهران نداره م   یدختر خانواده اش شهرستانه به جز منو برادرش کس نینگرانم، ا
 برمت بابا!    یروزنامه رو کنارگذاشت:من م یه؟هادیچ  هیقض نمیبب  یعمو هاد

 اومده.  شیبراشون پ یمشکل  دی: شادیممنون بابا! پروانه پرس -

... دینذار  خبری! پروانه گفت: تو رو خدا ما رو ب میاومد: بر رونینه مامان جون. برهان از اتاقش ب -
 از چه قراره تابان؟ هی: قضد یبرهان پرس
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 ه؟ یکدوم قض-

 کا؟ یهاو   مایگم شدن آ نیهم-

 .دهیمگه بچه اند گم بشند! گفتم تلفن شو جواب نم-

تو شرکت    یگیوقت م یوقت وب   ؟یشیچرا چند ماهه اصالً خونه بند نم ه؟یبابت چ  تی تابان نگران-
 نداره؟  یکه تموم یچه جلسه ا نی! ایجلسه دار 

 بابا!  ستین یخبر  چیه-

انداخت بعد آروم   نییخوبم! تابان سرشو پا  واریجرز د یاگر دخترمو نشناسم ال  ؟منیزنی بچه گول م-
مخصوصًا   دی نگ  یبه کس یز یکردن... تموم حرفهاشو که زد گفت: قول بده چ فی آروم شروع کرد به تعر

داد: به   رونی شو ب نی. برهان نفس سنگشهیوگرنه از دستم دلخور م دیدون  یهاکان نفهمه شما م
 د؟ یدادهم خبر  سیپل

 کنه ما هم تو شرکت.  یم قیدوست آتان افسر پرونده اس اونم جداگانه تحق-

 د؟ یکن ب یرو تعق  یکس ییتنها  دینگفته نبا یهاد نیا  د،یکرد یکار خطرناک -

تام داده به هاکان،آتان هم ناظرپرونده اس. با حرف   اری اخت نکهیو ا خبره،یب انیجر نیاز ا یعموهاد-
 ...دندیرس  یهاد ۀزدن به خون

 .یبگ  سیگفت: بهتره به پل یدرگوش هاد واشی برهان

 رفته مسافرت خارج.  گمیبفهمه، بهش م یز یخوام ماهور چ  ینم-

 به زنت دروغ نگو، مادره! حق داره بدونه بچه اش کجاست.  چوقتیه-

 شناسمش...   یم!فتهی برهان از پا م-

به   یآدرس. هاکان نگاه  نیبه ا میکرد. رو به هاکان گفت: پاشو بر یتابان رو بررس  یگوش آتان
  یرفت آشپزخونه وبرم یهدف م یشد، ب ینشست وبلند م یقرار بود مدام م یخواهرش کرد ب 

د. رو به کر  یبار به ساعت نگاه م  کی قهیو هر پنج دق دی مال  یدستهاشو بهم م  ادیگشت، از استرس ز
 .میگفت: مواظب هانا ومامان باش تا ما برگرد نتابا
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 باشه... -

  یپالک خونه ا  مایبود، آ نیکنند. تنها شانس شون ا دایپ  یز ی. نتونستند چدندی محل مورد نظر رس به
 کرده بود. امکی تابان پ یرفته بود برا ییرو که هجا

 فردا آدرسو بده بهروان! خودتم باهاش برو.  م،یبهتره برگرد-

خانواده. هاکان چشم بست و سرشو   یازاعضا یکیکرد پست فطرت! ربودن  ی دشوعملیتهد نیدوم-
 : حالت خوبه؟!د یداد. آتان نگران پرس هیتک  یبه صندل 

 برو خونه! آتان راه افتاد. -

فاصله گرفت: اسم   یاز صندل یسم هاراا دنیتو بره دنبال بچه ها! با شن  یبه جا یهاکان بهتره هارا-
 .اریاون کثافت رو جلوم ن 

 . رهیبگ  تیمسئول هیاونم  دیازخانوده اس، با یعضو یهارا یچه نخوا یچه بخوا-

 نداره که بخواد بهش بدم.  یتیمسئول چیه-

 مطمئن باش.  دهیاما عمو بهش م -

 ترسم. یم یل یترسم ازش، خ  یم ست،یراحت ن المیهنوزم بابت تابان خ-

 گرفتش.  دهیناد شهی! اما نمیحق دار -

 سابق رو بهش ندارم.  یاصالً حس برادر -

هرچند حق با توئه! دوباره چشماشو بست و به  میافتاد ری شماها گ نیبگم،ماها که ب یدونم چ ینم-
 داد. هیتک   یصندل

 حالت خوبه؟   یهاکان مطمئن-

 آره!-
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عمو هم   کاست، ی ها ۀکه چقدر وابست یدون یکنار هانا باشم م دیمنم با خاله از االن خودشو باخته،-
خانواده رو جمع وجور کنه،   یاعضا ستین یکس  ،یفتی ب یرو سپرده دست تو، توهم بخوا زیهمه چ

 .یکن به خاطرعمو وخاله رو پا باش  یپس سع

 ! یزنیچقدرحرف م-

 . فتیممنونم از تعر-

 کارمون رو مشکل تر کرده.  نیاز شانس بد اون دختره هم باهاشه، ا-

 کار شده.  نیخودش وارد ا تی به رضا مایآ-

. به خونه  میدربرابر اونم مسئول  نکهیا یعن ی نیما بازه،ا ۀ پاش تو پروند ت،االنی رضا یب  ای تی با رضا-
رادمنش   ۀخانواد یبرا ی. اون شب،شب سختنگیرفت پارک   میرو زد ودر بازشد. مستق  موتی . ردندیرس

 ... اوردندی بدست ن  یسرنخ چیبود و ه

از دست   ی: کار د ی. برهان پرسیکالنتر  رهی ! فردا آتان میچ ی تکون داد:ه یشد هاکان؟ هاکان سر  یچ-
 . ستیمشخص ن ی چ یگفت: دستت درد نکنه برهان جون، فعالً ه یهاد اد؟ی من برم

نشون داد: ممنون عمو،   یخود یارا حتمًا بگو. ه ادی از دستم برم یکار  ای دیداشت ازیپس اگر کمک ن -
 بهش رفت.  یچشم غّره ا ی. هادمیایخودمون ازعهده اش برم

تو دخالت نکن،   ی عنیدر واقع مفهوم حرفش،  دیرنج  ی. برهان از حرف هارا گمیبرهان جون حتمًا م-
هم به  هینگاه بهم انداختند. با بلند شدن برهان، بق  هی نزد. تابان وهاکان  یحرف  یاما به خاطرهاد

 از او بلند شدند. تی تبع

 جون؟  یهاد یندار  یکار  -

  اجیبهت احت شتریب  نجایا ی. برهان رو به دخترش گفت: تابان بهتره امشب بمونیممنون که اومد-
 گفت.  یدارند. تابان چمش

 . یکن  یبرهان! ما رو شرمنده م یلطف کرد-

 خان... یهاد یکن یبشه همه رو جبران م ادیکه پ  کایها-
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هم رفت تا ماهور رو آروم کنه.  یبه تابان چشم داشت. آتان کنار هانا موند.هاد یرچشم یز یهارا
 به هاکان نگاه کرد.   جی. تابان گگهید ایب  یسادیوا  یچ ی: براستادیهاکان وسط پله ا

 ! به اجبار همراه هاکان رفت باال... گمیم ایب یر ی گ یاستخاره م یدار -

  یتابان وپشت سرش هاکان وارد اتاق شد و در رو بست. تابان آب دهنشو قورت داد. تصّور نم  اول
دست لباس اسپرت درآورد. تابان با   هیکرد شب رو تو اتاق هاکان بمونه. هاکان سمت کمد رفت. 

حالشون   ما یوآ کای:به نظرت هادی ،پرس شد  رهیشب خ  یک ی سمت پنجره رفت وبه تار یشرم دخترانه ا
  یبیآس نیلباس کنار تابان اومد: خدا کنه خوب باشه وگرنه کوچکتر ضیهاکان پس از تعو وبه؟خ

 تو آغوش هاکان قرار داشت.  باً ی . تقردمیکار رو کردند به باد م  نیکه ا ییبهشون برسه دودمان اونها

 کرد دلم براش سوخت.   یم  یتابیب  یلیهانا خ -

حتمًا  دیبالش نذاشتند قبل خواب با  یشب رو بدون هم سر رو هیوقلو هستند،اونها چون د-
آتان   دوارمیرفت ام  یتو اتاق خودش م  یبعد هر ک دندیبوس یرو م گهیزدند وهمد یحرفهاشون م 

 .دی بتونه آرومش کنه. رفت رو تختش دراز کش

تخت نگاه کرد. عادت   یخال  ۀبه گوش نه،ی. تابان دست به سیداشت  یبخواب امروز روز سخت ری بگ  ایب-
تکه چوب اونجا   هی نیرو نداشت.ساعِد دستش رو چشماش نشست:ع  گهید یک یدر کنار  دنیبه خواب

 بخواب.   ریندارم راحت بگ تیدونم چه مرگته کار ینمون، م

رش، هاکان وسط تخت  خواهد کرد برخالف تصو  یشتر ی رو کاناپه راحت ترم. فکر کرد هاکان اصرار ب -
گل کرد.   ش ی وبخواب. حس لجباز اری پتو از تو کمد در ب  هیلطف درحق خودت بکن  هیپهن شد: پس 

  جرهازپن رونی. چشم به بدیآورد ودر رو محکم بست. رو کاناپه دراز کش رونیپتو وبالش از کمد ب  هی
هوا تا چند وقت  .دیکش یآخرشو م یدوخت، به آسمون صاف وپرستاره. تابستان داشت نفس ها

هاکان که  یی زورگو ش،بهیپنج ماه فکر کرد،به عقد اجبار  نیا یشد. به تموم اتفاقات تو یسرد م گهید
  دهیشد تا رس یکه کم کم داشت عوض م  یحسش، به حس   رییبرده بودش تو شرکت خودش،به تغ 

  یداشت عوض م یز یچ هیته دلش  نکهیتفاوته، ا یشد گفت نسبت به هاکان ب  یکه نم ییجا هبود ب
 بود.  دهیبه اون حد نرس  یعنی ستیشد اما مطمئن بود عشق ن

 تابان؟-
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 بله؟ -

آتان رو خبر کنم    یخوا ی:حالت خوبه؟ مد یتو جاش نشست نگران پرس عیسر  ؟یار یقرص برام م هی-
   مارستان؟ی ب میبر

 .شمیقرص بهتر م  هیبا  ستین ازین-

 قرصهات کجاست؟ -

 رنگه. یآب یقوط هی خچال،یتو -

 ... ارمیاالن برات م -

دو متر   ،ییبا صدا هویکرد.  داشی پ  خچالیدوم  ۀگشت. باألخره تو طاقچ یم ی دنبال قوط  خچالی تو
  یخوب شناخت. خدا رو شکر کرد لباس مناسب   یلیرو خ  یهارا ی: گرسنه ات شده؟ صداد یاز جاش پر

 کرد.  میترسو پشت ظاهر سردش قا شهیبه تن داره. مثل هم

سّد راهش شد: تابان   یکه هارا رونی محترم. خواست از آشپزخونه بره ب یبا شما ندارم آقا یمن حرف-
 رد بشم. دیکنار،بذار  دیومحکم گفت: لطفًا بر  یلحظه به حرفهام گوش کن. تابان جد هی

 . یبر  ذارم یتا حرفمو نزنم نم -

کنار.عمدًا رو   دی برمنتظرمه تا قرص شو ببرم براش لطفاً  ست یجناب راد منش، شوهرم حالش خوب ن-
 .دیهم هست ۀفقط عقد کرد ست یچهره درهم کرد: اون شوهرت ن  یکرد. هارا دیشوهرم تأک ۀکلم

نزن   خودی دائم اون شوهرمه، منم دوستش دارم وعاشقشم، پس زور ب  ایجناب! چه عقد موقت باشه -
: قبالً بهت  د یصورت تابان برد درعوض تابان خودشوعقب کش ک ی. سرشو نزدیبر   ینم  ییکه راه به جا
  ستمرو خوا  یز یتا حاال نشده چ ارم،ی دوست دارم، عاشقتم، هرجور شده به دستت م گم،یگفتم بازم م

نشست رو بدن تابان، هرچه   یومال خودم نکرده باشم. دستش آروم حلقه شد دور کمرش،عرق سرد
گفت: ولم کن! حد ومرز خودتو بدون وگرنه   یتابان با لحن منزجر تقال کرد خودشو آزاد کنه، نتونست. 

نفس   کرد،کرد، لبهاش بناگوش تابان رو لمس  ی فکر م یا گهیزدیاون لحظه به چ ی. هاراینیب  یبد م
بلند هاکان که وسط پله ها  یبرد. صدا  یکه هوش ازسرش م یشد  یمست عطر تن دیکش ی قیعم
 ون ورنگ از صورت تابان پروند.انداخت تو ساختم نیبود طن سادهیوا
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 جیاومدند.هاکان گ رونیبلند هاکان همه ازاتاقهاشون ب یصدا ؟بایهارا یکن  یم یچه غلط یدار -
رو  گهید  ۀسه پل ش،یپ ۀقیچند دق ۀصحن دنیود تی به خون نشسته از عصبان ییومنگ، با چشما

 ی. آتان به موقع خودشو رسوند بهش.هادنییچهارم گرفت و پرت شد پا ۀپل  یاومد پاش رو نییپا
شده بودند.هانا هراسون خودشو به   رهی که راه تابان رو سّد کرده بود خ یوماهور هاج وواج به هارا

 دنیوکنارش زد،نگران کنارهاکان زانو زد. با د یهارا ۀ نیآتان رسوند. تابان با دودست، زد تخت س 
گفت: دخترم اجازه بده.  یلب نجوا کرد: آتان! هاد ر ی تو دلش نشست.ز یرسبسته اش ت  یچشما

 کنار رفت. بانتا

 به اتاقش...  مشی آتان کمک کن ببر-

   ؟یداشت کاری: تو آشپزخونه چدیشدند... آتان پرس  ریاشکهاش سراز یک  دینفهم تابان

خونه قرص شو ببرم که  قرص براش ببرم گفتم بذار به تو بگم گفت نه! اومدم آشپز هیهاکان گفت -
دفعه صداش   هی  نکهیا یکردم اومده بود دنبالم، برا ر یپشت سرم ظاهر شد، احتماالً چون د یهارا

  ساژبدست رفت آشپزخونه...  هانا شونه هاشو ما یداد و گوش یلب فحش  ریز  یرفت باال. آتان عصب 
اومد.  رونیبه همراه دکتر ازاتاق ب  ی. هادیست یتو مقصر ن میدون ی! همه مزمیعز ستین یز یداد: چ

زد:دخترم حالش   یدکتر رو بشنوند. دکتر رو به تابان، لبخند معنادار  یهمه گوش شدند تا حرفها
  یننگرا یبودن عود کرده جا ی براثر عصب  شهیهم مثل هم گرنشیخورده، م  چیخوبه، فقط پاش پ 

 تکون داد...  ی. تابان سر ستین

 ه تابان گفت: مادر مواظبش باش. از کنارش بلند شد رو ب ماهور

و خودتو لوس کن   ری بگ یازآب گل آلود ماه یتون  یزد به هاکان:تا م یچشم ماهورجون. آتان چشمک-
 .  شهی نم  بتیتابان نص  یزهایناپره نیاز ا گهیکه د

  ریبوس براش فرستاد: شب بخ  هی کنم.هانا  یم یمو سر تو خال  یکه اگرپا بشم دق دل رونیفقط برو ب -
  مهین نکهیآتان بگو به فکر ا ایبه من  یداشت یدست همسرشو گرفت به تابان گفت:کار  یداداش.هاد

 شب هم نباش.  

نشسته   ؟اخمیرفتند. تابان در رو بست و اومد لب تخت نشست: بهتر  رونیچشم عمو!همه ازاتاق ب-
 بود.   شینشون از بداخالق  شیشونیرو پ
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  نیامشب موندم بب  هیسرم  رِ یخ ام، یاون برادرت بود که نذاشت ب  ری؟تقص یکن  یم یدخلق حاال چرا ب-
 به پا شد. یچه َالم شنگه ا

 رو کالً فراموش کرده بودم. ی! هارامیخودم عصبان یفکر  یاز ب-

 نشست رو صورت تابان. نیهاکان؟! نگاه هاکان، سنگ-

 !یخور  یحرص وجوش م  یبا هر مسئله ا ؟یبر  یم  نیخودتو ازب ینطور یا یدون  یم-

و دوستت   کای! گم شدن ها؟یدی خند  یوم ی گفت یاومد خوش وخّرم م یبال سر تارا م نیا یتو بود-
  نمیب یم یوقت  شهیاعصابم خورد م دارهیکنم؟ دلشوره دست از سرم برنم  کاری چ ه؟یاتفاق معمول  هی
خدا  داکه خ  مایاز همه آ شترید از نبودنش،بکشن یدارند زجرم  هیوبق  ست یخانواده ام ن یاز اعضا یکی
 .ادی سر اون دختر بدبخت ن ییکنم بال یم

 خودتم مهمه. یاما سالمت ،یگیم  یفهم چ یم-

 مثل خوره افتاده به جونم. یفکر هارا-

 بکنه.  یتونه کار  یراحت باشه چون نم  التیاز جانب من خ -

 ! ستمیمطمئن ن یازهارا-

 قدم از قدم برندارم خوبه؟  ییکنم تنها یم ی که بتونم سع ییتاجا-

  ذارهینم یترس از هارا  کا،یشدن ها شه،گمیم یدونم تهش چ یطرف که نم هیشرکت وکارخونه از -
 راحت باشم.

  یدون یخوام، م یونق نقو نم  ض یومنم شوهِر مر فتهی به خطرم  تیسالمت یکن  ینطور یا یاگربخوا-
کمتر   یکن   تی! اگر رعایکن یبازم کار خودتو م کنهیم د یتشد گرنتویاضطراب واسترس م ت،یعصبان 

 هی دی. هاکان خودشو کشیکن  تی ری واونها را مد  یبه کارهات برس یتون  یوبهتر م یشیدچار سردرد م 
 تخت.   طرف

 داشت.  دیکرد هنوز ترد ی خال   یبه جا ی. تابان نگاهیراحت تر   نجای،ای شیم تی رو کاناپه اذ-

 . دیزد آروم وبا فاصله دراز کش ایتابان دل به در ؟یر یگ  یاستخاره م-
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راحت    یطور  نی: ادهیتابان تازه متوجه شد با مانتو و شال خواب ؟یلباسها بخواب  نیبا ا یخوا یم-
. نگاهش تو نگاه هاکان قفل دعقبیکم سمت تابان اومد. تابان خودشو کش هیترم! هاکان 
  یدست برد وآروم شالشو از سر برداشت وگذاشت رو تاج تخت.برا توجه به تابان یشد.هاکان ب

  ۀر یموهاش و بوشون کرد. نگاه خ یال دیکش ی. دستدیهمسرشو د  ۀلخت وشبق گون یموها ارب  نیاول
ادامه بده. برگشت سرجاش. ساعد دستش رو چشمها قرا گرفت. بعد   نیازا شتر یتابان اجازه نداد ب 

تابان   ی. چشمایبنداز   رونیشال ب ری موهاتو از ز یبه بعد حق ندار  نیگفت:ازا یا قهیازمکث چند دق
 گرد شدند.  تعجباز 

شو   چیدفعه بگو بقچه پ هی؟یدیوبه خورد من م   یکن یخودت طرح م  یقانون برا هیتو چرا هر روز -
 ! گهید

. نشست تو  یباش دوست ندارم تو چشم باش یکن، معمول تیرعا ،یبش چیخواد بقچه پ  ینم-
نکن گفتم باشه،   شیآرا ینشون نداد. تابان معترض گفت: گفت یعکس العمل چیتخت.هاکان ه

  ری دفعه بگو برو بم هینباشه  رونی موهات ب یگیگفتم چشم،االنم م ارمتیبرمت وم یخودم م یگفت
 ! گهید

 باش.  یمعمول  یر یخواد بم  ینه م یبش چی خواد بقچه پ ینه م-

 کشم. یهاکان از دستت خودمو م-

  هی! ه؟یچ ی دون یگفت:اصالً م ی. تابان با لحن زار دمیچون من اجازه نم ستیجونتم دست خودت ن -
روشن  با خودم   فمیخوب و رنگارنگت برام بگو تا منم تکل  یبرام بذار از اخالقها یه یکالس توج  هیروز 

 بکنم، خوبه جناب راد منش؟   دیبا کاریبشه که چ

 .یار یبدست ب  یتون یخودت تو دوران عقد م یبدون  یخوا  یم یهرچ  ستین یاز یبه اونم ن-

جون   یبال  یرو درست کرده و شد قهی کج سل یِ خاک تو یهاکان به خدا تو خلقتت موندم خدا چطور -
 من!

پشت به هاکان دراز   دید دهیفا ی. تابان بحث کردن رو ب دهیمنم آفر دهیکه تو رو آفر یهمون جور -
تعجب داشت که چرا مخالفت   یخودشم جا یبعد توآغوش هاکان جا گرفت. برا قهی. چند دقدیکش
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  نقدرغرینه! هاکان دِرگوشش زمزمه کرد: ا  یگ یم یفرصت طلب گمیم یوجود گفت:وقت نیبا ا کنهینم
 گفت: زورگو!  یلب  ریز  . تابانادینق نقو بدم م یمن از زنها زنن

کرد خودشو آزاد کنه که هاکان  یتابان سع  ؟یکن  یبحث م  یزورگو هستم چرا الک  یدون یحاال که م-
 ؟ یولو نخور  نقدریا شهیمعترض شد: م

 . ادیخوابم نم ینطور یآخه ا-

 تقال نکرد... گهیحرف نباشه. تابان د گهید ادی درعوض من خوابم م-

   ؟یکن یم هیماهور رو پاک کرد: چرا گر یاشکها یهاد

 بکنه. یکار  نیچن  یکردم هارا  یفکر نم-

دست از پا خطا کنه.به زور تونست ماهور رو قانع کنه که  ذارمیمن حواسم بهش هست نم زمی عز-
 نخواهد افتاد...  یاتفاق

آتان دست ا به کمک  مایمدت برنا برادرآ نیگذشت. تو ا یم مای وآ کایشدن ها دیهفته از ناپد هی
 ؟ی ر ی: حاال کجا م د یاومدند. آتان پرس رونیب یجستجو برنداشت... آتان وبرنا باهم از کالنتر 

 . کنهیام م وونهیداره د مای دونم! فکرآ ینم-

 ه؟ یکارت چ-

 معاون شرکت... هستم.-

 کردند...  یخداحافظ گهیو ازهمد دمیشد بهت اّطالع م  یمن دنبال پرونده هستم خبر -

رسوند. با    عیبود. آتان خودشو سر دهیبدست هاکان رس یدتر یجد یازقبرس برگشته وخبرها بامداد
 بامداد دست داد ونشست. 

 شده هاکان؟ هاکان با ابرو به بامداد اشاره کرد. نگاه آتان رفت سمت بامداد.  یچ-

قامت  هتل ا هیننشستم، تو  کاری مدت ب نیراستش معاون شرکت قبرس نذاشت برم داخل منم تو ا-
  یم یز یچ هیبرم داخل شرکت، سؤال کردم همه انگار از  ذارندیچرا نم نکهیعّلت ا یگرفتم، ازچند نفر 



 به رنگ دل  یدیترد

135 
 

من   مانرم ا  یسراغ کس گهیسرم وکتکم زدند که د ختندیر  یشب که تو هتل بودم چند نفر  هی دندیترس
که   یستور دادند کسگفت د یرو مجبور کنم زبون باز کنه، م  شونیکیدست بردار نبودم تونستم با پول 

  یجا  یکی  هایجواب داد که تازگ دمیعّلت رو پرس یحق ورود به شرکت رو نداره، وقت  ادیم رانیاز ا
نگاه کردند.   گهیکمانه. آتان وهاکان متعجب به همد نی اسمش هم رنگ کنهیم است ینشسته ور یهارا

 ه؟ یکمان ک نیرنگ نی : حاال ادیهاکان پرس

 : د ی. آتان پرسارمی باره بدست ب نیدر ا یز یدونم، نتونستم چ یمنم نم-

 شه؟ی االن شرکت قبرس توسط ما اداره نم  یعنی-

 گهید یکی ِملک به نام  یچون از نظر قانون  میدار ازیزبردست وکارکشته ن  لیوک هیکار به  نیا ینه! برا-
 . دنشیاس که متأسفانه  با پول خر

 چه خبر؟  ی:آتان از کالنتر دی. هاکان پرسشهیتر م دهیچی موضوع داره پ میرو کم داشت نیهم-

هم  یتعداد هیاز اون خونه ها فّعال بود،  یکی رفتند تنها  میرو که بهشون داد  یاون چند آدرس-
 شدند.   ریدستگ

 نشد؟ یخبر   مایوآ کای ها از–

پدر ومادرت، آتان توهم با داراب برو سراغ   شی برو پ  ریبگ  یهفته مرخص هی نه! روبه بامداد کرد: -
 . میوقتشه از اون شروع کن گهید ،یبیغ

 ؟ یمطمئن -

چونه،   ریدستش نشست ز دیچشم گفتن، اتاقو ترک کردند. کالفه سمت پنجره چرخ هیآره! هردو با -
رو  حوصله و هانا    یرو ب کا،ماهوری . نبود هازدیوفکرش حول وحوش خانواده َپر م  ابونینگاهش به خ 

نداشت. ماهور روزها    یشب و روز براش فرق گهیکار، د یکالفه کرده بود. هانا باغرق کردن خودش تو 
کارها   نی شد با ا  یاشک م سی افتاد وشبها چشمهاش صورتش خ یاز دستش نم یآلبوم خانوادگ 

 شد...  یم  تیاذ یلیخ

 دراومد تو: اجازه هست؟   ی!سِرمهراب از الد ییآورد:بفرما  رونی در،سرشو ازلب تاپ ب ۀتق با

  ؟ینشست:چطور  شیشگی هم یسالم اومد داخل وسرجا هیتو. با   ایب-
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 تو چه خبر؟  شه،یم داتیپ  ییهویبعد   ستت،یمدته ن هی-

تازه از سوئد   ادتتیع  امیببخش نتونستم ب ؟یمدت حال ندار بود هی دمیهمه جا امن وامانه، شن-
 اومدم. دمیبرگشتم تا شن

 ؟ یکن دایدختر مورد عالقه تو پ ی!هنوز نتونستیدیزحمت کش-

کرد    یبه منه آس وپاس زن بده! هاکان لب تاپ شو ِاستن با ادیم یدلت خوشه!زن کجا بود؟ ک-
 .زی گوشه ازم هیوگذاشت 

  یم یدخترمگه چ هی! لی زتکمیدار،شغل پردرآمد،همه چ الت،خانوادهین،تحصی مگه چته؟ خونه،ماش-
 زها؟یچ  نیاز ا ریخواد غ

 ! دست رو دل پرخونم نذار!یه یه یه-

 !یدار   یپس معلومه دل پر -

» نه «  هیدختر شدم اونم صاف نگذاشت ونه برداشت  هیعاشق  ییاز تو چه پنهان زمان دانشجو-
 محکم داد و زد تو برجکم.

 ؟ یشد! چرا تا حاال نگفت ختهیکرک وپرت ر   یو حساب-

 ! گهیاالن گفتم د-

 زدواج کرده؟اون دختر ا-

 نه، هنوزازدواج نکرده.  دمشیکه د یچند بار -

 ؟ یکن ینم یچرا دوباره ازش خواستگار -

 ترسم باز جواب رد بهم بده.  یم-

 دلت هنوز باهاشه؟ -

 آره! ییجورا هی-
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 من باهاش حرف بزنم؟  یخوا یم-

 خوام.  یوقتش بشه حتمًا ازت م-

 تا نبردنش.  یبهتر دست بجنبون -

 به نوبت...  ابیآس  کشهیطول نم  ادیز-

  یمهراب حرف یدونست تابان جلو یگذاشت. تابان وارد شد. هاکان م مهیدر حرفشون رو ن یصدا
روبرو نشدن با   یکه برا یدختر با سماجت نیوارد شد سالم هم نکرد ازغّد بودن ا یوقت  یحت زنهینم

  نیبارا نی چند رونی تونست به مهراب بگه بره ب یتفرش از اون بود. نم ۀمهراب داشت نشون دهند
دستشو سمت   ستاد،مؤدبانهی گردم. دم درا یرو کرده بود پس بلند شد:ببخش مهراب االن بر م  کار

زد: ممنون  یبه مهراب بعد به هاکان کرد لبخند ی. تابان نگاهیخانم شکور   دیی:بفرما دیکش رونیب
بازتر شد: با اجازه.   ششیبهش رفت که تابان ن  یکان نامحسوس چشم غّره ا.ها دییشما بفرما  سییر

 کرد...  یمهراب داشت نگاهشون م

 نجاست؟ یپسره ا ن ی: باز ادیپرس یاتاقش که بسته شدعصبان  در

مانتوش درآورد   بیدونم وتو! تابان نامه رو ازج یمن م یار ی دبه درب یچند بار بگم دوستمه! بخوا-
 نشست. هاکان نامه رو گرفت.  زشی اش و رفت پشت م نهیرو تخت س   دیوکوب

 از همون نامه هاست؟ -

  قاً یآقا دق نیا ۀسر وکل رسهیبدستم م یگفتم!هر وقت نامه ا یهاکان ک نی که! بب ینی ب یم یدار -
 دوستت هم انجام ِبدن.  نیا ۀدربار قیتحق هی یبهتره بد شه،یم دایهمون روز پ 

 اتفاقه. هیهمه اش  نهایا یکن یم  یرو ادهیز یدار  گهید-

. رو  فتمیتوش نوشته، دارم از استرس پس م  یچ نی از من گفتن بود، حاال اون نامه رو باز کن بب -
  کایها دنی عکس هم همراه نامه بود. با د هی نبارینامه رو باز کرد. ا  عینشست. سر یصندل نیکترینزد
  مایوآ   کای دوابروش. تابان بلند شد واومد کنارش نشست.ها نی نشست ب یتو عکس اخم  مایوآ

خوند. نامه رو   یدرظاهر سالم بودند. هاکان شروع کرد به خوندن نامه.تابان هم همزمان باهاش م
 داد تابان. 
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 ؟ یکن  کار ی چ یخوا  یحاال م-

اجرا کرده کارهاشو  یکی  یک یفرسته تا حاال  ینامه ها رو م نیکه ا یمغزم قفل کرده، اون پست فطر -
  ی کپ هیبه آتان تا  دمیخواد. دست تابان نشست رو شونه اش: نامه رو م  یازم م یچ قاً یدونم دق ینم

 وبرسونه دست بهروان.  رهی ازش بگ

 !یی برم سراغ هجا دیبا-

  یفکراساس هیتا  میشی خونه تون دورهم جمع م  امیامشب م ،یر ینگ میبهتره باعجله تصم -
خونه! چون من    یر یحاال م  نیهم ی ر یاسترس واضطراب بگ ،یبش  یدوباره عصبان یبخوا م،هاکانیبکن 

باور کنم   یعنیباال:   دیابروش پر هیرو ندارم.  نمتیوچند روز تو اون حال بب   یفتی ب نکهیطاقت ا
 گهیزد تو ساق پاش که هاکان از درد دوال شد و پاشو ماساژ داد: تابان د یک یکفش  ۀبا پاشن  ؟ینگرانم

دلش خواست بارم   یوهر چ سهی نتونسته مثل تو جلوم وا یدختر  چیحاال ه ،تایگذرونیحد ماز یدار 
 کنه وجفتک بزنه. 

 االغ شدم آره؟  گهیاالن من د-

بزنه که هاکان به موقع دست جلو دهنش گرفت:    غیمتر بازکرد تا ج هیبال نسبت االغ! تابان دهنشو -
 کرد. یگرده شده نگاهش م یتابان با چشما نجا؟یا زنیوهمه بر یآبرومو ببر  یخوا  ی؟میشد وونهید

 گفت.   یتکون داد واوهوم ی. تابان با دهن بسته سر ینز  غیدارم که ج  یدستمو برم  یبه شرط -

و پر   قینفس عم  هیگفت.هاکان آروم دستشو برداشت.تابان  یبازبا دهن بسته اوهوم ؟یدیقول م-
 شدم.  ی: داشتم...خفه.... مد یکش ییسروصدا

 هیخوام  ی منه بدبخت چطور م شم،یم وونهیدارم از دستت د گهیبرنامه دارم د هیهر روز با تو  تابان-
هاکان صورتشو   ؟یگ یتابان تا آخر بازشد: جاِن من راست م شیدونم؟ ن  یکنم، نم یعمر باهات زندگ

وباره  بعد د  یرفت. کم  رونی بلند شد واز اتاق ب ؟یدیجون خودتو قسم نخور فهم  چوقتی برد:ه کترینزد
هاکان به خودش اومد:   یبود. با صدا ششیپ قهیچند دق  یدم درظاهر شد.تابان هنوز تو شوک حرفها

 دست آتان!  یحاال نامه رو برسون  نیبهتره هم 

 !گمیتو دستش کرد:نامه رو م ۀهان! هاکان اشاره به نام-
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 پسر  نیغر زد:ا رلبی ز ادیدرب  ی جیآها !باشه! با رفتن هاکان سرشو محکم به دو طرف تکون داد تا ازگ-

 آتان... شیمرتب ودر اتاقو قفل کرد ورفت پ  زشویم ع یاس!سر وونهید رسماً 

 ده؟ یدستت رس یبه عکس ونامه کرد: ک  ینگاه آتان

به داراب اصل   یبد  یر یازش بگ یکپ  هیبه هاکان نشونش دادم، گفت بدم به تو   ش،اولیساعت پ  هی-
 .فشی بهروان. آتان نامه رو گذاشت تو ک یشو بد

داشت. آتان   دیخواست بزنه ترد یرو که م  یمکث کرد. حرف  هیباشه. تابان تا دم در رفت -
  یم یز ی: چ دیهنوز مردده پرس  د ید ی. وقت رهیشو بگ می رفتن وموندن تصم  نی منتظرنگاهش کرد تا ب

 تابان راه رفته رو برگشت.  ؟یبگ یخوا

 آره!-

 شنوم! یم-

 خوام بگم خودمم شک دارم.  یرو که م یز یچ-

 چطور؟ -

مورد   نیا یراحت تره، به هاکانم گفتم، متأسفانه برا المیحدسه اما بهت بگم خ هیاز نظر من فقط -
 نداره. آتان سکوت کرد تا حرفشو بزنه.  ییگوش شنوا

 ؟ یشناس یدوست هاکان رو چقدر م  نیتو ا-

 کدومشون؟-

 !گمیمهراب رو م نیهم-

با   شتریادامه داشته تا حاال البّته ب مونیبعد از اون هم دوست میبا هم بود رستانی دب هیخوب!ما تو -
نامه بدستم  هی یچهل وپنج روز  باً یشو خاروند وگفت: تقر یشونیپ ی. مصلحتامی هاکانه تا منو ت

  داشیآقا درست همون روز پ  نیهاکان،ا یبرم برا یکه هر وقت نامه رو م  نهیجالب ا رسه،یم
نظر منه،نسبت به دوست هاکان اصالً حس   نیتو دفترهاکان نشسته بود،البّته گفتم که!ا شه،االنمیم

 . هیجور هیندارم   یخوب
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 مهراب هم بوده. رسهی هر وقت نامه ها بدستت م یتو مطمئن -

هانا؟ چرا    ای یهارا ایتو  ایهاکان  یبرا رهی راست نم هیچرا نامه ها   نکهیا گهیسؤال د هیصد درصد! -
شما شدم؟ سؤاالت تابان،آتان رو هم به فکر فروبرد.   ۀکه تازه وارد خانواد یبدست من برسند؟ من دیبا

 موضوع توجه نکرده بود؟ نیال خودش به احق با تابان بود، چرا تا حا

 کنم.  یم  یر یگیموضوع رو به هاکان نگو! خودم پ نیا گهیتابان د-

 ؟یدیشو... بهم خبرم  جهینت-

از ته دل زد: ازت ممنونم که به حرفهام   ی. تابان لبخندگمیرو م   یخودم همه چ یراحت به آبج   التیخ-
 .یگوش داد

 تشکرزد و رفت...  ۀلبخند به نشون هی.تابان لشیخواهر!اونم ازنوع ذل  هیو مییما میکن  کاریچ-

                **************************************** 

فاصله گرفت   واری.از ددیبه گوشش رس ییپاها ی. صدادیوارکشید یخط رو رو  نیچهاردهم مایآ
رو برده    کایبود که ها  یشدند گوش سپرد. دوساعت یم کی که به اتاق نزد ییپاها یوهراسون به صدا

  هیوچشم دوخت به در.  ستادیباز شد. ناخودآگاه سرجاش ا یبد یازش نبود. در با صدا یوهنوز خبر 
از جا کنده شد. کنار   مایآوسط اتاق پرت شد،در رو بسته و از پشت قفل کردند و رفتند. یز یچ هی فعهد

سقف،  زونِ ی نوِر کمرنِگ تک چراِغ آو  ری. زدینشن یو زانو زد. چند بارصداش کرد. جواب دیرس  کایها
 بار اشکش دراومد.  نیاول  یبود. برا نی افتاد که کالً داغون وخون ینگاهش به صورت 

رو صورتشو پاک کرد. با   یترسم! با پرشالش خونها یم یی تورو خدا جواب بده من ازتنها کای !هاکایها-
 هیاتاقک پهن بود.  ۀکه گوش یرو موکت رنگ و رو رفته ا  دیهاشو گرفت وکش ربغلی تموم قدرت ز

  شوداد وپاها هیپشت سرش تک  واری به د دیکه نشن  یگذاشت. دوباره صداش کرد جواب رسرشیبالش ز
کرد   یخودشو سپر دختر  کا،یباهاش آشنا شده بود. ها یشد که تصادف  یپسر  ۀر ی ع کرد. ختو شکم جم

 ونیخودشو مد مایبرسه. آ یب یازش نداشت و اونقدر مرد بود که نذاره بهش آس  یکه شناخت کامل 
  هاشاتاقک تا پلک ۀدود گرفت واریدونست. با پشت دست اشکهاشو پاک کرد. زل زد به در ود یاون م

 هم افتاد... یرو
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به خودش داد و نگاهش   یخشک شده بود. کش وقوس دنیجا خواب  هیشد. بدنش از  داریب  یناله ا با
  یتکون  کایها ؟یشنو یصدامو م ؟ی شد داریب  کای روش خم شد: ها  عیجدا وسر وار ی. از دکایافتاد به ها

. اخمهاش توهم بود:  بده هیتک  واریکمکش کرد به د ما ی. آدیبه خودش داد، به زور خودشو باال کش
کرد دردهاشو   یشدند.سع  ریدوباره سراز مایآ یشنوم. اشکها یم ستم،یکر ن  یزن یدختر تو چقدر داد م

فرشته  هی  دمیشا ؟یروح  هینکنه تو  ؟یکن  یم هیرو نگران نکنه: چرا گر مایآ نی ازا شتریپنهان کنه تا ب 
وسط    مایآ ؟یکن   حتومنو ازدست نق زدن هاش را   یکن تشیسرتق تا هدا ۀسراغ اون دختر یکه اومد

  یبرنم یدست از شوخ  تیموقع نیا یخنده اش گرفت، آروم زد رو شونه اش: بدجنس!تو، تو ه،یگر
  نیحسابم با کرام الکاتب   رمیکرد:اگر بخوام مثل تو ماتم بگ مای قرمز آ یبه چشما ینگاه مین ؟یدار 

اون همه آبغوره گرفتن مغزت رو به کار بنداز   یجا به ،یکن  نیف  نیوف یغر بزن  یاست، تو فقط بلد
 . یکن دایپ  نجایفرار از ا یبرا یراه حل  هی دیشا

  یمن جون سالم به در نم یاز کتک ها یخبرها سالم برگشت  یاون از خدا ب  یاگربا کتک ها  کایها-
واون همه نگهبان   یبتون یوارهایبا وجود د شهی! با دستها به اطرافش اشاره کرد: به نظرت میبر 
همراه شد   ردبا د  کایها ۀمداربسته کار گذاشته شده. خند نیفرار کرد؟ حاال بماند چند تا دورب نجایازا

 شده از درد خفه اش کرد.  دیکل  یدندونها ریکه ز

ما  ه؟یخوان؟حرف حساب شون چ یم  یه مون داشتند؟ اصالً چنگ  نجایا یچ یبرا یدون  ی! نمکایها-
 .میباهاشون ندار  یکه کار 

 نبود. نیدونستم که االن حال وروزمون ا یاگر م-

 دنبالمون؟  ومدندیپس چرا تا حاال ن  مییدادم کجا امکیمن اون روز به تابان پ -

 یتا اونجا رفته،من مطمئنم دنبالمون م سیحتمًا پل  ست ین یامن یجا گهیکه لو بره د یینابغه!جا-
 . میبمون  نجایا  ذارهیگردند، هاکان نم

 کنند. دامونیکاش زودتر پ-

 به خدا باشه... دتیام-

             *********************************************** 
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تموم  بچه ها دارند  شهیدرست نم یز ی پروانه نشست: ماهوربا غصه چ یماهور تودستها یدستها
 دل نگران شون نکن.  گهیکنند تو د ی تالش خودشون رو م 

مادرش   ی نشسته وبه ضجه ها ی...هاراشمیم وونهیدارم د ستین یپروانه دوهفته اس ازپسرم خبر -
خودتو عذاب نده انشاءا... که حالش خوبه.  نقدریکرد. بلند شد اومد کنارش: مادرجون ا ینگاه م

  یکن! پروانه نچ  داشیکنم پ  یکن!خواهش م دایپسرم بردرتو پ   گذاشت: یهارا  ۀماهور سرشو رو شون
هم خودتو عذاب  ینجور یکم استراحت کن ا هیتو اتاقت  میکرد و رو شونه شو ماساژداد: بلند شو بر

تا دم در با نگاهش   ی. به حرف پروانه گوش داد وهمراهش رفت. هادشندیم  تیّ اذ هیهم بق یدیم
 نشده؟ ی: هنوز خبر د یبدرقه اش کرد. برهان پرس

 ! یخبر  چینه!ه-

 گه؟ یم یچ  سیپل-

هم  هیکرده از بق یتو زندون کشته شده که گفتند خودزن شونیک یرو که گرفته بودند  یاون چند نفر -
  یباال. موقع رد شدن از اتاق هاکان مکث ۀبلند شد و رفت طبق ی. هاراارندی درب یخاص  زینتونستند چ

تو    یطلقدفعه سکوت م  هی. در زد و وارد شد. دیشن یپچ پچ م ی. فقط صداسادیکرد و فال گوش وا
خواست دهن باز کنه که دست تابان رو دستش نشست. آتان    دنشیشد. هاکان با د  جادیاتاق ا

  دیزد:صاحب خونه با یمو نگاه کرد، پوزخندبه هاکان اخ  دیتو. با ترد ایب یدم در موند یچ یگفت: برا
: مهمون  گفت ی. هانا، آتان وتابان به هاکان چشم دوختند.هاکان با لحن سرددهیاجازه بده که نم 

جناب   ید یبا همون پوزخند، مخاطبش آتان و نگاهش به تابان بود: شن  یخوام. هارا یناخونده نم 
خواست   یکه م یکار  نی. اگر چه با اسادیهاکان وا ی آتان! تابان از کنار هانا بلندشد وپشت صندل 

  یز یخودشو مجبورکرد. دستهاش دور گردن هاکان حلقه شد وبوس ر  یانجام بده براش سخت بود ول
ار چشم از  حسرتب  یهضم بود. هارا رقابلی وغ رانهیهاکان غافلگ یکنار گوشش نشوند. حرکت تابان برا

 نیرو دستهاش زد. آتان وهانا از ا  یتابان رو گرفت و بوس یداشت. هاکان دستها یتابان برنم
 آوردند.  یدوتا داشتند شاخ در م یز ی ناپره

خونسرد وارد شد و نشست   یل یبرگشت سمت آتان، خ  ینه؟ نگاه حسرتبار هارا ای تو  یایباألخره م-
نشون   تیابان نشست سرجاش. درگوشش نجوا کرد: حساست  یتابان. هاکان با فشارآروم دستها یجا
 .  کنهی خودت استفاده م هیاز نقطه ضعفت عل یبد



 به رنگ دل  یدیترد

143 
 

نگاه کردند. آتان گفت:   گهیبود تا من اومدم قطع شد. همه به همد  یبحثتون راجع به چ  دیخوب بگ-
 . میزد یحرف م  کای ها ۀدربار میداشت

 دنبالشون. ییجواب داد: قراره هاکان وتابان ِبرند چند جا  نباریهانا ا د؟یدیتا حاال به کجا رس -

.هانا دلسوزانه گفت:من  هیآتان گفت:تو حواست به کارخونه وبابا باشه کاف اد؟ی ازدست من برم یکار -
  یتنهاش بذارم. هارا طیشرا نیخوام تو ا  یحواسم بهش باشه نم  شتریبابا تا ب   شیپ  رمیمدت م هی

  رم. تابان جواب داد:من حواسم به ُپستش هست آدم دایمونه خال  ی :اونوقت ُپست خودت مد یپرس
خواد   یگرفت: شما نم دهیجاش بذارم. هاکان با اخم برگشت بهش نگاه کرد. تابان نگاه هاکان رو ناد

 . دیباش یز ینگران چ

 به پا نشه.  ییوسط حرفشون اومد تا باز دعوا  عیآتان سر د؟یچه عجب شما زبون باز کرد-

فرستم  یفردا دوتا از بچه ها رو م یهارا یخودش برگرده، راست  کهیمونه تا زمان   یجاش م  معاون هانا-
 ان؟ یبا نگاه به تابان ازجاش بلند شد: ساعت چند م یکن. هارا  یانبار باهاشون همکار  دیبازد یبرا

 . ستیهنوز مشخص ن-

  یباهات صحبت کنم؟ نگاهها شهیسپارم حواسشون باشه. با آرامش رو به تابان کرد:م یبه بچه ها م -
 بود. یت یشده نشون از نارضا جادیوسکوت ا  رهیخ

کار اشکال  نیا یخوام با تابان حرف بزنم کجا  یم قهیچند دق د؟یکن  ینگاه م ینطور یچرا ا-
 . ذارمیمن نم  یعنی!شهیت: نمانداخ  نی محکم وتوأم با لحن سرد هاکان تو اتاق طن یداره؟صدا

 اونوقت چرا؟ -

 ! لیدل کی به هزار و-

 ر؟ ی اس ای یتو زن گرفت -

! با هر دوتاتون هیکرد:کاف  یگر  یانج یگرفت که آتان م ی نداره. بحث داشت باال م یاونش به تو ربط -
به   ی. تابان نگاهقهیچند دق ؟فقطیکن  یکارم ی:چ دیتوجه به هشدار آتان ازتابان پرس یب یهستم. هارا

 کرد.  یهاکان عصبان 



 به رنگ دل  یدیترد

144 
 

 !یدی: پس ترس شترشد یب  یدارم. پوزخند هارا یقدم هم برنم  هیشوهرم   ۀاجاز یب-

 ! تمومش کن! یداد زد:هارا باً ی ! هانا تقرری نخ-

 هانا تو هم! -

 . یکن یمورد م  یبحث ب   نجایا  ینشست یباش   کایها ی راه حل برا  هیبه فکر  نکه یا یآره! منم! به جا-

  دیبا ینشده دنبال چه راه حل رتونیدستگ یز یوچ دیدنبال پرونده اس، شماها هم گشت سیپل  یتوق-
  ییبلند شد با گامها ینیبه سنگ یحاال! هارا   نی! همرونی گفت: از اتاقم برو ب نی باشم؟ هاکان خشمگ

  ألخرهبا گه،ید یجا هینشد  نجایکرد، برگشت وبه تابان گفت: ا یدم در، مکث  دیشمرده ومنظم رس
حس   یبا تو نداره. نگاه وپوزخند هارا ی حرف چیزنم. هاکان محکمتر از قبل گفت: تابان ه یحرفمو م 

 یمحکم وجد یل یرفت هاکان برگشت پشت سرش خ یکه هارا نیرو بهش القا کرد.هم یبد
 یتابان به هانا وآتان که تو سکوت نگاهشون م ؟ید یفهم  یزن ی حرف نم یبا هارا   چوقتی گفت:ه

  یدون یداد:باشه! اما خودت م رونیب  یدور خودش زد ونفس یحوصله چرخ  یدوخت، ب  شمکردند چ
بندازه پس از طرف   رمیگ  ییتونه تنها یم یینشسته وهر جا نیهمه جوره تو کم   رونیاون ب یکه! هارا
 تونم قول بدم. یاون نم

صحبت رو عوض کرد:    ری. آتان خسته از بحث بوجود اومده مسذارمیشده زنده اش نم کتی نزد نمیبب -
 به معاونم بگو. یداشت یشدند،کار  دهیدزد مای وآ کای که ها ییهمون جا میفردا منو داراب قراره بر 

 مگه اونجا چه خبره؟ -

 باشه.  دهید یز یچ یکس دیشا  میبپرس  یچند سؤال  هیاونجا  یها ومغازه دارها هیقراره ازهمسا-

واون دختره   کای سِرها ییبال نکهیقبل ازا میبه خودمون بد  یتکون هیکنم وقتشه   یکارم  ی بی غ یرو منم–
 تونم باشم؟  ی. تابان گفت: منم مادیب

 . یبا من دار   یبدونه تو چه نسبت دینه! نبا-

 ؟ یکن  ییبازجو یخوا  یدست تنها م-

 : خوبه... د یکش یبامداد هست. آتان نفس راحت -
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بود. داراب سراغ   دهیند یز یکس چ چیرو گشتند و ازشون سؤال کردند.ه یوآتان چند مغازه ا داراب
انداخت وبعد به سراغ   ابونیبه خ یتوجه آتان رو جلب کرد. نگاه  یسمسار  ۀها رفت. مغاز  هیهمسا

  یخاص   زیداشت. تا حاال چ  ابونی به خ  یخوب دید گهید یاون مغازه رفت.نسبت به مغازه ها 
تا   رمرغیشد از ش  یم دایدرش پ   یلیشد.همه جور وسا ی سمسار  ۀنشده بود... وارد مغاز رشونیگدست

 یومرتب بود ازجاش پا شد وچاق سالمت  کیآتان که ش دنیکرد. فروشنده با د ی! سالمزادیجون آدم
  ی م یزخاصی :دنبال چدی. فروشنده پرسدیچرخ یمرد م  یمتر  ستیب  ۀباهاش کرد. نگاه آتان تو مغاز

  یم زخاصی چ هیجواب فروشنده رو داد: خانمم دنبال  زدی آقا؟ آتان همونطور که تو مغازه چرخ م یدگر
  دایغازه پم نیبگه که تو ا یباشه. مونده بود حاال چ ابیشون کم لیمتفاوت که تو فام زیچ هیگرده 
 کنه.

به   یو سنت  یمیقد یبایز ۀجفت شمعدان الل هیدفعه چشم آتان به  هیمنظورتونه؟  یخاص  زیچه چ-
رونشون فروشنده داد: منظورم   های زد و شمعدان   یافتاد. لبخند زون،ی آو یالماس ی با اشکها یرنگ زرشک

فروشنده    نکردم. چشما دایپ  نجایپا گذاشتم،باألخره ا ر ی جفت الله اس،ازصبح کل تهرون رو ز هیاون 
.رفت والله ها رو آورد وگذاشت رو  شهینم  دایاند، لنگه شون تو تهرون پ یمیقد  یل یزد:اونها خ  یبرق
 .  زیم

لحظه برگشت و   هیتون حرف نداره. آتان  قهیداره سل یشوهر  نیهمچ هیخوش به حال خانم تون که -
 زدن داشت. دید یبرا  یچشم انداز خوب نجایرو نگاه کرد. ا ابونیخ

  ریرو گفت.آتان دوبرابر اون پول رو بهش داد. فروشنده متح  یمتیشون چنده؟فروشنده ق متیق-
دونم!  یرد: مگذاشت. رو به فروشنده ک لونی. آتان الله ها رو داخل نادیداد ادیز یل یگفت: آقا خ
مرد رو   نکهیا ی! فروشنده مجهول نگاهش کرد. آتان برایسؤالم جواب بد هیخوام به  یدرعوض م 

.فروشنده آب گلوشو با  ادیم رتی گ شتریصد هزارتومن ب   ینرم کنه گفت:اگر درست جوابمو بد شتریب
خوره که  یتراول ها م  نیدستت به ا یگذاشت:زمان زیرو م یداد.آتان دو تراول پنجاه تومن  نییصدا پا

مرد رو پول زوم شده بود.نگاهش باال اومد ونشست روصورت   ی. چشمای جواب درست بهم بد
 ست؟ یکه توش ن  یدردسر  یبپرس  یخوا یکه م ی:سؤال انآت

 راست.  ای یداره دروغ بگ  یبستگ-
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وارد مغازه شد. فروشنده   دفعه داراب هیآتان نگاه نافذشو رو فروشنده قفل کرد  ه؟یحاال سؤالتون چ-
داراب به مرد فروشنده گفت:اون با منه!  دنیاومده. آتان با د یمشتر  دیبه داراب اشاره کرد: ببخش

 شد؟  ی: چساد یداراب کنار آتان وا

 . یدیخواستم سؤالمو بپرسم تو سر رس یم-

  یشرّ   اگر–.   میریگ  یوقتتون رو نم  ادیمن. آتان ساکت شد. داراب رو به فروشنده گفت:ز ۀبذاربه عهد-
 جوابتون رو بدم.  دیتوش باشه انتظار نداشته باش

اون پرونده  لیمن وک م،یهم باهات ندار یشرور، کار  ینه آدمها میسیراحت، نه پل التونیشما خ-
  تی دست وپا زد باألخره رضا دیخورده تو شک وترد هیهستم،فقط چند سؤال ساده اس. فروشنده 

 داد: باشه!

 د؟ینشد ابونی خ نیتو ا  یرعادی غ زیچ هیمتوجه  شی شما هفده روز پ-

 ش؟ ی هفده روز پ-

 آره!-

 ! ش؟یخوردم چه برسه به هفده روز پ   یچ شبیدونم د یمن نم دهیآخه پدرآمرز-

 مهمه.  یل یخ د،آخهیکم فکر کن  هیلطفًا -

 . ادینم ادمی یز ی راستش چ-

رو بستند. مرِد  ابونی هر دو طرف خ یها اومدند و ورود سی به اون نشون که دو روز بعدش پل-
که  ی: مربوط به اون دو نفر دی بود،پرس   ادشیها رو خوب  سیفکرکرد. پل  یا قهیفروشنده چند دق 

 شه؟یم دند،یدزد

 د؟یدید یز یآره! شما اون روز چ-

کردند. آتان دو تروال   یآتان وداراب بهم نگاه .دمیند  یز یمن چ  دندیها قبالً هم ازم پرس سیپل-
پولها آب دهنشو صدادار قورت داد:   دنیگذاشت. فروشنده با د یقبل یرو پولها گهید یپنجاه تومن

  وندهو دست داشتن تو پر یبه جرم کالهبردار  یاگر دروغ بگ یدون  یفکر کنم. داراب گفت: م  دیبا
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رو تحت پوشش داره   ابونی کل خ  قاً یتو دق  ۀکنم، مغاز یم  تی ودروغ گفتن به کارمند دولت ازت شکا
 کنم.  یکه باور نم  دیدیند یز یچ دیشماست پس نگ دید ررسیتو ت  فتهیب  یهر اتفاق 

 د؟یدی کسبه ها پرس یۀاز بق-

داره. فروشنده پشت گردنشو خاروند و گفت: از   دیتو، به همه جا د ۀآره! همه شون گفتند فقط مغاز-
 فته؟ی بزنم جونم به خطر نم یکجا مطمئن باشم اگر حرف 

 بفهمه.  یکس ستیقرار ن -

 د؟یکن یم  نیشما تضم-

 .شهیبفهمه اولش به ضرر ما تموم م یاز منو دوستم مطمئن باش؛ اگر کس -

  هیود، از پشت سر مشخص بود پارک شده ب  ابونیسمت راست خ  ینقره ا یپژو هیراستش اون روز -
هستند   یکردم، اولش فکرکردم منتظر کس  یم یر ی مغازه رو گردگ لیزن ومرد هستند، منم داشتم وسا

به سه ساعت شد و اون پژو ازجاش تکون نخورد، سرظهر که خانمم برام ناهار    کیمحل نذاشتم، نزد
خوردم اما   یداشت پهن کردم. داشتم ناهارم رونیبه ب  یکم دیسفره رو پشت دِر مغازه که د وردآ

اطراف شو نگاه   یا قهیاومد وچند دق یم رونی پسره ب یازگاه  زد،هری چشمم به پژو بود آخه مشکوک م
اومدند، اول  رونیروبرو ب  ۀساعت بعد دو مرد ازکوچ می . ننیماش  یگشت تو ی کرد و دوباره بر م یم
. سادندیوا  نیخلوته، رفتند دوطرف ماش  ابونی وخ  ستین  یزدند، مطمئن که شدند کس   دیرو د ابونیخ

که همراهش بود.از فاصله   یشد بعد مرد ادهیکنند. اول خانم پ یاز دور معلوم بود با هم جروبحث م
بود که   ینیکرد وبعدش از حال رفت. کل ماجرا هم   یمشخص نبود، مرده مقاومت م  یز یچ ادیز

 کردم. فیتعر

 فتاده؟ یاز قلم ن یز یچ  دیمطمئن-

 کامالً!-

 ؟یخبر نداد سیچرا همون موقع به پل -

و منم  رونی برم ب دمیترس  یر،م یتعم یهم داده بودم برا  لمیقطع بود موبا یتلفن مغازه به خاطربده-
 شد.   یاونوقت برام دردسر م نندی بب
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 اد؟ی نم  ادتیاز اون مردها  ینشونه ا چیه-

 معلوم نبود.  یچ یه نجایگفتم از ا-

از دورکه  -سرنخ باشه.   هیما  یتونه برا ینشونه م نیهرچند کوتاه باشه، کوچکتر یظاهر  حیتوض هی-
ومرتب،قد بلند والغراندام بود    زیشون لباسهاش تم گهید  یک یچاق وقد کوتاه بود، شونیکی دمشونید
  اهیس یونهایزی تلو ادیمنو  دشیو سف اهیس یکفشها نکهیرو چشماش زده بود،جالب ا یدود نکیع هی

کتش   بی از تو ج یبهم کردند. داراب کارت  ینگاه معنادار  هی. داراب و آتان نداختیم یم یقد دیوسف
شماره کارت   نیاومد با ا ادتونی یز ی کارته منه، اگربازم چ نی: ازیم شخونی درآورد و گذاشت رو پ 

 . مرد کارت رو برداشت وپشت ورو کرد:باشه. دیریتماس بگ

  ینجور یا  دینزن  ی حرف چکسیمورد هم به ه نیممنونم! درا یگذاشت نارمویوقتت رو در اخت نکهیازا-
به پولها کرد. آتان پولها رو سمتش هل داد:برشون دار، مال خودته. فروشنده   ی بهتره. فروشنده نگاه

 کمکتون کرده باشم.   دوارمیزد وپولها رو برداشت: ام یلبخند

 طوره... نیحتمًا هم -

 روشن کرد وراه افتاد.   نویگذاشت... داراب ماش نیالله ها رو با دقت عقب ماش  آتان

 . گمیها رو م قهیاشاره کرد:اون عت نینگاهش کرد. داراب به عقب ماش  یآتان سؤال ؟یدیچند خر-

 زد. غمیاومده ت رشی گ یل یچرب وچ یمشتر  هی دیآها! د-

 . ادیخاله ات خوشش ب   دیدرعوض شا-

 خاله ام؟ -

 دشون؟ یماهورخانم نخر ی! مگه براهگیآره د-

 .ادیآره آره! حتمًا خوشش م-

 خرج افتاد رو دستم. یحرفو عوض کرد:امروز کل  ری شده؟ آتان مس یز یآتان! چ یزنیم جیگ-

 ؟یکرد نهیزبون اون مرد چقدرهز ریاز ز دنیحرف کش یحاال برا-
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 شدند.   دهیدزد یبچه هاچطور  م یدیکه فهم نهیمهمه ا ست یاش مهم ن  نهیهز-

 سرونخ مهم بهمون داد.  هیو -

 هست.  ییپوشه هجا یم دیوسف  اهی اداره کفش س یکه تو  یآره! تنها کس-

 نگو.  یز یفعالً به عموت چ-

 ؟ یر یکن، تو کجا م  ادهی باشه!منو در شرکت پ-

 دفترم...  رمیکار عقب افتاده دارم م یل یخ-

باهاش فاصله  یکه چند سانت  یبانهاکاِن عص یجلو  دهیبعد از برمال شدن رازش، رنگ پر  یبیغ
غضب کرده چشم تو  ؟هاکانیکار کرد نیشروع به ا ی:از ک دیداشت،نشسته بود. بامداد دوباره پرس

  ؟یترس  یم  یدادن وام و... خوب زبونت دراز بود االن از چ ریچشمش شد: موقع کم کردن حقوق و د
هستم که  یمن همون رادمنش ؟یکرد  یرو نم  یغلط اضاف نیکه ا یدیترس  یتو اگر از من م  من؟از 

! االن زبون تو موش خورده؟ نکنه اون یکرد یبلغور م یوتو صورتم هرحرف   یکرد یجلوم قدعلم م
افتاده  ریهمه جوره گ یبیسرخرمن گرم بوده؟غ یدهایوعده وع نیپشتت به ا ی شد یم  ریموقع که ش

! بعنوان ستی ن یشونه اش زد وگفت:مشکل آروم رو  ۀدوضرب ستادیا یبیاومد باالسرغ مدادبود.با
جرم جاسوس بودن  یدون ی وما رو به سالمت!م ری تو رو بخ ،یشیداده م س یپل لیجاسوس تحو

. هاکان زل زده بود تو صورت  یست ین  شیسوخته ب  ۀمهر هیو تو  یسراغ نفر بعد میری!ما هم مه؟یچ
 . یبیغ

پراز ترس شو از هاکان  یلبشو تر کرد چشما  یبیغ ؟ی کن یشرکت م یجاسوس یدار  یاز ک  یگیم-
 گرفت.  

 . ذارندیبگم زنده ام نم یز ی اگر چ-

کردم وارد   یگفت: چه غلط  یبا حال زار   یبی.غیشیداده م سی پل  لیبعنوان جاسوس تحو یاگرهم نگ-
 د؟ یکن یکارمی نحس شدم! اگر حرف بزنم اونوقت باهام چ یباز  نیا

که فعالً توسط اون دار ودسته  ذارمیپات م  یراه حل جلو هیم، کن یکارمیکه چ  رم یگ  یم میبعدًا تصم-
 . یکن  یمن جاسوس ینگاهش کرد.هاکان ادامه داد:برا یسؤال ی بی .غیجوون مرگ نش
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 ؟ یچ...چط... چطور -

گفت:   ییدر کمال پررو یبیبه اونها درسته؟ غ  یفروخت یساده اس! تا حاال تموم اّطالعات شرکت رو م -
  نییسرشو پا یب ی . غیار یخودتم نم یکه به رو یپوست کلفت یل یاومد رو لب هاکان: خ یآره! پوزخند

 انداخت.  

  یم یهستند؟ از کجا اومدند؟ کجا زندگ یک نکهی،ایخوام تموم اّطالعات اونها رو برام رو کن یازت م -
بهشون   یما؟ تا حاال چ یهمه شرکت وکارخونه دست گذاشتند رو نیا نیچرا ب ه؟یکنند؟هدفشون چ

  تخبرم؛ درعوض ما هم در توان خودمون بهت کمک یکه ما ازشون ب گهید یزها یچ  یلیوخ یفروخت 
 . میکن یم

 کار رو بکنم؟ اگر اّطالع غلط بهشون بدم که دخلم اومده. نیا یچطور -

 خوام برام انجام بده. یرو که م یز ی فکراونجاشو هم کردم، تو فقط اون چ-

 نکنم. یواگر همکار -

 .یشیداده م سی پل لیتحو ییروشنه، بعنوان جاسوس وآدم ربا فیتکل -

 از کجا اومد؟  گهید نی! ا؟ییآدم ربا-

  یچشمها  ؟یچطورخبر ندار  شهیم یده روز  دند،االنیرو دزد گهیدخترد هیو کای بهت نگفتند؟اونها ها-
 .یبود نه آدم دزد گهید زیچ هیتا آخر باز شدند: امکان نداره! قرار ما  یبیغ

 یشتر ی جرم ب نکهیاز ترس ا ی ب یبا خودته.غ  یینها می!تصمیخود دان گهیکه شده! د ینی ب یفعالً م-
 گفت: قبول!  فتهیگردنش ن 

داد:چه  رونی ب  قینفس کالفه شوعم یب ی.غیامتحان پس بد دیاما قبلش با ،یخوشحالم سرعقل اومد-
 ؟ یامتحان

احد و واحد دودمانتو  یبه خدا ینارو بزن  ی! بخواگهیجاسوس اعتماد کرد؟ نه د  هیبه  شهیبه نظرت م-
 . دمیبه باد م
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از دست دادن ندارم، درهر دو صورت دوسر باختم. هاکان از جاش پا شد ورفت   یبرا یز یچ گهیمن د-
تعهدنامه   هی . رو به بامداد کرد: یکارکن یچ گهیبامداد بهت م  یول کردنشست: حاال که قب زشی پشت م
به   اشوفقط خبره نمیآقا رو بب  نی خوام ا ینم گهی،دیدی م حی ومراحل کار روبراش توض یر ی گ یازش م

 من اّطالع بده.

 باشه... -

گذاشت.  تابان   انیدادو هاکان رو درجر حیبهروان توض یمرد فروشنده رو برا یماجرا یتلفن آتان
راهرو دم در اتاقش محکم به    چیداشت.تو پ یتو دستش بود وآروم قدم برم  یبرگه ها یسرش رو

  نیشدند. غرولند کنان خم شد وشروع کرد به جمع کردنشون. آخر  نیخورد وبرگه ها پخش زم  یکی
گام به عقب رفت وچهره درهم   هیشد. مهراب  ۀنیبه س نهی س سادیکه صاف وا نی برگه رو برداشت. هم

 : معلومه حواست کجاست؟ دیکش

. تابان برافروخته نگاهش کرد با  رمشیبگ  کیتونم به فال ن ی! مین یریبه به تابان جون!چه تصادف ش -
قدم جلوتر اومد   هی!مهراب ییجناب پروا  یگفت:بهتره حد و حدود خودتو بدون شیلحن سرد وجد

  نناهار رفته بودند سال یبه سالن کرد. سر ظهر بود وهمه برا یگاه درعوض تابان عقب تر رفت. ن
زد:از من    یاومد. مهراب لبخند مضحک  یبر م یمرد هرکار  نیتو دلش نشست. از ا  ی. ترسیغذاخور 

ترس شو پشت نقاب سردش پنهان کرد با لحن   عی به خودش داد وسر یتابان تکون  ؟یترس  یم
 !؟یدیسف  یشونیمثل گاو پ  ای  ی گفت: من بترسم؟! اونم از تو؟! تو که زبون زده کل عالم یمسخره ا

 !ینچ نچ نچ نچ! قبالً مؤّدب تر بود-

 ؟یقبول دار  میکن یرم ییتغ  انمونیالبّته متناسب با اطراف شند،یآدمها عوض م-

 نیبشه تا از ا  داشینفر پ  هیکرد   یبه کل سالن انداخت. خدا خدام یا گهی موافقم! تابان نگاه د-
 باهاش فاصله داشت.  یبه خودش اومد، مهراب فقط چند سانت یکنه. وقت دایپ  ییمخمصه رها

هنوز   یرو که بهم زد   یشیچند سال پ ۀ. مهراب ادامه داد: ضربدیتابان؟ سِر تابان سمت چپ چرخ -
وجود هنوزم دوستت دارم، با   نیبا ا یبهم خنجر زد ،ازپشتیکرد  انتیخ،یفراموشم نشده،بهم بدکرد

  داتیحاال که پ  دم،یتو نفس کش ۀدوبار  دنید دیسال ها فقط به ام نیخوامت، تو ا  یتموم وجودم م
. نگاه تابان  یاگر پسم بزن یکشم حت  یپا پس نم گهید  نباریاز دستت بدم ا ستمیحاضر ن گهیکردم د

  ؟یفتی که پس ن یگرفت شی!دست پیزد:شاعر شد یبرگشت رو مهراب وچشم تو چشمش شد پوزخند
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 هیتازه! دوست داشتن  ،یاون راهو انتخاب کن یکاره بودم، خودت خواست چی من ه یدون  یخوب م
بکنم،   انتی خ  ایبود که بخوام بهت پشت  فتادهی ما ن نی ب  یخورد؟ اصالٌ اتفاق   یبه چه دردت م فهطر

 توهمات ذهن خودت بود پس نگو مقصر بود.  ۀدییهمه زا نهایا

هاکان سر  د یترس ینگاهشو به سالن کرد. م ن ی. تابان آخریاز دستم فرارکن ذارمی نم گهیباشه د یهرچ-
اتاقش    یکی عقب رفت، بازم هم عقب تر تا نزد گهی. دو قدم دادی بوجود ب ید یبرسه وباز دردسر جد

کرد. به   ارو اجر دیکه به ذهنش رس  یفرستاد. تنها حّقه ا رونی. نفس خسته و پر اضطراب شو ب دیرس
آن به پشت سرش برگشت. تابان   هیمهراب  ؟یزد:ِا هاکان اومد یشد ولبخند  رهیپشت سر مهراب خ 

چطور خودشو تو اتاق   دیطرف اتاقش. نفهم دیین دواومده استفاده کرد. با تموم توا شیاز فرصت پ 
رو   ُسرخوردداد و  هیدست مهراب بهش برسه در رو ازپشت قفل کرد. بهش تک  نکهیانداخت وقبل از ا

بار ازش   هیکه  یازمرد دیلرز ی.تموم بدنش مدیشن یضربان بلند قلب خودشو واضح م ی. صدانیزم
آروم مهراب مثل مته  یَرَکت خورده بود. چند بار محکم به در زده شد. تابان ازجاش تکون نخورد. صدا

دستهاش گرفته بود تا   نیگفتم. سرشو محکم ب یک ن یبب   یشیرو مخش بود: باألخره مال خودم م
دربلند شد. با   یمنحوس مهراب رو نشنوه. چه مدت تو اون حال بود، خبر نداشت. دوباره صدا یصدا

برو َرد کارت، دست از سرم بردار. در با شدت   یخوا یاز جونم م یداد زد:چ باً یخورده شده تقر  یاعصاب
برق وباد در رو باز کرد   مثل دیهاکان رو که شن  یزده شد. هراسون از در فاصله گرفت. صدا یشتر یب

  نیکرد. تابان رو اول یو تن لرزونش متعجب نگاهش م دهیرنگ پر دنیوعقب رفت. هاکان با د
 افتاد. هاکان در رو بست و اومد کنارش.  یصندل

  انیدر م یک ی زبون تابان قفل شده و نفسهاش  ؟یلرز  یم یدار  یچ یده؟برایشده؟ چرارنگت پر یچ-
. ارهیآب ب وانیل هیزنگ زد  یبه منش عیو تو شوکه، سر  دهیجواب نم دید یاومد. هاکان وقت یباال م
 آب وارد شد و داد دست هاکان. وانیهمراه با ل شی که منش دینکش یطول

تو حلقش.   ختیگفت ورفت. به زورچند جرعه آب ر یکنم ی خواهش م ی. منشیبر  یتون  یتشکر!م-
  ؟یبود زد ی: تابان اون حرفها چ دیکه حالش بهتر شد پرس   یداشت. کم یاخم کرده چشم از تابان برنم 

 ! یچی ...هـیخفه شده شو آزاد کرد:ه یبه زور صدا

مزاحمت شده بود؟  ی:کس دیکرد. هاکان تو جاش جابجا شد پرس  نییباال وپا ی! تابان سر ؟یچ یه-
سرد تابان رو گرفت تو   یشکست.دستها ینامنظم تابان بود که سکوت اتاقو م  ینفسها یفقط صدا

  یاتفاق ی نبودم چ شتیساعت وامونده که پ کی نیبگو؟ تو ا  یز یچ هیبزن؟  یحرف  هیدستهاش: 
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  زسردی نشست. سرشو رو م زش یرفت پشت م حالیسست وب  ییبا قدمها ؟یروز افتاد نیافتاده که به ا
خوام تنها باشم. هاکان  یاومد گفت: راحتم بذار!م ی صداش که به زور باال م  ۀگذاشت با ته موند

  یبرام نگتا   یدون یگفت: م  دیکه نشن  یلجبازانه سر جاش نشسته و منتظر بهش زل زده بود.جواب 
صداشو از رو گونه پاک کرد سر بلند کرد: به   یب  یاشکها واشیخورم.  یتکون نم نجایا زشده ا یچ

باعث شده که   یخوام برم خونه. هاکان مونده بود چ یم شم،یدارم خفه م نجایدارم، ا ازیتازه ن یهوا
 روز بندازه؟ نرمتر شد.   نیتابان رو به ا

 ساعت بعد تو راه خونه بود... می... ن یکن یحالت رانندگ  نیبا اخوام  یراننده برسوندت، نم گمیم-

زنگ نذاشت   یراست رفت تو اتاقش. پروانه ازاومدن تابان تو اون موقع از روز تعجب کرد. صدا هی
 بپرسه. یز ی ازش چ

 بله!-

-........ 

 پسرم؟  یخوب -

-........ 

 افتاده؟ یاتفاق د،یاالن رس نیهم-

-....... 

 نه ! سالم هم نکرد. -

-....... 

به در زد و وارد شد. تابان رو کنار   یباال. تقه ا  ۀسرجاش گذاشت ورفت طبق ویباشه، خداحافظ. گوش -
 .دیپنجره د

داد.   رونیوارد اتاق شده. نفسشو به شکل آه ب  یمادرش ک  دیشده دخترم؟ تابان برگشت. نفهم یز یچ-
 اومد کنار مادرش لب تخت نشست. 

 خورده حالم بد شد اومدم خونه.  هینه! -
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 هاکان نگرانت بود گفت اگر حالت بهتر نشد بهش خبر بدم. -

 خواد.  ینم-

 شده؟  یچ  یگینم-

 که بخوام بگم. پروانه مردد نگاهش کرد: مطمئن باشم؟ ستی ن یز یچ-

  هیرفتن سمت در گفت:   نیه؟ پروانه بلند شد حبار دومش باش نیکه ا یدیازم دروغ شن یمامان! ک-
 .ادی درب یزنگ به شوهرت بزن از نگران

 . ستین ینگران  ینچ! خوبه بهش گفتم جا-

 به هر حال زنگ بزن نگرانت بود...-

رو که پوست گرفته    یبی رفته بود اتاق تارا. پروانه س  امیخوند. ت  یداشت مثل هر شب روزنامه م برهان
 شوهرش گذاشت.  یبود جلو

نگفت   یز یبود، به من که چ یجور  هیاومد خونه، حالش  شهیبرهان! امروز تابان زودتر از هم گمیم-
 برداشت: االن کجاست؟  بیقاچ س هیچشه؟ برهان روزنامه رو کنار گذاشت  یبفهم   یتون یتو م نی بب

 ه...چش نمی بب رم ی رو برگردوند تو بشقاب. ظرف رو برداشت:م  بیتو اتاقش. قاچ س -

منظور پدرشو   ؟یمرتاض شد های : تازگدیدرکنار رفت تا پدرش وارد بشه... برهان پرس یاز جلو تابان
گذاشت بااشاره به بشقاب   زیم  یرو رو  بیوسط اتاق نشست. بشقاب س ی. برهان رو صندلدینفهم

 نشست.  ییگفت:مامانت پوست گرفته. تابان رو مبل روبرو بیس

.  میپاک ما فراموشت شد یعقد کرد  یوقت م،ازیبا هم گپ بزن  یساب ح یخوام امشب پدر ودختر  یم-
 محفوظ وخاصه بابا جون.  شهیشما هم یزد: جا یتابان لبخند محو

 گفت؟  یم  ییزهایچ هیمادرت -

 بهتر شدم.  دمیکم خواب هیخورده حالم بد شد اومدم خونه  هیمامان! به خدا  نینچ!از دستت ا-

 کنه؟ی نم تتیهاکان که اذ-
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 !هینه!پسر خوب-

 خدا رو شکر! -

 ؟ یهست یازش راض-

 آره!-

 چه خبر؟  مایوآ  کایاز ها د؟ی کار پرونده به کجا رس-

 . میندار یاّطالع چیه  مای وآ کای اما از ها رهی م شی پرونده خوب پ-

 .شمیخدا به مادرش صبر بده، امروز برنا اومده بود پ-

 . ادیبرنم  یکار  چیم هدوستم رو بردند از دست من نیشرمنده اش هستم، بهتر-

 به خدا توکل کن، منم نگران اون دوتا هستم.-

 ماجرا بشه. نیوارد ا ذاشتمیکاش نم-

 .ی خودش اومده تو که مجبورش نکرد لیبه م-

 بابا دلم براش تنگ شده.  یدون  یعذاب وجدان دارم، م ییجورا هیحال    نیدونم! با ا یم-

اش  ۀحواست به شوهر و خانواد  شتریوب  یکه افتاده بهتره مواظب خودت باش  یاتفاق نیدخترم!با ا-
 . یکن کنارشون بمون  یهستند سع تیموقع نیباشه، االن تو بدتر

 یبارشون آوردم که تو یشناسم چون طور  یچشم بابا. برهان بلند شد:من بچه هامو خوب م-
 کنم.  یهتون افتخار مب د،یبهم ثابت کرد نویا شهیمشکالت صبور ومقاوم هستند وهم

 یبرا شهی من هم  زیخودت نر یزد: مشکالتتو تو  ی. برهان لبخندمیازشما ومامان دار میدار یما هرچ-
 دخترهام وقت دارم. تابان خودشو تو آغوش پدرش انداخت:ممنونم بابا!... 

  نویماش یکه فضا یمیهاکان رفته بود دنبالش تا باهم به شرکت برند... با پخش آهنگ مال صبح
  یا گهیآدم د هیداد. انگار در کنار هاکان  یاحساسش قلقلکش م  ییجورا هیتر کرده بود،   کیرومانت 

 پرت شد.   شیواقع یایشد. تو حسش غرق بود که با قطع آهنگ به دن یم
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 ؟یبهتر  ؟یامروز چطور -

  ینسبت به مرد ایرفته، آ ش یحس تا چه حد پ نیدونست ا یهاکان چشم دوخت. نم  مرخیآره! به ن-
 نه؟و... ای ادی تونه باهاش کنار ب یداره؟ م  یکه همسرش شده بود احساس

  ن یبودند. ماش دهیرس یشگیهم ی! به جا زیقدره نیدخترهم ا ،یبهم زل زد زیر هی نجایاز دم خونه تا ا-
لحظه برگشت طرف   هیموند،  ره یشد. دستش رو دستگ یم ادهی پ دیپارک شد. تابان با ابونیکنار خ

زد   ی! چشمکزینام داره بذار بهش بگند ه  یز یشدن گفت: اگر نگاه کردن به شوهر ه ادهی هاکان قبل پ
  یزباز یشوهرم ه  یدفعه سرشو از پنجره برد تو: در ضمن، من فقط برا نیشد. ا ادهی پ نیو از ماش 

رو   یز یجناب رادمنش! خداحافظ. نگاه هاکان دنبالش بود. کم کم لبخند ر ابونیخ  ینه مردا ارمیدرم
 کنم...   یاون زبون تو کوتاه م یروز   هیدرآورده! آخرش   یلبش نقش بست:موش کوچولو چه زبون

  نی وارد شد باهاش دست داد وسالم کرد. ح یبود بامداد تو اتاق منتظر نشسته بود... وقت  یساعت مین
شو   یز یی وقته! هاکان پالتو پا  یل یبرداشت: خ فشویبامداد ک  ؟ی: آماده ادیسپر زشیرفتن پشت م 

 اتاق کرد.  ۀگوش یچوب لباس زونیآو

 ان؟ی باهامون م ایک گهید-

 . یباش  دیهم هست، خودتم با یخانم شکور  میبر یرو که با خودمون م یب یغ-

 ؟ یچ یبرا یشکور -

 . میتا ما کارمون رو بکن یرو گرم کن یسر هارا  دیتو با ست؟ی مگه دست راستت ن -

 ؟ یچ یبرا یهارا-

 ؟ یکن دیاز کارخونه بازد یخوا یمگه نم-

 میریم یبه همراه عماد یدیوتوح یتهران،منو وخانم شکور  ۀکارخون دیریم یب ی تو وهانا به همراه غ-
 کرج. 

 ؟ یعماد-

 !یآره عماد-
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 ؟ یچ یاون برا-

 اورده؟ ی بدست ن یدیآتان از بهروان خبر جد ،یفهم یبعدًا م-

 کنند. قیتحق   دیبا یبدست آورده ول ییسرنخ ها هی سیپل  نکهیمثل ا-

نده   یوقت سوت هیباشه  یبیحواستم به غ ،یکن  یمو به مو برام گزارش م فته،ی از قلم ن یز یبامداد! چ-
 تره.  نیامروز کارمون سنگ

 !سییبه چشم ر یا-

 هست.  سییامروز آتان ر -

 روز کنده اس. بدبخت پرسنل! پوستشون ام-

 تکون داد و رفت... یخوب! برو به کارت برس. بامداد براش دست یل یخ-

ومهراب عقب   ،هاکانیجلو نشسته بود.عماد یکرد. تابان بغ کرده رو صندل یم یرانندگ   یدیتوح
ازپشت سر نامحسوس چشم ازش بر   نیهم یبرا هیتابان چ یدونست علت ناراحت  یبودند.هاکان نم

 یکرد.عماد یتابان رو نگاه م یمهراب دست چپ هاکان نشسته وهر از گاه  یداشت.از طرف  ینم
باشم؟هاکان اخم کرده گفت: حتمًا بوده که گفتم  میبود که منم تو ت  یرادمنش ضرور  ب: جناد یپرس

 : کدوم شاخه از کارخونه رو برم قربان؟ د یپرس یدی. توحایب

 کشه... یتا بعد از ظهر کارمون طول م میری جنوب رو م  ۀشاخ-

باز کارخونه رو ازنظر   ۀتن داشت. کنجکاوانه محوط زهیی سرد شده بود که تابان پالتو پا  یاونقدر  هوا
رفته بود   یدیکارخونه بود. توح   ریبود.هاکان مشغول صحبت با مد  یخودش امپراطور  یگذروند،برا

  سررفته بود. مهراب پشت  یهم به قسمت امورمال یمداربسته وحراست، عماد یها نی قسمت دورب
 آروم گفت: برات جالبه؟  سادیتابان وا

 نداره.   ینه به شما ربط  ایجالبه باشه -
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اوالً تابان -. هیخوب  زهی مثل تو چ  یخانم با وقار  هی یادب برا ،یش یم روزیبدتر از د یتابان هر روز دار -
که دنبال رادمنش   یبا شرکت دار   یدومًا ادبم به خودم مربوطه! موندم تو چه ارتباط ینه وخانم شکور 

  ؟یو اومد یراه افتاد مشیوت

در سطح   گهید یکارخونه ها ریهاکان با سا یکه من واسط کارخونه ها نهیبود!ربطش ا یسؤال خوب -
 هاکان. ی هم برا ییکارها هیوسط  نیکنم ا یخودم کارم  یکشورهستم اما برا

پشت سرم زده بشه! هاکان به  یخوام حرف ینم ،ی دوروَبر من بپلک یحق ندار  ی نباش ای  یباش–
 جمعشون محلق شد. 

به همراه   دیسف راهنیبه سر و وضع هاکان کرد. پ یداخل؟ هوا سرد شده. تابان نگاه میبچه ها بر-
گفت:جناب رادمنش حداقل   یا لحن سرزنش بار بود. ب دهیوکفش همرنگش پوش  یکت وشلوار دود

تابان بهش توجه  نکهیبهش کرد.از ا  یقیکه سردتون نشه. هاکان نگاه عم دیدی پوش  یم  یگرم زیچ هی
 خودشو گرفت تا دست دور کمرش حلقه نکنه. یبرد به زورجلو یکرد لّذت م یم

. به سمت ساختمون کارخونه رفتند. تابان پشت سر هاکان و یتون خانم شکور  یادآور یممنون از -
خانم  دیی: بفرماستادیا ی. هاکان کنار دندیکرد. دم در رس یمهراب راه افتاد وبه اطرافش نگاه م

به   یبودداد باال: هاکان االن تو  ییبهش زد: ممنونم ورفت داخل. مهراب ابرو ی. تابان لبخندیشکور 
  ریاتاق مد ینثارش کرد ورفت تو ... سه ساعت بعد تو ییخفه شو هین هاکا  ؟یخانم تعارف کرد هی

 هم به جمعشون اضافه شدند. یوعماد ید یخوردند که توح  یم  یینشسته بودند وچا

گفت:   رکارخونهیمد ییَافرا یآورد ورفت. آقا ییبراشون چا ی. هردو نشستند. منشدیخسته نباش-
کنار دستش، پا   زیشو گذاشت رو م   ییاستکان چا داشتم. هاکان یعرض هید،ی جناب رادمنش ببخش

 روپا انداخت: درخدمتم.

که در   یمناسبت دیدارند گفتم اگراجازه بد ین ییکه حقوق پا میکارگر دار ییچند تا نجایراستش ما ا-
 بنده خداها اضافه بشه. نیروز کارگر، به حقوق ا یعن ی میدار شیپ

 چند نفرند؟ -

 هستند.  ییشش تا-
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شون  ی نامه و اسام هیشون بکن وبراشون پرونده درست کن، به همراه  یکامل از زندگ قیتحق هی-
 کنه.  یبررس  یخانم شکور   دمیبفرست شرکت م

 ممنون از لطفتون. یل یخ-

 ه؟ یانبار کاف  یموجود-

  تی به تبع هی بلند شد بق  نکهیبه دو بود.هم  کیکرد نزد یوار یبه ساعت د یخوبه. نگاه  یچ یبله!هم-
درخدمت   دییشده بفرما دهیناهارتدارک د  یگفت:جناب رادمنش برا ییلند شدند.افرااز هاکان ب

 ... میباش

کرد. هاکان بغل دستش بود   یبه تابان م  یق ینگاه عم  هی یتابان نشسته وهراز گاه یروبرو مهراب
 تابان نگاه پرغضب شو ازمهراب گرفت.  ؟یخور   ی: چرا نمد یآروم پرس

 خورم.   یم-

 ؟یچ  یبه دهنش تو هوا موند: برا دهیبعداز ناهار کارت دارم. قاشق نرس -

 . یفهم یبعدًا م-

 ازم سر زده؟ ییخطا-

 ...یفهم  یغذاتو بخور، گفتم بعدًا م-

ند. کارشون تا  زدند وتموم مدارک واسناد مهم رو چک کرد یاز کارخونه به شرکت هم سر  دیبازد بعد
 .دیگفت بره کاخ مروار یدی عصر تموم شد به توح

 .شهیچشم! مهراب گفت: هاکان داره شب م-

حق مخالفت   ی. کس میخودمون باش یبرا یدوساعت هیکرج، حداقل  مییای ب میکن  یوقت نم شهیما هم-
 کرد... ی با هاکان رو نداشت چون اون کار خودشو م

 ی: تا حاال اومدستادیزد: چقدر قشنگه! هاکان کنارش ا یچشماش برق  دیکاخ مروار دنیبا د  تابان
   نجا؟یا
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که   ومدین شی بعد از اون پ گهیاومدم د مایبارم با آ هی ییبار زمان دانشجو هیبوده، شی وقت پ یل یخ-
گ قشن یجا  زنمی م نجایسرهم به ا هیکرج  امی :من هر وقت مستادیتابان ا ۀگ ی. مهراب طرف دامیب

  ی:مد یسمهراب پر ؟یر یشام سبک بگ  هی یبر  یدیبا توح ی تون  ی. هاکان رو به مهراب گفت: مهیدنیود
 ؟یبخور  نجایشامو ا یخوا

 از نظر تو اشکال داره؟ -

... با رفتن مهراب ،تابان  دمیپرس نی هم یبرا  یکن ینم  های زیناپره  نیوقته که از ا یل ینه نه! آخه خ-
 درحال قدم زدن بودند. یبه اطرافشون کرد. چند نفر  ی. هاکان نگاهدیکش  ینفس راحت

 دوش تو افتاد. یرو ی! قسمت اعظم بازرسیخسته شد  یامروز حساب-

 .  یتک ای یانجام داد چه گروه دیکار رو با-

  میری هاکان نگاه کرد: گ یرفت،تو چشما. تابان سرشو باال گ رمی برات بگ یز یچ هیبازار  میوقت نشد بر-
 ؟ یکرد دیگفتند به چه مناسبت برام خر  یدوروَبرت نم یآدمها ن یاونوقت ا یدیکه خر

 ؟ یبه اونها چ-

 هیبزن که دوتا نشه!  یحرف  هیپس  میبفهمه ما با هم عقد کرد  یکس یخوا ینم  یگیمگه خودت نم -
 هاکان!   یش ینابغه م  ییوقتها

 ؟ یَبده شوهِر نابغه داشته باش-

 ؟ یهمه خوش نیتو ا  یوقت خفه نش هیس، یی جناب ر یخودتو دست باال گرفت یل یخ-

 غرق شدن ها! نیتا باشه از ا-

 !ییپررو یل یخ-

 . یدیپررو نباشم که درسته قورتم م-

 ! ادهیز تی نیری ش یل یخ نکهیمن تو رو قورت بدم؟نه ا-

 . امی بر نم یک ی ن تو از پس زبو امیبرب  یتابان از پس هرک -
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  یمهراب چ نی! ای: راستد یبه خاطرش رس یز یچ هیدفعه  هیواقـ...   ؟یدون یزبون دراز م هیاالن منو -
تا حرص منو   شیاریعمدًا با خودت م ادیازش بدم م یدون یدنبال خودت؟ م  شیبوده انداخت

 !؟یار یدرب

 منم نتونستم نه بهش بگم.  ادی خواد ب یداره! گفت م یچه اشکال -

 آره؟ رهی م ادتینه گفتن  یرسی نچسب که م ۀپسر نیاما به ا ینه بگ هیبه بق یهاکان خوب بلد-

 بدبخت؟  نیبه ا یداد ری تو چرا گ-

! االن صداتو  واشی سیدادم؟هاکان انگشت شو رو لب تابان گذاشت: ه رمینه!من گ  ردادم؟یمن گ-
 شنوند.  یم

بهش   یحس بد هی ادی پسره خوشم نم نیمن از ا گم،یبار هزارم م یکه بشنوند،هاکان برا گمیعمدًا م-
 دارم.

هدف به   یلحظه موند. نگاه ازهاکان گرفت وب هیکرده که ناراحتت کرده باشه؟ تابان  یتا حاال کار -
  یتونم بهش اعتماد داشته باشم احساس م  یکه نم هیجور هیبگم؟ انگار  یاطراف چشم دوخت:چطور 

 به کفش داره. یگیر هیکنم 

  یپا زد تو ساق پا ۀخود داره. برگشت با پاشن یجا گهیمهراب که د یتابان! تو به همه اعتماد ندار -
 هاکان.

دفعه بلند شد.  هیداد  یآقا گربه!هاکان که خم شده بود و پاشو ماساژ م ردادمی به همه گ یمن ک-
 گام عقب رفت.  هی گفته یچ  دیتابان آب دهنشو قورت داد. تازه فهم

.  ین یب یتابان به احترام خودت سرجات بمون وگرنه بد م  ؟یروم گذاشت دیاسم جد هی! باز ؟یباز گفت-
داد و افتاد دنبالش.  رونی ب ی. هاکان نفسدنییشروع کرد به دو ییهویتابان آروم آروم عقب رفت و

 کردند...  یکه اون اطراف بودند متعجب نگاهشون م ییآدمها

ولو شد و   نیاز هاکان نبود. رو زم  ینگاه به اطرافش کرد. خبر  هی. زدی بود نفس نفس م دهییبس دو  از
نداره اما   یبی ع ذارهیم هی! خودش اسم رو بق یمغرور ومتکبر ازخود راض ۀ: پسرزد یبا خودش حرف م

  ۀپسر نیا یبه الال یل  یماهور جون ل نیچشمت ابرو!از بس ا یحق ندارند بهش بگند باال گرانید
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تونم بهش نه بگم!   ینم گهیبداخالقش گذاشته! تازه اون تفلون نچسب رو انداخته دنبال خودش م
تو دل خوش کردم که بله رو گفتم؟! آخه تابان نفهم آبت نبود نونت نبود  هی موندم من احمق به چ
  هورجونحرفها رو به ما نیا ۀبود؟ رفتم خونه هم  یتکبرت چوم یازخودراض پی شوهرخوشگل وخوشت

 یادامه داد:ا یچموشت بود. با لحن زار  ۀپسر نیبهتر از ا یدییزا  یاگر چغندر م گمی!بهش مگمیم
  یبال نیع  نمیکردم ا یم موی سر راه مِن بدبخت! من داشتم زندگ شیبود انداخت  یچغندر چ نیخدا ا

  باشد سرجاش، آروم برگشت،  خیتوجه شو جلب کرد. س ییپا یخراب شد رو سرم. صدا  یآسمون
گفت:   یرلب ی کرد. ز یبود ونگاهش م سادهیوا نهینگاه کرد که دست به س یبه مرد دهیورقلمب  یچشمها

شد؟! رسمًا بدبحت شدم، رفت! هاکان خنده شو تو خودش    داشیاز کجا پ  گهید نیخدا! ا  یوووو
تابان خودشو از تک وتا ننداخت. بلندشد   ؟یگفت  یم یشد؟ داشت  ی:چد یحکم پرسوم یخفه کرد جد

 .؟یدار  یکار من مشکل  نیکردم با ا یم فیخودم قّصه تعر یبرا اهامی:داشتم تو رؤستادیا ومقابلش

 ! قاً یتابان بازشد:دق شین گه،آره؟یبود د ونیپسر شاه پر ۀ آها! دست برقضا قّص -

 ازداستانش خوشم اومد. دی شا یدید یرو چ  ،خدایکن فیمنم تعر ی!پس واجب شد برانیآفر-

 . گهی وقت د هی یبرا میذاریم رهید گهینه جانم! د-

  یکم م یتازه اش خوبه. طبق عادت وقت  یز ی از دستش بدم هرچ فهیخوام بشنوم ح  یاما من االن م-
هاکان حرفشون رو   یگوش یدفعه صدا  هیبه االن؟  یداد ری : توچرا گد یکوب ی م  نیپاشو زم هیآورد 

.  دمهلکه نجاتش داده بود دعا کر نیکه به موقع زنگ زده واز ا یکس  یقطع کرد. تابان تو دلش برا
 هنوز نگاهش رو تابان بود. 

 بله!-

-....... 

د  قطع کرد. لبخن وی. گوشمیی ایاالن م میبه داخل کاخ بنداز ینگاه هی میاومد  یمنوخانم شکور -
 گرفت.  دیتابان رو ند  ۀروزمندانیپ

  یهمه شون تاوان دارند منظورمو که م دم،یوشن یرو که زد  ییتموم اون حرفها ، یفکرنکن ِقصر در رفت-
 ؟ یفهم

 .یوپرافاده ا یومغرور و ازخودراض  کدندهی جون به جونت کنند لجباز و-
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 جا داره؟ هیصفات خوب رو ، شوهرت  ۀبده هم-

عسل رو هم  ۀکه کارخون یگوشت تلخ نقدریخوردت!اصالً ا شهیسل هم نمع ۀ !با کارخونششششیا-
 . یکن  یتلخ م

  یم ادمی . تابان جلوتر از هاکان راه افتاد: یباشه،بعدًا حق اعتراض ندار  ادتیکنم!  یم  یتابان تالف-
خانم   هیادب برخورد با دیکم کاره کنه شا هی تتیبه ماهورجونم بسپارم رو ترب  دی! باسییمونه جناب ر 

تابان خنده اش گرفت   ین بلبل زبو نی. هاکان ازافتهیهاکان ن ری قدمهاشو تند کرد تا گ ،یر یبگ  ادیرو 
 اما به تابان نشون نداد تا پرروتر نشه... 

بهش   یدوست داره. تابان نگاه ی ل یخ  یدونست همبرگر زغال یتابان رو بهش داد م چیساندو مهراب
تابان گفت: چه جالب   چیساندو دنیداد. هاکان با د لشیلبخند تحو هیب نگاهش کرد. مهراب در جوا

تونم باهات    یم یگفت: اگر بخوا ی. تابان عصبان ه یتو همبرگر زغال یول می ما همه هات داگ دار
 عوضش کنم. 

 ؟ یمطمئن -

هات داگ رو دوست نداشت اما به زور فرستادش   نکهی شو با هاکان عوض کرد. با ا چیکامالً! ساندو-
ساعت بعد ازشام دوباره  میکار تابان بدش اومده بود. ن نی. مهراب با غضب نگاهش کرد. از انییپا

 کرد...  یم  یتفاوت که هاکان رانندگ نیراه افتادند با ا

  کهی از تعارف ت برسونم تون.بعد یک ی یک ی تا  دیتهران. هاکان گفت:آدرسوهاتون بگ دندیده رس  ساعت
مهراب بودند. تابان  ۀرو رسوند. تو راه خون ی،عمادیدیتوح  بیبه ترت  گهیوپاره کردن به همد

  نسمت تابا ۀشد.   کنار پنجر ادهیساعت بعد مهراب هم پ میبود. ن  دهیچشماش بسته وانگار خواب
هم دعوت کنم هر   رو  یدادند گفتم تو وخانم شکور  بیترت  یمهمون هیاومد:هاکان! فردا شب بچه ها 

 ؟ یایم ،یست ین  بهیچند تو که غر

 .  امی جور شد حتمًا م  دم،یقول نم-

فاصله    نی.مهراب از ماش گمیبه تابان غرق خواب کرد:باشه م ینره. نگاه ادتی یپس خانم شکور -
 جواب داد تا مزاحم خواب تابان نشه: بله؟!  عیسر یبوق راه افتاد. با زنگ گوش  هیگرفت.هاکان با 

-..... 
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 تهران. میدیسالم! تازه رس -

-..... 

 خودمون. ۀبرمش خون یاونجا، م امیوقته تا ب رید-

-...... 

 نه خوابه!-

-..... 

 .دیچشم! نگران نباش -

-...... 

 ۀبه سمت خون  رو  ریبه تابان کرد ومس  یرو داشبورد گذاشت، دوباره نگاه  وی. گوشری شب شما هم بخ-
. تابان اونقدرغرق خواب بود که نگیرفت تو پارک میباز شد ومستق موتیخودشون عوض کرد...در با ر

رو   باندر رو باز کرد و آروم تا  واشیوسمت در کمک راننده رفت.  ادهیکنه. پ دارشیب  ومدیدلش ن
 هیباال   ۀنداشت. تا برسند طبق ی نیکرد. وزن سنگ یبار بود تابان رو بغل م   نیدرآغوش گرفت. اول 

 لحظه چشم از صورتش برنداشت... 

بود   قیآورد وشالشو ازسرش برداشت. اونقدر خوابش عم رونی روتخت. کفشهاشو از پاش ب گذاشتش
و اومد کنارش   دیپوش  یدست لباس راحت  هیپالتو رو از تنش درآورد اصالً تکون نخورد...  یکه وقت
  کیتونست بخوابه.به ساعت نگاه کرد نزد ید که جمعه بود و راحت مبو نیفردا ا  ی. خوب دیدرازکش

 خوابش برد... یک  دیشب بود.خسته ازکار روزانه نفهم میون کی

که شد  ار یبود. هوش  واریاز چشماشو باز کرد. انگار د یک ی. یز یچ هیزد تو تخت که خورد به  یغلت
خواب   یکه خواب بود. صورتش توبه هاکان  دیتو تخت نشست. به اتاق نگاه کرد تا رس عیسر

تکون داد:جون به  یمهربونتر بود. چشمش به شال و پالتوش افتاد که تا شده رو مبل بودند.سر 
  یچ دمیخشکش زد:شن  شتری خواب آلود هاکان ب ی بچه زورگو! با صدا یجونت کنند فرصت طلب 

 دهنشو گرفت.هاکان چشم باز کرد. یدست جلو هیتابان با  ؟یگفت
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جوره از کار    چیطور افتاده رو دور فحش و ه نیهم  روزیاون زبونت بکنم ازد یبرا یفکر  هی دیبا-
 . فتهینم

بفهمه چه خبر شده خودشو   ادیشد، تا ب دهیتابان کش یدفعه بازو هی! یزبون  یب  یلیتوخ  نکهینه ا-
بود چون بارها   یا هودهیب  ،کاریی رها یتالش برا یمواقع نی. در چندیهاکان د ۀمردون یردستهایاس

 کنار گوشش زد.  یز ی امتحان کرده بود. بوس ر نویا

 . یحرف بزن  ینطور یبا شوهرت ا دینبا یفهم  یزبونت کوتاه شد م یوقت-

 .زنمیدلم بخواد با همسرم حرف م  یمن هر جور -

 گه؟ید هینجوریا-

  ییتابان راه به جا یبرو. دست وپا زدنها یتون یبله! هاکان محمکتر تو بغل فشارش داد: حاال اگر م-
 شه؟یم رمونینبرد با حرص گفت: هاکان داره د

 شه؟ یم رمونید یچ-

 شرکت!-

 داره بهت خوش گذشته.  یادی ز نکهیامروز جمعه اس مثل ا زمی عز-

 ! ارمیسرت م ییچه بال  نیولم کن تا بب یمرد-

 جام راحته. یک یفعالً من -

 من ناراحتم!-

تابان  یدرباعث خوشحال  ۀ. تقرونی .نفسشو پرصدا داد بشهیجات راحت م یکمتر ولو بخور -
 زنند.   یشد:هاکان در م

 بذار بزنند. -

 .ازدهی هاکان زشته به خدا! ساعت -
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شد.   شیزندگمرد   یها ییزورگو می کرد پس تسل یباشه! کل انداختن با هاکان فقط خودشو خسته م-
زد   یداد ولش کنه. غلت تی. باألخره هاکان رضایحرف   چیتو اون حال موندند بدون ه یا قهیده دق
نگاه کردند. لب تابان به  گهی مدت تو سکوت به همد هیصورت تو صورت هاکان شد.  د،یوچرخ 
 به خدا!  یا وونهی شکفته شد: د یلبخند

 ؟ یچ یبرا-

کشف  یعن ی یز یر  یتموم محاسباتمو بهم م رانهیحرکت غافلگ هیکشف کنم با   تویژگیو هی امی تا م-
 .لهیکردنت کار حضرت ف 

 برات ناشناخته ام؟  نقدریا یعنی-

 . یمرغ عشق مهربون  نیبارع هی یاسب سرکش نی بارع هی یندار  یاوهوم! آخه اخالق ثابت -

گفتم تا   بهاتوی!ع ینکردم پررو بش  فیتابان درهم گره خوردند: من تعر ی! اخمها گهید مینیما ا-
 .یاصالحشون کن 

به دو طرف   ی. سر گندیتابان تا بناگوش باز شد:همه بهم م شیبه خدا! ن یتابان آخر ضد حال یعنی-
 . دی. از حرف هاکان رنجشهینزنه دلت خنک نم شی بار اون زبونت ن هیتکون دادو از جاش پا شد: اگر 

وا رفته   ۀژل نیوع نیبا کله رفت تو زم  هویداره؟ هاکان درحال بلند شدن بود که  شیزبون من ن -
تابان   ی عن یوار گفت:  دیپهن بود برگشت طرف تابان، تهد نی پخش وپال شد.همون جور که رو زم

  نکهیخونم قبل ازا یکنم خودمم برات فاتحه م  یخودمم حلواتو درست م یشی امروز بدستم کشته م
  دیکل  نکهی.همدییوسمت در دو  دیاز جاش پر یقرق  نیع دی رو قرمز د  تیبرات بخونند. تابان وضع هیبق

  یکه کرده بود التماس م یاز کار  مونی. پشدیهوا د یهاکان تو  یرو تو درچرخاند خودشو رو دستها
 .  نیکرد تا بذارتش زم

 یاز اتاق هاکان راهشو به اون طرف کج کرد. صدا  ییبره که با سروصدا  نییخواست پا یهارا
تابان   نکهیاما از ا  دیشن  ی. درست حرفهاشون رو نم سادیاومد. فال گوش وا  یتابان م ۀمستان یخندها

 هدر زدن ک یشد. دستهاشو مشت کرد و باال اومدند برا  یم یکرد عصب  یرو در آغوش هاکان تصّور م
 هانا رو هوا موند. یبا صدا
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ازجاش تکون نخورد.هانا با تشر گفت:خجالت بکش! بهتره تا هاکان  ؟یکن یکارم یچ  نجایا !؟یهارا-
 . نییپا میبر دهینفهم

 نداره. یبه تو هم ربط نی و ا رمیمن هر جا که دوست داشته باشم، م-

 گهیکنند در ضمن همد یکارمینداره که چ یبه خدا قباحت داره! اونها زن وشوهرند به تو ربط  یهارا-
  یب ی. هارادهینفهم یتا کس میحاال بهتره بر ،یگفتم تا حد خودتو بدون  نویدوست دارند ا یل یرو هم خ

 رفت اما دلش پشت دراتاق هاکان جا مونده بود...  نییتوجه به هانا پا

ساعت   ؟یبلند بش یخوا  یتخت بود نگاه کرد: نم یبه هاکان که هنوز تو نهیرد از آشالشو سر ک تابان
 . امیزد تو برو منم االن م یخانواده ات آبرو دارم. هاکان غلت شی از دوازده گذشته من پ

کرده  دایپ یبهش وابستگ  ییجورا  هیداد  یوفق م یزندگ   نی. تابان داشت خودشو با امیریباهم م-
دونست   یبود که تابان نم  یمرحله ا نیعشق آخر نکهیداشت و ا  شیدر پ یادی راه ز یبود، تا دلبستگ

خواست به خودش فرصت دوست داشتن رو بده، کم کم در  ینه. م ای دیبه اون مرحله خواهد رس
  شی رو شی درپ یناشناخته ا یا یدن  هیدونست و  یازش نم یچی باز کنه که ه  یمرد یشو به رو لبق

 میازش نداشت تصم  یهنوز شناخت کاف یهاکان بود ول ۀشد که عقد کرد یم  یبود، االن شش ماه
  یبا من بر  یخوا یم  یراه برداره. هاکان نشست: مطمئن  نیدر ا اطیگرفت قدمهاشو آهسته وبا احت 

 ؟ یکردم ناراحت لیخودمو بهت تحم   نکهیزد: نکنه از ا ی. تابان لبخند محونییپا

  نیبه لباسهاش کرد:هم  یصبرکن تا لباس عوض کنم. تابان اشاره ا قهیچند دق وونه،ید هیچه حرف نیا-
  یو شلوار ورزش دیکوتاه سف نیبه بلوز آست یهاکان نگاه ؟یمهمون یبر  یخوا یها هم خوبه! مگه م

به دست وصورتش زد،  ی. آب یبهداشت   سیاومد ورفت تو سرو نییمارک دارش کرد. از تخت پا 
 ...نییمرتب کرد وهمراه تابان رفت پا  وهاشوم

  یعروسم؟ هاکان به جا یاومد ی گفت:ک  یتابان لبخند زدند. ماهوربا خوشحال  دنیوماهوربا د یهاد
 یاونقدر خسته بودم نتونستم تابان رو برسونم خونه شون. هاد میدیرس رید شبیتابان گفت: د
د  یخواب رو سف  یرو  یگفت:پس حساب هیو با کنا دهیباال پر یابرو هیا . آتان بیکرد یگفت: کار خوب

خنده شو   یکرد جلو  یبشه. هانا سع  لیتکم تونیتا ناهار آماده وشاد دیبخور یز یچ هی! حداقل دیکرد
زنمت به خدا. آتان از رو هوا  یم شمیسمت آتان پرتاپ کرد:آتان پا م  یکه هاکان پرتقال  رهیبگ

 گرفتش. 
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 ی. هارایبخور از حال نر  یز یچ  هیآشپزخونه  مینگفتم! هانا دست تابان رو گرفت: بر یز یمن که چ-
تابان زوم کرده بود.هاکان با نگاه پر از غضبش   یرو شتری کرد اما ب یداشت به کل کل بچه ها نگاه م

کنه. تابان   یجه هاکان تو یبود که به اخم وتخم ها یاون لجبازتر از  یرو نشونه گرفت اما هارا یهارا
 دورباشه...     یهارا ررس ی به همراه هانا به آشپزخونه رفت تا از ت

             ********************************************** 

داد  واریبه د هینداشت. تک  یا دهی اما فا ارهی کرد بهوشش ب یسع  کای نبود. ها یف یچندان تعر مایآ وضع
تحّمل کن هر جور شده هاکان  یتون  یکنم چشماتو بازکن! تام یخواهش م  مایو چند بار صداش زد: آ 

  نکهیا یشد. نا تهغذا هل داده شد و دوباره در بس ینیدر س ی! در باز شد. از الکنه،مطمئنمیم دامونیپ
  مای به خاطر آ  ،یتحّمل کن  دیرد به حرف زدن:بارو هم نداشت. با خودش شروع ک  ارهیبلند بشه غذا رو ب 

 انیباألخره م یار ی دووم ب  یهرچه مزخرف باشه بخورتا بتون ،غذاهاشونیتحمل کن  دیشده با
 ... میصبر وتحّمل داشته باش دیکنند فقط با ی م دامونیسراغمون، پ

           *********************************************** 

فقط به    ییایاگر اجازه دادم باهامون ب ،یکن  یتو دخالت نم نیان دوباره تذکر داد: بب رو به آت بهروان
! چند بار  دمی بابا! شن  ی... وسط حرف بهروان اومد:ایایافتاد جلو نم یمون بوده، هراتفاق  یخاطر دوست

 ؟ یگیم یدار 

 . ستین دیبع ی چی کّله شق ه یاز تو-

 مونم تا شما کارتون تموم بشه خوبه؟ یجا منتظر م  نیمن هم-

خواست فرارکنه فقط  پاشو نشونه    ی پسر خوب! رو به بچه هاش کرد:همه حواستون باشه هرک نیآفر-
  ینتهایبره رو پست خودش... هانا تموم پر  یخوام.بعد دستور داد هر ک یهمه رو زنده م دیریگ یم

. یورده بود و داراب رفته بود سراغ عمادرو آ   یبیهاکان. بامداد، غ یگرفته شده رو گذاشت جلو
شکست. هانا وتابان مرتب ساعت رو    ینفسهاش م یبود که سکوت اتاقو صدا یهاکان اونقدرعصبان 

 دنیبا د یکرد. عماد  شتریوداراب اضطرابها رو ب یدر و وارد شدن عماد ۀتق یکردند. صدا ینگاه م
  شجناب رادمن دیاشاره به جمع کرد: ببخش. دینشن یآن خشکش زد. آروم سالم کرد جواب  هی یبیغ

  یعماد یتو دلش انداخت. هاکان ازجاش پاشد واومد روبرو یسکوِت بِد اتاق رعشه ا م؟یجلسه دار
بعد همه نشسته  قهی. چند دقشهی م  یجلسه رسم نندی! لطفًا همه بشی:  جلسه دارم اونم حساب ستادیا
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کنم. رنگ   ی ازشما شروع م یبیغ یکردند. هاکان پرطعنه گفت: خوب آقا ینگاه م گهیوساکت به همد
 نگاه هراسونش به هاکان بود.  دیپر یبیغ

گرفت.   نیی سرشو پا یبیشش از سهام وبورس چقدر بوده؟ غ نیا یبرامون بگو سود شرکت تو یب یغ-
 .منتقل کرد  یهاکان ترسو به عماد یجواب بده. لحن سرد ومحکم و جد ی دونست چ ینم

شش ماه اول رو   یها نهیتا سود هز دهیاالن وقتش رس  ؟ یستیمگه شما مسئول سود سهام شرکت ن-
از  یو تا حدود  یشرکت  لی. رو به داراب کرد:داراب تو وکستین  یاما هنوز خبر  یبه اّطالعم برسون 

 سود رو برامون داشته؟  نی شتریبورس تا حاال االن ب  ایکدوم سهام  ،یار یبورس وسهام سر درم

کرده اما ما تو سهام خودمون ضرر   یادیبه من گفتند سهام شرکت... سود ز  یبی غ یراستش آقا-
بلکه   چ،یکه ه میشش نه تنها ضرر نکرد نیتو ا دمیکردم د  یر یگیکالن! من پ ی لیاونم خ میداشت

 لط به من دادند.اّطالعات غ یب یغ یاما آقا میهم داشت ینسبت به پارسال رشد پنجاه درصد

باز سکوت کرد. هاکان  ی ب یاون همه سود شرکت کجا رفته؟ غ دیبگ شهیم  یبی غ یخوب آقا-
چطور متوجه  دیشما مسئول کل قسمت سهام هست یرو هدف قرار داد:جناب عماد ینبارعمادیا

از همه مهمتره   د؟ینکرد یر یگیچرا پ نکهینشده؟ وا زیهمه پول چرا به حساب شرکت وار نیا دینشد
و اون  یعماد نینداشت. توپ افتاده بود تو زم یبی بهتراز غ یحال  یچرا به من خبر داده نشده؟عماد

 تو دستش نبود که رو کنه.   یچیه

 سهامداران بهش دادند.  سیی نامه دستم داد وگفت که ر هی یبیدونم!غ یقربان من نم-

 ؟ یاون نامه رو دار -

 هیکه  یهست  ی هاکان سکوت اتاقو شکست: تو چه مسئول یه صدادفع هیدونم کجا گذاشتمش!  ینم-
پست رو بهت دادم؟ دادم که  نیا  یچ یبرا ؟یوبزرگ رو گزارش نداد  یمهم نی موضوع به ا نیهمچ

از اوج صداش کاسته شد اما همچنان    ؟یوکودن فرضم کن یبخند شمیدادم به ر  ؟یکن  انتیخ
واختالس    یبه جرم دزد ایرفته؟   یاون همه پول کجا وبه حساب ک  یگ یبرام م  ای یعمادبود: یعصبان 

که به  یز ی تومن بوده تنها چ ونی لیهفتصد م اردیلیشش ماه پنج م نی! سود اسیدست پل دمتیم
  یک  بیتو ج ستیپول مشخص ن یۀتومن هست بق  ونیلیوپانصد م  اردیلیحساب شرکت رفته سه م

شروع به   ی عماد یاومده تا به زور متوسل نشدم. دستها یاون همه پول چ سر  یرفته،بهتره خودت بگ
ماهانه،ذّره   د؟یکرد الیخودتون خ شی پ یچ  د؟یبا هالو طرف دیکرد. هاکان ادامه داد: فکرکرد دنیلرز
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خودتون    شی وپ دیکرد یماستمال یطور  ویوهمه چ دی مختلف کش رفت یذّره، از حساب به بهانه ها
کور   یول خبره،آره؟ی خنگ ازهمه جا ب هی! ارهی سر در نم یچ یازه نجاستیا سییکه ر  یاحمق  نیا دیگفت

کشم  ی حلقومت م  همه رو از  یقرون از اون پولها رو باال بکش هیبذارم  ی! کورخوندیعماد یخوند
  دیزندون آب خنک بخور یها لهی پشت م دیتا آخرعمرتون بر ارمی سرتون م ییپست فطرت! بال  رونیب

  دیستی مار ن گهیمار رو ازباال قطع کرد هرچند د نیسِرا دی رسم،بایهم م شرفیب  ییبه حساب اون هجا
به   خبرمیب  یزبون باز کرد وملتمس گفت: قربان من از همه چ  ی.عماددیشد یکه افع دیاونقدر خورد

 یکرده منو خام خودش کرد ازم سوِء استفاده کرد... صدا زی همه چ یب  یبیغ  نیخدا! کل کارها رو ا
منو   یتو نبود نیا ندازد؟یخودتون رو گردن من م  یهای: چرا کثافت کاردیرو بر یحرف عماد یب یغ دبلن

و    رهیدرزش نم یهست که مو ال قینقشه مون اونقدر دق  یکه گفت ینبودراه؟ تو  نیتو ا یکشوند
 بگوِد  ؟یچرا الل شد  م؟یرفت رانی رادمنش بفهمه ما از ا  یوقت  یگفت یتو نبود شه؟یمتوجه نم  یکس

 فیکث یعماد نیگناهم! اما ا یب  گمیرو به هاکان کرد: قربان نم ؟یهم کرد یا گهید فیکث یچه کارها
بود که اّطالعات    زشیهمه چ ی خودشو به اسم من تموم کنه! خوِد ب   ۀشرمان  یب  یحق نداره کارها
رو   تاقتونا می...شب شبانه اومدهی...ی...حتیحت گه،ید  یک یداد تا برسونم دست  یشرکت رو بهم م

ه شو! فقط  هاکان لرزه به اندام همه انداخت: خف ی.... صدا میتا اسناد شرکت رو بردار میرو کرد  رویز
مشت نمک به حروم سر سفره ام  هیمشت دزد دوِرخودم جمع کردم و خبر نداشتم،  هیخفه شو! 

جونم!  یبال دیوشد  مکه کرد ی! دستم درد نکنه با ِکشت وکار نیآوردم تا بهم ازپشت خنجر بزنند، آفر
ادامه نداد رو به   گهیود دیآه کش ه یشب یچه...نفس  ستی دزد وآدم فروش که شاخ ودم نداره! معلوم ن

  یبر  یحاال م نی وخودشو هم یدار  یکه ازعماد یبه همراه مدارک اوردمیسرشون ن ییداراب کرد: تا بال
کرد اما   یالتماس م  ی. عمادندموضوع نفهم نیاز ا یز ی ! پرسنل فعالً چسیدست پل یدیوم یکالنتر 

هاکان گفت:بامداد توهم  بلند شد که عی. داراب سرییکذا یالتماسها نیگوش هاکان پر بود از ا 
 هیبخوان   دنشیپلکند و با د یاطراف م  نیداشته باشه که ا ییباهاش برو ممکنه هنوزهمدست ها

 گفت و بلند شد... یبکنند. بامداد چشم ییکاها

گفت: توهمچنان  یبی کرد. هاکان رو به غ یهاکان نگاه م  تینگران به صورت کبود شده ازعصبان  تابان
سرت   یبدتر ازعماد   ییبال یکه اگر بزن  یمنو دور بزن یبه حالت بخوا  یدامه بده، واکارتو با بامداد ا

 پس حواست به کارت باشه.  ارمیم

 من غلط بکنم آقا! -
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 ؟ یاوردیبدست ن یو اون دختره خبر  کایاز ها-

 .شندیمشکوک م دیرو گرفت ینشد، حاال که عماد  رمیدستگ یچی شرمنده! ه-

 محرمانه! تیمدت رفته مأمور هی یکجاست بگو ازطرف شرکت برا یدندعماد یاگرازت پرس-

 نینشست. هانا گفت: داداش ا  زیتونم برم!با دست اشاره کرد بره... برگشت پشت م  یبله قربان! م-
.  دی. رو به پنجره چرخکنهیعود م  گرنتینکرده دوباره م   یخدا ستیهمه حرص خوردن برات خوب ن 

افتاد که  یاطرافش م  یآدمها اد ی یوقت  یدش مسّلط باشه ولکرد به خو یافکارش مشوش بود،سع
نبود. عطر   یخبر  چیگذشته و از برادرش ه یماه کیشد.   یکردند داغون م  انتی بهش خ یر چطو

 تابان رو کنار خودش حس کرد اما تکون نخورد.

 . دستش نشست رو شونه اش: هاکان!دینشن  یهاکان! حرف-

 نگران کرد.  یبه هانا  یخوام تنها باشم! تابان نگاه یم-

 انجام بدم؟  ادیاز دستم برم یکار -

  یکه ازم کمک م نمیب  یاکثر شبها کابوس او دوتا رو م شم،ینشند آروم نم  دایپ  مای وآ کای !تا هایچ یه-
 . هانا هم اومده کنارشون. ادی از دستم برنم یکار  چیخوان و من ه

تا   ؟یاوج گرفت: صبر؟ تا ک ی. صداش کمیصبر وحوصله داشته باش دیبادونم سخته اما  یداداش م-
اس نسل شو از رو   هیقض نیپشت ا یخبرها هر دوتاشون رو کشت؟ بفهمم ک  یاون ازخدا ب  یوقت
جوش   نقدریا شهیبردار ! اما م نی خوب! نسل شو از رو زم  یلیگفت:خ  یدارم. تابان حرص یبرم نیزم
  یگوش ی صدا ؟یکن  دایرو پ یافع  نیا یخوا یم یچطور  یفتی ! از پا ب؟یوکار دست خودت ند  یننز

جواب داد. موقع حرف    عیاسم آتان سر دنیکرد . با د دای پ  ویرو وگوش  رویز فشویهانا بلند شد. هانا ک 
 زدن استرس داشت. 

 جانم آتان!-

-....... 

 خوب!-
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-...... 

 ? ی چی ه یعنی-

-....... 

اکتفا کرد. تابان    یشد؟هانا به سردادن  ی:چد ی! مواظب خودت باش... تابان پرسدمیخوب فهم یل یخ-
 !... میداد: باز به در بسته خورد  هیتک زی م ۀبه لب دیناام

بدست آورده.  یازهمون افراد تماس گرفته بود که اسناد مهم یک یبا  یب یساعت پنج عصرغ روزبعد
شد. آتان تموم تذکرات الزم رو   یکه مرد ناشناس بهش داده بود همراه آتان وهاکان راه ی طبق آدرس

:  دیرس مدارک پ دنیبا د یب یجنوب شهر بود. غ  یرستورانها  نیاز شلوغ تر یکیبهش داد. آدرسشون تو 
رو   یکار  ستیبه تومربوط ن  نشیگفت:ا  ضیبهشون؟ هاکان با غ دیاصل مدارک رو بد دیخوا یواقعًا م

به  یشد.نگاه ادهیپ  نیچشم قربان. ازماش-هم روشن باشه.  تی ه ازت خواستند انجام بده گوشک
 نسوز  یرفت... رستوران شلوغ و جا  ابونیبه اون طرف خ  دیاطراف کرد. اسم رستوران رو که د

  یتنش بود... رفت رو صندل یمشک  یکه بارون یکی یشد رو  خی تا م  دیانداختن نبود. نگاهش چرخ
 ست: سالم! مرد مشکوک نگاهش کرد.روبروش نش

 !د؟یببخش-

 به اطرافش کرد. یهستم باهاتون تماس گرفته بودم. مرد نگاه نامحسوس  یب یغ -

 شناسم!  یاسم نم  نیبه ا یکس -

نشه   یکردعصبان یسع یب ی؟غیی:کدوم هجادیپرس  ییاسم هجا  دنیاومدم.مردبا شن ییازطرف هجا-
 سر سخت بود.   هیبرخالف بق یکی نیا

  ی من اشتباه گرفتم با اجازه. بلند شد هنوز چند قدم دور نشده بود که مرد صداش زد: کس دیببخش-
 . شیقبل یلبخندشو جمع کرد برگشت ونشست سرجا  یب یهم دنبالت اومده؟ غ

 .ارمیکه خبر براتون م  ستیبار اولم ن  نی! در ضمن اری نخ-

 ومد؟ ین  یچراعماد-
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بهم گفت درنبودش قرارها رو من   اد،ی اومد نشد ب شی محرمانه براش پ تیمأمور هیازطرف شرکت -
 دونم. ی من هنوز اسم شما رو نم  دیکه برگرده، ببخش  یهماهنگ کنم تا وقت 

 . یبدون   ستی الزم ن-

 باشه! -

آورد وگذاشت جلوش   رونیب  یرنگ  یمشک لونیپالتوش برد نا ری دست ز یب یغ ؟یمدارک رو آورد-
بود. مرد پاکت رو برداشت. مدارک رو درآورد وچک   ی سخت  یلی ! کارخفتمیب  ریبود گ  کیوگفت: نزد

روش زوم شده بود انگار بهش اعتماد   ینشست. نگاه مرد بدجور   یبی رو تن غ یکرد. از ترس عرق سرد
 . شتندا

 ؟یرو از کجا کش رفت  نهایا-

تنها فرصت   رون،ی هم رفته بود ب شی کرج منش ۀکارخون دیزدرفته بود با سیی ر  ،یبا هزار بدبخت-
خواست صحت حرفهاشو تو  یشد.م  یبیچشم توچشم غ یطوالن یبدست اومده بود. مرد مدت

 چشماش بخونه. 

 مرد مدارک رو داخل پاکت گذاشت. از جاش بلند شد. ه؟یچ یحرکت بعد-

 . دمیبهت خبر م-

  یبا آتان تماس گرفت و نشون یبی وران خارج شد غکه مرد از رست نیمونم. هم یاوهوم! منتظرم-
 هاشو داد. 

  یکرد. هاکان چشم ازش بر نم یم بشی شد و راه افتاد... آروم تعق نشیمرد سوار ماش  دید آتان
داره   ستیشد. آتان گفت: معلوم ن ادهی سوار وپ ییداشت تا مبادا گمش کنه. مرد چند جا

 ره؟ی کجاها م کنه؟ی کارمیچ

خونه ها    نی ازهم یک یافتادند بتونند تو  سی پل ری وقت گ هیسوراخ سنبه دارند که اگر  نقدریا نهایا-
 کنند.  میخودشو قا

 کنند.  یدر واقع فکرهمه جاشون م-
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 .فتهی م سیپل  ریبکنه وگرنه راحت گ دیبا-

 شهر.  یباال رهیحاال داره م میتا حاال جنوب بود-

 . یآتان مواظب باش ُگمش نکن-

 بگم؟  یز یچ  هیتونم  یگفت: م  یطوالن  باً ی سکوت تقر هیحواسم هست. بعد از  -

 راجع به؟-

 بود گوششو سپرد به آتان. نیواون ماش ابونی نگاهش به خ کهی هانا ست. درحال-

 بگو.-

  نطورهیا ست ی گم شده اونم حالش خوب ن کایها یاس، از وقت ختهیبهم ر یلیخ   یهانا از لحاظ روح-
برگشت و رو آتان نشست: چرا تا   نیبرمش روانکاو. نگاه هاکان به داخل ماش   یکه چند جلسه اس م

 ؟ ینگفت یز یحاال بهم چ

  نیشلوغه! حواست به چند جا باشه؟ به شرکت، به کارخونه، به قراردادها، به افراد خائن  یل یسرت خ-
که دست رودست  یست؟هارایکه حواست ن یوچ  یک ما،بهیوآ  کایاشرکت، به پدر ومادرت،به ه

کنم   یتونم دارم کمکت م  یکه م ییبشه، منم تا جا یفرج  ه ی دینشسته تا شا سی پل دیگذاشته وبه ام
 آدم چقدرتوان داره؟! هیها رو دوش توئه مگه  تیمسئول ۀوهم نهیبازم کارها سنگ اما

 حاال حالش چطوره؟   ،یازم پنهان کن یهر چقدرهم سرم شلوغ باشه حق نداشت-

  گهید میدر رابطه با پرونده دار یخواستم بگم، هر وقت جلسه ا  یبهترشده، م شی پ ۀنسبت به دوهفت-
خاله رو هم   ره،ی گیم شیدلم آت کنهیم هیگوشه نشسته وداره گر هی نمشیب یم  یهانا روخبر نکن، وقت

  شخوب شدم. هاکان مشت شو تو موها  رمینم گهید گهیم شهیکم خوب م هیدم، تا بر  یچند بار 
  کیماجرست که از ج نیپشت ا یدونم ک ی،نمیپشت گرفتار  یزمزمه کرد: گرفتار   رلبی فروبرد و ز

 وپوک خانواده ام خبر داره؟

 پارک کرد. ابونی خودمونه. آتان کنار خ   نیهست از ب یهر ک-
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  هیدر  موتیرو نگاه کرد. مرد با ر رونیب  عیآتان با انگشت به روبرو اشاره کرد. سر ؟یسادیوا  یچ یبرا-
 خونه رو بازکرد ورفت داخل.

 خونه اش باشه.  گهید نجایگمان کنم ا-

 به راه انداخت.  نوی کرد. دوباره ماش ادداشتیحتمًا هست. آتان آدرسو -

 بهروان. دمیفردا آدرسو م-

 داخل؟ میچرا خودمون نر-

 کنند.   کاری دونند چ ی نه ما! اونها بهتر ازما م سهیکار پل نیغه! اناب-

 کنم .  یامشبو خوش باشه با مدارک، فردا رو براش عزا م هیبذار-

 هاکان! یشیترسناک م یل یوقتها خ  یبعض-

 وضعم نبود! نیترسناک بودم که االن ا-

 .هوندی پ  یوبه خاطره ها م شهیتموم م یروز  هیماجرا هم  نیخدا بزرگه ا-

 باشند.  دهید بیباشه که خانواده ام کامل آس   یترسم روز  یم-

 !... ریزبون تو گاز بگ -

رو   ییچا ی نی ازش استقبال کرد. تارا س ییتابان. تابان با خوشرو شیبردن، رفت پ  ییچا ۀبه بهون تارا
  یبه اتاق کرد: نم یگشت تا سر حرفو باز کنه نگاه یسوژه م هیکنارتخت گذاشت. دنبال  ز یم یرو

  یرو یها  رگهشده. تابان خودکارشو گذاشت رو ب یتکرار  یادیز  یبد ریی رو تغ نجا یکم دکور ا هی یخوا
 نشست.   ی. برعکس رو صندلری زتحریم

 سرم شلوغه که نگو. نقدریاصالً وقت ندارم، ا-

 یتابان!خوبه به زور پا گمیم  م،یدیرو د گهیکمترهمد یکه عقد کرد یهفت ماه نیدونم! توا یم-
  یاتراق م ی عمو هاد ۀحتمًا تو خون یگفت  یخودت بله رو م  لیاگربا م یشد نیوا  یعقد نشست  ۀسفر
 . معترض گفت:تارا!یکرد
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 جون تارا!-

 . یکن دیخواد تهد ی! نم دمیخوب فهم یل یباال برد:خ میتسل ۀ... تارا دستهاشو به نشونـیبلند شدم مـ-

 .  ادیکنم حساب کار دستت م یتا دهن بازم ادی خوشم م-

 سؤال بپرسم؟  هی شهی! حاال مفتهیکردنت ب  یخوام سروکارم با تالف  یباشم ها! نم دهیازت ترس  نکهینه ا-

 اوهوم!-

 داد. رونی شو ب قیوعم  نیتابان نفس سنگ  اد؟یهنوزم از هاکان بدت م-

  یآقا رو نم   ۀافیوق  ختیر یعنیباهاش نداشته باشم  یبرخورد  چیکردم تا ه یچرا! ازش فرارم  لیاوا-
  رونی خودم نشستم وبهش فکر کردم. نفس آه مانندش رو ب  ییروز تو تنها هی  نکهیتا ا نم،یتونستم بب 

دوست   یبرا یفرصت دوباره ا هیبستم، که به خودم  یعهد هیفرستاد وادامه داد:بعدش با خودم 
  یکن  یکه خودتو اجبار به اون کار   یسخت بود دوست نداشتن کس بود، یسخت  میداشتنش بدم، تصم

 هی هایتازگ اد؛یو ازش بدم ن   امیتا تونستم باهاش کنار ب  دمیباشه، دوماه با خودم جنگ   لتیکه برخالف م
نرفتم،   جلوچون مطمئنم اونقدرها  اعشقهیتونم بگم دوست داشتن  یکردم نم دایبهش پ  یاحساس

راه کمکم کنه، ازش خواستم   ن یتارا! از خدا خواستم تو ا یدون  یم ،یاسمشو گذاشتم وابستگ یول
داشته باشم فرصت   یکنم حداقل با هاکان شروع خوب یخوام زندگ  یمهرشو به دلم بندازه، حاال که م

 کشه،منی طول م یبمونم وبخوام بشناسمش،حداقل دوسال گهید یک یازش جدا بشم و منتظر نکهیا
 هدر بدم. های بچه باز نیبا ا یخوام وقتمو الک  یکردم نم یز یبرنامه ر میزندگ  ۀلحظه لحظ یبرا

راهه، ممنونم که پدرومادر    یخودش کل  یرفت شیقدرهم که پ نی،همیگرفت  یخوب  یلیخ  میتابان تصم-
 کنم.  یبهت افتحار م ،یکرد دیرو روسف 

 ۀم برخالف پوستکرد،اونطورکه من برداشت کرد  یَازشون چشم پوش شهیهم داره که م ییبهایع هی-
منطق واستدالله،  یارزش قائله، افکار وکارهاش از رو یلیخانواده اش خ یخشن و سردش، برا یِ ظاهر 

 ارزشمندتره.  یمن از هر ثروت  یبرا نی وا دهیرو انجام نم  یکار  یز ی بدون برنامه ر

چقدر دلهره   شی چند لحظه پ نیتابان از بعد عقدت تا هم یدون  یراحت شد،نم   المیخ  یحاال تا حدود-
ها منتظر    یلیخ  یدون  یبابا بره ودشمن شاد بشه،خوب م  یکه آبرو یبزن یداشتم نکنه دست به کار 

 اول روزنامه ها.  تریو بشه ت  رندیبگ یخوردن بابا هستند تا از آب گل آلود ماه نیزم
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 باج بده.  یکه به هر کس  ستی خودشون ن ۀلنگ یکیدونم! چون بابا  یآره!م-

 د؟ یرو مشخص نکرد  یعروس خی تار-

 بعد از اون باشه.  میبا هم توافق کرد م،یمسئله ا هی ریفعالً گ-

 . دیموفق باش دوارمیانشاءا...! ام-

کرد وگفت:    یاّطالعات؟ تارا تک خنده ا یۀتخل یبرا یواومد یرو بهونه کرد ییحاال تو راستشو بگو چا-
 راستش هردو! 

 !   یبدجنس یل یخ-

 نه؟ ای  دمیفهم یحرف دلت رو م یجور  هی دیبا-

 خسته ام.  یرو بده که حساب ییحاال اون چا یموفق هم شد-

 به چشم...  یا-

 م؟یما کار خودمون رو بکن  دیشما دوتا بذار شهیکرد:م یآدرسو به بهروان داد. بهروان اخم ظاهر  آتان
 ها! یشی م یخوب   سیپل  ؟یَوردست خودم کارکن ییایب  یخوا  ی،میار ی برام م د یآدرس جد هیهر روز 

 . میندازیکارتو جلو م میازخداتم باشه دار دیتازه با  ،یبد یرالکی! الزم نکرده گخودیب -

 آدرس کجاست؟  نی!حاال اادی م افهیچه برام هم ق-

 کن!  داشیتو کارت دخالت نکنم؟ پس خودت بگرد وپ یمگه نگفت-

 !مزهیب-

طرف،   یبرد برا یبیغ میداد میمدارک مهم از شرکت وکارخونه رو جعل کرد یسر  هی! یحقته! راست-
 فرستادم برات.  میواون مرد رو هم ضبط کرد ی بیغ یصدا

 چه خبره. نمی اونجا بب رمیم  پیاک هیبچه ها روش کار کنند خودمم االن با   دمیباشه! م-

 نگفته؟  یز ی چ یعماد-
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 هاشون مال شهرستانه. یتعداد اسم وآدرس داده که بعض هی-

 شهرستان؟ -

 جور باندها همه جا سوراخ سنبه دارند. نیآره! ا-

 شد بهم اطالع بده.  یخبر  مایوآ کایاز ها-

 چشم.-

 ؟ی ندر  یشده کار  رمید -

 قربونت!... -

 یکرد. هانا بدون در زدن وارد دفترهاد یم  تیرو اذّ  یهانا وهاد یدر شرکت بدجور  کای ها یخال یجا
  ایهانا ازعالم رؤ ی. باِراول صداش زد متوجه نشد باردوم با صدادیشد. پدرشو پکر وغرق درافکارش د

 شده؟ یز یاومد: جانم! چ رونیب

 نداره. یا دهیحال فا نیموندنت با ا نجایا یخونه استراحت کن  یحواست کجاست؟! بهتره بر -

به سرش اومده؟ چرا زنگ   یچ  میماه ون کی نیدونم تو ا ینم کاست، ی من خوبم! حواسم پرت ها-
 خوان؟ ی م یزنند بگند چ  ینم

خونه من حواسم به شرکت هست،مامان هم  دیبر کنه،شمای م داشونیپ سی خدابزرگه،باألخره پل-
 . دیکن یکمتر نبودشو حس م  دی روزها کنارهم باش  نیداره اگر ا اجی بهتون احت

 انجام بدم.   دیکار دارم که با ینه دخترم، کل-

 بابا؟  یکن یچرا لج م-

 کنم هانا،سرگرم کار باشم برام بهتره. یلج نم-

 ... یهرجور راحت-
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 یمهراب که سرجا  ۀافیکه در رو باز کرد با ق نیهاکان رسوند.هم باعجله خودشو به اتاق  تابان
نبود. اخم کرده و حواس پرت   یاش لم داده ونشسته بود مواجهه شد. از هاکان هم خبر  یشگیهم
 رفته بود.  ادشیسالم کردن هم  یمهراب باال رفتند. حت یابروها ست؟ی:هاکان ند یپرس

برد.با    یکه داده بود پ یشده هاکان؟! تابان تازه به سوت  تا حاال جناب رادمنش برات یهاکان؟! ازک-
داخل اتاقش   یبهداشت   سی.هاکان ازسرویر یروویه نیتوا یرآوردی از رو نرفت:توهم وقت گ نحالیا
چقدر    ؟یشده خانم شکور  ی: چ د یپرس زشی رفتن پشت م  نیبود. ح  دهیاومد صداشون شن رونیب
 ؟ ینقدرهولیا

دوستم شما هم درست   دنید امیدونم چرا هروقت من م یباهاتون دارم. مهراب گفت: نم  یکارمهم-
به مهراب رفت. مهراب   یهاکان چشم غّره ا شه؟یم داتونیو پ دیفتیکار مهم تون م ادیهمون موقع 

! اگر دروغه بگو دروغه؟! هاکان از جاش پا  گهید گمیهاکان گفت: خوب راست م  ۀتوجه به چشم غرّ  یب
 .امیو به مهراب گفت:االن مشد ر

 !نجایا این گهید یا بهیبگو غر هویِا هاکان! -

  هیشد:  شتر یتابان ب  شخندیبه تابان کرد که ن  ینگاه غضبناک هیگردم. مهراب   یمزخرف نگواالن برم -
رفت.   رونیمحل کاره نه پاتوق و از اتاق ب  نجایا دینباش هیکه مزاحم کار بق د یاریب  فیتشر  ییوقتها

 شدن رو!  عی ضا گه؟ید یخواست یرو م   نیزد بهش وگفت:هم یهاکان برگشت طرف مهراب چشمک 

 تو بودم صد دفعه اخراجش کرده بودم.  یزبونش دراز شده جا یازبس بهش رو داد-

ازدستش بدم،  خوام  یازپرسنل خوبمه نم یکیفراموش نکن اون  ،یستیمن ن یخدا رو شکر جا-
 فعالً...

 وارد اتاق تابان شد و در رو پشت سرش بست.  هاکان

  یل یتالش کرد بغضشو فروبده اما نشد:خ یل یباشه. خ یموضوع مهم  یمنو کشوند نجایتا ا  دوارمیام -
  زنهینم  ی حرف دید یحرف تابان شد وسکوت کرد، وقت یۀمهمه. هاکان تو سکوت منتظِر بق یلیخ

  یخفه ا یبرداشت وگرفت طرفش، با ته صدا زیم  یتابان نامه رو از رو ؟یردشده؟بغض ک ی: چد یپرس
لرزون   یی تو دل هاکان نشست. با دستها یدفعه من بازش کردم. ترس  نیگفت: ا یهمراه ناراحت به

عکس هم همراهش بود... نگاهش به عکس افتاد وآه ازنهادش   هیقبل  ۀنامه رو گرفت.مثل دفع 
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آدم.  هیشب   یشد تا جسم یم دهیعکس فقط دو جسد د ینشست.تو یصندل نیاول  یدراومد. رو
رو پشت پلکهاش   ختن یزد، دستشو گرفت و آروم بهش فشار داد. اشِک درحال ر انو تابان کنارش ز

دادن بهش گفت:هاکان مطمئنم   یدلدار  یحال برا نیفرستاد حال بد خودش کمتر ازهاکان نبود با ا 
  یعکس گرفتند برا نیخواب بودند ا یوقت  دیشا ستیمعلوم ن  یچ یعکس ه یزنده هستند؛ تو

چشماش. هرسطرش بدتراز   ینامه رو گرفت جلو  گهیبار د هیلرزون  یتهاترسوندن ما. با همون دس
 . تابان دل نگران صداش زد. نیبود. نامه از دستش ُسرخورد وافتاد زم گهیسطر د

 با تکون دادن صداش کرد.   نباری. اد ینشن  یهاکان؟! جواب-

  رون،هریاز اتاق زد ب تی دفعه مثل برق گرفته ها ازجاش پا شد. با عصبان هیهاکان با توأم؟! هاکان -
گفت:   یبه منش   دییدو ی. تابان همونطور که دنبالش مزدی شد با مشت کنارش م ی سّد راهش م یک

 .  ادیزنگ بزن ب  گانیبه شا زود

 سادیجلوش وا عی . تابان سرنگیرفتارش متعجب شدند... رفت تو پارک نی! پرسنل از اسایهاکان وا-
!...  گمی م یچ  نیلحظه صبر کن بب هیگفت: هاکان  زدیاز ترس واضطراب نفس نفس م کهیدر حال 

:هاکان به من نی ماش ۀریگباز کنه دست تابان نشست رو دست  نویتابان رو زد کنار، خواست درماش
باردوم   ی... برا یبش مونیکه بعدًا پش یبزن ی! ممکنه دست به کار یهست یگوش بده! االن عصبان 

خوب!حاال که   یل یو محکم گفت: خ سادیتمام قد جلوش وا نباریتوسط هاکان پس زده شد. تابان ا
شو از تابان گرفت ورفت سوار   تی سرخ از عصبان یکنم. چشما یم یپس من رانندگ  یبر  یخوا یم

 شد...

 شکست.  نویتابان سکوت داخل ماش یگوش یصدا

 بله!-

-....... 

 کم نشده بود. یچی به هاکان کرد از خشمش ه ینگاه

فقط  یشرکت عمو هاد   ایب عی آتان نامه تو اتاقمه برو برش دار و دراتاقو قفل کن خودتم سر نیبب -
 عجله کن. 

-....... 
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 زود خودتو برسون.  شهیجوره آروم نم چیه-

-....... 

 خداحافظ. -

 کرد... ادتری کم سرعتش رو ز هی. تابان یتندتر بر  شهیم-

  یچطور  دی ... تابان نفهم نییخودشو پرت کرد پا باً ی پارک شد هاکان تقر نگیتو پارک نی که ماش نیهم
  قیطر نی ازا دیکش یکت شو گرفته بود وم نیآست کهیدرحال دییدو یهاکان م  یشد فقط همپا ادهیپ
  یز یرور! تو رو خدا آبگمیم یچ نی بب سایلحظه وا هیخواست زمان بخره تا آتان سر برسه: هاکان  یم

. آنچنان  ستادیاز اتاقها ا یکی  ی. جلودیشن  یتابان رو اصالً نم  یپرسنل، زشته... حرفها ینکن جلو
و به هاکان نگاه  سادیوا  خیاز ترس سرجاش س ییمحکم در رو بازکرد که در دوبار رفت وبرگشت. هجا

برو   رادمنش خبر کن یازکارمندها داد زد: زود آقا یکیآتان رو به   ۀگرفتن شمار  نیکرد. تابان ح یم
 رفت. آتان جواب داد. ی. مرد با عجله سمت اتاق هادگهید

 زود خودتو برسون.   ؟ییآتان کجا-

-....... 

  نی زم یتو دست هاکانه و رو ییهجا ۀقی دیبرگشت پشت سرش، د ی. قطع کرد. وقتگهیزود باش د-
اون  یشد. به سرفه افتاده بود وهمچنان جلو یداشت خفه م قهیاز  ییبردش. هجا یکشون کشون م

اما با اومدن اون به سمتش، عقب عقب   ستادیشد. تابان جلوش ا یکشونده م نیهمه پرسنل رو زم 
  یخوا یخوره اگرم  ی! ُمرده اش به دردمون نمشیکش یم  ی: هاکان دار زدی وتند تند حرف م ترف  یم

تابان شد و محکم به   کی... هاکان نزدمیزن  یم بذار منو آتان باهاش حرف ی کن  دایرو زنده پ  کایها
  هی یبفهمه هرغلط دیحروم لقمه کار دارم با نیپرتش کرد داد زد: تو دخالت نکن من با ا واریطرف د

کردند. بلندتر از قبل داد   یتماشا م  لمیصحنه بودند انگار داشتند ف نیداره. تموم پرسنل شاهد ا یتاوان
. همه دیشی مردک دچار م نیسر کارتون وگرنه به سرنوشت ا دیبرگرد  د؟یکن یتماشا م دیرو دار  یزد: چ

رو    ییهمچنان هجا ستاد،یااونقدربلند بود که بشنوه اما ن  یهاد ی. صدادندیاز ترس تو اتاقهاشون چپ
. هانا زدی م یبه کبود ژنیکمبود اکساز  یی. صورت هجادیکش یدنبال خودش م  یمثل گوشت قربون

رو   رهیجلوشو بگ نکهیدستش درد گرفته بود و توان ا واری. تابان از برخورد به ددندیبهش رس یوهاد
که نفرت وخشم ازش   ییبا صدا ؟یکن  یکارمیچ ی:هاکان دار سادیمحکم مقابلش وا ینداشت.هاد
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کثافِت   نی کنار! کارم با ا دیکردم حاال بر یم  دیقبل با ۀکنم که چند هفت  یرو م  یداد زد: کار  دیبار یم
 رو که کرده پس بده.   یتاوان کار  د یآشغال تموم نشده با

 . شیکش یم  ینطور یا یاما تو دار -

به خره خره افتاده بود.   باً ی تقر ییخوره. هجا یجا برنم   چیکم بشه به ه نیانگل از رو زم هیبه درک! -
کرد   ین داد. آتان خودشو رسوند به هاکان، اول از همه سعبه دل تابا یدیآتان ام یپا دنییدو یصدا
 یرو از دستها  واز پرسنل تونست اون یکی باألخره به کمک   یرو رها کنه. به هر ضرب و زور   ییهجا

از پرسنل هنوز   یو رو به موت بود. تک وتوک  زدیم  یدیبه سف ییهاکان نجات بده. صورت هجا
 ون دستور داد زنگ بزنه به اورژانس زود باش... ش یک یکردند. آتان به  یداشتند نگاه م

 ست؟ ین ینگران ی:جاد یکه اونجا بود پرس یزد از پرستار  ییسر به هجا هی یهاد

اومد.با داراب تماس گرفت   رون ی تکون داد و از اتاق ب یسر  ی. هاددیخوبه نگران نباش  زیهمه چ-
 ...  مارستانیب  ادیوازش خواست ب

نگاه   هیگفت:اون چراغ روخاموش کن!آتان خاموشش کرد و اومد لب تخت نشست  یحالیوب  باضعف
  دمیرس یرترمیکم د هی! یحرف زدن هم ندار  ینا ؟یکارکردی باخودت چ نیبهش کرد، با تأسف گفت:بب 

  ی. به زور چشماشو باز کرد نگاهش افتاد به ِسرمیمونده قاتل هم بش نیهم ی رو کشته بود  ییهجا
 بود. نزوی آو باالسرشکه 

زنده،   ایمرده اس   ستینبود، معلوم ن نیا کایحقش بود! موقع حرف زدن بغض داشت: حق ها-
 گهیزدیبود نه چ تی جنا دمیکه من د  یآوردند، اون عکس نوایسر اون دختر ب  ییچه بال ستیمعلوم ن

کردند اگرمدارک تا اون  نیمع خی تار ؟ی! آخه زن زدن داره؟ تاب شکنجه رو داره؟ نامه رو خوندیا
آروم کردنش گفت: کار به   یدستشون نرسه جسد... اشک امان نداد حرفشو تموم کنه. آتان برا وقعم

حرص وجوش    یکاف ۀانداز م،بهیکن  یم داشونیهر طور شده پ دمیبهت قول م رسه،ی اونجاها نم
  ییشو سمت پنجره گرفت:هجا  سیخ  ی. چشمایبود سکته کن کیامروز نزد ست؟یبس ن یدخور

 چطوره؟ 

 بوده تازه منتقلش کردند بخش.  ژهی و یتو بخش مراقبتها  یبگم؟چند ساعت  یچ-

 ؟ یتابان چ-
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 که نشده؟ شی زیطرف آتان:چ  دی مرد،رنگ به رو نداشت. سرش چرخ  یاون بدبخت از ترس داشت م-

بنده خدا.خواست بلند بشه، آتان  نیچه برسه به ا فتمی بود پس ب کی نزد دمتید یمنم که اونجور -
 حالش خوبه. از سردرد چشماشو بست.  گمینذاشت: کجا؟ م

به دستور ماهورالسلطنه تو خونه   دیتاچند روز با میمکافات دار یک یاستراحت کن،از فردا باز با تو -
 آتان نتونست فکرشو از تابان دور کنه.  یاعالم بشه. حرفها یخاموش 

 .نمیخوام تابان رو بب  یم-

 خواد. حال بلند کردن پلک هاشو نداشت: چرا؟  یخودش نم یعنی! شهینم-

پلکهاش از هم فاصله گرفتند: پس من   ی. اندکشهیحالش بد م گهیم  ندت،ی حال بب نیخواد تو ا  ینم-
 ! ششیپ  رمیم

 . ندتیوضع بب  نیخواد تو ا ینم  گمیم ؟یاز لجب  نقدری الاله ا... پسر تو چرا ا-

 . ادیبهش بگو ب -

. سادیبعد با تابان برگشت.هانا تو درگاه وا قهی. چند دقرونی! کالفه رفت بگهید  یبه قول تابان لجباز -
کرد اخم کرده  یم تشیتابان اذّ  یبارون  یتابان، چشماشو آروم بازکرد. چشما دنیبا دماغ باال کش

 هین هاکان یگفت:بب  یتو دماغ یمن که هنوز نمردم. تابان با صدا ؟یکن یم  هیگر یچ یگفت:برا
 کردند نخندند. ی. آتان وهانا سعرمیگ  یخودم دهنتو گل م ی حرفو بزن نیا گهیبارد

چه   نیبب  ،یهم نداشته باش  دنیمونم که جرأت نفس کش  ینگهبان دوزخ باالسرت م  نیازفردا خودم ع-
به جمع شون اضافه  یآروم باشم رو هم ندارم.هاد نکهی!توقع ا یخودت درست کرد یبرا یحال وروز 

 هاکان تا آخر باز شدند. یدفعه چشما هیمونه؟  ینگاه به بچه ها کرد:کدومتون شب م  هیشد. 

  نجایشب ا  ،یبدون دیبا گهید  نویتکون داد: شب چه خبره؟ ا یبا تأسف سر   یشب چه خبره؟ هاد-
 ! الستیمادرتو جمع وجورکنه! بفهمه که واو  یحاال ک  یموندگار شد

. آتان با لحن  گهی! چون دکترت میمون  یشد:م یجد  یگفته باشم! هاد ستم،یمن شب بمون ن-
با زبون   نی مونم ا یگفت:عموجون من م هی! رو به بقینمون   یکن یم  خودیگفت: تو ب یز یسرزنش آم
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 یدار  ی . معترض گفت:آتان مواظب باش چستین ش ی حال  ادزیباهاش حرف زد زبون آدم دیزور با
 ؟ یگیم

. تابان نگاهش به هاکان گهید م یرو به دخترها کرد:پس ما بر ی. هادگمیم یدونم چ  یاتفاقًامن م-
کس جز من   چیگرفت: زن داداش نگران نباش تو برو ه دشوید یوجلو سادیبود.آتان مقابلش وا

  رکنا   یتکون داد ورفت. آتان از دم در برگشت داخل. نشست رو صندل ی. تابان سر فهمهینم  نویزبون ا
 گه؟ ید یتخت. هاکان غضب کرده گفت: کار خودتو کرد

.  دمیصالحت باشه همون رو انجام م  یناکوک تو برقصم هر چ یکه باز سازها ستمیآره!من عمو ن -
 نزد. یهاکان چشماشو بست و حرف 

 رو؟  ی:چ دیبسته پرس ین چشمابا همو  ؟یکارکنی چ یخوا یم-

 ؟ یکارکنیچ یخوا  یم یکه راه انداخت یز ی !با اون آبرورگمیرو م   ییرو نه!هجا یچ-

 .یکالنتر  رهی م میبرگرده سر کارش، مستق ستیقرارن -

 زندون؟  یبنداز  یخوا  یرو م ییزندون، هجا  یرو انداخت  یعماد ؟یشد وونهید-

 نکرد. یسؤال گهیتوهم رفت. آتان د م،اخمهاشیبکن  یکار  هی دهیوقتشه رس گهیبله! د-

 . یبش  یخواد دوباره عصب   یبخواب! نم-

ازش حرف   یدونم چطور  یم  ییسراغ هجا رمیباشه،فردا خودم م گهیمعاون د هیبابا روبگو فکر -
 بکشم.  

 ؟ یزن یم  ییهجا یی و حرف از بازجو یمارستانیهنوز رو تخت ب -

 . ستین  میزیمن چ-

حرف نزن و بخواب   گهیسردرت آروم شده، د یکه گرفت  ییبه خاطرمسکن ها شه،االنیفردا معلوم م-
 رو سرم...  زمیبر یچه خاک  نمیبرم شرکت بب دیمنم فردا با

  ای یبلند بش یتون یبازوش:م ریبود. آتان دست انداخت ز جی. منگ وگ دیکمک آتان لباسهاشو پوش به
   ارم؟یب  لچریو هی
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  ای.آتان گفت: ب میبر میتون  یکردم م هیتونم. بامداد و تابان با هم وارد شدند. بامداد گفت:تسو یم-
 رفت کمکش...  عیتونم بلندش کنم. بامداد سر ینم  ییکمک! تنها

تو اتاق نباشه. آتان   یتا نور  دیپرده ها رو کش عی. تابان سردیکمک آتان وبامداد رو تختش درازکش به
منتظرم. ماهور   نییماهور نگران وارد شد. بامداد گفت:من پا  نیح  نیورد. تو همپالتوشو از تنش درآ

: مثل  د یکش وشسِر هاکان رو درست کرد وپتو رو ر ری:آتان،پسرم حالش چطوره؟ آتان بالش زد یپرس
. تابان  اد یبعد از اون دوباره حالش سرجاش م   ستیعالم ن  نیتو ا یسه چهار روز  هیخاله!  شهیهم

داره هر   ییدارو هیزد: ماهورجون حالش خوبه نگران نباش. آتان بلند شد به تابان گفت:  یلبخند
بهش رحم   حلقش تو   یز یر یقاشق بخوره دستورش هم نوشته شده به زور شده م هی دیچهارساعت با

 . باشه– . تابان خنده اش گرفت.  یکن  ینم

 به خودم زنگ بزن.   یاشتد یکار -

 ممنونم. -

 ؟ یبهت بگم فرصت دار  دیهست با یمسئله ا هیتابان -

  یبهش مسکن زدند تا شب مثل خرس م یبمون   نجایا ستین  ازی البّته! آتان رو به ماهور کرد:خاله ن-
   اطیح ی... تونییخوابه،هرچه اطرافش سکوت باشه براش بهتره. ماهور به همراه آتان وتابان رفت پا

 بودند. ستادهیکنار استخر ا

 کنم؟  قیمهراب تحق ۀدربار یگفت ادتهی-

 آره!-

  یزندان بوده وقت یبه جرم کالهبردار  شی نداره،چند سال پ یخوب   ۀمهراب سابق  دمیفهم قاتیتو تحق -
 حدست درسته.  دمیفهم شهیم دایاونم پ ۀموقع نامه ها سر وکل یگفت

 چطور؟ -

پلکه و اطراف شو نگاه    یداره دور وبر اتاقت م دمیبرم نامه رو بردارم د یگفت یاون موقع که زنگ زد -
جا خورد ازش   دیفرصت بود که شرکت خلوت بشه تا بره داخل، منو که د هیمنتظر  نکهیمثل ا کنه،یم
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 نیا میباشمراقبش  دیکه داره بهش شک کردم، با یگفت نه، با اون سابقه ا ؟یدار  یکار  دمیپرس
 .دیکش یخورده مشکوکه. تابان نفس آسوده ا هیبه نظر منم  شی ناگهان  یرفت وآمدها

 .یمچکر که به حرفم گوش داد-

رو با هم از سر راه    یمشکالت نی تا چن  میاعتماد داشته باش گهیبه همد دیبا ست یبه تشکر ن یاز ین-
 بابت ازت ممنونم.  نیاز ا یتو هم به موقع خبر داد م،یبردار

مهراب رو از زمان  ،منیبدون  دیهست که با یموضوع هیازاول هم بهش شک داشتم، آتان -
 نگاهش کرد. یشناسم. آتان سؤال  یم ییدانشجو

خودم فکر کردم من که تازه   شی !پیدونستم چطور  یخواستم ازهمون روز اول بهتون بگم اما نم یم-
دو دوست رو بهم   ۀانیخوام م ی م نکهیبه ا دیدرموردش بگم منو متهم کن یز ی وارد شرکت شدم اگرچ

 خواستم. ینم نو یومن ا دیبد کن الیدرباره ام خ دمیبزنم، ترس

 د؟ یبا هم بود  ییپس زمان دانشجو-

ومهراب بخواد به   شهیشون دعوا م نیدونم اگربگم ب یبگم،م یز یکنم به هاکان چ یآره! اماجرأت نم -
 برسونه.  بیهاکان آس

 .گمیبه موقعش خودم بهش م  ینگ یز یبه نظر منم بهتره چ-

تشکر کنم که  دیگفت:من با نیسوارشدن تو ماش  ن یمچکرم. آتان ح یبهم اعتماد کرد نکهیاز ا-

  کجا حاال– خاله خرسه رو گرفت.   یدوست نیا یجلو یجور  هی دیبا  یرو گفت یمهم  نیموضوع به ا
 ؟ یر یم

  نجاشیدرخطره، تا ا مایوآ کایجون ها میتعّلل کن  نیاز ا شتر یب  دینبا ،یرو ببرم کالنتر  ییمجبورم هجا-
  نمیازش خوشش اومده! بب یلیکه هاکان خوب تونسته پرونده رو از داخل شرکت نظارت کنه بهروان خ

درپناه  یش یموفق م زد: حتماً  یبکنم. تابان لبخند  یکار  هی چندروز درنبود هاکان نیتونم تو ا یمنم م
 خدا...
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ماهور تو   ش ی کرد. رفت پ زونیو آروم وارد سالن شد. پالتوش درآورد و دم در آو  نیسنگ ییقدمها با
و  دهیتخت دراز کش یبه در زد وسرشو برد داخل:اجازه هست ماهورجون؟ ماهور رو یاتاقش. تقه ا

 تابان نشست.  یروبروش با صدا واریزل زده بود به د

: به نظرت خوبم؟  د یکش ی! ماهور آه؟یتخت نشست:خوب  یروبرو یتو دخترم.اومد و رو صندل   ایب-
رنگ شده شو که توصورتش   یازموها  یکنم. تابان اومد نشست کنارش. طّره ا یدارم ازغّصه دق م

 خوبه.    کایافتاده بود پشت گوشش فرستاد:قربونت برم من دلم روشنه حال ها

 . شمیآروم نم نمی رو نب کای حرفها! تا خود ها نیبا ا رهی گ یدلم آروم نم-

ماجرا تموم بشه. ماهور دست به    نینمونده ا یز یچ گهید  میکن  یتموم تالش خودمون رو م میما دار-
خوام،هر جا   یخودت به بچه ام رحم کن اونو سالم وتندرست از تو م   ایرو به آسمون گفت: خدا دعا

من فدات بشم تو  یماهور کرد: اله یهست مواظبش باش. تابان شروع به ماساژ دادن شونه ها
  نندی بب ی م  تابیب  نجوریاونها تو رو ا یوقت ،یبه خاطر بچه ها خوددار باش  دیبا  ،یخونه ا نیا ستون

 .شندیمسّلمه که دچار اضطراب م

به چشم  یوقته رنگ خوش یل یازبابت هاکان راحته،بچه ام خ المیخداتو رو به موقع رسوند،حداقل خ -
 .دهیند

 هاکان بدعنق شدم.  نیا دیماهورجون! منکه فعالً عبد وعب یآ-

 کم بدعنق هست اما دلش مهربونه،خدا هر دوتاتون برام نگه داره. هی-

 .ممنونم..-

بود.  دار یب شبوینشه. تموم د داریرد تماس زد تا هاکان ب عی از خواب پروندش. سر یگوش یصدا 
بود. گردنش به خاطر بد   ازدهیبه   کیبه ساعت کرد. نزد  ی. نگاه دیبه صورت خواب آلودش کش یدست
 هردبهش کرد. تماس از مهراب بود.اخم ک یهاکان رو برداشت ونگاه یدرد گرفته بود. گوش دنیخواب

رفته بود پنجره رو ببنده. بعد   ادشی اومد.  یم یمحل! از درز پنجره سوز سرد یغر زد:خروس ب  رلبیز
خواب هم اخمهاش توهم بود کل   یبه هاکان غرِق خواب کرد. طبق معمول تو یبستن پنجره، نگاه 

  جاشسر  یهارا یبا صدا دهی . به پله ها نرس رونیشب رو با سردرد صبح کرده بود. از اتاق رفت ب
 شد.  کیبهش نزد ینشه. هارا  یشد.کالفه چشمهاشو رو هم فشار داد تا عصب   خکوبیم
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 تابان جون؟  یخوب -

دوباره رو   ستیحم حرف زدنشون نمزا ی به دو طرف چرخوند تا مطمئن بشه کس یسر  یممنون!هارا-
 روز هاکان کوالک کرده؟ یپر   دمیتابان زوم شد: شن

  نهیداداشمه نگران حالش شدم. تابان دست به س نکهیشد: نه ا زی آم هیکنا یلحن هارا ؟یخوب که چ-
شب  مارستانیب یو اومد ینگران داداشت بود نقدریا نکهیشد مثل خودش پرطعنه گفت:تشکر از ا

  یلیبزنه خ   یپشت سرش حرف یکس  یونذاشت یبه زحمت نبودم، هواشو داشت یراض  ،یکنارش موند
 .ومد یخوش ن یکرد که به مذاق هارا دیداداش تأک  ۀکلم ی. رویداداش هارا ممنونم یلیخ

 ویمن برادرمو دوست ندارم؟ محض اّطالع شما بگم من عاقالنه رفتار کردم همه چ یتو فکرکرد-
 . دیکن  یکه دائم دست تو لونه زنبور م دییشما نیا س ی پل ۀگذاشتم به عهد

   ؟یدار  یخانواده ات برنم   یهای رفع گرفتار یقدم برا هیکه  یهست یموندم تو چه جور آدم -

  ؟یپرس  یچطوره؟ پوزخند تابان پرصدا و واضح بود: از من م حالش  رم،حاالیگفتم من با عقلم جلو م-
آدم   هیبه  یدل بست  یچ یقدم جلو اومد: تابان! برا هی یهارا  ش؟ی نیبب   یر یاتاقش پشت سرته چرا نم

! یون حالش بد نشه؟ تو جو ییتنها ،ییجا هیوقت،  هی  یداشته باش  نویاسترس ا یکه عمر  یضیمر
باورکن من  ؟یهدر بد یآدم  نیچن یعمرتو  پا یخوا ی! چرا می! هنوز اول راهیکن یجوون دیبا

آب تو دلت تکون بخوره   ذارمیباهام ازدواج کن، نم ،یکه فکرشو بکن یز یاز اون چ شتریدوست دارم ب
  هیشد. اگر   یشترمیتابان هرلحظه ب  تی .عصبانهیهردختر یسازم که آرزو یم  ییایرؤ یزندگ  هیبرات 
آورد تا   نیینبود. ُتن صداشو پا فیمرد کث نیسالم موندن ا یبرا ین یموند تضم یم جانیا گهیکم د
  یهاکان رو با هزارتا ۀدیگند یتار مو  هی! ینبرد ای ازح یینشنوه: خجالت بکش! تو بو زسی چ یکس

دوست   هرمودراز کن! من شو متی گل ۀکنم، حد خودتو بدون! پاتو انداز یآشغال عوض نم یمثل تو
رو سردرگم تنها گذاشت و رفت   ی حرف آخرم بود. هارا ن یا یکیهاکان هم  یک یدارم، عاشقشم، خدا 

  یخوب- بود که متوجه سالم ماهورنشد.دست ماهورنشست روشونه اش.   ی. اونقدرعصبان نییپا
بودم حواسم به  داریب شبویزد: ببخش ماهورجون، تموم د یدخترم؟ به خودش اومد لبخند مصلحت

 نبود.  شما

 متوجه شدم، حال هاکان خوبه؟ -

 آره!حواسم بهش هست. -
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 بخور تا وقت ناهار بشه.  یز یچ هی ایدخترم، حاال ب  یش  ریپ-

مادرت تماس گرفت   شیپ  کساعتی لقمه رو که گذاشت تو دهنش ماهورگفت:  نیچشم... اول-
 براش گفتم.  وینگرانت شده بود منم همه چ

 ...زنمی زنگ بهش م هیبعدًا -

  رونیبه اتاقش رفت وتا موقع ناهار ب  میهاکان نشسته بود.مستق یرفت شرکت آتان جا  یوقت روزبعد
 آتان... شی به امضا داشتند رو جمع کرد وبرد پ  ازیکه ن  یی. نامه هاومدین

هاکان داشت رو به تابان برگردوند:   یبه امضا  ازیاز نامه ها که ن ییدوتا یکیبهشون کرد   ینگاه آتان
 . تابان اونها رو گرفت. ادیبذار تا خودش ب

 گذره؟یخوش م استیر-

گفت: اگر تا   کنهیم  یدونست شوخ ی. تابان میبه همه دستوربد دهیم یف یچه ک یخال   سییر  یجا-
 خوره.   یهاکان کمتر حرص وجوش م  نیا یباش   سییپرونده ر دنیبه سرانجام رس 

خورده   یکه خاله حامله بوده چ یموقع  ستیگذاشته! معلوم ن ایدن نیا یدراکوال پا تو ییاون که خدا-
 اومده.  ایجانور بدن  نیا

 . ستیبد ن  یگیاونقدرها هم که م گهید-

 .هیدونم هاکان چه جور جانور یم  یکیندونه من  یاووووه!چه طرفدارشم شده حاال هر ک -

 آتاااااااااان! -

 خوبه؟ یتو بگ یجانم! باشه! هرچ-

 اوهوم! حاال شد. -

  یکن یم یتو ازش طرفدار  ینه! وقت گنیم یخر شانسه ه زی همه چ یهاکان ب نیا گمیم شهیهم-
 کوک باشه! حاال حالش چطوره؟  فش ی ک دمیبا

 دو بار به ماهورجون زنگ زدم، هر بار گفت خوابه.-
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 . یدمون یم ششیکاش امروز هم پ -

 بمونم.  شدینم نی از ا شتریعقب افتاده ب  یلی شرکت خ  یکارها-

 با خانواده ات هست.    تیاولو شهیبدون،هم نویهست اما ا شهیکار رو هم -

به هاکان   یاومد. توفکر بود که عصر  رونیتشکر ازاتاق ب  هیکنم وبا  یرو فراموش نم  حتتینص نیا-
 سربزنه.

 مهراب اخم کرد. ۀدوبار دنیهوا. از د دیبه به تابان جون! از ترس دومتر پر-

گفت: تو    ستیاطرافشون ن یمطمئن شد کس یهستم نه تابان!مهراب وقت یچند باربگم خانم شکور -
 .یمزاحمت نشم تا هر وقت خودت بخوا دمیفقط جواب منو بده قول م

 ؟ یچه جواب-

  ییپررو  یلیشد:خ  یاون روزها عصب یادآور یت داشتم؟ تابان با از  یدرخواست هیتو دانشگاه  ادتهی-
 ! از کنارش رد شد. مهراب دوباره جلوشو سد کرد.یزن ی حرفو م نیا یدار 

کنم که ازاومدنت به  ی م یمحترم! وگرنه کار  یگفت: برو کنار آقا یکنم تابان! تابان عصب  یخواهش م-
شد: تو فقط بگو    ریو مهراب اس وارید  نیشده بود که تابان ب   کی. اونقدر بهش نزدیبش مونی پش نجایا

کرد به عقب هلش بده اما موفق   یرو! تابان سع  ایبگو کل دن زم،ی ر یبه پات م  یخوا  یم یبله! هر چ
 نشد.

 واسم.  شهی بد م  نهیبب ینجور یما رو ا یکی آبرو دارم  نجایتو روخدا ولم کن من ا -

کرد.دست تابان   یخورد حالشو بد م   یمهراب که به صورتش م یخوام.هرم نفسها  یم نویمنم هم-
انگشت چپش چشم مهراب رو زد.   ۀنزنه. برق حلق غیناخوداگاه باال اومد ونشست رو دهنش تا ج 

  نیناباورانه به حلقه اشاره کرد: ا  دیقدم عقب کش هیشد.  رهیگرد شده به حلقه خ  ییمهراب با چشما
 . دیکش ی. نفس آسوده ادیانگشتت؟ تابان آروم دستشو نگاه کرد.منظورمهراب رو فهم  هیچ

 تونه باشه؟   یم یحلقه اس! چ-

 تابان از خدا خواسته جواب داد: بله! ؟یتو عقد کرد-
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 ؟ یک-

 رد گم کردنه؟  یحلقه برا نی: نکنه اد یکرد و پرس زی . مهراب چشماشو رشهیم یهفت ماه-

چون -دنبالت؟   ادی بار شوهرت ب هیپس چرا تا حاال نشده  ی:اگرعقد کرددیپرس  ینه! مهراب عصب -
که گفته بود تعجب کرد.   یدروغ نیکارش اونجاست. تابان خودش هم از ا ی عنیخارج از کشوره 

نبالتم تا اون  د هیوگرنه مثل سا یبهم بزن یکه عقد کرد یمهراب با حرص گفت: بهتره با اون احمق
 خودم خفه اش کنم.  یتا با دستها  نمیرو باهات بب  ثافتک

مهراب   ن یشد. مهراب فورًا از تابان فاصله گرفت. نگاه آتان ب  شیآتان ناج  یچه خبره؟ صدا  نجایا-
 شده؟  یز ی : چدیوتابان در رفت وآمد بود. با اخم از مهراب پرس 

تو که   دنشی د یر ی . آتان سرد گفت:چرا نمدمیپرس یم ینه نه نه! داشتم حال هاکان رو ازخانم شکور -
 .یهست ش یم یصم یاز دوستها

به تابان بعد به   ی. نگاه ششیگرفتار بودم هنوز نتونستم برم پ یلی مدت خ نیا  یتو ،امایگیدرست م -
 .دیکش  یداد ونفس راحت هیوارتکیش تابان به دفردا برم،با اجازه. با رفتن ایآتان کرد: احتماالً امروز 

 .یدیتکون داد: به موقع رس یحالت خوبه؟ تابان سر -

 کرد؟   تتیاذ-

 . رمیگ  ینم یمن جد یول زنهیم شهیحرفهاشو هم-

 خونه.   یبر   یتون یبه دو شده تو م  کهیخوب! ساعت نزد یل یخ-

 جمع کنم...   لمویممنونم، برم وسا-

اومد سرش   نییطور که پله ها رو پا نی. همدیخورد ولباس پوش  یدوش گرفت وناهار  هی عیسر تابان
جفت   هیرفت دم درسالن. پروانه درحال بافتن  میگشت، مستق یم دهاشی بود ودنبال کل  فیتو ک

 . دیدستکش بود که تابان رو آماده د

 هاکان.  دنید رمی: م دیآورد دم در پالتوشو پوش  رونیب  فیسرشو از تو ک ؟یر یم ییجا-
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  دییای. تابان شالشو مرتب کرد: قربونت برم تو وبابا باهم بمیباهم بر ادی ! بمون تا بابات بهیچه کار-
دوتا باشه؟!  نیحواسش به ا دیبا  یک ینداره،هانا هم شرکته، یماهورجون دست تنهاست حال خوش 

برسون، شب   هورشون بازکنه، سالم منو به ما یگره رو از زندگ نی: خدا هرچه زودتر ادیکش  یپروانه آه
 ... امی با بابات م

  یکرد. تابان سالم بلند یرو نگاه م  کای ها یهر روز مغموم کرده آلبوم دستش بود وعکسها ماهورمثل
 گذاشت و به استقبالش رفت... یکرد واومد داخل. ماهور آلبوم رو کنار 

گرفت درحال رفتن سمت پله   سی ا رو ازدست انغذ ینی کردم. تابان س یوگرنه دق م یخوبه تو هست -
 منم دربست در خدمتشم.  م؟یها گفت: مگه ما چند تا ماهورجون دار

 یدونه ا هیداد زد:  باً ی رفت،تقر  یباشه. پله ها رو باال م  یتنت سالم باشه دخترم،خدا ازت راض-
انتخاب کردن  گفت:دست پسرم درد نکنه با رلبی اومد رو لب ماهور و ز یماهورجونم! لبخند

 عروسش... 

  زیم یغذا رو رو  ینیرفت داخل.س  واشیاتاق بود.  یی در رو بازکرد. نوِر آباژور تنها روشنا یال تابان
  نیاگر ا یعنیلب زمزمه کنان گفت: ری نگاه به صورت پر از اخمش کرد، ز هیگذاشت، لب تخت نشست 

 .د تابان طاقباز ش یبا صدا ؟یدار ی. آروم صداش زد: هاکان! بشهیاخم نباشه روزت، شب نم

 ؟ یسالم، زود اومد-

ماهور بدبخت   نیو ا یبداخالق! پاشو! پاشو ناهارت رو بخور تا زودتر سرپا بش  ۀخفت یبایسالم بر ز-
 . تیندونم کار نیبا ا یلرزون  یبنده خدا رو م ن یدفعه تن ا ره،هریکم از دستت آرامش بگ هی

 !یکن  ی! چقدر شلوغش ماووووه–

 گم؟ یمگه دروغ م-

نق زده که از موندن تو  نقدریگوشم ا خی ماهور جونت از صبح تا حاال ب نیغر نزن! ا گهیتو د  شییخدا-
 شدم.  مونیخونه پش

 . نمی نبودم بب  ،یمنم خال یدستش درد نکنه! جا -
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غذا رفت: شرمنده! آتان دستور داده  هر نوع   ین ینشد؟ تابان سمت س یخبر   کایمزخرف نگو! ازها-
 کنار تخت.  زی رو گذاشت رو م ینی اتاق ممنوعه. س نیتو ا یتا اّطالع ثانو یبر خ

 بخور.  یز یچ  هیبه دست وصورتت بزن   یآب هیبلند شو -

 بعد.  یبذاربرا-

داشته باشه،مصرف قهوه و هر نوع  ینی غذا وخوابت، وقت وساعت مع دی دکتر گفته با شه،ینم-
خود   یجا گهیاسترس د ،یدار ممنوع، ماشاءا... تو حرص وجوش خوردن لنگه ندار  نیکافائ یدن ینوش

ها!  یبا توپ پر اومد -داد.  هی . به زور خودشو به تاج تخت تک یبخور  ی! مجبور نمی داره،بلند شو بب
کدو تنبل شده، فقط بلده نق بزنه بداخالق !  نیزورگو. تابان تو دلش گفت:ع یگیبه من م  اونوقت

... قاشق  ستمیتونم بخورم چالق ن ی: خودم مدیسمت دهنش که هاکان سرشوعقب کش قاشقو برد
تکون داد:آره! بلند شد،سمت پنجره رفت   یتابان سر  ؟ی:خودت خوردد یاول رو گذاشت دهنش، پرس

 خورده هوا عوض بشه. هیو بازش کرد تا 

 هوا سرده.-

هاکان غذاشو نصفه گذاشت.   بندم... برگشت سرجاش نشست.   یذره بازش کردم، زود م هیفقط -
  زنهی:چشمام داره از حدقه مدی. رو دست راست درازکشینخورد  یز ی به ظرف کرد:تو که چ یتابان نگاه 

غذا رو برداشت: برم   ینیبعد پنجره رو بست وس قهی اصرار نکن. تابان کوتاه اومد. چند دق رون،یب
 . ارمیب  داروهاتو

 خورم.  ینم-

  ی. جوابیبخور   دی،بایش یم ریچهارساله بداخالق وبهانه گ  یبچه ها نیا نیع  یض یمر یهاکان وقت-
 باشه...  یعنی نیازطرف هاکان نگرفت وا

داد.  لیکرد وبهش تحو هیچند روز ته  نیاز ا یگزارش کامل  هیچهارم هاکان برگشت شرکت. آتان  روز
 پوشه.  یبعد خوندن گزارش،اونو گذاشت ال

 چه خبر؟  ییازهجا-

 .رونی ب ادیداراب نذاشته ب ی نزده؟ ول   یهنوز حرف-



 به رنگ دل  یدیترد

194 
 

 یکه غضب کرده نگاهشون م  یبشند. چشم آتان افتاد به تابان دایپ  مایوآ کای فقط هرچه زودترها-
ازجاش پا شد. داروهاشو گذاشت رو   هویتابان  خبرم؟یشده که من ازش ب  یز ی : چد یکرد. هاکان پرس

لم داد:  ی صندل  یبشم؟ به پشت  یعصبان  ادیخوشت م ا ی  یکن  یم یعمدًا منو عصبان ی: دار زجلوش یم
 رفته بود.  ادمیتابان! خوب   یکن یبابا! چقدربزرگش م  یا

 نرفته بود؟  ادشیهانا برات آورد،چرا اون -

 فراموشت بشه؟ یز ی ! خوِد تو! تا حاال نشده چگهید زادهیآدم-

  نی شد: بب یلحنش جد ساد،ی ا! آتان اومد کنار تابان ورهینم  ادمیوسط باشه نه!  میسالمت یاگرپا-
اگر نه! خودت کنار بکش   یصبر وحوصله خرج بد دیبا یپرونده باش  نیا یتو یخوا یهاکان! اگرم

بهت   دربرا  هیبعنوان  نویبودنت ندارم، ا سییهم به ر  یکنم، کار  یباهات رفتارم  گهیجور د هیوگرنه 
و رو تخت    ایسرت ب  ییبال نکهیهاتو تحمل کنم تا ا یکه حاضرم قهر وناراحت یز یگفتم، اونقدر برام عز

ندارم. نگاهش به آتان    یگفتم، باهات شوخ یجد زه،ی به جون خاله که برات عز  نمت،یبب مارستانیب
به زور شده تو   ،یر ی گن ی: جدزیکرد: تموم شد؟ آتان خم شد رو م یم یبود و با خودکار تو دستش باز 

 پرونده باشه.  نیا  یپات تو  ذارمیکنم اما نم یم تی خونه زندون

اومدن رو   رونیرفتند. تابان به محض ب  رونی . آتان وتابان باهم بدیبه کارهاتون برس دی! حاال بردمیشن-
. دستهاشو کرد تو  دندیآتان باال پر یگفت؟ ابروها یکدو تنبل بداخالق چ یدیگفت: د  یبه آتان عصب 

آتان    نباری. اکردتابان با همون لحن دوباره حرفشو تکرار  ؟یگفت  ی:تو االن چد یشلوارش وپرس بیج
 خنده.  ری نتونست خودشو نگه داره و زد ز

نبود. دست تابان رو گرفت و از   یخودشو گرفت شانس آورده بود منش  یخنده داره؟ آتان به زورجلو-
  یاگر بفهمه بهش گفت  یدون  ی: مستاد یاق تابان ااونجا دورش کرد تا هاکان صداشون رو نشنوه دم ات

 . ارهیسرت م ییکدو تنبل چه بال

 خوردن ونشستن هم نداشت.  ینا یحت   روزید گم؟یدروغ م -

 جرم شدم.   کیمنم شر یدیوقت د هیکلمه رو به کار نبر  نیا گهیجان من د-

 ؟ یجرم   کیچه شر-

 . شهیبدتر م گهیهاکان! د یاونم جلو رم،یخنده مو بگ یتونم جلو  یآخه من نم -
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 اخم وتخم آقا رو تحمل کنم.  دیمِن بدبختم که با نیا ادی برنم یک یتو  ۀنترس! از عهد-

 از من گفتن بود! برو به کارت برس فعالً ... -

  بیکرد. بعد از ده روز تعق بی گرفته بود تعق  ی بیکه مدارک رو ازغ یاون مرد ه،یبه سا هیسا بامداد
که همراهش   ی. بامداد رو به راما، پسر دندیسرسبز اطراف قم رس یاز روستاها یک یباألخره به   زیوگر

 داد بامداد.  ویشماره گرفت وگوش عی. پسر سرریبود، کرد: با آتان تماس بگ

 سالم!-

-....... 

 فرستم رو بده بهروان.  یکه برات م یآدرس-

-....... 

 .می... هستیخارج از قم روستا ییجا-

-...... 

 نفهمه.  یباشه کس  یطور  هیط دونم فق ینم-

-....... 

 باشه خداحافظ... -

 .دیمردم روستا نباش  دیوقت تو د هی ،ییای باشه از کجا ب  ادتی یآتان رو آورد  یراما وقت -

 چشم. بامداد سمت تهران راه افتاد...-

 رسونمت.   یرو مخش بود. آتان گفت:عجله نکن خودم م یهارا ادیفر  ی. صدارشدیهانا د-

 .دیپله د یبر نرده ها  هیرو آماده تک یاومد. هارا رونی پس بهش بگو بره. آتان از اتاق ب-

همه وقت منو معطل کرده که بگه   نیازنرده ها کنده شد: ا یرسونمش. هارا یتو برو خودم م  یهارا-
 گفت.   یاز اول م نویا اد؟ی با تو م
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هانا   شی . آتان برگشت پنییاخم کرده رفت پا ی.هارامیایقدرغر نزن! تو برو ما پشت سرت م  نیا-
 داد. یانجام م  یمیمال شی داشت آرا

به آتان گفت: خط چشممو  نهی کم زودتر. هانا از تو آ هی یهم خوشگل شیجور  نی! همزمیهاناعز-
 زی. دستهاشو دورکمرش حلقه کرد:خدا همه چسادیندارم. آتان اومد پشت سرش وا یکار  گهیبکشم د

. هانا  ییبای کنار گوشش زد:همه جوره ز یز ی. بوس ردمیبپسندم که پسند دیمن با  دهیتو رو تک آفر
تموم بشه نوبت   کایها یهاناشد:ماجرا یآتان قاب دستها . صورتدیکش رونیاز آغوش آتان ب خودشو

 ؟ یکن ی راض یهانا:عمو رو تونست یهاکان نشست رو دستها یمنو توئه.دستها یعروس 

 زنم. یماجرا تموم بشه خودم باهاش حرف م  نیبذارا شه،یاالن که نم-

 احترام بذار.  مشیاگرعمو قبول نکرد به تصم-

. از هم فاصله دهیشام د یبرا یامشب چه تدارک یهارا نم یام! بب آقامون بگه! خوب من آماده یهرچ-
 خانواده رو عوض بشه. یخواسته حال وهوا ی جور   نیگرفتند: اونم ا

 به اومدن نبود. ی! راضیدی مامان رو ند ۀافیتو ق-

 ... ومدهیتا دوباره صداشون در ن میفعالً بر-

               ********************************************** 

که  یکنند. با آدرس  دایدست پ  ییسرونخ ها هیکردند تونستند به  یوعماد  ییکه ازهجا ییها ییبازجو
  یکس  دیقم به اون محل رفتند. بهروان به افرادش دستور داد نبا سیآتان بهشون داده بود با کمک پل 

جاتون تکون   ازو دیمون یجا م نی کرد: شما هم هم دیه. به هاکان وآتان وداراب تأکاز دستشون فرارکن
گذاشته بود  کیکوچ ۀتپ هیکنم. بهروان اونها رو پشت   یکارمون تموم شد خبرتون م دیخور یهم نم

 باشند؟  نجایبشند. هاکان از بهروان: ممکنه ا کینزد الیاز اون به و شتریواجازه نداد ب 

اومد  ی باشه. افسر  شونیآخر نیا دینشد دعا کن رمونیدستگ یز ی چ یقبل  یخونه هاتاحاال که از-
سفارشات رو   نی آخر گهیبارد هیمقابل بهروان احترام گذاشت: قربان همه منتظر شماهستند. بهروان 

 کرد و رفت... 
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  جی! باباسرم گینیبش  شهیکرد وگفت:م ی رفت. آتان نچ یسره رژه م هیکه بهروان رفته بود  یلحظه ا از
نگاه کرد از   نی . به زمکنهی آسفالت نم یقشنگ نیهم به ا  یپاش کرد: شهردار  ری ز نیرفت. اشاره به زم 

  ادهیپ نی ماشکمک راننده نشسته بود از  یبس قدم رو رفته بود صاف شده بود. داراب که رو صندل
 شد.

. هاکان دوباره به ستیو نهم تموم بش هایزود نیطول بکشه به ا یشون ممکنه چند ساعت  اتی عمل-
استرس داشت با حرص   کهی ! هاکان درحال نیتر ازقبل گفت:هاکان بش یقدم زدن ادامه داد.آتان جد

 نباشه؟ نجایبترسم که دوباره ا دیگم شده، نبا کایدوماه که ها شهیم گهیگفت: شش روز د

. بدون توجه به شهیعوض نم  ی ز ی شده دومًا با ترس واستراس واضطراب چ دهیاوالً گم نشده ودزد-
 . نیی پا دشی حرف آتان از تپه رفت باال، داراب به موقع کش

االن اطراف   ؟یکه رفتند تو اون خونه رو به کشتن بد ییاون بنده خداها یخوا یم  ؟یکن ی کارمیچ-
 .  یکن  یه ها رو نقش بر آب متموم نقش نندیمورد مشکوک بب  هی  هیپراز نگهبانه کاف الیو

خودمو نشون بدم؟ خواستم لب تپه  دیدونم نبا ینم نقدراحمقمیا یعنی ؟یخودت فکرکرد  شیپ  یچ–
بار حرف آتان   نی. هاکان انیبش ای تکون داد: جان من ب یبندازم. آتان با تأسف سر  یدراز کش نگاه 

 داد... هیتک نیتخته سنگ وبه ماش هیرو گوش داد. نشست رو 

  عیآتان بلند شد. سر یگوش یاومد.صدا یرمی ت یصدا ینشد. فقط گاه یخبر  چی گذشت وه دوساعت
 جواب داد: جانم هانا؟!

-........ 

 . ستی معلوم ن یچی هنوز ه-

-........ 

 . دمی!حتمًا بهت خبر م زمیچشم عز-

-....... 

 مواظب خاله باش. -



 به رنگ دل  یدیترد

198 
 

-...... 

 خداحافظ ...-

 پالتوش.  بیاشت تو ج گذ  ویهانا بود؟ آتان گوش -

  ییهجا یبفهم ینه.هاکان بلند شد مخاطبش داراب بود:تونست  ایشده  یخواست بدونه خبر  یآره!م-
 گرفته؟ یدستور م یاز ک

  یپرونده به خارج از کشور برم نیسر ا هی یعن ی:دی.هاکان پرس رانهیکه خارج از ا یکی گفت از یم-
 گرده؟

 : کدوم کشور؟ دیپشت گردنش کش یاوهوم! هاکان کالفه دست-

 هنوز ادامه داره.  یینگفت اما بازجو-

 ؟ یاگرحرف نزد چ-

 مجبوره حرف بزنه.  یعنی! زنهی حرف م-

 مجبوره؟ -

 آره. -

 ؟ یچ یبرا-

. خواست سؤال رهیکرده ونکرده رو گردن بگ یبراش که از ترس جونش هرچ دمیکش ینقشه ا هی-
 آتان بلندشد. یرو بپرسه دوباره زنگ گوش یبعد

 شد.  زی اسم بهروان گوشهاش ت دنیجانم بهروان! هاکان با شن-

-........ 

 سوار شدند... عیروشن کرد.هاکان وداراب سر  نویقطع کرد ورفت ماش وی. گوشمیفتی باشه االن راه م-
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آتان   یبود. تو اون شلوغ ژهیو گانیل آمبوالنس وو پرسن  یانتظام یرویپرازمأمورن الیوداخل و اطراف
ضد گلوله شو از تن   ۀقی. جلستادیو ا دیکنه. چند بارصداش زد تا بهروان شن دا یتونست بهروان رو پ

رو    مایوآ  کای ها دی: تونستدیپرس اوردیطاقت ن گهیبود. هاکان د کشیکه نزد یدرآورد وداد به سرباز 
! بعد رو به بهروان  ادی بنده خدا باال ب  نی! بذار نفس ا؟ینگاه بهش کرد: چقدرعجول هیآتان  د؟یکن دایپ

 .  یگفت: خسته نباش 

 مچکرم. -

به اطرافش که شلوغ بود کرد بعد رو به   یینگاه گذرا هیبهروان  د؟یکن داشونیپ دیشد؟تونست یچ-
 داشونیپ ژهیو گانی ی که دوره اش کرده بودند گفت:بعد دو ماه تالش بچه ها ییبچه ها

  دهی. نرسدییدو نی... تهران.هاکان معّطل نکرد وسمت ماشمارستانی شدند ب کوپترمنتقل یکردند،باهل 
 داراب شد. ۀنیبه س نهی و س دهیاز پشت بازوش کش نیاشبه م

 ؟ یکن یحالت رانندگ ن یبا ا یخوا یکجا؟ م -

آتان نذاشت   ینذار چشـ... صدا مارستانیزودتر خودمو برسونم ب   دیداراب من عجله دارم با نیبب -
چشم غّره به داراب و آتان رفت نشست   هیکنم. با  یم یرو بده! من رانندگ  چییحرفشو ادامه بده: سو 

 ... نیتو ماش

نق نقو   ی رزنهای پ نیا نیع شهیشده گفت:م  یگرفت که آتان عاص  رادیآتان بهانه وا یرانندگ   اونقدراز
 ! یدیوکار دستمون م ی کن یحواسمو پرت م  ی نجور یا ،ینز  غرنقدریا

 . یکن یم یالک پشت ها رانندگ  نیع یدار -

تکون داد: سرم رفت   یبه خودش غر زد.آتان سر   یرلبیتهران ز یکهای... تا نزدمی هرگز نرس نکهیبهتراز ا-
 هاکان! 

 به تو داره.  یکنم چه ربط  یکه کردم سرزنش م یاط یاحت یدارم خودمو به خاطر ب -

کس   چیه  ری بوده، تقص  ی! داداِش من اتفاقیشو رو داد دنیانگار تو دستور دزد یزنیحرف م یطور -
اومده، گفت:بچه ها   شی داد بحث پ انی پا یخودتوسرزنش نکن. داراب برا  نقدریپس ا ستیهم ن

تو  یادتان جوابشو داد: امروز افتتونم کار رو جلو ببرم.آ  یدنبال پرونده االن راحت تر م فتمیازفردا م
 . یشد تی اذ یلیزحمت، خ 
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 د؟ یاس! به خانواده خبر داد فهی وظ –-

 ؟یرو دار  مای برادر آ  ۀفعالً نه! شمار-

 اومد دفترم، شماره شو ازش گرفتم.  یآره! قبالً چند بار -

به   یگاهن هی. داراب مشغول زنگ زدن شد.آتان اخم کرده مارستانیبهش زنگ بزن خودشو برسونه ب -
 داد. یهاکان کرد. دوباره حواسشو به رانندگ  یمشت کرده ازعصبان  یدستها

  میکنم. جوابش سکوت بود. آتان ادامه داد:رفت یات م ادهیجا پ نیهم  یکن یخودخور  یهاکان بخوا-
باز سکوت جوابش بود. داراب  ؟ید یوجوش خوردن ممنوع فهم   ،حرصینیشیجا م هیآروم  مارستانیب

 قطع کرد.  ویگوش

 . فتهیگفت االن راه م-

 هیدست تنهاست  دم،یداره. داراب گفت:من حواسمو بهش م یبنده خدا بدتر از ما، االن چه حال-
 داشته باشه. ازی ن یز ی وقت به چ

 یز ی چ ای یهست اگر به پول  شیم ی هرچه باشه دوست صم یحساب کن   یتون ی رو کمک تابان هم م-
 داشت بهم بگو. اجیاحت

 باشه... -

. هر سه نگران دندیسالن انتظار د ی... برنا رو آشفته رو صندل مارستانیب دندیساعت بعد رس  کی
  دیبا  یکی وسط  نیدل آتان هم آشوب بود اما ا نکهیشو بلند شد. با ا دنیشدند. برنا با د کینزد

 هپنج ساله شد ۀبچ هی ۀکه االن تحملش انداز یبه هاکان  یدیگرفت ام یکنترل اوضاع رو بدست م
 ؟ یدیرس یبرنا: ک  ۀبود، نداشت. دستش نشست رو شون

 برده بودنشون اتاق عمل.  دم،یرس یوقت  شه،یم ی ساعت مین-

 ... ستین یز ینگران نباش انشاءا... چ-
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نشست   یم  یکرد گاه یم  یشد وعرض سالن رو ط یم بلند  یداد. گاه یچپ شو تکون م یپا مرتب
خسته ونگرانش   ینشست رو زانوش. چشما یداشت. دست یبرنم  مارستانیب یوار یوچشم ازساعت د

 به صورت آتان.  دیرد دست رو گرفت تا رس

 باال انداخت.   یخونه؟ سر  یبر  یخوا یم-

 انداخت باال.   ی. بازم سر یعوض کن  ییهوا  رونی ب میبر یخوا یم-

که پرسنل    یباش یتو همون هاکان شهیباورم نم  ؟یدی روتکون م  یصد من ۀاون کل ینچ! زبون ندار -
 ی! صدادندید یحال م نیا یبودند و تو رو تو نجایترسند! کاش ا یازت م دیشرکت و کارخونه مثل ب

  شدمجبور  نباری. ابه صفحه اش کرد. بار نهم بود که هانا زنگ زده بود یبلند شد. نگاه شیگوش
 جوابشو بده. 

 اسم هانا چشم به دهن آتان دوخت.  دنیجانم هانا!با شن-

-....... 

 جا مونده بود.  نیتو ماش  میگوش زم،یببخش عز-

-...... 

 . شهیکار بهروان تموم م گهیساعت د کیتا -

-...... 

 باشه. -

-...... 

درهم هاکان گفت: مجبورشدم بهش دروغ بگم، تا بچه ها از اتاق عمل   ۀافی ق دنیخداحافظ. با د-
ودکتر وضع شون رو مشخص کنه. به تکون دادن سر اکتفا کرد. دوباره چشمش به ساعت   انی ب رونیب

 افتاد. سه ساعت بود چشم به دراتاق عمل دوخته بود. 

به  یزبونت باز شد؟ چشم غّره ا انداخت باال: باألخره یی آتان ابرو شه؟یتموم م  یعمل لعنت نیا یک-
 آتان رفت.  
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تو  چی ساندو یحاو سهیک هی. دیچ یداراب تو سالن پ  یپا یخوب! بچه زدن نداره که! صدا یل یخ-
. آتان از  د یتا ازحال نرفت  دیبخور  یز یچ هی دییا یکنارآتان نشست: ب یدستش بود، نشست رو صندل 

شدن هوا نشده بود. برنا وهاکان   کیارنگاه کرد. اصالً متوجه ت رونیپشت سرش به ب ۀپنجر
  میتا بتون می بخور یز یچ هیحداقل   میقرارداد: بچه ها حق با دارب هست ظهر ناهار نخورد برومخاط 

 . رهی نم  نییازگلوم پا  یز یآتان نشست: من چ ۀگی. برنا ازجاش بلند و اومد طرف د میرو پا باش 

بخور... به   یبه زور هم شده دو لقمه ا ،یبهتره اول به خودت برس   یخواهرت باش شی پ یخوا  یاگرم-
 : کجا؟ د یگرفت ومشغول شد. هاکان بلند شد که آتان پرس  یچی اجبار آتان ساوند

 عوض کنم.  ییهوا رونی ب  رمیم-

 بخور! یز یچ هی نی! بشباره؟یم  زیر  زیسرد که داره بارون ر یهوا نیتو ا-

 . رهی نم نییندارم، از گلوم پا  لیم-

 .شهیدرست نم  ی چ یبا غذا نخوردن ه-

کرد به داراب و برنا که سرشون    یبخورم.آتان نگاه یز ی تونم چ یتا از حال بچه ها مطمئن نشم نم-
 چپ زده بودند. یعل ۀخودشون رو به کوچ  یعنیگرم خوردن بود 

از   یبخور  یز یچ هیبهتره  یباش  کای کنار ها یخوا  ی!اگر میشیبچه ها م   نیع یمواقع  نیهاکان تو چن-
 من گفتن بود، خودشم شروع کرد به خوردن...

ازش استقبال کرد.  ییشد.آتان با خوشرو داشونیپ گهیافسر د هیساعت بعد بهروان به همراه  مین
 :چه خبر؟ د یبهروان پرس

 هنوز اون تو هستند. -

 مونم... یمنتظر م -

افتاد که   یاومد. با دوره شدنش توسط بچه ها نگاهش به افسر  رونیاز اتاق عمل ب  یبا خستگ دکتر
شو نشون داد: من سرگرد بهروان هستم. سپس به    ییلباس نظام تنش بود. بهروان کارت شناسا

جواب   دیاما چند سؤال داشتم که با دیدونم خسته ا یهستند،م یهمکارم تجل شونم یافسراشاره کرد: ا
 .دیبد
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 در خدمتم. -

 حال اون دختر وپسر چطوره؟ تموم چشمها به دهن دکتر دوخته شد.-

بوده االنم هر دو تو    زیآم  تیتونم بگم عمل هر دو موفق  ینظر بدم اما م یتونم بطور قطع یهنوز نم -
 بردند.  وی یس  یبخش آ

 ه؟یعلت جرحاتشون چ د یدون یهنوز نم یعنی-

 که مشخصه!  یجراحات ظاهر -

 د؟یبگ دیلطف کن  شهیم-

  میبذار نی پالت میشکسته،مجبور شد یراستش بدجور  یداره، پا نهیدنده وجناغ س یدختره شکستگ-
راست   یپهلو ۀدند یپسره متأسفانه، شکستگ  د،یدیتوپاش، جراحات صورتش رو حتمًا خودتون قبالً د

  یکتف وشکستگ یرفتگ م،دریتا طحال شو نگه دار میکرد  مونیطحال شده، تموم سع یموجب پارگ 
 داره جراحات صورتش هم مثل اون خانمه.  تسمچ د

 به همکارم.  دیو بد  دیهمه رو گزارش کن دیرو گفت یممنون دکتر، لطفًا هر چ-

خونه،   دیحتمًا! فعالً با اجازه. با رفتن دکتر، بهروان گفت: حاال که وضعشون مشخص شده بهتره بر -
مخاطبش بهروان بود:ممکنه  کهی به هاکان کرد در حال ی مونه.آتان با ابرو اشاره ا یم نجایهمکارمن ا

 به هاکان غرق درفکر کرد.   ی. بهروان نگاهمیشب بمون میبخوا

. برنا گفت: جناب بهروان منم دیکن  یفقط وقت خودتون رو تلف م ستین ین کسموند نجایبه ا ازین-
گردم لـ... بهروان  یو دوباره بر م  ارمیدونم تاب نم  یخواهرمه که م شیتونم برم اگرم برم دلم پ ینم

فردا   دیکن احتخونه استر دیبر کنهیرو دوا نم  یموندن تون درد نجای! ایینایم یوسط حرفش اومد:آقا 
 به رفتن کنه... یآتان وبهروان نتونست هاکان رو راض  ی ا بزرگه.اصراهاهم خد

  یولوله خواب بود. قطره ها میس  یمشت ری بود که ز ییکای نگاهش به ها وی ی س یآ ۀشیش  ازپشت
زنده   نکهیاشکشو با پشت دست گرفت. دست برنا نشست رو شونه اش: خدا بزرگه نگران نباش، هم

 شکر داره. یها آزاد شدند جا یاز دست اون وحش 



 به رنگ دل  یدیترد

204 
 

داخل سالن   یها ینداشتند. هردو رفتند رو صندل  ینبود اونها گناه نیدوتا ا ن یدونم! اما حق ا یم-
 ز شرکت شما درآورده؟سر ا ی: خواهر من چطور دینشستند. برنا پرس 

سرش درد   شهیدخترهم  نینشست رو لب برنا: ا ی. لبخند کجیواتفاق یدونم، بصورت تصادف ینم-
سکوت   یزن  یبلند نامنظم  کفشها یباألخره هم کار دست خودش داد. صدا ،ییماجراجو یکرد برا یم

خودشون  مهی سشد. نگاه هردو به اون سمت رفت. تابان سرا یم کتریشکافت ونزد یسالن رو م 
 ؟یاومد یموقعه شب با ک  نیا ؟ی کن یکارم یچ  نجایمتعجب از جاش بلند شد:تابان تو ا کانرسوند.ها 

  ادشیبرنا متعجب به هاکان و تابان نگران ومتوحش نگاه کرد. تابان به برنا اشاره کرد.هاکان تازه 
  کونت یهاکان سر  د؟یشناس یرو م گهی:شما همدد ی. برنا پرسزدی حرف م یبا تابان اون جور   دیاومد نبا

  ؟یچ یا نگفته بود براام یگفته بود از شرکت پدرت رفت   مای: آد یداد: معاون شرکتمه. برنا از تابان پرس
تابان دهن بازکرد حرف   د؟یکن یرو صدا م گهیهمد کیبه اسم کوچ  دیشد یمیبا هم صم   نقدریا یعنی

از پرستار    ادیبا فر انبزنه که متوجه حال نامساعد هاکان شد.درحال افتادن،برنا به موقع گرفتش. تاب
 کمک خواست...

 ه تونسته دهنش بسته بمونه؟  هشت ما نیتو ا مای وگفت: چطور آ  دیکش یآه برنا

  یز یاز رابطه مون چ یهاکان دوست نداره فعالً کس  یحرفهاست، ول  نیفراتر ازا مایمنو آ یدوست-
به  دیبود. برنا رد نگاهشو گرفت تارس دهیهاکان نشست که با آرامبخش خواب  یبدونه. نگاهش رو

شو به   ن ی . تابان نفس سنگستین  ینگران ی: دکترش گفت جاد یچی آتان تو اتاق پ یهاکان. صدا
تو رو برسونم خونه، خودم   ای: ب سادیراحت شد. آتان کنار تابان وا المی داد:ممنونم خ رونی ب یآه ههمرا

 گردم.  یدوباره برم 

 بمونم فکرم آرومتره.  نجاینه! ا-

بود، صبحونه ، ناهار    ی! ازصبح اضطراب واسترس داشت وعصبستیجا ن چی لجبازتر از خودش ه-
  یمار ی: بد ی! برنا مردد پرسنیا شهیمعلومه آخرش م ده،یکش! حرف گوش نم شی م که پوشام ه

 داره؟  یخاص 

 ی: عمو هاددی. تابان پرس کنهی نم ت ی منعش کرده اما رعا  زهای چ یل یداره، دکترش از خ گرنینه بابا! م-
 کجاست؟ 

 خوره.  یوتکون نم سادهیوا  وی یس یدم در آ-
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 ؟ یگیبه ماهور جون وهانا م یک-

  شیپ ام ی. تابان گفت:آقا برنا ببخش نتونستم بمایآ ش یپ  رمی. برنا گفت: من م گمیفردا بهشون م-
 . دنشید امی فردا اول وقت م ما،یآ

کاناپه   نیگفت ورفت. تابان گفت:آتان بهتره رو ا  یکنم، فعالً شوهرت مهمتره. با اجازه ا یخواهش م-
 هی: واقعًا خسته ام، اگر دیتعارف رو کاناپه درازکش ی. آتان ب ییصبح سر پا ،از یکم استراحت کن  هی

 کن...  دارمیب یداشت ازی ن یز ی وقت به چ

  یلب تخت م یگشت، گاه ی رفت کنار پنجره و برم  یبرسه. م انی خواست به پا  یشب نم انگار
گرم شو تو دست   یزد... دستها یتو سالن قدم م  یکرد گاه یپراخم هاکان نگاه م ۀنشست به چهر

  یم ؟یار ی بالها رو سر خودت م ن یدارند چرا ا ازی که همه بهت ن یموقع نیگرفت آروم نجوا کرد:تو چن
خودتم به  یسالمت نکهی اما نه ا ین یخانواده ات رو داغون بب یازاعضا  یک یبرات سخته  مدون

شده بود. از بس اتاق رو گز   هوشی ب یگ ! بلند شد و به آتان غرق در خواب نگاه کرد.از خستیخطربنداز 
 تو اتاق. نور کم اتاق، خواب رو به چشماش آورده بود... یکرده بود خسته نشست لب تخت خال 

  دیبه شالش کش یخوابش برده بود. دست یک شبید دی . نفهم دارشدیاز خواب ب ییپچ پچ صداها با
 زدند.   یبا هم حرف م  واشی یونشست. آتان و هاد 

درحال رفتن سمت   ؟یدیدخترم! خوب خواب ری با لبخند جوابشو داد: صبح بخ ی! هادری صبح بخ-
اومد هاکان  رونیب  یبهداشت  سی بعد سرحال از سرو قهیگفت: بد نبود... چند دق یبهداشت   سیسرو

 . رمیشده بود. آتان گفت: من برم صبحونه بگ   داریهم تازه ب

 خورم، ماهور وهانا هم با خودت.  یم یز یچ  هی برم شرکت، اونجا د ینه آتان جون! من با-

  ی! آخه برایکم بود تو هم بهش اضافه شد کای رو به هاکان با اخم گفت:ها یچشم عمو جون. هاد -
گرفته گفت: من   ییبه فکرمادرت باش!هاکان با صدا یست یاونجا؟ به فکرخودت ن یرفت  یپا شد یچ

افت فشار؟! از سردرد   یگیبودنت م هوشیبه ب  کرد: تو ی! آتان نچ نیخوبم! فشارم افتاده بود هم
! چشمات داد یار یمبارکت نم   یبه رو یی دونم درکمال پررو ی! االنم خوب می شد یمنفجرم  یاشتد
 .یباز نگه شون داشت یبه زور دار  زنهیم
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  نجایتو ا یخواد بگه جا یتابان گفت: م ؟یبگ یچ یخوا  یم ؟یچ یخوب! حق با توئه! ک یل یخ-
 . یکن  یخونه واستراحت م   یر یم  ست،ین

از   ی! هر چینر  یکن  یم خودیگفت:تو ب یخوب بشه. آتان عصب  کای مونم تا حال ها یجا م نیمن هم-
که   کایها  کنه،ی رو عوض نم یز ی چ نجایموندن ما ا گهیبسه! دکترهم م یکرد یتا حاال لجباز  روزید

با تأسف  یرسونمت. هاد یمونه، حاال آماده شو خودم م یم وی یس یمدت تو آ هیتا  ادی بهوش ب
 خونه... یر یشرکت، تو هم م رمی تکون داد: من م  یسر 

خوابش برد. هانا وماهور نگران به آتان چشم داشتند. آتان   دیسرش به بالش رس نکهیهم
  نرویگرفته. همه از اتاق ب مارستانیهستش که تو ب یی گفت:حالش خوبه خاله جون، اثرمسکن ها

 بگه... هیرو به بق کای گرفت موضوع ها میاومدند وآتان تصم 

از مجرمان، بهروان ازهاکان خواست بره  ییگذشته بود. بعد بازجو کایوها مایآ یروز از آزد ده
کرد و رفت   یبعد اومد. سالم قهی... درکنار برنا وتابان وارد اتاق بهروان شدند. بهروان ده دقیکالنتر 

 نشست.  زشی پشت م

کنار   ۀ. بهروان پوش ستین ی. هاکان گفت:مشکل دی طول کش یجلسه داشتم کم هیخوام   یمعذر-
 : حال برادرتون چطوره؟ دیهنوز ادامه داره. رو به هاکان پرس یی دستشو بازکرد:بازجو

 . نگاه بهروان رفت سمت برنا. شهیاس تا پس فردا به بخش منتقل م زولهیتو بخش ا-

 شما چطور؟خواهرتون بهتره؟  -

 .  شهیفردا مرخص م-

 شده؟ رتونی دستگ یز ی: چد یگذشت. هاکان پرس ریبه خ زی خدارو شکر همه چ-

  ۀشون اعتراف کرده سرکرد  یکیداد:  شی به صندل هیرابطه باهاتون حرف بزنم. تک نیخواستم در ا یم-
کمان. هر   نی رنگ  گندیا همه بهش مام دهیشخص رو ند نی ا یگروه خارج ازکشوره، تا حاال هم کس نیا

 سه متعجب به بهروان نگاه کردند. 

که هست   یهرچ میدیرادمنش!ما احتمال م یبا شما داره آقا یشخص چه خصومت نیدونم ا ینم-
 در گذشته داره. شهیر
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 سرمون تو کار خودمونه. میندار  یکس دشمن چیما با ه یول-

 داشته باشند.  یبا شما دشمن  یلیدال هیباشند که به   یاما ممکنه افراد نه،ینظر شما ا-

 . دیوبابام بپرس یاز هارا دیبا نویدونم! ا ینم-

 . میکن یبا اونها هم صحبت م -

 نگفت تو کدوم کشوره؟-

 هست.  ییشون درحال بازجو گهی دونست اما دو نفر د ی نم  یچ یباره ه نیدرا-

 براتون.  ارمیت بسته مدس دیگیرو که م یشخص  نیاون کشور، ا رمی شده خودم م-

 هیپرونده رو گرفت، نیا ۀدنبال شهیم یاللمل  نیب  سیپل  قیاز طر شه،یبه بعد به ما مربوط م نجایازا-
 د؟ یکرده باش  گه ید زیهرچ  ای یوخورد ،زدیر یدرگ یپرسم ممکنه باکس یم گهیبارد

 . یبپرس  یتون  یوبابا م  یاز هارا گمیبازم م  اد،ینم  ادمیمن -

 خودتونه. کیهست از افراد نزد یهرک یکنم ول ی کار رو م نیحتمًا ا-

 جاسوس؟ -

 بله!-

 امکان نداره؟ -

 دیخوا  یاحتماالت رو در نظر گرفت. رو به برنا گفت: شما م  دیممکنه جناب راد منش! با یز یهرچ-
  م؟یخواهرتون رو دنبال کن   ۀپروند

 البّته!-

 .میدار ازیبه کمک خواهرتون ن د،یو در دسترس باش  دیکنم از تهران خارج نش یباشه! پس خواهش م -

  نیداشت در ا دیکرد وتأک  یاز حرفهاشو جمع بند  یبه ساعت کرد خالصه ا   یچشم. بهروان نگاه-
 حرف زده نشه...  یرابطه با کس 
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دنده رو عوض   ؟یشکست:تو چه فکر  نویماش یبرنا رو به شرکتش رسوندند. تابان سکوت فضا اول
 با خانواده ام داره؟ یچه خصومت ه؟یکمان ک نیرنگ نکه ی: ادیکش  یکرد وآه

  ریی اومده. تابان با تغ شیپ  نجایشده تا ا یز ی که برنامه ر هیشخص ک نیا نمی منم مشتاق شدم بب-
 م؟ یری : کجا مد یپرس ن،یرماشیمس

هاکان برنداشت. هاکان کالفه و با اخم گفت: بدم   مرخی داد وچشم از ن هی. تابان به در تک مارستانیب-
 بشه.  رهیبهم خ  ینجور یا یکس ادیم

کرد و دوباره  ییهاکان باال رفت. نگاه گذرا یابرو یتا هیبهت نگاه کنم.  ادی من خوشم م یول-
 داد. یحواسشو به رانندگ

 اونوقت چرا؟ -

 چراش به خودم مربوطه.-

 ! کنجکاو شدم چرا؟! تابان صاف نشست ولب از لب باز نکرد.گهینه د-

 است؟ ی نجوریپس ا-

 جناب رادمنش.  استینجوریبله که ا-

 کنم؟  یم یتالف یکنم چه جور  یم یتالف  گمیم یوقت یدون  یم-

 بگم؟  ،هنوزیکدندگ ی ،یلجباز  ،ییزورگواونکه تو ذاتته، با -

 باشه بهت هشدار دادم. ادتیبانو!  یلطف دار  یل یخ-

 .کشهی ! میخانم کشهیزد: م  ی. هاکان لبخند خباثت بار ذارمیمن نم یعن ی کشهیبه اونجا نم -

 . کشهینچ!نم-

 ... دندیرس مارستانی. با کل کل کردن به بشهیبعدًا معلوم م-

 مهراب به خودش اومد.  ی بود که با صدا تو سالن منتظر نشسته تابان
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  یجوابشو داد: خروس ب یتابان جون؟ تابان از جاش بلندشد با لحن سرد ی! خوبیبه به!چه تصادف-
 .  گندیمحل به تو م

 ۀنیبه س نه ی! سدمتیوقته ند یل ی خ دم،یمحل؟! اتفاقًا سر بزنگاه رس یخروس ب  یبهم بگ ادی دلت م-
 شد.  ریومهراب اس  وارید نیکه تابان ب یتابان شد. طور 

 وگرنه... یبهتره فاصله تو حفظ کن-

 ؟ ی وگرنه چ-

 .زنمیوگرنه داد م-

هنوز   ای یاز اون مرد جدا بش  یروگرفت   متیتصم ؟یکارکردی چ ی،راستیکن  ینم  یکار  نی همچ هیتو -
! نگاه هراسون تابان به در اتاق  ؟یوپشت گوش انداخت یفکرنکرد شنهادمیرو پ دمیشا ای  ؟یتوفکرش

 داد: برو کنار! رونی بود نفس پر از خشم شو ب زولهیا

  ریکه مهراب دوال شد وپاشو ماساژ داد، از ز نیپا محکم زد توساق پاش. هم  ۀواگر نرم؟! تابان با پاشن-
 دنیبگه که باد یز یبرگشت طرفش خواست چ   ی. مهراب عصبستادیا زولهیدستش فرارکرد وکنار در ا

زد:   یلبخند مصنوع  هی ؟یاومد ی:مهراب کد ی.هاکان متعجب پرسدیهاکان حرف تو دهنش ماس
 .  یهست کایها  شی گفتند پ یخانم شکور   دمیاالن رس نیهم

 با مار هفت رنگ نداشت.  یفرق چی که ه یتابان رو مهراب بود. مهراب  ی. نگاه عصبان یممنونم که اومد-

 دنش؟ ید میبر ذارندیم-

به تابان دوخت اما طرف صحبتش با هاکان بود:   دوارشوینه!به زورمنو راه دادند. مهراب نگاه تهد-
مالقات. با هاکان دست داد و پر طعنه به تابان گفت:به   امیدوباره م شمیمزاحم نم نیازا شتریپس ب

  یز یهاکان به خودش اومد: چ ی! چشم به رفتن مهراب داشت که با صدایشکور  دارخانمید دیام
 ؟ یشده؟چرا تو فکر 

 چطور بود؟  کای ...هایچ ی...هیچ یه-

 مرخص بشه. یک  ستیمعلوم ن گهینسبت به گذشته بهتره!دکترش م-
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پس  -رستوران؟   میهاکان نشست: ناهار بر ۀمردون یدستها  یخوب خدا رو شکر. دست تابان تو-
 ؟ یشرکت چ 

 دنبال هاکان راه افتاد... یحرف  چیشرکت. تابان بدون ه میری به آتان سپردم بعد از ناهار م-

قاشق از سوپ شو   هیورفت. هاکان  دیچ زی م یمهراب بود. گارسون غذاها رو رو ری فکر تابان درگ هنوز
 خورد. 

شده؟ سر تابان به دوطرف به حرکت در اومد:نه   یز ی،چیتو فکر  میاومد رونیب   مارستانیاز ب یاز وقت-
خودش   یبرا یاسم  نیهمچ هیکه  هیکمان ک نیرنگ نکه یکردم ا ینه! داشتم به حرف بهروان فکرم 

  نیا دنکه مهمه خور یز ی خواد باشه!االن تنها چ  یم یسوپ رو کنار زد:هرک ۀانتخاب کرده؟ هاکان کاس
جوره خراب بشه. لبخند   چیه یحرف   چیخوام با ه یه نمک  باستیدخترخانم ز هیخوشمزه در کنار   یغذا

که افتخار   دمیکم هم بهت حق م  هیحاال  یز یرو لب تابان نشست: الزم نکرده زبون بر یکج وکوله ا
 خوردن ناهار رو بهت دادم ومشغول خوردن شد.

 ؟ یگرفت  یگفتم تو چرا جد یز ی چ هیحاال من -

 .یچون خودت اعتراف کرد-

 گفتم. یز ی چ هی یمثل االن که از زورگرسنگ گمیم ونیوقتها هذ یتماد نکن گاه من اع یبه حرفها-

 طلبت!... یکی باشه -

  یامضا بشند. هاکان کارتابل رو کنار  دیبا نهایگذاشت:جناب رادمنش ا زیم  یکارتابل رو رو یمنش
 گذاشت. 

 رفتن بود که وسط راه برگشت.  رونیدرحال ب ی. منش ندازمینگاه بهشون م هیباشه! -

 .دهینامه براتون رس هیبره  ادمیبود  کینزد دیببخش-

 من؟  یبرا-

  یموقع آتان هم وراد شد. حرفها نیگفتم اول به شما بگم. درا یول هیدرواقع گفت مال خانم شکور-
 قهیرفت. چند دق  رونی گفت وب  یچشم ی. منش ارشیهاکان گفت: برو ب یبه جا د یرو شن یآخرمنش 
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 ولا شهیگردنشو دراز کرد: م  ز،یبعد نامه رو داد دست هاکان ورفت. آتان نشسته بود رو مبل کنار م 
باشه که  یی: نکنه از اون نامه هادی هاکان کش زیمن باز کنم؟ نگاه آتان رو نامه ثابت شد خودشو رو م 

 اد؟ یتابان م یبرا

.  دینامه رو از دست هاکان قاپ زداری حرکِت خ  هی. آتان با یاوهوم! چون تابان نبوده دادند دست منش-
خوام   یمن م نباریآتان درحال بازکردن نامه گفت: ا ؟یکرد یبود یچه کار  نیهاکان معترض گفت:ِا ا

 . یار یسر خودت م ییبال هیبعدش   یخون  یوم  یکن ی بازش کنم، هر وقت تو بازم

 تابان؟   ۀاجاز بدون–

  یم شتری نداره من مطمئنم. نامه رو باز وشروع به خوندن کرد.هر سطرش اخم آتان رو ب یتابان حرف-
 نوشته؟ آتان نامه رو تا کرد وگذاشت تو پاکت.  ی: چدیکرد. هاکان کنجکاو پرس

 بهتره؟  یتو نخون -

 توش نوشته؟ یچ گمیم-

کرد نتونست   یلند شد و اومد طرف آتان. هرکار داراب. هاکان ب یبرم برا یبهتره! م شیگفتم نخون -
کل کل کردن اون دوتا گفت:   دنیبه درخورد وتابان وارد شد. ازد ی. تقه اره ینامه رو ازدستش بگ

 شوهر لجبازت بگو.  نی. آتان گفت: به اادی م رونی ! صداتون تا بدیخجالت بکش 

نامه؟ -.  دهیرس گهید ۀنام هیمبل نشست و گفت:  ۀباهم دعواتون شده؟هاکان  رو دست یحاال سر چ-
نامه؟ هاکان به آتان اشاره کرد: دست    نیتموم شده! حاال کجاست ا ینامه باز  نیا گهیمن فکر کردم د

نامه رو از    . تابانخونهنذاشتم نامه رو ب  نکهینه ا ترکه،یم  یداد باال: داره از حسود یی معاونه. آتان ابرو
 آتان گرفت. 

 توش نوشته؟  یحاال چ-

 . یبخون   ییبهتره تنها-

چسبونه    یآقا اگر بخونه دوباره آمپر م نیا ستیتوش ن یخوب زی چرا؟ دوباره به هاکان اشاره کرد: چ-
توش نوشته. آتان سمت در رفت همون   یفهمم چ ی. هاکان گفت: بعدًا که مدهیوکار دست خودش م

 برام.   ارشیعدًا ب: تابان بساد یجا وا
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حالتو بد کرده...   دهینامه ها بدستت رس نیباشه. بارفتن آتان رو به هاکان کرد:حق با آتانه! هروقت ا-
 نوشته شده.  ینامه چ ن یبدونم تو ا دیوسط حرف تابان اومد: من با

شد. تابان محکم سرجاش   کیآتان! هاکان آروم به تابان نزد ۀبذار به عهد نباری کنم ا ینه!خواهش م-
 کار رو نکن جان من!  نی: اسادیوا

تابان از فرصت بدست اومده استفاده کرد وبا خباثت گفت:   ؟یدیجون خودتو قسم م  ینچ! چرا الک-
 باشه من انتخاب مادرتم.  ینداره هر چ  یجون من که برات ارزش 

 بوده.  یبره اسمت چ  ادتیکه  زنمتی م نیتابان همچ نیبب -

 تکون داد: اون نامه رو بده به من! یبگو دروغه؟ هاکان سر  گمیاگر دروغ م گم؟یدروغ م -

 . دمینچ! نم-

 ؟ یدینم-

گوشش نجوا کرد:   ریهاکان ز ۀمردون یآغوش هاکان افتاد. ازپشت صدا  یحرکت تو هینچ! تو -
 نه؟  یدینم

 هاکان؟-

 ؟یبود که زد  یهاکان، اول بگو اون چه حرف یهاکان ب-

 . یخودت گفت-

 ؟ی ذهنت کرد ۀملک نویمن گفته باشم تو چرا ا-

 گه؟ یمن انتخاب تو هستم د نکهیا ی عنیحرفت   نیبا ا-

رو   یز ی نه؟ بوس ر ایباشم  تونیکی انتخاب  دینه؟ باألخره با یعن ی ی: چدیشده پرس  جینه! تابان گ-
 گونه اش نشست. 

 .نهی بب ی نطور یتو زشته ما رو ا  ادیب  یکی نکن هاکان -

 ؟ یجوابمو نداد  اد،ینم  یکس-
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 کرد: نذار بهت بگم...  ادیبگم؟ سکوت هاکان جسارتشو ز یچ-

 ؟ یبگ یچ-

 !یچ یه-

 ؟ یبهم بد دیلقب جد هی یخواست یم-

 .شهینم یهرکس بیلقب گرفتن از بنده نص-

 رو هم بگو.   یکی  نیا یدلت خواسته گفت  یتو که تا حاال هر چ -

 بگم؟-

 بگو!-

 ؟ یچرا بهم گفت یبعدًا اعتراض نکن -

 بگو.-

 ولم کن تا بگم.-

 !شهینم-

. تابان رو سمت خودش امینم  رونی دستت ب ریام بگم چون بعدش مطمئنم زنده از ز وونهیمگه د-
 . همچنان نگاه تابان روش زوم بود.یبش مون ینکن از کرده ات پش  ی! کار نی چرخاند: بب

 قهیآغوش هتاکان شد. بعد از چند دق ری اس ادی. تا تابان به خودش ب ستمیمن مقصر ن گهینچ! پس د-
  ،یر یگ یجبهه م  یالک یفرصت طلب  گمیم یگفت: وقت  ین یریتابان با اخم ش داد ولش کنه.   تی رضا

. تو سالن  رونیتابان رفته بود...از اتاقش زد ب  ادی لحظه هنگ کرد. تا به خودش ب هیکدوتنبل!هاکان 
 به درزد. یکرد ابهت خودشو حفظ کنه. مؤّدبانه تقه ا یسع

مطمئن شد   یسالم قربان. سرش به عقب برگشت دوتا از کارمندهاش بودند. جوابشون رو داد. وقت-
  ش یبه سرعت باد در روباز کرد وخودشو انداخت داخل اتاق. با ورود ناگهان ستی تو سالن ن  یکس گهید

  ییهوی دنی. از ددیکش یبلند نی شد سرجاش ودستش رو قلبش نشست وه خی به اتاق، تابان س
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افتاد.  شیداده بود و در رو از داخل قفل کرد. تابان تازه دوزار  هیتو اتاق خشکش زد. به درتک نهاکا
 حفظ کنه. شو یکرد خونسرد یآب دهنشو قورت داد.سع

باهات کار    یداد باال وگفت: اساس   ییلب هاکان جا خوش کرد. ابرو ۀگوش یلبخند کج  ؟یداشت یکار -
 ن از در صلح وارد شد. . تابایحساب یخونه تکون هی یعنیدارم 

باال داد و  یرستوران؟ هاکان همچنان زل زده بود بهش. تابان سر  میهاکان جون، شب بر گمیم-
. تابان دوباره  دینشن  یمن عاشق چرخ فلکم. بازهم جواب یشهرباز  میجواب خودشو داد: نه؟ پس بر

مانتو بخرم هنوز وقت نکردم.   هی خوام  یوقته م  یلیخ د یخر میری خوب پس م  یلیگفت: اونم نه؟ خ 
آروم   یلب نجوا کرد: فنا شدم رفت! قدمها ر یبرد ز یاز هاکان نگرفت به عمق فاجعه پ یجواب  یقتو

گفت:   یینقشه اش نگرفت عزم شو جزم کرد و در کمال پررو دید یکرد. وقت  یم شتریهاکان ترسشو ب
دونم و تو. هاکان وسط راه   یم  من یایجلو ب گهیقدم د  هی ومده،یزبون خوش بهت ن نکهیمثل ا

راه   هیشده به فکر  یمیترفندت قد نیا ؟یبه ساق پام بزن  یخوا یکج کرد وگفت:مثالً م  یگردن ستادیا
  تی خاص   یب هیمن کدوتنبلم؟ قبالً هم  ،یدربر  یتون یباش که حاال حاالها از دستم نم  یدیحل جد

 شروع شد. زی چرخ خوردن دور م یعنیشون،ی. بازیتنگش گذاشته بود

رو دنبال  گهیهمد ز، یدور م نطوری. هم نجایا زهی تا کل شرکت بر زنمی م غیج  یبش  کیهاکان به خدا نزد-
 کردند و با هم در حال جدل بودند.  یم

جرأت نکرده بگه هاکان، اونوقت تو منو با القاب رنگارنگت   یتابان به خدا خونت حالله، تا حاال کس -
 ! ادی تابان تا آخر بازشد:آخه خوشم م شی آفتاب پرست. ن هی نی ع یکن  یم  ضیمستف

 شند؟ یم نی عناو نی هم شامل ا هیبق ای یبد   نتی القاب ز نیمنو تنها با ا ادی خوشت م-

تابان با خباثت   ؟ی:مثالً چه فرقستادیلحظه هاکان ا هی. یفرق دار  هیکوچولو با بق  هی! تو گهینه د-
  زی. دوباره چرخش دور میالقاب مو دار  اقتی پس ل  یقلدرتر و زورگوتر ومغروتر هست هیگفت:از بق 

  مهردو محک دینکش  یدفعه جهت گردششو عوض کرد طول هی یباز  نیشروع شد. هاکان خسته از ا
فرار   یجا گهی ! دتو دامم یبهم برخوردند. هاکان محکم گرفتش. سرشو کنارگوش تابان برد: خوب افتاد

  ریتکون خوردن اون. دست هاکان از ز هیاز  غیاما در اد یب  رونی . تقال کرد تا ازآغوش هاکان بیندار 
 شال موهاشو نوازش کرد.

 جوجه! موش کوچولو. سرشو باال گرفت.  یخون  یم یمن کرکر  یحاال برا-
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 بذار برم.  یشیم مونی هاکان از کارت پش-

 اد؟ یازت برم یفنچ چه کار  یمثالً تو-

تو   یخورده تابان ازخودش فاصله داد: از سرتا پا نگاهش کرد: موندم مامانم به چ هی. هاکان یهرکار -
  یتابان درهم شد:کدوتنبل مواظب حرفت باش چ  یکرده برام؟ اخمها دیدلخوش کرده که تو رو کاند

 ؟ یگیم یدار 

کرد به دور خوردن دور خودش. تابان با  تابان رو بلند کرد وانداخت رو دوشش وشروع   ؟یبازم که گفت-
کت   ۀقیاش  گهینره با دست د رونینزنه وصداش ب  غیوقت ج  هیدهنشو گرفته بود  یدست جلو هی

  شموخود ن یگذاشتش زم اطیهاکان از کارش خسته شد با احت ی. وقتفتهیهاکان رومحکم گرفته بود ن
بود که  یشکنجه ا   نیتر فیضع  نی: اگفت  زدینفس م  که ی کنار تابان نشست. درحال یرو همون صندل

رفت، چشماشو بست و کف اتاق پهن شد: خجالت بکش مثالً  یم جیدرحقت کردم. سر تابان گ
بچه هم بچه تره. رو تابان خم شد آروم   هیشون از  س یی دونند ر ی! کارمندهات نم یشرکت  سییر

تابان از هم باز شدند. صورت   یها! چشما ستمیقدر مهربون ن نیبعد ا ۀجون! دفع کوچولوگفت:موش 
دل وروده ام اومده تو حلقم   ؟یمهربون  یگیم نی: تو به ادیهاکان تو صورتش بود. خودشوعقب کش 

 در حقم؟ یلطف کرد یگ یاونوقت م

. اتو دیبه کت وموهاش کش یبلند شد. دست نجا؟هاکانیا زندیر ی! االن همه مواشتری سسسیه-
خوام تا دو    یکارکنان شرکت م  تی گزارش چند روزه از تموم فعال هی یکور :خانم شستادیشده، خشک ا

 باشه.  زمی رو م  دیبا گهیساعت د

به  ؟یخوا  یگزارش م  هیاونوقت دو ساعته  یبرد ضیازبنده هم ف یتو کرد حیآره ارواح خاله ات! تفر -
 باش!  الی خ نیهم

 همون که گفتم. سمییر گهیاالن د-

 دی با  دیرفتن گفت: گزارش بدستم نرس رونی که گفتم. هاکان در رو بازکرد قبل از ب نیمنم هم-
کنه هاکان!  کارتی با خودش حرف زد: خدا بگم چ یو رفت. تابان با حال زار  یباش یمنتظرعواقب بدتر 

 انداختم... یکدوتنبل! از کار و زندگ 
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  نهینگاهشو تو آ نی شد. آخر مونری :زود باش دختر ددی پله ها به گوشش رس  نییپروانه از پا یصدا
که هاکان دوست داشت.   یاسپرت وساده، اون جور  پی با ت میمال شیآرا هیمرتب بود  زیکرد همه چ

 د. لب نرده نشست و ُسر خوررونی برداشت واز اتاق زد ب فشوی فرستاد، ک یبوس نهیخودش تو آ یبرا
!چرا یدیدست خودت م  یکار  هی گفتم! باألخره  یک نیاعتراض پروانه باال رفت: بب  ی.صدانییرفت پا

 اومد. نییاز پله ها پا  ام یدختر؟ تارا  به همراه ت نییپا یا یمثل آدم از پله ها نم 

دست   امی. تیخور  یحرص م   یدار  خودی ب کنهیبخواد م یمامان خودتو خسته نکن، تابان هرکار -
کنم.   یم نشیشاد بون تحس نیخاطر ا دارند ومن به یفی لط یۀدورکمر تارا انداخت:خواهرزن بنده روح

 کن.  قشیتشو یخوبه تو هم ه  یلیخودش خ  نکهیرفت: نه ا امیبه ت یتارا چشم غّره ا

من   یآبج  نی ا زمی عز یدار  کیکرد:ال امی به ت کنه؟رویم یشوهرخواهرم ازم طرفدار  ادیتاراجون زورت م-
بشه؟ به  می تو حسود یتارا رفت هوا: تابان من حسودم؟! آخه به چ یداره. صدا فیکم حسود تشر هی

  امیت شه،یم  رمونی! داره دهیبرهان ساکت شون کرد: بچه ها کاف ی... صداایبچه گونه ات  یاون کارها
 دیکش رونی گفت و رفت. تابان زبون شو تا ته ب یچشم  امی. تمیایروشن کن ما هم االن م نوی برو ماش

تارا   نیافتاد دنبالش. تابان پشت پدرش سنگر گرفت: بابا تو رو خدا کمکم کن، ا ییدمپاکه تارا با لنگه 
خودم    شمیمجبور م دینش کتشده نذار منو بزنه. برهان  کالفه ازهر دو دخترش گفت: سا  یوحش

 یاس. لحن پروانه دستور  دهی تابان ورپر نیا ریساکت تون کنم. تارا معترض گفت:همه اش تقص
. تابان همچنان پشت پدرش  دیکن  ی! بذارند تا خود صبح با هم کل کل منمی! زود بب رونی شد:همه ب

 رفتند...   رونی سنگر گرفته بود تا از سالن ب

مژده که لم داده بود به مبل و داشت   دنیازمهمونهاش استقبال کرد. تابان با د ییبا خوشرو ماهور
 خاله هم هستند. ۀخانواد  یلب به تارا غر زد: چرا بهم نگفت ری کرد پنچرشد. ز ینگاه م ونیزیتلو

  امیاخم به صورتش آورد. تارا جوابشو داد و رفت کنار ت  یسالم هارا یمن خبرنداشتم به خدا! صدا-
 یجواب شو داد...هارا یکرد. تابان با لحن سرد یم بی رو تعق یتابان وهارا ام، ینشست. چشمان ت 

همچنان چشم به تابان داشت. تارا با آرنج زد   امیکنه. ت  داینشستن پ  یبرا ییمنتظر موند تا تابان جا 
:  د یتو! تارا مردد پرس شی جا پ ن ینگاه از تابان گرفت:هم امیبه پهلوش: معلومه حواست کجاست؟ ت

 ؟ یمطمئن

گذشت و   یا قهیکنارشو اشغال کرد. چند دق  یفورًا صندل یکه تابان نشست هارا نی. هم زمیآره عز-
باهم  ییجورا هیبه درسالن. همه  ی کرد گاه  یپله ها نگاه م یبه باال یزآتان وهاکان نشد. گاها یخبر 
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 غمژده دم ینیب  ی! نم ستیخودشو سمت تابان کشوند آروم گفت: ن یدرحال صحبت بودند.هارا
  هی یکرد وهر از گاه یم یباز  لشیبار کالفه با موبا نینشسته. ناخودآگاه نگاهش رفت طرف مژده، ا

   ؟یچ ی: ک دیپرس ی. اخم کرده رو به هارانداختینگاه به ساعت م 

 .گهیهمد یهم هستند و منو تو برا یبرا یاونها زوج مناسب  نکهیا-

 گفته؟ نویا یک-

 من!-

   ؟یحرفها رو بزن  نیا شهیخجالت بکش! هاکان بردارته منم زنش! چطور روت م- 

باهات هستم. تابان    هیمثل سا یوهرجا باش یچشمم دنبالته هرجا بر  یخونه ا  نیعروس ا کهی تا زمان-
به هاکان  نکهیداشته باشه از ا تیخونه امن  نیتونه در ا ینم  ندهیاحساس کرد در آ یحرف هارا نیاز ا

 شد .  یم  شتریهم بگه ترسش ب

 ؟یحتمًا منم چغندر فرض کرد-

... اومدن هانا به جمعشون ی که به دلم نشست ینداره مهمه خودت یمن فرق یبرا  ینباش ای یباش -
مشوش شده بود اما ازاومدن به  ی هارا یحرفشو بزنه. گرچه افکاِر تابان با حرفها ۀادام ینذاشت هارا

 درهم تابان نگاه کرد.  ۀافیبعد به ق یموقع هانا خوشحال شد.هانا مشکوکانه به هارا

بفهمه تابان تو خانواده چه   یاداش رو غلظ تلفظ کرد تا هارازن د ۀشده زن داداش؟ کلم یز یچ-
گفت: داشتم ازحرفها برادرشوهرم   هی! سپس با کنازمی زد:نه عز یداره. تابان به زور لبخند یگاهیجا
  تادثابت رو تابان موند. هانا موهاشو پشت گوشش فرس یبردم. نگاه هارا  یاستفاده رو م تی نها
نتونست   نکه یمونه آتان رفته برسوندش، از ا یم  کایها ش ی ان امشب پشو برداشت:هاک  ییچا وانیول

 کنم.   یبمونه گفت از طرفش ازت عذرخواه

 رفته؟ یبرف  یهوا نیتو ا-

شده بود با    رشی کم استراحت کنه شد ساعت نه، د هی از شرکت برگشت، تا شام بخوره و  ری امروز د-
بوده، دوشب من موندم امروز نوبت هاکان بود،  ششی گفت: چند شب آتان پ یعجله رفت. هارا

خانواده اس که تو مشکالت   ۀفی: وظ نداختی تابان خودشو از تک وتا ن ؟یحتمًا از رفتنش ناراحت شد
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ازحرف تابان   یشوانجام بده. هارا  فهی وظ  دیخانواده اس و با  نیاز ا ییهم باشند هاکان هم جز نارک
تو   میحرفش نداشت. هانا دست تابان رو گرفت و بلندش کرد: بر یهم برا  یابومد،جویخوشش ن

 نشونت بدم...  یز ی چ هیخوام  یاتاقم م

 اتاق بسته شد. تابان نشست لب تخت وهانا کنارش. در

 . یکن یتو هم کم کم عادت م میما همه بهش عادت کرد  زه،یزبونش ت ر،یرو به دل نگ یهارا یحرفها-

 .ادیب   رونی از دهنش ب یمزخرفحق نداره هر   یول-

 بهت زده؟  یحرف -

هر دوشون   ۀ! رابطکنهی کارها رو م نیگفت: از لج هاکان داره ا ی. هانا عصبیشگیهم یهمون حرفها-
 نبود.  نطور یچش شده؟ قبالً ا  یدونم هارا ینم شه،یوسط داره داغون م نی شده، بابا ا رهی ت یادیز

 درازتر کنه. مشیپاشو از گل  ذارمیخودتو ناراحت نکن! من مواظبم، نم-

 .یو هواشو دار  ی! خدا روشکر که با هاکان عقد کردیخوب   یلیتابان تو خ -

 :کدو تنبل؟ دندیهانا باال پر یخصوص با اون کدوتنبل! ابروها م،بهیوصلت راض  نیمنم از ا-

 .گمیرو م  تتیخاص  یاوهوم! داداش ب-

 . ذارهیروش؟ بفهمه زنده ات نم یکنه دختر! باز اسم گذاشت کارتیخدا بگم چ-

کرد: کجاش    بشی نص یزهرمار  هیهانا اتاقو ترکوند. تابان  ۀدونه! تاوانشو هم پس دادم. خند یم-
 خنده داره؟  

 بوده؟ یدنیهاکان اون لحظه د ۀافیحتمًا ق -

 آره! چه جورم. -

 ؟یتاوان شو داد یحاال چطور  ،یدار  ی سر نترس ادی خوشم م-
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داشته باشم، نداشته باشم که کالهم پس  یسِر نترس دیاوالً تاوانش به خودمون دونفر مربوطه دومًا با-
  یاز بازو ی شگونیبود؟ ن  جدهی:تاوانش مثبت هد یکرد وپرس کتری معرکه اس. هانا خودشو به تابان نزد

    ؟یر یگ یم شگونین ی هانا رفت هوا: مرض دار  غیهانا گرفت که ج 

  شی . نیبعد مواظب حرف زدنت باش ۀکار رو کردم تا دفع نی! ایمنحرف یادیو ز  یانگار تو مرض دار -
 ؟یخند یچرا م ه؟یبه دوطرف تکون داد: چ یهانا تا آخر باز شد. تابان سر 

 ؟ یازهاکان آتو داشته باش یخوا یم-

 آتو؟ -

 آره خنگه! -

 فروشه؟   یبرادرشو به زن داداشش م  هیدو، کدوم خواهر ،یخنگ خودت کی-

  نیلحنش نرمتر شد: حاال ا د،یترک یم یاصالً ولش کن. تابان داشت از کنجکاو ومدهیبه تو ن  یخوب -
  ه؟یچ  یگیکه م ییآتو

 ؟ ی:چه راز د یرو بهت بگم. تابان از خدا خواسته پرس ی راز  هیتونم  یافتاد اما م جانی ولش کن ازه-

 هاکان بود.  ۀدربار ییرازها  ۀ. تابان تشنیگینم  یز یچ یبه کس یقول بد دیقبلش با-

 !دمیقول م-

 رفتند باال: نه! یتابان به شکل خنده دار  یمتنفره؟ابروها ییهاکان ازچه غذا یتا حاال دقت کرد-

خوشش   ی واز چ  ادیبدش م  یشوهرت از چ یبفهم  یمدت نتونست نیتو ا یهست یِا تابان! توچه زن -
 اد؟ یم

 از بس خرم!-

 ! ؟ینر  هیحاش   نقدریو ا یبنال شهی : مد یکش یق یحوصله نفس عم  ی! تابان بیراست اومد   ویکی نیا-

 خورند.   یدونم بعدًا به دردت م یم  یهاکان رو بشناس شتریتا ب گمی رو م نهایتابان ا نیبب -

 !یچوندی خفه شدم ازبس حرفو دور سرت پ ؟ینر  هینقدرحاش یا شهیهانا م-
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پلو و   نی ری عدس پلو که کشمش توش هست، شله زرد، ش ن،مثلی ریش یازغذاها ی شوهرجنابعال-
 زد.  یباشه متنفره. تابان لبخند مرموز  نیری که ش ییخورشت آلو، خالصه هرغذا

 اونوقت چرا؟ -

 یم ؟یچ گهی:د د ی. تابان مشتاق ترازقبل پرسشهیچندشش م ییجورا هینداره  یخوب  ۀونیم ینی ریبا ش -
 فکر کرد.  گهید یکم  لیازش بدونم. هانا با کمال م شتریخوام ب

 یشلوغ دور  یهای داره، ازمهمون تی حساس ین یبادام زم اد،بهی وقرمز بدش م  یآهان! ازرنگ نارنج-
 ومتنفره.   زاریسرک بکشه به شدت ب  شیشخص میتو حر  یکس نکهیازا کنه،یم

 بدونم؟  دیهست که با یز ی هنوزم چ-

نکن بعدًا خودت با مشکل   یمورد باهاش شوخ نیتو ا  چوقتی خط قرمزش، خانواده اش هست، ه-
 . یشیمواجه م

 ندارم. یشوخ   یمنم سر خانواده ام با کس دم،یمورد رو خوب فهم هی نیا-

 . دیمورد با هم تفاهم دار نیچه عجب تو ا-

 به دردم خورد. یلیاز اّطالعاتت ممنون خ -

 نداشت...  زموی قابل زن داداش عز-

تموم شده!  ز ینکن! همه چ هیگفت: فدات بشم گر یرو تو دستهاش گرفت با ناراحت  مایآ یدستها تابان
گفت:   هیگرفته از گر  ییبا پشت دست اشکهاشو پاک کرد با ته صدا مای. آدیخدا رو شکر سالم و زنده ا

  تدس  شرفهایکرد ازم محافظت کنه اما اون ب ی م یسع  کای ! هایلیخت بود تابان! خس  یلیخ

  دهی! بعمایآ  دهیبع  تو از–کابوس وحشتناک!  هیکابوس بود  هیکردند،  یم تی شتراذیبردارنبودند وب
 یسرمشق من بود شهی با اون همه ِاهم وتلوپ از خودش ضعف نشون بده تو هم یدختر 

  ریز  کا؟یها  ی چ یزد: برا یدار  ی. تابان لبخند معنکاستیکنم،به خاطرها ینم هی من به خاطرخودم گر-
  یلفظ یر یاز نگهبانها درگ  یکیمنو   نیداد وگفت:ب رونیشون ب  نیبه تابان نگاه کرد، نفس سنگ یچشم

 یم ی کی بار ی! کار داشت به جاهارهی حرف زور تو کتم نم ؟یشناس  یرفت، منو که مصورت گ  یبد
 یبه جا ساد،یمن وا یاومد جلو کایزدن که ها یشد مشتش رفت هوا برا ی اون مردعصبان د،یکش
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افتاد، رفتم کمکش، از درد   نیرو زم کایخورد، نگهبان رفت،ها  چارهی ب  یکایمن کتکه رو بخورم ها نکهیا
شروع کرد    دکردم نتونستم از دردش کم کنم دو ساعت بع یدونستم چشه! هر کار  یدوال شده بود، نم

 دیدونستم با یبود، نم یآزاد یبرا  دمیام ۀبودم، انگاراون تنها روزن دهیترس  یل یبه استفراغ، تابان خ
رو برد   کایها یش به رحم اومد... دوساعتدل شونیک ی تا   دمیکش غی کنم، اونقدر داد زدم وج کاریچ
شد،   یروز به روز بدتر م الش بعد از اون مشت بلند نشد که نشد، ح گهید کایو دوباره آورد،ها  رونیب

بود، از   یهوش ی رفت و ساعتها تو ب  یوقتها از زور درد ازهوش م یخودمو فراموش کردم، گاه یدردها
 کنه... تابان نذاشت ادامه بده.  تمی اذ یکس ذاشت یبود نماون مراقبم  شهیچون هم دمیترس کاینبود ها

خوبه، دوست    کایکه حال ها نهیخودتو بکن کن؛ مهمه ا یدونم فراموش کردنش سخته اما سع یم-
 زد.  یلبخند آروم مای آ دنش؟ید میبر یدار 

 رفت؟  شهیم-

  یفرداعصر   ه،یشکرش باق یباز جا  شه،امایمرخص م یک ست یآره، امروز به بخش منتقل شد، معلوم ن -
 . دنشید می دنبالت با هم بر امیم

 .  زیممنونم تابان!به خاطر همه چ-

 ؟ یچ یبرا-

 یدوست د،خوشحالمیدیچقدر زحمت کش هیکرد، گفت تو،هاکان، آتان وبق  فیبرام تعر  ویبرنا همه چ-
  مایث شد از آباع   شیگوش ینکردم.صدا ی:قربونت بشم کار د یرو درآغوش کش ما ی مثل تو دارم. تابان،آ

 به صفحه اش کرد.  یجدا بشه. نگاه

 هاکانه، اومده دنبالم.  -

رو شونه اش انداخت: مراقب خودت باش    فشویوک دی رو بوس  ماینشه. صورت آ رتی !برو دزمی بروعز-
 آوردم.   یی:کجا تابان؟ من چاستادیبدست وسط درگاه ا  ینی . برنا سزنمیدوباره بهت سرم 

 منتظرمه.   نییبرنا جون، هاکان پا ممنونم–

 .یخورد  یم ییچا هی یموند یبد شد حداقل م-

 خداحافظ.  ادهیوقت ز-
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 تکون داد و رفت...  یبه هاکان سالم برسون. تابان دست-

کم درد داره از نظر   هیبه هاکان نشست:هنوز  لیجابجا و متما شی چطوربود؟ تابان تو صندل مایآ-
 داغونه. یروح 

 دوماه شکنجه شدند معلومه اثر بد روشون گذاشته.-

 یفکر  هی دیداره، هاکان با  مایمثل آ ی طیهم شرا کا ی مشکل داره پس ها  یاز نظر روح  مایاگر آ-
شدن گفت:بذار   ادهی پاساژ نگه داشت قبل از پ هی ی. هاکان چراغ راهنما رو زد و جلومیبراشون بکن 

. دش ی . نگاه تابان رو هاکان طوالن رمی گ یبهتر بشند براشون وقت مشاوره م یاول از لحاظ جسم 
مهربون  یل یوقتها خ یزد وگفت: گاه یتابان لبخند ؟ی کن ینگاهم م ینطور ی: چرا ادیهاکان پرس

 . یشیم

 ؟ ی مهربون شهیبکنم اسمش م یکار  هی براش  دیو با  ستیاوضاع برادرم خوب ن یوقت-

 . گمیم ،یهم هست مایتو فکر آ نکهینه! از ا-

تابان رفت تو هم   یدفعه اخمها هیبوده.  رداری فکر کنم مرضش واگ ،یبود مایآ ش یساعت پ  میفقط ن-
 شد...  ادهی پ نیاز ماش  ع یو سر یعقل هم خودت   نیری! شیکن نیبهم توه یاخطارگونه گفت: حق ندار 

  ۀمغاز هی یمغازه به اون مغازه نتونست اخالق تابان روعوض کنه. جلو نیپاساژ، از ا یتو گشتن
از مانتوها اشاره کرد.   یکیکرد. هاکان به  ینگاه م نیتری. تابان اخم کرده به وستادندیا یمانتوفروش

ن شده با  ییوتز ری کلوش ازحر ی نهایروشن با آس یسورمه ا ینگاه تابان به اون سمت رفت. مانتو
لج   نکهیا یمانتو خوشش اومد اما برا نی. خودشم از ادیرس  یبلنداش تا زانو م د،یسف  ینوارمغز 

 هم داره. گهید یگفت: رنگها ارهیهاکان رو درب 

نشسته بودند.  شخوانیپشت پ ظ یغل شی . با هم وارد مغازه شدند. دوخانم با آرامیداخل بپرس میبر-
 با ورود هاکان وتابان با عشوه بلند شدند.

از   یکیداشت. هاکان از  یرو هاکان ثابت موند وچشم ازش برنم  شونیکی! نگاه دیخوش اومد یل یخ-
 هم داره؟ گهید یرنگها نیتریداخل و ی: اون مانتو سورمه اد یخانمها پرس
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. کاتولوگ مانتوها جلوشون گذاشته شد. ومدی. تابان از لحن دختره خوشش ندی البته جناب!شما امرکن -
  یتالف یزد برا  یشخندیهمون مدل مانتو کرد. چشمش به رنگ قرمز افتاد. ن ی به رنگها یتابان نگاه 

 هاکان دست رو رنگ قرمز گذاشت.  شیساعت پ کیکردن حرف 

 نیتره، اقشنگ  یرنگ مانتو اخم کرد: به نظرمن سورمه ا دنیخوام. هاکان با د یرنگ رو م  نیهم-
 خوام.   یم نویمن ا یلج افتاد: ول  ۀ. تابان رو دندغهیج  یادیرنگ ز

  ی. همون زن که چشم از هاکان برنمیشیم اد،خوشگلتریبه پوستت م  یلیخ یرنگ سورمه ا زمینچ!عز-
  ینم دن،ی نم تی اهم ونیلوس اصالً به نظر آقا یخانمها  نیخودتو خسته نکن ا  زمی داشت گفت:عز

  خترهبه د ی بوس تو هوا براش فرستاد. تابان نگاه تند هی ارزه بعد  ینم یعنی یخواد اعصابتو خراب کن 
 کرد.

 ۀخواد؟ رو واژ  یم یو چ گهیم  یداره که شوهرم چ ی ازشما نظر خواست؟ به شما ربط یخانم کس -
اطت کنه که کرد وس یسع یکرد. دختره کپ کرده به تابان نگاه کرد. دختر دوم یوافر  دیشوهر تأک 

 کان.دست ها اوردمیخانم رو از کاسه درن  نیا زیه یتا چشما زمیعز میبر  ایتابان رو به هاکان گفت: ب
  نکهیگفت: مثل ا ی.چند متر دورتر دستشو ول کرد عصباندی کش رونی رو گرفت ودنبال خودش ازمغازه ب

کرد نخنده. تابان   یبارم کنه؟!هاکان سع  فیمشت اراج هی زی ه ۀاون دختر ومدی بدت ن   نیتو هم همچ
به کل سالن پاساژ کرد.خنده شو قورت داد و دوباره   ینگاه  هیببند! هاکان  شتویتندتر ازقبل گفت: ن 

کم خودشو جمع   هیخواد؟ تابان  ی خاطرمو م گهید یکی  نکهیشده از ا تیتابان شد: نکنه حسود ۀر یخ
چشمش به مرِد زن دار باشه زشته! هاکان دست  گهیزن د هی نکهی! اما استین نطور یا چمیوجور کرد:ه

تو   یبر  یخوا  ی: نکنه باز مسادیدور کمرش انداخت و طرف همون مغازه رفتند. تابان وسط راه وا
چون ازش خوشم اومده. تابان   رمی گ یهمون مغازه و اون مانتو رو برات م یتو میری م-همون مغازه؟ 

شرکت   هی ِس یی ! هاکان کنار گوشش نجواکرد: زِن ر یار یلج منو درب یخوا ی:تو فقط مد یکوب  نیپا زم
 رو بپوشه اونم با نظر شوهرش.   نهایبهتر دیبا

حرفو   نیلج ا یدونست از رو یتابان، خودش خوب م کهی گفته باشم! من قرمزشو دوست دارم. درحال-
ربع بعد   هیگردم. تابان به حرفش گوش کرد.  یجا باش االن برم  نیخم کرده گفت:هم.هاکان ازنهیم

. هاکان یدیاومد. تابان دمغ کرده گفت: حتمًا دوتا هم ازش خر رونی ازمغازه ب لونیهاکان با دو نا
 هلش داد سمت جلو: برو کمترغر بزن... 



 به رنگ دل  یدیترد

224 
 

  ازدهی شهر زدند. ساعت  یدور هم تو هیرستوران خوردند.   یرو باهم رفتند. شام رو تو گهید ۀچندمغاز
 بدست سرشو از پنجره برد داخل.  لونیتابان رو به خونه شون رسوند. تابان نا

حرف   نیا دنیزد: شن یداشتم، ازت ممنون.هاکان لبخند  ازین  حیتفر نیخوش گذشت واقعًا به ا یل یخ-
خونه   یدیفاصله گرفت: رس  نیمنم خوشحالم که بهت خوش گذشت. تابان از ماش مته،یاز زبون تو،غن 

 بده، مواظب خودت باش.   امیپ هی

 براش تکون داد و رفت تو... یراحت برم. تابان دست الی برو داخل تا منم با خ-

د  بع قهیتو دستش ومنتظرآسانسور بودند.چند دق  مایداده بود عمل کرد. دست آ مایکه به آ یقول به
 بهتره.  ی: تو بهش بدما یسوم رفتند. تابان دسته گل رو داد آ  ۀسوارآسانسور به طبق

ممنون  -رو ازطرف تو براش گرفتم من قبالً براش بردم.     نها یزد وگفت:ا  یکه... تابان چشمک نیاما ا-
هلش داد:   رونیتابان به سمت ب ستادی. آسانسور اششی چطور برم پ یتابان،مونده بودم دست خال

 .  ادی رو که اصالً ژست مؤّدب بودن بهت نمب

  زدی طور که داشت غر م نیهم مای اومدند. آ رونی کنم. باهم ب فیبار مثل آدم ازت تعر هی یذار یم نیبب -
 . سادیاتاق وا  هی یجلو دیتابان رو د

 نه؟ یاتاقش ا-

 آره!-

  یول یکم درب و داغون هیکج وکوله کرد:  یتا باال اسکنش کرد لب  نییتابان! ظاهرم چطوره؟ تابان از پا-
  ه؟یچ یدون  ی ! اصالً میموجب اعتراضش شد: مرض دار   مایموقع آ یب شگونیممکنه... ن  ستیبدک ن

که به  هخواست طرفش هجوم ببر  مای. آیمون  یم یاسقاط ینهایماش  نیا نیع   یهم َچَپرُچالق یلیخ
 مایجون! آ مایتابان تا آخربازشد: بفرما آ  شیتوعمل انجام شده قرار داد. نرو  ما یموقع در رو بازکرد وآ

 داد... یبهش رفت که تهش نشون از کشتن تابان م  یچشم غّره ا هی

. تابان با  ستادیا ما یتنگ آب گذاشت وبرد کنار پنجره. دوباره برگشت کنار آ ی دسته گل رو تو تابان
 ادمهیکه  یی! تا جاد؟یبه هر دو کرد: االن باور کنم دوتاتون تو فاِزخجالت رفت ینگاه  دهیباال پر ییابرو

 یخانمها  یبرا ختنیتو زبون ر یکی گفت: تو  کایزبونش چهل متر دراز بوده. بعد رو به ها  مایآ
کنم   ینداره من شروع م رادیدوماه کوتاه کردند؟! ا نیا ی! نکنه زبونتون رو تو یبود  ری نظ  یمتشخص ب
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مدت نگرانت بودم که نکنه   نیتو ا  یلیخ  ؟یجون؟ امروز بهتر  کایها یزبونتون وا بشه! خوب دیشا
فکر   یونیجون مد کایها لبتهبرات تنگ شده بود! ا یلی سرت اومده باشه، دلم خ یینکرده بال یخدا

با   نجایبه ا دنیجون بود که تا قبل رس مای آ یرو که زدم مال منه! تموم حرفها  ییحرفها نیا یکن
 یکرده نخنده اما مگه م  یسع کای توپ فوتبال شدند. ها  ۀانداز مایآ یکرده بود. چشما نیخودش تمر

رو شکمش نشست    کایدست ها اد،یز دنیکالً کپ کرده به تابان چشم داشت. از خند مایشد. آ
 هیپرستار رو صدا کنم؟ تابان  ی خوا یتون شد؟ م یز ی:چد ینگران پرس مایواخمهاش رفت تو هم. آ

  یمایآ نی رای جون همه اش تقص  کای : ببخش هاستادیبرداشت. رفت کنارتخت ا  یلحظه دست از لودگ
 .  ستی برات خوب ن دنینبود خند ادمیاس  دهیورپر

با   مایرفت حالتو بپرسم. آ ادمیزن داداش حرف زد  نیتو حالت خوبه؟ از بس ا مایاشکال نداره! آ-
! تابان با اشاره به خودش گفت: منو  یزنیم یگند هی  میری تابان که هرجا م  یبترک  یحرص گفت: ا

 کانگفت: بدبخت ها  مایبوده نه بنده! آ  یخصلت جنابعال نیخودتو؟! فکر کنم قبالًها ا ای یگیم
 کنه؟ی تحملت م یچطور 

  نیتازه داشت ا کایآقا! ها دیزرخر ۀم، به خدا شدم بردکن یمنم دارم هاکان رو تحمل م نی!ایهوووو-
 .دید  یتابان رو م ۀسک یرو

تکون داد: جوِن منه بدبخت رو گرفته تا   یسر  مایآ م؟یدونست یما نم یباحال بود نقدریزن داداش ا-
باره به جناِب خان   نی! دراکایها  نیوار گفت: بب  دی! قبالًها که قابل کنترل نبود. تابان تهدنیشده ا

 دونم وتو! ی! وگرنه من م؟ی گ ینم یچ یداداشت ه

 نبره.  ضیداداش هاکان ف فهی ح-

دو قدم   مای کردنم اونم از نوع خفن. آ یدونه من اهل تالف یم مای ها رو گفتم، آ  ی! من گفتن یخود دان-
درآورد که نگو!  بدبخت دیاز اسات یکی از روزگار یدمار  هیتو دانشگاه  ادمهیجلوتراومد:چه جورهم! 

 مشتاق شد.  کایها

 کرد: بله! نییباال وپا یتابان با افتخار سر  ؟یسوزوند شیحد آت نیتا ا یعنیتابان -

 هاکان! چارهی ب-
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هم بدون تعارف   مایکم نداره.آ یز ی ماشاءا... چ یوتکبر وقلدر   ییمن! داداشت که از زورگو چارهی ب-
که   یآخر   ۀساعت تموم، درحال حرف زدن بودند. خاطر  کی. حدود رونی ب ختیتابان رو ر ۀتموم پت

 جالب بود.   کایها یبرا شتریکرد ب ی م  فیداشت تعر مایآ

  یغیج  هیکرد، تابان هم نه گذاشت ونه برداشت  یشد؟ پسره از تابان خواستگار   یچ یدون ینم-
 دهیوسط کش حراست یکرده؟! پا  کاری اونجا، پسره کپ کرده بود که چ ختندیکه کل دانشگاه ر  دیکش

نکرده بود! ازت    یگفت: اون بدبخت که جرم کایبود پسره ازدانشگاه اخراج بشه. ها  کیشد،نزد
  ی م یجواب منف یگفت: آخه چند بار قبلش مزاحمم شده بود من ه یکرد. تابان عصب یتگار خواس

باباش   یوقت مایآ ادیم  ادتی! یگفت: آخ مایحقش بود. رو به آ  هیشد،بار آخر یتر م  یدادم و اون جر 
 کرد؟  ینگاهم م یاومد ضمانت شو کرد پسره چطور 

 کرده بود. ی! پسره فقط ازت خواستگار یاز بس شّر بود-

  قیمشت مزخرف که هرچه ال هی نکرده بود جانم! قبلش تو راه خونه مزاحمم شده بود،  یخواستگار -
تو دانشگاه  ینم و اون جور ک یگرفتم تالف  میبارهم مزاحم تارا شد منم تصم هیخودش بود بارم کرد، 
مزاحمت نشد؟ تابان شالشو مرتب کرد وگفت:چرا! تا خود سال   گهی:دد یپرس کای براش آبرو نذاشتم. ها

باره به من نگفته  نیدر ا یز یگفت: چ مایمحلش ندادم. آ گهیکرد د یخواستگار  گهیآخر، چند بارد
 .یبود

 ؟یازش خبر ندار  گهی: دد یدوباره پرس کای نداشت. ها یا دهیگفتم هم فا یم-

ِاهم   یازش خبر ندارم اصالً برام مهم نبود که بخوام درباره اش فکر کنم. صدا   گهینه! بعد دانشگاه د-
زده بود و هانا وآتان هم به زور داشتند   هیآورد. هاکان به درگاه در تک  رونی هرسه رو از اون عالم ب یکی

خونه   میکرد:بر ماینثارآ یشلب فح ری هاکان ز یبرزخ ۀافیق دنیکردند. تابان با د  یخنده شون مهار م
گفت: به من چه؟ هاکان از درگاه کنده شد  واشی مای. آی خودت باش یسوراخ موش برا هیدنبال  دیبا

رفت کنار   میهم اومد داخل. هاکان مستق یت سرش، هاراواجازه داد هانا وآتان هم وارد بشند. پش
 ؟ یر داداش؟ امروز بهت ی بود:خوب  کای اما مخاطبش ها سادیتابان وا

 هیوارتک یوساکت به د نهیدست به س یبهترم. هارا  یلیخانم امروز خ مای خدا رو شکر! با بودن تابان وآ-
 خورد. یتکون نم  کای .هانا از کنار هاردشیبگ دیکرد ند یداده ونگاهش به تابان بود.هاکان سع
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 ندهیآ ۀ. آتان گفت: احتماالً تا هفت رهی م شیخوب پ  یل یخ  تی با دکترت حرف زدم گفت روند بهبود-
 سخت دوران نقاهت.  یاما با قانونها یشیمرخص م

 فهیتو زحمت. هانا قبل ازهمه گفت: همه وظ  دیافتاد یمدت حساب نیا یاز همه تون مچکرم تو -
  زیگفت: خدا رو شکر که همه چ کا ی رو به ها  ماینبوده. آ  یزحمت یکس  ینجام دادند پس براشون رو ا

  هسر پروند هیخانم،  مایتموم شده آ یخوب   ریبه خ رانیا یتموم شد. آتان گفت: تو  یوخوب ری به خ
 ؟ یچ یعنیمتعجب گفت:   مانیبهخارج از کشور وصله. آ

 بانده خارج از کشوره.  نیکه مغز متفکر ا یسر افع نکهیا یعنی-

به   کایبهروان تموم بشه. ها  قاتی تا تحق  میقّصه سر دراز دارد. تابان گفت: آره! منتظر موند نیپس ا-
 یبه موها یکنه. هانا دست  فیبعدًا تموم ماجرا رو برام تعر  دیبا  یکی تو تخت نشست:  یسخت

.  نشدهکه حالش بهتر  یهشدارگونه گفت: نه تا وقت. هاکان گمی: خودم برات مد یبردارش کش  شونیپر
  انیانداخت: به نظرم حق داره بفهمه جر نیکه تا اون موقع سکوت کرده بود تو اتاق طن  یهارا یصدا

.  دیکن یازش مخف  دیمرگ رفته و برگشته حق ندار یشکنجه شده، اونه تا پا کا ی باشه ها ی!هرچهیچ
 گفت: نه االن!  یهاکان محکم وجد

 زودتربهتر.   هرچه-

 به بعد هم ساکت باش.  نیاز ا یتا االن ساکت بود ؟یتو نظر ند شهیم-

شد: حداقل   ده ی. هاکان خواست بره طرفش که بازوش توسط آتان کشگمیجان! خودم برات م  کایها-
 ...رونیب  دییکن. پرستار وارد اتاق شد:وقت مالقات تموم شده لطفًا بفرما  تی رعا کایبه خاطرها

  کاریدربست گرفت و رفت. تابان مونده بود چ ین یماش  ما ینبرد آ ییراه به جا ما ی تابان با آ  یاصرارها
 هی دی دست هانا رو گرفت وکش ؟یش یچرا سوار نم  ؟یکن  یاستخاره م یکنه. هانا گفت: تابان دار 

از   روهاکان  یجور  هیخوام  یسازند؟ م  یوهاکان با هم نم یهارا ینیب  یفت: مگه نمگوشه،آروم گ 
 اون دور کنم. 

. دست تابان  یدار  کارشونیچ رند،یم نییهم پا یازگلو  یجور  هیدوبرادر  نیا نم یبابا! سوار شو بب یا-
عقب بودند.هاکان اخم  هیجلو وبق یکرد. هارا یم ی... آتان رانندگ نیو چپوندش تو ماش دیرو کش

  نیا یایآتان! م گمیشکست:م  نو ی کرد. هانا سکوت ماش یپر ازبرف رو تماشا م رونیکرده، از پنجره ب 
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 یچشم. هارا گمیخانمم بگه، م ی نگاهش کرد: هرچ نهی آتان ازآ ؟یاسک ستیپ  میجمعه همه باهم بر
به خانواده ام بگم.هانا گفت:   دی . تابان گفت:بادیگفت: منم موافقم. آتان از هاکان وتابان هم پرس

آتان به خودش   یکنند. با صدا یدونم خاله پروانه وعمو برهان هم قبول م یم زم، ی عز میری م یخانوادگ 
 هاکان؟! یگیم  یاومد:تو چ

 !  گهیبله اس د هیخواد آپلو هوا کنه   یبابا! انگار م ی. هانا معترض گفت:اشهی م یچ نمیتا جمعه بب -

 بمونه خوبه؟! کایها شیپ میخوا یم  ماینه؟ آتان گفت: اون روز از آ ایباشه   کای ها شیپ  دیبا  یکی-

 . رهیزد: تو فکر کن کار خ  ی! آتان لبخند ما؟یچرا آ-

  یبرا یتونند زوج خوب  یم مایوآ  کای ها! ها یستی! هانا معترض گفت:ِا داداش اصالً تو باغ ن ر؟ی کارخ-
 هم باشند. 

که خودش   یی اما با حرفها مینگرفت  میآتان گفت: تصم د؟ی ری گ یم میتصم کایها  یبه جا دیشماها دار-
 شده.  رمونیدستگ ییزهایچ هی زنهیم

 ؟ یمثالً چ-

 رو ولش کن بچسب به اصل موضوع.    اتی بابا جزئ یا-

آتان گفت: سرک   د؟یندار یبه جز فضول یا گهیکار د د،یسرک بکش  هیتو کار بق دیشما فقط بلد-
تابان: حداقل تو   ۀزد رو شون  یکی نه؟ هانا   ای یایم ؟یگ یم یتا کمک کردن فرق داره، حاال چ دنیکش

 بگو! یز یچ هی

 بخواد. دیبه اومدنش کنم خودش با یتونم راض یبگم؟ منکه به زور نم یچ-

 ...شهیم یتا اون موقع چ نمیربط به تابان نداره! بذار بب -

               ********************** ********************** 

به   یداد باهاشون همراه بشه. برهان نگاه تیآتان وهانا باألخره رضا ۀوقف یسه روز حرف زدن ب بعد
دامادتون   نیرای. هانا گفت:عمو برهان همه اش تقصشهیم ری کم زودتر داره د  هیساعت کرد: بچه ها 

هاکان از رو   یاومعّطل آقا.صد می داریناز داره، ما از خروسخوان ب  شتریهست ماشاءا.. از صدتا دختر ب
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. با برهان دست داد وبا  دیاستراحت اونم  َازمون گرفت یبرا  میروِز جمعه رو دار هیشد:  دهیپله شن
 از رو مبل بلند شد وبا هاکان دست دادند. امیکرد.ت  ی پروانه روبوس

  دیبار نشد باهم بر هی دیکه عقد کرد یداره؟ ازموقع یدل هیخواهرزن بنده هم  یگ ینم  یخواب  یچقدرم-
 . حی تفر

کردم گفت خودش   دارشیهانا گفت: ب  اد؟ی نم ی! ماهور گفت:هارازی به موقعش باجناق عز زیهمه چ-
رو   کی ن کی پ یاز سبدها یکی! آتان گهید ادیخوب با ما ب  ه؟یتکون داد:چه کار یسر  ی. هادادیم

رو برداشتند و دنبال آتان   یهم دو سبد بعد امی. هاکان وتادیبرداشت: بهش اصرار کردم گفت با ما نم 
 رفتند...   رونیاز سالن ب 

تابان گفت: تو و هانا هم   د؟یکن یهاکان شد. آتان معترض گفت: قرارنشد تک خور  نی سوارماش تابان
خانم مهندس.   یبد  دیبدعنق رو تو با یتابان زد: اونوقت جواب آقابه   ی. آتان چشمکدییا یب  دیتون یم

 فاصله گرفت.  نیروشن کرد. آتان از ماش  نویهاکان ماش

 ...دینکن ری د یبابا! ول دمی .آتان خنده اش گرفت: فهم دیکن دایخوب پ یجا  هیشما   میتا ما برس-

 زشت بود هاکان! -

 . یخواد براشون دل بسوزون  یحرفها هستند نم نیآتان وهانا پرروتر از ا-

 اد؟ ینکنه ماهور جون وبابات بدشون ب-

 میدوست دارم با هم تنها باش رون،یب میاومد یروز جمعه ا هی! یا هیبق یتو چقدربه فکر حرفها -
 ه؟یادی ز یتقاضا

 چسبه.  یم  شتریبا جمع ب   ینه ول-

 پر بود. یتوپش حساب یاز طرز برخورد هاکان دلخورشد.اول صبح  تابان م؟یبرگرد یناراحت-

   ؟یبدعنق  نقدریا یشیم داری که ازخواب ب شهیهم-

 آره؟  گهیپا رو دمم نذاره. تابان ناراحت گفت:االن من مزاحمم د یداره کس  یبستگ-

 دغدغه بگذره؟ یامروز ب هی یبذار  شهینچ! تابان م-



 به رنگ دل  یدیترد

230 
 

پارک کرد   ابونی خ ۀ! گوشیکن یخلق منم تنگ م یدار  یباهات کل انداختم؟! اول صبح  یمن ک-
 کرد آرامش خودشو حفظ کنه. یبرگشت طرف تابان، سع

ها وبرنامه    الیشد. چه خ زونیتابان آو یباشه؟ لبها  ایامروز رو باهام راه ب هیکنم   یتابان خواهش م-
 امروز نداشت!  یکه برا ییها

داد، نرمتر از   رونیشون ب  نیهاکان نفس سنگ ؟یکن یم ی ُپره و سِر من خال  یا گهید ینکنه دلت ازجا-
 نتونستم بخوابم. داربودم،یقبل گفت: تا دم صبح ب

 ؟یبه اومدن شد یبه زور راض نکهیاز ا ؟یچ یبرا-

 نه!-

مشت به فرمان   هی ی. عصبشمیشده؟ دارم نگران م یمنم بفهمم چ یدرست حرف بزن شهیهاکان م-
 ؟ ی گفت: نصف شب یمکث طوالن  هی زد: داراب زنگ زده بود. تابان بعد از   نیشما

 آره!-

 گفت؟  یم یچ-

 . دهینامه از قبرس بدستش رس هیکمانه،  نیمربوط به رنگ-

 ه؟ینگفت در مورد چ-

 هاکان.  ۀرسونه دستم. دست تابان نشست رو دست مردون یگفت شنبه م-

مونم. هاکان  ی م شتیخونه؟ منم پ میبرگرد یخوا یم ست،ین  یاسک ستیرفتن به پ  یبرا یاجبار -
 حد درکش کنه.  نیدختر تا ا ن یکرد ا  یبه تابان کرد. فکرشو نم یق ینگاه عم

  حی تفر یزد:نه! برا یح یتابان لبخند مل ؟یست یامروز رو با خانواده ات ن نکهی ازا یشیتو ناراحت نم -
 مهمه تره. برام زیوقت هست،درک کردن تو از همه چ شهیوگردش هم 

 ممنونم ازت تابان! -

 .ادی م شی پ ست،ی به تشکر ن  یاجیاحت-
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 کنم.  یجبران م-

درعوض   یدستپخت مو تحمل کن   یکنم، توهم مجبور  یواما امروز! ناهار امروز رو من برات درست م -
رو دست تابان زد: تو   یبار بوسه ا  نیاول یگفته. هاکان برا یداراب چ یکن  یم فیتو هم برام تعر

 !یخوب   یلیخ

. هاکان دور زد و سمت خونه برگشت. تابان به مادرش  میندار شتریدونه هاکان که ب هی! میکن  کاریچ-
 گرده خونه... ی زنگ زد با هاکان برم 

اومد. تابان تماس شو قطع کرد وبه آشپزخونه رفت.   نیی و ازپله ها پا  دیپوش  یدست لباس راحت هی
 رست کردن ناهار بود. در حال د سیان

رو درآورد و داد  ری پاکت ش خچالیاجاقو کم کرد. رفت ازتو  ریز  سیان م؟یدار رگرمیجون ش  سیان-
رو گرم کن از دست تو   ری خودت براش ش  دیامروز باهم هست هیگفت: حاال که  یدست تابان، با مهربون 

ومنتظر   ختی رو توش ر  ری کرد و ش دایپ  سیان  ییرو با راهنما  رجوشی اس. تابان ش گهید زی چ هیبخوره 
 داد. هیکناراجاق تک نتیبه کاب  نهیشد گرم بشه. دست به س

 طال جون؟ طال همونطورکه دستش به غذا بود جواب تابان رو هم داد.-

 دخترم؟!  هیچ-

 سؤال ازت بپرسم؟!  هیتونم  یم-

 باشه!   یتا چ-

تابان   ؟یبدون یخوا یم  ین گرفت: چلحظه سرشو طرف تابا هیرادمنش هاست. طال  ۀدرمورد خانواد-
 وقت سر نره.  هیداد تا  ری حواسشو به ش

اجاق گاز   یباهم آشنا شدند؟ طال برنج رو آبکش کرد و قابلمه رو رو یچطور  ی ماهورجون وعموهاد-
  د،حاالی د یکه آقا، ماهورخانم رو به صورت تصادف نهیگذاشت: داستانش مفصله اما خالصه اش ا

  امرزیکرد،خدا ب  یرو ازدواجش با خانم پافشار  شتریاس، ب هیاهل ترک دیفهم  یقتدونم!و یکجا؟من نم
  ختینبود. برنج آبکش رو درون قابلمه ر ای برادِرآقا هم با خواهِر ماهور، ازدواج کرد اما عمرشون به دن

آتان رو به عهده گرفتند،   یتصادف فوت شدند، خانم وآقا سرپرست هیوادامه داد:مادر وپدر آتان تو 
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بود خدا هاکان رو به خانم   رهای و واگ  ریهاگ نیمرد وزن رو پا بشند، تو هم نی تا دوباره ا دیطول کش
آقا   شییتونست حواس اونها  رو از مرگ پدر ومادرآتان دور کنه، خدا یموضوع تا حدود نیوآقا داد. ا
اونو تو   ر،تابانی آتان نه! با جوش اومدن ش یخودشون کم گذاشتند اما برا یها بچه یوخانم برا

رو   زیتا همه چ شتیپ امیبپرسم بعدًا م  نازتو دیسؤال دارم که با یلیقبل رفتن گفت: خ  ختیر  یوانیل
امروز رو بهش برس. تابان اخم   هیهلش داد: برو پسرم منتظره،  رونی . طال به سمت بیکن  فیبرام تعر

افتاد تو  باً ی تقر رونیبداخالق؟ طال هلش داد ب ویاون د ایناز کنم   دیمن با ؟یگیم  یکرد:طال چ یز نا
 داده بود.  هیمبل تک  یهاکان که چشماشو بسته و به پشت ارنشست کن  ریش وانیسالن... تابان با ل 

 ابرشو رفت باال.  یتا  هیتابان چشم بازکرد.  یبا صدا  ؟یدیخواب-

  ری بخور تا ناهارآماده بشه. سرجاش صاف نشست: ش نویرو طرفش گرفت: ا  ریش  وانی. تابان لدارمیب-
تونم! تا خرخره    یخودت بخور. تابان پنچر شد: منم نم  فتمیو از ناهارم شمیم نیرو بخورم سنگ

 صبحونه خوردم.  

 ؟یزدی حرف م یبا ک  یداشت ینوش جونت! راست-

 ؟ یک-

 آشپزخونه.  یفتور یقطع کرد ویاون موقع که گوش-

رو لبش نشست: هانا تنها   یکرد، منم قطع کردم. لبخند کمرنگ یآها!هانا بود، داشت فحش بارم م -
 . چوندشی بپ یکیکه  نهیکه ازش متنفره ا یز یچ

 !  مینکرده بود یز ی ما که از قبل برنامه ر-

 حاال حاالها، هانا باهات کار داره.  -

 : کجا؟ د یپرس عی. هاکان بلند شد، تابان سر کاری خواد چ یآتان رو داره منو م ی تا وقت-

 تو سالن انداخت.  ی. تابان نگاه کنهیداره نگاهمون م یکیکنم  ی اتاقم، حس م میبر-

 فقط طال تو ساختمونه، شوهرشم که تو باغه.-
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که   نیان راه افتاد... همتابان باالجبار بلند شد و دنبال هاک  ؟یبمون نجایا یخوا   یم ای یش یبلند م-
: پس چرا  د یتابان که پرس یبه سالن کرد همه جا ساکت بودبا صدا ینگاه هی تابان رفت داخل اتاق 

 پنجره رو بازکرد.  یتو؟ وارد اتاق شد  ودر رو بست. تابان ال یاینم

 . یخور  یببندش،هوا سرده سرما م-

افتاد.  انی بندم.خودش رفت وپنجره رو بست. نگاهش به باغ عر یاتاق عوض بشه م یکم هوا هی-
 کرد. دییکرده بود. تابان گفت: قشنگه! هاکان با سر حرفشو تأ  دیبرف همه جا رو سف

هاکان افتاد.    کم کم  ۀرخ مردون میبرف دقت نکرده بودم. نگاه تابان به ن  دنیوقته به بار یل یخ-
  ینبودکه فکر م  یشد. اونقدرها هم پسر بد یده بود آشنا م که همسرش ش یمرد نیداشت به اخالق ا

 نیبه ا قدمقدم به  دیسؤال داشت. با ینه براش جا ایتونه عاشقش باشه   یم ندهی درآ نکهیکرد.اما ا
نه! نگاه ازش گرفت.   ایداشت جلو ببره  دیشد. دستش آروم بلند شد. ترد  یم  کیپسر اخمو نزد

عطرمردونه اش دماغشو پر   یشد. بو  کتری کان. بهش نزدرفت و نشست دور کمر ها   شیدستش پ
  اوردی نداشت.طاقت ن یانتظار  نیکرد. نگاه هاکان آروم ونامحسوس رو تابان نشست، ازش چن

 گهید ادی به حالتش بده گفت: اگر بدت م یر یی تغ نکهی کامل رو تابان نشاند.تابان بدون ا هشوونگا
 وبه هاکان بدوزه.    رهی سمج هاکان مجبورش کرد نگاه از برف بگ ی کنم. چشما یتکرارنم 

اما بازغرور مردونه اش   دندیخند یهاکان م ی.ازش فاصله گرفت. چشماشهیتکرار نم  گهی! دببخش–
تو آغوش گرم هاکان  هویخوام!   یبزنه. تابان ناراحت پشت به هاکان کرد:معذرت م  ی نذاشت حرف

 حل شد.  

هرز   ینباشم وچشما  کتینزد گهید یشرکت وجاها یتو نکهیا ای زت دورباشم، برام آسونه ا یفکرکرد-
 نیکه ا یدارم البّته تا زمان  لیدل م یبفهمند زن وشوهر هی خوام بق  ینم گمیدنبالت باشه؟! اگرم گرونید

 داد. یحل بشه.تابان چشم توچشم هاکان شد وبه حرفهاش گوش م  یلعنت  ۀپروند

وبدون اّطالع   ییتنها چوقتینشو، ه کیبهش نزد چوقتی د نکن، هاعتما یبه هارا چوقتیتابان ه-
. هاکان دمیتکون داد: قول م  یتابان سر  ؟یکار رو بکن نیا یدینرو، بهم قول م  ییجا یمن با هارا

کنم  ی م یمون هر کار  یخوشبخت یتابان کاشت وگفت:برا ۀرو گون ی. بوسدیکش ینفس آسوده ا
  ستیکه بلد ن یمرد یبه خاطر  نم یزد: ا  ی.تابان چشمکدمیبهت قول م رهیتو رو ازم بگ یکس  ذارمینم

کردم حاال    رتی داد باال: تازه اس ییعشق ودوست داشتن رو به خانمش نشون بده.هاکان ابرو یچطور 
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 سهیداد وتابان از خنده ر یتابان کل اتاقو گرفت. هاکان قلقلکش م ۀخند هویحاال باهات کار دارم. 
 . زدی. تابان نفس نفس مدیبه سرفه افتاد هاکان دست کش یفته بود. وقتر

 هیوبه تاج تخت تک  دیدل درد گرفتم. تابان رو در آغوش کش یبد....بد  ی...ل لیها...کان....خ-
  هی. تابان شم یتو شاد م یکن منم با شاد یاز ته دل شاد یشیبخند، با خنده قشنگ تر م شهیداد:هم

  گزگرفت؟! هر  کیوبه فال ن ندهی آ یزندگ  یباشه برا یخوب  یتونست آغاز  یم ی عن ید،یلحظه دلش لرز
رفت که بهش گفته بود انتخاب مادرشه نه خودش!اما االن درآغوش   ینم  ادشیحرف هاکان   نیا

هاکان رو    یکرد.دستش بازو یم  جیشترگیتناقض ها تابان رو ب نیا زدیحرفها رو م  نیبود که ا یکس
  هتو حالتش بد یر یی تغ  ایبخوره  ی تکون  نکهیگفت: هاکان؟ هاکان بدون ا ینوازش کرد با لحن خاص

خواست بزنه   یکه م یگفتن حرف  یگفت: بله! نگاه تابان باال اومد و به صورت هاکان نشست. تو
 کرد.  سیمردد بود. با زبونش لبشو خ

صورت گندمگون تابان   یرو  عیلبخند رو لبم باشه؟ نگاه هاکان سر شهیهم  یتو واقعًا دوست دار -
 باال.  د ینشست. به همراه خودش، تابان رو هم کش

 داد. رونیتابان نفسشو ب  ؟یپرس  یمعلومه که دوست دارم!چرا م-

بهش بگه »چرا من  میخواست مستق  ی. نمیزنی حرفها نم  نیازا چوقتیه دم،آخهیپرس  یطور  نیهم-
ناهار   میبه دو شده بر کی ازهاکان جدا شد. به ساعت اشاره کرد: ساعت نزد ستم؟«یانتخاب خودت ن

   م؟یبخور

  م؟یبمون   یطور  نیهم گهیکم د هی شهینم-

باش بلند   ،زودیاز نظمش خارج بشه، صبحونه هم نخورد دینبا تییغذا ی!چون وعده هاشهینچ! نم-
هاکان   یدر بود که با صدا یک یبلند شد. تابان نزد ی . هاکان ناراض رمیم یدارم م  یشو از گرسنگ 

 به وضعش کرد.  یبرگشت. هاکان اشاره ا

لباس راحت تر   هیبهتره   ست،یخونه ن  یبه جز منو خودت وطال کس ؟ی لباسهاتو عوض کن یخوا  ینم-
 . یبپوش 

 باش. آزاد  گمیراحت ترم. هاکان اخم کرده گفت:همه زن دارند منم زن دارم من بهت م ینجور یمن ا-
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گل رز رو از تو کمدش   زی ر یسرخود،با نقشها نیآست دی تاب سف هیآخه... هاکان رفت سمت کمد. -
 آورد وگرفت طرف تابان.   رونیب

   ؟یاز کجا آورد نویاز حدقه دراومده گفت: ا یبپوش. تابان با چشما نویا ایب-

نگهش داشتم. تابان   یوز ر  نیهمچ  یوازش خوشم اومد برا دمشیپاساژ د هی! تو گهیمنم دل دارم د-
 ؟ یمن گرفت یبه خودش اشاره کرد:برا

  تیهاکان رو اذ ومدینشست رو لب تابان. دلش ن ی! لبخند گهیتوئه د یگرفتم؟ برا یک یپس برا-
 کنه. بلوز رو گرفت. 

 نه؟ ای  ادیبهت م  نمیزد: خوشحالم خوشت اومده، حاال بپوش بب  یز یقشنگه! هاکان لبخند ر یل یخ-

 . رونیآقامون بد باشه!ومنتظر شد تا هاکان ازاتاق بره ب  ۀقیسل شهیمگه م-

هاکان طبق  یابرو یتا هیتو؟  یبا اخم گفت: اونم جلو رهی نم رونی ب دید یتابان وقت گه؟یبپوش د-
 ام؟! شوهرتم. بهیعادت باال رفت: مگه من غر

ساخته   یازش کار  گهید فتهیلج م  ۀ تابان رو دند یدونست وقت یتو بپوشم. هاکان م یمرًا جلوع-
 پشت کرد بهش.  ستین

 کنم خوبه؟!  ینگاه نم-

 ؟یگرد ی هاکان قول بده برنم-

 . دمیقول م-

 نه قول مردونه. -

بلند و   یوشالشو برداشت، موها دیبلوز رو پوش  قهیبابا! قول مردونه. تابان درعرض چند دق یا-
  نطوریهاکان ا یبار بود جلو نی پرپشت شو رو شونه هاش رها کرد. بعد ازهفت ماه عقدکردن، اول 

 شد.  یظاهر م
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زد.تابان لبخند زنان  یتابان تو اون حالت چشماش برق  دنی. هاکان برگشت. با دیبرگرد یتون  یم-
صاف   یبه موها یشد. دست کیآروم بهش نزد  اد؟هاکانیزد وگفت: چطوره بهم م  یدورخودش چرخ

 . ادیبهت م یلی بو کرد: خ  قیوعم دیوبراقش کش

  رونی . هاکان دست دورکمرش انداخت و همراه هم برمیم ی م یناهار؟! دارم از گرسنگ میحاال بر-
کارش تعجب   نیتا آخر بازشد.هاکان ازا ششیتابان گل کرد. لب نرده نشست ون  طنتی رفتند. ش

  غیتابان ج رهیو جلوشو بگ  ادیصحنه براش آشنا بود تا به خودش ب  نیا ؟یکارکن ی چ یخوا ی کرد:م
 .سادیاومد. تابان جلوش وا نیی پا  یک ی. هاکان پله ها رو دوتا نیی نرده ُسر خورد ورفت پا ازکشان 

. طال از ترس  یر ی رو ابرها راه م یانگار دار  نیی پا ییایب ی داره از پله ها ُسر بخور  یفی چه ک یدون ینم-
وقت   هی ؟ید یفهم  یکن  یکار رو نم  نیا گهیدم در آشپزخونه ُکپ کرده بود. هاکان با تشر گفت: تابان د

 یوبا صدا دیچرخ  ی. تابان دستهاشو ازهم بازکرد وخنده کنان دور خودش میار یسرخودت م  ییبال
وآرزوهامو  یشنو یدلمو م ی! ممنون که صدایوامو دار ! ممنون که هایگفت: ممنونتم خدا یبلند م

که  یکرد به تابان  یدختر شاداب نگاه م نی!عاشقتم خدا! هاکان لبخند به لب، به ایکن  یبرآورده م
فرق   یل ی خ گهید یروزها  تابانتاباِن امروز با   د،یخند یو از ته دل م دیبار یامروز شّرو شور ازش م 

 داشت. طال هم لبخند به لب رفت تو آشپزخونه تا به کارهاش برسه...

  ۀرفت. سرشو بلند کرد،چهر یم جی جا گرفت. از بس چرخ خورده بود سرش گ ی کیدفعه تو آغوش  هی
.  یدیوکار دست خودت م  یفتیم  یخور   یکه چرخ م نجوری! اردختری : آروم بگد یهاکان رود ۀاخم کرد

موندم و نرفتم   شتیکه پ نی! از ای ل ی...خوشحالم...هاکان...خیل یگفت:خ دزینفس نفس م کهیدرحال 
که مرتب اسمشو   یکس یرفت برا یتابان خوشحال بود دلش غنچ م  یخوشحالم. هاکان از شاد  یلیخ

  یکی یدفعه با صدا هیزد...  شیشون یرو پ  یز یکرد. صورت تابان قاب دستهاش شد و بوس ر یصدا م
 ستادنیشد. ا یوپشت هاکان مخف  دیکش یغ یج یهارا دنیهر دو برگشتند پشت سرشون. تابان با د

بود که کارد   یتابان. اونقدرعصبان  یشد جلو یبراش فاجعه بود. هاکان سد یهارا  یبا اون وضع جلو
اون صحنه زد به  دنیتابان هراسون اومد تو سالن. با د  غیاومد. طال با ج  یخونش درنم  یزدیم

بودن دو برادرکه به خون  کنه؟یم کار ی چ نجایا نیلب زمزمه کرد:خدا مرگم بده! ا ریصورت خودش وز
خودشو از    یوچادررنگ دینشه پر ییدعوا نکهیمار و پونه بود. ترس ازا تی هم تشنه بودند حکا

بود. هاکان از  دهیآشپزخونه برداشت و به سالن برگشت. تابان از پشت لباس هاکان رو محکم چسب
دستهاش مشت کرده و چشماش به خون نشسته بود. دست طال نشست رو شونه اش که  تیعصبان 
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طال  دستش، چنگ زد وچادر رو گرفت وسر کرد. به کمک   یطال وچادِرتو دنی. با ددیکش یا گهید غیج
هاکان  ادیفر  یدفعه کل سالن با صدا هیکرد.  یبا چشم دنبالش م صانهیحر یرفت سمت پله ها. هارا

 .سادنیرنگ وسط پله ها وا دهیمنفجر شد. تابان وطال پر

من   یدارم،پست فطرت جلو یکه با اون دختر نسبت شوهر  یشرم کن از زن شوهردار! شرم کن ازمن-
خوامش،   ی بار صداش باال رفت: قبالً هم گفتم! دوستش دارم،م  نیاول یبرا یهنوزچشمت زنمه. هارا 

حرفشو بزنه.   یۀما! من عا... مشت هاکان نشست تو صورتش ونذاشت بق  یجلو  یشد یاما تو سد
جور   نیلب پاره شده شو پاک کرد. خون هم ۀبا آرنج خون گوش یفوران کرد. هارا یدهن هارا ازخون 

 ی... مشت دومشهیآخرش مال من م نییپا  یایباال وب ی: بر گفت ی. با لحن منزجر رونی ب زدیم
هاکان   ادیفر ی. طال و تابان خشک شده به نزاع دو برادر چشم داشتند. صدایچشم هارا  ری نشست ز

 باال بود.  نهمچنا

  یصد تا دشمن داشته باشم بهتراز تو زتره،یه بهی برادر؟ چشمت ازصد تا غر گندی آشغال هم م یبه تو-
  یدونست یزد: م  یشخندیخاکستر ن  ریز  شیآت نیروشن کردن ا یبرا یو چشم ناپاکه. هارا  رتی غ یب

تا   زهنو  یدون  یعقد نشست؟! م ۀبه زور پدر ومادرش سر سفر  یدونست یخواد؟! م  یتابان تو رو نم
عمرًا  یدونست ی! اگرمگهید یدون ینم  ه؟کنی به زور داره تحملت م یدون ی! ماد؟ یهنوزه ازت بدش م 

  یگ یکرد: چرا بهش نم ی. برگشت طرف تابان که سنکوپ کرده نگاهشون م یموند یکنارش م
رو    قتی! چرا حق؟یعقدت لباس عزا تن کرده بود یبرا ی گ ی! چرا بهش نم؟یمجبورت کردند بله رو بگ

اشک رو   ی چشم به دهن تابان داشت که رگه ها یهارا  یهاکان مبهوت ازحرفها ؟یکن یم میقا ازش
آقا پسر   نینسبت به ا یچه حس  یگ یبلندتر از قبل گفت:چرا بهش نم یگونه هاش جا مونده بود.هارا

  یبود. ضربان قلبش اونقدر باال بود که صداشو واضح م دنیهاکان هر آن درحال فرو پاش  ؟یدار 
 ازوش انداخت. ب ری همون پله نشست. طال دست ز ی. تابان رودینش

دستخوش    یبه آسون  تینذار زندگ  ت،ی بندازه رو زندگ هیسا دیبلند شو دخترحرف بزن! نذار شک وترد-
دست وپنجه نرم کنه. تابان بلند شد. بغضشو قورت داد و به  یطوفان بشه، نذارشوهرت با افکارمنف

  یم یه انداخته بود هرکار جنگ رو را نیکه ا یمقابله با هارا یهاکان نگاه کرد. صداشو صاف کرد برا
ببره. شد   نی گرفت از ب یرو که داشت پا م  یدوست داشتن ،یهارا ۀرکانیز ۀبا نفش ذاشتیم دیکرد، نبا

گفت: من شوهرمو دوست   یمحکم وجد ییعزم شو جزم کرد با صدا  یشگیهمون تابان هم 
  یاگرنمعقد نشستم که  ۀخودم سِرسفر لی ! به میکه تو فکرشو بکن یز یاز اون چ شتریدارم،عاشقشم! ب
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اومد وچادر   نییپا یکی  یک یحرف زدن پله ها رو   نیتونست مجبورم کنه. ح ی نم  چکسیخواستم ه
 اش شد.  نهیبه س نهی. سیبه هارا  دیبود. رس  دهیچیرو محکم دور خودش پ 

!  ین یب ی! دست از سر منو شوهرم بردار وگرنه بد مرونیمن بکش ب یرادمنش! پاتو از زندگ  یآقا نیبب -
به   نقدریکنم پس ا یم یتالف ی! اونم بدجور نهیخوراکم ا  یعنیکردنم،  یدونند من اهل تالف یهمه م

مرده!  نی:اکردکه تونسته، قلبمو بهش بدم، به هاکان اشاره  یشوهرم نگو من دوستش ندارم،تنها مرد
مرده! جونم به جونش بسته اس، نفسم به  نیونفس من ا یمرده،عمروزندگ نیگاهم ا هیچون تک

تو دلش نمونه، پس حد   یز یکشم تا چ یم  شیآهش به آت یرو برا  اینفسش بنده، آه بکشه کل دن
رد   رشاز کنا  دهیدر یکنم و با چشمها  یرو نم یز یچ چیوه  چکسیه ۀبعد مالحظ ۀخودتو بدون، دفع

بعد چشم رو همه  ۀه ها دوباره برگشت عقب: دفعشد. دست هاکاِن ساکت رو گرفت وبرد سمت پل
داشتن  گهید یکی چشم به ناموس  یکنم تا بفهم یم  تی بندم وبه جرم مزاحمت ازت شکا  یم زیچ
  یزنگ بزن زودتر برگردند نم یشد گفت:به عموهاد  یکه داشت از کنار طال رد م  ی. هنگام یچ یعنی

 گفت ورفت... ی. طال چشمنمیاحمقو بب  نیا ۀافیق گهید یۀثان هی وامخ

گذشت.تابان همچنان تو سکوت به هاکان غرق خواب    یازاومدنشون به اتاق م یا قهیوپنج دق  چهل
 چشم دوخته بود... 

. از رو مبل  زهستیمنم حواسم به همه چ یتو قبالً هشدارها رو بهم داد  ؟یکن یچرا باهاش کل کل م -
 بلند شد واومد لب تخت نشست.

رفت اون طرف تخت نشست.   دهیجواب نم دید  ی! وقتگم؟یم یچ یشنو یمهاکان؟! هاکان -
داده  یباز جواب  ؟یحد ازم متنفر شد  نیچشماش بسته بود. دست تابان نشست رو صورتش: تا ا

 نشد.

ندارم بفهمم چته؟! باز هم سکوت... تابان کالفه   بیمن که علم غ ه؟ینچ! هاکان؟! الاقل بگو دردت چ-
. دم در نمیب  یعبوس تو رو نم ۀاف ی ناهار بخورم حداقل ق نییپا رمی منم م نطورهیگفت: باشه! حاال که ا

 پرخشم هاکان برگشت. یکه باصدا دیرس

 باألخره پسرم زبون باز کرد.-

منکه   ؟یناراحت ی!حاال بگو ازچرم ی! تابان دوباره نشست لب تخت: باشه نم ؟یدیفهم  یر ی نم  نییپا-
 بست.  خی رو دادم. با حرف هاکان خون تو رگهاش  یجواب هارا
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ازکجا   یدونست هارا  یگفتن نداشت. نم  یبرا یتا چه حد صحت داره؟ تابان حرف  یهارا یحرفها-
 هاکان اونو به خودش آورد.  ۀنسبتًا اوج گرفت یاون اّطالعات رو بدست آورده بود. صدا

انداخت. دوست داشت باهاش رو راست باشه تا   نییچه حد صحت داره؟! تابان سرشو پا تا گمیم-
کرد. لحنش آروم و   یم یکه سرش کرده بود باز  یبشنوه. با پر چادر  یز یچ گرانیبازهم ازد نکهیا

 محزون شد. 

نشستم، به  یتارا! ول  یعقد اومدم اونم با حرفها  ۀسفر یراستش اولش مخالف بودم،آره! به زور پا-
 . رهیخودم نشستم، نه با جبر و کتک وغ  لیم

 چرا؟ -

دونستم!  یاز دامادش نم  یچینشستم که ه یم یسفره ا ینبود! داشتم پا ن یدر ب یچون عالقه ا-
دوست   گهید ینبود تا بخوام براش حرفهامو بزنم!منم مثل تموم دخترها ی وسط داماد نیاصالً ا

 باشه. یر داشتم خواستگارم تو مراسم خواستگا

من انتخاب  یگفت  نکهیدلمو شکست؟! ا یاز همه، چ شتریب  یدون  یتابان سرشو باال گرفت:م گه؟ید-
دختر بگند تو به زور زن   هیبه  ستین نیبدتر از ا  یچیتو در نظر گرفته، ه یومادرت منو برا ستمیتو ن
. تابان یهست شیندگتو ز یاضافه ا زی چ هیتو  ،یستیخواد،تو انتخابش ن یکه تو رو نم یشد یمرد

به خودش جرأت داد   دیسکوِت هاکاِن اخم کرده رو د یآورد. وقت  یراحت حرفهاشو به زبون م  یلیخ
 ادمه بده. 

دوست داشتن رو در   نکهیبدم، ا  میشانس به زندگ هیگرفتم  میازعقدمون که گذشت تصم یسه ماه-
به   دیارز یبه اونچه که بدست آوردم، م  دیارز یم یسخت  نیسخت بود، اما ا یل ی کنارت تجربه کنم، خ

 تموم داشته هام.  

چشم تو چشم هاکان شد. تموم حسشو تو چمشاش   ؟ید یکه بهش رس دیارز یبه چ  یحاال اون سخت -
! ازکجا  ؟یکج کرد وگفت: چقدربه حرفت اعتقاد دار  یوگفت: به دوست داشتن تو. هاکان گردن ختیر

 سرش.   یحرف هاکان آوار شد رو   نیبا ا  ایانگار تموم دن ؟یکن یو دروغ سرهم نم یگیبدونم راست م

 داد باال: نه.   ییهاکان ابرو ؟یدیتو تا حاال ازم دورغ شن-
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محض بود.   قتیزدم همه اش حق یرو که به هارا  ییندارم بهت بگم، تموم اون حرفها یخوب دروغ -
خواست به دوست داشتن   یتابان الزم بود،م هیتنب یاما برا کنهی م یرو ادهیدونست داره ز یهاکان م

رو   هین قضی روز اول تابان ا دی. بارهی اعتماد سر بگ نیا ذاشتینم  یحس هیاون اعتماد کنه اما ته دلش 
 بفهمه.  یکرد تا از زبان هارا یمطرح م

ا  شد ب یم ی نباشه؟ تابان داشت عصبان   یتونم دوست داشتنت رو باورکنم از کجا معلوم باز دروغ ینم-
. هاکان از یکه تو زد یارزه به اون حرف  یرو اعصابش مسّلط شد: صداقِت االن من م قینفس عم  هی

 رفت.   نییتخت پا

 . یبشنو گهید یکیحداقل من خودم بهت گفتم نذاشتم از زبون -

 ! یکن  یبگم تو باورنم  یمن هر چ-

 تا باورت کنم. یوعاشقم  یپس بهم ثابت کن دوستم دار -

بذارم دست   ستمین ی! من دختر نیبب   ؟یبش کیبهت اجازه دادم بهم نزد نکهی اواضح تر از  ؟یچطور -
!  یبخواد دست دراز  نکهیبشه چه برسه به ا کمیاز مادر زاده نشده بخواد نزد یعن یبهم بخوره  یهرکس

ذارم  یکنه، نم یبا احساستم باز   یکس  ذارمیدونم، نم یخودم ارزش قائلم، حد وحدود خودموم  یبرا
فرق   هیاجازه ها رو دادم چون با بق نیا ۀدلش خواست بارم کنه، اما به تو هم یهر حرف  یهرک

  یگیو م یقشنگ برگشت  ؟یبهم داد یچ  نهایدرعوض تموم ا ؟یخواستمت اما تو چ  یم ،چونیداشت
. برگشت وبراق شد تو صورت  یبهم داد یاعتماد یحس ب هی! درواقع ی!بهم اعتماد ندار یباورم ندار 

 تابان. 

پس   ،یات هست توقعات مو برآورده کن  فهی فرق داشته باشم، چون شوهرتم، وظ  هیهم با بق دیبا-
وگرنه... تابان بلند شد و روبروش   یحرفها بهم ثابت کن دوستم دار  نیا یمّنت سرم نذار! به جا

  اشبه موه یدست یاز تابان فاصله گرفت وعصب  ؟یزن یچراحرفتو نم ؟ینه وگرنه چ ؟ی: وگرنه چسادیوا
خواست تو    ینداشت، نم یا دهیموندش فا  نجایبغضشو گرفت تا شکسته نشه، ا ی. تابان جلودیکش

بشه سمت   مونی بزنه که بعدًا از گفتنش پش یحرف  د یترس یبا هاکان بحث کنه م تی اوج عصبان 
رفتن گفت: من عروسک   رونیزد قبل ب   چنگ فشوی. شالشو سرانداخت و ک دیمانتوش رفت و اونو پوش

  میانسانم وحق دارم آزاد باشم و تصم هیمو انجام بدم، قبلش  فهیکه وظ  ستمی تو ن یباز   شب مهیخ
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 یبستن شدن در،هاکان رو به خودش آورد و زنگ خطر که هارا یرفت. صدا  رونی و از اتاق ب  رمیبگ
 ...نهیی هنوز اون پا

  یکه تابان ازش م یروز یرو نگاه کرد. لبخند به لب بود. لبخند پ یدم در سالن برگشت وهارا تابان
  نییشد که تندتند در حال پا ده یهاکان از پله ها شن  یپاها یرفت. صدا رونی . اخم کرده بدیترس

 سرجاش موند.  یهارا یاومدن بود. وسط سالن با حرفها

  یم  نجایبغ کرده داشت از ا  یآخ که به دلم نشست وقت !ییبایز دنیچه پر د؟ی مرغ ازقفس پر ه؟یچ-
  یربط  چی ما به توه  یزن وشوهر  ی: اوالً دعوادیبهش غرّ   دیرو چسب یهارا ۀ قی هیرفت. درصدم ثان

دو  ام یپررنگ تر شد: هنوز از دعوا یهارا شخندیکشمت. ن یخودم م  ینداره دومًا چپ بهش نگاه کن
  یازت دلسرد شد؟ دختره در حال انفجار بود! حاال خدا م یبهش گفت  یساعت هم نگذشته چ کیتا 

 ننشسته اند؟    نی در کم ییخلوت چه گرگها یابونهای سرد وخ یهوا نیدونه تو ا

مواظبش   شتریهاکان رو محکم پس زد و از جاش بلند شد: پس ب  یدستها ینداره! هارا یبه تو ربط  -
از طرف مقابل   یمهر  یب هیدارند،هر آن ممکنه با  یادیتو جامعه خواهان ز  ینطور یا یباش! دخترها

  لهمثل تابان جون! وقهقهه کنان سمت پ ی! به خصوص کسگهید یک یزود دلسرد بشند و برند سراغ 
 منه... یآرزو تی ازت دلسرد بشه چون نها دوارمیباال رفتن دوباره گفت:ام  نیها رفت. ح

خودش   شی نداشت. پ یا دهیدنبالش رفت... هرچه اطراف رو گشت، فارو برداشت و  چییسو هاکان
 گفت حتمًا برگشته خونه... 

دلشو شکسته بود. به  یهاکان بدجور  یرفت. حرفها یکرد و راه م یبا پشت دست پاک م  اشکهاشو
. از  دیچ ی دور خودش پ شتریبرف، لرز به استخونهاش نشوند. پالتوشو ب ی. سوز سرمادیپارک رس  هی

  یم نویدونست چقدر راه رفته فقط ا یشد وبه راهش ادامه داد. نم مونیسرما پش نینشستن تو ا
خلوت بودند. رو   یروز جمعه ا  ابونهای قدم برداشتن نداره. خ یبرا یتوان گهی که پاهاش د ستدون

هم   ینیبراش بوق زدند، چند ماش  ین ی... چند ماشنی ماش  هیانتظار  نشست به ابونیجدول کنارخ 
که براش معما شده بود.   یینکرد. ذهنش پر بود از تناقض ها  یکدوم توجه چی مزاحمش شدند. به ه

بسته بود. دستهاشو »ها« کرد وسوار شد. آدرس داد...   خی . دماغش از سرما ستادیبراش ا یکستا  هی
نگاهها بدجور رو اعصابش بود. رو ترش کرد وگفت:   نیکرد. ا یهش نگاه مب ی راننده هر از چند گاه

 شده آقا؟! راننده بالکنت گفت: ن...نه..نه... یز یچ
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هاکان فکر   یهم گذاشت وبه حرفها یلحظه چشماشو رو هیتون باشه.  یپس حواستون به رانندگ- 
ترس رو   شهی تو دلش نشست. باز مثل هم  یشد. ترس ییناآشنا ریچشم بازکرد متوجه مس یکرد... وقت

  نجایمن به شما آدرس دادم، ا د؟ یکن یم  یکرد و داد زد: آقا شما چه غلط میپشت ظاهر خشنش قا 
به راننده تذکر   گهینزد. چند بار د  یکرد و حرف  ادتریز نویراننده سرعت ماش  د؟یمنو آورد  هیچه قبرستون

کفش چنان  ۀ. کفششو از پاش درآورد و با پاشناوردیکم ن  ستیحرفها ن  نیگوشش به ا دید یداد وقت
لحظه فرمان از دست راننده در رفت. تابان   هیآخش بلند شد و  یتو سر راننده که صدا دیمحکم کوب 

دوم هم زده شد که باز   ۀضرب ادیتا به جلو پرتاب نشه. راننده تا به خودش ب دیرو چسب   یمحکم صندل
باز کرد. با    نویراننده استفاده و در ماش   یجی کرده بود. از گ ی الب تهمرد باالرفت. تابان از ترس ق یصدا

  ینی از روبرو ماش دید ی مهمتر بود. وقت زی. آبروش از همه چدیند  نیجز ا یسرعت باال بود چاره ا نکهیا
رفت و   یم  کزاکیهنوز داشت ز ن ی. ماشنییدستهاشو حفاظ سر کرد و خودشو پرت انداخت پا ادینم

با سرعت باال   ین یبود ماش ادشی ن ی چند غلت خورد فقط هم دیرو فرمان افتاده بود. نفهم جیراننده گ
 بود...  یگرفتنش حتم  ری شد وهرآن ز یم کی از روبرو بهش نزد

اومد. مدام  یرفت و م  یمکرر و جواب ندادن تابان نگرانش کرده بود. کالفه عرض اتاقو رو م یزنگها
چرا   رهیاون حرف زور تو کتش نم  یدون  یتو م ،یکرد یرو  ادهی : هاکان ززدیحرف ملب با خودش   ریز

.. سرشو به  ! نکنه دلسرد بشه و.؟ی درست باشند چ یهارا ی! اگرحرفهایواقعًا احمق  ؟یباهاش تند رفت 
 شو برداشت راه افتاد... چییدو طرف تکون داد تا افکاِرمسموم رو از ذهنش دور کنه. پالتو وسو 

تماس    لشیبا موبا گهینشد. چند بار د رش یدستگ یچ ی اطراف رو گشت ه ی ابونهایتموم خ  دوباره
 ه داد...پرت کرد وبه گشتن ادام یکنار  یصندل یرو  لویموبا تی گرفت باز جواب نداد. با عصبان

خواستم بهش نخورم   رون،یپرت کرد ب نی خودشو ازماش دمیبا التماس گفت: سرکار، من فقط د مرد
نکردم. افسر  یچپ کرد،به خدا من کار  نشیوماش  یهم رفت تو خاک  یلعنت  ۀ زدم رو ترمز اون رانند

 دیدکنه. مرد  دییشما رو تأ یو حرفها   ادیخانم بهوش ب نیتا ا دیبمون دیقانونه، شما با نیگفت: ا
 انتظار... یاس نشست رو صندل دهیفا یاصرار ب

 جواب داد.  نباریتماس گرفته شد. ا گهیرد تماس زد. دوبار د ویگوش یناشناس رو ۀشمار 

 بله؟ -

-........ 
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 خودم هستم!-

-........ 

 شوهرشم! -

-....... 

 مارستان؟یکدوم ب دیرسونم فقط بگ یاالن خودمو م-

-....... 

 رفت...  مارستانیافزود وسمت ب  نشیبه سرعت ماش   یقطع گوش با

 رفت.   یپرستار  ستگاهیزده وارد سالن شد. ا شتاب

 . نجایباهام تماس گرفتند زنمو آوردن ا شیپ قهیدق  ستیب  دیببخش-

 اسمشون.-

 باال... ۀپرستار رفت طبق  یی. با راهنمایتابان شکور -

 ون سمتش رفت. افسر هراس دنی. با دزدینفس نفس م  دیرس یوقت

 . نجایهستم که آوردنش ا یجناب من شوهر همون خانم دیببخش-

 اسمتون؟-

بلند شد واومد کنارهاکان: آقا دستم به دامن   یهاکان رادمنش، حالش چطوره؟ مرد نشسته رو صندل -
کن زودتر   یکار  هیافتادم  ریاالن گ مارستانیخدا آوردمش ب  یرضا یگناهم! به خدا برا یتون، من ب

  دیگفت: بر ن . رو به هاکادینیبش دیی محترم شما بفرما ی. افسرگفت:آقا شهیبرم به خدا خانمم نگران م
 ...دیاز دکترش بپرس 

 . شهیکه به مرور زمان خوب م هیوکبود  یدگ یفقط چند ضرب د-
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  ادیتا خانمتون بهوش ن  ه،یمربوط به آدم دزد هیهست؟ دکتر گفت: قض  نجایا  یچ یبرا سیپس پل -
 تشکر از اتاق خارج شد...  هی. هاکان هنگ کرده بود. با میبگ  یز یچ میتون  ینم

تکون   یافسر سر  نم؟ی تونم خانمم رو بب ی: م دیکرد به اعصابش تسّلط داشته باشه از افسر پرس یسع
از   شتری تابان در اون وضع حالش بد شد، ب  دنی. هاکان سمت اتاق پرواز کرد... با ددییداد: بفرما

ازش خارج نشه. باالسرش   ییدهنش سد کرد تا صدا یخودش بدش اومد. دستشو محکم جلو
  شیشونیبسته شده بود، پ  یو دست راستش با باندکش دهی. سمت چپ صورتش کامل خراش ستادیا

لب نجوا کرد:    ریتابان رو گرفت. ز فیهم پانسمان بود. دست مشت شده اش دست سرد وظر
که  یکرد، لعنت به تو هارا یم یخودش شاد  ینبود، داشت برا نجایکردم االن ا یاگرباهاش بحث نم 
 گنیمحل که م یواقعًا خروس ب م،یگذروند یبا هم خوش م میبراش، داشت یروز خوبشو زهر کرد

نظر   صورتشو تک تک از  یشد به صورتش. اجزا رهی کنار تخت خ ی! نشست رو صندل یهارا ییتو
 کیکرد.  یم شی عصب یجذابه. اسم هارا یهر مرد  یتابان برا ییبایبود، ز یگذراند. حق با هارا

اخم کرد.   دنشیتابان از تخت فاصله گرفت. تابان با د ۀکنه. با نال ازتا تابان چشم ب دیساعت طول کش 
وراننده افتاد. سر   یتاکس ادی. فورًا یمارستان یکه توش بود.هاکان گفت: تو ب  یبه اتاق  دینگاهش چرخ

  یز یشد وهراسون اطرافشو نگاه کرد. هاکان دستشو گرفت وبه آرامش دعوتش کرد:چ  خیجاش س 
  یازحدقه دراومده آب دهنشو قورت داد. هاکان روسر  ییشتم. تابان با چشمایجات امنه منم پ   ستین

وارد شدند که تابان   یا گهیافسر ومرد د هیبعد به همراه  قهی . چند دقرونیب شو مرتب کرد و رفت  
. هاکان کنارش نشست. چنگ زد به لباس دیترس ی م بهیداد. ازمرد غر هیازترس به تاج تخت تک 
من   زمیکرد. هاکان دستشو دور شونه اش انداخت: نترس عز یم تی امن اسهاکان، با بودنش احس 

.  مارستانی آقا لطف کرده تو رسونده ب  نیافسر پرونده هستند و ا شونیکرد: ا . به دو مرد اشارهشتمیپ
 جلو اومد.   یافسر گام

.  دیجواب بد  دیهست که با یپرونده چند سؤال لی تکم یاما برا  شمیمزاحمتون نم ادیخانم! ز دیببخش-
 اکتفا کرد.   یتابان به تکون دادن سر 

آرامبخش هاکان شروع   یبا حرفها یبوده؟ تابان اول من من کرد، ول  یچ انیجر  دیخالصه بگ  شهیم-
آقا،   نیاشاره کرد: پس ا  شیداد. افسر به مرد کنار حیبه حرف زدن کرد. از اول تا آخر ماجرا رو توض 

. مرد لبخند به لب  ستندین شونیباال انداخت:نه ا یبه مرد کرد،سر  یتابان نگاه   ست؟ین یتاکس  ۀرانند
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  نجایرو جلوش گذاشت:ا یتونم برم؟ افسر برگه ا یبده، سرکار حاال م رتونیخانم خدا خگفت: ممنونم  
 ...دیبعد بر دیرو امضا کن 

تابان تا مرز   یحرفها دنیشد اما هنوز ازش دلخور بود. هاکان با شن نیکمک هاکان سوارماش با
کرد    یشو سر دنده خال  تیگرفت حتمًا راننده رو کشته بود.عصبان  یرفت. اگرافسر جلوشو نم  یوونگید

 وراه افتاد...

. لحن تابان  فتهی پس م ندتیوضع بب  نیخونه تون، مامانت با ا  یر یگفت: امشب نم یلحن تند با
 به اومدن اونجا ندارم.  یخودمون،عالقه ا  ۀخون رم ی داد:م یجواب هاکان رو م  یسرد بود وقت

 .  گمی به بابات م  ویروز بگذره من خودم همه چ هیبذار    ؟یکن یلج م  چرا–

 .  امیجا باهات نم چیخودمون ه ۀگفتم منو ببر خون-

 تونم حرف بزنم.  ینم  کنهی رو مخ تابان نشست: بس کن!سرم درد م  شیعصب یتابــــــــــان! صدا-

  یندلص  یبحث نکنه سرشو به پشت گهیداد د حی. ترج شهیبهونه هاتم شروع م یار ی! کم بگهیبله د-
 جواب داد. عیهاکان بلند شد. هاکان سر یگوش  یداد وچشماشو بست. صدا هیتک

 داد. یجانم! نگاهش به تابان بود ودوباره حواسشو به رانندگ -

-......... 

 ! میرونی نه ب-

-........ 

 پلک نزد تا نگاهش کنه.  یمونه. تابان حت  ی م شمیتابان امشبو پ-

-........ 

 . ارمشیراحت خودم م التونیخ-

-........ 

 گرفت...  شیخونه رو درپ ری مس یممنون سالم برسون خداحافظ. بعد از قطع گوش-
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سمتش رفت و   عی. ماهور سرفتندی بود پس ب کی وضع تابان نزد دنیبا د هیوبق یوهاد ماهور
ا تابان  شده مادر؟ چر ی: چد یسرت اومده؟ رو به هاکان پرس یی:قربونت بشم چه بالدش یدرآغوش کش

 روز افتاده؟ همه منتظر به هاکان چشم داشتند. نیبه ا

چند  هینبود  فیتابان رو زد تابان هم ول کن ک فیبا موتور ک شرفیب هیپارک دم خونه،  میرفته بود-
 ؟ ی: پس تو کجابودد یپرس یشده. هاد  یلیزخم وز نیهم  یشد برا دهیبا موتور دنبالشون کش یمتر 

  یادیگفت: ز هیبا طعنه وکنا ی. آتان گفت: خدا بهش رحم کرده. هارارمیرفته بودم دوتا نسکافه بگ-
دوتا دعوا نشه از آغوش   نی ا نیباز ب  نکهیا یگوشش رد شده. تابان برا خی هم رحم کرده خطر ازب

 اومد.  رونی ماهور ب

.  زمیکنم عز یمن کمکت م ای: ب. هانا زودتر از هاکان دستشو گرفتکنهیباال سرم درد م میهاکان بر-
هول نکنه   دنشیوقت پروانه خانم با د هیخودشون تا   ۀهاکان رو به همه گفت: تابان رو نبردم خون

 تا فردا عصر که خودم ببرمش.  دیبهش نگ ی ز ی اگر تماس گرفت چ

 کرد یبه هارا  ینگاه هیسوپ براش درست کنه. هاکان  هی گمیراحت االن به طال م  الیبرومادر خ-
رنگ به رو   رم یبم  اد؟ی بال سرت ن نی تا ا یول نکرد فوی: چرا کزدی وباال رفت. هانا داشت با تابان حرف م

 رفت. لب تخت نشست. رونی . هاکان وارد وهانا از اتاق بارمیآب قند درست کنم ب هیبرم برات  یندار 

 صورتشو طرف پنجره گرفت.  ؟یبهتر -

طرف هاکان:   دی. اخم کرده چرخ یبه سؤاالتم جواب ند  شهینم  لیاما دل یدونم ازم دلخور  یتابان م-
 بدم؟ مگه برات مهمه؟! حی بهت توض دیچرا با

: پس  دیپـ... وسط حرفش پر هیشدم اون مورد به قوت خودش باق  الیخی رو ب هی نچ! فکرنکن اون قض -
! االن منه  ی تو که به دوست داشتن من شک دار  نجا؟یا  یمنو آورد یچ یدنبالم؟ برا یاومد یچ یبرا

  وزر نیدلت خنک شده آهت منو به ا ؟یکن  یوضعم حال م دنیکنم؟حتمًا با د یکارم ی چ نجایاحمق ا
کرد. از درد چشماشو رو   یم تشیبدن اذ  یخنک باشه! کوفتگ دمیزد وادامه داد: با یانداخته؟ پوزخند

مانتو رو ازدستش   یاومد سمت مانتوش رفت، هاکان عصبان نییهم فشار داد و از تخت پا
تو؟ منکه    ایکنم   یگفت: من شلوغش م نی! تابان خشمگیکن  یشلوغش م یدار  یلی:تابان خ دیکش

باشه! دربرابرش زانو زد، صداش بغض   ؟یار ی منو به زانو درب یخوا یگفتن ندارم! م یبرا یحرف گهید
کنم خسته شدم ازبس گفتم دوست دارم وگوش   یردم اعتراف مزانو! دربرابرت کم آو  نمیا ایداشت: ب
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کنم   یخواهش م شمیم تیبمونم اذ نجایخوردم نکن! ا  نیازا شترینبود که بشنوه! بذار برم، ب  ییشنوا
من عذابت   نقدربودنیا یعن یبازوش گرفت و بلندش کرد:  ری منو ببر خونه مون. هاکان دست ز

 هیخوام با خودم خلوت کنم. هاکان با   یخوام تنها باشم، م  یانداخت: م نیی سرشو پا ده؟تابانیم
مانتو و  یروشن کنم. تابان با حال زار  نوی ماش نییپا  رمی برداشت: م  نویماش چییسو  یفی ضع ۀباش

 کرد ورفت... یو دربرابر چشمان متعجب همه خداحافظ  دیپالتوشو پوش

              **************************************** 

کرد. آتان به رابطه   ی با هاکان برخورد م نیهفته از اون موضوع گذشت و تابان همچنان سرسنگ سه
کمان   نیاز رنگ یشون شک کرده بود. بامداد بطور محرمانه از طرف هاکان به قبرس رفته بود تا آمار 

.  ارهی ب دستب یوعماد  ییازهجا یپرونده بود تا اّطالعات جامع تر  ری درگ. داراب همچنان ارهیبدست ب 
کرده هانا رو معاون خودش کرد هرچه باشه دخترش بود  انتی بهش خ  ییهجا  دیفهم  یاز وقت یهاد

گفت. هانا استکان  کی گرفت و بهش تبر هیهد هیوبهش اعتماد داشت. آتان بابت ارتقا رتبه براش 
 بروش نشست. رو جلوش گذاشت و رو یچا

آدم بعد از   دهیم فیبه اتاق کرد:ک یشو خورد ونگاه  ییاز چا  ی. آتان جرعه انهی سنگ تشیمسئول  یول-
هم  نی ح ش،یی داخل چا ختیشکر ر  یشرکت بزرگ رو داشته باشه. هانا قاشق هی ِسمت دوم تو  سییر

 زدنش گفت: آتان! 

 جانم! -

 تابان وهاکان سرد شده؟ نیب هیمدت هی یتو هم حس کرد-

 اوهوم!-

 چرا؟ یدیازهاکان نپرس-

 که با من بکنه! کنهیدرددل م یهاکان با ک-

با تابان حرف   دیمطمئنم! خودم با گهید نویا کنهی م یکی درد دل نکنه با تو  یانصاف نباش،با هرک یب-
 .هیمشکلشون چ نمیبزنم بب

 سرک بکشه.  شیتو زندگ یکس  ادیخوشش نم  یدون  یبذار اول من با هاکان حرف بزنم م-
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 آتان بلندشد وهمراهش هم هانا پا شد.  ه؟یچه حرف نی واه! من خواهرشم ا-

اخالقش تو   ذاره،یخواد بمونم هاکان نم یهانا زد: دلم م ۀ رو گون یبوس ؟یموند  یم گهیکم د هیکجا؟ -
 طفلک از دستش ّذلّه اس. کایبد شده؛ ها یلیسه هفته خ نیا

  دمیلحاظ حقو به هاکان م نیشرکت، از ا ادیم فتهیبا اون حالش راه م یخودشه، بذار  ری تقص  کایها-
 . ادیبرنم  کایها  ۀبابا هم ازعهد یحت

 بشه.  کشی! خاله که جرأت نداره نزدهی دردش چ نمیبب زنمیامشب با هاکان حرف م-

 . ینذار  خبری منو ب-

 ش... باشه!مواظب خودت با-

خودشو رسوند به اتاقش. هاکان داشت با دوتا از   عیهاکان کل شرکت رو برداشته بود. آتان سر یصدا
آتان رو به پنجره  دنیزدند. هاکان با د  یکرد و اون بنده خداها الم تا کام حرف نم یپرسنل دعوا م 

 . آتان رو به دو پرسنل کرد. ستادیا

  یر ییتغ  نکهیتو حساب شده. هاکان بدون ا ییجابجا هیاز دو پرسنل گفت:  یک ی ه؟یموضوع چ-
  دیهاکان رو تشد تی که عصبان یهم نبوده. آتان طور  یساده ا ییتولحن و حالتش بده گفت: جابجا

.  دنداتاقو ترک کر عی. دو نفر سرهیچ هیقض نمی سر کارتون بب دینکنه رو به دو نفر گفت: شماها فعالً بر
پره چرا سر   گهید ییاگر دلت از جا ه؟یچ یهمه سروصدا برا نیا یبگ شهی: مسادیوا  زیم  کیآتان نزد

به آتان رفت: چه  یچه مرگته؟! برگشت، چشم غّره ا نمیبب  نیبش  ای! ب ؟یکن یم  یبنده خداها خال نیا
او   دستچه مرگمه؟  یپرس ی رفته به حساب قبرس م  میمستق یحساب به اون بزرگ  هیمرگمه؟! 

قصه سِردراز داره! اون دو نفر رو   نیهنوز ا یرو قطع کردم ول  زی همه چ یب ی ب یوغ  یوعماد  ییهجا
آتان هنوز    زنه؟ی داره ازپشت بهم خنجرم یک ه؟یک هیقض نیبفهمم پشت ا دیبا  یدیبهروان م لیتحو

 وارد شد. یبه در خورد و منش یهاکان بود که تقه ا یو ماِت حرفها جیگ

از ترس   یرو نفرست داخل خانم! منش  یهاکان رفت هوا: فعالً کس یـ... صداخانم ش دیببخش-
 نشست.  یگفت و در رو بست. رو صندل یچشم

 . میبکن یا  گهیکار د هی دیآتان با-
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 ؟ یچه کار -

  یمنش نکهیا الیدر باز شد. هاکان به خ هوی. یبگ دیتو با نویدونم! مغزم االن هنگ کرده، ا ینم-
  ی: کار دیتابان تو درگاه صداش در گلو خفه شد. اخم کرده پرس دنیهست داد زد: مگه نگفتم کـ... با د

  یمثل خودش اخم کرده اومد تو وجلو ومدی آتان خوشش ن یتابان از رفتار هاکان اونم جلو ؟یدار 
انداخت   رو جلوش ی! نامه اریجناب مد شمیمزاحم وقتتون نم ادی گفت:ز یبا لحن سرد سادیوا  زشیم

 و رفت. دم در برگشت. 

به  یقبل... چشم از نامه گرفت و به آتان غضب کرده نگاه کرد. دست یمثل نامه ها گهید ۀنام هی-
 داد. رونی ونفسشو ب دی پر پشتش کش یموها

 تکون داد.  یآتان با تأسف سر  ؟یمجرم گرفت ؟یکن  ینگاه م ینطور یچرا ا-

 : کدوم رفتار؟ دی پرس  ییبود؟ هاکان با پررو یچه رفتار  نیا-

  یشناسمت پس خودتو به اون راه نزن، بگو چ یخوب م  یکی تو رو نشناسه من  یهاکان!هرک نیبب -
 شده؟

 شده؟  یچ ،یچ -

 شه؟ینم شونیحال   یچی برف وه  ری همه مثل خودت سرشون کردند ز یکرد الی شده! خ یزهرمار و چ -
اون  یکرد  کاریفرق کرده، باز چ  یلیبان افتاد رفتار شما دوتا هم خ تا  یکه اون اتفاق برا یازاون روز 

 . یختیدونم اول تو ِکرم ر یمن که م ؟یرو چزوند  چارهیدختر ب 

 ! تی ترب یدرست حرف بزن ب -

 جناب رادمنش!  یبه آب داد  یمنه؟ باشه! باز چه دست گل  تی االن مشکل تو ترب-

 ؟ ینداشته باش  یتو سرت به کارخودت باشه و به منو تابان کار  شهیم-

رو درحقش تموم کنم، از االن  یشد برادر  یعدالت  ی! چون به تابان قول دادم هرجا بهش بشهینچ! نم-
 زد.  یتو! پوزخند ۀپسرخال ای برادر تابان هستم نه پسرعمو 
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آتان بلند شد اومد خودشو رو هاکان که نشسته بود خم   ؟یشد گرانیمدافع د لی تا حاال وک یاز ک-
 از تو شروع شده.   یدونم گندکار  یکه م یکرد :از وقت

زد: خسته   یشخندیخودتو خسته نکن! ن  خودیب اد،ی از دستت برنم ینباشه فعالً کار  ایازمن باشه -
ر خفه شدم. آتان صاف  آتان: ِا برو کنا  ۀنیزد تخت س  یکی در مورد تو باشه.  ی! به خصوص وقتشمینم
از   یراست دم،یمنامه به بهروان اّطالع  نیکنم، ا یم یدگی موضوع بعدًا رس نیوادامه دادم: به ا سادیوا

 نشد؟  یبامداد خبر 

 . رهیرو فرستادم دنبالش ازش خبر بگ ی کیچند بار باهاش تماس گرفتم جواب نداد -

 منو تو وتابان وهانا بمونه. نینزن  بذار ب یباره حرف  نیدرا  یبه نظر من با کس-

 دونست.  ینم  یز یچ  یقبل هم کس ۀدفع-

 یز یهم چ کا یبهروان، به ها ۀما چهار تا باشه به اضاف نی تر بود اما االن ب عیوس  قاتیتحق ۀریچرا دا-
گفت تا زمان   یو ممکنه کار دست خودش بده، دکترش م  ارهی خودته، جوش م ۀلنگ یکینگو، اونم 

 دور باشه.  دیبا یشدنش از هر استرسخوب 

 باشه! -

 . میتو وتابان حرف بزن ۀتا دربار شتیپ امیامشب م-

 ! خودیب-

تونه با اخالق گند   ینم  یهر دختر   یعن ی ،یازدست بد دیرو نبا   یممنوع! دختربه اون خوب یغلط اضاف-
حرف زدن بهش    ۀدوست داشته اونو سر راهت قرار داده. اجاز یلیبه جز تابان! اونم خدا خ ادی تو کنار ب

 نداد و رفت... 

. سوار ن ییرفت پا  عی سر ادیب رونیهاکان ازاتاقش ب  نکه یاومدند دنبالش. قبل از ا امی تارا وت یعصر 
 روشن کرد و راه افتاد. نوی ماش امیداد. ت یشد وسالم بلند  نیماش

 اد؟ی : هاکان نم دیعقب وپرس . تارا برگشت زیخواهر زن عز  یخسته نباش-

 کنم.   یکار داره و سرش شلوغه گفت از طرفش عذرخواه یلینه! خ-
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 میکن دی بازار خر میری زد:اول م  یبار  طنتی لبخند ش امیگذشت. ت یاومد خوش م  یشد!اگر م فیح-
 نیا یتا تو  ستی. تابان ناراحت بود که هاکان نمیخور یوشام رو همونجا م   یشهرباز  میریبعد م

چند   میدست کت وشلوار بخر هی  میری گفت: اول م امیکنه. تارا صاف نشست و به ت  شیهمراه یشاد
 .یعروس  میبر  یتکرار  یخوام با لباسها یدوستته نم یعروس گهیدشب 

 هاکان رفت... یبرد وافکارش پ  رونیچشم خانمم! تابان نگاهشو به ب-

بود وزودتر از اونها از پاساژ   دهیشال خرودو  یروسر  هی. تابان دیتا ساعت هشت طول کش  دشونیخر
شدند اخم  کینزد یشد. وقت داشونیوتارا بود. باألخره از دور پ امیمنتظر ت  ن یاومد. دم ماش  رونیب

زد و    نویماش موتیر ام یپام سبز شد. ت ری علف درخت ز یبه جا   د؟ییکرده گفت: معلومه شما دونفر کجا
 رو صندوق عقب گذاشت.    دهایخر

 !یغر نزن ننه قز -

کنم خانم راد   ن ی: من غلط کنم به شما توهسادیتابان وا یروبرو امیمن غر زدم؟ ت شیی خدا ام یت-
 منش.  

سوار شدند. تابان خواست در عقب رو باز   امیرادمنش! تارا وت  یگیازدواج نکردم که بهم م ،هنوزیهو-
تارا به پشت سر تابان  ؟یچ ی:منتظر برادی. متعجب پرس یظربمون منت دیگفت: شرمنده! با امیکنه که ت

 دنیمزاحم خلوت منو شوهرم بشه. تابان برگشت پشت سرش. ازد یکس ستمی ن یاشاره کرد: من راض
دفعه   هیداده بود تعجب کرد.  هی تک   نیکه با ژست خاص خودش به ماش ابونی هاکان در اون طرف خ

 اخم کرده برگشت طرف تارا. 

 بست.  نوی درماش امیت  ؟یشوهِر خائنت شد  نیهمدست ا یچ یتارا! برا  یامردن یل یخ-

و لب جدول نشست.   دیکوب ن ی . تابان پا به زممیندار ازی به مزاحم ن  میتنها باش میخوا  یمنو زنم م-
 دید یزل زد. وقت  ابونیطور به خ   نی ساعت هم میخورد. ن یداده وتکون نم  نیبه ماش  هیهاکان هم تک

سوار   استکه خو نی. همسادیوا  یدست بلند کرد. تاکس یتاکس نیاول  ینداره بلند شد وبرا یچاره ا
 شد. دهیبشه دستش از پشت کش

پرقدرت   یدستها  ریرو ترش کرد ورفت.دستش اس ی. راننده تاکسشندیخانم سوار نم  نیآقا ا دیببخش-
 هاکان شد هر چه تالش کرد نتونست دستشو آزاد کنه. 
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تابان اونو دنبال خودش   یدهایتوجه به تهد  ی. هاکان بزنمیم  غیبه خدا ج یبذاربرم، ولم نکنهاکان -
خوام   ینداره صداشو انداخت رو سرشو وگفت: بابا ولم کن! نم یا دهیفا دید  ی. تابان وقتدیکش یم

تابان   کار نیدورشون جمع بشه. هاکان از ا یادیز ۀمگه زوره! سرو صداش باعث شد عد امی باهات ب
 عده مداخله کردند. هی. ارهیبود شاخ درب  کینزد

هم  هیباهات، زوره؟! بق  ادینم گه یم ؟یش یمزاحم ناموس مردم م یآقا مگه خودت ناموس ندار -
به   ینگاه  هیتابان  م؟یادبش کن یخوا  یگفتند. دو جوون جلو اومدند: خانم م  یم یز یچ هیهرکدوم 

هاکان  یحرکت ازدستها  هیبه دو پسر کرد. ازغفلت هاکان استفاده کرد ودستشو با  ینگاه هیان هاک
هاکان شد.اخم کرده رو به جمع کرد:زنمه! به  ریکرد. هنوز دو قدم نرفته که دوباره اس دیکش رونیب

تابان   یتقالها د؟ینداشت  یخانوادگ  یتا حاال خودتون دعوا د؟یکن  یرو تماشا م  ی چ دیدار ؟ی شماها چ
 گل کرد.  شی لجباز  دینرس  ییبه جا

مرده گنده! رو به جمع گفت: مزاحمم شده تو رو   کشهیکجا من زِنتم؟ خجالتم نم ؟یگیآقا چرا دروغ م -
جر وبحثها دعوا به پا شد.   نیشد. تو ا  دهیهم وسط کش گهیچند نفر د ی. کم کم پادیخدا کمکم کن 

داشت. هاکان   ه. هنوز زد و خورد ادامسادیوا یمنتظر تاکس  ابونیتابان از معرکه فاصله گرفت وکنار خ 
لحظه دلش به حال هاکان  هی.  ستادیپاش ا یجلو یبه جون هم افتاده بودند. تاکس گهیوچند نفرد

اومد با   ادش ی یبود. وقت ینفر نامرد نفر به چند  هیخورد اما    یوهم م زدیهم م نکهیسوخت. با ا
پاش   هیو  ودب یپاش تو تاکس  هیپشت سرش.  یبه قلبش زده بود پشت کرد به دعوا شی حرفهاش ن

  ینه؟ نگران ازتاکس  ای دیشیسر جا خشکش زد. راننده گفت:خانم سوارم یادیفر یکه با صدا رونیب
سست جلو   یی شلوغ تر ازقبل شد. با قدمها تی لب غر زد وحرکت کرد ورفت. جمع ریشد. راننده ز ادهیپ

زد.ضربان قلبش هر    ررو کنا  تیباشه. با دست جمع فتادهی ن یکس  یبرا  یکرد اتفاق یرفت. خدا خدا م
دهنش گرفت   ی. دستشو جلونیزم  یحرکت افتاده بود رو ینفر اون وسط ب  هی رفت.   یلحظه باالتر م
. با  زدیبه اورژانس زنگ م شونیکیبودند.   سادهیباالسرش وا ینشه. چند نفر  غی به ج  لی تا صداش تبد

  نهیس ۀاز شدت ترس قفس انم؟: حالت خوبه خد یکه کنارش بود دوال شد وپرس ی افتاد. خانم  نیزانو زم
تابان گفت:خانم شما   دنیبا د ون یاز آقا یک ی. ختیر ی صدا اشک م  یرفت و ب  یم  نییاش باال وپا

. نگاه پردرد  دیچه خوب شد نرفت شهیم داشونیاالن پ ، یاورژانس و کالنتر  میزنگ زد  د؟یینجایهنوزا
تا   نیخودشو کشوند رو زم انبود. تاب دهیاز اشک تابان. رنگش پر سیهاکان نشست رو صورت خ 

بشه! به  ینطور یاستم اخو  یگفت:نم هیخفه از بغض وگر یی سرش. با صدا ریکنارش. دست برد ز دیرس
 کرد. ی م جادیحرف زدن وقفه ا  نیخدا... نفسش ب
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حرف زدن نداشت. مردم متعجب   ی کنم، دردت به جونم.هاکان از درد نا یفقط...خوا....ستم....تال...ف-
 گفت.  یم  یز ی چ هی یکردند. هرک  یصحنه نگاه م  نیبه ا

 شناسند...  یرو م گهی که همد نهایبابا ا یا-

 احمق...  ۀدختر دی خواست به مراد دلش برسه که رس  یفقط م-

 ...مینگو سرکار بود میکرد یدختره همدرد نیما را باش با ا-

 اش کنه...   هیخواست تنب  یزده که شوهره م یچه گند ستیگفت زن! معلوم ن شهیم نمیبه ا-

 اسکول...  ۀما را منتر خودش کرده دختر-

بود که چاقو خورده   یکه براش مهم بود هاکان یز ی اد،تنها چند تی حرفها اهم نی کدوم ا چیبه ه  تابان
 رفت.    یرو افتاده و داشت ازش خون م  ادهیوسط پ

 آمبوالنس اومد... ریآژ یکنم... صدا  یهاکان منو ببخش! خواهش م-

کرد چشماش ورم وصورتش پف کرده بود. تارا در آغوش   هیچند ساعت تابان از بس گر نیا تو
 .  دشیکش

. تابان با دستمال ذاشتمیتنهاتون م دیمن بود نبا ری تقص شه،یحالش خوب م زمی نگران نباش عز-
لحظه از پشت صداش کرد. برگشتنش همزمان شد با   هی دماغشو پاک کرد و از تارا فاصله گرفت. هانا 

گفت: هانا   یتو دماغ  یچشماش گرفت ناراحت و با صدا یو جلو. دستشلی موبا نینورفالش دورب 
 رو گونه اش زد.  یهانا بوس  ه؟یوقت مسخره باز ناال

  هیانداخته  یزنش خودشو به چه روز  نهی بب  ادیداداشم بهوش م یخوام وقت ینه قربونت بشم م-
گشت   یمرفت وبر  یبلند شد وعرض سالن رو م یمدرک محکم ومستدل دارم. ماهور از رو صندل 

 کم آروم باش.  هی  یفتی ازپا م ینجور یگفت. پروانه گفت:ماهور جون ا یومرتب ذکر م

 االن سه ساعته اون تو هستند.  کشهیچاقو خوردن چقدر طول م هیچطورآروم باشم؟! مگه عمل -
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 یرفت. هاد  یسر م هیماهور وتابان وبق  ۀهنوز دوساعت نشده خواهِر من!... کم کم داشت حوصل-
  رونیدکتر از اتاق عمل ب قهیدق  ستی . بعد دو ساعت وبدیپرس  یگرفت وحالشو م  یمرتب تماس م 

 اومد. ماهور سمتش پرواز کرد. 

. آتان دست رو شونه اش رمی م  یم یحال پسرم چطوره؟ دارم از نگران  دیدکتر تو رو خدا بگ یآقا-
و رو به  دیپشت گردنش کش یدست یتازه کنه. دکتر ازخستگ   یزد:خاله جون اجازه بده دکتر نفس

شکرت. تابان نفس    ایماهور گفت: مادرجون حالش خوبه نگران نباش. ماهور دست دعا باال برد: خدا
. نشست رو  شهیحتمًا پس زده م دنشیدونست اگر بره د یداد، ته دلش م  رونیشده شو ب  حبس
اومد کنارش نشست   امیداد بره خونه. ت تی شب بود ماهور رضا ازدهی و منتظرشد. ساعت   یصندل

تکون داد:  یگوشه زل زده بود، سر  هیبرسونمت خونه؟ تابان به  یای:مدی گردنشو کج کرد وپرس
 هست،اما االن نه. یتاکس  امیخواستم ب

 ش؟ ی نیبب   یبر  یخوا  ینم-

 . رمیم-

 افتاده؟  یتو وهاکان اتفاق نیتابان؟! ب-

 . ستین یز ینه!نه! چ-

 .  یروم حساب بازکن  یتون یم  یبه کمک دار   ازین یهر وقت احساس کرد-

 کردند.  ی ممنونم. با اومدن تارا وپروانه بلند شد. پروانه وتارا مکث-

خواد بمونه. پروانه دلسوزانه گفت:مواظب خودت باش   یاون گفت:م  یبه جا امیمادر؟ ت  یای تابان نم-
واظبم مامان. با رفتن مادرش  جواب داد: م یگرفته ا ی. تابان با صدازمی عز یهواسرده تو سالن نمون 

کنار خودش احساس کرد. با پشت دست اشکهاشو پاک   ویک یاشکهاش دوباره فوران کردند. نشستن 
 کرد. 

به صورت هانا   ه؟یچ یها برا هیگر  نیاون که حالش خوبه پس ا ؟یکن  یم تی خودتو اذ  نقدریچرا ا-
بود  کیرو تو دلش نگه داشته بود نزد  یز یچ نکهیشد اشکها پشت پلکهاش لونه کرد. ازا  رهیخ

 رفت.  یم  نییهانا نوازشگر پشتش باال و پا یمنفجربشه. تو بغل هانا جا گرفت. دستها
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  یشناسمت که جنس ناراحت یم ی قدر  نی! ایکش یخودتو م یدار  نطوریشده ا  یز یچ هیتابان!حتمًا -
گذاشت تا تابان  د؟یفاصله گرفت شده؟ چرا سه هفته اس تو وهاکان از هم یچ ی گیهاتو بفهمم،حاال م

گرفته گفت:   ییروبروش. با صدا  وارینداشت. زل زد به د  ختنیر یبرا یاشک  یکنه. وقت  هیخودشو تخل 
 ؟ ینگ یز ی چ یبه کس یدیقول م

 گهیرازدار همد مایمنو تو وآ شهینرفته هم ادتی! یدوستم ،یزن داداشم باش نکهیقربونت بشم قبل ا-
. تابان با زبون لب خشک شده شو تر کرد. شروع کرد به حرف زدن. هانا تا آخِرحرفهاش سکوت  میبود

رو سرش    درو که بهم زده بو  یحرف یخواستم تالف یتابان تموم شد گفت:به خدام یحرفها  یکرد. وقت
 ویهمه چ یچقدر دوستش دارم،اون روزهارا دمی! تازه فهمشه،هانایم  ینجور یدونستم ا ینم ارمیدرب

  رون،یبودم و زدم از خونه ب یلج، نذاشت حرف بزنم، منم عصبان  ۀخراب کرد وهاکان هم افتاد رو دند
بهت شک   یکرد  ینم  یزد وگفت:اگر تالف  ی. هانا لبخندشهیم  یعصبان دنشیدونم اگر برم د یاالنم م

 . شی نیبب  یبر  ستین ی تا کس یخوا  یمونم، م یم ششیکردم! امشب من پ  یم

 ترسم. یم-

 باشه؟  دهیترس  یتابان تا حاال از کس  ادینم  ادمین وترس؟! تابا-

 داداش تو از دراکوال هم ترسناک تره. نیا-

 ؟یاگرترسناکه چرا بهش بله داد-

 .میهل گی خودم بود! داغ کردم وبله رو گفتم و با سر افتادم تو د  یاز کله خر -

و به اجبار هانا رفت تو   دیکش یپاشو! پاشو برو تا خوابش نبرده حداقل حرفهاتو بزن. نفس بلند-
  دیسرش بود. آروم وآهسته قدم برداشت تا رس یاتاق چراغ باال ییکه هاکان بود. تنها روشنا یاتاق
رفته رو   راه دی. چشمهاش بسته بود. ناامداریب ایتا مطمئن باشه خوابه  دیکش یتخت. گردن کینزد

 شد.  خکوبی سرجاش م  دهیبرگشت. دم درنرس

گرفت. راه رفته رو برگشت. با    یآب دهنشو به زور قورت داد. خودشو محکم وجد  ؟یداشت یکار -
انداخت و گفت: معذرت   نییشد. سرشو پا شیو لب پاره شده اش دلش ر رچشمشیز یکبود دنید
 هاکان باال رفت.  یابرو  یتا هیخوام.  یم
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  یراض رونی زبونش نکشه ب  ریرو از ز یدونست تا هاکان حرف اصل  یان سرشو باال آورد.مبابت؟! تاب-
 . ستی ن دنیبه بخش

 .ستمی ن  یمن مقصر اصل یدون  یخودت خوب م-

 ! حاال من مقصر شدم؟ ؟یکش یم شی با پا پ یزن ی با دست پس م-

  یم  شیوضع پ  نیا دیچرا با یکرد ینم  کمی! اگراون روز با اون حرف مسخره ات تحرییآره! مقصرتو-
تو کل   دیچی ! خواست رو دست چپ بچرخه که درد پیرفتار  نیا ی خودت بان یاومد؟ قبول هم ندار 

داد با لحن دورگه  رونی شد؟ هاکان نفس پر دردشو ب ی :چد یگفت. تابان نگران پرس یوجودش وآخ 
 !ی چی درد گفت: ه از یا

 . فتهیاتفاق برات ب نیخواستم ا ینم  یز یهاکان به جون خودت که برام عز-

 ؟ یآورد ی سرم م  یینبودم چه بال زی اگرعز میروزانداخت ن یبودم به ا  زیبرات عز-

ثابت کنم دوست دارم؟ که   ی! بابا چطور یدیکشش م یاما تو ه  ارم،یتا از دلت درب  نجامیمن اومدم ا-
  ستین نیسنگ نقدریا گهیکردم تاوانش د یخبط  هیحاال من  ست؟یاحمق درست ن  یاون هارا یحرفها

  یوالنسکوت ط نیمدت به پنجره زل زد. از ا هینزد.  یحرف گهید دیسکوت هاکان رو د یبه خدا! وقت
 مدت خسته شد. 

مدت خوب   نیا یتو هم تو ،ینیب  یمنو نم گهیم دکه رفت نجایکه دوست دارم! از ا یباشه! قبول ندار -
 میاگر هم نه! هر جور تو تصم ،یچیکه ه میباهم ادامه بد یدیرس  جهینت نی فکرهاتو بکن اگر به ا

اتاقو ترک کرد. هانا با   نیسنگ  ییندارم، پس تا اون موقع خداحافظ. با گامها یمن مخالفت  یر یبگ
 نم اشکشو با بغض پس زد.  ؟یکن  شی راض یشد؟ تونست   ی: چدیلبخند زنان پرس دنشید

  شیتابان،پ یحد ناراحت کرده. با خداحافظ   نیشده که تابان رو تا ا یمونده بودچ ؟هانایندار  یکار -
 هاکان رفت...    

                 ******************************************** 

بود   امکیشون پ   یگذشت. تنها راه ارتباط یم یهما کیاومده بود  رونیاز شرکت هاکان ب یوقت از
اون معاون شده و  یبه جا کای بود. به خانواده اش گفته بود ها یمعمول یاونم درحد کار وحرفها 
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 هی شتابان مجبور شده به خانواده ا نکهیاز ا مایاومده. آ رونی خودش داوطلبانه از شرکت هاکان ب
با هاکان  نکهیا ۀرفت به بهون  یم رونی ب  مایرو بده ناراحت بود. اکثر اوقات با آ یبزرگ  نیدروغ به ا

 ۀرفت. تو کاف  رونی ب مایبا آ شهیمثل هم  یبوده تا خانواده اش بهش شک نکنند. اون روزعصر 
 .ردندهر دو سرشون روباال آو  یمرد ینشسته وآروم سرگرم حرف زدن بودند که با صدا یشگیهم

بدون مالحظه  مایمهراب اخم کردند. آ دنیوتابان با د مایآ نم؟یاجازه هست بشمحترم!  یخانمها-
 کنار تابان. یخال ینشست رو صندل  یی. مهراب درکمال پرورمیخوا یمحل نم ی گفت: خروس ب

صد وده. مهراب رو به تابان   زنمیبرو وگرنه به جرم مزاحمت زنگ م  نجای! به احترام خودت ازایهووو-
تا حاال   ی: تابان جون؟ از کدندیباال پر مایآ ی. ابروهاادیخوشش ب سی ابان جون از پلگفت: فکر نکنم ت

 سکوت باال آورد.  ۀشما شده تابان جون؟ تابان دستشو به نشون یبرا  یخانم شکور 

 ؟یخوا یم  یچ ه؟یکارت چ-

 فهم!  زیآها! قربون آدم چ -

 زود حرفتو بزن و زحمتو کم کن.-

کنجکاو کرد.  یمایبه آ یجواب. تابان متعجب گفت: جواب؟ کدوم جواب؟ مهراب نگاه یاومدم برا-
 دوباره نگاهش نشست رو تابان. 

 شم؟یخودم دست به کار م یگفتم اگر ازش جدا نش ادتهی ؟یزدیکه ازش حرف م  یشوهر  ۀدربار-
 داد.   یکرد و گوش م یهمچنان تو سکوت نگاهشون م ماید. آمهراب افتا  یحرفها  ادیتابان تازه 

  یشو به صد تا دهیگند یتارمو ه یمنم قبالً گفتم، شوهرمو دوست دارم و  ،ییجناب مهراب خان پروا -
. مهراب گردنشو محکم  دیمزاحم نش گهیود دییاگرمفهوم شد بفرما دم،یمثل شما نم یز ی ناچ یآدمها

 رد. چهره درهم کنداختیترق وتورق گردنش انگار رو مغز تابان خش م یبه دوطرف تکون داد،صدا
شو حفظ    یکرد خونسرد یوگفت: بفرما آقا! بفرما تا با صد وده تماس نگرفتم. مهراب سع

 کش داد وآروم گفت.  زیم یکنه.خودشو رو

حرف   نی از ا نییپا  ختیر یدل تابان هر  ؟یخوا ی! م؟یبمون وهیب شهیهم یبرا یخوا  یتو که نم-
سالم منم بهش برسون!آخه سه ماهه  شیدیگفت: هر وقت د یحال با لحن طنز   نیمهراب. با ا

  نیاونجا سرگرمه ومنو کالً فراموش کرده! منم به هم یمو بور وچشم آب  یبا دخترها  دیشا دمش،یند
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بده   یبهم بند الک  یکس نکهیومدام کنترلم کنه، از ا هچیبه َپرو پام بپ  ستین یکس  یعن ی میراض  یزندگ
 . زنه یداره حرف م  یتابان مونده بود که ازچ یتو حرفها مای. آادیبدم م

  ،یلب تر کن هیخوره، به خدا دوست دارم، عاشقتم، کاف   یبه دردت نم یشوهر  نیجون، چن  تابان–
  یکاف یبراش درست کرد یوسط حرفشون اومد:تو دانشگاه اون همه بدبخت مای. آدمیجونمم برات م 

مثل   یخجالت بکش! اون االن شوهر داره، عاشق شوهرشه، آدم ؟یدار ینبود؟ چرا دست ازسرش برنم
 !  یچ یعن ینوبر اگر نفهمه ناموس  گهیتو د

مهراب از درد تو   ۀاب. چهرمهر یمحکم زد به ساق پا زیم  رِ یاز ز مایحرفهاتون تموم شد مامان بزرگ؟! آ-
 هم جمع شد. 

 بود.  ماینگاه پرخشم مهراب رو آ ؟ ی! تابان متعجب گفت: با من بودیوحش-

مهراب رو زد.   یمحکم یبلند شد و پس گردن یعصب  مای تو خونته. آ یگر ی؟وحشیتو هنوزآدم نشد-
قرمز شده بود. تابان تا   تیشد. مهراب ازعصبان  دهیشاپ به اون سمت کش یتو کاف یآدمها ۀنگاه هم

 باال رفت.  مایآ یصدا هیچ  هیقض ادیبه خودش ب

گذاشت ودست تابان رو   زیم یچشم چرون. پول سفارشات رو رو زِ ی ه ۀجد وآبادته،پسر  یوحش-
 .دیکش رونی شاپ تابان دستشو ب ی. دم در کاف دیمحکم دنبال خودش کش

 ! یتر کرد  ی! تو اونو بدتر جر ما؟یآ یشد وونهید-

 . دییدو یپشت به تابان راه افتاد. تابان دنبالش م ؟یترس  یازش؟ بگو؟ م یترس یم-

دفعه برگشت وخورد به   هی. شهی حاال بدتر رو سرمون آوارم ؟یبود کرد یچه کار  نیمن! ا زی آخه عز-
 تابان و چند قدم عقب عقب رفت. 

با    نیموضوع تو ماش نیا ۀدرضمن دربار ،یوبچسب ینش ک یبهم نزد  نقدریا یچسب راض نیع شهیِا م-
 و دوباره راه افتاد... میزن  یهم حرف م 

 داد.  یهم گوش م مای آ یبه غر زدنها یدرحال رانندگ  تابان

 . دیدفعه سمت تابان چرخ هی. ریطالق بگاز شوهرت  گه یاومده م زیه  ۀپسر-
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  یبا تشر گفت: با توأم! تابان نفس کالفه ا دیدنبالته؟ سکوت تابان رو که د ی پسره از ک  نی! انمیبب -
بحثو  نیکنم ا یاما خواهش م ،یدونم نگرانم  یم  ؟یحرص نخور  نقدریا شهیم  مایداد: آ رونیب

 تمومش کن. 

 شده.  داشیچلغوز دوباره پ ۀپسر نیا یاز ک  یکه بگ یکنم به شرط  یتموم م -

 خشک شد. مایهاکانه. تف تو دهن آ یم ینشده! دوست صم داشیپ-

 دونه هاکان شوهرته؟  یم یعنی-

 دونه.  ینه! نم-

 عاشق زنش شده؟  مشیدونه دوست صم یاونوقت هاکان م -

 . ذارهیبه هاکان نگفتم، اگر بفهمه زنده اش نم یز یچ-

 آهــــــــا!حاال شد! -

 حاال شد؟  یچ-

 به هاکانه.  قتیگفتن حق  شیسر نیاز ا یتنها راه خالص  یبه هاکان بگ  دیبا-

 گهیگفت: شماها د یعصب  مایما باخبر بشه. آ ۀاز رابط یاون دوست نداره تا تموم شدن پرونده کس -
موضوع مّطلع   نینچسب از ا ۀپسر  نیفقط ا یرو باخبر کن   ایکل دن  یخوا ی! تو که نمدینوبرشو آورد

   یذآ  مایماآی.شهیم

در برابر دوستش  یانتظار دار  کنهی با برادرش اونطور رفتار م  یوقت مایبدوش!آ ی گ ینره تو م گمیمن م-
خودشو بدبخت کنه!هاکان  یندونم کار  هیخوام هاکان با   یو من نم  ادی ازش درم یگند هی! کارکنه؟یچ

نفر   هیچندماه  نآتان از ماجرا خبر داره اال درعوضکنه،ی دونم گفتنش وضع رو بدتر م ی! مهیآدم عصب
 .ادی وم رهیتو شرکت م  نقدریا هیآقا چ نیرو براش به پا گذاشته تا بفهمه قصد ا

  د یچیپ ابونی! تابان تو خ یداد یحرص نم  نقدریومنم ا  یگفت  یم نویوا یَکند  یخوب ازاول جون م -
  مایآ یگفت و وقت یشدن گفت: مواظب خودت باش. تابان چشم ادهیپ نی ح  مایرو رسوند.آ  مایوآ
 خودشون رفت...   ۀشد سمت خون ادهیپ
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  سیکرد وبه آشپزخونه رفت. ان زونی دم دِرسالن نشون از مهمون بود. وارد شد. پالتوشو آو یکفشها
  ینگاه ه یرو   وهیظرف م سیان م؟ی:مهمون دارد یها بود. دستهاشو شست وپرس وهیم دنیدرحال چ

 ؟یکرد   رید نقدریخوبه گفت: آره! چرا ا یمطمئن شد همه چ یرد وقتک

 گرفت: بده من ببرم.  سی رو از ان وه یکار داشتم. ظرف م-

 دخترم.  شهیزحمتت م-

تعجب کرد،   یهاد ۀخانواد دنیشد با د  ییرایوارد پذ ی رفت وقت  رونی . ازآشپزخونه بستین یزحمت -
ظرف   کهی زد. درحال  یخودشو جمع جورکرد و لبخند عیحال سر  نیانتظاراومدن اونها رو نداشت. با ا

 وهیوماهور جون. برهان گفت:بابا جون م یگفت:به به عموهاد ذاشتیوسط م زی م یرو رو وهیم
ونه شو رو گ یشروع کرد. هاد یبه چشم. اول از هاد یرو برداشت:ا وهیکن. تابان ظرف م ارفتع

 برداشت.   بیس هیو دیبوس

رو   ی. درحال تعارف به ماهور جواب هاددمتیچند وقته ند یدون ی دخترم؟ م  یدون ی قابل نم گهید-
 رو گونه اش کاشت. ی. ماهور هم بوسدیداد: به خدا سرم شلوغه از بابا بپرس

 ماهور زد.  ۀرو گون ی . تابان هم بوس کنهیاز مادرشوهرشم نم یادی قربون عروسم برم که -

با    کای؟ها یبهتر  کایداداش ها ی :چطور د یوپرس دیرس کا ی برات. به ها رمیم ینگوماهورجونم منکه م -
 زن داداشم. یها یتشکر گفت: از احوالپرس هی

 . یبه هارا دی تا رس دیتابان به همه چسب یزبون نی ری. شمیهست  کایما همه جوره درخدمت داداش ها-

خوردن داره تابان جون. تابان اخم کرده به  وهیم نیگفت: ا وهیبرداشتن م  نی ح  ی! هارادییبفرما –
تابان وهاکان  تی گفت که دل تابان رو شکست. تارا وضع یف یخوام ضع  ینم هی. هاکان دیهاکان رس

  رفترو ازدست تابان گ وهیدوتا رو تو عمل انجام شده قرار بده ظرف م نکهی ا یدونست برا یرو م
کردند.    دیی. ماهور و پروانه هم تأدیباال با هم خوش باش  دیوگفت: تا شام حاضر بشه شما دوتا بر

 به هاکان اخمو کرد. برخالف تصّورش هاکان بلند شد.  یتابان گفت: بمونه بعد شام ونگاه

تابان فرستاد.   یبرا یچشمک  امیوت  دیخند یم یرلب ین سمت پله ها رفت. آتان زچرا که نه؟! قبل ازتابا -
 باال... ۀتابان به اجبار دنبال هاکان رفت طبق
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 هردو ساکت بودند. باألخره تابان حوصله اش سر رفت.  یا قهیدق ده

  ؟یکن یم  رو نگاه واریدر ود یوخودت دار  نجایا یکشوند ی! منو الکیبهتره زودتر بگ یدار  یاگر حرف -
ماه  کیبه تابان انداخت . نسبت به   یقیکرد. نگاه عم   یباز   ینییبا لب پا  یهاکان با دندونهاش کم

 ؟یتا صبح نگاهم کن یطور  نیهم یخوا  یشد؟ م یحوصله گفت: چ یالغرترشده بود. تابان ب  شیپ

   ؟یکرد یم کاریچ رونی وقت شب، ب نیتا ا-

 جواب پس بدم؟! دیبا-

 ! ینه! مجبور  دیبا-

بود! بلند  یا گهید زیحرفت چ  شی ماه پ هیجواب پس بدم؟ تو که   یتا حاال مجبورم به جنابعال یاز ک-
ادامه   دیسکوت تابان رو که د ؟یکرد یم  کاری چ رونیوقت شب ب  نی: تا اسادی شد و باالسر تابان وا

  یخوب م م.خودشیبکن  یار ک یتون  ینم فتمی لج ب ۀرو دند یدون  یداد: تابان با من لج نکن! خوب م
 یاون موها یبغل کردنش تنگ شده بود، برا  یبرا یدونست که تابان ازخودش لجبازتره،دلش بدجور 

 عطر تنش.  یاش، برا یشم یلخت وابر

 داد. رونیب  یتابان با توأم؟! تابان به اجبار نفس -

 تابان نشست.  یبودم. هاکان لب تخت روبرو مایبا آ-

ماه  هی  نیتونستم تو ا یبا چه زحمت وبدبخت یدون  یم ؟یدیاز خودت نشون م هیرفتارها چ نیا-
  یزدیسر م  هی رزنیوپ  رمردیکنم؟ حداقل به اون پ هیبچگانه ات توج  یمامان وبابا رو به خاطر رفتارها

 ازت انتظار دارند. 

 تو؟ ضی افکار مر ایمن بچگانه اس؟!  یرفتارها-

 ضه؟ یافکار من مر ی! کجایکن  یم نیهبه شعورم تو یتابان دار -

 ده؟یرابطه مون به کجا رس نی ارزش بب یب  ۀجمل هیسر  ست؟یبگو کجاش ن-

من بود بهت شک   یهم جا ی!هرکسه؟یادی انتظار ز یازت خواستم دوست داشتنتو بهم ثابت کن نکهیا-
 .یوبله رو داد  یعقد نشست  ۀسفر  یکنم به زورپا  یکرد!هنوز تا هنوزه باورنم یم
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حال کنارت موندم و به خودم فرصت دادم تا از   نیاما با ا ستم؟یانتخاب تو ن  یمثل تو که بهم گفت-
 بودن درکنارت لذت ببرم.

اون روز   ،یاومد،اما تو اونها رو از دست داد شیاثبات دوست داشنت پ  یتابان! دو فرصت برا نیبب -
سرم شلوغه وفرصت   یبهشون گفت یجنابعال  رون،یب مینحس تارا بهم زنگ زد وگفت قراره باهم بر

وقت   شخواد برا  یحاال چون تابان م گه،یگفتم راست م  ینش  عیضا نکهیا یسرخاراندن ندارم، اما برا
 یمسخره رو راه انداخت شیاون نما ؟یکرد کاریتو چ  یم،ولیخواستم با هم باش  ی دارم،اومدم دنبالت،م

  نیبهوش اومدم چشمم به در بود اول ی! وقت یکنارم باش یتونست یم کهی درحال یرفت  یوراهتو گرفت
 یتونست یم  ینطور یسراغم! تابان ا یاومد ینفر بود  نیاما تو آخر یتو باش  دنمید ادیکه م یکس

 یتو برعکس عمل کرد یاشاره ازطرف تو بودم ول  نیمنتظر کوچکتر ،منیدوست داشتنتو بهم ثابت کن 
  یبرا یکرد وحرف  یم ینه عمل کردن.تابان با پرشالش باز  یف زدن فقط اهل حر  کنهیثابت م  نهایوا

 کرد.  شی گفتن نداشت. سکوت تابان عصب

چونه اش  ری داد. دست برد ز رونی ب  یتو؟ دوباره سکوت جوابش بود. کالفه نفس ا یحاال حق با منه -
 ُپراز َنم. نیلورب یتابان دلشو به درد آورد. زل زد به اون دو گو ۀوسرشوباال آورد. رد اشک رو گون

که اشکشون دم مشک شون هست؟ االن  یلوس وننرشد یبچه ها نیمثل ا هایتازگ یدون ینچ!م-
تا   دیباف  یرو بهم م سمونیاومد وآسمون و ر یخواد که جلوم کوتاه نم یدلم اون تابان زبون دراز رو م 

  یمبگم دوست دارم؟ تو بهم بگو من همون کار رو  یپربغضش تو گلو افتاد: چطور  یقانعم کنه. صدا
 رو لب هاکان نشست.  یکنم. لبخند محو

 ! یقانعم کن دی،بایکن دای پ  دیراهشو خودت با-

دختر سرتق تنگ  نیکل کل کردن با ا یمدت برا نیدل هاکان تو ا ؟یگفتم هنوز باورم ندار  یدید-
آورد   یدلشو بدست م یجور  هی د یکنه، تابان باتابان رو باور   یتونست حرفها ی شده بود، اما هنوز نم

شام   کانطال از پشت در اومد: تابان،آقا ها  ی. صداگهید  یکرد که دلش با اونه نه کس یومطمنش م
 حاضره. 

 طال خانم. با رفتن طال هاکان هم بلند شد. دستشو دراز کرد سمت تابان. میایاالن م-

 . نییپا میبلند شو بر-
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 خوام تنها باشم.  یم ستمیگرسنه ن -

 . هاکان هم نشست.ستمیکرد: خوب گرسنه ن زونیآو  یلج؟ تابان لب ۀرو دند  یباز افتاد-

 .ستمیپس منم گرسنه ن -

 هاکان رو تابان موند.  قینگاه عم  ؟یار یَادامو درم یدار -

 هاکان زد. ی رو پا  یمشت ه؟یحرف ارم ی آره! دارم َاداتو درم-

برو خودتو مسخره کن! پاشو برو شامتو بخور.سرهاکان جلو اومد آهسته وشمرده گفت: بدون تو -
 چسبه. لحن تابان ملتمس شد.  یشام نم 

 مگه زوره؟ ستمیبه خدا گرسنه ن -

 آره زوره!-

  یشیزد:حاال پا م  یکشاکش لبخند نیاز ا روزی! هاکان پگهید نهی،همیخودخواه یزورگو گمیم یوقت-
گرسنه   نکهی! فقط به خاطر اامیباهات ب  یمجابم کن ینکن تونست الیبلند شد: خ  لیم  یان بنه؟ تاب  ای

 جون! بانوهاکان باال رفت: ممنون  یابرو یتا هیسراغت قبول کردم.  ادیو دوباره سردرد ب  ینمون

کردم. قبل ازهاکان راه افتاد. هاکان  یهم نکن باهات آشت  الی پررو نشو!هنوز ازت دلخورم!خ گهید-
 یکار  هیلجباز!  ۀحاال حاالها باهات کار دارم دختر ؟یدار   یلب گفت:عجب زبون ری تکون داد وز یسر 

 ...  یعاشقم  یبگ یدوستم دار  یبکنم که نگ

  نویرو داخل بشقابش گذاشت درگوش پچ پچ کرد:ا ونیتابان رو داشت. گوشت بر یشام هوا  زیسرم
  هیبق یجلو شهیبا حرص گفت: هاکان م رلبیدوست ندارم. ز یزن استخون ،منیغر شدال یل یبخورخ

  یقدرم غر نزن. هانا با آرنج به پهلو نیترکم. هاکان پرتحکم گفت: بخورش ا یدارم م ؟یآبرمو نبر 
 زد.  تانآ

گفت:حواست به اون  واشیاون دوغ رو بده. آتان دست درازکرد ودوغ رو جلوش گذاشت. هانا  -
زد. خواست برگرده سمت   یلحظه سرشو سمت هاکان چرخاند. لبخند هیدومرغ عشق هست؟ آتان 

متوجه   یکس  نکهیا یداد. برا یافتاد. با چشماش داشت تابان رو قورت م یهانا که چشمش به هارا
با اخم نگاه از   یلطفًا. هارا زی آب برام بر وانیل هیجون پارچ آب کنار دستته  ی:هارا فتکارش نشه گ
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کرد. تابان وهاکان قبل از همه از سر  یرو پرآب کرد وداد دست آتان. آتان تشکر  وانیتابان گرفت. ل 
 شام بلند شدند.   زیم

 . میکم قدم بزن   هیتو باغ پشت خونه تون  میبر یایتابان م-

 دهیازپشت سر شن  یهارا یصدا رون؟ی ب میبر یگیترکونه تو م یسوزسرما استخوون م ؟یشد وونهید-
 شد.

 شام بودند. زی سر م هیبه سالن کرد.هنوز بق یبا تابان موافقم. هاکان نگاه-

نباشه... اون شب  یباال تا چشمش به هارا ۀازتو نظر نخواست. دست تابان رو گرفت وبرد طبق یکس-
  شیدمغ بود. ن یلذت ببره.موقع خداحافظ دنشیبا تابان حرف بزنه واز د ریدل س هیهاکان تونست 

 تابان باز شد. 

 .  ارهیخواست لج هاکان رو درب یزود تموم شد. م فیبود ح یامشب شب خوب -

 سرکارت. یبرگرد  دیتابان با-

 گوش تابان برد. کیکرد و سرشو نزد زی اون که ابدًا! هاکان چشماشو ر-

 نکهیسخت خودشو داره! تو بدون ا یشرکت من قانونها نکهیکنم؟ به ا یفکر م یبه چ یدون  یم-
  تی تونم ازت شکا یم ،یماه تموم از شرکت رفت  هی یر یبگ  یمرخص  ای یبه من خبر بد ای یاستعفا بد
نکه به  یفکر بهتر! ا هی ایبشه؟!  دهیکش یک یبار  یکار به جا یخوا  یخسارت بکنم، تو که نم یکنم وادعا

کردم و دم   یمن بودم صبور  نیو ا  اوردهیکه سرم ن  ییمدت چه بال  نیعمو برهان بگم دخترش تو ا
 ه؟ ینزدم نظرت چ

 هاکان! ینامرد یل یخ-

داره کدوم راه رو انتخاب   یبه خودت بستگ گهیبودنش! د ثی تو آره! نامردم، اونم از نوع خب یبرا-
البّته گفته باشم هنوز از گناهت   گمیم ویبه عمو همه چ  ایشرکت  یگرد یدا برمسروص یب  ای! یکن

 .هی نکردم اون به قوت خودش باق  یچشم پوش

 آره؟ گهید هینطوریپس ا-
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 فکر کنم!  دیچونه شو خاروند وگفت: با ریبلــــــــه! تابان با انگشت ز-

. هاکان بلند شد  میریم میهاکان دار شد:  دهیشن نییهانا از پا  یخوام. صدا ی تا فردا شب جواب م-
  ۀانی. تابان مونده بود در برابر رفتار زورگوری تو بگ میزودتر تصم ادی قبل رفتن گفت: از انتظار خوشم نم

 ...ادی از دستش برم یپسر چه کار  نیا

مکث   ی. دم در اتاق هارارونیشب بود. ازاتاق زد ب میون کیبه   کیبه ساعت کرد،نزد ینگاه هاکان
هاکان تو اتاقش تعجب   ییهویاز اومدن  یزد و رفت تو، در رو پشت سرش بست. هارا یکرد. تقه ا

 پا به اتاقش گذاشته بود. از حالت درازکش، نشست تو تخت.   یبار ک  نیاومد آخر ینم  ادشیکرد 

کان همون جور وسط اتاق  ! پارسال دوست امسال آشنا؟ ها یبه به!جناب هاکان خان!قدم رنجه کرد-
گل بگم وگل بشنوم اومدم باهات اتمام   ومدنیبحثو کوتاه کنه گفت:ن نکهیا یبود. برا  سادهیسرپا وا

 هکارهات چ نیدونم از ا یگفت: نم یضیشد تو قلبش با لحن پرغ  یشین یحجت کنم. پوزخند هارا
  یخوا یکه اگر م نهیدونم واونم ا یخوب م یل یرو خ یز یچ هیخوامم بدونم! اما   ینم  ؟یبر  یم یسود

خوش   یبه مذاق هارا  نی. هاکان رفته بود سراصل مطلب وایبر   نجایاز ا زهیخونه بهم نر نیآرامش ا
 .ومدین

 برم؟   نجایاز ا دیاونوقت چرا من با-

چشمت دنبال زنه من نباشه!   زیه یتو  نکهیا ی! برامیخونه نداشته باش نیچشم چرون تو ا نکهیا یبرا-
 هاکان بود. ۀریتو سکوت خ  یخونه! هارا نیتو ا یمزاحم  هیتو  نکهیا یبرا

  نجایتابان از من دور باشه بهتره تو ازا یخوا یاگر م فته؟ی تا چشمم به تابان ن یر ی نم نجایچرا تو از ا-
  نیدر ظاهرشد. اخم ب ۀتو آستان ی باز وهاد کبارهیبـ... در به  گهیپدر ومادرهم خوبه د یبرا نیا ،یبر 

 نبود.  یخوب  ۀدو ابروش نشون

 پوزخند بود تا لبخند.  هیشب  شتری ب  یلب هارا یلبخند رو ؟ینصف شب دیچه خبره؟ معرکه گرفت نجایا-

منو خودشو با رفتن   فیخواد تکل   یم گه؟یم یپسرت چ  نی خان! بب یجناب هاد  ریبگ  لیبفرما تحو-
 صداش باال رفت.   یجلوتر اومد. کم  یقدم یخونه روشن کنه. هاد نیاز ماها از ا یکی
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 ی. با سر و صدادیزن  یحرف م  دیدار یخراب شده تا بفهمم ازچ   نیبه منم بگه چه خبره تو ا  یکی-
 یهاد د؟یزن  یشده؟ چرا داد م ی: چ دیوهانا وماهورهم به جمعشون اضافه شد. آتان پرس  ،آتانیهاد

 به دو طرف تکون داد.  یومنگ سر  جیگ

و حق با   هیدونست بحث هاکان چ  یم نکهیتون روشن بشه؟ رو به هاکان کرد با ا فیتکل   یچ یعنی-
 رونیاتاق ب  نیاز ا یکس  دیزن یحرف م  دیدار یچ ۀوندونم دربار هیچ هی: تا نفهمم قضدیاونه بازهم پرس

  تیواقع دی خوا ی اما نم زنمی دارم حرف م یچ  ۀدربار دیدون  یحوصله گفت: خوب م ی! هاکان ب رهینم
هر   ای رمی م  یمهمون ایخونه  نیتو ا  ادی زنم م یخوام وقت  یداد زد: بابا نم باً ی. رو به همه تقردین یرو بب

  یکه تابان هست چشما ییخوام جا  یآقا باشه، نم نیاشاره کرد: ا ی. به هارایا گهیکوفت وزهرمار د
 یشد که چشمش دنبال زن برادرش نبود! چه جور  یناموس سرش مآقا دنبال زنم باشه! اگر  نیهرز ا

  نیمون نبود تا حاال ا نیب  ینداره، به خدا اگر لفظ برادر  تی خونه امن نیبگم! زنم تو ا  یبگم به چه زبون
دهنش گرفته بود تا   یماهوردستشو جلو زنم؟ی دارم حرف م یازچ دیدیآشغال رو کشته بودم، االن فهم

پر از نم از هاکان  یبرادرش. با چشما هیبود عل  ینیهاکان تهمت سنگ ی. حرفهاادیازش درن  ییصدا
 کرد صداش باال نره. یهاکان سع ؟یگیم یدار   یچ  یفهم ی: مد یپرس

  یبازو ر ی . هانا دست برد زگمیدارم م  یفهمند من چ یفهمه! همه م یفهمم مامان! بابا هم م یم-
 کرد جو رو آروم کنه.  ی. آتان سعفتهی تا پس نمادرش 

سرهانا   یکرد. هاد  ی. ماهور داشت سکته ممیحرف بزن  شتریباره ب  نیتو آرامش، درا مین یبهتره بش-
. هیتا نفهمم موضوع چ رمیجا نم چی! من هرمی . ماهور گفت: من نمنیی:تو مادرتو ببر پادیداد کش

روهم   هیبقباشه   دهیگند بیس هیکه  یی! جارمینره من م نجایآقا از ا نیهاکان بدون مقدمه گفت:اگرا
موش بچپه تو اتاقم تا مبادا چشمش  نیع  نجایا ادیتابان م یخوام وقت یکنه،نمی مثل خودش فاسد م

  یلیتا حاال خ فته،ی دوبرادر ن نی ب  یبزنه که جنگ یتا مبادا برادرشوهرش حرف   فته،یب یبه چشم هارا
 میبا عجله تصم را.آتان وساطت کرد:چ ستین ای کوتاه ب  شرفیب یهارا نیبه خرج دادم اما ا یصبور 

... وسط حرف آتان اومد:نه آتان! تو امشب حواست نبود که با  یخورده آروم بش هی! بذار ؟یر یگ یم
از من بوده که گذاشتم کار به   یرتیغ  یداد، تا حاال هم ب  یداشت تابان رو قورت م ینگاهش چطور 

 ی. ناله هارمی اون نره من م ر! اگی هارا یجا ایمنه  یجا  ایخونه  نیگفت: ا یبکشه. رو به هاد  نجایا
سخت بود از بچه هاش دور   یهاد  یکرد آرومش کنه. برا یشد وهانا سع یم  شتریماهور داشت ب
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هاکان  نبارهمیبرگشتنش نکرده بود. ا یکه برا  یین نبود چه کارهاکه هاکا یباشه، تو اون چند سال 
 مونده بود. شی مثل چند سال قبل محکم رو تصم

 . یکن یشتاب زده عمل م  یهاکان باز دار -

تونم   یتموم بشه؟ تابان زنمه!عروس تونه!چطور م ییجا هیموضوع  نیا دیخوا ی نم نکهیبابا مثل ا-
مسئله بگذرم، تا حاال   نیتفاوت از ا یبال زنمه؟ نه بابا! ازم نخواه ب کنم که دوچشم هرز دن یزندگ   ییجا

تو  ی. هارا یکن  برو انتخا یک ی یمنو هارا نیب دیگرفتم، تو با دیهم به احترام حرف شما بوده ند
 گهیتابان رو د نکهیبه پا بود. اما ناراحت از ا یکرد. تو دلش دعوت یجدال رو تماشا م   نیسکوت ا

نداشت. هاکان  دنینفس کش  ی بود. ماهور نا یبه جمع کرد. سکوت بد ینگاه ی. هاددینخواهد د
 کرد. صممهاکان رو در رفتن م میتصم یا قهیسکوت ده دق د؟یکن یم  کاری تکون داد:چ یسر 

وبه ناحق منو   یکرد یکه پشتمو خال  هیبار نیدوم نیباشه ا ادتونیاما بابا!  رم،ی م نجایباشه! من از ا-
به  یهاد میتصم  نیمتعجب ازا هینزد.ماهور وبق یگرفت وحرف نییسرشو پا   ی!هادیمقصر دونست

 هاکان نگاه کردند. 

! چه به حق باشه چه ناحق! که در هر دو مورد به ناحق بوده.  زترهی از همه برات عز یهارا یثابت کرد-
 یبره، حق باهاکانه! هاد  ی بذار  دیتکون داد:عموجون نبا یاز اتاق خارج شد. آتان با تأّسف سر 

اش  خانواده دنیشاهد از هم پاش نیاز ا شتریبرد تا ب ن یی همچنان سکوت کرده بود. هانا مادرشو پا
 نباشه... 

گذاشت.   نیرد مانع رفتنش از خونه بشه اما نشد. هاکان چمدون شو عقب ماشتالش ک  یل یخ آتان
 برگشت طرف آتان. 

 ؟یدیخوره! بهم قول م ی آب نم یچشمم از هارا ؟یآتان قول بده مواظب مامان هست-

 ؟ یبر  یوقت شب کجا رو دار  نیشو! ا ادهیپ  طونی از خر ش ایب-

مدت تو خونه نباشم   هیکنند،   زیآپارتمانمو تم دمیهتل، فردا اول وقت م رمی نگران نباش امشبو م-
 .یهارا یخوام تابان معذب باشه و دم نزنه از نگاهها یبهتره! نم 

 .نجا یا ایهفته به خاطر مامانت ب  یپس مواظب خودت باش! آخرها-
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 سفرقندهار، دو چهارراه باهاتون فاصله دارم.  رمیمنکه نم -

 وقت رو سرت آوار بشم. یمنم بکن چون قراره وقت وب  یمزاحمت ها یبرا یفکر  هی -

 قدمت رو چشم.-

 . یموند یکاش م -

باباست، من   یرو نه!چون نورچشم یکنه اما هارا رونی که؟ بابا حاضر شد منو ب یدیآتان! د شهینم-
 هاکان. یرو بازو دیکش یراحت ترم. دست  ینطور یا

 بهم بگو،مواظب خودتم باش.   یداشت یکار -

 فاصله گرفت...  نینشست رولب آتان واز ماش  یها! لبخند تلخ نمتیب  یحاال خوبه هرروز توشرکت م-

کنه برگرده خونه اما موفق نشد  ش یکرد راض  یسع یلیگذشت. تابان خ  یهفته از رفتن هاکان م دو
هانا نشسته بود وچاره   شی دونست. پ یاوضاع م نیکرد،خودشو مسبب ا یم  تشیاذ شتریب نیوا
! اون زمی وگفت: تابان جان! عز  دیمورد نظرشو بست ودست ازکارش کش  لی خواست.هانا فا یم

هنوز  ده،ی گوش نم چکسی اس،به حرف ه کدندهیهم زن داداشم، هاکان  یداداشمه،توهم دوستم
به   یعنیکنه بابا رو ببخشه،   شی نداره، مامان نتونسته راض یخوب ۀانیبا بابا م  ش ی دو سال پ یۀسِرقض

 ۀاز هم شتری تو کارش دخالت کنه، قربونت برم اون دفعه هم گفتم، آتان ب یکس دهیاجازه نم  چکسیه
تابان   ۀافی ق  ا؟یاز دست ما برم یکنه برگرده چه کار  شی اون نتونسته راض یداره وقت نفوذماها روش 

 زار شد. 

که به نفع خودتون   یر یبگ  یمیتصم  هیدست هانا نشست رو دست تابان: بهتره  ه؟یپس راه حل چ-
 بحث بلند شد.  نیاز ا جهی نت یباشه. تابان ب 

 حاال کجا؟ -

:خدا به دادت  د یداداشت. هانا خند نیرو سرم ازدست ا زمی بر شهیم دایپ  یچه خاک نمیبب   رمیم-
 گفت وجواب داد.  یدی ببخش هیحرفشون شد. هانا  ۀهانا مانع ادام  یگوش یبرسه... صدا

 جان؟   کای جانم ها-
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-......... 

 کنه؟ ی م کاریدست تو چ کای ها یگوش-

-......... 

 دفعه از جاش پا شد. صورت نگرانش تابان رو هم نگران کرد.  هی ؟ییاالن کجا-

 قطع کرد.   ویوگوش  امیاالن م-

زد وبه همراه تابان  فشوچنگی. کگمیپالتوش گفت:تو راه برات م دنیپوش  نیشده هانا؟هانا ح  یچ-
 ...رونیازاتاق زد ب 

 ...دییدو یدنبالش م  باً یشد. تابان تقر ادهیپارک کرد با عجله پ یکنار  نویماش

 کرد هانا رو آروم کنه.  یسع  مایشده؟ آ ی: کجاست؟ چ دینگران پرس مایآ دنیبا د هانا

  یب مای شده؟ آ ی: چ دیرو کنار زد ووارد اتاق روبرو شد. تابان پرس ماینشده حالش خوبه. آ یز یچ-
 شده؟   یدونم چ  یدونم،خودمم نم یحوصله گفت: نم 

 دختر؟   هیچ هی قض نمیکن بب  فیتعر-

دفعه حالش بد شد ومنم   هی م،یونسکافه داد  کیسفارش ک ،یشگیشاپ هم یکاف  ادیازش خواستم ب-
 . انمارستیآوردمش ب

 گفت؟  یدکترش چ-

گفت   ینگران شد: دکترش م مایآ  یکه با حرف بعد دیکش ی! فشارش افتاده. تابان نفس راحتیچ یه-
  یآروم حرف م کای وارد اتاق شد. هانا وها مایبه طحالش فشار اومده. تابان به همراه آ نکهیمثل ا

  ؟یکن یم  تی تو رعا ییغذا میرژ  ؟یستیحالش گفت:چرا مواظب خودت ن  دنیزدند. تابان بعد پرس
 ؟ یکش یزحمت م  هیگفت. هانا گفت: تابان جون  یبله ا  کایها

 جونم هانا! -
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. تابان باشه رمی رفت براش بگ ادمیازبس هول بودم  یر یوکمپوت بگ وهیچندآب م کایها یبرا یر یم-
گفت: اگر بفهمه به  مایهر سه اتاقو منفجر کرد. آ یاهور یدفعه صدا  هیرفت.  رونیگفت و ازاتاق ب  یا

منم که خراب شدم نه شما دوتا!هانا با   نیبفهمه، تازه ا ستیگفت: قرار ن کایخدا خونمون حالله. ها 
  یم  امتیبه خودشون باشه تا ق نهیدوتا لجباز هم نیشدن ا کی گفت: تنها راه نزد یلحن دلسوزانه ا

مدت نرم شرکت تا   هیمن  نکهیتو تخت نشست و گفت: و ا کای دوئل بذارند. ها گهیخوان با همد
.  میکرد یانصاف  یدرحقش ب یپشت سرش داد: ول واریشو به د  هیتک مای. آشی تابان برگرده سِرکار قبل

وسط   نی ا یکی تابان هم بدتر از اون،  ستین ای که کوتاه ب م،هاکانیکرد یگفت: درحقش بزرگ کایها
  دینکرد یبه خودشون ِبدن. هانا گفت: اما بچه ها کار خوب  یتکون  هی نهایکرد تا ا یم  یکار فدا  هی دیبا

   کا؟یها یکن  کاری چ یخوا یحاال تو م د،یارز یگفت: اما م  مایکردم. آ یداشتم سکته م نجایتا برسم ا

گذرونم. هانا با   یکشم وتا صبح خوش م یتخت درازم نیبمونم، منم رو هم دیامشب با گهیدکترم -
گفت: هانا   مایخونه. آ یگرد یخودت برم  تی ! با مسئولیکن یم  جای زد پس کله اش:تو ب  یکی حرص 

برنا   شیبوده مجبور شده شب پ  یکار ضرور  هیباشه، به مامانت بگو   نجایبه نظرمنم، بهتره امشب ا
  یکن  یکرد وگفت: حاال که تو اصرار م  مایبه آ یار د ی. هانا نگاه معنشهیاونم نگران نم ینجور یبمونه ا

 گذاشت.  زیم یرو رو  دیخر ۀسیباشه. با اومدن تابان هرسه ساکت شدند. تابان ک

کرد. خوب تو نقش فرو رفته  مایبه هانا وآ ینگاه  کایداشت ببخش. ها یجون اگرکم وکسر   کایها-
 بودند.

 گهیاومد: تابان جون ما د نییها هم خوبه. هانا از لب تخت پا  نیدستت درد نکنه زن داداش هم-
اشاره کرد. تابان لبخندشو قورت داد:   ماینداره وبا ابرو به آ یا دهیفا نجایموندن ما ا نکهیمثل ا م،یبر

  نی: ببکایها افتاده. هشدارگونه برگشت طرف یاخالق تا بهش بگم چه اتفاق سیتند شیمنم برم پ 
درنبود   گمیامشب به بابا م مای مونم، درضمن آ یجات م یستی که ن یبرت نداره فقط تا وقت الیخ

تکون داد:باشه.   یسر  مای .آادیتارا درب یدوباره صدا ینکن یوقت کم کار  هی یکن  یمنو پر م  یمن،تو جا
بشه، چون هاکان برام   فادهازم سوءاست ادیخوشم نم-. دیکش  ینفس آسوده ا کای هانا وتابان رفتند. ها

سوءاستفاده  تتیشو گرفت وگفت: االن من از موقع  هیکنا مایرو براش کردم. آ یفداکار  نیا زهیعز
انداخت   یبه اطرافش نگاه  مای. آیکرد: منظورم تو نبود  یعصبان  یمایبه آ ینگاه  کایها گه؟یکردم د

چونه شو خاروند   ری اشاره ز انگشتبا   کای م؟هانیب یتو اتاقه که من نم یا گهیکس د رمنی وگفت:غ
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  یمظلوم ۀ افیق  کای . هانجایا یموندگار بش یکنم راست راستک  یگفت: نذارکار  ی عصب  مایوگفت:حاال! آ
 ...ادیگفت: بله که دلم م یمحکم وجد مایجون؟! آ  مایآ ادیگرفت: دلت م 

شرکت تنگ شده   نیپرسنل ا یکرد. دل تابان هم برا یبا احترام بهش سالم م دی د یتابان رو م یک هر
سالم کرد. تابان هم  ییتابان با خوشرو دنیبا د یداد. منش یجواب همه رو م یبود و با مهربون 

 متقابالً جوابشو داد. 

 رادمنش هستند؟ یآقا-

کج کرد و گفت:   یلب  یمنش ه؟یتابان باال رفت: مهمونش ک یابرو یتا هیمهمون دارند.  یهستند ول-
 . دمشید یبار بود که م   نیاول یبرا

 هم تکون داد... یبه همراه لبخندش، سر  یمونم. منش یاشکال نداره منتظر م -

درآورد و باهاش   ویمنتظر نشسته بود، به اجبارگوش قهیبه چهل وپنج دق  کیبه ساعت کرد نزد ینگاه
منتظرموند.   گهید ۀقیدق ستی داد. ب رونیحوصله ب   یتماس گرفت، رد تماس زده شد. نفسشو ب

  نبعد در اتاق بازشد. بلند شدن تابا قهیاومده. ده دق یبا تلفن خبرداد که خانم شکور  ینبارمنشیا
. دید یچه که م شدند ازاون یتابان قد نعلبک  یاومدن مهمون هاکان. چشما رونیهمزمان شد با ب 

رو لبش نشست وبا مژده دست داد: به به  یظاهر سرد خودشو حفظ کرد. به زور لبخند عیسر
 یبا هاکان جونم داشتم. نگاه سردش لحظه ا یگفت:کار  یطرفها؟ مژده با لحن ناز  نیدخترخاله! ازا

اه پر  به خاله سالم برسون. مژده نگ دمتیسمت هاکان رفت. درجواب مژده گفت:خوشحال شدم د
 خوش گذشت.  یل یخ  یبرام وقت گذاشت نکهیازعشوه شو به هاکان دوخت:ممنون از ا

 ...زمیعز نمتیب  یگفت:م هیکنم. مژده با کنا یخواهش م-

بود   نیطرفها؟! تابان هنوز سرسنگ  نیقهوه رو جلوش گذاشت و کنارش نشست:چه عجب ازا فنجون
 . دیحالتش خند نی. هاکان به ازدیوحرف نم

 بازم سکوت.  ؟یایم افهیمن ق یبرا یاالن دار -

 تابان نشست روش.  ۀوبرند   زینگاه ت  ؟یدونستم شرکت یتابان! به خدا نم-
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رو گونه اش  یبوس ؟یرد تماس بزن دیداشتم با اجیسرم اومده بود وبه کمکت احت ییبال هی دیشا-
 . شمیکارها خامت نم  نی:با ادیزد:دور از جون! تابان سرشوعقب کش

اونجا بودم    یکردن تو آلمان بپرسه، منم دو سه سال یزندگ ۀاّطالعات ازنحو  یسر   هیخدا اومده بود به -
 کمکش کردم. نیهم یبرا

دونم   یزد: من م یپدرومادرش؟ پوزخند ۀخواد بره آلمان! اونم بدون اجاز یمژده وآلمان؟ که مژده م-
 . یبا اون حرف بزن یبه بعد حق ندار  نی! از اه یچ هایباز نی! وهدفش ازاهیاون چه مارمولک 

 .یدی نشون م تی حساس یاد یز ی! دار زمیتابان!عز-

 یمن که م  ؟یاومده بود یچ یبحثو خاتمه بده گفت: حاال برا نیا نکهیا یکه گفتم!هاکان برا نیهم-
 به هاکان رفت.  ی! چشم غّره ایومدین دنمید یدونم برا

 بودم.   یجنابعال  شی هفته که سه شبش پ  نیتو، ا ییپررو یل یخ-

 . کنهی منو قانع نم-

تا دلم   ارمیاونم سرت در م  یتالف  میبدتر ازدستت شاک گهیمژده که د دنیبه خدا!با د زنمتیهاکان م-
 توسط تابان پس گرفته شد. دهیخنک بشه.هاکان فنجون قهوه شو برداشت. هنوز به دهنش نرس

 . زیفنجون رو گذاشت رو م  تیتابان با عصبان  ؟ یکن یم نیچرا همچ -

  یآخرش من از دست کارها ست؟یبرات خوب ن   یدون یم  یوقت  یخور   یرو م یزهرمار  نیا یچرا دار -
 بود. نیری تابان براش ش  یکنم. نگران  یتو دق م

اومدم.  کای ها شیوگفت:االن از پ  دیخودشو نوش  ۀاز قهو یتابان جرعه ا ؟یاومد  یچ یبرا  ینگفت-
  مایشاپ، اونجا حالش بد شده، آ یرفته بوده کاف  مایان منتظر نگاهش کرد. تابان ادامه داد: با آهاک

  چطوره؟: حالش  د یشب اونجا بمونه... وسط حرف تابان پر دیبا گهیدکترش م  مارستانیهم بردتش ب 
 مارستانه؟یخوبه؟ کدوم ب

 چشم به دهن تابان داشت.  تابی! هاکان بگهید  گمیحرفمو بزنم؟ خوب دارم م یبذار  شهیم-
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مدت من جاش   نیشرکت، ازم خواست تو ا ادی تونه ب یتا چند روز نم  گهیحالش خوبه،اماخودش م-
 خودشو گرفت.  یبه پا بود اما جلو  یباشم. تو دل هاکان عروس

 هست؟  ششیپ یاالن ک-

اگرهم سؤال  ،ینگ یز ی ورجون چخودش دواطلبانه قبول کرد بمونه، ازم خواست بهت بگم به ماه مایآ-
. دیکش ی مونه. هاکان نفس راحت یبرنا رفته وشب م  ش یمسائل شرکت پ  یسر  هیکرد بگو به خاطر 
کرد و   زهاکان پاهاشو درا د؟ی:کار پرونده به کجا رسدیوپرس زی قهوه رو گذاشت رو م یتابان فنجون خال

 مبل لم داد.  یبه پشت

 سپردم دست آتان و داراب.-

 نشد؟  یبرات خوبه، از بامداد خبر   یدورباش  یمدت از استراس ونگران  هی! یکرد یکارخوب -

 .میکن  یم داشیروزها پ  نیاحتماالً هم م،یدیرس   ییسرونخ ها هیبه -

 ه؟یکمان ک نیرنگ  یدینفهم-

 به ساعتش کرد، بلند شد.  یبشه. تابان نگاه داشیبامداد پ یاونم گذاشتم تا وقت-

 کجا؟ -

کارخونه، تارا دست   یهم رفته سرکش امیت  ست،یهم ن ما ی! آنجایدونه اومدم ا  یشرکت، بابا نم  رمیم-
 دنبالت.  ام یم یتکون داد:عصر  ی. هاکان سر کایها یجا  امیتنهاست،از فردا م

ده! هاکان اخم ش ادهیطمعت هم ز رونیب یاز خونه تون زد یاز دست تو هاکان! از وقت یوا-
شرمنده   م،یدعوت  امی دوست ت  یزد: متأّسفم امشب عروس یشخندی. تابان ن شمیپ  یایکرد:امشب م

  عی بهش کرد. سر یهاکان شد. نگاه  ۀنیبه س  نهیبرگشت و س هوی دیبرداشت دم در رس فشوی! کشهینم
تخس!   ۀ زد: دختر یبوسه، لبخند یرفت. دست هاکان نشست جا رونی گونه اش زد وب روبوس  هی

 ومشغول کارش شد...  زشیکنم. برگشت پشت م  ینموند تا تالف

  سادیرو خاموش کرد. قهوه شو بدست گرفت. کنار پنجره وا  ونیزیحوصله اش سررفته بود تلو ییتنها
  یو مبار به مادرش سر زده بود. دلش تابان ر هیدوهفته فقط  نیکرد. تو ا یبرف رو نگاه م دنیو بار

  اهاشیبرف رو تماشا کنند، اون حرف بزنه و از رؤ دنیوبار نندی کنار پنجره تا صبح بش ییخواست، دوتا
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  یرو م  یدلش دختر  ن،یسرش نق بزنه وپا بکوبه زم  هاشی کنه، به خاطر خراب کار طنتی بگه وش
  الی تا از دستش نده. زنگ آپارتمانش اونو از عالم خ زدیم  وارینگه داشتنش به در ود یخواست که برا

در   کینداشت. ت وی کی نیا ۀنگاه کرد مهراب بود. حوصل فونی نبود... از آ ی. منتظر کسدیکش رونیب
  رونی رو گذاشت رو اجاق گاز و ب  یرو باز گذاشت و رفت تو آشپزخونه.کتر  یرو زد و در ورود   اطیح

 د. کر یاومد... مهراب سالم باال بلند

 به آپارتمان کرد. ی. مهراب نگاهنهی دست داد و تعارفش کرد بش باهاش 

مون چقدر   ییزمان دانشجو  ادتهیخاطره دارم. برگشت طرف هاکان:   نجای! چقدر از ا ری بخ ادشی-
 یحوصله بله ا یها دراومد و زنگ زدند صد وده؟! هاکان ب هیهمسا یتا صدا م یسوزوند شیآت  نجایا

 یازتابان م د،یکش  یم شیوبا پا پ زدی دردهاش تابان بود با دست پس مگفت. امشب درد تموم 
کنه.   یتونست زندگ  یخودش بدون اون نم  یدوست داشتن رو بهش ثابت کنه ازطرف ست،خوا

 از مبل ها نشست.  یک یمهراب رو 

 .دیکش ینفس کالفه ا ؟یای حوصله به نظر م یامشب ب-

 دونم چم شده؟ یخودمم نم-

نذاشت جوابشو بده. رفت تو آشپزخونه. ازهمون جا داد زد:   یسوت کتر  یصدا  ؟ینکنه عاشق شد-
شد: نسکافه. برگشت پشت سرش، مهراب رو   دهیمهراب از تو آشپزخونه شن یصدا  ؟یچا اینسکافه 

گذاشت ورفت تو   ینینسکافه رو درون س یوانهای. دوباره مشغول کارش شد. لدیبه اوپن د هیتک
 شد. دهیدنبالش کش هرابسالن، م

ازت بپرسم؟   یز یچ هیتونم  ی:م د یپرس یمکث طوالن هی. بعد زیرو گذاشت رو م  یخال وانیل مهراب
 هاکان سمت جلو کش اومد. دستهاش از آرنج  رو زانو ستون بدن شد.

چه مرگته! مهراب  نمیبنال بب  ؟یر یگ  یمورد اجازه م هی نیتو ا  یپرس یخواد م یدلت م  یتو که هر چ-
هاکان جالب و لبش به خنده   یبزنم باال. برا نیخوام کم کم آست یکج کرد وگفت: خدا بخواد م یلب
 باز شد.  یا

 ؟یدیرس جهی نت نیچطور به ا-
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بابا بگه بابابزرگ. لب هاکان  یبه جا ادی م ایبچه ام بدن  یخوام وقت یباال، نم رهیداره سنم م گهید-
 .یشد ری پ  یکن ی عتراف ما ی کش اومد: دار  شتریب

 .گمیم ی! دارم جدشتویببند اون ن-

   ه؟یخوب! حاال اون دختر خوشبخت ک-

 هاکان باال رفت.  یابرو یتا هیاز پرسنل شرکت توئه.  یکی-

 شرکت من؟ -

 آره!-

 شناسمش؟  یم-

 خوب!  یل یخ-

رو ببره؟ مهراب خودشم خنده  ی کیکه تونسته دل تو  هیمشتاق شدم بدونم اون دختر خوشبخت ک -
ازبس    ره،ی خوره و در م  یم زیاز دستم ل رمش یبگ  امیمونه تا م  یم یماه نی اش گرفت: المصب ع 

  ینگاهش م یکم نداره،اونقدر تو دل برو هست چشم همه دنبالشه، وقت یچی ه یسرتقه! ازخوشگل 
  دیبا ای هیک  یگیحاال م-.  زنهیچطوردلم براش له له م یدون  ینم شم،هاکانیهاش م خندهکنم مست 

کپ کرد، انگار   دیکه شن ی! از اسمیچشم توچشم هاکان شد:خانم شکور  ؟یبدم تا اسمشو بگ  یرلفظیز
بود،هنگ کرده به مهراب زل زده بود   نیموضوع براش سنگ نیرو سرش آوارشد هضم کردن ا ایدن
. مهراب همچنان به حرف زدن ادامه داد: دید یفقط تکون خوردن لبهاشو م گهیم یچ  دیمنفه گهید

بله    یکن شی وراض  یخوام باهاش حرف بزن ی به دلم نشسته، زرنگ وباهوشه،ازت م ه،یخوب   یلیدخترخ 
کرد تا دست   یدستهاش خال  یتو وانیشو سر ل   تی بود که تموم عصبان یرو بگه. هاکان اون قدرعصبان 

  کاریآخر مهراب به خودش اومد: چ ۀرو داشت اال تابان! با جمل ی. انتظارهرکس بلند نکنه برو مهرا
که   ییتاجا-. دیکش یق یچشم رو هم گذاشت نفس عم  یلحظه ا یباهاش؟ برا یزنیحرف م ؟یکن یم
 شوهر داره.  ی دونم خانم شکور  یم

 مزاحمش نشه.  یگذاشته دستش که کس یرد گم کن  یاگرمنظورت اون حلقه اس برا-

 بهت گفت؟   نویاخودش -
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 دنبالش. ادیب ی کس دم یبار ند هیکردم،  بشی تعق ینه! مدت-

شرکته باز کار   یدنبال دخترمردم! مگه بهت نگفته بودم خط قرمز من خانمها یافتاد یکرد  جای تو ب-
 ؟ یخودتو کرد

تو هم احترام   میبه تصم ینطور یکردم، ا بشیتعق ش یکار فتی من خارج از ش ؟یار یچراجوش م-
نه؟ سکوت هاکان باعث شد دوباره   ای یکن  یحاال کمکم م  ینداشته باش یبهونه ا گهیگذاشتم تا د

اعصابش   یتا رو دیکش یق ینه؟ دوباره نفس عم ای  یزنی باهاش حرف م گمیسؤالشو بپرسه: هاکان! م
 شرکت موجوده. ۀمسّلط بشه: مهراب اون شوهر داره! مدارکش تو پروند

 چیدونم تا حاال ه یکه م ییکرده وطالق گرفته اما تا جا یز ی چ ای یقبالًعقد  دینداره! شا گمیمن م-
شوهر داره نفهم! خودم با شوهرش حرف   گمیکم ُتن صداش باال رفت: م  هی. دمی رو دوروبرش ند یمرد

 زدم.

بدون    یزنگ خونه بلند شد...عصبان  یکنم. صدا یباور نم نمیخودم شوهرشو نب  یمن تا با چشما-
 در رو زد وبرگشت سرجاش نشست.  کینگاه کنه ت  فونی آ توریبه مان نکهیا

بچه  ۀخند یصدا   ؟یدیفهم یکشیبشنوم دور اون خانمو هم خط م یباره حرف  نیخوام در ا ینم گهید-
 یرو بست. فضانفر که وارد شد آتان وپشت سرش هانا اومد.هانا در   نیاومد. اول یها تو راهرو م

 آتان وهانا حس کردند...  نویبود ا نیخونه سنگ

  یبود.هانا وآتان بهم نگاه   یخشک وخال کیسالم عل هیسالم. هانا هم سالم کرد. جوابشون -
 مهراب خان! یانداختند. آتان رو به مهراب گفت: خوب

که از هاکان  یجواب ؟یا ختهی بهم ر نقدریشده داداش؟ چرا ا یز ی:چ دیممنون! هانا ازهاکان پرس-
شده که به آقا   یز یگفت: بله! چ یشده؟ مهراب با دلخور  یز ی نگرفت با سر اشاره به مهراب کرد:چ

  یکمک  هی میتونست دیشده؟ شا  یچ دیبه ماهم بگ شهی: م دیهاکان هم برخورده. آتان پرس
شده   یچ:  د یپرس واشیهاکان نشست  یپا شد ورفت آشپزخونه.آتان اومد جا  یعصب اکان.همیبکن 

از پرسنلش حرف   یکی من با  ۀگفت:ازش خواستم دربار  یمهراب به همون آروم ؟یکه باز زده تو خاک
 بزنه. 

 ؟ یچ یاونوقت برا-
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 عزا گرفتن نداره.  گهید نکهیآتان باز شد: به به مبارکه! ا شی . نیخواستگار  یبرا-

هست؟ مهراب   ی:حاال ک دیبارهانا پرس نیاما کو گوش شنوا. ا گمیرو م  نیساعته دارم هم هیمنم -
 افهیشما هم ق-.  دی!هر دو مات مهراب شدند. لبخند رو لب مهراب ماسیلبخندزنان گفت:خانم شکور 

شوهر   یهاکان! هانا زودتر به خودش اومد وآب دهنشو قورت داد: آخه خانم شکور  نیهاتون شده ع
 داره. 

  ای ینکنه جن وپر  دمش؟یکه تا حاال من ند هیخانم ک  نیموندم شوهرا !گهیرو م  نیهاکان هم هم-
رو خانم   ی همه دختر تو شرکت، چرا دست گذاشت نیآتان اخم کرده گفت:ا اد؟یکه به چشم نم هیزیچ

 ؟یشکور 

  یوباهوش، مستقل،هرچ رکیز ح،ی خوشگل، مل   با،یداشتن شو داره، ز یآرزو یکه هر مرد هیآخه دختر-
 ی. صداکنه ی خاصش م ،یاب یکم  نیکمه وهم  یل یخ ییدخترها  نیچن  ریکم گفتم نظبگم  لشیاز فضا

. دندیستون خونه رو به لرزه درآورد:فقط خفه شو مهراب! هرسه هراسون سمت صدا چرخ  یب یمه
 یمهراب تو دستها ۀقیچه خبره  انیبود.تا به خودشون بِ  ستادهیکرده دم آشپزخونه ا ضبهاکان غ

از مهراب نداشت.   یکنه هرچند خودشم دل خوش یرو باز   یانجیکرد نقش م  ی هاکان بود...آتان سع
 به زورهاکان رو از مهراب جدا کرد. 

. آتان سد راه هاکان شد تا  واشتریکم  هی! نجایا زندی ر یها م هیهمسا ۀاالن هم دیخجالت بکش-
 یکش ی و به مهراب گفت: تو خجالت نمر  زدی نفس نفس م کهی نشه. در حال  زیدوباره با مهراب گالو

. مهراب بلندتر  یزن یشوهر داره باز حرف خودتو م گم یبهت م یچشمت دنبال ناموس مردمه؟ ه
! منو باش اومدم  یکن  فیتکل نییبراش تع  ستیوبرده ات ن  ریداد زد:تابان فقط کارمندته، اس انازهاک

 اول با تو مشورت کنم، زرشک!

 دونم تو! یمن م یار یرو به زبون ب یاسم شکور  گهی بار د هیمهراب!  نیبب -

 ایبرادر   ؟یلشیوک ؟یاون ۀکار ی ! توچنمی! اصالً ببگمیبهت نم یچ یهاکان به حرمت رفاقتمونه ه-
  ؟یدیخودتو براش جر م   نطوریا یکه دار  یشوهرش 

  یاون خانم هستم تو رو سننه؟ مهراب پوزخند ۀاالغ! تو فکرکن من همه کار ۀکی رتحرف دهنتو بفهم م -
البّته بهتره   ؟یزنی م نهیخانمو به س نیشده سنگ ا یاومد حاال چ یزد: تو که از جنس مخالف بدت م

! گهید دیبرداشت که آتان به موقع جلوشو گرفت: بس کن زیبگم تابان جون! هاکان دوباره سمتش خ 
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خواد بکنه؟ آتان هم صداش باال رفت: ِد   ی م یچه غلط نمیجلو بب  ادی مهراب با حرص گفت: بذار ب
 برو تا کار دستت نداده.  نجایزودتر از ا ذارهیزنده ات نم ادی بدبخت بذارم ب

من تابان رو دوست   ه؟یچ وونهی د نیاب اخواد بکنه، اصالً حرف حس  یم  یچه غلط نمیمونم بب یم-
  رمیگ یاون دهنتو ِگل م  امیهاکان داد زد: م کار؟یآقا چ نیخوام باهاش ازدواج کنم به ا  یدارم وم

 اون شوهر داره چشم چرون بدبخت!  گمیمهراب، م

هاکان  نمش؟یب ی کجاست که من نم رتشی غ یپس اون شوهر ب  دم،یازش شن  یازشوهر،فقط اسم -
تو   زیبودم تا حاال بهت نگفتم تا چشم ه رتیغ  یآره ب ساده،یتراز قبل گفت:شوهرش جلوت وا  یعصب

  نه. هاکان ادامه داد:آره! تابان زرونیب  زدیمهراب داشت از حدقه م یو امثال تو دنبالش نباشه! چشما
خوام بگم، حاال هر چه زودتر   یکه نم  یلی! اونم بنا به دالمیبفهمه ما زن وشوهر  یمنه اما نخواستم کس

بود که هاکان زده بود.  ییحرفها  ۀ. مهراب شوک زدنمتی خوام بب ینم گهیگم کن د  نجایگورتو از ا
  ؟یزد:خوب زانوداد.آتان کنارش  هیپشت سرتک واریهاکان همون جا دم آشپزخونه نشست وسرشو به د

 ن بلند شد وسمت مهراب رفت. تکون داد. آتا فیهرچند ضع یسر 

هاکان بخوابه.  تی تا عصبان ا یمدت هم طرف شرکت ن  هی ،یبهتره بر  یدی فهم ویحاال که همه چ-
 حرف رفت... یمهراب بلند شد. پالتوشو برداشت وب

رفت سمت اتاق خواب گفت:   ی م کهیآب داد دست آتان. آتان درحال  یوانیقرص به همراه ل هی هانا
تکون داد،  یکن، چراغ آشپزخونه رو تنها روشن بذار. هانا سر  لنتیسا لشویموباتلفن رو بکش،  میس

دستش:   دادو قرصو رو  وانیرو که آتان گفته بود رو انجام بده...آتان وارد اتاق شد. ل ییرفت کارها
تابان رو   ۀگفت: شمار یحالیب  د،بایبخور سردردت بهتر بشه. با خوردن قرص، تو تختش طاقباز دراز کش 

 . دیاش باال کش نهیآتان پتو رو تا س ؟یر یگ  یبرام م

کردم    ی: فکر نمدی. رو دست راست خواب یبا تابان حرف بزن یتون یفعالً استراحت کن، بعدًاهم م-
. به آتان که بهش زل زده وبه میم یاز دوست صم نمیشه، اون از برادرم، ابا  یآدم  نی همچ هیمهراب 

به   تانزنند؟ آ یطور از پشت بهم خنجرم  نیکارم اشتباه بوده که ا یداد گفت: کجا یحرفهاش گوش م 
 داد. هیدردسرها را هم داره. به زور نشست و به تاج  تخت تک نیگفت: زن خوشگل داشتن ا یشوخ

 چشماش از زور سردرد قرمز شده بود.  ؟یخودت استراحت بد به قهیدو دق شهیم-

 کنم؟   ینسبت خودم و تابان رو علن دیبه نظرت با-
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 ؟ یکن  ی فکر م یخودت چ -

 نه! گمیبه من باشه م-

 مدت توسکوت به آتان نگاه کرد. هی؟یخواستگار  ادیتابان ن یبرا یا گهیکس د ی ضمانت کن یتون  یم-

 کنم؟   کاری نچ! پس چ-

  یکس ه،ییبا یتابان دختر ز ست؟یبس ن  یپنهون کار  ینه ماه برا  د،یبهتره همه بدونند شما زن وشوهر-
  رادیا یاز کس یشد حق ندار  دای پس اگر براش خواستگار پ  د،یهم هست ۀدونه شما عقد کرد یهم نم

 . یو مانعش بش  یر یبگ

 برسه.   ب یپرونده بهش آس نی ا انیجرترسم تو  یم-

 هاکان؟ هاکان منتظر نگاهش کرد. -

 ندارم.    یمن نسبت به مهراب حس خوب-

 . یباش نی که بهش بدب شهینم لیدل نیدونسته من شوهر تابانم ا یحاال نم  ؟یچ یعنی-

 نبود؟  نیمنظورم ا-

 ه؟ یپس منظورت چ-

بهم زد که با    ییحرفها هیکنم،  قیمهراب تحق  ۀازم خواست دربار شم،یتابان اومد پ شیسه ماه پ-
بدست آوردم که ممکنه باورت   ییزهایچ هینظر داشتمش،  ری اومد، دوماه تموم ز یمنطق جور درم 

بهت گفته که نتونسته به من  ینشه. هاکان تو جاش جابجا شد و سردردشو فراموش کرد: تابان چ 
بهت نگم، االنم   یز یبهش قول دادم چ ،یرد: بهتره از خودش بپرس گاز گرفت و ول ک  یآتان لب  گه؟ب

خوام   یونم  زهی چون برام عز یول  شهیدونم ازم دلخور م یاومده بود گفتم، م شیمسئله پ نیچون ا
 نکهیا دیکرد به ام ی. اطرافشو نگاهدیکش ی. پف کالفه ایباش انی درجر دی با فتهیب  یبراش اتفاق 

 کنه.  دایپ لشویموبا

 ؟ یگرد یم  یدنبال چ-

 تلفنم! تلفنم کو؟ -
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وقت   هی  ستیفردا،حالت خوب ن  یشبه، ممکنه خواب باشه بذاربرا میون کی هاکان االن ساعت -
 .  یاونم ناراحت کن  یبزن یحرف 

 بودم؟  بهیبراش غر نقدریا یعنینگفته؟  یز ی بدونم چرا تابان به خودم چ دیمن با-

 یبرا هودهی. هاکان دست از تالش ب ینگرفت یگفته تو جدقبالً بهت  گهیم ست،یحرفها ن نیبحث ا-
 کردن  تلفن برداشت.  دایپ

 اد؟ی نم ادمی یز یقبالً بهم گفته؟ پس چرا من چ-

 . ستی ن ادتیحتمًا گفته تو -

اومد.   ادشی ییزهایچ هی.دیحرف تو دهنش ماس یۀاومد اما بــــ... بق یاز مهراب خوشش نم ادمهی-
  ینطور یتا سردردت خوب بشه ا یشو ماساژ داد. آتان بلند شد وگفت:بهتره بخواب  جگاهی با دست گ

  ییدوتا شت،یپ  ادیب میگیشرکت، به تابان هم م ییایخواد ب  یفردا نم ،ید یفقط خودتو عذاب م
 . آتان اتاقو ترک کرد... دیتکون داد و دوباره درازکش  ی.هاکان سر دیبا هم حرفهاتون بزن  دینیبش

! سرم رفت  له یکردن داداشت کار حضرت ف یرو مبل ولو شد:راض یآتان با خستگ د؟ یخواب:  دیپرس  هانا
 تا قبول کنه فردا با تابان حرف بزنه.

 تو هم بلند شو برو تو اتاق مهمون بخواب. -

 ؟ یپس تو چ -

 خان داداشم.  شی پ رمیمن م-

 هانا! -

  ییُبّره. آتان با لبها  یسرمو م خی تا ب خی بودم ب  شتیاگر هاکان بفهمه شب پ ی دون یهانا!م یهانا ب -
 گفت ورفت...  یر یشب بخ  زونیآو

پارک کرد و با    نویآپارتمان هاکان شد. ماش یکامل راه یآتان با آمادگ  یحرفها  دنیبعد شن  تابان
بلند   یرو بست. با صداسوم... هاکان در رو براش باز گذاشته بود. وارد شد ودر  ۀآسانسور رفت طبق

 شد. انیهاکان دم در آشپزخونه نما  ؟ییدرآوردن پالتوش گفت: صاحب خونه کجا نیسالم کرد. ح 



 به رنگ دل  یدیترد

281 
 

به  ی . تابان لبخند زنان سرک یستیهم به تو تعلق داره پس مهمون ن  نجایتازه ا ؟یزن یچرا داد م-
 کرد.  رو روشن یکتر  ری هاکان رفت ز ؟یکرد   یغذا درست م ی: داشت د یآشپزخونه کش

تابان: چند باربگم   یدو ابرو نی نشست ب یکردم. اخم یخونه قهوه درست م نیا یکدبانو یداشتم برا-
آشپزخونه ولو   کی. رو مبل نزدیکن  یخودتم درست م ۀمن واس ۀدونم به بهون یخورم!م  یمن قهوه نم

 فها؟ طر نیبه اوپن داد:چه عجب از ا هیمبل.هاکان هم تک ۀشد وشالشو درآورد وپرت کرد رو دست

تابان. تو   یاز اوپن گرفت و اومد نشست رو مبل روبرو  هی هاکان تک  ام؟یدارم م ی دونست یتو نم یعنی-
چشم از موهاش   ؟ی: بهتر دی پرس یشبق مانندش. تابان با لحن آروم یشد به موها رهی سکوت خ

 تابان گم شد.  یبرداشت وتو چشما

از تو برام مهمتر   ای دن نیتو ا یچ  چی! سمت هاکان خم شد:هینگران بش ینبود که بخوا یمهم زیچ-
بوده که  یضرور  نقدریا یعن ی یر ی باهام تماس بگ یخواست یم شبیگفت د یآتان م  ست،ین

مجبورش کرد بلند بشه. تابان دنبالش رفت آشپزخونه.   ی سوت کتر  یصدا ؟یتا صبح صبرکن ینتونست
بخورم!   ییچا نجایا ومدمیو برد تو سالن: من ن دیرو خاموش کرد، بازوشو کش  یکتر  کانقبل ازها 

 شون نشستند.  یقبل یمنم جواب بدم. سرجا یبپرس  یسؤال دار  یاومدم هرچ

تابان   نکهیمات برطرف بشه چطوره؟ از انه! بهتره خودم از اول شروع کنم تا تموم ابها ای من حاضرم، -
کنه. تابان شروع کرد به  ینیخواد مقدمه چ ینم گهیراحت شد که د الشیرفته بود سر اصل مطلب خ

وجواب  ردنک یمهراب شده بود، تا خواستگار  یکه تو دانشگاه قبول وهمکالس  یکردن از زمان  فیتعر
شدن، همه وهمه  دایاونم پ ۀه دستش و سر و کلب دنهای رد دادنهاش، از مزاحمتهاش تا زمان نامه رس 

 یگذشته و وقت ناهار شده بود. رگه ها کیبه خودش اومد که ساعت از  یکرد. زمان فیرو براش تعر
  تیاما واقع ،دونم سخته برات  یشد. تابان با آرامش گفت: م  یم دهیهاکان د یشون یپ یخشم رو

وقت   یلی کنم و دوستت نداشته باشم خ انتی خواستم بهت خ یبود که گفتم، هاکان! اگر م  ینیهم
و از مهراب    یدر برابرم جبهه گرفت  ،یکردم بهت بگم اما نذاشت یرفتم، سع یکردم و م یرهات م   شیپ

تالش کردم ازت   یل یشناسم، خ یآقا رو بهتر از تو که سالهاست دوستته، م نیمن جنس ا ،یدفاع کرد
به اون بگم، اون بهتر ازتو درکم  وی آتان وهمه چ شیمجبور شدم برم پ ،یمانع شد یورش کنم تو هد

کا رو کرد.   نیا یبشه که الحق چند بار   کیکنه و نذاره مهراب بهم نزد یکرد، بهم قول داد درحقم برادر 
حاال   یبود ول سادهیمزاحمت ها وا رابرها در ب بهیعمر ازغر هیبود.  نی تابان براش سنگ یحرفها دنیشن
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  یم  یعقدشون رو علن دیبود جلوش قدعلم کرده بود. حق با آتان بود با دهینوبت به زن خودش رس
 نگاه چپ به تابان نکنه. گهید یکرد تا کس 

 کنم. تابان شوکه زده نگاهش کرد. یخوام رابطه مون رو علن  یتابان!م-

  دیبا قهیدم به دق یوضع خسته شدم،ه نیاز ا گهید میم دار با ه  یخوام همه بدونند ما چه نسبت یم-
 نشه.  کیبهت نزد  یکس ادی سرت ن ییمواظب باشم بال

. کالفه به یشبه کنار بذار  هی شهیرو که نم  تونیدوست ی؟سالهایکارکنیبا مهراب چ یخوا یاالن م-
 دلم بذارم.   یدونم اونو کجا یدارم که نم یر ی با خودم درگ نقدری داد: ا هیمبل تک یپشت

دردناکش   یشونیرو پ  یدست ه؟ یچ یبرا  تینگران گهید ،یآتان رو مسئول پرونده کرد یگیمگه نم-
 دوباره شروع کرده بود به زق زق کردن. د،یکش

سرش اومده.تابان هم نگران شد،   ییدونم چه بال ینم  ستیازش ن یخبر  چیبابت بامداد هست!ه-
 بله تکون داد. ۀبه نشون یدنبالش؟ سر  یمهاتو فرستادآد  ی: تو که گفت د یپرس

 کنند.   داشیپ دیهم شده با رسنگیازش ندارند بهشون گفتم ز یخبر  چیه یفرستادم! ول -

 ؟ یخانواده اش چ -

 دنبالش.  رمی ازش نشد خودم م یخبر  گهیداره، اگرتا چند روزد ر یپدر و مادرپ هی ایاز داِر دن-

 شه؟یم یپس شرکت چ -

هاکان و آروم   جگاهی. دستهاش نشست رو گسادی. تابان اومد باالسرش واگهی کنم د یم  شیکار هی-
 شروع کرد به ماساژ دادن.

 ؟ یحرص خوردن ودعوا کردن به فکر خودت باش  یبه جا شهیم-

منه  یرت ی غ یاز ب گهیدلش خواست بهت بگه،د یکه بذارم هرکس وناکس دهنشو باز کنه وهرچ-
  یفتینزنم! تابان اومد کنارش زانو زد: قربونت بشم! پس خوبه هردفعه ب یرفبمونم نگاهش کنم وح 

ارزه! هاکان  ینم  تیعالم چه خبره؟به خدا به سالمت نیتو ا  یرختخواب وتا چند روز ندون ۀگوش
شربت   وانیبعد با ل  قهیپا شد وسمت اتاق خواب رفت.تابان هم رفت آشپزخونه. چند دق شازجا 
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شربت نعنا رو بخور برات خوبه. هاکان دست تابان رو   نیتخت:هاکان ابرگشت. نشست لب  یخنک 
 پس زد. 

کرد و بلند شد. تموم چراغها رو خاموش کرد. اومد باال سرش    یچراغها رو خاموش کن. تابان نچ-
همه با هم از  شبید یحرص و دعواها  ،یت،گرسنگی ،عصبانیدرست کنم بخور  یز ی چ هی رمی : مسادیوا

تونم بخورم. لب تخت نشست، دست هاکان   ینم  یز یبسته گفت:چ  یخجالتت دراومدند. با چشما
 چشماش نشسته بود رو برداشت.  یورو که ر 

 درمانگاه؟ میبر یخوا یم-

  لیم یهاکان شد و تو آغوشش افتاد. خودشم ب یدستها ری اس هویرو بپرسه  ینچ! تا اومد سؤال بعد -
که با تشر هاکان روبرو شد:   ادی ب  رونی کرد از بغلش ب ی ونه اما االن وقتش نبود. سعنبود همونجا بم

 ؟ یدردسر سر جات بمون یبار ب  هی شهیم

 شمیپ هیکاف شهی... وسط حرفش اومد: با بودن تو حالم خوب مستی تو االن حالت خوب ن-
صورت هاکان شد.  ۀر یور خ.تابان ناچاردست ازتالش برداشت. سرشو بلند کرد و تو نوِراندک آباژیباش 

 .  دی شن  یضربان قلب شو م یواضح صدا  یلیخ

 ؟ ی: چطور د یپرس دهیدر یتابان با چشما  ؟ینگاهم نکن ینطور یا شهیتابان م-

 نگاهم کنه. ینطور یا یکی اد یبهم، بدم م یزل زد-

 توکه چشمات بسته اس؟-

تابان   یصورت تابان شد وآروم لبهاشو به لبها ۀری دفعه چشماش باز شدند. خ هی! کنهیقلبم که حس م -
 کنه... شی همراه ومدیتابان بدش ن  نباریکرد. ا کینزد

هاکان  ی دستها ری گشت. هنوز اس لشیدنبال موبا یک ی ازخواب پروندش. تو تار لی زنگ موبا یصدا
 خواب آلود هاکان نذاشت ادامه بده. یبود. صدا

 .  رهی گ یخودش دوباره تماس مباشه    یهر ک-

گذاشت بره... خواست چراغو روشن کنه   یمامانم باشه. هاکان با دلخور  دیهاکان بذار بلند شم، شا-
 هاکان افتاد. دوباره برگشت تو اتاق.  ادی
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 هاکان نگرانش کرد. فیضع  یصدا  ؟یهاکان بهتر -

  دایرو اوپن پ لشویرفت. موبا رون ی گفت. ازاتاق ب یرو م  نی. از سر ظهر فقط همشمیتا شب بهتر م-
 آتان رو گرفت...  ۀپاسخ داشت که سه تاش مربوط به مادرش بود. شمار  یکرد. ده تماس ب

 سالم آتان! -

-...... 

 نخورده. یچ ی ه ششیاومدم پ یاز وقت  ست،یهاکانم، حالش خوب ن شیپ-

-...... 

 ؟ یایببرمش درمانگاه، م شهینم یراض-

-..... 

افتاد. شش   ی. چشمش به ساعت گوش ادیرمی تظرم. بعد از تماس آتان به مادرش زنگ زد وگفت دمن-
کرده  دنی رو نگاه کرد. برف تازه شروع به بار رونیآشپزخونه ب ۀداد. از پنجر یبعد ازظهر رو نشون م 

 بود. چراغ آشپزخونه رو روشن گذاشت ومنتظر آتان شد... 

 اومد. ی رفت وم  یگران عرض سالن رو م اومد. تابان ن رونی از اتاق ب آتان

 .شهیاالن کار دکتر تموم م نیبش  قهیدق هی ؟یچرا نگران -

تموم   مهی اومد وحرفهاشون ن رونی گفت خوبم. دکتر از اتاق ب یم یه ؟ یخوب گمیاز سر ظهر بهش م -
 رو داد دست آتان.  ی. دکتر برگه اادی موند. تابان منتظر شد تا دکتر به حرف ب

 :حالش چطوره؟ دی. آتان پرس ار یب  ری برو داروهاشو بگ-

 هم عود کرده.  گرنشیطبق معمول م نه،یی فشارش پا-

 ...رمیمن برم داروها رو بگ-

چشم از هاکان  شونیبه سرم کرد. درحال تموم شدن بود. نگاهش به تابان افتاد که پر یدکترنگاه 
 سرشو بلند کرد: بله؟  جی:شما؟ تابان گدیداشت، پرس  یبرنم 
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 شما؟  دمیپرس-

بروز نداده بود. تابان متعجب  یز ی زد: به به! مبارکه! چرا تا حاال شازده چ یآها همسرشم! دکتر لبخند-
مون  یدکتر گفت: دکترخانوادگ یآتان تو درگاه در ظاهر شد به جا  د؟یشناس  ی: شما هاکان رو مد یپرس

دونستم. دکتر رو به آتان گفت: حاال چرا   ینم دیببخش . تابان محترمانه جواب داد:یع یجناب بد
درآوردن  نی اخالقش چطوره؟ دکتر لب تخت نشست ح ی دون  یآتان به هاکان اشاره کرد:نم   ؟یواشکی

رو داد دست آتان، برگشت طرف تابان :نگران نباش دخترم تا    یگفت: اون که بله! سرم خال وکتیآنژ
اومد بهم خبر   شی پ یبره، مواظبش باش، مورد رونی ت نذار بخوابه، تا هفتاد دو ساع یصبح راحت م 

 .دیبد

رفتن سمت در  نیبرداشت ح  فشویبه ساعت کرد از ده شب گذشته بود. ک  یچشم. دکتر نگاه-
گفت. بعد رفتن دکتر آتان گفت:برو آماده شو تو رو   یالزم رو به آتان وتابان م  یها هیتوص   ،یخروج

هاکان باشم، اگر برم تا   شیخوام پ  یبرسونم خونه تون. تابان نگران توأم با استرس گفت: کجا برم؟ م 
 . ارمیصبح دوام نم

 برداشت وبه پدرش زنگ زد... ویزنگ بزن دلواپس نشند. تابان گوش  ه یپس به خانواده ات -

 سالم بابا! -

-....... 

 . امی تونم ب  ینه امشب نم-

-...... 

 . ستیحال هاکان خوب ن -

-...... 

 عود کرده. گرنشیآره! دوباره م-

-...... 

 . دینگران نباش  شمهیآتان شب پ -
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-..... 

 . زیرو گذاشت رو م  یچا یها وانی. آتان لری چشم! شب بخ-

 در بره. تابان نشست رو مبل مقابل آتان. تیبخور خستگ ییچا هی ایب-

نه شام؟ آتان معترض گفت:تابان جون! اون  میهم من هم هاکان نه ناهار خورد شهیباورت م-
 ... دینبا یدون  یچرا؟ م گهیتو د  ستیاخالق مواظب خودش ن  سیتند

 ن،یو شده ا  یباهاش بزرگ شد ی گیتو م کارکنم؟یچ دهی حرف گوش نم یدونم، اما وقت یبله خودم م -
 خود دارم! یجا گهیمن د

 .کنهی حرفتو گوش م  یتا حدود  ،یتو با ماها فرق دار -

 از دست خودش حرص خورد.  یل یامروز خ-

 ؟ یچ یبرا-

 قبرس.   رهی ازش نشد خودش م یگفت اگر خبر  یبه خاطر بامداد!م-

 تو دام. فتهیخودش بره ب   یمونده خودش با پا نیهم-

خواست مطمئن بشه که هاکان پشت سرش   یبه اتاق هاکان کرد.م یآتان نگاه ؟یامدام؟! چه د-
 بدست آوردم.  یدیسمت جلو خم شد وآهسته گفت:اّطالعات جد ی... کمستین

 وقت هاکان... هیترسم  یبه اتاق هاکان اشاره کرد:م  ؟یزن  یحرف م  واشی یحاال چرا دار -

. آتان صداشو آزاد کرد و  شهی دارنمیکه بهش زده تا فردا ظهر هم ب  ینترس! دکترگفت با آرامبخش-
 ؟ یگ یگفت: جان من راست م یاز بامداد بدست آوردم. تابان با خوشحال  یگفت: رد

تابان درهم   یاخمها نبار یبدست آوردم. ا گهیمدارک د یسر  هیمهراب گور به گور شده هم  نیآره! از ا-
بدست   یکنم،حاال چه مدارک  یتا عمر دارم دعات م  ی رو از هاکان دور کن والیه نیر بشه اشد: اگ 

.  دکر یم  یرو تو دست گرفت و باهاش باز   ییچا یخال   وانیآتان تو جاش جابجا شد ول ؟یآورد
 منتظر تابان دوخت.  یبه چشما ینگاه
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 اون ور آب همدسته. یمهراب با آدمها-

   ؟یچ یعنی-

نگفتم اگر بفهمه باز   یز یواسطه گر وارد شرکت هاکان وعمو شده، به هاکان چ هیتو پوشش  یعنی-
 داد. هیمبل تک یوبه پشت  رونی داستان... تابان نفس پر ازخشم شو ب یۀوبق شهیم  یعصب

آقا درست همون   نیا دیرس ینامه بدستم م هی یاس، وقت کهی مرت نیبه کفش ا یگ یدونستم ر یم-
تا حاال نتونستم ربط  اون با نامه ها رو بفهمم،حاالمنظورت از اون ور آب   یشد،ول  یم  داشیروز پ 

 کجاست؟ 

حالت تابان خنده اش گرفت:تا   نیمتر بازموند. آتان به ا هی! قبرس! دهن تابان شهیبگم باورت نم-
 ؟ یحد تعجب کرد نیا

 ؟ یآخه...آخه بر چه اساس-

 ؟  یبر چه اساس یچ-

 خودش؟  ی ودوران کودک  یم یکنه؟ اونم دوست صم انتیهاکان خ به  دیمهراب چرا با نهیمنظورم ا-

هاکان داره  یتونه جلودارش باشه اون ازدوست  ینم  یچیه گهیپول وسط باشه د یپا یوقت-
 .کنهیسوِءاستفاده م

  م،یاریخودمون نم یبمونه ما هم به رو یباره به هاکان نگو،بذارمسکوت باق  ن یدرا یز یآتان!فعالً چ-
  یزودتر م نکهیوبهتر از مهراب، هم دِم دستمونه هم ا کتر ی نزد یبه کارش ادامه بده، چه کس میذاریم

  نیهم یبرا دونست یم  یتابان رو منطق یبذار.آتان حرفها انیرو درجر م،بهروانیبرس جهی به نت میتون
 بود... دهیباهاش هم عق

               ****************************************** 

نداشت.  یکردند اما وضع مناسب  دایمداوم وسخت آتان باألخره بامداد روپ  یهای ریگ یماه تموم با پ کی
 شد. ی هاکان خواست خودش به قبرس بره آتان نذاشت و خودش راه
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برگشت   کایها  نیکه نشست تو ماش نی کارخانه. هم یبازرس یآماده شده بود برا کایبه همراه ها  تابان
رو    یچیدهیگفت نبا-داشت؟ تابان در رو بست وتو جاش جابجا شد.  کارتی: هاکان چدیعقب وپرس
 یگزارش مفصل هم م هی میکن یتموم کارخونه رو بررس دی مخالفت کنه با یاگرهارا  یم،حتیازقلم بنداز

 خواد.

  دی الزمه که تأکگفت:حتماً  کای واجبه؟ راننده حرکت کرد. تابان در جواب ها ی ر ی همه سخت گ نیا-
 گهیصاف نشست ود  کایکنم.ها  یم فیاتفاقات افتاده که سر فرصت برات تعر یلیکرده،در نبود تو خ 

 نزد...  یحرف 

نشون داد:هنوزانبار   کایرو به ها ستی کنند. تابان ل یاجازه داد بازرس یکه الزم بود هارا  ییقستمها اون
دو جا   نی از ا یاسم دهیکه بدستم رس یه اگفت: طبق نام یعصب یمونده. هارا یوقسمت حسابدار 

 .دمینم یاجازه ا  نیبرده نشده، منم چن

دو جا   نیشرکت بهم داده موظفم ا سیی که ر یست یجناب رادمنش! طبق ل  رمیگ  یمن از شما اجازه نم-
هست  یز ی تابان گل کرد:چ ی. بدجنسدمیتابان شد:اجازه نم  یچشما خیم یکنم. هارا  یرو هم بررس
 ؟ یدیکه اجازه نم

 !ری خ-

 ه؟یچ یمقاومت برا  نیپس ا-

 ؟ یخانم شکور  یذار ی چرا حرف تو دهنم م-

  کایلو بره! ها یترس یکه م یکرد میقا یز ی ،چیگنج هی  دیگفتم شا دمیاجازه نم یگیم نیآخه همچ -
 ومدیکوتاه ن ی! هاراگهید می دار فهیحق با تابانه، ما وظ  ی! هارادیهر دو واسطه شد: بس کن  نیب

  یناراض یداد: باهات کار داره.هارا یبه هارا وی. تابان گوشرهی وتابان مجبورشد با هاکان تماس بگ
 گرفت...   ویگوش

 رو داد... یبررس  ۀاجاز یهاکان، هارا ی تلفن یاز صحبتها بعد

:  دیخوب بود. رو به مسئول انبار پرس یکرد.در ظاهر همه چ یانبار رو وجب به وجب بازرس تابان
  افتیدر ی ستیوتابان کرد:راستش هنوزل  کای به ها یمسئول انبارنگاه د؟یکن یرو لطف م   دیخر  ستیل

انبار   ئولرو من امضا کنم؟ مس هید ییتأ نیا رِ ی اونوقت چطور ز ؟ینکرد  افتیتکرارکرد: در کاینکردم. ها
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نکردم. تابان  یر یگیپ گهیمنم د ستین  ازیرادمنش...گفتند ن  یگفت:راستش...آقا یترس خاص  هیبا 
 بهم نگاه کردند.   کایوها

  اری ماه گذشته رو ب دیخر ستیکنم، پس فاکتورها ول یخوب!من خودم با رادمنش صحبت م  یل یخ-
 .نمی بب

به اطرافش  یمسئول انبار نگاه  ؟یچ یبرا گهی: اونو دد یپرس  یعصب کایاو..اونم... ندا...ندارم. ها-
  یچ یدست خودشونه من از ه دیخر  ستیل شهیم یهگفت: سه ما ستین یکس نکهیکرد.مطمئن از ا

 زد.  یکالفه دورخودش چرخ کایخبر ندارم. ها

 ؟ یکن  یقطعه مرخص م ستیبدون ل نجاست یهمه جنس که ا نیازا یپس چطور -

با رادمنش   دیکنم. تابان گفت: با  یم یبردار   ستیخودم ل شهیوارد انبارم یهر وقت جنس قتشیحق-
  نیچن دی به بعد با نیازانبار خارج شد. تابان رو به مسئول کرد وگفت:از ا یعصبان کای . هامیحرف بزن

 ؟ یدیفهم یرو گزارش بد یموارد

 . کنهیکنم اخراجم م  یکار رو م نیبفهمه ا نجاست،یا  سییخانم اون ر  یول-

 . فتهینم ی کنم اتفاق ی! تو فقط گزارش بده، من ضمانت مشهینم  یطور  چیه-

 رفت... رونی چشم خانم. تابان شتابان از انبارب-

 داشتند. یلفظ  یر یبا هم درگ کایوها یهارا است،یاتاق ر دیرس یوقت

برادر بزرگترهستم، تو که بهم اعتماد    یبذاره، ناسالمت نجایازشماها پاشو ا یکی دم یبعد اجازه نم  ۀدفع-
 ! بهیبه حال هفت پشت غر یوا یندار 

 دیخواد، خوب حقم داره، اونم با یانبار رو م یهاکان موجود گمین مم ؟ی هارا یگیچرا چرت م-
 نه؟  ایدستش باشه که بتونه از حساب برداشت کنه  یستیل

 هاکان با من! -

مـ... تابان وسط حرفشون اومد:جناب رادمنش! اصالً بفرما چرا   ؟یگیم یتو چ گمیم ی!من چیهارا-
رو بده ما   ست یکه حسابش پاکه از محاسبه چه باکه! خوب ل یاون  ؟یکن یم یخوددار  ستیاز دادن ل
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  ینگاه غضب آلودشوسمت هارا کایتابان شد. ها ۀر ی تو سکوت خ یمدت طوالن ی. هارامیریهم م
 . ارمی رو م  ستی دوخت: خودم ل کاینگاه از تابان گرفت وبه ها یمنتظرم. هارا یکرد:هارا تاپپر

  یم تی چرا اذ مته،یمونده،لنگ ق نیبنده خدا زم هیات  بدوش، بابا سفارش ی گ ینره تو م گمیمن م-
و   میبر  کایها م،یاریها رو بدست ب متیکه ق میبلد یینداره، ما هم راهها یتابان گفت: اشکال ؟یکن
 کنم...  یبابا گزارش م  یکارتو برا نیگفت: ا کایرفت. ها رونیب

  د؟یمن دم درآورد یطرف، با حرص گفت:برا هیبود رو پرت کرد   زیم یهرچه رو تیبا عصبان  یهارا
. رفتن تابان در  سادینکشم! رو به پنجره وا نییپا  استی ر زی اگرهاکان رو از پشت م ستمین یهارا

رو  اغتوعروسک!د رمیگ ی: باألخره طالقت رو ازهاکان مد یلب غرّ  ریکرد. ز شتریآتش دلشو ب  کای کنارها
 ... ذارمیدلش م

به   زنهیبشه م  یعصبان یوقت  یدون یبه هاکان نگو، م یز ی چ یبحثت با هارا ۀدربار  کای گفت: ها تابان
 . کنهی نگم که بدتر م اد،یبرم  یهارا  ۀلبشو خاروند:تنها هاکان ازعهد ۀبا انگشتش گوش کای آخر! ها میس

زد وگفت:خوش به حال   یشد، لبخند لیبه عقب متما کای. هاگمیموقعش که بشه خودم بهش م-
  نیکه بهتر ییکایگفت:خوش به حال ها طنتی ! تابان با شییتو شیشانس زندگ  نیهاکان که بزرگتر

 .شهیم بش ی داره نص ای دختر دن

 !شهیروز دعوا راه نندازه که روزش شب نم  هیاگر  مایبابا!آ یا-

که  نهیا بشی اره، تنها عد یقلب مهربون مایخوره ها! آ یحرف نزن بهم برم  ینطور یپشت سر دوستم ا-
  رید ؟یبه ماهورجون بگم بره برات خواستگار  یخوا یوگرنه ماهه!م ره،ی مثل من حرف زور تو َکتش نم

 !پرهی مرغ از قفس م یبجنب

 تموم بشه.  انیجر  نیبذارا یاز خواستن که آره! ول -

!  دیبه تفاهم برس د،یسنگهاتون رو با هم وا بکن  د،یحرفهاتون رو با هم بزن ،یخواستگار   دیشما فعالً بر-
صاف نشست. تابان    کایکنم؟به ماهورجون بگم؟ ها کاری پرونده، چ انی بعد از جر  دیموارد رو بذار یۀبق

زد:از دست تو تابان!   یلبخند کای شاه داماد؟ ها یگیم ی :چکا ی از پشت سر خودشو کشوند سمت ها
 . زنمیشرکت به ماهورجون زنگ م میدید: چرا شب؟ رس تابان تا آخر بازش شی ن ؟یگ یامشب بهش م

 ! گیافتادم تو د میازهول هل کنهیم  الیِا بعدًا خ-
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 جون...  کایها ها میهل نیتا باشه از ا-

اومدن هاکان از اتاق. خسته  رونی شرکت تموم شده بود. خارج شدنش همزمان شد با ب یادار  میتا
 داشتند. یتو دست جابجا کرد وگفت:ممنون. همدوش هم قدم بر م فشویگفت. هاکان ک یدینباش 

 سربه سر گذاشتنش گفت: کدوم قرار؟   یکه نرفته؟ تابان برا ادتیقراره امشب -

 .شمیم  دیتابان دارم ازت ناام-

 چرا؟ -

 ؟ یدونست یم  یمرگرفت یآلزا های تازگ-

 داره؟  یچه ربط-

زد. تابان   نویماش  موتیبودند. ر  دهیرس نگی پارکما. به   ۀخون دیرفته امشب دعوت ادتی نهیربطش ا-
 هیبزن حداقل  یجور  هیتوقف کرد:   نیشدم آره؟ کنار ماش ری پ یگیم یبه بازوش زد: دار  یمشت

 زد.  شمیباورکن فکرکردم پشه ن رهی کوچولو درد بگ

  یغش م یکردن برات مونده؟ منکه دارم از خستگ  یچطور رمق شوخ یموندم بعد هشت ساعت کار -
 کنم.

 سوزه. ی که دلم برات م  فیح-

 ؟ یچ یبرا-

 . یسرپا موندن ندار  یخسته ونا نکهیا-

 دارم.  ییاالن چه آرزو یدون یهاکان!م یگفت یآ-

ببرتم   میبشه بغلم کنه ومستق دایپ  یکی به شونه هاش داد: یتابان چشماشو بست وتاب ؟ییچه آرزو-
تو هوا معلق حس کرد. چشماشو از هم باز شدند.خودشو رو دوش هاکان   هوخودشویخواب... تو رخت 

رو   بان. همونجور که تانهی بب ینطور یزشته ما رو ا  ادیب  یکی  نی:هاکان بذارم زمدی کش یف یخف   غی. جدید
  نیکرد تا هاکان زم یهمه رفتند. تقال م ستیشرکت ن  یچرخاند گفت:به جزما کس  یرو دوشش م

 پالتوشو محکم گرفته بود.  ۀقیبذاردش تابان 
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بوس رو    هیو نیبعد هاکان گذاشتش زم قهی. چند دقره یم جیکنم! سرم داره گ یهاکان خواهش م-
 ولت کنم.  شمینم  یراض یآسون نینکن وگرنه به ا یبا من شوخ  گهیگونه اش کاشت: د

 از دست تو هاکان! دل وروده ام اومد تو حلقم.-

جناب   ادمهیدست هاکان نشه گفت:بله  ۀچی دوباره باز نکه یاومد؟ از ترس ا ادتیشب االن قراره ام-
 زورگو!

  نیبراش فرستاد ورفت تو ماش یشد. تابان تو هوا بوس   رمونیحاال شد! برو سوار شو برسونمت که د-
 نشست... 

چه خبرته اومد:  رونی . پروانه پالتو بدست از اتاق برشدیبه ساعتش کرد.مامان جون د ینگاه  تابان
 رو سرت؟  یخونه رو گذاشت 

اون دوتا سرم غر   ۀخواد به بهون یوگفت:حاال نم  دیزدند. پروانه پالتوشو پوش خی ن یبابا وتارا تو ماش-
 رفتند...  رونی . با هم از سالن بیبزن 

رو    ییرای به استقبالشون اومد. بعد تعارفات معمول ونشستن، طال لوازم پذ ییبا خوشرو ماهور
  کایکردند. ها یو برگشت به آشپزخونه. هانا وتابان آروم در گوش هم پچ پچ م  زیگذاشت رو م 
رو    یدنج ۀطبق معمول مرموز گوش یداده بودند. هارا لی خودشون جلسه تشک  یباال برا ۀوهاکان طبق

 ن یه. اکن رنگاهشیدل س هیتونست  یداشت. بعد مدتها دوباره م  یکرده و چشم از تابان برنم تخابان
شد.   یوداشت متوجه نگاههاش م ی!هانا رو به هاراایرؤ یفرا یز یچ هیبود، یا گهیزدیدختربراش چ 
 اتاق من؟  میزد: تابان جون بر  یلبخند تصنع

   ؟یچ یبرا-

! تابان  ین ینب فهی آتان رو بهت نشون بدم چند عکس از قبرس برام فرستاده ح یخوام عکسها یم-
 وبه همراه تابان پله ها رو باال رفتند...  دیکش ی. هانا نفس آسوده امیتکون داد: بر یسر 

 داشت.  ییبای ز یگردشگر  یقشنگ بودند به خصوص که جاها یل یکه آتان فرستاده بود خ ییعکسها
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وارد شد. هانا نفس   یبه در خورد و هارا یسر برم اونجا. تقه ا هیقشنگ اند، واجب شد  یل یخ-
بدون تعارف رو مبل کنار   یداداش؟هارا یدار  ی:کار دیتا آرامش خودشوحفظ کنه پرس دیکش ی قیعم

 تخت نشست. 

 .دینه! شما به کارتون ادامه بد-

   ؟یما رو تنها بذار  ین لطفا ک شهیم میدار یحرف خصوص  یسر  هیداداش منو تابان -

داد. بلند شد وگفت:   رونی . تابان نفس کالفه شو بدیتون روبزن  یخصوص یحرفها  دیتون یبعدًاهم م-
  ی. هارازمیتکون داد:راحت باش عز یکارمهم با هاکان دارم ببخش هانا جون. هانا سر  هیاومد  ادمی

 ... رونی بفاده کرد و از اتاق زد تابان از فرصت است  ؟یخواست دنبالش بره که هانا صداش زد:هارا 

وهاکان باهم وارد    کایشام دعوت کرد.ها زی تشکرهمه رو سرم هیگفت:خانم شام حاضره. ماهور با  طال
کنارهاکان نشست شالشو مرتب   یخال   یصندل  یشدند... تابان از جاش پا شد و رو یسالن غذاخور 

  یبهش کرد:چرا که نه! بشقاب جلو ینگاه ؟هاکانیر یگ  یمنم م یکرد ودرگوش هاکان نجوا کرد:برا
 . دیتابان رو برداشت وبراش برنج کش

 با برنج؟ یخور   یم یچ-

بشقاب  هیتو  یبا کس   ادیدونست تابان بدش م یم نکهیکم مرغ وساالد. هاکان براش گرفت. با ا کی-
داشت،   یافتاد که چشم ازش برنم  ینگاه تابان به هارا  م؟یبشقاب بخور هیا بخوره گفت: باهم تو غذ

حال وقت رو    نیهاکان قِد توپ فوتبال شدند. با ا ی! چشماشمیزد وگفت: خوشحال هم م ایدل به در
 یغذا مبشقاب  هیتابان شد. دست تارا تو هوا موند. تابان وهاکان تو داشتند از  کیتلف نکرد وشر

به   یبه تابان. دهن اونم ازتعجب باز مونده بود ونگاه  دیخوردند. پروانه رد نگاه تارا رو گرفت تا رس
غذا  نکهی:نه! نه! با ااومد شده؟ پروانه به خودش  یز ی:پروانه جون چد یمتعجب کرد. ماهور پرس یتارا

شد، در ظاهر خودشو به  یصحنه کفر  نیا دنیاز د یخورد اما تموم حواسش به تابان بود. هارا یم
  نیبود که داشت ازا ینفر  نیکرد. برهان آخر   یروبروش تبسم ۀصحن دنیبا د یزد.هاد یال یخ  یب

تا بناگوش   ششیمتعجب خانواده اش کرد. ن  یها افه یبه ق یآورد. تابان نگاه  یصحنه شاخ درم
 !نوش جونتون!  شهیتونه متحّول بشه؟ برهان گفت: چرا دخترم م   یآدم نم ه؟یچبازشد: 

خورد، بعد شام    شویشام زندگ نی ممنون عموجون ودوباره مشغول خوردن شد.هاکان اون شب بهتر-
دور   یهارا یاز چشما نکهیا یخونه رفتند. تابان برا یوبه باغ پشت  دیبه همراه هاکان پالتوشو پوش
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  نهپالتو کردو شو  بیداد. دستهاشو توج یم  حیداخل ساختمون ترج  یرو به گرما ونری ب یباشه سرما
  ری به تابان. ز دیبه اطراف کرد تا رس   ی. نگاهسادیلحظه وا هیداشت. هاکان  یهاکان قدم برم ۀبه شون

 گرفت.  یم یبه باز  شتریدل هاکان رو ب نیشده بود وا  ینوِرکمرنگ چراغها رنگ صورتش مهتاب

  یخوام فقط برا ی:امشب مدیخوام درمورد بامداد باهات حرف بزنم ر... تابان وسط حرفش پر  یم-
تابان! انگار  یبای ز یچشما ین  یباشه؟ هاکان گم شد در ن میازخودمون حرف بزن میخودمون باش 

 ادخو یهاکان رو گرفت: دلم م ۀگرم ومردون یشده بود. تابان دستها گهید یتر ازشبها بندهیامشب فر
باشه؟    ایامشبو با دلم کنار ب هیمون،  ندهیاز آ میبارهم شده به دور از کار وپرونده و... از خودمون بگ هی
کرد. آهسته  یم تی براش پناهگاه بود واحساس امن شهی که هم  ییآغوش مردش گم شد،جا یتو هوی

 گهیازهر وقت د شتریدستهاش باال اومدند، دورکمرهاکان حلقه شدند ، سرشو رو شونه اش گذاشت: ب 
برام   دنیبدون تو نفس کش  یکرد یکنم کار   ینم ییاحساس تنها گهیدوستت دارم، با بودن تو د یا

  ۀز به مرحلدوست داشتن هنو  نیکنارگوش زد: ا یز یر  ۀآورد، بوس  نییسخت شده. هاکان سرشو پا
 کرد.  یفرض یخط ها  دنیهاکان شروع به کش ۀنیدست تابان رو س ده؟یعشق نرس

رو سرش زد: تاهر    ینباربوسی. ایایو باهام کنار ب  یکه بهم فرصت بد ی به شرط رسهیبه اونجا هم م-
 . سر تابان باال اومد: هاکان؟ زنهی من م یمونم،فقط بدونم قلبت برا  یمنتظرم  یوقت بخوا

 جانم! -

 ؟یدیبهم م یقول هی-

 ؟ یچه قول-

 ؟یدیتو بگو! قول م-

 تونم بهت قول بدم.  یکه نم یبگ یخوا   یم یتا ندونم چ-

 منتظر تابان به دهن هاکان دوخته شد. ی. چشمایشینم  مونیپش-

  یفی. لبخند ظرسمیمردونه پاش وا یخوا یکه م یز یکنم به چ  یم مویتموم سع یول  دمیقول نم-
 ؟ یبدجنس  یلینشست رو لب تابان: خ

 ؟ یبگ  یخوا یم  یحاال چ-
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نمونه،   نمونی ب یراز   چیه م،یوهمه جا با هم باش شهی،همی ترکم نکن چوقتی،هی تنهام نذار  چوقتیه-
رو    یزد و بوس یهاکان لبخند ؟یدینباشه که بخواد ما رو از هم جدا کنه، قول م  ایدن نیتو ا  یچیه
که   ییزهای به تموم چ  دمیازحاال قول م یکاشت:خانمم چقدر توقعش باالست! اگرتو بخوا ش یشونیپ

 تو آغوش هاکان فروبرد.  شتریباشم. تابان خودشو ب  بندی پا یگفت

سرش نشوند. تابان هم بوس  یبوس چهارم رو رو یهمه خوش نیدوستت دارم. هاکان سرمست از ا-
ترسم سرما   یداخل خانمم؟هوا سرده م میجوا کرد:برگوشش ن  ریرو قلب هاکان زد. هاکان ز یز یر

 . یبخور 

خبر از دو چشم حسرتبار    ی. هاکان از خدا خواسته قبول کرد وبمیبعد بر  میدور تو باغ قدم بزن هینه! -
باغ شدند. قدمهاشون آهسته  ی بود،راه یعشق وعاشق  نیپنجره شاهد ا ۀشی ومتنفر که ازپشت ش
 شد. ی وهماهنگ برداشته م

 خودته!  ری تقص گهی. تابان اخم کرد: اون دیر یوقتها رو اعصابم راه م یگاه-

 منه؟  ریتقص یار یتو حرص منو درم -

 ِا هاکان! قرار شد امشب بدون بحث باشه. -

  رونی برسه. تابان نفس پر صداشو ب  جهینت هیبه  دیازحرفهامون هست که با یجزئ  نمیدونم! اما ا یم-
منم   کارکنم؟یتابان حلقه شد:چ  ۀهستم! دستهاش دور شون ت یصت طلب اخالق فر  نیعاشق ا یعنیداد: 

از   گهیحرفهامو بزنم چون مطمئنم فردا د دیآوردم ودلش با دلم راه اومده با رشیتابان! حاال که گ هیو
فرصت رو    نی: بازخوبه من اسادی هاکان دست به کمر وا ی. جلوستین یها خبر  یدست ودلباز  نیا

دوست    یتا هاکان جوابشو بده:من هرجور  دیخورده طول کش هی! یدیمن نمبهت دادم تو اونم به 
 کج کرد:  یکنم البّته از نوع خوبش. تابان لب  ی دارم با خانمم رفتار م 

  نید،اولیتو ذوق آدم که نگو! نگاه تابان به آسمون چسب یزن ی م نیهاکان!همچ یاحساس یب  یلیخ
 نشست.   نیبرف رو زم

 دنبال تابان راه افتاد... یداخل.هاکان ناراض میبهتره بر  ادیهاکان داره برف م-
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کرد. رفت   ینشسته بود وداشت موهاشو شونه م  نهیبه در زد و وارد اتاق شد،تابان جلو آ یتارا تقه ا 
شده تارا خانم دل از   ینشست: چ  یلب تخت نشست. تابان برس رو کنار گذاشت و برعکس رو صندل

   م؟یکن ارتشونیز ک ی ان شون کندند وافتخار دادن از نزدخ  امیت

 خانم رادمنش! یشد ابیکه کم یی تو نیمزخرف نگو! ا-

 نه رادمنش! میکنم پس تابان شکور یم یبابام زندگ ۀتارا!هنوز خون-

 خانم رادمنش.  یشی زود م  ای ریباألخره د-

 !  میمن تسل  ،یتو بگ یخوب هرچ یل یخ-

 امشب چطور بود؟ خوش گذشت؟  -

 ؟ یزبونم بکش  ریحرف از ز یاومد-

 ! هینجوریتو فکر کن ا-

 بگم؟  یخوا  یم یچ-

 تازه کرد.  یراستشو بگو! تابان نفس-

کنم، هاکان   یکنم چه خوب شد به هاکان جواب رد ندادم خدا رو هزار مرتبه  شکر م یفکرم  یوقت-
ستون  کنه،ی عمل م یعال  یر یگ میمقتدره، تو تصم  ه،یبرخالف ظاهر سرد واخموش پسر خانواده دوست

  زنه،یگدار به آب نم یخواد، ب  یم  لیدل یز یهرچ یخانواده اش هست، اهل منطق واستدالله، برا 
 خوش قوله...  دلسوزه،

اگر   ،یعقد نشست ۀ!حاال خوبه به زور سِرسفریذار یهاکان خان م نیا ربغلیاوووووووه! چقدرهندونه ز-
 شد؟  یم یچ  ینشست  یبا عشق م

رو گونه   یزد و بوس   یرو که گفتم هاکان داره. تارا ازسِر ذوق طرفش جست یینهایا ۀِا تارا! به خدا هم-
تونه مرد  یکه هاکان م یدی رس جهی نت نی! خوشحالم به ایبرات خوشحالم خواهر  یل یاش زد:خ

 .یباشه، به خصوص با اون کارت که امشب منو مامان وبابا رو چقدر شگفت زده کرد تی زندگ
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استفاده رو ازتک تک لحظاتم در کنارهاکان ببرم تا بعدًا حسرت شون رو نخورم،   تی خوام نها یم-
 رفته؟  ییجا نمی ب یرو نم  امی ت هیمدت یراست

 داینذاشت حرفشون ادامه پ یگ گوشزن یگرده... صدا ی برم  گهیروز د ت،چندی بابا فرستادش مأمور-
 گفت ورفت. تابان لمس اتصال رو زد: بله!  یر ی شب بخ ،یکنه. تارا قبل جواب دادن تابان به گوش 

-....... 

 گذره؟  یآتان جان! خوش م یخوب -

-....... 

 نه تنهام چطور؟ -

-...... 

 ؟ یگی! راست میوا یا-

-....... 

 ؟ یمن! آتان مطمن  یخدا-

-...... 

 . یبه هاکان زنگ نزد یکرد یخوب کار -

-....... 

 .یکن زود برگرد یتو رو خدا مواظب خودت باش، سع -

-....... 

 قبرس.  ادیوم کنهیلحظه هم درنگ نم هیهاکان بفهمه -

-....... 
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کنار تخت گذاشت. موهاشو دسته کرد  زی م یرو  ویگوش یباشه!مواظب خودت باش خداحافظ. با منگ -
. اشک تو  یاط ی احت یب  هیبامداد مرده باشه، اونم به خاطر  دیگنج  یوبا کش بست. اصالً تو ذهنش نم 

 بود...  دهیزحمت کش  یلیپرونده خ  نیا یچشماش لونه کرد. برا

  یبه چوب لباس فشوی حوصله ک  یراست رفت اتاق خودش. ب  هیدمغ کرده وارد شرکت شد.  صبح
خبر رو   ن یرفت. مونده بود ا ی. دست ودلش به کار نم زی کرد ونشست پشت م زونی شت سرش آوپ

بودند.   کیشلوغ و پر تراف شهی مثل هم  ابونهای . خدیچطور به هاکان بده. کالفه سمت پنجره چرخ 
به  یدست عی هاکان به اتاقش سر یشو جمع وجور کنه. با اومدن ناگهان  ختهی کرد افکار بهم ر یسع

 شد.  کشی. هاکان نزددی نمدارش کش یچشما

 تابان؟  یخوب -

 شد.  خیتر رو صورت تابان م قیآره! آره! خوبم. دق-

  دنیکن. با د رشد،عجلهینذاشت ادامه بده: هاکان د کایها ی... صداگه؟یم یا گهید زیات چ  افهیاما ق-
کارم تموم شد با هم  نکهیفت. دوباره برگشت: بعد ار  کای کرد. هاکان مردد سمت ها  یتابان سالم

 باشه؟ تابان به تکون دادن سر اکتفا کرد... میزن  یحرف م

 رفتند.   است یپارک کرد. به همراه هاکان به اتاق ر نگیتو پارک  نویماش کایها

 داره؟  کاریبابا باهامون چ یکن  یفکرم-

 منم مثل تو! -

 بگذرونه.   ریخدا به خ -

 سالخ خونه!  یبر  یخوا  یبگذرونه انگار م  ریدا بخخ  یگیم یجور  هی-

 مهم باشه!   یل یخ یل یکه کارش خ یاونم زمان کنه،یآخه بابا به ندرت ما رو باهم احضار م-

 بد به دلت راه نده...-
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نشسته بود  زی هاکان درهم شد.به پدرش که پشت م ی هم بود. اخمها یوارد اتاق شدند،هارا یوقت
به سه پسرش کرد. بعد   ینگاه یوهاکان نشست.هاد  ی هارا نیب  کای کرد. با بستن دِراتاق،ها یسالم

 اد؟ ی: هانا نمد یپرس  کای خورده مکث ها هی

درهم قفل شد و   یهاد یافتاده؟ دستها یباشه بابا! اتفاق ری نه! با شما سه تا کار دارم. هاکان گفت: خ-
چند تا   تی به خاطرشکا  یدورهم نی دراصل ا م؟یم جمع بشتا دوره فتهی ب  یاتفاق دیداد: با هیتک زیبه م

با هم  یبار   چند دمیادامه داد: شن یازپرسنل شرکته. هرسه متعجب به پدرشون نگاه کردند. هاد
  نیبه چن دیوهاکانه که با یهارا  شتریپرسنل! البّته طرف صحبتم ب  یاونم جلو د؟یداشت یر یدرگ

 درهم رفت.  شتریهاکان ب  یافتخار کنم، دستم درد نکنه با پسر بزرگ کردنم. ابروها ییپسرها

 .  یرو به پسر بزرگترت هم بگ نهایندارم! بهتره ا یبه کس  یپا رو دمم نذاره، کار  یاگر کس -

  ،یخورده فکر کن  هیگفت: یبودم.هاکان عصب ییدعوا ۀدعوا کردم نه شروع کنند  یمن تاحاال نه با کس-
 !یکه نزد یچه گند ین یب  یبعد م ،یفهم  یو خوب ممنظورم

  یقیبوده! هاکان نفس عم یچ  یبرا یبدون دیباال، با یکه صداتو برام برد  هیاگرمنظورت اون روز-
 شو حفظ کنه.   یتا خودنسرد دیکش

مثل تو چشمم هرز   ومدم،ی!چون مثل تو بار ن ستیمن ن یبرا هیامِرعاد هیتو   یبرا یاگرچشم چرون-
 نیآقا به ا نیدنبال ناموس برادرم که ناموس خودمم هست! رو به پدرش گفت: مشکل من با ا رهینم

شد: مواظب حرف   یعصبان  نبار یا ینداره. هارا یکه دوم هیفیانگل کث هیچون  شهیحل نم یآسون
ب چشمات باش  اوج گرفت: تو هم مواظ  یهاکان هم کم یصدا  ؟یکن  یبلغور م یدار  یزدنت باش چ

وشاهد بودم،    دمیمنم بارها د ی حرف هاکان رو گرفت: هارا ۀدنبال کایهرز نره. ها یکه دنبال هرکس
زد: به روباه گفتند    یپوزخند  ی. هارایدار  یدونند که چشم ناپاک یخوب هاکان حق داره،همه م

! پاتو به  یهارا نینشونه گرفت: بب  یشو سمت هارا دیگفت دمم! هاکان انگشت تهد هیک  اهدتش
چشمام، چشمت به   یجلو نکهیبه خاطر ا رون؟یاز اون خونه زدم ب یچ یدراز کن! برا متیگل ۀانداز

 ردک  یاون بدبخت خودشو تو اتاقم حبس م فته،ی اون نگاه ناپاکت به زنم ن نکهیزنم نباشه! به خاطر ا
  ینبارصدایبده تا چشمم دنبالش نباشه! اخودشوسمت جلو کشوند: طالقش    نیخشمگ یکـ... هارا

: تو خفه شو که هنوز باهات  ی! با هر دوتاتون هستم. برگشت سمت هارا دیباال رفت: بس کن  یهاد
کنم! آبرو   یخدا شاهده ازکار برکنارتون م دیپرسنل دعوا کرد یجلو نمیبب  گم،یبارم  نیآخر یکار دارم، برا
به جون هم   گهید نمیکنند؟ نب  یم  تیتون ازتون شکاکارمندها  دیکش ی! خجالت نمدیبرام نذاشت 
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الزم رو   یکارخونه همکار  یبازرس  میری م ی! وقتدیبگ یبابا! بهتره به هارا دیگفت: ببخش کای.هادیفت یب
 . ردک ینگاه به هارا هی یمته به خشخاش نذاره. هاد نقدری باهامون داشته باشه ا

 ؟ینکرد یمورد چرا همکار  نیتو ا-

 د؟یشما بهم اعتماد ندار-

 گفته اعتماد ندارم؟ یک-

 د؟ یکن  یم یهرماه از کارخونه بازرس یچ یپس برا یاگر اعتماد دار -

  دیجوابگو باشم، نبا  دیدارم وبا ی ف یوظا هی یدولت یکارمونه، منم نسبت به اداره ها یروال عاد نیا-
وارد   یچ شه؟یم یدار یخر یه چ اون خراب شد یبدونم تو دینبا اد؟یکارخونه دستم ب انیسود وز

 ستششبه از د هی یکه بخوام الک   اوردمی همه ثروت رو بدست ن نیشبه ا هیخارج؟ من که  یچ شهیم
گفت. رو به هاکان گفت:   یبله ا  یل یم یبا ب  ی؟هارایدیشن یکن  یم  یبه بعد همکار  نیبدم؟ از ا
 اتاقو ترک کرد.   ی باشه!هاکان بدون خداحافظ ادتونیحرفهام   د،یبر  دیتون  یشماها م

 برگشت و به پدرش نگاه کرد: جانم!  کای ! هاکایها-

 مراقب برادرت باش.  -

هنوز   ی کش  ی: تو خجالت نمیبرگشت طرف هارا یعصب  یرفت، هاد  رونیب  کایها نکهیچشم! هم-
و   یرو باال آورد  شیچندسال پ یۀنگفتم! اون قض یچی ه یدربدرش کرد ؟یچشم به زن برادرت دار 

کوتاه    یک ی نیا ینگفتم! اما برا یز یبازهم چ یراه انداخت یزرگر  یخونه دعواها ینگفتم! تو یز یچ
که چشم   یپسر  زنم،ی رو م  دتیق  شهیهم یبرا  یکارت برندار  نی! به خدا دست از ایهارا نیبب   ام،ینم

 ی!هارایبر  یتون  یبه حرفها فکر کن، حاال م خوام تو خونه ام باشه، خوب  یبه زنه برادرش داره رو نم
  یر یمن تأث یرو  چیه نهایکن ا تمینصح  یبه خون نشسته گفت:هرچقدر دوست دار  ییبا چشما

که بهش دل بستم وتا هر وقت شده بدستش  هیتابان رو دوست دارم، عاشقشم، تنها زن ه،منندار
 .ینشست تو صورت هارا یهاد نی. ناگهان دست سنگارمیم

برات   یبذار   یتو دست رو هر دختر  ؟یبه زن شوهردار چشم دار  یکن  یخجالت بکش! از خدا شرم نم-
  یدونم قصدت نابود کردن زندگ ی کودکانه بردار، منکه م یلجباز  نیاما دست ازا یخواستگار   رمیم

  یستپس د زه،یهاکان هم عز یز ی همون قدر که تو برام عز دم،یاجازه رو بهت نم نیهاکانه، اما من ا
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تو صورتش برداشت بلند شد قبل از   یلیس یدست از جا  یخودتو و اونو نابود نکن. هارا یزندگ  یدست
کالفه رو   یگردم بعد در اتاقو محکم پشت سرش بست. هاد یترک اتاق گفت: من از حرفم بر نم 

 ولو شد...   یصندل

.دستشو گرفت و سمت  دی. دم پله ها بهش رسدییشدو دنبال هاکان دو ادهیپ  نیازماش عیسر کایها
. هاکان بدون حرف، پله  یر یبگ یجد  دیکرده، تو که نبا یغلط هی یهاکان! هارا  نی خودش چرخاند: بب
  گهگفت تابان رو ب یبه منش دی کرد. دم دراتاقش رس  ی م  شیپابه پاش همراه کای ها رو باال رفت.ها

 اتاقش.  ادیب

 امروز زودتر برو خونه.  کایها-

 ! و به اتاقش رفت...یفهم یم یزد: بر  یلبخند محو  کا،یها ۀخونه چه خبره؟ دستش نشست رو شون-

بهش کرد. دستشو از  یطوالن باً یساعت بعد تابان تو اتاقش بود. اومد کنارش نشست. نگاه تقر مین
ا صبح گرفته بود؟ مشت من چر یگرفت:خوب موش کوچولو ینرمشو به باز  یبرد وموها رشالیز

 ؟ یزنیزد:چرا م یپهن هاکان. هاکان لبخند  ۀنیتابان نشست رو س

 منم خوبه بهت بگم کدو تنبل!  ؟یچندش رو آورد وونیح  نیباز اسم ا-

 ِا تابان!  -

 کنم.  یم یبه خدا تالف یرو جلوم ببر  یجانور موذ  نیاسم ا گهی بار د هیهاکان!  نیبب -

 ! دمیاوووووه! ترس-

 !شهیکردنم بدجور به ضررت تموم م  یتالف  یدون یخوب م  ،ی بترس  دمیبا-

!  شهیعاقبتش به کجا ختم م نیموش کوچولو؟بب  فتیبا من درب یاونو که البّته! اگر توهم جرأت دار -
 ها؟  یباش، نگو نگفت یخوب جناب رادمنش! منتظر تالف   یلی:خ د یکوب نیپاشومحکم زم هیطبق عادت 

 ؟ یجرأت ندار -
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 ادیصبح چت بود؟ تابان دوباره  یکرد وگفت: نگفت  بش ینص یخودیب هی! هاکان نی ببدارم! حاال -
به هاکان  یدونست چطور  یبهش محّول کرده بود.نم ی نی سنگ تیآتان افتاد. مسئول شبید یحرفها
 بگه. 

گفتنش   یعن یگفت:  دیتابان رو د  یمعّطل ی. وقترهیبگ می خورده دست دست کرد تا تصم هیمنتظرم! -
 برات سخته؟  نقدریا

 آتان باهات تماس نگرفت؟  شبید-

 نه!-

 با من تماس گرفت.-

 چرا به من زنگ نزد؟ -

 خواست بزنه من نذاشتم.-

 شو با زبون تر کرد.  دهیاونوقت چرا؟ تابان آب دهنشو قورت داد و لب خشک -

 . مارستانهیوتو ب  شده دایهاکان رفت باال: بامداد که پ یابرو یتا هی راجع به بامداد بود. -

 ...  ی... ولیآره! ول-

 نگرانم شدم زودتر حرفتو بزن.  ؟یچ  یول-

 تموم کرد. هاکان شوکه زده چشم به دهن تابان دوخت.  شبی... دشبید-

  روزیسرشو به دوطرف تکون داد:امکان نداره! خودم پر یوتموم کرد.با ناباور  ارهی نتونست دوام ب-
داد حالش خوبه.   نانیگذاشتم، با دکترش حرف زدم و اطم حرف زدم، براش مراقب  یباهاش تلفن

 کرد آرومش کنه. یتابان دستشو گرفت وسع

 . ادی برنم  یکار   چکسیعمردست خداست هاکان! موقعش برسه از دست ه-

 . کنهیم دییخوب بود، آتان هم تأ یهمه چ-
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 هیمبل تک  یکنند. به پشت  یکرده ونتونستند براش کار  یداخل  یز ی خونر ایخوب بوده، گو یآره همه چ-
  تیمأمور ن یفرستادمش به ا ی! اگر نمرمنهیداد وچشماشو بست توهمون حال گفت: همه اش تقص

 االن زنده بود، االن کنار پدر ومادرش بود. 

مجبورش نکرده بود.   یخودشم رفت کس تی اون خودش خواست بره، با رضا ست،ین چکس یرهی تقص-
رفت تو اون کشور خراب شده؟   یم دیبا یچ ینبود برا یلعنت  ۀپروند نیماشو باز کرد: اگر اچش هوی

 نداشت!   یاون که اونجا کار 

  غیازش در یچ ی،هیاومد انجام داد یازدستت برم  ی،هرکار یکرد شیسالمت  یتو تموم تالشتو برا-
 . یخودتو سرزنش کن دیپس نبا ینکرد

پسر بود رو من   نیا دشونیسالخورده که تنها ام رمردی وپ  رزنی پ هیبدم؟  یجواب خانواده شو چ -
 بیپرونده آس نیتو ا یکس ذارمی نم گهیخودم برم، د دیمن! از جاش بلندشد: با  یَازشون گرفتم، خدا

  وتلفن ر خت؟یدفعه بهم ر ه ی یاون شرکت وامونده چه خبره؟ چرا همه چ یتو نمیبرم بب نه،ی بب
پرواز به قبرس رو برام ِرزرو کنه. تابان   طیبل  نیبگو اول  کای ه هاب عیرو گرفت: سر  یبرداشت ومنش

 .دیاز دستش قاپ  ویسمتش رفت وگوش مهیسراس

  یخوا ی؟میشد وونهیسرجاش گذاشت.بّراق شد وگفت: د ویلطفًا دست نگهدار وگوش  یخانم ملوک -
 کار؟ ی اونجا چ یبر 

  چکسیاونها به ه ادیمثل بامداد سرش ب  ییتونم تنهاش بذارم تا بال یتابان! آتان اونجا تنهاست نم -
 کنند پس مانع رفتنم نشو.  یرحم نم 

دونم   یاونجا! من نم یخوان بر   یخوان، م  یرو م نیاونها هم هم اد،یاز دستت برنم  یکار  چیه یبر -
خراب شده  و   که تو رو بکشونند به اون نهیا یدونم تموم کارهاشون برا یم  نویاما ا هیموضوع چ

  میمپس باعجله تص ستم،ین نی که من بهش خوش ب هیزی چ نیکه من دارم، ا هیحس   نیبندازن، ا رتیگ
 .  دیزد وسمت پنجره چرخ ی. هاکان کالفه چرخ رینگ

کنم!من حاضرم جات برم اما تو نه!  یقبرس! تابان ملتمسانه گفت:هاکان خواهش م رمیم-
 نیا یسرنخ ها یکی  یکی یکه دار  ییتو نیدارند، ا اجیبهت احت نجایپدرت،مادرت، شرکت،همه ا

واخم کرده    ی. عصب رهی به باد م مهی وزحمات بچه ها نصف ون جهی تموم نت یتو بر   ،یکن  یپرونده رو بازم
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 میزن قا هیبه خاطر ترس از خودش پشت  گندیبرگشت: تو رو بفرستم؟ اون وقت نم تابانطرف  
 تابان!  یزن ی شده؟ حرفها م

  یچرا؟ تو منو بفرست م گهیزنند، تو د یم  ییحرفها ن یهمچ هیعاجز  یآدمها ؟ی گیچرا مزخرف م-
 کنم!  کاریدونم چ

  یکرد،تابان صندل یطوالن باً یسکوت تقر هیجا بکن! بعد  نی هم یبکن یخوا ی م یکار؟هرکار یمثالًچ-
داشت   دیخواست بگه ترد یاتاقو برداشت وآورد زد کنارهاکان. در گفتن اونچه که م ۀکنار گلدان گوش

  قیتا از طر واناونور آب رو هم بسپر به بهر یۀ! قضرانی ا یآتان برگردون دیحال حرفشو زد: با نیبا ا
 قبرس.  یخواد بر   ینه جون آتان درخطره نه تو م گهیکنه د یر ی گیالملل پ نییب  سیپل

کارمندهام! اونوقت   نهایازبهتر یک ینفر کشته شده  هیاونجا  گم؟یم یمن چ یفهم  ینم هنکیتو مثل ا-
 آتان رو برگردونم؟ یگیم

خوره!هاکان  ی مهم که به دردت م یل یخ گم،یرو بهت م  ی مهم  یل یموضوع خ هی  یاگرآتان رو برگردون-
قسمت موضوع   نیشتریالبّته ب گمی م ویتو سکوت نگاهش کرد. تابان ادامه داد: آتان که برگرده همه چ

 دونه. یرو اون م

  د؟یقدم ازمن جلوتر باش  هی دیشما دوتا چرا با-

 ما دوتاست.  یخوب از زرنگ-

 !شه یشما تو شروع م یگانگستر باز  دین یب یپس تا چشم منو دور م-

تابان؟ با اون آتان   یدیفهم  یکن ینم  یبه بعد سرخود کار   نین حد! هاکان با تحکم گفت:ازانه تا او-
نمونه اش اون بامداد  هیپرونده کار خطرناک نیتو ا یباز   دیبفهم  دی! بایمارمولک هم کار دارم حساب 

سر به   . تابانادبامد هیخوام عاقبت شما دوتا هم بشه شب  یبدبخت که نتونست جون سالم در ببره، نم 
 گفت.  یباشه ا ریز

 .  دیدار یبدون اطاّلع من قدم از قدم بر نم  گهید -

 چشم! تو هم آتان رو برگردون نذار اونجا بمونه! -
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به  یوا د،ی بد حی کم وکاست برام توض یب  یگ یرو که م یگردونم که تمام اون موضوع  یبرم یبه شرط -
 .دیقانعم کن  دیحال هر دوتاتون اگر نتون

  یلطفًا بگو دوتا چا ی زنگ زد:خانم ملوک ی. تلفن رو برداشت وبه منش دمیبهت قول م یش یقانع م-
 ... ارندیب

 ارن؟ ی بامداد رو م یآتان نگفت ک -

  نیبکن اونها جز ا رش ی به حال پدر ومادر پ یفکر  هی  ده،یوخبر م کنهیگفت خودش هماهنگ م-
داد   رونی ب ین ینواده اش بود.هاکان نفس سنگرو ندارند، بامداد تنها نون آور خا یا گهیپسر،کس د

 بغضشو قورت داد.  ستین گهیهنوز باور نداشت که بامداد د

 کنم.  یبراشون م یفکر  هی-

فکرکن پدر ومادر خودت هستند   ، یزنده هستند حقوق بامداد رو به اونها بد یبه نظرمن بهتره تا وقت-
رو   شونیتونه زندگ  یحقوق م  نی اما ا کنهی پسرشون رو پر نم یخال  یدارند،هرچند جا ازیوبه کمک  ن 

که بشه   ستبراشون ه یا کهیآب بار هیراحته که ماهانه  الشونینباشند، خ یکنه، محتاج کس  نیتأم
 .دیپرونده کم زحمت نکش  نیکنند،بامداد تو ا یباهاش زندگ

  یعنیاومد،   یستت برنماز د  ینبود. تابان دست مردونه شو گرفت: کار  نیدونم، حقش هم ا یم-
که   نهیتونه روح بامداد رو به آرامش برسونه ا یکه م یز یساخته نبود، االنم تنها چ  یکس کار  چیازه
 ی پدر ومادرشو داشته باش یهوا

 کنم... یکار رو م نیهم-

 درآغوش گرفتش.  یمادرش. ماهور با خوشحال  شی اجبار شب، شام رو رفت پ به

وگفت:قربونت بشم سرم   دیخوشحالم. صورت مادرشو بوس یل یخ  دنتیپسرم، از د یخوش اومد-
  ی. ماهور نم اشکشو با دست گرفت : کاش نم دنتید ام یتونم زود به زود ب  یشلوغه ببخش نم   یلیخ

 . یکن  یم تمیاذ ینطور ینکن ا هیزد: جون هاکان گر یمادرش لبخند یدلخوش  ی. برایرفت

 تو خونه. هیخال   یلیجات خ -

 .میتو فکر کن دست زنمو گرفتم ورفتم سر خونه وزندگ -
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کن.هاکان دست دور   تیداخل بعد گله وشکا ادی.هانا گفت:مامان بذار بکنهی اش فرق م هیاون قض-
 مادرش انداخت وبا هم وارد سالن شدند. ۀشون

 داداش پس تابان کو؟ -

 ؟یاوردیآره مادر! چرا تابان رو ن-

  یکه شدند درکمال تعجب مژده رو نشسته در کنار هارا  ییرای . وارد پذادی نست بتابان کارداشت نتو-
 یتابان عصر  ۀگفت: خال یبلند  سی ه هیهانا  کنه؟یکارمی چ نجای.اخمهاش درهم  فرورفت: اون ادید
  همدرگوش مادرش پچ پچ کرد اون بدبخت  یدونم چ ی مژده هم باهاش بود، نم نجا،یسر اومد ا هی

 قبول کرد... 

 میبر میخوا یهاکان! فردا شب م یزدند که ماهورگفت:راست ی داشتند باهم حرف م کایوها هاکان
بازشد: به به! جناب    یخونه. لب هاکان به لبخند یا یکم زودتر ب  هی شهیم ی خواستگار  کایها یبرا

  ا! چطور دلت اومد هانا رو تنه یبه سالمت  یشیمرغها م یقاط ی! باألخره تو هم دار کهیداداش کوچ
تموم مغز سرمو خورد تا تونستم قانعش کنم. هانا مغموم   ۀهفت هیتا آخر بازشد: کایها شین ؟یبذار 

 دونم واون!   یکنه من م  تتیبخواد اذ مایبه حال آ یکرده گفت: قبالً هم گفتم! وا

که   یتوازن رو برقرارکن یطور  دیبا  ،یمواظب باش دیبا یل یخ  کای! هایاوه اوه اوه!عجب خواهرشوهر -
گفت: دردسر دوقلو بودن  یهست پسر.هاد  نیبسوزه نه کباب وگرنه کارت با کرام الکاتب خینه س

زنده ام   تاخواد   یدلم م ؟یباال بزن  نیآست یخوا  یم ی:مادرتو کد یپرس ی! ماهور رو به هاراگهید نهیهم
 .نمیبچه هامو بب  یعروس 

  یعصب یخوام. هاد  یرو م  یدومًا قبالً حرفهامو به پدر زدم، بهش گفتم ک یتا صد سال زنده باش اوالً -
شون دخالت    یومنم باهات اتمام حجت کردم. مژده خودشو تو بحث خانوادگ یگفت: آره گفت

کرد به خاطر مادرش آرامش خودشو حفظ کنه.  یهاکان سع ه؟یدختر مورد عالقه ات ک یبگ شهیداد:م
 ناراحت شد. یهارا یی! مژده از رک گوشهینم ری گفت:نخ یهارا

  یم کی نزد ازدهیبه ساعتش کرد داشت به  یخوره.هاکان نگاه یدونستم بهت برم ی!نمدیببخش-
 شد.
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سالن تو   هویحادثه در قبرس فوت کرده.  هیاز پرسنل شرکت تو  یک یبابا اومدم بهتون بگم متأّسفانه -
 سکوت فرو رفت. 

 ؟ یک-

 بامداد!-

 اتفاق افتاد؟  نیا یک-

: از  د یپرس یدارند؟ هاد یمن!االن پدرومادرش چه حال ی گفت: خدا ی.ماهور با دلسوز شی چند روز پ-
 ؟یخبر دار  اتشیجزئ 

 ران؟ یا ارنش ی م  ی: کد یبه همراه آه پرس یبوده. هاد یداخل  یز یخونر  لشیدل ایگو-

 فرودگاه. دییا یب  دیهستند، گفتم اگر خواست رانیا آتان گفت تا پس فردا -

رفتنش به    لیبه مبل لم داد وگفت: دل  ی.هاراشهیوحشتناکه!باورم نم  یلی. هانا گفت: خامیحتمًا م -
 ! یکار  تیبوده؟ هاکان سرد جوابشو داد: مأمور یقبرس چ

 بهش رفت.  یچشم غّره ا یخوب بوده که طمع کرده به رفتن. هاد  تشیحتمًا پول مأمور-

از   یزبون بعض شی :کجا پسرم؟ هاکان با طعنه گفت: ندی بلند شد.ماهور پرس  گم؟هاکانیمگه دروغ م-
نگاه کرد بعد به  یخنجر کار دستم نده. ماهور دلخور به هارا نیتا ا رمیوبّرنده تره، م زتریخنجر ت 

 فردا منتظرم. نره،  ادتیهاکان: پس 

ما هم بعدًا خودمون  دندیآقا داماد وعروس خانم که به توافق رس دیرو بزن هیاول ید،حرفهایشماها بر-
 یم ؟ی دوز یو م یبر ی خودت م یبرا  یمعترض گفت: چ کای. هامیکن یم یخواستگار  نیا یرو قاط 

 خانواده ام باشند.  یاعضا ۀهم یخوام تو مراسم  خواستگار 

 . امیگفتم جلسات بعد م امی من که نگفتم نم-

 یچ گهیبندازه تو خرج، د یبگم اون طرف عروس خانمه،قراره بنده رو حساب دیاگر دردت تابانه با-
 ! خوبه؟  مینشد دستهاشو باال برد وگفت: تسل  کایها فیحر ؟یگیم
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ه مژده گفت:سالم به خانواده برسون.  کرد ب یواز پدرش خداحافظ   دیحاال شد! صورت مادرشو بوس-
 ودمغ کرده گفت:ممنون... زونیآو یمژده با لب

رو انداخت توقفل خواست وارد   د یسوم رفت... کل ۀپارک کرد. با آسانسوربه طبق نگیتو پارک   نویماش
دو قدم جلو   امیوضع آشفته اش شوکه شد. ت  دنیمتعجب برگشت عقب. با د امی ت یبشه که باصدا

  امی درکنار رفت تا ت یتونستم برم. هاکان از جلو ینم یا گهید یش که مزاحمت شدم جااومد: ببخ
با تعارف هاکان رو   امیکرد. ت زونیآو یدیرو به جا کل د یوارد بشه... در رو پشت سرش بست و کل

  یرو رو ین ی بزرگ اومد سالن. س  باً یتقر ین یس هیبعد با  قهیمبل نشست. رفت آشپزخونه،ده دق نیاول
  مده؟سرت او ییشده؟ چه بال یو کنارش نشست: چ  امی داغ  رو داد دست ت ری ش وانیگذاشت. ل زیم
  زی م یرو گذاشت رو وانی رو خورد ول  ریازش  یدونست چطور و از کجا شروع کنه. کم ینم امیت

: چرا  دیدوباره پرس امی ورت تص یکردن زخمها  زی وپنبه آورد... بعد تم  نیکناردستش.هاکان رفت بتاد
 ؟ یتصادف کرد ؟یشد  یختیر نیا

 نه!-

 .فتهیپس م ندتیبب ینطور یتارا ا ؟ی چرا درب وداغون-

کرد:   فیمقدمه شروع به تعر یب  امیحرف بزنه. ت امی نرفتم خونه. هاکان ساکت موند تا ت نی هم یبرا-
  نییپا ابانیتو خ ییشدم که برم خونه متوجه سر و صدا ادهی پ نی اومده بودم، ازماش تی تازه ازمأمور

 دمیجلوتر رفتم د یاما صدا آشنا بود،وقت کیتار باً یتقر  ابونیچه خبره؛ خ نمیتر شدم، کنجکاو رفتم بب
شدم، خدا   ری معّطل نکردم وباهاشون درگ گهیشدنشو دارند، د تیدو نفر تابان رو دوره کردند وقصد اذ

آورد وتو   رونی با خودش داشت رو ب شهیکه هم یفلف  ینبود، اسپر  ییدست وپا  یرو شکر تابان دختر ب
به تابان   نهی منو بب  افهیشکل وق نیاخواستم تارا با  یکتک خوردم، نم یاون دوتا زد، اما حساب یچشما

 دهیترس  یاون طفلک حساب  دنش،ید رمی اومده تا فردا بعد ازظهر خودم م شیپ  یگفتم بهش بگه کار 
:  دیپرس  ی. هاکان عصب نجایا امیها داشتم معذب بود گفت ب  یکه با اون عوض یر ی بود،به خاطر درگ
 بودند؟ یک  یبفهم  یتونست ؟یدیچهره هاشون د

: تابان  دی به موهاش کش یهاکان کالفه دست ؟یدار  یدشمن  یبود،هاکان! با کس کیتار باً ینه! تقر-
 حالش خوبه؟ 

 . یباش انی گفتم تا درجربهت  نیهم یراحت،برا   التی آره! خ-
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به بعد   نیانشاءا... بتونم جبران کنم از ا ،یکرد یدرحقش برادر  ،یتابان رو نجات داد نکهیممنونم از ا-
کم به خودت   هی نیلباسهاتو بده بذارم تو ماش  ری دوش بگ هیگردونم خونه. حاال برو  یخودم برش م 

  ییراهنما  باتکون داد.  یسر   امی. ت یتارا سرحال باش شی پ یر یبرس واستراحت کن تا فردا که م
 هاکان رفت حموم... 

به ساعت نگاه کنه   نکهیافتاد. بدون ا یدست راست افتاد. چشمش به گوش یزد و رو  یتخت غلت تو
که لبخند به لبش   دیچی پ یتو گوش خواب آلود تابان یبرداشت و با تابان تماس گرفت... صدا ویگوش
 آورد. 

 خودم! یسالم به موش کوچولو -

 کش اومد. شتریتابان لبخندش ب  دیتهد ی...... با صدا-

 تابان کم بشه.  غی از گوشش فاصله داد تا ج وی!... گوشیهم شد غویج  غیج  های تازگ-

 گوشم کر شد.  ؟یقدر داد نزن  نیا شهیم-

-...... 

 خوب! فقط خواستم حالتو بپرسم. یل یخ-

-..... 

 رو بهم گفت.  یهمه چ امیآره! ت-

-...... 

 رسونمت خونه.  یبه بعد، بعد از ظهرها خودم م نیاز ا-

-...... 

 ! یکن یچرا لج م-

-...... 

 .یگرد یدنبالت عصر هم با خودم برم امیکه گفتم، صبح م نیهم-
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-...... 

 منه. یبحث نگران ستیبحث بچه بودن ن-

-...... 

 .میزن   یدرباره اش حرف م شتر یبرو بخواب فردا ب-

-...... 

 هم حالش خوبه.  ام یت-

-...... 

گرفت فردا   میتابان بود نگران شد. تصم یهدف بعد نکهیسِرجاش گذاشت. ازا وی... گوشریشب بخ -
 رو بگه... زیوبه بهروان همه چ یبره کالنتر 

صدات   یگفت: تا وقت  مایمرتبه رو به آ یهمه چ نکهیاز ارو چک کرد مطمئن   یهمه چ گهیبار د هی برنا
 .یر ی گ یسخت م  یدار  یل یبا اعتراض گفت:داداش! خ  مایآ ؟یدیتو سالن فهم یای نکردم نم

 زنگ آپارتما نذاشت ادامه بده.  یکنم. صدا یکارم ی دونم چ یمن داداش بزرگت هستم وم-

 و رفت در روباز کرد...  یکن  یخانم رفتار م هینکنم مثل   دیتأک گهید-

 ستند؟ ی: بابا ومامان ندیپرس  ی. هادنهیرو بب  مایچرخاند تا آ یبه اطراف چشم م  کایها

خودشون    یروز   هیکردند،گفتند  ی اومد وعذرخواه  شیمشکل براشون پ  هی یول انیراستش قراربود ب -
خواهرعروس  رسند. تابان گفت:درعوض برادرعروس، وبه خودش اشاره کرد:   یشخصًا خدمتتون م

پروانه وبرهان   دنیبا د یزنگ آپارتمان دوباره زده شد. برنا رفت در رو باز کرد... هاد یهستند. صدا
 جون؟   یهاد یشد زیمتعجب شد.برهان باهاش دست داد وگفت:سوپرا

: من به وکالت از طرف پدر عروس  ی. برهان نشست کنار هادیانتظار نداشتم امشب تو مجلس باش -
خدمت برسه. ماهور با   یبعد خودش حضور  ۀکنم تا دفع یازم خواست در حق دخترش پدر  نجام،یا

  یگفتند هرچ مایپدر و مادرآ ست،ی ن ی. پروانه گفت:شب سخت هیلبخند گفت:پس امشب شب سخت
 نگران نباش ماهورجون.  میهم همون کارها رو بکن مایآ  یبرا میکردتابان  یبرا
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وارد سالن شد. دستهاش   ارهیرو ب ییبرادرش که گفت چا یدابا ص مایمجلس گرم شده بود. آ بحث
چرا  هیشگ یهم یکایآقا داماد همون ها نیزد:عروس خانم ا ی. تابان از دور براش چشمک دیلرز یم

که به   فیتابان رو از سرش جدا کنه اما ح ۀاون لحظه دوست داشت کلّ  مایآ ؟یدست وپات رو گم کرد 
.  کایبه ها د یتعارف کرد تا رس یرو به هاد یی چا نیوخانم باشه. اول نیامشبو مت هیبرنا قول داده بود 

اکتفا کرد ورفت کنار برادرش   یبه لبخند مای. آیگفت:خوشگل شد  ییبرداشتن چا  نیح  کایها
 شما برنا جون.   ۀرو به برنا کرد:با اجاز ینشست. بزرگترها مجلس رو بدست گرفتند. هاد

 ما هم دست شماست.  ۀکنم اجاز  یخواهش م-

پسرم؟ خانواده   یگیم ی:توچ دیچقدرباشه؟برهان ازبرنا پرس  هیمهر دییخوب جناب برهان خان!بفرما -
 مد نظر دارند؟ یخاص  زیات چ

 یتابان جون بوده همون قدرباشه. برهان رو به هاد یبرا یجسارت نباشه آقا برهان! هرچ-
 ؟ یجون موافق یگفت:هاد

عروسم هم باشه. نگاه تابان رو   نیا یتابان جون هست برا یبرا هیمهر ی! پس هرچ هیعال  یل یخ-
بوس براش   هیداشت، افتاد. نامحسوس لبهاش  یهاکان که پا رو پا انداخته بود و چشم ازش بر نم 

.  ندانبه هاکان شاد وخ  دیرد نگاه تابان رو دنبال کرد تا رس یفرستاد که هاکان خنده اش گرفت. هارا
کرد تا اون نگاه  ینم غیدر یچیبه تابان از ه دنیرس یبرا  د،یکش یخط ونشون مهاکان  یتو دلش برا

رفته بودند تا حرفهاشون    مایوآ کا ی دست زدن جمع به خودش اومد . ها یمال خودش بشه. با صدا
ماهورجونم   رماازماهورشروع کرد:بف  نباریبرگشت. ا ینی ری رو بزنند. تابان رفت آشپزخونه و با ظرف ش

 عروس دومت البّته بهتره بگم زلزله خانم.  ین یریش نمیا

به   دیگفت. رس یدور ازجون  هی هیبه بق  ین یریتعارف ش  نی خوشگلم بشم. تابان ح یعروسها یمن فدا-
  یعروس  چیآهسته گفت: ه  ین یریبرداشتن ش  نیکن برادر داماد! هاکان ح نیری کان:بفرما دهنتو ش ها 

شد؟ ظرف    تیو حسود یدیرو د کای. تابان با ذوق نگاهش کرد:هارسهیعروس خودم نم یبه پا
که   یاون روز  تیّ برداشت وگفت: به ن  یک ی ی.هارایآقا هارا دییتعارف کرد:بفرما یرو به هارا  ینی ریش

و   تیچه برسه تو واقع  ی نیب ی . تابان اخم کرده گفت: اون روز رو تو خوابم نم میمنو تو به هم برس 
 ازش فاصله گرفت... عیسر
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تموم شد. همه در حال   یوخوب   ری به خ  مایتو انگشت آ ینامزد ۀبا گذاشتن حلق یخواستگار  مراسم
خودمون  یکه نتونستم تو مراسم خواستگار  نیز ابودند. هاکان در گوش تابان زمزمه کرد:ا یخداحافظ 

 خوام.  یباشم معذرت م

. بوس  ستی اش مهم ن هیارزه، فقط کنارم باش بق یم یبودنت به صد خواستگار  ،یمهم االنه که کنارم -
 ازت ممنونم. یزد: به خاطر همه چ  شیشون یرو پ یز یر

 . یتر بود پیهم خوشت کایقابل آقامون رو نداره، امشب از ها-

 .یبش مونیکردم که ازگفتن حرفت پش  یجمع کار  یجلو یدیوقت د هینباش دختر، طونینقدرش یا-

نذاشت به حرفهاشون ادامه بدند: هاکان همه منتظر   یهاد یازدوست رسد نکوست. صدا یهرچ-
ا! ه یخواستگار  میبرات بر گهیبار د هی میتون یم یگفت: داداش اگر بخوا ی. هانا به شوخمیتوهست

زد پشتش و به سمت درهلش داد:  یکی آتان  شه؟یم یعن ی. هاکان گفت: دندیهمه به حرف هانا خند 
وقته... برنا تا دم در بدرقه شون کرد و از   رید گهیبرو د ؟ی گرفت یگفت تو چرا جد یز ی چ هیحاال هانا 

 کرد...  یا ژهیوپروانه هم تشکر و یهاد

             ********************************************** 

  زنهیبهشون سر م یبرگزارشد. هاکان به پدرومادرش قول داد هر از گاه  یبامداد به خوب  ۀجناز عییتش
: پدر ومادرش  د یپرس ی!هانا با ناراحتم؟ینباشند. آتان دست هانا رو گرفت وگفت: بر یز یونگران چ

  ونهنت یچ ی وه یواونم ازدست بد یبچه داشته باش  هیسخته  یل یکنند؟ خ یچطور نبودشو تحمل م
 نگران نباش .  ذارهیزمزمه کرد:هاکان تنهاشون نم رگوششیجاشو ُپرکنه.آتان ز

 سوزه. یدلم به حالشون م-

 . هانا رو مجبور به رفتن کرد. شهینبودش تو شرکت هم حس م  یحت  زم،یدونم عز یم-

جوون بود. تابان    یلیبره خ  ایاز دن نطوریشناختمش اما حقش نبود ا یرو به تابان گفت:من نم مایآ
: پس هاکان کجاست؟  د یازهاکان نبود.با نشستن آتان پشت فرمان پرس یکرد.اثر  ت یبه جمع  ینگاه

 .  ادیروشن کرد وگفت: بعدًا م نویآتان ماش 
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معترض برگشت عقب: زن داداش کجا؟ هوا داره  کای. ها امیخوام با هاکان ب  یم شمیم ادهیمنم پ-
  مایخوام تنها باشه. آ ینم گمیم نی هم یشدن گفت: برا ادهی . تابان در رو باز کرد قبل از پشهیم  کیتار

 وهانا هم نتونستند منصرفش کنند...

داد که کجاست. هاکان تو  امکی بهش پ  لیداشت. با موبا تی بود وچشم به جمع ستادهیا یا گوشه
 یآروم براش دست دیبود رس  ستادهیدرخت ا هی ریچشم چرخوند تا به تابان که تنها ز یلوغاون ش

  مزده بود آرو یآفتاب  نکیبه تن داشت وع یتکون داد. نگاه تابان افتا به هاکان که کت وشلوار مشک 
 تکون داد ومنتظر شد... یسر 

تا شما رو   د یادرجون هوا سرده بلند بشمردم رفته بودند. هاکان کنار پدر ومادر بامداد زانو زد: م تموم
 .  دیخور یسرما م  دیبمون  نجایبرسونم خونه ا

 خوام امشب کنار پسرم باشم.  یمن م-

شد. تابان   ری سراز رزنیپ یروح بامداد آرامش نداره. اشک از چشما  یبمون نجایمادرجون هواسرده ا-
مجهول به تابان نگاه  رزنیکنم. پ یانداخت:من کمکتون م رزنیپ یبازو  ریجلو اومد دست ز
بلند شد.  دهیخم  یتکون داد وبا قد یسر  رزنیهمسرم هستند تابان. پ شونیکرد،هاکان گفت:ا

 کمک کرد...  رمردیبه پ همهاکان 

  رمردیجاده هم خلوته، اگر از من پ ه،یطوالن  ری ده شب بود. جمال پدر بامداد گفت:پسرم مس ساعت
به خاطرما   میبهت زحمت داد یلی برام، امروز خ یبمون، توهم مثل بامداد  نجایامشبو ا  یکن  یگوش م

 داد... امیمنم راحته. با اصرار جمال وهمسرش هاکان قبول کرد وبه آتان پ  الیخ  ی،بمون یگرفتار شد

  یشیگرما ۀل یوس چیوسط اتاق پهن شده و ه  یساده بود.تشک ولحاف یلیبه اتاق کرد.خ ینگاه  تابان
  یشد. تابان خسته با لباس خودشو رو تشک انداخت:اونقدرخسته ام که مثل جنازه م  ی نم دهیدرش د

 کنار تشک.   نیآورد وگذاشت رو زم رونیمونم. هاکان پالتوش ب 

لحاف.   ری . با حرف هاکان پالتوش درآورد و رفت زمیبر دیبخواب،فردا صبح زود با   ایپالتتو رو در آر و ب -
 هاکان دست دورکمرش انداخت ودر آغوش گرفتش. 

برگشت طرف هاکان: باز اسم اون  یتو بغلش آقاش بخوابه. تابان عصبان  دیمن با  یموش کوچولو-
 اسم؟ نیازا ادیبگم بدم م ی؟چطور یچندش رو آورد
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 امشب خدا لطفشو در حقم تموم کرده.   -

 هم باش.  یتظر تالف پس من-

باش. شالشو از سرش درآورد وموهاشو بو کرد. تابان لبخند   شمیخرم، االن فقط تو پ  یاونم به جون م-
باشه معترض  -بهت نگفتم؟   یکوک باشه اما بعدًا معترض نش  فتیامشب ک ذارمیزد:منم م  یحیمل
 درآغوش هاکان فرورفت. شتری. بشمینم

 تابان؟-

 جانم! -

 بود؟  یچ  یبود با اومدن آتان بهم بگ که قرار یموضوع-

 .گمیبهت م ادیفردا که آتان ب -

 مجبورم تا فردا صبر کنم؟-

 بله!-

 فعالً که دور دست تو وآتانه. -

 . یخسته شد یل یبخواب امروز خ  ریبگ-

 خوشحالم.   یلیخ یوکنارم موند  ینرفت  نکهیمعنا نداره، از ا یخستگ  یباش شمیتو که پ-

 . ری بخواب! شب بخ  ریدرکنارتم قبالً هم بهت گفتم، حاال بگ شهیمن هم-

 گفت...  یر یرو موهاش زد وشب بخ  یبوس-

  یو م  زدی م شی آت گاریپشت س گاریس تی کرده بود. ازعصبان نیکم یبامداد هارا ۀاز خون رونیب
 هگیکرد. د ی م شتریحسادتشو ب ۀدرآغوش هم شعل  دنیاتاق وخواب  کی.بودن تابان وهاکان در دیکش
شو نسبت    نهیتونه بهش دست بزنه ک یتابان ازش دوره ونم  نکهیتونست ازتابان دور باشه فکر ا ینم
 کرد.  یم شتریهاکان ب به

 . میمون ی! تا صبح مریبرافروخته شد: نخ یهارا م؟یآقا بر-
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 .شهیشبه! فقط اعصاب خودتون خورد م  مهیاالن ن-

 . یپشت ابونیببر خ   نویخفه شو حرف نزن، تو ماش-

 چشم قربان... -

خونه خودشو پنهان  یپشت درخت روبرو عی. در که بازشد سردیچ یبه خودش پ   یمار زخم  نیع  تاصبح
اومد وپشت سرش هاکان. بعد تعارافات معمول با جمال در دوباره بسته شد.  رونی کرد. اول تابان ب

  ۀکرد که باعث خند  ییسرش زد، در گوشش نجوا یرو ی لقه شد وبوستابان ح ۀدست هاکان دورشون
تابان در کنارهاکان تا سر حد جنون   دنیشد. دست مشت شده شو تو پالتوش فرو برد. د بانتا

اومد و رفتن شون رو نظاره شد. با تنفر ازهاکان   رونیاز پشت درخت ب نیبردش. با حرکت کردن ماش
 ... ارمیگفتم اونو از چنگت در م  یک  نیه، ببلب زمزمه کرد:تابان مال من ریز

سکوت هاکان  ؟ی:چرا رد کردد یشد پرس یم ادهیکه پ یشگ یهم ابانیبا گذشتن هاکان از خ  تابان
 موجب شد دوباره سؤالشو تکرار کنه. 

باز شد که هاکان اجازه   یگفتن حرف  ی. دهن تابان برایخوام همه بدونند تو همسرم یم-
شدن به شرکت قلب تابان شروع به زدن کرد  کینگو. با نزد یز یخودمه پس لطفًا چ  ۀنداد:خواست

 شنوند...  یهم صداشو م گرانیکرد د یکه حس م  یطور 

نگاه متعجب پرسنل رو   کهیرفت درحال   یدست گرفته بود وسمت اتاقش م یتابان رو محکم تو دست
 بود...  نیین سرش پادنبال خود داشت. تابا 

  میاکتفا کرد و گفت: تا ن یاون صحنه لبخند به لب گفت:مبارک قربان!هاکان به تشکر  دنیبا د یمنش
 پرسنل تو سالن اجتماعات باشند.  ۀهم گهیساعت د

 چشم!  -

رفت که   یاتاق که بسته شد. تابان نفسشو رها کرد وگفت: کارت زشت بود. هاکان سمت کمد در
.  شی صندل  یکرد به پشت زونیداشت. پالتوش درآورد وآو یاس اضافه اونجا نگه مدست لب هی شهیهم

  وتو ر یروز   هی دیدرست بود باألخره با یلیکرد گفت: کارم خ  یرو باز م راهنشی پ یدکمه ها کهیدرحال 
  زیتم راهنی کنار کمد انداخت و پ یشو رو صندل  رهنی. پدهیکردم االنم وقتش رس یم یبه همه معرف

 . دیرو برداشت وپوش 
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. تابان با اشاره به  ادیشلخته بدم م  یکن از زنها  زیکم خودتو تم هی یبهداشت س یتو هم برو تو سرو-
اونوقت منه بدبخت   دیخودتون دار  یواضافه برا زی دست لباس تم هی یوضع هاکان گفت:حاال جنابعال

 . یکن یم سهی با خودت مقا یرو دار 

 .شهیم رمونیبه سر و صورتت بکش داره د  یدست هیحرف زدن زود برو   یبه جا-

 ؟یبرنامه رو راه انداخت نیباالفاصله بعد از مرگ بامداد ا ست یبه نظرت زشت ن-

 میرفع ابهامات پرسنل فضوله. تابان تسل یبرنامه برا هی ! میبزن وبکوب داشته باش میخوا  یما که نم-
به خودش کرد. شالشو درآورد و    ینگاه نهی. از آیبهداشت   سیهاکان شد ورفت تو سرو یحرفها

مل  یر  یکمرنگ زد و کم  یلیرژ خ هیبه صورتش زد...   یموهاشو با دست مرتب کرد و با کش بست. آب
به   یاکتفا کرد. دست نیه همبا خودش نداشت ب یشتر ی. لوازم ب دیکش ی خط چشم مشک هیو 

  یز ینگاه نکن چ ینطور یبهش کرد. تابان گفت: ا ینگاه  هیاومد.هاکان  رونیوب  دیلباسهاش کش
 به خودم برسم.  نیاز ا شتر یهمراهم نبود که ب

 نگفتم موش کوچولو!  یز یمن که چ-

بار سومه، دوبار اول  نی! ایدیموجود چندش وافتضاح رو بهم نسبت م نیا ادیز  های هاکان تازگ نیبب -
 هیزد و  ی کنم. هاکان سرخوش لبخند  یم یمطمئن باش تالف گهیبار رو د نی گرفتم اما ا دهیرو ناد

زدن به هوا رفت هاکان   ی. تا دست تابان برایخودم یبوسه از لپ تابان گرفت:هنوزم موش کوچولو
 : همه رفتند سالن؟ د یپرس یبه خودش گرفت و از منش  ی. ظاهر جدرونیبخودشو از اتاق انداخت 

 اومد وهمراه هاکان راه افتاد... رونی بله قربان! تابان از اتاق ب-

بامداد به همکارها از تابان خواست سر سن بره.    ۀدوبار ت یو تسل یا قهیده دق یسخنران  هیاز  بعد
کنارهاکان قرار گرفت، هاکان دوباره   یکرد... وقت دنیتابان شروع به لرز  یبار دست وپا  نیاول یبرا

  یازهمه مخف الچرا تاحا نکهیوا م یماهه با هم عقد کرد ازدهیبه  کینزد یشروع کرد: منو خانم شکور 
خانم   نیدست ا یابهام برطرف شده باشه که چرا امروز اول صبح دوارمیخودمو دارم، ام لیدال م؟یکرد

 ...دیتو دستهام بوده؟! امروز همه ناهار مهمون من هست  بایز

به   هیو تک نهیلبخند، دست به س هیبا  کای گفتند.ها یم  ک یتک تک پرسنل بهشون تبر یسخنران  بعد
بپرسم چرا از  شهی: مساد یسالن خلوت شد هاکان روبروش وا یکرد. وقت یصحنه نگاه م نیبه ا وارید
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  نهیا بابتمن  یگرفت و گفت: خوشحال وار یاز د هیتک کای بازه؟ ها یل جنابعا شی تا حاال ن  یاول سخنران
 . شهیدوال دوال نم یشتر سوار  یدیکه فهم

 تا حاال که شده بود. -

همه آدم؟  نیا نیبرم ب یگفت:حاال من چطور  یبا هزاردردسر دادِش من! تابان با لحن درمونده ا-
  ریاز بودن در کنار مد یرو باز بذار تا همه بفهمند دار   شتیجانم! ن ستی گفت: سخت ن کایها

 .کا ی ها ی. مشت تابان نشست رو بازویشیبداخالقشون ذوق مرگ م

  ۀشده اون دختر دایپ  یکیگذاشته؟ دلم خوش بود حداقل  ریهم رو تو تأث مایخجالت بکش! اخالق آ-
 !مایآ ۀلنگ یشد  یکی  نمیب یسر رو ادب کنه م رهیخ

 ؟ یحرف بزن  ینطور یا مایراجع به آ ادیزن دادش دلت م -

اون دو تا   یزن تو باشه دوست من بوده ها!آتان وسط کل کل کردنها  نکهی! حواست باش قبل ایهو-
 یچرا به جون هم افتادن؟ هاکان با تأّسف سر  نهای: اد یباال رفته ازهاکان پرس یی. با ابروهادیسررس

 :هاکان! ت تو شرکتم هست حاال شدند دوتا! تابان با اعتراض گف  وونهید هیتکون داد:دلم خوش بود 

به هاکان  یکردند. چشم غّره ا  یکرد که با لبخند نگاهش م  کای به آتان وها یجان هاکان! تابان نگاه-
  مایآورد. هاکان گفت: تابان با آ ی جان گفتن من بال درم نیبود از ا  مایگفت:حاال اگر آ کای رفت که ها

و روبه هاکان گفت:   نهک دایحرفها ادامه پ نیاز ا شتری آتان نذاشت ب  ؟یدینفهم  نویا فرق داره هنوز
 تو اتاقت؟  میبر یایم

 تو اتاقم چه خبره؟ -

 . میکه قراره منو تابان باهات حرف بزن یاون موضوع ۀهاکان! دربار یج یگ-

 ...میآهان! باشه بر-

:چرا اون شب د یپرس  یبا تعجب گفت:امکان نداره!هاکان عصب  کای آتان وتابان،ها یحرفها  دنیشن بعد
 بهت نگفتم.   یز ی چ یهست یلبشوخاراند وگفت:ازبس آدم تندمزاج وعصب  یآتان باال ؟یبه خودم نگفت 
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تونم   یگرفتن اّطالعات تو شرکت رخنه کرده؟ امکان نداره! نم یدوسال مهراب فقط برا نیتو ا یعنی-
هست که ممکنه ما   یتنها سر نخ  م ی! گفتیو نگفتم که مرغ رو از قفس بپرون ر  نهایباورکنم. آتان گفت: ا

 برسونه. میخوا یکه م یز ی رو به اون چ

و   یالک  ،ینذارمرگ بامداد بعد اون همه سخت ه؟یک هیقض  نیپشت ا میداداش حق با آتانه، بذار بفهم-
  جیفکرکرد. اونقدر گ ین کمکنم. هاکا یباشه! نذار زحمت نه ماهه مون هدر بره خواهش م چیاز سر ه

 برند...  رونی ب  تاقاشاره کرد از ا کای . آتان به تابان وهارهیبگ  میتونست درست تصم   یوکالفه بود که نم

باهم دوست  یفکر کرد که از کودک یدست ودلش به کارنرفت،همه اش به محراب  یآخر وقت ادار  تا
درکار نبوده و از پشت   یدوسال، دوست نیبود ا دهیاما امروز فهم  ش،ی چند وقت پ نی بودند تا هم

کرد وتابان وارد  ی! دِراتاق تقه اشیدر لباس م  یبهش خنجر زده، ازش سوِء استفاده کرده، گرگ 
 برداشت راه افتاد... فشویک  نی سنگ یی:هاکان وقت رفتنه. هاکان دل از پنجره َکند. با گامهاشد

! هاکان بدون مخالفت  یکن  یحالت رانندگ  نیخوام با ا  یرو بده من!نم  چییدست دراز کرد:سو تابان
 رو داد بهش...  چییسو

  یم یدونم سخته دوست صم  یشد ودستشو گرفت:م  لیدم آپارتمان، تابان سمتش متما دندیرس یوقت
فکر کردن  اقتیل یافراد نیبکنه،چقدر فاجعه اس،اما بدون! چن انتیبهش خ  ،یآدم بعد ازسالها دوست 

  ،یار ی به روش ن  یز یچ شتیپ ادیم  یخواد وقت یدلم م ،یبراشون غّصه بخور  نکهیدارند چه برسه به ان
نه ماه زحماتمون هدر بده، نذارمرگ   ۀجی نت کا،نذاریتون مثل سابقه، به قول ها یبذار فکرکنه دوست

.  یرفتارت کنترل داشته باش یخوام رو  یمهرابه، ازت م  نیبمونه، تنها سرنِخ ما هم جهینت  یبامداد ب
   ؟یمون یم شمیبه تابان کرد:امشب پ ینگاه

برخورد   یمنطق شهیکنم مثل هم ی هاکان من دو شبه نرفتم خونه،مامان صداش دراومده، خواهش م-
 کن.

 ...یکن  یرو گونه اش زد:ممنونم درک م ی! برو. تابان سمتش کش اومد: بوس دمیفهم-

 یجور  هیرفت خونه. دلش از تنها ماندن هاکان   ید وداشت منشسته بو سی سرو یتو تاکس تابان
با آتان تماس   رونهی ب  مایشام با آ دیفهم  یزنگ زد وقت  کای آورد و به ها رونی ب  فیازک شویبود. گوش

 گرفت. 
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 سالم آتان! -

-....... 

 شش؟ یپ یامشبو بر  یتون ینداشت،نگرانشم،م ی خونه،هاکان حال خوش  رمیمن دارم م  نیبب -

-...... 

 دمغ بود.  یل ینه موقع اومدن خ-

-....... 

 توئه.  یزحمتهام برا شهیممنونم،هم-

-...... 

 نفهمه من بهت خبر دادم.  نیقربونت خداحافظ... بب-

-........ 

 ...  ری ممنون شب بخ-

گزارش    قهیبه دق قهیتابان گذاشته بود تا کارهاشو دق ب یتعق ینفر رو برا هی ی مرگ بامداد،هارا بعد
  یازش نشده نبود. داراب پرونده رو جلو یمدت خبر  نی ازموضوع مهراب گذشته و تا ا یده. ده روز ب

  یگدار به آب زد. هاکان به درون پوشه نگاه یب شهیکردم اما نم دایمهراب رو پ یهاکان گذاشت: جا
آتان   کرد. ی :آدرسش کجاست؟ داراب به آتان که کنار دست هاکان بود نگاهدی انداخت از داراب پرس

 نه.  یعنیداد باال  ییابرو

رو در نظر   ییچند جا ینطور یا یداشته باشه، آدمها یزندگ  یثابت برا یجا هی  ستمیهنوز مطمئن ن-
 راه فرار داشته باشند. یتا موقع گرفتار   رندیگ یم

 چهار ساعته بذار مراقبش باشه.  ستیرو ب یک یخوبه! -

 چشم.-

 ؟ یبه بهروان هم گفت-



 به رنگ دل  یدیترد

320 
 

حرکاتشو   نی خوام کوچکتر یمراقب باش!م یل ی. پوشه رو برگردوند به داراب:خانهیآره!اونم در جر-
  نیگذاشت، ح  فشیپنهان بمونه. داراب پوشه رو درون ک دتونیاز د یز یچ دی نبا یباش ِرنظرداشتهیز

 تونه پنهون بمونه مطمئن باش...  یمن نم  دیاز د یچ یبلند شدن گفت: ه

جمع کرد و    لشویسربلند کرد ساعت چهار تموم بود. وسا  یغرق کرده بود که وقت خودشو تو کار اونقدر
 رفتن شد...  ۀآماد

 شد.  داشیمنتظر تابان بود که آتان هم پ نگی پارک تو

 ؟ یِا هنوز نرفت -

 منتظر تابانم.-

 هم زودتر رفت.  کای رگاهه،هایتعم  نمیآخه ماش ؟یرسون  یمنم م-

شد: ببخش    کیاومد. لبخندزنان نزد نییبعد تابان هم با آسانسور پا  قهی. ده دقمیری باهم م ادی تابان ب-
 گفت وسوار شد... یستیمهم ن  هی. یمعّطل شد

 دارم. ی گفت:اول منو برسون خونه که کار واجب  آتان

  یهمه راهو برگردم.تابان گفت: من عجله ا نیاول تو رو برسونم دوباره ا هیتابان سر راه مونه ،چه کار-
جمع   نیامروزعاقل ا  نکهیبه تابان کرد:مثل ا ینگاه نهیارم اول آتان رو برسون که کارشه واجبه. از آ ند

 منم.

جواب هانا را   دیبعدًا خودت با دمیرس ریچرا د شهیم  یهاکان لج نکن منو برسون وگرنه هانا شاک-
زد. تابان از  یآتان سمت خونه حرکت کرد. آتان برگشت سمت تابان وچشمک  ی. با غر زدنهایبد

  ادهیخونه تون هست منو پ  کینزد یسوپر  هیشد:هاکان هوس پفک کردم،  کی پشت به هاکان نزد
  ی. تابان نگاهیالزم نکرده تو بر  رمی گ ی!خودم برات مخودیگفت: ب  ی. هاکان عصبامی بعدًا م دمکن،خو

  هی! یکنم. آتان گفت: هاکان بچه شد یم یکه منم تالف کنهیرفتارم   ینطور یآتان! ا نیبه آتان کرد: بب
 گرده. یو برم رهیم قهیدق

گل کرد: پس   شی. اگرچه دل تابان ازحرف هاکان گرفت اما لجبازیکن یخواد ازش طرفدار  یتو نم -
 . رمی راه رو خودم م  یۀکن بق ادهی جا پ نیمنو هم
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رو کاغذ    سیبنو یخوا یم یگفت:هرچ دیتابان!سکوت تابان رو که د شهیم  تیزی چ هینچ! امروز -
 تابان خوشش اومده بود.  یداد.آتان از لجباز  هیتک   ی. تابان بغ کرده به صندلرمی گ یبرات م

 خوبه؟  رمی هاکان من باهاش م-

 پارک کرد. نوی ماش ابونیخ چی! سر پشهیتون م یز ی چ هیامروز شما دوتا -

 یتکون داد:مثل بچه ها یشد. هاکان سر  ادهی پ نی. تابان مثل جت از ماشد یطولش ند ادیفقط ز-
وقتها آدم کودک    یشدن گفت:چه اشکال داره بعض ادهیپ ن ی. آتان حکنهیم یسه ساله چه ذوق

 ... ستندیدرونش فعال بشه؟ همه که مثل تو ن

به سبد کرد:جان   یو... کرده بود. آتان نگاه لی وپفک ولواشک وپاست پسیرو پر از چ دیسبد خر تابان
تابان سرشو محکم تکون داد: سفارشات هانا جون رو هم   ؟یرو بخور  نهایا ۀهم  ییتنها یخوا یمن م

  هی دیدرو که  ین یبادام زم یبود. بسته ها یخوارک  ۀچشمش به قفس زدیطور که حرف م  نیگرفتم.هم
. با برداشتن دو بسته نقدرخوشحالهیتوجه شو جلب کرده که ا یگفت. آتان مونده بود چ یآخ جونم
 تابان تا آخر باز شد: بله که دوست دارم. شین ؟یدوست دار  یلی:خ دیپرس یوهند ینی بادام زم

 ؟ یخور  یدخترچقدر هله هوله م-

چند روز دارمشون. دوباره به راهشون ادامه دادند.  یرو برا نهایخورم،ا یشبه نم  هیهمه رو که -
نشست   یخارج شد... وقت یرو گرفت و از سوپر  دیخر  ۀسیازسه ک سهیک هی که تموم شد.  دهایخر

 ؟ یرو بخور  نهایا ۀ هم یخوا یهاکان برگشت طرف تابان: تو م 

 . آتان که سوار شد راه افتاد...هینچ! سفارشات هانا خانم هم توشون قاط-

  دنتیاز د  ؟ین یداخل مادرتو بب ییایب  یخوا ینم یکه اومد  نجایگفت:تا ا  سادآتانیکه وا نیماش
 ها!  شهیخوشحال م

  نوی . اونقدرآتان وتابان اصرارکردند که مجبور شد ماشگهیوقت د  هیبمونه  شهیرمیتا تابان رو برسونم د-
آوردند. هاکان مشکوک برگشت به   رونی ب نیماش  یببره داخل پارک کنه. آتان وتابان بسته ها رو از تو

داخل. تابان   دیبر  ذارمیچه خبره؟ نم نجایا دیهردو نگاه کرد. جلوشون رو سد کرد: تا شما دوتا نگ
 وآتان بهم نگاه کردند. 
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تا  دیموش کوچولو دست به دست هم داد نیمارمولک با ا یمثالً چه خبره؟ رو آتان زوم کرد: مثالً تو-
رو   یجانور موذ نیهاکان زد: باز اسم ا یبه بازو یمنتظرم! تابان مشت د،یبکشون   نجایمنو ا
  یدون یم  میکشوند نجایدست به کمر منتظر جواب بود. آتان گفت: بله! با نقشه تو رو ا ؟هاکانیگفت

 نهی درخشک شده تا پسرشو بب نیماهه چشمش به ا کیچرا؟ به خاطر خاله! به خاطر مادرت که االن 
  وقتش دلتو به یوقت وب  یتو که ناله ها ؟یشنو  یشبانه شو نم یها هیتو! تو که گر رهیدر م نیکه از ا

 یخداعالمه؟! راه رسهیم یبعد ک  نیبعد! ا یبذاربرا  یگیباهات حرف بزنم م  امی! تا م ارهیرحم نم 
  یاونم برا میرو شاد کن  رزنیپ  نیحداقل دل ا میکرد  یک یآره! منو تابان دست به  ،یبرامون نذاشت

 یخونه، با وجود بودن هارا نی که پا بذاره تو ا دیرو به تنش مال یهمه چ یۀپسرش! تابان پ دنید
نه بهونه! امشب   یار ینه خم به ابرو م  یکن  یتو نه اخم م  یدر که رفت نیهاکان!از ا نیبازم قبول کرد، بب 

تابان هم از پدرش اجازه گرفته، پس خوش به حالته که هم   ،یمون یم نجایاومده ا نیآسمون به زم
که   یخور   یازم کتک م نیو کارت باشه همچ»نه« ت نمیبب  شته،یهم زنت پ یکن  یمادرتو خوشحال م

گرفت و دماغشو با دو   نییپا  وگفتم! هاکان سرش  یجد نویا ،یهست یو چ یبود  یبره ک ادتی
بعد تو  ۀاشکال نداره! دفع نبار یوول کرد، سرشو بلند کرد وبه آتان چشم دوخت: ا دیانگشت کش

رو شونه اش زد: داداش   یاس. آتان دست هر دوتاتون خونده ۀفاتح دیکن  ریمنو غافلگ ینجور یوتابان ا
برو   فتینکن! حاال هم راه ب  دیتهد خودی کاسه، ب نیآشه هم نیهم یرفتارت رو ادامه بد  نیا یتا وقت

به   یز یزد وگفت:چ  یبه آسمون کرد لبخند یزدم و زودتر ازتابان وهاکان رفت. تابان نگاه   خی نجایکه ا
  ینطور ی شد:چرا ا یاومد با نگاه هاکان تالق نیینگاهش پا یبهار نمونده اما هوا هنوز سرده. وقت

 ؟ یکن ینگاهم م

 ؟ یچطور -

که بعدًا با    دییتابان باز کرد: فعالً بفرما یحرف راهو برا ی مرتکب شده. هاکان ب یکه جرم یکس  نیع-
 ... !زمیتابان بازشد: ممنون عز شی! ن یشما کار دارم اساس 

  مایشد. آ یلحظه ازهاکان جدا نم هیخانواده اش باز دورهم جمع بودند.  نکه یخوشحال ازا ماهور
به   یپسرها دراومد. تابان نگاه یصدا  کهیسرشون گذاشته بودند. طور یوهانا و تابان خونه رو رو

 بود.  دهیساعت کرد. هنوز وقت شام نرس

 هم قبول کردند... مای. هانا و آمیدرست کن کیاس ک  هیپا یبچه ها ک -
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  دینیداد. باألخره طال صداش دراومد: ازدست شما! بب   یدستور م هی ک یپخت ک یبرا هرکدومشون
  میکن یم  زشیبوس رو گونه اش زد:نگران نباش خودمون تم  هی! تابان دیدیآشپزخونه رو به گند کش

وسمت اجاق گاز رفت.   دیدیم دست خودتون یکار  هیدونم آخرش  یتکون داد:م یطالجون! طال سر 
  یلحظه ولش نم  هیکردن هاکان  یفکر تالف زدی طور که داشت با همزن تخم مرغها رو م نیتابان هم 

به آشپزخونه کرد هانا   یرو صدا زد تا کارشو ادامه بده، نگاه  مایشو گرفت. آ  میکرد. سرانجام تصم
رو   ها لونیاونجا گذاشته بود. نا دهاشو یرفت که تموم خر ینتی سرگرم الک کردن آردها بود. سراغ کاب

گذاشت. از طال   شبندشیپ  بیها رو تو ج ینی . بادام زمدیخواست رس یرو کرد تا به اونچه که م  رویز
 کنم. ابی خوام گردوها رو آس یکن کجاست؟ م  ابیآس نی: طال جون اد یپرس

کرد.  یم یهم قاط  ینی ادام زمکردن گردوها، ال به الشون، ب ابی آس نیآبچکونه... ح یباال نتیتو کاب -
تابان گرفت: تو   یرو جلو  کیظرف ک مایآماده شد؟ آ کی : مواد کدیکارش که تموم شد از بچه ها پرس 

بهش کرد: آره دستت درد نکنه درآخر   یخوبه. تابان نگاه سرسر  نی بب یرو درست کرد  کیک نیقبالً ا
 ... میکن یپودر گردو رو اضافه م 

 یدونستند هاد یم  شونیشب زندگ نیامشبو بهتر یبچه ها تموم شد.ماهور وهاد یباسروصدا شام
 !نمشیب  یکجاست؟ نم ی:هاراد یپرس

تابان کل   غیج یدفعه صدا هیتونه با بچه ها باشه.  یامشب نم فیبچه ام سرماخورده تو اتاقشه! ح-
کردند نفس   یرو دنبال موهانا که تابان  مایآ دنیسالن رو پر کرد. ماهورنگران به سالن رفت. با د

بلند   یر طال اونقد یشطرنج بودند. صدا ی. پسرها هم تو اون همه سروصدا درحال باز دیکش  یراحت
  کایهرسه دختر باال رفت و وبه آشپزخونه هجوم بردند. ها غیج  نباریآماده اس. ا کی بود که بشنوند ک

  غی سرم رفت از بس ج میآورد قوم سرخ پوست رو تو خونه ای میدونم زن گرفت یگفت: نم ی به شوخ
زنه   یاغی دو تا  نیتا قبل اومدن ا دیدون  ی! خودتونم خوب مدیزنند. آتان گفت: گردن هانا ننداز یم

اون دوتا! دخترها   ۀلنگ یکیفعالً که هانا هم شده  ه؟یچ  یاغی من آروم بوده. هاکان اخم کرده گفت: 
و داد زد: بچه ها   زگذاشتیم  یها رو رو یدست شیپ  مای با دست پر وارد سالن شدند. آ  یکی  یکی

از آب   یچ  ستین لومکه سه آشپز داشته باشه مع یک ی .آتان گفت:کیوچا ک یبه صرف ک   دییبفرما
نکن وگرنه  نیمون توه کی آتان! به ک یدراومده خدا بهمون رحم کنه. تابان معترض گفت: هو

 خوام.  یباال برد: من معذرت م   میتسل ۀبشه. آتان دستهاشو به نشون بتینصازش  یز یچ  ذارمینم

 حاال شد... -
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 نیگلم درد نکنه با ا یگفت:دست دخترم وعروسها ی بودند.هاد  کیبا ک یسرگرم خوردن چا  همه
هرروز   دی به بعد با  نیاز ا کمیگفت:من عاشق ک مایرو به آ کا یکه پختند!واقعًا خوشمزه اس!ها یک یک

االن درست کردم تابان مجبورمون  ین یب  یدلتو صابون نزن اگرم ادی گفت: ز مای. آیبرام درست کن 
اونقدر براش درست کن تا حالش  تی سر خونه وزندگ یرفت  یگفت: وقت  مایکرده. ماهور رو به آ

د ش  داریب یرا برداشتم وقت   یگفت. هانا گفت: سهم هارا یچشم مایبهم بخوره. آ کهیک  یازهرچ
 گفت... ی! هانا باشه ایدیدرست کرده فهم  یک  یگیگفت:بهش نم یبخوره.هاکان عصب

داد جمعه باهم   شنهادیزدند. هانا پ   یحرف م  یدخترها هم به جمع پسرها اضافه شدند.از هر در  نباریا
درست از طرف آتان همه  یز ی برنامه ر هیبا   زد،یم یساز ناکوک  هی یچالوس. اول هر ک یالیبرند و

  ادرتگفت: تابان دخترم از طرف من پدرت وم دیموافقت بچه ها رو د یوقت یموافقت کردند.هاد
گفتند. آتان  یچشم  مای. تابان وآگذرهیخوش م شتری ب ینجور یتو هم به برنا بگو ا مای دعوت کن،آ

کنار   نیهم یاومد برا ینم  خوشش ادی ز یباز  نیکنند.هاکان از ا یباز  لیداد با هم اسم فام شنهادیپ
 وتابان قبول کرد... کایها یبا اصرارها دامایکش

که آتان گفت   یکه چرا عقب هستند.با حرف زدینق م  کای سر ها مایهانا وآتان ازهمه جلوتر بود. آ گروه
  ی. تابان سر امیبخورم وب  یشروع به نوشتن کردند. تابان تو فکر کشور بود که هاکان گفت:من برم آب 

  آشپزخونهشد تابان معترض گفت: خوبه  دایهاکان پ ۀبعد سروکل قهیتکون داد:باشه... پنج دق
 هست.  تیدوقدم

 ؟ یدیبه کجا رس-

شو بازکرد   رهنی پ یباال ۀکردند. هاکان دکم یشروع به باز  یباختم. دوباره با حرف بعد یچ یه-
 ؟ یگرمه! تابان متعجب نگاهش کرد: تو خوب یل یوگفت: خ

 خوره ها؟...  یبرنم  ییبه جا یبکن   یکمک هیباشه. تابان دوباره سرگرم شد:تو هم  یآره! حواست به باز -

. هیدونست چ  یشد،حالت تهوع داشت.خودشم علت دگرگون شدن حالشو نم  ن یکم تنفسش سنگ کم
ن  خورد  یگذشت. برا گهید ۀقی ادامه داد. ده دق یبچه ها رو بهم بزنه وبه باز   یخواست خوش ینم

لحظه همه شوکه زده  هی. دیچ یتو سالن پ یبد یافتاد وصدا زیآب بلند شد. دوقدم نرفته رو م  ۀدوبار 
  کایتابان هم پشت سر ها د،ییبه خودش اومد و طرفش دو   کایکردند. قبل ازهمه ها یم هشنگا

 خودشو رسوند...
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  یاومد. هانا  سع یلحظه بند نم  هیتابان  یدرحرکت بود.اشکها مارستانی با سرعت باال سمت ب آتان
 . زدیم یتونست. سرهاکان رو پاش بود و رنگ صورتش به کبود یکرد آرومش کنه اما نم 

 تر کرد...  ادی ز نویبه عقب کرد وسرعت ماش نهی از آ یآتان تو رو خدا تندتر برو.آتان نگاه-

وره؟ آتان کالفه به اتاق  : حالش چطد ینگران پرس ی. هاددندیباالفاصله بعد از آتان رس یوهاد کایها
دفعه چش شد؟ اون که حالش خوب  هی: د یپرس  کای اشاره کرد:هنوز دکتر باال سرشه. ها نهیمعا

صدا   به کایروبروش بود نگاه کرد. تلفن ها واریداده وبه تابان که منگ د هیتک   واریبود؟هانا به د
 جواب بدم...  رونی به صفحه اش کرد:مامانه! برم ب ینگاه  کایدراومد. ها

. همه دکتر رو دوره کردند. ستادی جمع، ا دنیاومد. دکتربا د رونیب  نهیساعت بعد دکتر ازاتاق معا مین
 ؟ ی:پدرشد یپرس  یدکتررو به هاد

 بله دکتر. -

 !  ینیدارند؟ هانا قبل از پدرش گفت:به بادام زم تیحساس  یز یپسرتون به چ-

دونم  ی گفت: م یتونه منجر به مرگش بشه؟ هاد یکه م دهیاونقدرشد تشیحساس   دیدون یم-
از بادام  دیگیحاال شما چطور م  شهیرد نم   لیآج نی ا یپسرم ازصد فرسخ  نجاستیدکتر!مشکل ا

 ه؟ ینیزم

مونند وفردا مرخصه.   یداده شده امشب تحت نظر م  صی تشخ  تی به هرحال مشکل پسرتون حساس-
  یکرد. دعا م یکردن از نقطه ضعف هاکان استفاده م یتالف  یبرا  دیبود نبا مون ی تابان از کارش پش

 هوا.  دینفهمه. دست هانا که نشست رو شونه اش دومتر پر یز یموضوع چ نیاز ا یکرد کس

 ببخش ترسوندمت؟ -

 نه...نه...ترسم به خاطر هاکانه.-

نفس   یپسرشده؟ هاد نیوارد بدن ا ینی بادام زم یدونم چطور  یگذشت، فقط نم ری خدا رو شکربخ-
گفت؟ آتان جواب   یشد؟ دکتر چ   ی: چدیتازه وارد سالن شد پرس کای. هادیکش یآسوده ا

 ت؟ ی :حساسدیباال پر کا یها یابرو یتا ه یبوده.  تی داد:حساس

 بله!-
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 خوره. ینم   ینیوقته بادام زم  یل یچطورامکان داره؟ خ-

 اتفاق افتاده.  نیا ی چطور  ستیمعلوم ن-

 شه؟یمرخص م یحاال ک -

 فردا!-

 مونم.  یم ششیمن پ  دیشماها بر مارستان،ی ب شیشکر به موقع رسوندخدا رو  -

 .ینذار  خبر یمنو ازحالش ب-

و همچنان   دیآشفته اش کش  یبه موها  یموندند. تابان دست کای چشم بابا!... همه رفتند وتابان و ها-
 نیی وصل کرده بودند. اشکش پا ژنیتنفسش بهش اکس یراحت  یبه هاکان چشم داشت. برا

 یتو دماغ یگذشت. تابان با صدا ریگفت: زن داداش حالش خوبه خدا رو شکرکه بخ  کایاومد.ها
  یچطور کبود شده بود وخس خس م  یدون  یاز دستش بدم، نم دمی! ترسکایها دمیترس یلیگفت: خ 

شده! البّته اون موقع  یر نطویزد:قبالً هم ا  یلبخند کا ی اون مرگ رو تجربه کردم . ها یکرد،من جا
رو که  ییداره، مامان تموم مواد غذا تیحساس  یبه چ میدونست  یدانشجو بود، باِراول همه نم

 هی یبود، برا  یحذف کرد، کارسخت شیی غذا ستیمدت از ل هیتا  یکی  یکیرو   ندزا بود تی حساس
  دیرس نکهیرو انجام داد، تا ا سکی ر  نیا نیهم یداره،برا یآلرژ  یمهمه بدونه بچه اش به چ یلی مادرخ

درست  ین یبادام زم ۀهامون پور یبچگ  ادیروز تولد آتان بود،مامان به  ادمهی  ،ینی به بادام زم
که   ینیساعت بعد حالش از ا میمامان! تا تونست از اون پوره خورد، ن یکرد،هاکانم که عاشق پوره ها

به بادام  دیدوند،اونجا بود که مامان فهم خدا دوباره هاکان روبهمون برگر یعن یبدتر شد  ین یب یم
  مسالهاست لب به بادا شهیرو به خونه قدغًا کرد، باورت م  لیداره و آوردن اون آج تیحساس   ینیزم
 تابان نگاه ازهاکان گرفت: چند ساله؟ م؟ینزد  ینیزم

  نکهی هاکان هردو رو متعجب کرد: ده ساله! تابان خوشحال از ا یحسابش از دستم دررفته. صدا-
لب تخت نشست: تابان رو تا   کای اکتفا کرد.ها یبه تکون دادن سر  ؟ی:بهتر دی پرس دارشدهیهاکان ب

 .یسرحد مرگ ترسوند

  یلحن سرزنش بار  کابای .هاستی ن یخوام.تابان دستشوگرفت وگفت:الزم به عذرخواه  یمعذرت م -
 ؟ یخور  یچرا م یدار  تی حساس  ینیبادام زم گفت: تو که به 
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 بار دومم باشه؟   نیبخورم که ا یدید یمن خوردم؟ تا حاال ک -

 اتفاق افتاده؟ نیا یپس چطور -

  دیوگفت: لطفًا بذار  ختی رو درون سرم ر یدونم! پرستار وارد اتاق شد و آمپول  ی دونم!خودمم نم ینم-
ما تو رو به   کنهی م الیندونه خ  یگفت. با رفتن پرستارگفت:هرک ی چشم کایاستراحت کنه. ها  ماریب

 مون کنند!  رونیب ومدنیتا ن رونی ب میبر ای! تابان جون بگهیخوب بخواب د م،یحرف کشوند

 کجا؟   کایها-

 گفت؟  یپرستاره چ یدی! ندرونی ب-

در   نیمنشست:ما پشت ه شیشون یتابان رو پ  ۀبوس ؟ی گرفت یگفت تو چرا جد یز یچ هیحاال اون -
  یم میگفت: داشت کایبگه ها یز یچ  نکهیصدام کن. پرستار دوباره اومد، قبل از ا  یداشت یکار  میهست

 ... دی. پرستار رو به هاکان گفت: لطفًا شما هم بخوابرونی ب میرفت

حساب.   هی تسو یرفت دنبال کارها کایرو امضا کرد. ها  ص یترخ ۀکردن برگ تی زیدکتر بعد از و صبح
 هر دو سمت در رو نگاه کردند.  مایآ یتابان هم کمکش کرد لباسهاشو عوض کنه. باصدا

هاکان جون؟ دماغتون چاقه؟ هاکان خنده اش گرفت: مچکر!از   ی! وارد اتاق شد:بهتر یسالم برهمگ-
قرضش    شبیشوهر بنده کجاست از د  نینگاه به اتاق انداخت:پس ا هی مایشما. آ  یها یاحوالپرس 

افتاده به خدا طاقت   یاگر اتفاق خبرم؟ی نکنه اونم به مرض داداشش گرفتار شده ومن ب د؟یگرفت
  یلوازم هاکان رو از تو کمد جمع کرد و گذاشت داخل ساک دست یۀشو دارم. تابان بق دنیشن

لبخند   مایها!آ ینیب  یرو بذار کنار وگرنه بد م یلودگ مایگرده آ یکنه االن برم هیوگفت:رفته تسو
! تابان دست به کمر  شمیم یجور  هی فتهیم  یجار  نیدونم چرا هروقت چشمم به ا یزد:نم یگشاد

که من  یدون  یم رون؟یاز بغلت بزنه ب ینشونت بدم صد جار  یجار  هی یخوا  ی:م سادیواجلوش  
 !ادیاز دستم برم  یبزرگه هستم وهرکار  یجار 

 یهمه برا  هیگفتند! االن عصر تکنولوژ یبزرگتر زور م  یها  یکه جار  یتابان جون گذشت اون زمون-
 !رندی هاشون بگ یحال جار  یاوستا کارند، بلدند چطور  هیخودشون 

 ه؟ینطوریا داً یِا جد-
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 بله!-

 هیحال گرفتن   یفهم یاون وقت م ارهینمونه درب  یکارمندها ستیبه بابا گفتم اسمتو از ل  یباشه! وقت-
کارمند   یتابان جونم!اسمم رد شده برا  یگیم ی: جدد یبازشده پرس یبا چشما مای چطوره؟ آ یجار 

 اکانبزرگه اس. از ه یاز لطف جار  نیست،این گهیهاکان روگرفت وگفت:د ینمونه؟ تابان ساک دست
باشه که    نطوریاگرا د؟یفتیبه جون هم م نجوریا شهی: شما همد یپرس ؟هاکانیبلند بش یتون  ی:مد یپرس

 میما خودمون بلد دیخواد نگران باش   ینم کای هاکان رو گرفت: تو وها یزاره! تابان بازو  کای کار منو ها
ازتابان  کا،ی شدند.ها تنرف ۀآماد مایآ یواحوالپرس کای. با اومدن ها میبر نییهم پا  یاز گلو یچطور 

 به هاکان کمک کرد...  نی خودشم تا در ماش  ارهی ب لویخواست وسا

 نجا؟ یا یمنو آورد یچ یخوام برم آپارتمان خودم، برا  یگفت: م کای معترض به ها هاکان

حداقل مامان  نجایحواسش بهت باشه ا  دیبا  یکی تونستم ببرمت اونجا، ینم یکه دار  یا جهی با سرگ-
منم راحته؛  الیخ  یباش  نجاینزن، چند روز ا نقدرغریوطال هستند. تابان پنجره و رو بست و گفت: ا

.  گهید زیچهر اینه؟  ایحالت خوبه   ؟یخور  یم  یچ ؟یکن  یکارمی چ ییندارم که تنها نویا ۀشوردل گهید
آپارتمانت خدا   یبر  یمامان زنگ بزنه و بگه سر خود راه افتاد نمیاخطارگونه گفت: هاکان بب کایها

به  یبندمت به تخت. چشم به غّره ا یم  خیچهار م امی بندم وخودم م یم یشاهده چشم رو بزرگتر 
بود    یبار  نی ومد  نیرو گونه اش زد:مواظب خودت باش. ا  یشرکت. تابان بوس  یرفت:بهتره بر   کایها

 دوست داشتن...  نکهیا یعنی نیو ا دش یبوس  یکه تابان م

 خودشو به اتاق هاکان ع یاومدن مهراب به شرکت سر دنیشد.آتان با شن  دایمهراب پ ۀسر وکل دوباره
هاکان نشست. با تلفن از تابان خواست   یرو داخل نفرسته. رفت جا یسپرد کس یرسوند. به منش

کرد. آتان  یبه در وارد شد.اول سرش اومد تو بعد کل بدنش. سالم ی. مهراب با تقه اادیاونم ب
جوابشو داد:به به مهراب خان! پارسال دوست امسال آشنا! مهراب بدون تعارف نشست رو مبل  

مدت برم خارج از شور،هاکان  هیاومده بود مجبور شدم  شی برام پ یکار  ۀمسئل هی: زی م کینزد
من   ادی کش اومد وسمت جلوخم شد: متأسفانه حالش خوب نبود نتونست ب زی رو م ست؟آتانین

 درخدمتم! یدار  یجاش هستم، کار 

 با خودش کار داشتم. -
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  دیگفت. تابان وارد شد. مهراب رو ند یدیی. دراتاق زده شد. آتان بفرما کنهیم  یمنم هاکان، چه فرق-
 گرفت وسالم داد.

موضوع مهم  هی ۀخوام دربار  ی!منیبه مبل مقابلش اشاره کرد:لطفًا بش ؟آتانیداشت یبا من کار -
ما  داد: خوب آقا مهراب بفر هیتک  یداشت. آتان به صندل  ی باهات حرف بزنم. مهراب چشم از تابان برنم 

 .گمیبود. مهراب چشم از تابان گرفت: به خود هاکان م یکارت چ

انبار کارخونه باهات حرف   ستیل  ۀخواستم دربار یم ی. رو به تابان گفت: خانم شکور یهرجور راحت-
 زد: من درخدمتم. یبزنم. تابان لبخند

  کایکرده،ها یر انبار رو دست کا یموجود ستینفر ل هی شی مسئول انبار تماس گرفت گفت چند روز پ -
باال رفته به خانم رادمنش گزارش    یل یاز پرسنل، رقم حسابشون خ ییرفته بود بانک،چند تا روزیهم د

. شش دانگ  دمهراب رو نگاه کر یرچشم یتابان ز ه؟یکنند، ازنظر شما راه حل چ  یدادم اونم داده بررس
 حواسش به موضوع بود.

دست بردند رو   ستیکه تو ل ییبگرد اون کسا  یکن یکه م یکار  نیاول گمیم ی خوا یاگر نظر منو م -
که  ییردشون رو گرفت، اونها شهیم یکار   فتی از رو ش ه،یکردنشو کاره راحت دایکن هر چند پ  دایپ

  برو که پول به حسا ییها یراحت شماره حساب دیتون  یمجوز از دادگاه م هی حسابشون پر شده با 
 رو روشن کنه.  زیتونه همه چ  یم نتی پر هی ای ،دیکن  یر یگیشده رو پ  زیافراد وار نیا

موند وبعد رفت... تابان   گهیکم د  هی. مهراب میبدست آورد یی زهایچ هیداراب قبالً مجوز گرفته و -
 پالتوش در آورد وداد آتان. بی مطمئن از رفتن مهراب اخم کرده نامه رو از ج 

.آتان نامه رو برداشت و بازکرد.  دینامه هم بدستم رس  نیشد ا دایآقا پ نیا ۀسر وکل  کهی درست زمان-
. تابان نامه رو برداشت وخواند. با  زیم یپرتش کرد رو تی نامه رو خواند، با عصبان یچند بار محتوا

 به آتان نگاه کرد. ینگران

 ترسم آتان! یمن م-

 گذره؟ یتو سر اون آشغال م   یچ ستیبه بهروان خبر بدم، معلوم ن دیبا-

 نزن.  ینامه حرف نیا ۀن درباربه هاکا-
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. آتان بلند وهمراه تابان از اتاق خارج شد:  شهیم یبفهمه بهش نگفتم از دستم عصبان  شه؟یمگه م-
وپوک   کیو از ج  کنهیم یهست داره باهامون باز   یدرست،هر ک  یغلطه چ یچ گهیدونم د ینم

ازخونه  ادی روزها ز  نیکرد: تابان مراقب خودت باش، ا  یخبر داره. دم در اتاق تابان مکث مونی زندگ
 ...یگ یم یتکون داد: متوجه ام چ یکالً با خانواده مون لج هست. تابان سر  هینرو،هر ک  رونیب

 پرونده یبهروان داد وگفت: باز شروع کرده! بهروان نامه رو بعد ازخواندن ال لی نامه رو تحو آتان
کم فکرکرد وگفت:من که نداشتم. آتان هم گفت:   هیتابان  د؟یگذاشت وگفت:تلفن مشکوک نداشت

 .شهیزده نم  یتلفن رسهیجالبه نامه که بدستمون م

: ممکنه از  دیاس. آتان پرس هیقض نیپشت ا یک میبفهم  دیخودتون، با نیب هینفوذ  هیهست  یهر ک-
امکان داره. دوباره   یز ی گفت:هرچ ل یشتن پرونده تو فاگذا نیکارمندها باشه؟ بهروان بلند شد وح  نیب

  نامهتو  یتا حاال هرچ  دیمراقب خودتون باش  یلیروزها خ   نیبرگشت سرجاش نشست به آتان گفت:ا
رد گم   عیسر رسهی سرنخ ازش م هیمونه، تا دستمون به  یشبه م هینوشته درست انجامشون داده،مثل 

 . کنهیم

خورد فکر کرد:چرا تا حاال به فکر    هیممکنه مهراب باشه؟ آتان وبهروان به تابان نگاه کردند. بهروان -
 ه؟ یمهراب نفوذ دیگی م  یعنی: د یبود؟کالً از اون غافل شده بودم. تابان پرس دهیخودم نرس 

طور   نیمه  دیبذار  انیدرجر دیباشه،هاکان رو با زیحدسه!اما شما حواستون به همه چ هیفقط درحد -
 .  کنهیخانواده تون رو. تابان نگران به آتان نگاه کرد. آتان گفت: خاله بفهمه که سکته م

ساعت   م یمدت از تهران دور باشه. تابان و آتان ن هیتا  نکهیا ای دیبهش بگ یجور  هی دیبه هرحال با-
 خارج شدند...  یبعد از کالنتر 

 گهید یفکر   هی دیبا شه،یشکاک م   ییجا مشیبفرست ییاگر تنها  هی: ماهورجون زنه باهوشد یپرس تابان
  یداد و گفت:نم  هیتک  نی ماش ۀپنجر ۀ. آتان دستشو لبرونی که بشه راحت از تهران فرستادش ب میبکن 

 هنگ کردم.  گهیکار رو بکنم د ن یا دیبا یدونم چطور 

 رو داره؟  یکس هیتو ترک -

جوون بود رحمت    یفوت کرد، مادربزرگمم وقت شینداره، پدربزرگم پنج سال پ یا گهیبرادرد  ایخواهر -
 خدا رفت. 
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 خدا رحمتشون کنه.-

 ممنون. -

 اونجا داشته باشه! یکس وکار  هی دیبه هرحال با -

 خواد بره.   یداره، اما خودش نم-

 االن واجب شده بره.-

 . گمی بعد جوابشو بهت م رمی گ یدخترخاله داره،رابطه اش هم خوبه باهاش،اول تماس م هی-

 خوبه!...-

  رید نقدریمادرش برگشت: چرا ا یرفت که با صدا  یکرد. داشت سمت پله ها م  زونیپالتوشو آو تابان
 بود مجبور شدم بمونم تا تمومش کنم. ادیزد وگفت: کارم ز یلبخند ؟یکرد

 برات ناهار بکشم. ا ی ب لباسهاتو عوض کن-

پله با    ۀلباس طبق معمول سوار بر نرد ضی خوردم. پله ها رو باال رفت... بعد از تعو  یز یچ هیتو شرکت -
  یم یک ،یآدم نشد یتکون داد: شوهر کرد ی. پروانه با تأّسف سر نییوداد ُسر خورد واومد پا  غیج

 دختر؟  یعادت زشتت رو ترک کن نیا یخوا

 یبهداشت سی ازحدقه دراومده سمت سرو یبچه اس. تابان با چشمها کنهیفکر م هنوز  نکهیا یبرا-
 برگشت.  

برداشت ودستهاشو خشک کرد:مگه   یچند پِردستمال کاغذ زی م یاز رو ؟هاکانی کن  یکارم ی چ نجایتوا-
 .  ارمیپروانه از رو مبل بلند شد:من برم براتون قهوه ب رم؟ی وقت بگ  دیزنم با دنید یبرا

. هاکان دست تابان رو گرفت و باهم نشستند روکاناپه و به پروانه گفت:من  یینه مامان! قهوه نه! چا-
عود کنه؟ مامان همون   گرنتیم یخوا   یقهوه بازم ی! قهوه بخودیگفت: ب  یخورم. تابان عصب یقهوه م

تو   دیاالن با نجا؟یا یچرا اومد-زد:چشم مادر... تابان غضب کرده گفت:   یخوبه. پروانه لبخند ییچا
 ؟ یتختت باش 
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خورده زل زد بهش   هیرو نداشتم دومًا دلم برات تنگ شده بود. تابان   یهارا ختیر دنید ۀاوالً حوصل-
رو   گهیگنجه، مگه چندساعته که همد یدومت تو مخم نم لیاولت موجه اما دل لی بعد گفت: دل

 ؟ یینجایا یچ  یحاال بگو برا م؟یدیند

 . نمتیگفتم اومدم بب-

تموم موند. هاکان با احترام ازجاش پا   مهیومنم باور کردم. با ورود تارا وبرهان حرفهاشون ن   یتو گفت-
لباس همونجا نشست: به به هاکان  ضی شد. با تارا سالم کرد وبا برهان دست داد. برهان بدون تعو

 طرفها ؟  نیخان! از ا

 .می مزاحم  شهیما که هم-

گفت:   باال. تابان ۀرفت طبق دیرو پرس هیحال ماهور وهانا وبق نکهیخودته پسرم. تارا بعد ا ۀخون  نجایا-
چالوس دعوت کرده.   یالیهفته همه مون رو به و نیا  یبرا ینرفته بگم عمو هاد ادمی بابا! تا  یراست

گذاشت    زیم یرو رو  ینی گفت وس یدیوارد سالن شد. به شوهرش خسته نباش  یچا ین یپروانه با س
ونشست رو مبل کنار همسرش. برهان در جواب دخترش گفت: دستش درد نکنه ازطرف من ازش  

 . میایشکرکن، بعد هاکان رو مخاطب قرار داد:حتمًا مت

بلند شد رو   یگذره. پروانه گفت:از طرف منم ازشون تشکرکن. هاد یخوش م  ه،یخانوادگ   یدورهم هی-
 اتاق کارت دارم...  ای به پروانه گفت: ب

 د؟ یگرفت  ی:از اون نامه کپدیکرد. هاکان پرس فیهاکان تعر یرو برا یشرکت وکالنتر   انیتموم جر تابان

 بهروان.  میبله! اصلش رو داد-

 ماهور رو هم گفت.  انی . تابان جرمیمراقب باش  یلیخ  دیبا-

 کنم.  یم  یفکر  هیاونم  یبرا-

 ! یکه مخالفت نکن  یبراش دارم به شرط یفکر  هیمن -

.  ومدیدش نگذاشت. هاکان ب  انیشو با هاکان درم دهیگذره؟ تابان ا یتو اون سرت م یچ یبگ شهیم-
بذاره. بعد از خوردن  ونیتابان خواست اول با مادرش مشورت کنه اگر قبول کرد بعد با ماهور درم

 .دهیکم رنگت پر هی ؟یتو اتاقم استراحت کن یبر  یخوا  ی:مد یپرس شییچا
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 مربوط به داروهاست.  ست،ی ن یز یچ-

 داروها؟ -

 خورده بد شد.  هیرو خوردم حالم   شونیکی آره! صبح -

 االن باهات هستند؟ -

 گذاشتم. نیتو ماش -

بعد با   قهی... ده دقرونی رو ازش گرفت ورفت ب چییواقعًا که!سو ؟یهم کرد  یحالت رانندگ  نیبا ا-
هاکان  یرو داخل پالتو چییداروها برگشت.هاکان مشغول حرف زدن با پدرش بود. سو  ۀسیک

شونه؟ هاکان   ی کی کرد، کنارهاکان نشست: بگو کدوم  یگذاشت. همونطور که داشت داروها رو نگاه م
قرصو از تو   ۀرو نشونش داد. برهان گفت:خدا بد نده پسرم. تابان ورق  یگفت وقرص یدیببخش هی
داشت    تی رو خورد که بهش حساس ییغذا شبیبابا جون! د  تی آوردوگفت:حساس رونی ب لونینا

از پدرش وهاکان فاصله گرفت. تارا وپروانه تو   دکتر. قرصها و تلفنشو برداشت و  مشی ببر میمجبور شد
 کردند.  یکمک م سی به ان هآشپزخون

 پسرم.  یمراقب خودت باش یلیخ  دیبا-

گنده اش کرده عموجون! تابان تلفنو قطع کرد واومد سرجاش نشست. اخم کرده گفت:   یادیتابان ز-
. تارا یاز داروها حذفش کن  یتون  یمن گنده اش نکردم، راستشو گفتم، با دکترت حرف زدم گفت م

به  یگاهتارا ن  اد؟یم یک  امی:تد ینشستند. برهان از تارا پرس هیاومدند کنار بق وهیوپروانه با ظرف م
 به هشت شب نمونده بود.  یز یانداخت چ یوار ید ساعت

شوهرش گذاشت:هنوز مونده تا شام   ی.پروانه پرتقاِل پوست گرفته رو جلوشهیم داشیپ گهیاالن د-
پر پرتقال رو به هاکان تعارف کرد. هاکان بدون تعارف از دست  نیتشکر اول هیآماده بشه. برهان با 

 برهان گرفت.  

 مثل خودم. یرف ندار تعا  یکه با کس  ادی خوشم م-

هاکان  ی رو که پوست گرفته بود جلو ی. پروانه پرتقال دوم ذارمیخودمو تو معذورات نم چوقتیه-
 گذاشت:بخور پسرم، نوش جونت. 
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هم اومد. بعد از تعارفات معمول هرسه مرد دورهم   امیحرف زدن ت   نیدستت دردنکنه خاله... ح-
فرصت استفاده کرد و مادرشو برد تو اتاقش. تموم زدند. تابان از   یکار حرف م ۀنشسته و دربار

رو بهش   جهی کرد وازش خواست با پدرش مشورت کنه ونت فیبراش تعر اتی رو با جزئ   ریاتفاقات اخ 
 شهی دورت بگردم هم  ی! الهدی. پروانه مضطرب گفت: مادر تو رو خدا مواظب خودتون باش هبگ

رو نگفتم که نگرانت کنم ازت    نهایحواست به اطرافت باشه. تابان مادرشو به آرامش دعوت کرد: ا
 دارم.  یخواهش هی و  یخواستم کمکم کن 

 مادر؟  یچ-

  یبه توق ی که؟ تق  یدون یماهورجون بفهمه،عادتشو م  میخوا ینم  نه،یسنگ یل یخ  یآخر  ۀنام دیتهد-
  شیپ هیترک میمدت اونو بفرست  هی  میدیرس جهینت نیان به ااون عالم،منو هاک ره یهفته م هیبخوره تا 
  باهاشتوهم  یهواخور  ۀبه بهون  میگفت نیهم یبرا ،یچ  یبفهمه برا میخوا یاما نم  شش، یقوم وخو

! من شماها رو  یزنی نازک کرد وگفت: حرفها م ی. پروانه پشت چشمکنهی شک نم گهید ینجور یا یبر 
حاال هم دارم ازدلشوره  نیخودم؟! هم  یدلخوش یو برم پ یوگرفتار   ریعالمه گ هیاونم با  نجایبذارم ا
عوض   ییامادرشو گرفت: قربونت برم به خاطرمن قبول کن!هم آب وهو ی. تابان دستهافتمی پس م

فشار روش هست، هر از چند   یلی اواخر هاکان خ  نیمامان ا ،یکن یکمک به هاکان م هیهم  یکن یم
تا حالش   مارستانیحتمًا ببرنش ب  دیبا کهیطور کنهیعود م گرنشیم یروح  یبه خاطر فشارها  یگاه

آوره.   عذاببرام  نمشیتونم تو اون حال بب ینم فته،ی اتفاق براش ب نیا گهیخوام د   یبهتر بشه، نم
 یادیدونست زمان ز یبه دخترش کرد. م  قیعم یتوسکوت منتظر جواب مادرش بود. پروانه نگاه

  نیشد، دوست نداشت تو ا یداشت درست م زیپسر دل ببنده،حاال که همه چ نیوقت برده تا به ا
 تنهاش بذاره. طیشرا

رو گونه اش زد:فدات بشم که   یرو لب تابان نشست.بوس  یاول با پدرت صحبت کنم. لبخند دیبا-
  یکه هنوز جواب  من،یکرد می. پروانه پسش زد: برو اونور تف مالیکن  یوهنوزم م یدرکم کرد شهیهم

تارا   همراهگفتند و به   ی: شام آماده اس! تابان وپروانه باشه استادیندادم. تارا وارد اتاق شد دم در ا
 رفتند...  نییپا

خسته   سیگذاشت وبه ان نکیظرف رو تو س  نیکمک کردند. تارا آخر سیبه ان   زیجمع کردن م تو
بود جواب  زی کردن م زی که سرگرم تم سیجون؟ ان س ی ان یندار  یگفت. تابان گفت:کار  یدینباش 

به هاکان داد که   یامکیرفت و پ   شیاومدند. سراغ گوش  رونیداد:ممنونم دخترم. تارا وتابان باهم ب 
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  امکیپ دنیور رفت. با د  شیگفت و با گوش یدیببخش  امکیپ ینه؟هاکان با صدا ایمونه  یشب م
کرد. جوابشو داد:  یم یباز   ید که ظاهرًا با گوشبهش کر یداد باال و نگاه  ییتابان متعجب ابرو

 رو بازکرد.  امک یپ  عیتابان سر نباریبمونم؟ ا یدوست دار 

برم کار   دی جواب داد: با  طنتیبود بعد باش امکشیندارم ها! اول شکلک خنده جواب پ یمن اصرار -
گذاشت کنار وسرگرم حرف زدن با تارا  شویحوصله گوش  یپنچرشد. ب  امیپ نی دارم. تابان آشکارا با ا

 شد...

  یگفت و رفت اتاقش. نم ری شب بخ  هیحوصله  یرفت. تابان ب  امیدوازده شب بود که ت کینزد
وارد شد.   یک یربع بعد دراتاقش زده و  هیخواست شاهد رفتن هاکان باشه. درواقع ازش دلخور بود. 

 تابان پشت به در و رو به پنجره داشت. 

برگرده دوباره تکرار کرد:االن   نکهیرو ندارم. دربسته شد. بدون ا یچ یه ۀم بخوابم!حوصلخوا یتارام -
 پرده از دستش رها شد. ۀقفل شد. لب یی. کمرش توسط دستهاستیحرف زدن ن  یبرا  یوقت خوب

  ؟یدار  ؟یمنو چ ۀ: حوصل

 گوشش نشست: سؤالم جواب نداشت؟  ریز  یز ی ر ۀحرکت سرجاش موند. بوس  یب  تابان

 ؟ یشد که موند یچ-

خواد. تابان با تعجب برگشت تا مفهوم سؤالشو ازچهره اش بفهمه که    یرشوه م  هیسؤاالت  نیخوب ا-
 بود.  یوضع راض نیهاکان شد.فرصت حرف زدن رو بهش نداده بود. خودشم از ا یدستها ریاس

باألخره ماهور به همراه پروانه   ر ی نفس گ ۀ.بعد از دو هفتدیکش یآخرشو م یداشت نفسها  زمستان
برهان   نکهیشد. تو فرودگاه پروانه تموم سفارشات الزم رو به دخترها وبرهان کرد تا ا هیترک  یراه

تا صبح   میخواب   یبه موقع م م،شبیخور یم م،غذاهامونیچشم!مواظب خودمون هست یگفت:خانم
خوبه!  زنم،ی هر روزهم بهت زنگ م دم،یاز قبل به بچه ها م  شتریحواسمو ب م،ی نش داریاز خواب ب  رید

داد:  رونی مونده! برهان نفس کالفه شو ب ادتیباز شد: چه خوب حرفهام  ی پروانه به لبخند ۀچهر
  یزمیهم ر  بامونده. تارا وتابان  ادمیمعلومه که  یکرد کتهیرو شب و روز تو مغزم د  نهایدوهفته اس ا

ازآب  ینطور یشوهراتون ا یاله  د،یبخند دیبه دخترها رفت:حق دار ی. برهان چشم غّره ادندیخند
به   ی. برهان نگاهیتلخ شد یدم آخر  نینازک کرد: ا ی. پروانه پشت چشمدیکه درد منو بفهم  انیدرب



 به رنگ دل  یدیترد

336 
 

  یخداحافظ زشماهورجون،زشته ا شی پ میبچه ها کرد. تارا دست تابان رو گرفت وگفت:بهتره بر
نثارش کرد... ماهورهم  یپدرسوخته ا هیزد:خوش بگذره بابا! برهان به پدرش  ی. تابان چشمک ینکن 

کارت دارم دخترم. تابان   یایاشک وناله ازبچه ها جدا شد. رو به تابان گفت: چند لحظه م یبعد کل
 شتره،ی انتظارم از تو ب ،یخلوت. ماهورآهسته گفت: توعروس بزرگم ۀگوش هیگفت ورفتند  یچشم

به   یخوام مواظب بچه ها باش یازت م  ،یر دارم که تو بزرگشون هستدختر االن سه دخت هی یجا
خواد   یبه زور مسافرم کردند، دلم م کارکنمیچ  یبه رفتن نبود ول یوهاکان، دلم راض یخصوص هارا

رو   یتابان بوس ؟یاشمواظب خانواده ام ب یدیراحت برم، قول م الیسفر با خ  نیبه ا  رمی دارم م یوقت
 راحت برو خوش باش. الیکنم،با خ   یم موی اما تموم سع دمیگونه اش زد:قول نم 

پروازشون اعالم شد. پروانه وماهور ساک بدست از جمع   ۀراحته. ازبلندگو شمار  المی با بودن تو خ-
 کردند و رفتند... یخداحافظ 

گفت:   ارهیاون حال دربدخترها رو از  نکهیا یبغ کرده بودند. برهان برا یجور   هیبرگشت همه  موقع
وبرهان    امیت  یهایاول ازهمه اعالم حضور کرد. با شوخ  امی ت م؟یبخور رونیحاضره امشب شامو ب یک

کن.  شونشام دعوت یدخترها بازشد. برهان به تابان گفت: دخترم به هاکان زنگ بزن و برا خیکمکم 
 هاکان رو گرفت.  ۀآورد وشمار رونی ب فشیاز ک ویگوش  یتابان به آن

 د؟ ییسالم!کجا-

-....... 

 .میامشب دورهم باش  میخوا یشام دعوتتون کرده،م یبابا برا-

-..... 

 کنم.  یم  امکیآدرسو برات پ -

-.... 

از نبود مادرشون پرت کنه   یتونسته بود حواس دخترها رو تا حدود نکهی . برهان ازانمتی ب یم-
 خوشحال بود... 
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ازشون نبود.   یاصالً خبر  مای وآ کایزدند.ها  ی دور از بچه ها نشسته بودند وباهم حرف م یوهاد برهان
  نیکم یکه پشت درخت  یهم صداشون تا صد فرسخ اون طرف تر رفته بود. غافل از دو چشم هیبق

 کرد...  یکرده بود وداشت نگاهشون م

شد. به به وچه چه همه راه افتاد.   داشونیولواشک پ  پسی پر از پفک وچ سهیبا دو ک   مایوآ کایها
وپفک ها. تابان وهانا   پسیزدها افتادند به جون چ یقحط  نیگذاشته شد ع ن یها زم سهیک  نکهیهم

 کردند.  یوبا اخم نگاه م   سادهیدست به کمر وا

دو انگشت   کای! هادیمملکت هست نیا یکرده ها لینچ نچ نچ نچ!خجالت داره به خدا! مثالً تحص-
  میکن هیمون رو تخل یانرژ  ییجا هی دیوگفت: مگه فقط بچه ها دل دارند ما هم با  دیسیشو ل یپفک 

پشت    یدست کای بزن. ها سی کمتر انگشتاتو ل یزد پس گردنش:حالمون بهم زد یکی.آتان گهید
کم  هی کا ی ها یگفت:چندش آور  یدرهم ۀافی بزن.هاکان با ق سیتو هم ل ی:حسود د یگردنش کش

 کن.   تی ارع

رو باز کرد   یپس یخوره. هانا پاکت چ  یهست حالم بهم م  یحرف نزن که از هرچه بهداشت یک یتو-
شون   کیهم شر مای. آادی نم رمونی هم گ نیخودشو وتابان:بخور تابان جون وگرنه هم یوگذاشت جلو

 شد. 

 بابا وعمو.   یهم ببر برا  یک ی  کایها-

خوره اونم   یدونم.تارا گفت:بابا هم نم ینم گهیهله هوله ها نداره عمو رو د نیبه ا یباباعالقه ا-
دو   رمیکفش هاش گفت: م دنی در حال پوش امی: کجا؟ ت د یبلند شد که تارا پرس ام ی. تادی خوشش نم

خودت    با  گاردیزد: باد  امیبه ت ی . آتان چشمکامی. تارا گفت:منم همراهت مرم یبراشون بگ وهیآب م
 ؟ یبر یم

 .  برمی باشه دوتا م ازین-

با    امیراه افتاد. ت امی وقبل از ت دی:هر دوتاتون خجالت بکشد یشده. تارا وسط حرفشون پر ادی اشتهات ز-
 .یبرم منت کش دیبه جونم حاال با شی حرص گفت: آتان دارم برات، انداخت

ممکنه   رهیبه هانا بگم افسارتو بگ  د یبه تأسف تکون داد:با یها داداش. سر  یمنت کش نیتا باشه از ا-
 نبود آتان! یخوب   یدنبال تارا. هاکان گفت:شوخ دییو دو  ی از راه به درشده باش
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 . رهی گ یبه دل نم ام یت-

کرده هاکان!جرم که نکرده،من خواهرمو  ی. تابان گفت:شوخیکن یعذرخواه  دیبه هرحال از تارا با-
  م؟یاطراف بزن نیا یدور  هیاس   هیپا یانا گفت:ک راحت. ه  التیآتان،خ رهیگ  یشناسم به دل نم  یم

 همه موافقت کردند... 

 دادند برند خونه...  تی وخنده به راه بود اون شب. بعد از دوساعت باألخره رضا یشوخ یکل

      *************************************************** 

جمع شدند . برنا هم  یهاد ۀسال نو خون لیتحو یاز رفتن ماهور وپروانه گذشته بود.همه برا دوهفته
خوندند. نگاه  یسال نو رو م لی تحو یهفت نشسته و دعا ۀبهشون اضافه شده بود.همه دور سفر

  یاهمه خراب بشه. باصد ینکنه که سال نو  یکرد کار  ی شد. هاکان سع یاز تابان برداشته نم یهارا
 سه پاکت داد به دخترها.  یگفتند. هاد کی تبر گهیبلند شد به همد ونیزی توپ که از تلو

دادن به راه وگرم بود. تابان  یدیگلم. هرسه تشکرکردند. بساط ع  یمن به دختر وعروسها یدیع نمیا-
دست کت و شلوار خوش دوخت   هی مایآ یبرا کایگرفت. ها یدیع دیسف یطال سیسرو هیازهاکان 

هوا   تهانا رف غی ر همون روز پرواز داشتند. جمشهد گرفت که عص طی هانا بل یگرفته بود. آتان هم برا 
شو   یشونی .آتان رو پیچقدرخوشحالم کرد یدون یو آتان رو درآغوش گرفت:ممنونم آتان ممنونم! نم

ازهمه  د یببخش هی. هانا با می:قابل خانمم رو نداشت،زود برو چمدونت رو ببند که وقت نداردیبوس
کن   یدخترش رو به آتان گفت: مواظب هانا باش کار   یخوشحال از شاد یرفت اتاقش.هاد دییدو

 بهش خوش بگذره. 

 یالیو میری شد ما هم فردا م  نطوریگفت: حاال که ا کایآب تو دلش تکون بخوره. ها ذارمیچشم عمو،نم-
 ... دندیکش ییهورا هیچالوس. همه 

گفت:من   کایتوجه به ها ید.هاکان بکر میهتلدار،اتاقها رو تقس  هیمثل  کایها  دندیرس  الیبه و یوقت
وتارا وتابان تو   ماینبرد. آ ییهم راه به جا کای ندارم. اعتراض ها یبه کس  یخوام کار   یاتاق خودمو م

 اتاقها هم توسط پسرها اشغال شد.  یۀاتاق بودند،بق  هی
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با   مایکردند. آ دیی. تابان وتارا هم تأهیخال  یلیهانا خ  ی گفت:جا لشیدرحال جابجا کردن وسا مایآ
خوبه تابان؟ تارا وتابان متعجب به    یکی  نیرو که با خودش آورده بود نشون تابان داد:ا  یذوق طناب

 نگاه کردند. مایآ

تابان رو   یادا مای! آیکن  یشوهر م یدار  یناسالمت ؟یکارهات بردار  نیدست از ا یخوا یم  یتو ک-
گرفتم وگرنه من   ادی کارها رو از خودت  نیشد:خوبه ا ی!بعد جد یکن یر مشوه یدار  یدرآورد:ناسالمت

 بودم.  یکه دختر سر به راه

   ؟یکن یکردم تو چرا تکرارش م یغلط هیآره جون خودت! حاال من -

 !  مایقد ادیبه -

 پراز طنابه.  نجایا یانبار  ؟یکه طناب با خودت آورد ابونیب میمگه اومد مایآ-

 خوام پر از خاطره اس.   یمن طناب خودمو م-

! اون گهیراست م  مای آ شییوگفت: خدا دیبه منه بدبخت. تارا خند یصبر  هیبه تو بده   یعقل هیخدا -
بساط طنابت به راه بود. تابان با اخم گفت:اون موقع بچه   میرفت یموقع دو تخته ات کم بود هرجا م 

. رونیب  دیپرتابان خواست دنبالش کنه ازاتاق  نکهیه.هماالن هشتاد سالت نکهیگفت:نه ا مایبودم.آ
  شیپ  رمیام! م وونهیداد باال:مگه د  ییابرو مایتو! آ  ایب یگی :راست مسادیتابان دست به کمر تو درگاه وا

 . ایو آمپرت سرد شد ب  دیجونم تا برام طناب رو ببنده تو هم هر وقت جوشت خواب  کایها

. شمیمنم م یرفتن از پله ها صدا شو باال برد:هروقت تو بزرگ شد  نییپا  نیح مای! آیاصالً بزرگ نشد-
جلوش   نهی . دست به سادیاز پس زبون تو برم  مایآ نیا اد ی متر پروندش هوا:خوشم م هیهاکان  یصدا

تو رو هم بشنوه  یخودش کم پررو هست حرفها  ؟ینکن تی ازش حما نقدر یا شهیقرارگرفت: م
زن داداش!  هیرو دماغش زد که موجب اعتراض تابان شد:منم و یبه ا. با انگشت ضر شهیم پرروترهم

نشون تو   یزن داداش  هیخوره. تابان محکم به ساق پاش زد:   یبرنم  ییکنم به جا یکم ازش طرفدار  هی
 ؟ یردبدم! هاکان با اخم در حال ماساژ دادن پاش گفت: تابان باز شروع ک دی چشم سف یمایواون آ

هاکان بست.   یداخل ودر رو محکم رو د،رفتیون زن داداشت شروع کردمن شروع نکردم تو و ا-
تابان جلوش ظاهر   یبرزخ ۀافیدر اتاق باز وق هویشد.  یوحش  نیبه تأسف تکون داد:باز ا یهاکان سر 

در رو با شدت   نباریآهان! ا-هاکان به اجبار از در صلح وارد شد:نه نه !با خودم بودم.  ؟یشد:بامن بد
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  ی! به جادهی:شانس ما رو باش! مثالً روز دوم ع دیبه موهاش کش ی.هاکان دستدیبهم کوب یشتر یب
 گفت ورفت... یاومد م هی پله ها صداش زد.  نیی از پا مای. آارهیدرم یباز   یگفتن وحش کی تبر

وقت   هیدرخت کرد:هاکان جون شاخه نازک نباشه  ۀبه شاخ یچشماش ونگاه بانیستشو ساد مایآ
شاخه اش محکمه. بدون فوت وقت    ست،ی به شاخه کرد:نه نازک ن ی. هاکان نگاه دوباره افتمیب

: دستت درد نکنه  د یسر رس کایرو که داد ها ینشست رو طناب واز هاکان خواست تابش بده. تاب اول
  ادشی گفت: ما یداد. آ کاینکردم. جاشو به ها یگفت:کار   کای داده شد ودر جواب ها یومداداش. تاب د

بود.   یطناب همراهش بود،آخه عاشق تاب باز  هی شه یگردش،تابان هم می رفت یهر وقت م  ری بخ
تاب   نی ح مای بست؟ آ یبراتون طناب م ی : اونوقت کدیخاطرات تابان شد، پرس  دنیهاکان مشتاق شن

کارش از درخت   نیبارم سر هم هیرفت باال،   یچرخوند وگفت: خودش، درخت صاف رو م یسر  یسوار 
اومد! تا   یمحرومش کرد، مگه کوتاه م  یمدت از تاب سوار  هیافتاد ودستش شکست، عمو برهان تا 

شد، هرچه خاله پروانه بهش   یخانم از نرده ها شروع م  یرفت شرکت تازه سرسره باز   یعمو برهان م
کارها   نی: واقعًا ادیبود. هاکان پرس  یچه دوران ریبخ  ادشیداد  یکارها رو نکنه گوش نم نیگفت ا یم

پا شّر بود   هیتازه کرد وگفت: تابان  یاومد نفس  نییپا  یخسته از تاب سوار   مایکرد؟ آ یرو تابان م
  هیکا با یاز صد تا بچه لجبازتره. ها فتهی پاش ب کنه،یم یواسه خودش، به االنش نگاه نکن داره خانم 

 نیا یوقت خسته نش هیکرد:  ری تابان همه رو غافلگ یلبخند گفت: خدا به دادت برسه داداش! صدا
  یاشتم از هنرهات براتا بناگوش بازشد: د مای آ شی! نیخت یدوستت رو رو آب ر ۀوپت یهمه حرف زد

 ؟یبود طونیهمه شّر وش  نی: تابان ادیباال رفته پرس ی ابرو یتا هیگفتم. هاکان با  یهاکان جون م
 تابان رفت رو تاب نشست. هاکان رفت پشت سرش و تابش داد.  نباریا

مچنان  نه؟ هاکان ه  ایشّر بودم  ین یبب ارمی بردم سر تو هم ب هیرو که سربق  ییخواد اون بالها  یدلت م-
هم  شی طور نیخوام،هم  یتابان خانم وآروم خودموم نیخوام!من هم یبه تاب دادن ادامه داد: نم
زد:من   یشاد تاب همه رو ترسوند. تابان لبخند گ یتابان از رو ییهوی دنیکم دردسر باهات ندارم! پر

 . ادی سرت ب ییوبال یفتی ب یترس یگفت:نم  ی. هاکان عصبدمیتاب پر ینکردم فقط از رو یکه کار 

گفت:نـــــــــه تابان!  یلحن خاِص توأم با نگران هیبا   مایآ ؟یدار  یکنم،اعتراض یخوام باز   یتازه م-
لبخند   هی . تابان با دندیرو نفهم   مای وهاکان منظور آ کای ها ؟یار یدرب  یخول باز  یخوا  ینگو که باز م

درونم فعال بشه؟  کودکبعد مدتها  داره یگفت: چه اشکال  مایبه آ یبار  طنتیمرموز به همراه نگاه ش 
گفت:ازاالن بهتون بگم   مایرفت که آ الیتا ته و مای نگاه دو جفت چشم کنجکاو ونگاه تأسف بار آ یجلو
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فقط    مای . آمیدو کتک بخور تی کنه؟ نها کاریخواد چ  یگفت:مگه م کای.هاد یمواظب خودتون باش 
 کرد...  ینگاهشون م

  دیسمت تابان که به سقف زل زده بود چرخ مایشام همه خسته به رختخواب هاشون رفتند. آ بعد
 ؟یدار ینشه گفت: تابان ب  داریکه تارا ب واشی

 اوهوم.-

 که آبرومون بره!  یبکن  یکار  هیوقت نزنه به سرت  هی گمیتابان؟ م-

  فکرمو مشغول کرده. یبعد ظهرت بدجور  یتو جاش نشست:حرفها مایمثالً! آ-

 کارکنم؟ یخوام چ یتازه مگه م فتهی نم  یاتفاق چینترس!ه-

  مایزلزله نشسته. تابان پشت به آ هیحرفت  نیدونم پِس ا یکنم م ینترس من سکته م  یگیم یوقت-
 ...دیکالفه دراز کش  مای.آری باف نباش، شب بخ یهم منف نقدریگفت: بخواب! ا

گودال ته   هینقشه شو اجرا کرد.   نی رفتند اول   رونیب  الیاز و یمطمئن شد پدرش وهاد یدو روز وقت بعد
رو که   ییگل رو تو گودال انداخت بعدش لجن گل وال  ی از بوته ها یخاردار بعض  یباغ َکند. شاخه ها
از کارش   یاض پهن کرد. ر یکم علف هرز رو شاخه ها و گل وال هیرو شاخه ها  خت یدرست کرده بود ر

شد.   نی. دو متر از گودال فاصله گرفت و نقش زمدیسر وصورت خودش پاش  یرو رو یگل وال ۀیبق
 از اون طرفها رد بشه... یکی ایدستشو رو پاش گذاشته بود ومنتظر شد هاکان 

رفت   دمشید یگفت:دم ظهر  زیم  دنیتارا درحال چ ده؟یتابان رو ند ی: کسدی ناهارهاکان پرس موقع
 گفت...  یدنبالش. هاکان باشه ا رمیمن م نیگفت: داداش تو بش کای ته باغ. ها

 دنینگران رفت سمت صدا... با د دیتابان از ته باغ  به گوشش رس  ۀنال یصدا  ؟ییتابان! تابان کجا-
 با دوپا افتاد تو کایدفعه ها هیبزنه سمت گودال نره،   غیتابان دراون حال پا تند کرد. تا خواست ج

 ی. بوردخودش ک   یبه سر تا پا  ی. نگاهدیکش رونیخودشو ب  عیآخش باال رفت وسر یگودال وصدا
نگاش کرد   یچشم  ریتابان: حالت خوبه تابان؟ تابان ز شیحال رفت پ  نیداد. با ا یگند لجن م

  یدونست  یمتعجب گفت:تو م کای شد. ها ریپاته اما د ی خواستم بگم گودال جلو  یم دیوگفت:ببخش 
 که مقصر باشند گفت: آره!  ییگوداله؟ تابان مثل بچه ها هیم پا یجلو
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 . دیحرف تو دهنش ماس یۀتابان نکنـ... بق-

تو  ینکنه از کارها کنه،ی م یگفت مواظب باش!منو باش گفتم داره شوخ یدو روزبهم م نیتو ا مایآ-
 لرزه. یدست ودلش م 

  سی ! به نظرم اگر پلکنهی کارم یخنده اش گرفت: خوشم اومد! فکرت حساب  کای خوام. ها یمعذرت م -
 !میبه حال خودمون بکن  یفکر  هی  دیناهار آماده اس اما قبلش با میبهتر بود،پاشو! پاشو بر یشد یم

  ؟یتو ناراحت نشد یعنی-

قتها خطرناک  و  یچون گاه رم،یبگ یرو جد  مایآ یبه بعد حرفها  نیباشه از ا ادمیکه شده؟ اما  هیکار-
متر باز مونده بود. هاکان  هیوارد سالن شدند دهن همه  ی. کمک کرد تابان بلند بشه... وقتیشیم

 ه؟یچه وضع نیشده تابان؟ ا ینگران سمتش اومد: چ 

از دستش فرار کنم پام رفت تو   نکهیا یمرد مزاحمم شد برا هیکه  رونی رفته بودم ب یهواخور  یبرا-
باز   صدری غارعل ۀانداز کای. دهن هادیبه موقع به دادم رس کای چاله وافتادم توش، شانس آوردم ها

 مونده بود. هاکان از برادرش تشکر کرد. 

داستان رو از کجا در   نیگفت:ا کای رفتند ها  یداشت از پله ها باال م ی... وقتری دوش بگ هیزود برو -
 ؟ یآورد

:  ستادی ا کای ها هوی. ادیجذابتر از آب درم  المیسر ینطور یکنم ا ادی داغ شو ز ازیکم پ هیخواستم  یم-
وقت به    هی ؟یگینم یز یچ یبه کس  کای :هادی... تابان وسط حرفش پریخوا ی توکه نم نم؟یبب سایوا
 . یکن  ینقشه هامو نقش بر آب م ۀوگرنه هم یدهن لق نگ یمایآ

خواد سرشون    یم ییچه بال ستیکه معلوم ن  ییبودم! بدبخت اونها دهیتو رو ند ۀگید یرو نیتابان ا-
گفت:   کایمکث ها هیبارباشه! بعد  هی نیهم دمی! قول من یآفر ؟یدی. تابان ملتمسانه گفت:قول مادیب

 !زم یر  یبشه پته تو رو آب م شتریبار! ب  هیفقط 

 ...دمیقول م-
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  ی نوبت دخترها م یگروه. وقت هیگروه وپسرها هم  هیبودند. دخترها   یوسط یباهم درحال باز  یعصر 
  رونیکرد. تابان غر زد : تو عمدًا منو ب یم رونشی داد و زود ب یشد هاکان عمدًا تابان رو هدف قرارم 

 !  یکن یم

 .هیمن چ  ریسمتت تقص  ادیدوست داره م  یل یتوپ  تو رو خ زمی عز-

 که توپ منو دوست داره آره؟ -

رو خراب   ی باز  یر،دار ی سخت نگ اد یتموم شماها! تارا گفت:حاال ز یبان رو به جمع گفت: شاهدبله! تا-
از سر گرفته شد. هاکان باز کار خودشو تکرار   یکردن تابان، باز  یتابان! با اصرار بچه ها و راض یکن یم

 بود:هاکان گناه داره. سادهی که کنارش وا امیکرد. ت

 !گهید یتکون داد:خوب مرض دار  یسر  امی بذارم. ت خوام سربه سرش یدونم،فقط م  یم-

 دونم! یاونم م-

 کردنه.  یدونم که تابان اهل تالف یم نویدونم!منم ا یزهرمار وم -

 ! دیدونم شد یاونم م-

 حقته! ارهی سرت ب ییپس هر بال-

 تونه! ینم-

 نه؟ ایتونه   یم مینیب  یبعدًا م-

شام  شهیم کیگفت:هوا داره تار کایپهن شدند. ها نی که تموم شد خسته وکوفته رو زم یباز 
تابان بلند شد. تابان  یگوش ی. صدارونی ب میریگفت:امشب شام همه مهمون من!م امی . تمیکارکنیچ

زد: ِا هاناست، واز بچه ها   یصفحه لبخند یاسم رو دنیآورد. با د رونی ب نشی شلوار ج بی اونو ازج
 گرفت...   صلهفا

... کنهی رو بکنند ناهار روآماده م  دهاشونیخر رونی ب رندیم هیتابان دواطلب شد تا بق  روزبعد
  ینشسته و حرف م رونیوبرهان ب یکرد. هاد یم یخواند وآشپز  یخودش آوازم  یتوآشپزخونه برا

 هیگفت:دستت درد نکنه عروس گلم! تابان با  یوبراشون برد. هاد ختیر یی زدند. دو استکان چا
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رو   روزهاکانی کار د یبکشه تا تالف یکرد چه نقشه ا یآشپزخونه برگشت. داشت فکر م  بهتشکر  
خودش   یبرا   ییچا هیرو دم گذاشت. یرو آماده کرد وبرنج رو هم پس ازآبکش ی. قورمه سبز ارهیدرب

 و به کار انداخت...فکرش  ییخوردن چا نی.ح زآشپزخونهیونشست پشت م ختیر

ساالد رو از   ل یزد وداخل آب چکون گذاشت. وسا  یمورد بلند شد واستکان شو آب یب یاز فکرها خسته
درشو   خچال،خواستیرفته بود دوباره برگشت تو  ادشی. کاهو زی درآورد وگذاشت رو م خچالیتو 

که   یخفه ا ی. با صدادیبه ذهنش رس یکج کرد و فکر   یداروها افتاد. گردن ۀببنده چشمش به جعب
  ری آورد... تموم داروها رو ز رونی داروها رو ب ۀکردم! جعب دایباال: آخ جون!پ دینره، پر  رونیکرد ب  یسع

زد: دارم برات جناب هاکان خان! منو به رگبار توپ   یطونی قرص مورد نظرش لبخند ش دنیرو کرد با د
 . حلب روغن روشه.. هیبرات پختم  یآش  هی! ،آره؟یبسته بود

خوشمزه   یل یناهار به به وچه چه به راه بود. تارا لقمه شو قورت داد وگفت:دستت درد نکنه خ  زیم سر
به بعد هر وقت خواست تابان جون براش قورمه  نیگفت:خوش بحال هاکان شده، از ا  امیشده. ت

! من که خودی. تابان با دستمال دور دهنشو پاک کرد وگفت :ب کنهیخوشمزه درست م  یها
 ... زمی ابروشو داد باال وگفت: اونم به موقعش عز یتا هی. هاکان ستمیمش نمستخد

 یسؤال ما یخواد؟ آ ی گرم شربت م یهوا نیتوا ی: ک دینرد بودند. تابان پرس  یدرحال باز  پسرها
 ؟ یکن ینگاهم م نطور یچرا ا ه؟یتکون داد:چ ینگاهش کرد. سر 

کجاش گرمه؟ تابان درحال رفتن به آشپزخونه گفت:کالً االن شربت   یخوب  نیبه ا یمن موندم هوا-
 یهمه درست کرد وبرا ی. شربت نعنا براادیدونست هاکان از شربت آلبالو خوشش م یچسبه... م یم

  ربتگفت:من ش کای شربت وارد سالن شد. به تک تک بچه ها تعارف کرد. ها ی ن یهاکان آلبالو... با س
هاکان جونمه.   یبرا نی: متأسفم! اد یکش کایدست ها ری رو از ز ین یس عیسرخورم. تابان   یآلبالو م 

برات   یدونم دوست دار  یکرد. شربت رو داد دست هاکان:م  یشربت نگاه م وانیحسرتبار به ل   کایها
 تابان تعجب کرد.  ی همه دست ودلباز  نیدرست کردم. هاکان ازا 

دخترها   شی هم خودشو هم برداشت ورفت پ.س زمیتابان تا آخر باز شد:نوش جونت عز شی ممنونم. ن-
  شنهادیخورد اما موقع حرف زدن حواسش به هاکان بود. تارا پ ینشست. جرعه جرعه شربت شو م 

 بزنند...  یگشت هی الیداد تو و
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رو دست به    امیرفت. ت   رونی اومد. شالشو سر کردو از اتاق ب یچشم رو هم نذاشت از بس صدا م  شب
کج کرد وگفت: جناب   ی لب امیشده؟ ت  یشد:چ کینزد امی . متعجب به تدید وارسالنیبه د  هیتک نهیس

  ؟یچ یته سالن رفت: برا  ییرو قرق کردند. نگاه تابان سمت دستشو ییهاکان خان تون، دستشو

باز خودشو متعجب نشون  هیدونست علتش چ یم نکهیمرض مبتال شده! تابان با ا هیفکر کنم به -
  یاز خدا ب هیدار گفت:فکر کنم  هیو کنا دیوسط حرفش پر امینکرده... ت ینه خدا! نکامیت گمیداد: م

 سر کنه.  ییبنده خدا، امشبو تو دستشو نیسرش آورده که ا ییبال هیخبر 

 شهیچشم تو چشم تابان شد: تا صبح خوب م امی ت ؟ییجا  ،یدرمانگاه مشیببر  یخوا ینچ نچ نچ! م-
 راحت بخواب.  الیبرو با خ  یخواد نگران باش  ینم

نگاهش گنگ بود.  سادیخواب آلود دم در وا  کایصدام کن. ها  یداشت اجیآها! باشه! اگربه کمک احت-
 ؟ یبر  یخوا  یم یی:جاد یپرس امیت

 .ییدستشو یجنابعال   ۀبا اجاز-

 رو سرگردون همون جا گذاشت ورفت داخل.  کایفعالً قرق شده وها-

 وانیخوردن آب رفت آشپزخونه... ل یبرا هیپارچ آب خال  دید یشد. تابان وقت  داریسه شب ب ساعت
سالن نور   ییتوجه شو جلب کرد. تنها روشنا ییپا ی. صدادیو سرکش  ختیخودش ر یبرا یآب سرد

  نیو ماش  خچالی نیشدن ب ی مخف  یبه آشپزخونه کرد. تنها جا یکمرنگ آباژور بود. با ترس نگاه
  یکترم ی نزد خچالیپا هرلحظه به  یبود.به صورت چمپاتمه خودشو اونجا جا داد. صدا  ییشولباس

پا   یباز وبسته شد. چند لحظه بعد صدا خچالیپا قطع ودر  یشد.چشماشومحکم رو هم بست. صدا
به   لیدهنش گرفت تا صداش تبد یاجاق گازمتوقف شد. از ترس دستشو جلو  کینزد ییجا هیدور و 

رفتن نداره، آروم   رونیفرد داخل آشپزخونه قصد ب د ید یگذشت. وقت یا قه یقد ده هینشه.   غیج
بود تا بتونه از خودش دفاع   یز یبه گردش دراومد. دنبال چ  یی لباسشو نیدستشو باال اومد و رو ماش

زد. آروم از جاش بلند شد. با   اینثار خودش کرد. دلشو به در  یلعنت  هیکه دستشو نگرفت  یز یکنه. چ
 سادی شخص که پشتش بهش بود قدمهاشوآهسته برداشت.چند قدم مونده بهش وا اون دنید

  یآدم نم نی داد زد: مرده شورت رو ببرند که ع باً یاز شخص تو آشپزخونه تقر یوخشکش زد.عصبان 
  ری وبرگشت. غذا تو گلوش گموقع تابان کالً تا فضا رفت  یب  یاز صدا ماً یتو آشپزخونه. آ ییایب  یتون

کبود شده اش محکم زد پشتش   ۀ افیق دنیبرگشت طرف تابان. تابان با د دهیورقلمب یشماکرد و با چ
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که حالش بهتر شد   ی. کمدیکش قیرفت. چند نفس عم  نییبه سرفه افتاد ولقمه پا مایکه آ ی،طور 
  ینوه هاش تو شکمم َسَقط ممن از دستت راحت شم، اگرحامله بودم بچه ام با  یر یبم ی:اله دیغرّ 

 یجلو  یتموم دل و روده و َاحشامم اومد تو حلقم، پدربزرگ جدم رو آورد چیکه ه مشدند، قلب
 باز نگاهش کرد.  شی . تابان دست به کمربا نیدرست مثل آدم رفتار کن یتون  یچشمم،نم

 ؟ یدیِا ترس -

  هوی ؟ یکن یم یچه غلط  نجایوقت شب ا نی! تو انم یوزهرمار! َزهره ترک شدم، اصالً بب  یدیترس-
 یاومدند. هاد نیی از تو بپرسم؟ بچه ها با سر و صداشون پا دیمن با نویتابان درهم شد: ا یاخمها

خواب آلود  کایبازبچه ها دسته گل به آب دادند رفتند تو اتاقهاشون.ها دندید یوبرهان وقت
به بچه ها   ینگاه مای! آداری! همه جا در امن وامانه وقلندر ب یچی چه خبره؟ تابان گفت:ه نجایا:د یپرس

 نیتابان اشاره کرد: که ا یکوفت کنم... به سر تا پا  یز یچ هیکرد وگفت:بابا گرسنه ام بود اومدم 
 جلوم سبز شد.   هویدرخت چنار 

 تو. یدزدها اومد  نیع  یجنابعال ! حواست باشه اول من اومدم آشپزخونه آب بخورم، بعدیهو-

. تارا متعجب  دییهاکان دوباره به سرعت برق وباد سمت پله ها دو ؟یبود نجایمن ازکجا بدونم تو ا-
از هاکان دم به  نیامشب! ا م یدار یگفت:عجب شب هیپر کنا امی چش بود؟ ت گهید نی: وا! اد یپرس

 منگردن   یالک  ستیمن ن  ریمعترض گفت: تقص مایوتابان. آ مایازآ نمیهست ا ییتو دستشو قهیدق
با تأسف تکون   یسر  کایباال رفت. ها ۀبه طبق  امیکنه امشبو وهمراه ت ریننداز! تارا گفت: خدا بخ

  شیمونده که آت ییگفت:جا مای آ کا،ی داد:خدا به داد منو هاکان برسه از دست شما دوتا. با رفتن ها
 وتارا!   امی اومد: ت  نییعالمت بله پابه  ؟سرتابانینسوزونده باش 

 ؟ یکن ینچ نچ نچ!تو به خواهر وشوهرخواهرت هم رحم نم-

همه رو زا به راه خودت   یشب  یپس گردنش زد: برو نصف یکی  مایوتارا هم به موقعش. آ  امینگو! ت-
.  ارمیرو سر هاکان آوردم سرتوهم ب یی:نذار اون بالدی پشت گردنش کش ی. تابان با اخم دستیکرد

رد   متابان هنگا ؟یسر اون بنده خدا آورد ییچه بال گهی از وسط را برگشت متعجب گفت: د هوی مایآ
 قرص اسهال انداختم تو شربتش.   هیشدن از کنارش گفت: فقط 

 بگو کار تو بوده! ییدستشو رهیم دوهیم یگفتم چرا ه-
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 .  بود ششیکار دو روز پ یحقشه! تالف-

اومد و با تابان   رونی ب ییباال. هاکان از دستشو ۀبه خدا تو خلقت تو موندم! همراه تابان رفت طبق-
 هیدکتر؟ هاکان  میبر یخوا یم  زم؟یعز یبه خودش داد:خوب  یبرخورد کرد. تابان ظاهر نگران مایوآ
  ینطور یا دنکر  یاما تالف کنهی م تتیوقتها اذ یگفت:درسته گاه مایگفت ورفت اتاقش. آ یخواد ینم
خواد غّصه    یرو گرفت  و برد اتاقشون: تو نم  مایهاکان! دست آ نیبود! بدبخت ازا یرو ادهیز گهید

 . ادیبال سر تو هم م نیوگرنه ا یشو بخور 

 !یهست یا انهیدونم چه مور ی م یک یندونه من  یچکی ،هیکن یتو غلط م-

 نیا یبعد ۀمرگتو بذار وگرنه نقش ۀ! حاال برو کپیدون  یم  یکی  یموذ ۀحشر  نیممنونم که منو با ا-
 زد تو تختش...  رجهیتوئه بعد ش یبرا انهیمور

و   دهیلقمه شو جو کای:پس هاکان کجاست؟ هادیپرس یدرکمال آرامش خورده شد.هاد صبحونه
 خوابش برد.  یرو نتونست بخوابه، دم صبح شبیقورت داد وگفت: تموم د دهینجو

راحت، االن  التونیرو داد: خ  ینگاهش به تابان بود جواب هاد کهی درحال امی ت  نباریحالش خوبه؟ ا-
  رونی گفت:ب امیگفت وازجاش پا شد رو به ت ی دستت درد نکن هی. تارا ستین یمشکل گهید

 ۀخون می بر میخوا یگذاشت:م   نکی:کجا بابا؟تارا سهم ظرف خودشو داخل س دیمنتظرتم.برهان پرس 
 . امیت  یدوستهااز  یکی

هنگام   امیاشاره کرد:بابا جون ساعت ده صبحه کجاش زوده؟ ت یوار یوقت صبح؟ تارا به ساعت د نیا-
تارا   د؟ی ست ی: ناهار ندی. تابان پرسمیتا برس  میتو راه هست یساعت  کیبلند شدن گفت:راهش دوره،

: خدا  ت لب گفت: خوش بگذره! برهان گف یبه رو ی. تابان با لبخندمیمون یجواب داد:شب رو اونجا م
صبحونه رو جمع کردند.   زیو تابان م  مایکردند ورفتند... آ یخداحافظ امیپشت پناهتون بابا! تارا وت

    م؟یدرست کن  ی: ناهار چدیدرحال شستن ظرفها پرس مایآ

 .میدیغذا سفارش م  ستین ادیتعداد مون ز-

 ؟ی اونوقت به حساب ک -

 ن!خودتو نکش به حساب م-
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  دیرفت باال:تابان با  مایگرفت که اعتراض آ مایآ یاز بازو یشگون یندارم. ن  یاگر به حساب تو باشه حرف -
 . یشیهار م یبرات بکنم کم کم دار  یفکر  هی

 در چه حاله!   نمیشووووووَوررره بزنم بب  نیسر به ا  هیباال  رم یادب! م یب-

 ده؟یکش یبدبخت تاصبح چ   ستیآره برو! معلوم ن -

 رفتن هم شد زحمت؟   ییچند بار دستشو  ده؟یکش یچ یگیمگه خواسته بچه بزاد که م-

  ؟یچ یعنیرفتن   ییتا صبح دستشو  یبفهم ارمیاون بال رو سرت ب یخوا یتو راحته،م یگفتنش برا-
 آشپزخونه خشک کرد.  ۀشستن ظرفها تموم شد ودستهاشو با حول

 رم؟ یبرات بگ یواخ ینم  یز ی رون،چی ب میریم  میدار کایتابان منو ها-

 ؟ یاونوقت کجا به سالمت-

 . تابان پنچرشد: خوش به حالت!دیخر یبازار برا  میبهم قول داد با هم بر کایها روزید-

اومده، متأسفم!هرچند حقته! درضمن ما  شیهاکان پ یکه برا یبا وضع   م،امایقرار بود باهم بر-
  ی بهم زنگ بزن... تابان هم با لب ی خواست یز یپس سفارش نده! برم آماده بشم اگر چ میریگ یناهارم 

ولباس   دهیبه در زد ورفت تو. در رو بست. هاکان طاقباز خواب  یباال رفت... تقه ا ۀبه طبق زونیآو
اومد.  یتنش نبود. لب تخت نشست وبه چهره اش زل زد. تو خواب آروم و معصوم تر به نظر م 

کردم   یرو ادهیدونم ز یخوام!م یخودش زمزمه کرد: معذرت م  شیرو مرتب کرد. پ  شونشیپر یموها
  ابانت ؟ یندار  یکار  میریم میاز پشت در اومد: تابان ما دار مایآ ی. صدایاما مقصر هم خودت بود

 مونه ها؟ نی در ب هیخوبه  ؟ی زنیداد م نقدریخودشو دم در رسوند: چته ا عیسر

 ؟ یالزم ندار  یز یچ-

کردند ورفتند.دوباره برگشت تو اتاق... حدود دو   یخداحافظ  مایوآ کاینه ممنون!خدا به همراهتون.ها-
. رفت سراغ هاکان، رهیحوصله اش داره سر م دیخودشو تو اون اتاق سرگرم کرد. د  ییساعت، تنها

که  نی اش زد همرو گونه  یرو لبش اومد وآروم بوس   ی. لبخندومدیکنه دلش ن دارشیخواست ب 
 یخواب آلود  یشوکه شد. هاکان با صدا یحرکت ناگهان  نیخواست بلند بشه تو بغل هاکان افتاد. از ا

تو جاش جابجا شد تا تابان راحت تر   یاز خود نشون نداد. کم یمقاومت چ یگفت: کجا؟ تابان ه
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:آقامون  دیپرس  تو سکوت نگاهش کرد یا قهیکنارش بخوابه. نفس تو نفس هم بودند.تابان چند دق
 حرکتش بود.  نی که تابان عاشق هم  دیهاکان باال پر یابرو ی تا هیحالش چطوره؟ 

آقامون بگه من، تو خوابش   ن یا شهیتابان بازشد: م  شی. ن دید یآقاتون داشت خواب شما رو م-
 کردم؟   یم کاریچ

شدنش شده.  تی کرده وباعث اذ یطنت یش  هی روزینفر د هیکه  دیآقا خواب د نیجانم برات بگه! ا-
خورده مکث کرد: بهتره نگم چون اگر   هیهاکان  ؟یطنتی ! نگفت چه شرمی بم  یتابان از رو نرفت: اله

 بپردازه.  دیبا یبگم تاوان بد

هر  یوبرا  ادیکنه بعدًا گندش درب  دایخواب تو کش پ یۀقض نیممکنه ا نه،چونیآها! نظر منم هم -
 دوشون خوب نباشه. 

 یو بر  یکرد:بهتره بلند بش یهاکان نشست و نوازششون م ی. دست تابان تو موهانهیمنظر منم ه-
سبک  ۀصبحون  هیمدت منم  نی ا شه،تویهم حالت بهتر م یای کسالت درم نیازا ،همیر ی دوش بگ هی

 کنم.  یبرات آماده م

 چرا سبک؟ -

زد وگفت:خونه خلوته!  یبه ناهار نمونده. هاکان غلت یز یچ  نهیبیاگر آقامون به ساعت نگاه کنه م-
وبابا وعمو هستند، برم صبحونه تو    مییفقط ما دوتا رونی همه رفتند ب  نکهیا یتابان بلند شد وگفت: برا

 ...یآماده کنم تو هم طولش ند

با مادرش تماس گرفته بود  یمدت تابان چند بار  نیزود گذشت.تو ا   یلیخ یهفته ا کی التیتعط
 کردند... دیهم باز یدنید  ی. موقع برگشت از جاهادیالشون رو پرسوح

           ************************************************ 

نگران گفت: دوباره   یخاموش بود. هاد شونیبار صدم با آتان وهانا تماس گرفت هر بار گوش یبرا
خودش دوباره   یخاموشه! هاد دهی واب نمجلوش پرت کرد:ج زی رو م لویموبا ی. هاکان عصبریتماس بگ

.  میریگفت:بهتره با هتل شون تو مشهد تماس بگ  کای هر دو خاموش بود. ها یتماس گرفت گوش
سرچ کرد، شماره شو   نترنتیرو که هانا قبالً بهشون گفته بود رو تو ا یمعّطل نکرد، اسم هتل یهاد

 با تلفِن  خونه شماره گرفت...  نبار ی. هاکان اری برداشت و داد هاکان: زود تماس بگ
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 سؤال داشتم خدمتتون. هی دیببخش ری سالم  روزتون بخ -

-....... 

 دو تا از مهمونهاتون بپرسم... ۀخواستم دربار یم-

-...... 

  یهردفعه حرفشو قطع م نکهی... هاکان از ایول دیبد  یبه هرکس  شهیدونم اّطالعاتتون رو نم یم-
 . دیکش یق یشد. نفس عم یکردند عصب

سال اومدندهتل  لی خواهرم وشوهرش هستند بعد ازتحو گمیرو که م یافراد ن یمحترم ا یآقا نیبب -
با   یک نمیگشت شون گذشته خواستم بببر   خیبرگردند االن چهار روز ازتار یهفته ا هیشما وقراربوده 

 کردند.  هیهتل تسو

-...... 

 روزششم؟-

-...... 

 هتل خودتون رفتند فرودگاه؟  سیبا سرو-

-..... 

 بله!-

-..... 

کردند و راننده  هیگفت:همون روز با هتل تسو یخداحافظ. با گذاشتن گوش تون،یمچکر ازهمکار-
 ؟ی چ  یعنی: د ینگران پرس یهم تا فرودگاه رسوندتشون. هاد سیسرو

  ی: با کدیپرس  یبرداشت و دوباره تماس گرفت. هاد ویروز پروازشون فرودگاه بودند.گوش  نکهیا یعنی-
 سکوت باال آورد.  ۀهاکان دستشو به نشون ؟یر یگ یتماس م 

 الو! سالم بهروان!-
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-..... 

 ممنونم. -

-..... 

 داد. حی توض یهروان تلفن ب یماجرا رو برا تموم

-..... 

 تا فرودگاه رفتند. -

-...... 

 .یخبر نذار  یباشه پس منو ب -

-..... 

 شد؟  ی:چ دینگران پرس یمچکر! منتظر خبرتم، خداحافظ. هاد-

مبل ولو شد:   نیرو اول ی. هادگهی شد بهمون م  یخبر  رهی گ یگفت باهمکارهاش تو فرودگاه تماس م-
دادن پدرش از جا بلند شد و   یدلدار  یمدت ساکت بود برا نیکه تو ا کایخودتت کمک کن! ها ایخدا

  کهی. درحال ارهیازشون بدست م  ی خبر  هیاومد کنارش نشست: نگران نباش بابا! هر جور شده بهروان 

هاکان  ؟یخبر بد  یبه هارا یخوا  ینم–دلش آشوب بود نگاه مضطرب شو به هاکان نگران دوخت. 
 پدرش ظاهر آروم شو حفظ کنه. یکرد جلو یسع

 . یخواد اون نگران کن یآقا هنوز تو سفر خارج از کشوره، نم -

  ری دست برد ز کایخانواده اس. ها نیاز ا یرفته عضو  ادشیانگار الهی خ  یهم چقدرب یهارا نینچ! ا-
از دستت  یاتاقت استراحت کن با حرص وجوش خوردن کار  میپدرش: بابا جون بلند شو بر یبازو

 ۀچرخاند، با حرص گوش یا گهیپدرشو نداشت، سرشو طرف د ۀ. هاکان تاب نگاه ملتمسانادینم بر
 با دندون گاز گرفت و ول کرد.  ولبش
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ماه، دست   ۀکر ایبرم  نیکردنشون بکنم، شده ته زم دای پ یبرا ادی از دستم برب ی هرکار  دمیبابا قول م-
و با کمک   دهیخم یبا قد ی. هادکایها یۀبشه قض ذارمیتو دستت، نم ذارمی م ارمیهانا وآتان رو م 

 بابا! یآرامبخش ببر برا هیبه اتاقش رفت.هاکان رفت تو آشپزخونه: طال   کایها

  یرو از رو چییزد. سو  یمبل بود رو چنگ ۀدست یاومد. کتش که رو رونیچشم پسرم. از آشپزخونه ب-
: کجا؟ هاکان  دیواومد و پرس رونیاز اتاق ب  کایبود که ها در ۀر یدم در برداشت. دستش رو دستگ زیم

 یبعد ؤالکنم زود برگردم. منتظر س یم  یرفتن گفت: مواظب بابا باش سع رونیدر رو باز کرد قبل ب 
 نموند...   کایها

از اون  ، یگوش یداد.صدا یجا قد نم چی.فکرش به هد یچرخ  یم ابونهای توخ هودهی بود ب  یساعت کی
 گفت:  یو درهم وبرهم درش آورد. عصب شونیهمه افکار پر

 بله؟ -

-........ 

 .ییدونستم تو یببخش تابان نم-

-....... 

 فکرم مشغول هانا وآتانه!-

-....... 

 . ستیازشون ن یقرار بوده ششم برگردند االن دهم شده وخبر -

-...... 

 ازشون نشده.  یخبر  گهیعد از اون دتا فرودگاه رفتند ب گندیبا هتل شون تماس گرفتم، م-

-...... 

 از اونم.  یبه بهروان اّطالع دادم منتظر خبر -

-...... 
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 شو. الیخ  یامشبو ب ه یحوصله ندارم تابان -

-...... 

شب بود.   میافتاد ده ون  نیکنارش پرت کرد. چشمش به ساعت ماش  یرو صندل  وی. گوشخداحافظ
 داد... رییسمت خونه تغ رشویمس

  کای. ها دیتابان وپدرش هم اومده بودند. با برهان دست داد وصورت تابان رو بوس  دیرس یوقت
 پسرم! یاستکانها رو جمع کرد و برد آشپزخونه. برهان گفت:چرا زودتر خبر نداد

بمونند ومزاحمشون نشم، اما امروز   شتریدلشون خواسته ب دیکه صبر کردم گفتم شا یچند روز  نیا-
مربوط به   یکن  یماجرا. تابان دست هاکان رو گرفت: فکر نم  نیبه ا میدیکردم که رس یر ی گیپ یجد

 همون نامه ها باشه؟ 

 .  ادهیاحتمالش ز-

  کایپسرم؟ نگاهشو به برهان دوخت: نه! تابان گفت:اما من دارم! با اومدن ها یشک ندار  یبه کس-
خورده مکث   هیتابان شدند. تابان آب دهنشو قورت داد وگفت: مهراب! بعد  خی هرسه جفت چشم م

نگاه  هیاسم برام آشناست! تابان   نیبرهان گفت: چقدر ا د؟یهاکان گفت: چرا به ذهن خودم نرس 
 به پدرش کرد.  یا هانهی اندر سف اقلع

اومد دم خونه که  یباشه سال دوم دانشگاه خواستگارم بود همون پسرسمج وبدعنق   ادتونیاگر -
  ؟ی نگ نبارهیدر ا یز یچ شهیهاکان درهم شد:م ی کرد. ابروها یز یآبرور

  ؟یشد؟ چرا پا شد ی:چد یپرس کا یهاکان، تابان هم پا شد.ها ییهویاومد دخترم! با بلند شدن  ادمی-
 دهیشرکت و رفت سمت در. تابان هم دنبالش کش رمی ازبرهان کردو گفت: م یعذرخواه هی

 ... امی شد:صبرکن منم ب

آشفته بازار حواست به پدرت باشه اون االن حال  نیپسرم! بهتره تو ا  کایتکون داد:ها یسر  برهان
 شدن بچه ها تنهاش نذار. داینداره تا پ   یخوش

 چشم عمو!-
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شش دانگ حواسش به شرکت باشه وگرنه   یکی  ازهیاوضاع و احوال، ن نیمنظورم شرکت بود! با ا-
 . رندیبگ   یبخوان از آب گل آلود ماه گرانیممکنه د

 مونم. یمتوجه شدم! حتمًا کنارش م -

 کنه!حداقل تابان حواسش بهش هست.   کاریدونه چ یخوب م  ه،ینگران هاکان هم نباش! پسر زرنگ-

 ازشون بشه.  یخبر  هیدونم! کاش  یم-

 توکل کن به خدا... -

  ی... رفت سمت آسانسور. از بس تند قدم برم نگیبرد تو پارک  نویدر رو براش باز کرد و ماش نگهبان
 سوم رو زد...  ۀطبق ۀ...سوار آسانسور شدند. دکمدییدو یداشت تابان دنبالش م 

 ؟یهست ی:دنبال چ دیاتاق آتان بودند. تابان پرس تو

 کمکمون کنه. که بتونه  ی سرنخ! هرچ هینامه! -

  یو رو م  ریها رو ز لینامه. تابان فا  نیشروع به گشتن کردند به خصوص دنبال آخر یی. دوتادمیفهم-
  دیهاکان که بلندشد تابان دست از کار کش یگوش یکرد.هاکان تک تک پوشه ها و زونکن ها رو. صدا

 وبه هاکان نگاه کرد. 

 بله!-

-...... 

 ؟ی بدست آورد یشد؟خبر  ی!چمیرو گوش  دمیببخش بهروان ازبس حواسم پرته شماره تو ند-

-..... 

 خوب!-

-...... 

 ؟ یک-
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-...... 

 . امیمنم فردا م-

-..... 

 کنم! یخواهش م-

-..... 

 شد؟  ی:چ دیقطع کرد تابان پرس  ویکه گوش نی . همریباشه!پس بازم منتظر خبرت هستم، شب بخ -

آتان وهانا همراه چند نفر از فرودگاه خارج   دندیکردند،د یروز فرودگاه رو بررس اون  ینهایدورب  گهیم-
 شدند، ساکهاشون هنوز تو بار امانات فرودگاهه.

با دوانگشت گوشه    یشناسند؟هاکان با خستگ  یرو تومشهد نم  یهمراه چند نفر؟آتان وهانا که کس-
ابان نشست رو بازوش :خدا بزرگه! فکرکنم. دست ت یچ یتونم به ه یچشمشو فشارداد:االن نم یها

بود جونشو از دست   کیکه نزد  کایبود:مثل ها فیداد صداش آروم وضع یجواب تابان رو م  یوقت
 بده؟ 

رو براش    اینشست رو لبش: من؟ من اگر دن یهاکان! محکم باش!چشم پدرت به توئه! پوزخند-
 !کنهیسرش حلواحلوا م یرو رو ی گلستان کنم بازم هارا

خورده با هم  هیبکنند،درسته  ی بچه هاشون هرکار  ی!پدرها حاضرند برا یگی که م ستی ن نطورمیا-
بچه ها رو    یساک ها میبر دوست داشتنت نباشه! درضمن فردا بر لیتونه دل  یاما نم دیاختالف دار

 دایپ  تانتو دفترآ یز یتکون داد: حتمًا! دوباره شروع به کارشون کردند... چ یکالفه سر  م؟یریبگ  لیتحو
 گذشته بود.   میون کیکرد،از  یوار یبه ساعت د  ینکردند. تابان نگاه

 نکنه داده به داراب؟ گمیم-

 نیا دهیم  لی خودش جدا تشک یبرا اطی محض احت یپرونده هم برا  هی شهیبه داراب اما هم دهیم-
  دایپ یز یچ  میو رو کرد  ریبه اتاق انداخت: پس کجاست؟ما که همه جا رو ز یعادت آتانه.تابان نگاه 
زد.    یاتاقو ازنظر گذروند. تابان دور خودش چرخ قیپشت سرش نشست ودق ی نشد. هاکان رو صندل

 .دیکش یجا به نظرش مهم بود رو نگاه کرد، پف کالفه ا ره



 به رنگ دل  یدیترد

356 
 

 ممکنه کجا گذاشته باشه؟   یعنی-

  هیاتاق  نی،مطمئنم تو ا داشت یاستعداد فوق العاده ا یکار  یتو مخف یک یآتان از کوچ نیدونم!ا ینم-
 از پرونده هست.  یکپ

 ؟یر یگ یچرا از داراب نم -

کل اتاقو بگردم. از جاش بلند شد  دیبا گهیبار د هیبفهمه،  یز یموضوع چ نی از ا یخوام کس   ینم-
 وشروع به گشتن کرد....    

 . نیداد ونشست رو زم هیتک   زیم یپشت صندل  واریحوصله وخسته به د  یب  تابان

. هاکان کنارش رو زانو خم شد، دستش پشت سر تابان دهیقد نم ییخسته شدم!عقلم به جا گهیمن د-
 خونه؟   مینشست: بر

گفت   یگردم. هاکان باشه ا یخورده استراحت کنم دوباره م هیتو به گشتن ادامه بده من  یخوا یم-
 وبلندشد... 

بار چهارم اتاقو   یگذشته بود وبرا م یکرد. ساعت از سه ون  ینگاه مرو  واریبا چشم در ود نطوریهم  تابان
چشمشو  هی ، یسرگرم یکم برا  هیبرگشت.   زیکردند. نگاه سرگردونش به م  یو رو م  ری رو داشتند ز

کار   نیچپ ا  مبار با چش هیخط قرار داد.   کیرو تو  زیم یاش که باز بود کشوها  گهیبست وبا چشم د
داشت، انگارچوب اضافه اش زده  ی زونی کم نام هی ییباال یچشم راست. ته کشو  با گهیکرد بار د یرو م
رو چندبار باز   ییباال یبه کشوها... کشو دیتا رس  دیکش  نیخودشو رو زم شتریدقت ب  ی. برارونی بود ب

پلمپ شده با   ۀبست هی دیدستشو برد پشت کشو. د شتری ب  ینکرد. با کنجکاو یر ییتغ  چیوبسته کرد ه
دفعه به خودش اومد و   هیباز بهش نگاه کرد.  یشده. با چشما دهیپشت کشوها چسب ز،ی ِرمیچسب ز

به رنگ چوب بود. ناخودآگاه صداش رفت    شیمتوسط که پاکت کاغذ ۀبست هی . دیکش یبسته را افق
 دنیاومد. با دکردم. هاکان به سرعت نور کنار تابان  داشیکردم، هاکان پ داشیکردم،پ  داشیباال:پ 

هاکان   یتابان از جاش بلند شد و روبرو ؟یکرد داشیپ ی:کجا بود؟ چطور دیبسته متعجب پرس 
 بود.    زشیم ی: پشت کشوها سادیوا
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. تابان ذوق زده دیرس  یعقل جن هم به اونجا نم  میگشت یآتان!تا صبح هم که م نیازدست ا-
  نجایخونه، ا میشده.هاکان خواست بازش کنه که تابان مانع شد: بهتره بر دایکه پ نهیگفت:مهمه ا

 خورده فکر موافقت کرد...  هینباشه بهتره. هاکان بعد 

سالن خاموش بودند.هاکان دست تابان روگرفت وآهسته ازپله ها باال رفتند. خواست   یچراغها تموم
 ند.مو رهیدستش رو دستگ یهارا یدر اتاقو باز کنه که با صدا

چشمهاشو محکم  رو هم بست تا   د؟یبود رونی وقت شب ب نیبهتون خوش گذشته تا ا یل یحتمًا خ-
بشه. تابان دست هاکان رو محکم فشرد وبه آرامش دعوتش کرد.   داریصداش باال نره وپدرش ب

 . چراغ سالن باال روشن شد.هاکان وتابان باهم برگشتند. کترشدینزد یهارا یپا یصدا

رو لبش   یجلو اومد. لبخند کج  گهید ی. گامشندیدارمیب کایموش کن االن بابا وهااون چراغو خا-
 .کنهی کرد انگار که داره مسخره م یم ییخودنما

خونه   ی کس دمیرس یبه عرض تون برسونم وقت دیزن دادااااااش! بعد رو به هاکان گفت: با یخوب -
 نبود؟  یکس  یچ یعن یدرهم کرد:  ییکج و ابرو ینبود!هاکان سر 

خونه رفته  نیدارم تو از ا ادیکه  ییکجا رفتند؟ آهان! تا جا کای !من از کجا بدونم بابا وهاگهینبود د-
رخ داد؟ تابان نگاه نگران شو به هاکان دوخت.   یدرنبود من معجزه ا ؟یشد دوباره برگشت یچ یبود

  ای یرفتند مهمون دیگفت: شاداد باال و  یشونه ا الیخ  یب  ؟یبابا زنگ زد ای کای: به هادیهاکان پرس
رو گرفت. هر دو برادر   کایها ۀشمار عیآورد. سر رونیب  لشویکرد وموبا فشیتابان دست تو ک  ؟ییجا

 چشم به تابان داشتند. 

 د؟یی شما کجا کا؟یالو ها-

-...... 

 ؟ یی! تو کجامیما خونه ا-

-...... 

 شد. دهیمضطرب تابان از هاکان دزد نگاه

 ؟ یچ یبرا مارستانیب-
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-..... 

 .میفتیآدرسو بگو منو هاکان االن راه م-

-..... 

بوق   یشده؟ صدا شی: بابا طوردی قطع کنه از دستش قاپ ویخداحافظ.هاکان مهلت نداد تابان گوش-
 ی. هاراگم یتو راه برات م می: برفشیاز دستش گرفت و گذاشت داخل ک  ویاومد. تابان گوش یآزاد م

 براش تکون داد و رفت... یهوا دست  . هاکان تویخبر نذار  یگفت: منو ب 

  یبرا یمناسب ی! هاکان جامیو اونور ببر  نوریکه با خودمون ا شهینم م؟ی:بسته رو کجا بذارد یپرس تابان
کنم.   یم  شیخودم جا ساز یصندل   ریکرد... بسته را از دست تابان گرفت وگفت: ز دایپارک کردن پ

 ومنتظر شد تا هاکان کارش تموم بشه... اده یتابان بدون حرف پ

 راست رفتند اورژانس...  هیشدند.    مارستانیب وارد

بانداژ شده از رو    یشونیوبال گردن و پ  یبا دست  کایشدند. ها  خیهردو سرجاشون م کایها دنید با
 چه سر ن یبه سرو وضعش کرد: ا یشد اشاره ا کینزد  کای آهسته به ها ییبلند شد. با گامها  یصندل

  شوسط حرف  کای بوده؟ با با کجاست؟حالش خوبه؟ ... ها ی کار ک ؟یشد یختی ر نیچرا ا ؟یا افهیوق
 سالن انتظار.  یهای داداش! تابان،هاکان رو به آرامش دعوت کرد. نشستند رو صندل یک ی  یکی : دیپر

شب   کی ساعت بعد عموبرهان هم رفت، طال رو فرستادم خونه اش، تا  می بعد رفتن تو وتابان ن -
رفتم  دم،یشن  اطیتو ح ییخواستم درسالن رو قفل کنم که صدا ،یرکردید یمنتظر اومدنت بودم وقت

  هک نیاز پشت زد تو سرم ،هم یکینبود، اومدم برم داخل که   یخبر  چیزدم ه یکل باغ و خونه رو دور 
رفتم اتاق بابا، با صحنه   جیبهوش اومدم منگ وگ یدوم ازهوش رفتم، وقت ۀبا ضرب هیک  نمیبرگشتم بب

 مواجه شدم که خشکم زد... یا

کرده... و کتکش   زونیسخت بود بغض کرده گفت: بابا رو...بابا رو آو کایها یگفتنش برا ؟یدید یچ-
اش باال نره.   هیگر یدهنش گرفت تا صدا یبود... دست جلو  یزده بودند... تموم سر وصورتش خون

 نباشه و رفت...  کا یها یها هیلند شد تا شاهد گرتو آغوش هاکان جا گرفت. تابان ب

  ریو ش وهیپر ازآب م سهیک هیداد.تابان با  یمالقات نم   ۀشد.دکتر بهشون اجاز  یداشت روشن م هوا
 : کجا؟ د یبرگشت. هاکان از جاش بلند شد که تابان پرس  کیوک
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 به بهروان زنگ بزنم.   رمیم-

 اوهوم! زود برگرد. -

 باش.  کا یباشه!مواظب ها-

رو از   کیآورد. ک رونی ب سهیرو از تو ک  یکی وک  ری نشست. ش کای راحت. با رفتن هاکان، کنارها  التیخ-
سر جاش. با    ادی کم حالت ب هی:بخور کا ی گذاشت، گرفت طرف ها ریرو درون ش  یآورد و ن  رونی پاکتش ب

 ندارم.  لیبغض کرده گفت: م  یهمون صدا

 . ستیبه روت ن  رنگ،یبخور   یز یچ هی دیبا-

نشده، وضع منم  ی!هنوز نگفتند حال بابا چطوره! ازهانا وآتان خبر ین یب یم یتابان! وضع ما رو دار -
زد: خدا   یتابان لبخند دلگرم کننده ا ؟یازت خواهش کنم مواظب هاکان باش  شهی! مین یب یکه م

به   ی. سؤالمزنگ به بابام بزن هیرو بخور تا برم  نهاینگران نباش! حاال ا کنهی درست م ویخودش همه چ
 تابان نگاه کرد. 

 اکتفا کرد... یبه تکون دادن سر  کا ی رو بهمون قرض بده. ها مای بهش بگم تا حل شدن پرونده آ  رمیم-

 حالت داد.  رییگشت. تابان از خم شدن رو زانو، تغ یرفت وبرم یراهرو رو مدام م   عرض

شو به تابان کرد، لحنش   گنینگاه غم کایرفت به خدا! ها جیگ  ؟سرمیراه نر   نقدریوا  ینیبش شهیم-
  دنیپرس ی برا زدمی بال بال نم ینرفته بودم تا االن مثل مرغ  رونی کاش ب یبغض توأم با حسرت بود:ا

. تابان از جاش پاشد. دست  کنهیام م وونهیحالش! تابان عذاب وجدان بابا ونبود هانا وآتان داره د
  فته؟یب  یقراره چه اتفاق ،یدونست یبا آرامش گفت: تو که نم   ،ینشوند رو صندلرو گرفت و   کایها

به خصوص که  کنهیم دایهست حتمًا بچه ها رو پ  ینگران هانا وآتان هم نباش بهروان آدم کارکشته ا
داد  هیتکسرش   وارپشتیسرشو به د کای.هاکنهیم شتری هم هست تالششو ب  ش ی میآتان دوست صم 

اومد سمتشون.  ینگاهش به ته سالن افتاد،هاکان داشت م د،یکش یوچشماشو بست.تابان آه
: از بابام  د یفاصله داشتند.هاکان متعجب پرس کایازها یوطرفش رفت. چند متر  دیاز جاش پر عیسر

  یزنی بابات حرف م ۀدربار  یدار   یخواستم وقت  ینم یشده؟ چشم تو چشم هاکان شد:نه! ول یخبر 
دست تو موهاش   ینداره. هاکان عصب یاش کالً داغونه، حال خوش هیبفهمه، روح  یز یچ تاداشد

 .دشونیفروبرد ومحکم کش
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 هم گفت.  یهمراه سر تکون دادن بله ا ؟ یبا دکترش حرف زد-

 گفت؟  یم  یخوب چ-

که به سرش   یبه خاطرضربه ا اطیاحت  یهم برا کایها اد،ی بهوش ب یتا وقت ستی بابا معلوم ن تی وضع-
رفته؟ تابان   یبه ک  شیکّله شق نیبار نرفته، موندم ا  ریشد که آقا ز یم یبستر  دیوارد شده بود با

زدم؟ تابان لبشو گاز گرفت تا به زور   یخنده اش گرفت.هاکان اخم کرده گفت:االن من حرف خنده دار 
 .رهی خنده شو بگ یجلو

! به تو رفته یکن  یحرف گوش م  یلیرفته انگار خودت خ  یبه ک  شیکّله شق  یگیم نیآخه همچ -
  نیهمچ-!انگشت اشاره شو سمت خودش نشونه گرفت: به من رفته؟ آخه من کجا لجبازم؟  گهید
االن جاش   فیح- . یهست یخاک  ۀکر نیآدم ا نیمهربون تر کنهی ندونه فکر م یهرک  ستمیلجباز ن یگیم
به  یجمله اش موند.هاکان سر  ۀکج کرد،منتظرادام یتابان باال رفتند وسر  یکه... ابروها  ستین

  بیعج یها ی اون تالف ادیو دوباره  یترسم بد برداشت کن  یولش کن! م یچ یدوطرف تکون داد:ه
عمر تحمل کنم. خواست از کنارس   هیموش کوچولو رو قراره  یتو  دیبدبخت من که با ،یفت یب  بتیوغر

 و برگشت بهش نگاه کرد. ستادی ابان گرفته شد. اتوسط ت شرد بشه که مچ

گفت :تابان من   یاومد محکم وجد نییگوش تابان پا یک ی کدو تنبل؟ سرش تا نزد یحرفتو نگفت یۀبق-
 نیا الیخ یب  تیوضع نیا یکنم تو  یندارم بخوام باهات کل کل کنم، خواهش م یاالن حال خوش 

  هینرو. تابان  یرو اعصابم اسک  یک ی انجام بدم،تو  دیدارم که با یمهمتر  یزدن هات باش!کارها هیکنا
بهش برخورده بود. هاکان طرف برادرش رفت. تابان   یمدت تو سکوت نگاه و دستشو ول کرد. حساب 

 ...مارستانی ب اطی جوشش بخوابه رفت تو ح  نکهیا یبرا

که خودشو سر وپا   یها کس . تن دیپاش  یرادمنش داشت ازهم م ۀبهم گره خورده بود. خانواد زیچ همه
پوست مهتلب   یخنک مینشسته بود.نس یدرخت  یۀسا ریز   ینگه داشته بود هاکان بود... تابان رو صندل

ن یهاکان بجا ومعقول بودند اما ا ی. حرفهاگهید ییبود وفکرش جا نجا یشو نوازش کرد.جسمش ا
تند برخورد کرد.  نقدریا نگفته بود که یز یتونست هضم کنه آخه چ یحرف زدن شو رو نم حی همه صر

رو   یدر اونجا تعجب کرد. لبخند یهارا دنیرو باالسرش حس کرد. سرشو بال گرفت.از د  یکی یۀسا
مکث   هی بعد   دیچرخ مارستانی ب  ۀلبش جا خوش کرده بود.اومد نشست کنارش. نگاهش تو محوط

 چرخد ازش فاصله گرفت.  یتو محوطه م یکه نگاه هارا یرو تابان اومد.تابان توفرصت  هکوتا
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تنها وبدون هاکان، کنار تابان نشسته  نکهیپراز لبخند بود از ا ینگاه هارا م؟یینجایا یدونست یازکجا م -
 کرد.  یم  ری بود تو آسمونها س

 استفاده رو کرد.   تیسکوت نها نیازا یبرقرارشد.هارا  نشونیزنگ زدم. سکوت ب کایبه ها-

 شد بهش.   رهی جوابشو بده خ نکهیا تابان؟ تابان بدون-

 رو نگاه کرد.  نیتابان زم یچشما ؟ین یب  یکه در من نم یدید یتوهاکان چ-

  یخودشو سمت تابان کشوند سرشو اونقدر  یباز سکوت جوابش بود.هارا ؟ی ازم متنفر  نقدریچرا ا-
 تابان به چشمش اومد.  مرخیآورد تا ن نییپا

آب تو  ذارم ینم  زم،ی ر یرو به پات م  ایبه خدا دن  یاز هاکان جدا بش هیتو فقط کاف ؟یدیجوابمو نم-
تهرونه، ده ها نفر جلوت راست و دوال  ۀخون نیکه بزرگتر یخونه ا ۀملک یش یدلت تکون بخوره،م

 تابان حرفشو قطع کرد. یعصب یخودم بـ... صدا شند،یم

بشنوم!  یز یچ گهیخوام د ی دوخت: نم یهاراپرخون شده بود رو به  تی که ازعصبان ییبسه! چشما-
 یکه اون اطراف بودند به طرف شون برگشت.هارا یخوام بشنوم. نگاه چند نفر  یکلمه هم نم کی

کرد تن صداش باال   ی! سعیگوش کن  دی! بایبشنو دیبدون توجه به نگاهها گفت:اما من حرف دارم، با
که  یهست یتو تنها دختر  یخوام بدون  ی: مادامه داد تی شده از عصبان دی کل  ییبا دندون ها رهن

دختر  هی یباره جلو  نیاول یکه دلمو بهش باختم، تابان! برا  یهست یتونسته قلبمو بلرزونه، تو تنها کس
شو به   وجهزنم تا ت یم واریکنم، دارم به در ود یکنم، دارم بهش التماس م یم  کی دارم خودمو کوچ

خوار   ن یازا شتریدلشکسته بشم، نذار ب نیاز ا شتریشکنم، نذار ب یخودم جلب کنم، دارم خودمو م
  یخوام برا یکنم عشقمو بفهم، درکم کن! دوست دارم،عاشقتم، م یبشم، ازت خواهش م فیوخف 
  وشدند. ازجاش پاشد   زیتابان خودبخود سرار ی. اشکهایداشته باشمت، مال خودم باش شهیهم

از خودشون  یار یاخت چیکه ه یی. بغضشو پس زد. با پشت دست اشکهاستادیا یهارا یوبرور
 اومدند رو پاک کرد.  یم  نییصورت پا  ینداشتند و به پهنا

بهت    یچ یبرات قائلم ه ،احترامی! تو برادرشوهرمرونی بکش ب میکنم پاتو از تو زندگ یخواهش م-
خوام باهاش تو    یباشه، م میخوام تو زندگ یکه م هیمن هاکان رو دوست دارم، عاشقشم، مرد گم،ینم

  تابان ۀن یبه س نهیبلند شد وس  یمنه.هارا یزندگ انیسقف باشم، از دست اون پا هی ری ز طیتموم شرا
  ؟ی مدت عاشقش شده باش  نیتو ا یتون  ی! چطور میعقد نشست  ۀشد:اما تو به زور سر سفر
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عقد نشستم اما االن دلمو بهش باختم، قلبمو    ۀشد:اون موقع آره!به زور سر سفر  یهارا سیف تو  سیف-
 یدوست داشتنه. انگشت اشاره طرف هارا یبهش دادم، تموم احساسموبراش فدا کردم! برام، فرا

کنم اونم فقط وفقط به   یاحترام نگاهت م ۀدیکه به د یبرادرشوهر  ه یگرفت:اما تو، در حد 
باشه   ادتی نگهش داشت:  یهارا یکه صدا مارستانی! پشت کرد تا بره داخل ب نی هم !طرهاکانخا

خواستم، پس بهت لطف کردم و   نطوری! تابان راه رفته رو برگشت:آره! من اینطورخواستیخودت ا
چرا؟ چون هاکان حرف زدن با تو رو برام ممنوع کرده، که اگر به   یدون یم  ،یگذاشتم حرفهاتو بزن

! پدرت اون تو داره با  یل ی! خیهارا یحی وق یل ی! خیزدیحرفو بهم نم  نیکردم ا ی گوش م  برادرتحرف 
  یبرا یودار   ینشست نجایکمک کردن به برادرهات ا یاونوقت تو به جا  کنهیمرگ دست وپنجه نرم م

شرمانه! نگاه پر خشمشو پرتاب کرد تو صورت   یبحث  ب هیاونم  یکن یدل خودت با من بحث م
شاهد در کنارهم بودن    شتریمتأسفم! پشت کرد ورفت... هاکان از پنجره فاصله گرفت تا ب برات:یهارا
  یکفشها یبعد صدا قهینشست وچشماشو بست. چند دق کای کنار ها یو تابان نباشه. رو صندل  یهارا

تو   رهی. چشماشو باز کرد وخ ومدیصداشون ن گهیشد... د یم کی . داشت نزددیتابان به گوشش رس
  یبر  یخوا  یهنوز ازش دلخور بود گفت: ساعت هشت شده نم  نکهیقرمز تابان شد. تابان با ا یچشما

گفت: تو برو خونه استراحت کن،   کایداد رو به ها رونی شرکت؟ اخم کرده بلند شد نفس خسته شو ب
  یگفت: م  یف ی ضع یبا صدا کای . هاادی فعالً بهوش نم  گهینداره، دکترش م یا  دهیموندنت فا نجایا

خونه و استراحت   یر یم  ای! کایها نیهاکان ناخوادگاه باال رفت: بب یباشم تو برو! صدا شش یپ امخو
هم  یوجواب ومدیبرادرش خوشش ن   یی! از زورگویحاالخود دان یشیم یجا بستر   نیهم ای  یکن یم

دستهاشو برد تو موهاشو وچشماشو بست تا خشمشو فرو بده، تابان جلو اومد وگفت:تو   ینداد.عصب
.  رونیزد ب مارستانیاز ب  یحرف ونگاه  چیشرکت. بدون ه  امیرسونم بعد از اون م  یرو م  کای ! من هاوبر

 نشست.  کا یتابان کنار ها

شو تو رو برسونم خونه، به  اد،بلندینمازدستمون بر یکار  یعنی ستیبه موندن ن یاز ی ن گهیدکترش م-
 برم اونجا تا...  دیگفتم بره شرکت بابات با مایآ

دو  نی ا یاونجا رو به امان خدا ول کرد. تابان از لجباز  شهیاوضاع واحوال نم  نیشرکت! تو ا  رمیم-
کرد و   نیی باال و پا یسر  کایکم به خودت برس. ها هیخونه   میشد. پس بر یم  وونهیبرادر داشت د

بود   شبه روبرو  کایداشت.همونجور که نگاه ها یگام برم کای ازجاش بلند شد. تابان همقدم با ها
 :هاکان به بهروان خبر داده؟د یپرس
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 .یکالنتر  رهی سرم هیآره! قبل رفتن به شرکت گفت -

 اوهوم...-

               ******************************************** 

 یتا خبر  زدی م یتازه به بخش منتقل شده بود.هاکان به هر در  یدثه گذشت.هادروز از اون حا ده
  شرفتی به بهروان در پ  یادیکرده بودند کمک ز دایرو که پ ی. اون بسته اارهیازهانا وآتان بدست ب 

رو   دهخواست تنها سرنخ پرون  ینظر داشتند. بهروان نم ری مهراب رو ز یپرونده کرده بود. خونه ها
رو امضا کرد و   یبرگه ا  ریحواسشو پرت کرد. ز ییهاکان سرش به کار گرم بود که صداازدست بده.

 بلند کرد.  ویگوش

 بله!-

-....... 

 خودم هستم! شما؟ -

-....... 

 ؟یچه خبر -

-...... 

 ام؟ یواگر ن -

-...... 

مرد   یحرفها دنیقطع شد. با شن   یدفعه گوش هی. امیم یعصر  دیتوهم رفت: باشه آدرسو بد اخمهاش
به در زده شد وتابان اومد  یداد. تقه ا هیتک   یپرت کرد وبه صندل زی م یپشت تلفن، خودکارشو رو

 دنی.با دشهی م داشیدونست تا ظهر شده مهراب حتمًا پ  یبود.م دهیبدستش رس یدیجد ۀداخل. نام
  نیباهاش سرسنگ  مارستانیتو ب ی خسته ودرهم هاکان دلش به حالش سوخت.بعد اون حرفها ۀافیق

 . زیبود. نامه رو گذاشت رو م
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بغل کردن شو  کرده بود.  ی! نگاه هاکان بعد ازمدتها رو تابان نشست، دلش هوادهیتازه بدستم رس -
 بلند شد...  یگوش یدوباره صدا

 بله!-

-....... 

 ؟ یسالم مامان خوب-

-....... 

 حالشون خوبه.  نجایهمه ا-

-....... 

 رفته شهرستان.  تیمأمور هی یبابا؟ نگاهش به تابان افتاد وجواب تلفن رو داد: بابا برا-

-...... 

 .  دهیکه تلفنش آنتن نم هییحتمًا جا-

-....... 

 .گمیچشم تماس گرفت بهش م-

-...... 

 ن. راحت، به خاله پروانه سالم برسو التونیهمه خوبند خ-

 رسونه. یتابان هم سالم م-

-..... 

: امروز  د یبازکردن پرس نیبرداشت. ح زی م یگذاشت سر جاش. نامه رو از رو ویخداحافظ. گوش -
 .دهیرس  شی ساعت پ کی کرد:  نییتابان سرشو باال وپا ده؟یرس
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. نامه رو   رنظرداشتی شده وحرکاتشو ز رهی نامه کرد.تابان همچنان بهش خ یبه خواندن محتوا شروع
 .  زیطبق معمول پرت کرد رو م

. تابان نامه رو برداشت و خواند. بعد شی بخون یتون  یتوش نوشته؟ با اشاره به نامه گفت:م یچ-
 ه؟ یخاله ماهور رفته ترک  دندیفهم ی:چطور د یخواندش پرس

دونستم کار پرونده دست اونه و  ی! اون موقع آتان بود مهیبه چ یدونم چ ینم گهیدونم! د ینم-
هم حواسم به شرکت بابا باشه هم کارخونه هم شرکت خودم هم به  دیخودم حواسم به شرکته، االن با

  میوقت قراردادها رو از دست ند هی نکهیهامون تو شهرستانها و خارج از کشورهم ا یندگ ینما ریسا
 .ختهی بهم ر یهمه چ

خودت   ۀکه مادرت کجا رفته به جز خانواد  دونهینم چکسیخودمونه،ه کیهست ازافراد نزد یهرک-
 حرفو عوض کرد.   ری وخودم.مس

 ؟یآتان گذاشت یرو جا یک-

 بابت راحت.  نیاز ا التیرو گذاشتم، خ یشخص مطمئن -

 نشده؟ یاز بهروان خبر -

روش   ی ون ت یم  یوقت کمک خواست هیهنوزنه!هاکان؟ سرهاکان باال اومد: بابا گفت بهت بگم اگر -
 . یحساب کن 

تموم   م،اونوقت یبکش یسخت گهید ۀهفت هی تی نها شهیحالش بهتر م  گهیممنونم! بابا چند روز د -
 داراب. دمشیبعد م  رمی گ یازش م یکپ  هیرو پرونده. تابان بلند شد ونامه رو برداشت:   ذارمیفکرمو م 

و چشماشو   زیم یذاشته روهاکان سرشو گ دیشو بگه، د یراه برگشت تا کاراصل  ۀمی باشه! تابان ن-
شد.   قی. به صورت خسته اش دقسادیکنارش وا  زیآروم راه رفته رو برگشت. پشت م ییبسته. با قدمها

 بودفقط دوبار به شرکت باباش سر زده  یمدت هارا نی کرد. تو ا  یم ینیتموم کارها رو دوشش سنگ
 نداشت.   یتیمسئول چیانگار ه
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 یتابان نشده بود. صدا ۀگونه اش چشماشو بازکرد. اصالً متوجه اومدن دوبار  یرو ینشستن بوس  با
بلند   زیم یبودند. سرشو از رو نیده روز با هم سرسنگ نیداد هرچند تو ا  یآروم تابان بهش آرامش م

 کرد.

 هست.  یحواسم به همه چ  نجایمن ا ؟یخونه استراحت کن یبر  یخوا یم-

 کرد.  یم  یوباهاشون باز   شیشونیپ یت رو موها. دست تابان نشس ستی ن یاز ینه! ن-

 ؟ یابروش رفت باال: نگران چ یتا هیاما من نگرانم! طبق عادت -

  هیتو به چشم  نکهیزد:تا حاال که خوب بودم، مگه ا یجون   یعود کنه! لبخند ب  گرنت یدوباره م نکهیا-
  ضیکسش مر نیزتریدوست داره عز یگوشش برد:هاکان جونم! ک کی. سرشونزدیکن  مارنگاهمیب

 بشه؟

خورده تو   هی!یبد یل یرو بازوش زد:خ ی. مشتضمیکردم واقعًا مر الیخودمم خ  ،یکه تو گفت  یاونطور -
 ؟یبگ یخوا یم یز ی :چد یسکوت نگاهش کرد.تابان پرس

 آره!-

 ؟ یچ-

 کرد. ریهاکان وبدون مقدمه اش غافلگ ینداشت؟ ازسؤال ناگها کارتیچ یهارا  مارستانیاون روز تو ب -

 هاکان مردد شد.  م؟یباره حرف بزن نیبعدًا در ا شهیم-

گفت.   ی. به ناچار باشه ا دیتابان د یکنم. التماس رو تو چشما فیبرات تعر  اتی با جزئ دمیقول م-
لب   ریهاکان زد وگفت: حاال شارژ شدم، برم که به کارهام برسم. هاکان ز ۀرو گون گهید ۀبوس هی عیسر

تونم   یتو، نم عداً اون ب یپرسم چون رو یهم م ی! اما از هارایبد دیرو که حتمًا با  حی زمزمه کرد: توض
 رو گرفت... یبرداشت وشماره ا  لشویصبر کنم. دوباره فکرش سمت قرار بعد ازظهر رفت. موبا

  نیبود. هم سادهیپشت سرش هراسون وا یوارد شد. منش  یباز ومژده با لبخند یقه ات چیبدون ه در
اخم  شهیرادمنش بهشون گفتند سرتون شلوغه! هاکان مثل هم  یگفت:آقا ی کم داشت. ملوک ویکی

 کرده بود. 



 به رنگ دل  یدیترد

367 
 

مبل   نیزنونه رو اول فیاخم ظر هیگفت و در رو بست. مژده با  یچشم ینداره در رو ببند. منش یبی ع-
داد وبه  هیتک شی کارم زود تموم بشه. ساکت به صندل دمیقول م نمی اومدم تو رو بب زمی نشست:عز

ه ذّره شال  ی  ریفر شده اش که از ز ی به موها یبه اتاق انداخت.به ظاهر دست یمژده زل زد. مژده نگاه 
 . دیکش رونی زده بود ب

 هاکان رفت باال: نه! چطور؟  یرواب  یتا هیطبق عادت  ؟ی دکوراتاقتوعوض کرد-

شدند: زودتر    زیم یگرفت، دستهاش ستون بدن رو یاز صندل هی! تکیکردم عوض کرد الی لحظه خ هی-
 کم عجله دارم.  هیکارتو بگو، چون امروز من 

دونست قصد مژده از   یکردن درآلمان داشتم.هاکان نم یزندگ   ۀدر رابطه با نحو گهیآها! چند سؤال د-
 تونه کمکش کنه. یکه م ییکرد تاجا یسع یول هیها و سؤاالت چمالقات نیا

سؤاالتتون جواب دادم و بهتون گفتم فقط دوسال تو   ۀبه هم  نجایا یقبل که اومد ۀمژده خانم! دفع-
  یخودم زندگ  یخواستم خودم باشم، برا یعوض کنم چون م مویزندگ   ۀوینکردم ش یآلمان بودم سع 

در اونجا   یداره چون نگرش آدمها به نوع زندگ یکردنها به خود فرد بستگ  ینوع زندگ نیکنم،ا
 نه؟ ایرو گفتم   نهایا متفاوته،

 . یداد حیواضح هم توض یل یآره! خ-

  ۀچرا با هربهون ه؟یچ نجایقصدت از اومدن به ا یدادم پس بهتر بگ حیحاال که واضح براتون توض-
تازه! دلم  دی وبر  دییایره هر وقت دلتون خواست ب ندا یمحل کارمه صورت خوش  نجایشرکت؟ ا یایم

گرفت و دوباره   نییسرشو پا هیچند ثان یناراحت بشه. مژده برا نجایتو در ا دنیخواد تابان با د ینم
حرکت دست   هیطرف صورتشو پوشوند که با   هیفر شده اش  یاز موها یباال آورد. دسته ا

فرستادشون پشت گوشش اما موها سمج تر از اون بودند که پشت گوش بمونند، دوباره رها شدند تو  
رژه زده شو بهم   یهاکان،لبها یکنار زدنشون نکرد. زل زد تو چشما یبرا یمژده تالش نباریصورتش وا
من... من ... تو  نکهیا یعنیاومدن من فقط به خاطر توئه! نجایرک و روشن و گفت: ا ی لیفشار داد.خ

 جسارت رو بهش داد تا به حرفهاش ادامه بده. نیرو... دوست دارم. سکوت هاکان ا

  تیهم کار تو اولو شهیکه فقط کار براش مهمه هم هیباشه! دختر یتونه زوج خوب   یتو نم یتابان برا-
توان رو   نیتونم، چون دوست داشتنت ا  یمن م ،امایشی دونم با اون خوشبخت نم  یبوده،م شی زندگ
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از تابان... هاکان   هیفقط کاف  میباش  یزوج خوشبخت میتون یبکنم، ما م  یحاضرم برات هرکار  ده،یبهم م
 ؟ی دیرس جهینت نیشد که به ا  یدرهم شدند: چ  شتریادامه بده سگرمه هاش ب شترینذاشت ب 

 اومدم.  نجایدونم که به خاطرش تا ا یاز تابان م ییزهایچ هیخوب -

 مثالً؟ مژده همچنان زل زده به هاکان چشم داشت. -

 بماند! -

من؟ مژده  دنید یای وم یشیکه به خاطرش بلند م یدون  یازتابان م یخوام بدونم چ یمن م  یول-
 خواد. یتابان شما رو نم  نکهیبهم زد وگفت: ا  یلب

 خواد؟  یتابان منو نم یدون  یاز کجا م -

 . ستیازدواج ن نیکه دلش با ا بودم، خودش گفت ششیپ یمن شب خواستگار -

 یبرا گمیم یز ی چ هی یول گم،یبهتون نم  یز یبه احترام تابان چ  ،یزنم هست ۀمژده خانم!شما دختر خال-
تونه   یهم نم  یچی کس وه چی گوشتون باشه، من همسرمو دوست دارم،عاشقشم، ه ۀزیآو شهیهم

  وازبهم گفته  ویمنه، وجودمه!محض اّطالعتون بگم اون همه چ یزندگ ۀجاشو تو قلبم پر کنه،تابان هم
هم  یجونمون برا میکن یزندگ می تون  یخبر دارم، ما نفسمون به نفس هم بنده،بدون هم نم یهمه چ

 یپا  میبش ستمین  کاریب ،منمیتلف نکن  نیازا شتریووقتتو ب  ییای ن نجایا گهیپس بهتره د رهیدر م
  دوارمیمونه، ام  یفکرکردن تو نم  یبرا یوقت گهیغاز تو! اونقدر سرم شلوغه که د هیصدَمن  یحرفها

 کرد. یدر کار نباشه. مژده چشم از هاکان گرفت وتک خنده ا یبعد ۀدفع

 رانیازا شهی هم یدارم برا ندهیآ ۀمتوجه شدم!ببخش اگر وقتتوگرفتم. بلند شد قبل ازرفتن گفت: هفت -
  یرفتنمو نم یۀقض یبا توموندن امتحان کنم، نشد! کس یشانس مو برا  نیآخر نجایا امیگفتم ب رم،یم

... یروز  هیاگر ات ذارمیتو جا م شی دلمو پ یول  رمی! درسته دارم م انندیدونه خانواده ام تنها در جر
مژده رو از هم  یلبها یمژده خانم مطمئن باش! لبخند سرد رسهیهاکان حرفشو قطع کرد: به اونجا نم 

هاکان رو   یکنم. دست برد در رو باز کنه که با صدا یم یخوشبخت یفاصله داد:خوبه! پس براتون آرزو
 تا هاکان حرفشو بزنه. ددر موند: مژده خانم! مژده بدون اون که برگرده منتظر مون  ۀریدستگ

  یق یحق  یمعن  یتون  یکه واقعًا دوست داشته باشه، اونوقت م یباش  یبا کس  تیکن تو زندگ  یسع-
 ...  دیکش یدر رو بازکرد ورفت. بارفتن مژده نفس راحت  یحرف  چی.مژده بدون ه  یدوست داشتنو بفهم
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خانواده اش باشه. لباسشو عوض    یپ  شتریپدرش برگشته بود خونه تا حواسش ب تی خاطر وضع به
کم بلندتر شده بودند.  هیسرش   یموها د،یکش ششیبه ته ر  یبه خودش کرد.دست  ینگاه نهیکرد. ازآ

محکم ازاتاق زد   ییشو برداشت و با گامها چییمدت وقت نکرده بود به خودش برسه.سو نیتو ا
 پسرم؟ یر ی م یی:جادیاومدن از آشپزخونه پرس رون ی ب نی ح طال. رونیب

 ؟ یداشت یآره! کار -

 شه؟ یمرخص م ینه!خواستم بپرسم پدرت ک-

 بگو سر راه برات انجام بدم.  یدار  یز یچ ای یدی ! اگر خرگهیچند روز د-

 پسرم برو خدا به همرات. ستین ازین-

 خداحافظ...-

  یازجنوب تهران شده بود. حت ینگاه کرد. طبق آدرس وارد محل شلوغ گهی بار د هی ویگوش داخل
  یمناسب ی رفت تا باألخره جا نیی مورد نظر رو باال وپا ابون یکنه. چند بار خ دای پ  یپارک ینتونست جا

تونست   دردسرزد و دنبال آدرس رفت...  با هزار   نویماش  موتیشد.ر ادهیکرد... پ دایپارک کردن پ یبرا
درمکث   یجلو یا هینداشت. چند ثان یکنه. ظاهر خوب  دایرو که تو آدرس بود رو پ  یاقهوه خونه 
حالشو بدتر کرد با   ونیو قل قل قل گاریبد اونجا حالش بهم خورد. دود س یوارد شد از بو یکرد... وقت

قهوه خونه جلوش   اگردمختلف بود. ش یحال نگاهش به چرخش در اومد. قهوه خونه پر از آدمها نیا
آقا!هاکان نگاه اخم آلودشو به   دییبه سر و وضع هاکان کرد و گفت:بفرما یز شد نگاهسب

حرف زدنش شد: جناب رادمنش؟ هاکان سمت   ۀمانع ادام ییبه اسـ...صدا یشخص  نجایشاگردکرد:ا
 بود.  یبلند قد و مرتب  باً ی تقر ی.مرددیصدا چرخ 

!شاگرد قهوه خونه رفت.  ایته قهوه خونه اشاره کرد:دنبالم ب یخودم هستم! مرد با سر، به پله ها-
 هاکان هم دنبال مرد راه افتاد... 

  ۀطبق ۀاتاق در گوش هینبود.  یداشت اما نورش کم نبود. کس  نیی نسبت به پا یباال وضع بهتر  ۀطبق
 میکنار پنجره رو انتخاب کرد... ن زی اکان م. هادیم سیی االن ر نی شد. مرد گفت: بش یم دهیدوم د

.  شد ینم دهیصورتش درست د  یکی اون تار یاومد. تو رونی از اون اتاق ب یک ی ساعت معّطل شد تا 
که هاکان پشتش نشسته و داشت نگاهش   یز یبه م دی مرد محکم وآروم برداشته شد تا رس یقدمها
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  اهیازصورتشو پوشانده بود.کت وشلوارس یکج رو سرش نشسته و قسمت دورا،یکرد. کاله مدل ف یم
مرد اون دو نفرعقب تر   ۀبودند. با اشار سادهیمارک دار تن داشت. دونفرهم پشت سرش وا

روبرو نگاهش رو مرد نشست.   ی بود. با نشستن مرد رو صندل  رونی منتظر اما نگاهش ب اکانرفتند.ه
  گاریس نیداد وپا رو پا انداخت. اول هیتک ی. مرد به صندل نه یمل ببتونست صورتشو کا یبا اون کاله نم 

نگاه اخم آلودش   شهیشد. هاکان هم مثل هم رهیبه هاکان خ یا قهیبرگ شو روشن کرد و چند دق
 مرد بود.  یور

 ستمی ن کاری به عرضت برسونم،من مثل شما ب دیبا یگوشه ومنو نگاه کن هی ین ی بش نجایا یاگراومد-
شما نباشه! مرد با زبونش لبشو    یحرفها  یبرا یکه وقت ختهی کار رو دستم ر یل یکنم، خ وقتمون تلف 

 دید ی. وقتدیزد، دودشو طرف هاکان فرستاد. هاکان سرشوعقب کش  گارشیبه س  یکرد و پک  سیخ
. از جاش بلند شد وبا فاصله خم شد ستمین یگفت:متأّسفانه من آدم صبور  کنهیهنوز نگاهش م  مرد

خداحافظ جناب...   د،یری تماس بگ  د؟یشماره مو که دار  دیبه حرف زدن گرفت  م یرو مرد: هروقت تصم
رادمنش آدم  یشد: برعکس هاد خکوبیمرد سر جاش م یقدم رو برنداشته که با صدا نیسوم
  ی : پدرمو ازکجا مدیوپرس  سادیوا  زی کج کرد و راه رفته وبرگشت. کنار م ی! هاکان سر یهست یعجول 
بهم دستور بده!   یکس ادی ! هاکان چهره درهم کرد: خوشم نمنیاشاره کرد: بش یمرد به صندل  ؟یشناس

 پوزخند.  ایلبخند بود  دیمرد ازهم باز شدند که هاکان نفهم  یلبها

 هیخودش نشست. مرد تک  لیسرپا موند بعد به م یا قهی. هاکان چند دقشهیزده نم یحرف   ینی تا نش-

  ادیم خوشم– مرد شد.   یباال ۀتن می نشست وستون ن زیم  یهردو دستش رو یگرفت.آرنجها  یازصندل 
. مرد نگاه دیمرد نفهم یاز حرفها یز ی. هاکان چینترس وشجاع  ت،یی !مثل پدرت و دایجسارت دار 

 خاموش کرد.فشار داد و یگار یجا س  یتو گارشویزد، ته س  یلبخند دی هاکان رو که د یلسؤا

برادر مادرت بود همون   تیی!منظورم ازداگمیم یدونم چ  یاما من م ینفهم یز ی ازحرفهام چ یحق دار -
 کشته شد.   شینه سال پ ستیکه ب ییدا

 د؟ یهست ی! اصالً شما کدیزن  یحرف م دیدار ی فهمم از چ  یهنوز نم -

کش اومد:چرا حرفتو   زی که هنوز مونده.هاکان هم سمت م هیاصل، مطلب  ستیهستم مهم ن  یک نکهیا-
 ؟ یگیم یتا منم بفهمم چ  یزنیدرست نم 
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برادر داشته به  هیکنم؛ مادرت  یکنم اما خالصه م فیبرات تعر لتویفام ۀنامیزندگ ستیمن ن  ۀفیوظ -
! هیدونم قاتلش ک ی! منم میکشته شد اونم به طور مرموز  شی وچهارسال پ  ستیاسم بوراک که ب 

: چرا مزخرف  دیپرس  یکنه. هاکان عصب  فیرو برات تعر یتونه همه چ یحتمًا از پدرت بپرس اون م
 شد تو صورت هاکان. لبهاش از هم فاصله گرفتند. قی آقا؟ مادِرمن اصالً برادرنداشته.مرد دق یگیم

  یفقط  تو  اد،یمصمم واستوار، گستاخ ونترس، پرتالش با پشتکار ز ده،یرو آفر یانگار خدا دوباره هاد-
 ! تهیو اونم اقتدار و لجباز  یاز پدرت سرتر  یز یچ هی

  هیتک یصندل یبه پشت یمرد به همراه آه کنه؟یم ت ی شما رو اذ نیخوشحالم که به پدرم رفتم ا-
  یحرفها نیباشه! هاکان خسته از ا  یخوبه! اما تا اون پدر ک یل یبه پدرش بره، خ یپسر  نکهیداد:ا

 د؟ یحرفها رو بهم بزن نی ا نجایا دیشوندگفت: منو ک ختهیجسته وگر

تو ذهنت داشته باش.   شهینوهمیا شهیمرد نقطه ضعف محسوب م هی یبرا ن یپسر،ا  یعجول یل یخ-
   ؟یهاکان کالفه گفت: حرف اصل 

 اومد. یرادمنش خوشم م  یوگرنه داشت از مصاحبِت پسِر هاد ،یکن  یکه عجله م فیح-

 خوب؟ -

 دند؟ینامه هام بدست رس -

 کدوم نامه ها؟-

 .زدیهاکان موج م یخشم تو چشما ؟یدست تابان شکور  دیرس  یکه م ییهمون ها-

 .یکرد یآره! چه خوب هم بهشون عمل م-

 تو ذهن هاکان فوران کرد. یز یدفعه چ هیاز کارمه بچه جون!  یجزئ نیا-

  زیکرد. مشت هاکان محکم رو م دییرو تأ  بلند مرد حدس هاکان ۀخوا... خند دنینکنه... نکنه دز-
مرد متوقف شد و براق شد تو صورت هاکان و انگشت   ۀ! خندیل ی! خیرذل   یلی شد: خ دهیکوب
  یبهم گستاخ نطورینشده ا یبچه!مواظب حرف زدنت باش! تا حاال کس یگرفت:ه  دشوسمتشیتهد

گفت:   یکننده ا دیاما تهدمحکم  یدوال شد، با صدا ز یکرد. مرد دوباره سمت م  کوتکنه! هاکان س
مالقات با پدرت داشته باشم وگرنه طبق اون نامه  هیاگرجون اون دوتا برات مهمه بهتره هر چه زودتر 
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  یم رمی گ یکه نفست به نفسش بنده م یدرعوض جون اون شندیکه فرستادم اون دوتا آزاد م یا
که  یصورت مرد  یهاکان از زور خشم مشت شدند تا تو یندارم. دستها یشوخ  یکس  اکه ب یدون

ازجون  یگفت:چ  تیشده ازعصبان  دهیکل ی. با دندانهانهیهنوز نصف صورتش مشخص نبود،بش
رو   یبختک افتاد نیکه ع یخوا  یم یبگو چ  ؟یدار یچرا دست از سرمون برنم ؟یخوا  یخانوده ام م

  یچ یفهم یاون موقع م دمیقت پدرت رو دخم شد:هر و  زیرفتن رو م  لمرد بلند شد قب مون؟ی زندگ
 منتظر نذار!  ادینره! منو ز ادت یخوام! یم

 بهت خبر بدم؟  یچطور -

 هیمرد   ه؟یاسمت چ یبه دراتاق،هاکان صداش کرد: نگفت  دهی... نرسرمیگ یخودم باهات تماس م -
برگرده   نکهیخواد مالقاتش کنه؟ مرد بدون ا  یم ی. هاکان دوباره گفت:به بابام بگم کستادیلحظه ا

 مرد چشم داشت...  یخال یکمان! و رفت.هاکان متعجب به جا نیگفت:رنگ 

جلوش    کایاومد ها رونیتابان نشد. از آشپزخونه که ب ۀخسته بود که متوجه اومدن خانواد اونقدر
به صورت خسته اش   یستوقته منتظرته؟ د  یلیعمو برهان خ  یدون  یم ؟یکرد ر ید نقدریسبزشد: چرا ا

  ازین یز ی: به چدیسالن رفتند... برهان پرس ییرای قسمت پذ کای:اصالً متوجه نشدم. به همراه هادیکش
شربت رو   وانیکمک بفرستم. تابان ل یتونم چند نفر از افراد مورد اعتمادمو برا یم یبخوا ؟یندار 

کمک خواستم حتمًا بهتون  جلوش گذاشت وکنارش نشست. هاکان درجواب برهان گفت:چشم عمو! 
داشتم   رجا کا هیازشربت شو خورد وگفت: یجرعه ا ؟ی: تا حاال شرکت بود دیپرس   امیممنونم. ت گمیم

دونست هنوز ازش دلخوره  یبه تابان کرد، نم ینگاه ؟ی مجبور شدم برم. تابان گفت:چرا به من نگفت
 نه؟ ای

 .یزنگ بهش بزن  هیمردونه بود! تارا گفت: مادرت تماس گرفت، گفت -

 میگفت: بهتره رفع زحمت کن  امیدوازده بود. به ت کیبه ساعت کرد نزد ی. برهان نگاهیمچکر که گفت -
 استراحت کنه.   دیهاکان هم خسته اس با

  نمیاش نشست: بب  . دست برهان رو شونهمیکه به شما زحمت داد مییما نیبرهان! ا دعمویینفرما-
 تو هم.   رهیکالهمون م یباهام تعارف داشت

 چشم!  -
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سپردم مواظبش باشه... بعد از تعارفات   یک یسر بزنم نگران اونم نباش به   هیبه بابات  رمیفردا م-
آخر تارا   ۀ اومد جمل نییپله ها رو پا ی. هارامیشام منتظرتون هست یتارا گفت: فردا شب برا یمعمول
. تا دم دربدرقه شون کردند. برهان  دیزد:مراحم  یتارا خانم. تارا لبخند میشی مزاحم م:حتماً  دیرو شن 

  ازیهاکان بمون ممکنه به کمکت ن شیپ  یبرگشت طرف تابان دم گوشش گفت: دخترم چند روز 
 .دهی خودشو نشون م یداشته باشه آدم تو سخت

 شما بابا ؟   یول-

 بابا!...  ی تو بگ  یزد: هرچ  یهست. تابان لبخند شمینگران من نباش تارا پ -

   ؟ی:چرا نرفتدیپرس هاکان

 برگردم؟  یاگرناراحت -

کرد.  یرو جمع م وهیم یدست داشت ظرفها هیبا   کاینبود!... با هم وارد سالن شدند. ها نیمنظورم ا-
خسته   یل یکنم تو برو استراحت کن امروز خ  یتابان اخم کرده ظرفها رو از دستش گرفت: من جمع م

 .یشد

 کرده؟ شتیمنو پ یچغول مایآ  نیحتمًا باز ا-

رو جمع کنم. هاکان گفت:    نهایباال تا من ا  دیخوب بر یمثل پسرها  ست،حاالین  یدختر  نیهمچ مایآ-
 .کنهی جمع م ادیبذار طال فردا م  ستین  یاز ین

 طال جون...  ۀبه عهد ذارمیشستن شون رو م-

 رفتند...   یبا اخم به هاکان وتابان نگاه کرد که دست تو دست هم از پله ها باال م یهارا

و متعجب به   دیشرتشو پوش  یاز تو کمد درآورد وگذاشت رو کاناپه. هاکان ت ییبالشت وپتو هی تابان
 رو کاناپه نگاه کرد. یپتو

 ه؟ یچ یبرا  نهایا-

 ! دنهیخواب یبرا-

 نجان؟یا یچ یبرا گمی! مدنهیخواب  یدونم برا یم-
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 ! یخواب  یرو تخت م  یای!مخودی هاکان تو هم رفت:ب یخوابم. اخمها یمن رو کاناپه م -

 به دو نکن!   یکی اعصابم خورده،با من  ی:امروز به قدرکافساد یراحت ترم! هاکان روبروش وا  ینجور یا-

 کنم.  یبه دو نم   یکی-

 االن نه؟ یدیخواب  یچطور قبالً م  ست؟یبحث کرن ن ه؟یاالن چ نیپس ا-

تابان   ؟ یناراحت  مارستانیب یۀخورده سکوت گفت:تو هنوز از قض  هیاون مال قبالً بود.هاکان بعد -
 جوابشو نداد.

رو فراموش کنه. تابان مشغول پهن   شیدوهفته پ یۀپس حدسم درسته! خانم هنوز نتونسته قض-
 . ارهی کارش ب یبرا  یهی کرد توج یکردن پتو شد. هاکان سع

 شهیمثل هم یبود، دست خودم نبود، انتظار داشت یاوضاع واحوال من چطور  یدیز دتابان اون رو -
کاناپه گذاشت وبرگشت جوابشو داد:باشه!باشه! حق با توئه، من  ۀباشم؟ تابان بالشتو گوش  یمنطق

 ندونست اال یبشم. هاکان م داریب  دیبخوابم فردا صبح زود با یدیخوام حاال اجازه م  یمعذرت م
داد، امروز بطور   رونی ب گنیدر سنگه، نفسشو سن نیآهن خیهمون نرود م تیتابان حکا حرف زدن با 

  ییبحث با تابان لجباز رو نداشت... تنها روشنا ۀحوصل گهیشده بود د  یاون مرد عصب یازحرفها یکل
بسته بود   اشداشت... تابان به ظاهر چشم یوچشم از سقف برنم   دهیاتاق نور آباژور بود. طاقباز خواب

دست به اون دست  نیو از ا دیکش یم یآه  یاما تموم حواسش به حرکات هاکان بود که هراز گاه
 بره.   ی خوابم نم   ینجور یمن ا ؟یوول نخور  نقدریا  شهیبسته گفت: م یشد.با همون چشما یم

 فکرم مشغوله.-

 ؟یمشغول چ-

 نه؟  ایتونه برگرده سرکارش  یحالش بهتر بشه م نکهیبابا! ا-

 تو تخت نشسته .  د،یهاکان، فهم ییهوی  زی . با خری مدت براش پرستارمرد بگ هی تی نها-

 .زدی بسته حرف م یتابان هنوز با چشما ه؟یمنظورت چ-
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نکرده حالش بد   یکه مراقبش باشه خدا نهیا ،منظورمی کن یکه تو فکرم  ستی ن  یز یمنظورم اون چ-
 هاکان رو تو تخت حس کرد.   ییجابجا ینشه. صدا

 ؟ یتو تخت بخواب  ییای حاال ب شهینم-

 نچ!-

 دوباره صداش کرد. دینشن یجواب  یتابان! وقت-

 بخوابم؟  یبذار  شهیم-

 بره.  یمن خوابم نم -

 .ستمی ن  شتیفکر کن من پ -

  دیچشماشو بازکرد. هاکان رو د از یکی  یخورده تو جاش جابجا شد. ال هی! تابان  یاالن که هست-
 چشمشو بست.  عی . سرکنهینشسته و داره نگاهش م

 . ریشب بخ -

 همه تالش هاکان خنده شو قورت داد.  نینداره؟ تابان از ا یراه  چیه یعنی-

.  دیدراز کش د ینشن یصداش کرد وجواب  گهیچند بارد یتابان؟ سکوت تابان همچنان ادامه داشت. وقت-
  یبلند بشه گفت: تابان! معذرت م  نکهیبدون ا نباریدست واون دست شد. ا نی ساعت باز ا میحدود ن
دختربراش   هیهاکان از  ی! عذرخواهگهیتو هم کشش نده د  یدونم کارم درست نبود ول یخوام!م

 .کنهینکرده ونم   یمعذرت خواه چکسیهانا گفته بود ازه ادداشتیکه  یی تعجب آور بود.تا جا

  نیاز ا شتری ب  ومدیاسمش با زبون هاکان براش جالب بود. دلش ن دنیــــــــان! کشتــــــــابــ-
 کنه. تشیاذ

 . نهیتونست بب  یبسته م یذوق زده شو از پشت پلکها یباشه! صدا  یراه هیحاال ممکنه -

 ؟ یچه راه-
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  نیا . آروم پلکهاش ازهم فاصله گرفتند تا علتدینشن ییگذشت وصدا قهی! چند دقینازمو بکش دیبا-
تو   یهاکان شدن همان... تابان غلت یردستهایرو بفهمه! چشم بازکردن همون واس  ییهوی سکوت 

 هاکان! نصف عمرم شدم.  یی پررو یل یتخت زد: خ

پهن هاکان زد: از بس   ۀنیبه س  یاحساستم قلمبه شد، کجاش بده؟ مشت هوینازتو بکشم منم   یگفت-
. تابان آروم  های پررو باز نیهاکان دور کمرش حلقه شد: تا باشه از ا ی! دستهایبهت رو دادم پررو شد 

 . دیشن یقلبش رو به وضوح م  یسرشو سمت چپ هاکان گذاشت. صدا

 گه؟یخوش به حالت شده د گهیاالن د-

 کرد.  یم  یتابان وباهاشون باز  یاونم چه جور!دستش نشست رو موها-

  نهی. سر تابان از رو سارمیوسط دوام نم نیمنم ا ی! تو نباشییتو تی وضع نیسرپا بودنم تو ا لیدل-
  ،یبحران رو از خانواده ات دور کن  نیتا ا  یباش دیطرف صورتش: با هیاش باال اومد، دستش نشست 

 . ییتو دشونیه، اماالن چشم همه به توئ

 . یخوام دلخور نش یکنم ازت م یم تتیو ناخواسته اذ زنمیم یوقت حرف  هیدونم! اگر  یم-

 کردم.  یاون روز باهات بحث م دیکه نبا میاز خودم عصبان ستمین  ری ازت دلگ-

 گفت. یباشه؟ تابان باشه ا میاون روز رو فراموش کن  یۀبهتره قض-

هاکان با   ؟ی:با ک دیدرهم رفت طلبکارانه پرس یتابان به آن یمالقات داشتم. اخمها یکی امروز با -
 شد؟  تیباز شد: حسود ینگاهش کرد، کم کم لبش به لبخند دهیباال پر ییابرو

 ؟ یبه چ-

 کردم؟  یگفته من حسود یدفعه سرجاش نشست: ک هیرو مالقات کردم؟  یک ی نکهیبه ا-

 !یک ی دیپرس نیآخه همچ -

نه! مشت تابان   یگیم شهیم تی حسود گمیلبخندهاکان پهن ترشد:م  ؟یمالقات داشت یبا ک حاال بگو -
ضربه رو ماساژ داد:نکن! دردم گرفت ،دستتم چقدر  یاش نشست. هاکان جا  نهی بار دوم رو س یبرا

 اخم کرده چشم به هاکان داشت. نه؟یسنگ
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دلم  یرو کجا  یاونوقت دوم شهینم  فشی دارم ده تا لشکر حر شویکی  ارم،یمن غلط بکنم اسم زن ب-
 کمان!  نیبه اسم رنگ یشد:با شخص یکرد.هاکان جد یبذارم؟ همچنان تابان منتظر نگاهش م 

 ؟ یچ-

 مالقات با بابا داشته باشه.  هیازم خواسته -

 ؟ یرفت  ییتنها-

 رو به بهروان گفتم.  زی نه! قبلش همه چ-

 گه؟ید انهی پس درجر-

 آره!-

 مالقات داشته باشه؟  هیبا پدرت  یتوهم قبول کرد-

 تونه سرپا بشه.  یدونم حاال حاالها نم  یبهش بگم،م یچ ی تونم ه یکه بابا داره نم   یوضع نینه! با ا-

 ؟ یکارکنی چ یخوا  یپس م-

 کنم.  یم دایپ  یراه حل هیبا بهروان  ره،ی سر بگ  ی مالقات ذارمیفعالً نم-

  یاومد بگه که درعوض آزاد ی.دلش نمزدی خواست؟ نگاهش تو صورت تابان دودو م یم  یحاال چ-
. انگشت سبابه اش نشست روگونه اش وآروم شروع کرد به  شهیهانا وآتان اون گروگان گرفته م

 نگفته. یز ینوازش کردن:هنوز چ

 روز مالقات منم همرات باشم؟  یخوا یهاکان مراقب باش! م-

 احت تره. ر  المیبرم خ  یینه! تنها-

 . ستیمن راحت ن  الیخ-

تونم کارمو درست انجام   یتو ونم یپ  رهیتموم حواسم م ییای !اصالًحرفشم نزن! تو بسسسسسیه-
اش آروم گفت: از االن دلشوره دارم. هاکان محکمتر ازقبل   نهیبدم.سِرتابان دوباره نشست روس

 شرکت باشه.  رو موهاش زد:مواظب هستم،درنبود من حواست به یدرآغوش گرفتش،بوس 
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 توئه!  شیدر نبود تو فکرم پ -

!دست تابان دور کمرهاکان حلقه شد: قول بده  یترسون  ی منوم یبد هیبهم روح نکهیا یتابان! به جا-
 رو سرش زد.  یا گهیبوس د ؟ی مواظب خودت هست

 ...دمیقول م-

بال    یآقا اله یداد:خوش اومد یمرخص شد. طال مرتب اسپند دود م مارستانی از ب  یروز بعد هاد پنج
دود! دستت  نیبا ا یگفت:طال خفه مون کرد کایچشم حسود بترکه... ها یخونه اله نیدور بشه از ا

 بابا درست کن.  یبرا یسوپ مقو هیکار برو  نیا یدرد نکنه به جا

خونه بلند شد. هاکان بالشتو    یگوش زنگ یبه چشم! همزمان با رفتن طال به آشپزخونه صدا یا-
.  یگیبهش نم یز یمامان بود چ کای از تو اتاق داد زد:ها نهی پشت پدرش جابجا کرد تا راحت تر بش

 گفت.  یبلند ۀن یدرحال بلند کردن گوش کایها

 بله؟ -

-........ 

 االن حرفت بود.  نی،هم یسالم مامان چه حالل زاده ا-

-...... 

 رسونند.  یمهمه خوبند وسالم  نجایا-

-..... 

 کنند.  یم بتیبله! هردو عروست توآشپزخونه نشستند ودارند پشت سر مادرشوهرشون غ-

-...... 

 .یخوا  یاز پسرهات م شتریعروسهات رو ب دمی! فهمی زنیخوب چرا م یل یخ-

-..... 

 آتان وهانا با هم رفتند مسافرت. -



 به رنگ دل  یدیترد

379 
 

-....... 

 مزاحمشون نشه. یهاشون خاموش کردند تا کس ینه! خودشون گوش-

-..... 

 برگشته االن هم خوابه. تیبابا هم خوبه از مأمور-

-...... 

 رسونند،به خاله پروانه سالم برسون.  یهمه سالم م نجایچشم ا-

  یوبهتون خوش بگذره... خداحافظ. با گذاشتن گوش د یچشم چشم! شما هم مواظب خودتون باش -
بود  سادهی روبروش وا نهیداد. چشمش به هاکان که دست به س رونی شون بسر جاش نفس کالفه  

حال خواجه    یخواست  ی:مسادیتکون داد. هاکان صاف وا  هیچ یبه معن یکرد، افتاد. سر  یونگاهش م
 !یرو هم بهش بگ  یراز یحافظ ش 

 رو؟  قتیگفتم؟ حق یبهش م یچ-

  شیشربت اومد تو سالن. ن ین ی با س امیدفعه آ هی. یکن  یهمه دروغ رو از کجا سرهم م نیموندم ا-
که   مایوبه آ دیهاکان باال پر یکارها مهارت داره. ابروها  نی! تو امایگفت:از آ واشیباز شد و  کایها
 دهنشده داداش هاکان؟  ی ز ی:چد یپرس جیگ مایبود نگاه کرد. آ سادهیبدست جلوشون وا ینیس

بخور که    ایهاکان گرفت:ب یلبها کیبرداشت و نزد وانیل هی کایباز شد که ها دنیپرس  یهاکان برا
 موند.  کای کار ها ۀری خ ج،یگرده شده و گ یبا چشمها مایحرف نداره. آ مایآ یشربتها

 گهید مای رو گرفت، با اخم گفت: آ وانیگفت و رفت. هاکان ل  یچشم مای بابا هم ببر. آ یبرا زمیعز مایآ-
 یز ی رفتن از اتاق گفت: چ  رونیب  نیح  مای ! سمت اتاق پدرش رفت. آیا وونهید کنهیرسمًا فکر م 

 . دیصدام کن دیخواست

داده بود و   هیهم به در تک کایها ؟یدرد ندار  گهیبابا؟ د یچشم!هاکان لب تخت نشست: خوب -
 کرد. ی حرفهاشون روگوش م
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  کای ها ؟یکن  یباز مگچ دستتو  ی: کد یکه وبال گردنش بود، پرس یو دست کایخوبم پسرم! بعد رو به ها-
مدت اتفاق   نیرو دست هاکان نشست: تو ا ی. دست هادگهید ۀبه دستش کرد: دو هفت ینگاه
 . ستین  ینگران یجا زخوبهیپدرش گفت:همه چ یورفع نگران نانیاطم یبرا  فتاده؟هاکانی ن یخاص 

 نشد؟ یاز هانا وآتان خبر -

  رونی. آروم دستشو ازدست پدربگهیشد بهم م یباهاش در تماسم خبر  کنهیم  یر ی گیبهروان داره پ-
خودمو صدا   یداشت ازین یز یچ  ،یکم بخواب هیبهتره  ،ی استراحت کن دیازجاش بلندشد:بابا با د،یکش
 کن.

 کجاست؟  یهارا-

تکون داد وتو تختش   یسر  یاالنم تو اتاقشه. هاد ،یاومد مالقات،اما هردفعه خواب بود یچند بار -
 : هاکان؟ دیاز کشدر

 از اتاق هل داد و در رو بست...   رونیرو به ب  کای بابا! استراحت کن. سمت در رفت وها-

وخودشو تو اتاق    دیهراسون مثل موشک ازجاش پر یرو صدا زد. منش ی ملوک یبلند یبا صدا 
کرد. صداش تو اتاق   یاش م  شتردستپاچهیهاکان ب  یبرزخ  ۀافیگفت. ق یانداخت.هول کرده بله ا

 و برگردم!  رونی ساعت رفتم ب  کیاومده تو اتاقم؟ فقط  یانداخت: در نبودم ک نیطن

 ...قربان! ومدهین  یکس...س-

 ؟ی! تو اون موقع کجا بوددهیها نشون م  نیدورب  نویاما اومده ا-

اومدن:   نیی پا یملوک  ی! اشکهاگهیباال رفت:جون بکن بگو د گهیهاکان بارد یقربان من...من... صدا -
 ،یپرستل رو بدم به خانم شکور   ۀقراردادها و دو تا ازپروند ۀرفته بودم پوش قهیچند دق یبه خدا برا

 .هیگفتند کارشون فور یآخه خانم شکور 

برداشت وبه    ویرفت. گوش رونیازاتاق ب عیگفت وسر یچشم یکارش دارم. ملوک  ادی بگو ب یدیبه توح -
 تابان زنگ زد... 

هاکان تو دلش   یعصبان ۀافیق  دنیاز د یدیوتابان با هم وارد شدند. توح ید یساعت بعد توح مین
کن   یرو بررس   نهایدرهم گره شده گفت: تموم دورب ی: بله قربان! با همون اخمهاد یبسم ا... گفت وپرس
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ه  بهم خبر بد یدید یمورد مشکوک  نیبه خصوص از دم در شرکت تا اتاق منو! خوب نگاه کن کوچکتر
 نفهمه.   یکار رو بکن وکس نیا ییاونجانم درضمن تنها گهیساعت د  کیخودمم تا 

 چشم!  -

: به  د یشد و پرس  رهیخورده تو صورتش خ   هیشد  زیم کی که رفت تابان نزد ید ی. توح یبر  یتون  یم-
اما من  یستی!من مقصر بودم، بهم گفت ن کنهیم هیداره مثل ابِربهار گر  ؟یداشت کاری اون بدبخت چ

زد و رو به   ی داد وچرخ هیتک یصندل  یداشتم. به پشت ازیرکردم چون به قراردادها واون دوپرونده ن اصرا
 پنجره کرد. 

 ه؟ یک شیبشناس  دیوارد اتاقت شده پس با یکی یدید ن یتو دورب  یگیمگه نم-

 که صورتش رو کامل پوشانده بود. نجاستیمشکل ا-

 شد؟  داشیاز کجا پ  گهید نینچ! ا-

کمان دوباره زنگ زده بود.سکوت تابان بهش   نیرنگ کنه،ی م یدگ یبهش رس ید یولش کن توح  نویا-
  گهیخونه، دکترش م مشیتازه چهار روزه آورد نه،یاجازه زد حرفشو کامل بزنه: فردا قرارگذاشته بابا رو بب

ر  دو اندست تاب کارکنم؟یدونم چ یبهش بگم، نم یز ی تونم چ یهنوز مشکل داره نم  یاز نظر روح
ازش کمک   یخوا  یدوست دارم مشاوره، م هیگردنش حلقه شد. سرشو برد کنار گوشش وگفت:

  یزد:اما من م  ِرگوششیز یز یدونم! تابان بوس ر یازپنجره بود: نم رونی نگاهش همچنان ب ؟یر یبگ
 ... میریگ یوازش مشورت م رمیگ یدونم! باهاش تماس م

بگه. هاکان با شماره   یکه دوست تابان داده بود قرارشد آروم آروم موضوع رو به هاد یمشاوره ا با
  یرو هم نوشت. م   لشیداد که دو روز بهش وقت بده ودل  امکی کمان تماس گرفته بود پ نیکه رنگ یا

 خاموشه.   یگوش رهی دونست اگر تماس بگ

 خدا کنه قبول کنه. -

خندون گفت: سالم! هاکان    یوسر مهراب اومد تو، با لب به در زده ی. تقه امی منتظرجواب باش  دیبا-
نشه لبخند   یکرد عصب یدرهم شد.هاکان سع یتابان آن یوتابان باهم سمت در نگاه کردند. اخمها

قم یزد: به به مهراب خان!آفتاب از کدوم طرف دراومده؟ مهراب داخل شد، در رو بست.مست یتصنع
 ؟ یخانم شکور  دی:شما خوب د یبان پرسنشست روبه تا  زیم  کیاومد و رو مبل نزد
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 ؟ی با من ندار  یممنون! روبه هاکان گفت: کار -

  دیبرم بازد  دیبا  یداد:به همراه صادق رونی . تابان نفس پر ازحرصشو بیخوام توهم باش  ی!مزمی چراعز-
  نییباال وپا  یتابان سر  قه؟یده دق یبرا ی: حت د یهاکان باال پر یابرو یتا هی. هی ضرور یل یازکارخونه خ

.بعد رفتن تابان،مهراب  یی! رو به مهراب گفت:با اجازه تون جناب پرواقهیدق کی یکرد: تو بگو برا
شد.   یم  بتی نص نهایبهتر شهی ! همیخر شانس بود  یازبچگ یعنیهاکان  ی خر شانس   یلیگفت:خ 

.  یقدم ازمن جلوتر بود هیتو  شهیهم ادمهیکه من  ییهاکان معترض گفت: ادبت کجا رفته؟ تا جا
  یرو هدر نم هیثان هیگشتم  یبرم  ییداد:اگر به دوران دانشجو رونی مهراب نفس حسرتبارشو با صدا ب

زد و با   یدوطرفه باشه. مهراب پوزخند  دیهاکان رفت تو هم: دوست داشتن با یدادم. دوباره اخمها
طرفه بوده طرف   هی نکهیبا ا های بعض یادونم چرا بر ینم  یدوطرفه باشه ول دی گفت: البّته که با هیکنا

 چرخه؟ چرا هاکان؟  یما نم  لی روزگار به م یعاشقش شده،چرا گاه 

 هاکان رو خوب گرفت.  یۀخودمونه. مهراب کنا  شیچون جواب پ میاز خودمون بپرس  دیشو با لیدل-

 باشه. لیتونه دل ینم نی ا میکرد یاشتباهات  هی  مونیما تو زندگ ۀهم-

 اد دارم.اما من بهش اعتق-

  یتموم اشتباهاتمو جبران کنم. هاکان ناراض یدونستم چطور  یگشتم اونوقت م یکاش به عقب برم-
 . ستتی ن هیمدت  هیصحبت رو عوض کرد: از کار چه خبر؟  ری بحث مس نیازا

 سرم شلوغه.-

 آها!...-

کنه اگر به  یوخوب مدارک واسناد رو بررس یدستور داد بره قسمت حسابدار  یبه صادق  تابان
وارد شد   ی. وقتی. خودشم رفت اتاق هارا رهی سند بگ ایاز اون برگه   یکپ هیبرخورد حتمًا  یزمشکوکیچ

 پوش ومرتب درحال گفتگو بود. کیش یبا مرد یهارا

 .نهیبلند شد وتعارفش کرد بش زش ی با احترام از پشت م ی. هارایدونستم مهمون دار  ینم  دیببخش-

 تابان جون! بفرما!  یخوش اومد-

 منتظربمونم. رونی تونم ب یاگرمزاحمم م-
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 داد. کیوک یدستور چا یکرد ونشست. هارا  یتو. تابان سالم ای ب یستی مزاحم ن چوقتیتو ه-

 نیا یشد. دوست نداشت جلو   یطور  هیحالش  تی می صم  نیطرفها تابان جون؟ تابان از ا نیاز ا-
 اومدم.   یبازرس ی.سرد وخشک جواب داد: برایابراز بشه اونم ازطرف هارا یهر کس یجلو تی م یصم

 حتمًا باز دستورهاکانه؟-

دوست   دی بودن تابان فهم  یهمه رسم نیاز ا یگفت:دستورجناب رادمنش هست. هارا دیبله! با تأک -
  ی. مرد ازهارادید یخودش وتابان نم  نیب  یتیم یصمحرف بزنه هر چند   یمی صم   یکس ینداره جلو

   ؟یهارا یکن   ینم ی: معرف د یپرس

مرد باال   یگفت:وهمسرش! ابرو یهارا  یحرفها لی تکم یهاکان. تابان برا  یازکارمندها یتابان شکور -
 زد. ی و لبخند معنادار  دیپر

:و    دیحال پرس  نینداشت با ا یمرد حس خوب  نیا ۀ! تابان نسبت به خندیخوشبختم خانم شکور -
 کردن اون مرد موند. یتو معرف یلحظه هارا هیشما؟ 

 . یچالدران یهستم، آقا  یمن ازدوستان هارا-

حرف بزنه    یداد هر چقدر خواست رسم  رونی نفس حبس شده شو ب ی! هارایچالدران یخوشبختم آقا-
 هم همراهت اومده؟  یا گهی:کس دد ینتونست خودشو قانع کنه پرس

 گهید ری... صحبتهاشون به مس اوردی خودش ن یدلخور شد اما به رو یکم یبله جناب رادمنش! هارا-
ساعت   میکامل به کارهاش برسه. ن  یتابان خوشحال کننده بود تا صادق یبرا  نیشد وا دهیکش یا
از اون نتونست معّطل   شتری بود ب  میون کیبه  کی. نگاهش به ساعت افتاد نزد دیوقت خر گهید

پا رو پا انداخت وگفت:   یکرد ورفت. چالدران یپا شد بعد ازتعارفات معمول خداحافظ  ازجاشکنه.
 یشده. هارا بشینص  یآهو فرض وچابک بود، برادرت شانس بزرگ هی نی هست،ع  ییبای دختر ز

از جسارتش   یر چلجباز وجسوره، ه  یلیخ  ییبای که دنبالشم، عالوه بر ز نهیهم یگفت: برا صانهیحر
 گفتم. مبگم برات ک

 رو زن برادرت؟  یچرا دست گذاشت ختهیهمه دختر تو دست وبالت ر نیا-

 که تونستم بهش دل ببندم.   هیتنها دختر-
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 وعاشق شدن؟  ی! هارارهی گینگو خنده ام م-

 کجاش خنده داره؟   شندیمتحّول م شونیاز زندگ  ییجا هیآدمها -

 ا بده.محاله بهت پ دم،یکه من د ینیا-

خواسته  یتونه جلو ینم  یچ یه یفهم یم یدیدستم د یدستشو تو یکنم!وقت  یم شی من شدن یول-
 . رهیهامو بگ

 !یگذر یاز برادرت خودتم نم ؟یهست یک گهیتو د-

 اگر اون شخص برادرم باشه.  یحت  ذارمیم یهمه چ یکنم پا رو یکه دلم بخواد م یهر کار -

اخم   یهارا ه؟ی! هنوزقرارمون به قوت خودش باقمینداره! بگذر یترسم! حرص تو تموم یدارم ازت م-
 بار دومش باشه؟ نیقرارهامون بهم خورده که ا یها؟ ک یزنی کرد:حرفها م یمصنوع

 پس من منتظر تماست هستم!-

 باشه! -

 حال بابات چطوره؟ یراست-

 متعادله.کم نا هی یاز نظر روح  گهیچطورباشه؟ دکترش م  یخواست یم-

 !یمواظب باش هارا یل یخ-

 اونم به چشم!... -

بود اما حس   یدونم ک  یداد: بله! نم یم  حیهاکان توض یسوارشدن تلفن بدست  برا نیح  تابان
شروع کرد به حرف   یمرد نداشتم. به راننده دستور داد حرکت کنه ودوباره با گوش  نینسبت به ا  یخوب

 زدن.

 آورد.  ی رو در م زیهمه چ یاگرآتان بود حتمًا ته تو-

-...... 
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 ؟ یندار  یباشه! کار -

-..... 

 خداحافظ....-

  یشدن گفت: صادق ادهی . هنگام پدندیبه شرکت رس  یک  دیبه اون مرد فکرکرده بود که نفهم اونقدر
 رادمنش باش.   یتو اتاق آقا گهید ۀقیدق ستیب

 . یچشم خانم شکور -

 ! یخسته نباش-

 ... نیهمچن -

باال وبه  دیخودشو کش یکنار تخت گذاشت:آقاجون وقت غذاتون شده. هاد زیم  یظرف غذا رو رو مایآ
  ین یرو صاف کرد وسمالفه   مایتو زحمت. آ یداد: دستت درد نکنه دخترم تو هم افتاد هیتاج تخت تک

  یل یوزخچند ر نیآقاجون! ماشاِءا...بزنم به تخته حالتون تو ا  یپاش گذاشت: چه زحمت یغذا رو رو
 د؟ ی: شما ناهار خوردد یقاشقو که گذاشت تو دهنش پرس نی اول یخوب شده.هاد

 منو زودتر فرستاد تا به شما برسم. کایامروز ها ان،ی منتظر بچه ها هستم تا ب-

 ممنونم! ماهور زنگ نزد؟-

 .د یوقتشه کم کم راه رفتن رو شروع کن  گهیکرد د دیراحت، درضمن دکترتون تأک  التونینه خ-

 کنم.   یباشه دخترم ازعصر شروع م-

 آورد.  مایلبخند رو لب آ دیچ یتو سالن که پ کای بلند ها سالم

  نه،یغم درونشو نب یدونم ظاهر خودشو گرفته تا کس یزد:م یند محزون لبخ یآقاجون زلزله اومد. هاد-
روزها کنارش باش تا کمتر نبود هانا رو حس کنه.  نی! امایشناسمش، آ یازنبود هانا داغونه، من م

 .  دیشما بگ یچشماشو آروم باز وبسته کرد: چشم آقاجون!هرچ مایآ

 مرِد من!  یبه روش زد:خسته نباش  یلبخند مایکردند! آ یچه خلوت نی!عروس وپدرشوهر بب یاوووو-
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اشاره  یقرمز شدند با چشم وابرو به هاد مایآ ینداره. لپ ها ییمعنا یخستگ گهید یبوس بد هیاگر-
  یازهاد ای یخجالت بکشم؟ از توکه زنم  یگفت:از ک  کایخنده اش گرفت. ها  یکرد:خجالت بکش!هاد 

  یلی:خ دیماس یبوسه؟ خنده رو لب هاد یوزنش رو م رهی خونه راه م نیا یتو قهیکه خودش دم به دق
 ۀدست راستشو به نشون کای! هااوردمیسرت ن  ییچشمام برو تا بال ی! فقط از جلوکایها ییایح  یب

اما   ادیصدامون درنم دیهم بذار  نیوتیگ ری! زکتری خان! گردن ما از مو بار یباال برد: چشم هاد میتسل
 . کایبلند شد ورفت طرف ها  مایدروغ هم نگفتم. آ

  دیآقا جون!غذاتون تموم شد صدام کن دیگفت:ببخش یبرام. رو به هاد  زهیر یپررو! زبونم م رونی برو ب-
 بدم.    ایح  یپسر ب  نی ا ادیکم ادب  هیتا  رمی ظرفها رو ببرم، م امیم

کرد:   رونشیاز اتاق ب  مای نفر؟آ هید نفربه  مظلومانه گفت:چن کای اش کن. ها هیدخترم از طرف منم تنب -
رو با    کای وها زدیغر م  نطوری. همچمیپ یبرو تا من حسابتو برسم، آقاجون ازطرف شما هم گوششو م

 برد سمت آشپزخونه...   یخودش م

قاشق وچنگالش رو تو بشقاب گذاشت   ی: از پرونده چه خبر؟ هاکان عصبدی پرس کای غذا ها زیم سر
  کای دست ها هوی. یخواد نگران پرونده باش  ینم گهیفقط حواستون به شرکت باشه د مایگفت:تو وآ

و تابان   مایبردن غذا تو دهنش رو هوا موند. قاشقو برگردوند تو بشقاب:اونوقت چرا؟ آ یبرا
جا هم که کمک    نینده اس، تا همحواسم رو پرو  شتریب  ینجور یکردند. هاکان گفت: ا یم هشوننگا
 خودم. ۀبه بعد بذار به عهد  نجایدستت درد نکنه از ا یکرد

 ۀکنم آتان وهانا هم خواهر وبرادرمنم هستند... هاکان دستشو به نشون یادآور یبهت  دیهاکان!با-
 سکوت باال آورد. 

شد که تابان معترض   بلند زی. از سر م میزن  یباره حرف م  نینکن! بعدًا درا  یبا هم قاط  ویهمه چ-
 : کجا؟ د یپرس

 زد.  یاتاقم استراحت کنم. نگاه تابان تا دم در بدرقه اش کرد. کالفه بشقاب شو کنار  رمیم-

  کاینداره ها یخوره، خواب کاف  ینم یدرست وحساب  یاره،غذایبه خودش فشارم  یلیروزها خ  نیا-
 که حوصله داره.  یبذار زمان  ،یباهاش بحث کن  ی جون!هر وقت خواست
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داره  ییهاکان حق دارم بدونم چه بال ۀخانواده ام، به انداز نیاز ا یزن داداش!منم عضو دیببخش-
  ینداشتم، فقط م ی! منظور کاجونی... تابان وسط حرفش اومد: ببخش هاـ یاد،بایسرخانواده ام م

  تالششوچنده! داره تموم   دونه با خودش چند یکرده که نم ریگ یمسئله ا هیروزها رو   نیتونم بگم ا
داره رنجش   یدونم چه موضوع ی کم حواس پرت شده، نم هی هایتازگ  کنه،یحفاظت از خانواده م یبرا
 .گهیبه منم نم دهیم

خوام کمکش کنم تا کمتر فشار روش باشه، اون   یمن م ، یگ یدونم! درست م یرو م  نهایا ۀخودم هم-
  نیتو هم کا یگفت :ها مای. آشهیحالم بد م   نمشیب یم نجورآشفته یسوزه ا یبرادرمه دلم به حالش م

 .یهست که بهش کرد یکمک نی بزرگتر ی که مواظب پدرت باش

 غلطه! یدرسته چ یدونم چ ینم گهیدونم! د ینم-

 کم آرومش کنم... ه ی. تابان بلند شد: برم ذارم یمن کنارتم! مطمئن باش تنهات نم زمی عز-

 .زدی با پدرش حرف م  یبالکن داشت تلفن  یتو تابان

 کم راه رفت.  هی امروزعصر  یعموهاد-

-...... 

 . یببخش بابا تو هم تو زحمت افتاد-

-..... 

 ازت بکنم؟  یخواهش هی شهیخوام کنارهاکان باشم، م  یم تیموقع  نیدونم بابا! تو ا یم-

-..... 

 یعموهاد  ینجور یخودت! ا شی پ یرو ببر  یمدت عموهاد هی یکن شیو راض  یبا هاکان حرف بزن-
 . کنهیم  ییکمتر احساس تنها

-..... 

 ممنونم.  یل یخ-
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-.... 

 ...ری بوسمت شب بخ  یم-

 رفت. ابتدا در زد بعد وارد شد.پدرش درحال مطالعه بود.  نییهمه خواب بودند هاکان پا یوقت

 شو از رو چشماش درآورد و کتاب رو کنار گذاشت.  نکی ع یهاد ؟یدار یب  بابا–

 تو!  ایب-

 ستم؟ یمزاحم ن-

مدت تو سکوت نگاهش کرد:   هی خودتو لوس نکن. هاکان در رو بست. اومد لب تخت نشست.   ایب-
 بابا؟   دیبهتر

 خوبم! -

 .یخوشحالم! خوشحالم که خطر رو پشت سرگذاشت-

شو گاز گرفت   ین ییسراغم؟ لب پا یشب اومدوقت  نیشده ا یز ی سراصل مطلب،چ یهاکان بهتره بر -
 باهات حرف بزنم.   یموضوع ۀخوام دربار یو ول کرد: م

 سر وپا گوشم. -

 ؟ یراستشو بهم بگ دمیپرس  یهرچ یدیقول م-

 ؟ید یتا حاال ازم دروغ شن-

 نه!-

 .دمیخوب گوش م یل یخ-

  ۀافیق هی دمشید یمنم رفتم، البّته تنها! وقت نمش،یبهم زنگ زد وخواست برم بب  یک ی شی چند روز پ-
اون کاله  ریکه کج گذاشته بود رو سرش، ز دورایکاله ف هی ز،بای وتم ،تریداشت، کت وشلوار  یخاص 

ام ازت بپرسم...   ییشناخت، گفت بهت بگم از دا یخوب م  یل ینصف صورتش مشخص نبود، تو رو خ
  ستی حال ادامه داد: گفت ب نی کان دور نموند. با اها   نیزبیاز چشم ت نیو ا د یپر یرنگ هاد یبه آن
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گفت که اسمش   یتون برام گفت،از مرد یازجوون  ،یکشته شده، اونم بطورمرموز  شی وچهارسال پ
 نی! اهیکاف گهیسکوت باال اومد:د ۀبه نشون ی!... دست هادهیدونه قاتلش ک  یبوراک بوده وم 

 تکون داد: آره!  یرو همون مرد بهت گفت؟ هاکان سر  مزخرفات

 ه؟ ینگفت اسمش چ-

  یپا ینشست یچ یروهاکان نشست: تو برا نیخشمگ یهاد یکمان! چشما  نیگفت رنگ دم،یپرس-
 اون مردک؟  یحرفها

 مجبورت نکرده بود هاکان! ی گفت: کس یعصب یمجبور بودم. هاد-

 داشته باشه. یچرا! ازم خواست باهات مالقات -

 کنم.  یشناسم مالقات نم  یکه نم ی با کس چوقتیمن ه-

 بابا!  یمجبور  یول-

 . ستی در کارن  یاجبار  چیه-

شد.   رهی هاج و واج به هاکان خ یهست!هست بابا! چون جون هانا وآتان تو دست اونه! هاد-
  یگفتم حال خوش اد،یگذشته خواست ب  ۀاد:هفتشد. هاکان ادامه د یباز نم  یگفتن حرف  یدهنش برا

 دنش؟ ید یر ی کنم؟ م کاریچ  گذره،یداد وقت داره م  امی پ روزیانداختم عقب، د یوچند روز  یندار 

پدرش:   یقبول کنم. دست هاکان نشست رو زانو  دیهم دارم؟ به خاطرهانا وآتان با یا گهید ۀچار-
رحم   چکسی که به ه ی:اونقدر دیبه گوشش رس فیضع یهاد یبابا؟ صدا یشناس یآدمو م نیچقدر ا

 .کنهینم

  یتو حلق گرگ. نگاه پدر وپسر بهم گره خورد. هاکان برا  یبر   ییخوام تنها ینم  ام،یپس منم باهات م -
تونه   یبه زانوش آورد: مطمئن باش نم  ی. با دست فشار دیچشماش د یرو تو ی نوع ترس  هیبار  نیاول
 ه؟ یبرادر مادرم چ انیجر ه؟یمرد ک نیا  دیگیبکنه، حاال م یکار 

کشته   یدیکه د یحد بدون، بوراک، برادِرمادرت رو همون مرد  نیمفصله! فقط در هم انشی جر-
 بندازه.   دینزده باشه که تو رو هم به شک وترد یحرف  دوارمیام
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 ؟یبه وضع خودش اشاره کرد: چطور  ی. هادمیریبا هم م یپس فرداعصر -

 برمت.  ی م چریفکر اونجاشو کردم با ول-

 باشه!...-

          ************************************************** 

شده بود که حد   یدو قرن بود. دچار دلهره ا یهاد یدو روز برا نیروز به سرعت برق وباد گذشت. ا دو
 .زدی نداشت. هاکان تو اتاقش داشت با تلفن آروم حرف م یومرز 

 . دییای شما هم ب مینکنم ما که راه افتاد دیتأک گهید-

-...... 

 . دیکنم عجله نکن یفقط خواهش م -

-..... 

 برم بابا منتظرمه، خداحافظ... دیبا گهیباشه! من د-

: پسرم فقط مواظب دیاومد. همه تو سالن جمع بودند. برهان پرس نییپا  یک یها رو دو تا  پله
 . دیخودتون باش

تابان،   یمالقات ساده اس. بعد از سفارشات الزم از طرف برهان ورفع نگران هیعمو نگران نباش، فقط -
 شدند ورفتند...  نیسوار ماش

به اطراف انداخت، خارج از   ی. هاکان نگاهدندیکه داده شده بود، به محل مورد نظر رس  ی آدرس طبق
رو انتخاب کرده  یدنج و آروم   یقبل جا ۀکارخانه بودند. برخالف دفع ۀار فرسودانب هی کیتهران، نزد
 یرو پدرش اومد: پس خوب م رونی. نگاه هاکان از بکنهی : هنوز محتاط رفتار مد یپرس یبود. هاد

 ش؟ ی شناس

 میدونم! ن یکارشو نم  نیا لی کنم، اما دل یم فیبرات تعر ویگفتم! داستانش مفصله بعدًا همه چ-
  ،یکن یدخالت نم  چیگفت: تو ه یشد. هاد یم کی داشت بهشون نزد ینی بعد، از دورماش  ساعت
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تکون داد که   ی. هاکان فقط سر فهمه یجز من نم  چکسی خودم! زبون اون جانور رو ه  ۀبذارش به عهد
 ...هیمعناش چ دینفهم  یهاد

  یباز ومرد ن یدرخت. درماش  یۀسا  ری ز دندی. هلش داد تا رسنهیبش  لچریکمک کرد پدرش رو و هاکان
  کیوهاکان نزد یبه هاد نیآروم و سنگ یی. با قدمها شیدوهفته پ  پیشد، با همون ت ادهی ازش پ
 ی. نگاه هادیهاد یرو براش آورد و گذاشت روبرو یمتحرک یصندل   عیسر گارهاشیازباد یکیشد. 

 ۀقیمرد رو بدونه. چند دق نیکاله ا ری ز ۀپنهون شد ۀشد. دوست داشت راز چهر یبرداشته نم ردازم
 اول به سکوت گذشت. 

بود. دستش آروم سمت کاله رفت وبرش    نییشد! سر مرد پا  داتیباألخره بعد ازسالها، دوباره پ-
ازصورت مرد به   یم یمرد فورًا نگاه از صورتش گرفت. ن  ۀچهر دنیداشت. سرشو باال آورد. هاکان با د

 اون صحنه حالشو بد کرده بود.  دنیداشت د یفرو رفته ا ین یسوخته وب یطرز وحشتناک

  ؟یازم ساخت یچه موجود نینگاه کردن به صورتمو نداشت! بب هی! پسرتم تحمل چند ثان یهاد نیبب -
کنند! خوب نگاه کن و لذت ببر   یازم فرار م هایکه همه مثل جذام یسرم آورد ییچه بال نی بب

 ی اشاره کرد:اونها هم فقط به خاطر پول شگارها ی! به بادیکه برام ساخت یسیازتند

 . یمو نابود کرد ندهیآ مو،یکنند، تموم زندگ  یمو تحمل م  افهی ق دمیبهشون م که

منو بوراک   یهشدارها ،یفت یروز ن نیکه به ا ینکن انتی خ یخواست یاصالن! م یخودت نابودکرد-
بود.   نیینذار.سرهاکان همچنان پا  گرانید یگناهتو به پا ،پسیوکاِرخودتو کرد یگرفت  دهیروناد
 به هاکان کرد.  ینگاه

ننشست .   ی! لبخند چندش آورش به دل هادفیخودته! اما ح  یها یجوون  هیدرست شب یهاد-
باال اومد تا منظور   یکه قراره تاوان کار تو رو اون پس بده. نگاه هاکان آن فیاصالن ادامه داد:ح

  یگفت: به بچه هام کار  یعصب ی مرد سرشو برگردوند. هاد ۀچهر دنیاصالن رو بفهمه که دوباره از د
هست  یا هیقض هی نیبکن اما بچه هام نه! ا یدوست دار  یهر کار  نجام،یباش! من االن ا نداشته

 نکش. نگاه اصالن به هاکان بود. خبرندی که ازش ب  ییاونها رو وسط ماجرا یمنو تو پا نیب

کنم! اصالن  یدخالت کرد و هشدارگونه داد زد:اصالن!خواهش م یهاد ؟یسرت رو برگردون  شهیم-
خوام باهات حرف بزنم. سر هاکان آروم   یبدون اون که نگاه از هاکان برداره گفت:نگاهم  کن!م

 بود.  نییطرف اصالن اما نگاهش پا  دیچرخ
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  نینم، عخودمو نگاه ک ۀافیتونم ق  ینم نهیبشند، تو آ کیترسند بهم نزد یخوب نگاه کن!مردم م -
غّده   هیغّده،  هیشده  نهینذاشتم، ک نی شبه راحت سر رو زم هیسالها  نیسرطان افتاده به جونم، تموم ا

چرا   ؟یگیم  خرفبلندتر شد: اصالن چرا مز یهاد یانتقام. صدا یزخم سر باز کرده برا نیشده زخم و ا
اصالن  یصدا  ؟یاز ندیم هیودودش به چشم خودت رفته گردن بق یرو که خودت روشن کرد  یشیآت

روشن کردم که دودش بره    شیمن آت گم؟یکرد: من مزخرف م   یاونقدر بلند بود که گوشو فلک رو کر م
 اونتو هم   یبگ یکش  ی! از پسرت خجالت میشرم  یب   یلی! خیهاد یح یوق  یلی تو چشم خودم؟ خ

 ... ؟یشب با ما بود

بعد   ؟یکشت  یرو خبر کردم منم مثل بوراک م  سیاون شب من پل یدونست ی! اصالن اگر مگهیبسه د-
که زل  ییچشم رو یب  یلیخ ،یمن قاتل برادر زنم هستم؟ وقاحت رو از حد گذروند  یگیبه پسرم م 

آورد    ی. هاکان از حرفهاشون سر درنمیکن  یپسرم منو متهم به قاتل بودن م یتو چشمام وجلو  ی زنیم
دستش اومده بود. اصالن بلند شد وسمت هاکان هجوم   یز ی ا چاز کم وکاست ماجر یاما تا حدود

درخت چسباندش، با خشونت، صورتشو باال آورد و چشم تو  ۀومحکم به تن دیشو چسب قهیبرد. 
 بود. ن ییهاکان پا یچشمش شد. همچنان چشما

  یرفتند، برا  یدخترها برام غش وضعف م یروز  هیتو رو داشتم،  ییبای ز یروز  هیخوب نگاه کن! منم -
ها زبانزد بودم اما حاال منو نگاه کن...  یداشتم تو سرها! تو مجالس ومهمون یبودم، سر   یخودم کس

 یب ۀکنده درخت سوخت هیازم ساخته!  یپدرت چ نی گرفت: نگاه کن بب یهرلحظه صداش اوج م 
شد انتقام تا االن که انتقام کورم کرده.   نهی ک نه،یکردم، نفرتم شد ک یدرد زندگ نیمصرف! سالها با ا

اصالن واز  ۀنیهمه داد با دو دست زد تخت س  نیازا  ینگاهم کن! هاکان عصب گمیزد: ِد م ادیفر
  یکرد یبه من دست نزن!هرغلط گهیسمت اصالن گرفت:د دیانگشت تهد یخودش دورش کرد.عصب

تو  یبختک افتاد نیمن داره که ع ۀانوادبه خ  یمربوط به خودته! چه ربط  ت،ی تو زندگ یزد یهر گند
دور  گهید ی که ازش اومد یهمون قبرستون یو بر  یبهترهر چه زودترُجل وَپالستو جمع کن مون،ی زندگ

 رو متعجب کرد.  یهاد  ،یاصالن در کمال خونسرد ی. دست زدنهانمتیوَبرخانواده ام نب

گوشش برد:   کیسرشو نزد ی!خم شد رو هادیرادمنش یپسِرهاد ی!خوشم اومد!ثابت کردنیآفر-
اومدم،  نجا یا یچ  یکنم برا یخودته،گستاخ وجسور ونترس! حاال که فکرم یها  یجوون  نیپسرت ع

 یخودش بود م  یسر برگردوند وهراسون نگاهش کرد. اگر رو پاها یکنم. هاد ینقشه موعوض م
 رفتار کنه.   هاشبا  یدونست چطور 
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با بچه هام نداشته باش! اونها از   یاما کار  دمیبهت م یبخوا یهرچ ؟یخوا یم  یاصالن بگوچ-
درگوشش پچ پچ کرد ودوباره  یز ی چ گارهاش،یاز باد یک ی خبر ندارند. اصالن رفت طرف   یچیه

 رونیب یگذاشت، نفسشو تو صورت پر غضب هاد  لچری. دستشهاشو دو طرف ویهاد شیبرگشت پ 
با اون   کای کدوم ازبچه هات به دردم نخورد،نه ها چیپوزخند بود تا لبخند: ه شتریب ،داد. لبخند که نه

جسد   شیقراربود چند روز پ یفشارت بذارم، حت ریاونها ز قیکردم ازطر یدختره نه دخترت با آتان! سع
  ا نفرباش، ام  هیاون  ونیمانع شد،جونشو مد یکیبدم تا داغش رو دلت بمونه اما  لی دخترتو بهت تحو

اما  یدوستش دار  یلیدونم خ یاد،م یبه کارم م یل یارزه به تموم بچه هات، خ یم شونیک یحاال 
،درواقع مغز   تهیزندگ  ۀکار ره،همهیجونت براش درم   دمیشن  ،یدیدوست داشتنتو بهش نشون نم

مانع   ینیماش یدستته... صدا یکلمه! عصا کیچرخونه،   یثروتته، تموم شرکتهاو کارخونه ها رو اون م
 اشاره کرد... گارهاشیاز باد یکی . به سادیحرفش شد. صاف وا ۀادام

وهاکان با  یگذاشتند. هاد یهاد یآورده شد وجلو رونی ب  نیبعد دو جسد از ماش قهیدق چند
شد وآوار شد رو    یکردند. هاکان کوه آتشفشان ی جون نگاه م  یب  یباز به اون بدنها ییچشما

.  ذاشتیسالم تو بدن اصالن نم یجا هیبودند  دهیرسبه موقع ن  گارهاشیسِراصالن. اگر باد
  دینی بب د، یدستهامو ول کن دیداد زد: َمرد زدینفس نفس م  کهیاصالن شد. درحال  دافرا یردستهایاس

هاکان  کی شو نزد هیکر ۀافی. قدی رو کتش کش   ینه! اصالن دست ازتکوندن خاکها ای  ذارمیزنده تون م
که چشم به بچه هاش داشت:   یبرگشت طرف هاد ضی برد:جسارتت منو کشته! اخم کرده و پرغ

 باال اومد. ی! سر هادیهاد

کرده ات هست، حاال خوب گوش کن   زیدونم عز یخوام!و م یکه م یز یپسرت درعوض اون چ نیا-
  یرو که م  ییزهای اون چ هم بازشده، یوچهارساله سرباز کرده، بدجور  ستیزخِم ب نی! اگمیم یچ نی بب

 هبه نامم زد د ی: تموم ثروتت باسادی شد باال سرش وا کشی . نزدشهیو پسرت آزاد م یار یخوام برام م
بهم پس   دی هم دستت دارم اونم با یامانت هیدرضمن  دمیپسرت رو بهت م یبشه، مدارک رو که آورد

 دیناپد دشیداشت تا ازد انهی چشم به رفتن ماش یدستورحرکت داد. هاد گارهاش ی... به بادیبد
 یبعد صدا قهیآتان وهانا افتاد. زبونش قفل شده بود. ده دق یشدند. نگاه ازجاده گرفت و رو

. چشم به دیشن  یبهروان رو نم ی... صدادیبه گوش رس  یگر یپس ازد یکی  سیپل ینهای رماشیژآ
 بالگرد کرد... یتقاضا عیداشت که هاکان رو برده بودند. بهروان سر یر یمس
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  ۀجور کارها به عهد نیا شهیشد.هم مارستانیمجبور به موندن درب دید میوضع رو وخ یوقت یهارا
گوشه نشسته وبغ   هیرو انجام بده. تابان   رشیپذ یتا کارها دییدو یم  کایدرکنار ها امیهاکان بود. ت

ه از ی کردند آرومش کنند. بهروان تک یم یو تارا هر دوطرفش نشسته بودند وسع  مایکرده بود.آ
تکون داد  یچندلحظه باهاتون حرف بزنم؟ تابان سر  شهیم  یاومد کنار تابان: خانم شکور  وارگرفتید

 رفت...  رونیوهمراه بهروان از سالن ب

 دی ست،بایخوردن ندرخت نشسته بودند.بهروان گفت:االن وقت غّصه  هی یۀرسایز  یصندل رو
 رادمنش بزرگ. تابان نم اشکشو گرفت وگفت:چرا هاکان؟ یبه خصوص آقا  ،یکنارخانواده ات باش 

 . یقول بهم بد هیقبلش  دیاما با ییایدر ب ی نگران   نیبهت بگم تا از ا یز ی چ هیخوام  یم-

 ؟ یچه قول-

گفت: مربوط به هاکانه.  نانیاطم یبه بهروان نگاه کرد. بهروان برا دیترد ۀدیشما قول بده. تابان به د-
 خورده مکث تابان قول داد.  هیبعد 

هاکان   یکجاست ول میدون یاالن م م،یتوش گذاشت ابیرد  هیو میکرد یکفش هاکان رو خال ۀما پاشن-
  ریباش ما هاکان رو ز  م،مطمئنینکن یاقدام چیه میدیپرونده نرس نیا یاصل ۀازم خواست تا به سرکرد

 تابان آروم شد. ی. دل آشوبمیومواظبش  مینظر دار

 خود هاکان بوده؟ ۀخواست-

 بود. ن یآره! تنها راهش هم -

 د؟ یمواظبش باش دیدیبهم قول م-

گفت   یشوهرت باش، هاکان م  ۀراحت برو کنار خانواد الی حاال با خ  م،یکن یرو م  مونیما تموم سع -
حد اغراق کرده،    نیتا ا گهیبعد گفت: د . تابان بلند شد اول تشکر کرددیفی رو حر یتنه لشکر  هیشما 

  رمیمنم م ،کنم  ی. بهروان هم ازجاش پا شد :خواهش میو از دلشوره درآورد  یممنون بهم اعتماد کرد 
 . زنمیفردا دوباره سر م  ان،یبهوش نم  هایزود نیاداره، آتان وهانا خانم به ا

 باشه... -
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  ازهی خم کای ... هازدیمرخص شد اما همچنان تو شوک بود و حرف نم  مارستانیازب  یاز دو روز،هاد بعد
  وانیل کایدربره. ها یرو دستش داد:بخور خستگ ییچا وانیل  مایداد. آ هیتک  یو به صندل  دیکش یا

:  اشنشست رو شونه   مایپنجره گذاشت وبه آتان نگاه کرد. هنوز خواب بود. دست آ ۀرو لب ییچا
 . شهیمرخص م یانشاِءا... بزود

زد: من مراقبش   یلبخند کایها یدلگرم یاوهوم! بابا چطوره؟ وقت نکردم برم خونه بهش سربزنم. برا-
 هستم.  

 ه؟ یشرکت در چه وضع-

تنه از  هیبهم گره خورده  یکرده آخه اوضاع بدجور  لیهفته شرکت بابات رو تعط  هیتابان به مدت -
 : کجا؟ دیپرس  مای. بلند شد آادی پس تموم کارها برنم

 سربزنم.  هیبه هانا   رمیم-

کم حرف زدن وحال   هیوتارا وبرهان وارد شدند... بعد  امی به در خورد و ت ی. تقه ا امیمنم باهات م-
 کرد.   یهانا رفتند. تو راهرو با بهروان وتابان برخوردند. تابان با همه احوالپرس ادتیواحوال به ع

 د؟ یری : کجا مدی پرس  جواب داد: نه! تابان کای ها داره؟یآتان ب -

 هانا... شی پ میریم-

بهروان و آتان برگشت   یاتاق عوض بشه. با صدا یدر رو بست. تابان پنجره رو بازکرد تا هوا بهروان
! بهروان لب تخت نشست، دست آتان  یگفت: چه عجب دل از خواب کند یپشت سرش با خوشحال

 باشه؟ یتکون داد: تا خوب شدن چ یآتان سر  ؟یرو گرفت: خوب

کرد رو دست راست بخوابه که ابروهاش درهم شد.  یبپرسم؟ آتان سع یسؤاالت  هیازت  یدار  یآمادگ-
درهم شده  ۀ. آتان با همون چهریست یمجبور ن یتون یکنار تخت نشست: اگرنم  یتابان رو صندل

 دیشد دهیکه تو فرودگاه دزد ی: روز د یسؤالشو پرس نیمن حاضرم. بهروان اول ستین یمهم  زی گفت: چ
 بودند؟  ای ک یدیفهم

 نه!-

 کرد...  فیگفت و شروع به تعر ی. آتان بله ایبد  حی برام توض شهیم-
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پشت سرش  وبه بالشت  دیاست؟ آتان خودشو به زور باال کش هیپشت قض  یک   یدون ینم  نحالیبا ا-
دو روزاصالً   نی:هاکان کجاست؟ تو اد یدونستم که االن زنده نبودم. رو به تابان پرس یداد: اگر م هیتک
 . تیتابان گفت:هاکانه رفته مأمور ینگاه تابان رو بهروان رفت. بهروان به جا دمش؟یند

 ش؟ یاوضاع قارش م  نیتو ا-

  یبهم زنگ بزن. نم یداشت یت، آتان کار برگردم شرک   دیبود. تابان بلند شد: من با یالزم وضرور -
آتان نگاه کنه وبهش دروغ بگه. بعد رفتن تابان؛ بهروان گفت: اوضاع   یتونست بمونه وتو چشما

 بتونه اونو سروسامان بده. دی با تونیک یاس  ختهیبهم ر ی لیخانواده ات خ

 دونم! تابان برام گفته. یم-

تنه تموم کارها رو   هیمدت  نیا یقدرشو بدونه، تو دیهاکان خرشانس اومده، با  نیا ری گ یزن خوب -
 کرده.  یز یبرنامه ر

تا   یکالنتر  ییایب  دیبا یبهش گفتم. بهروان پا شد قبل رفتن گفت:مرخص که شد  نویخودمم صد بار ا-
 حرفهاتو صورت جلسه کنم.

 باشه!...-

: پس  دیحالش خوبه.هانا از برادرش پرس  زمی کرد:عزآرومش  مایگرفت. آ یمرتب سراغ آتان رو م هانا
 دنم؟ید ومدهیچرا سه روز ن 

از تخت   دینبا  گهیتا دو روز د اطیاحت یبرا گهیکه دکترش م نهیا لشی تنها دل دنت،ید ادیهانا جون م-
  دیمنه، نبا ر ی. هانا اشکهاشو با پشت دست پاک کرد:همه اش تقص دهید یبد ۀسرش ضرب  اد،یب  نییپا

  دونم ینشست رو دست خواهرش: نم کایکردم. دست ها یم  یزبون دراز   تیاون موقع تو اون موقع
. هانا دماغشو دیشیتا آخر هفته مرخص م  ست ین  ینگران یبراتون افتاده اما شکر خدا جا یچه اتفاق

. دست  ارمی تونستم دوام ب یسخت! اگر آتان نبود من نم یلی،خ سخت بود یل یباال وگفت: خ دیکش
 کرد.  یآروم پشت هانا رو نوازش م  مایآ

 .زمی عز یکن فراموش کن ی !سعشهیحالت بدتر م  ،یبهش فکرکن  یبخوا-

 .دیسالم هست نکهیبه ا یتون فکر کن یکن به آزاد  یسع ماستیحق با آ-
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هاتون رو   یگوش یمسافرت ومدت  دیتو وآتان رفت  میبه مامان گفت یگفت: راست کایاوهوم! ها --
تکون داد: باشه.  ی. هانا سر یبهش نگ  یز یوقت باهات تماس گرفت چ هیاگر  دیخاموش کرد

بازش کنم   نویا رمیاشاره به گچ دستش کرد: م  کای: کجا؟هادیهانا پرس کا،یهمزمان با بلند شدن ها
 گردم.  یرمزود ب 

 باشه... -

 مرتب بود.    زیکرد.همه چ یبه گزارش صادق یگاه ن تابان

 . هیعال زیدستت درد نکنه، همه چ-

راه   ۀمیاز ن ؟یصادق یبره که تابان صداش زد:آقا رونی. خواست ازاتاق ب یاس خانم شکور  فهیوظ -
 برگشت: بله!

 نیکه تو ا  یگردند، خواستم بگم به خاطر تموم زحمات  یخودشون برم  گانیشا  یآقا گهیتا چند روز د-
  هی یصادق  ؟یمعاونم بش  یکن یهاست،قبول م نیباالتر از ا یل یشما خ اقتیممنونم، ل یدیمدت کش

 بود.  رمنتظرهیتابان براش غ  شنهادیلحظه جا خورد. پ 

 بگه.  یدونست چ یکم من من کرد، نم هی یصادق   ؟یکن  یقبول م-

کنم،   یرو معاونم نم  یهرکس یزد وگفت: من الک  ی!تابان لبخندیخانم شکور شدم   ری راستش غافلگ-
 رو دادم، فکرهاتون رو بکن و بهم خبر بده.   شنهادیپ  نیبهت اعتماد کرد ا شهیم یچون ثابت کرد

 تونستم اعتمادتون رو جلب کنم،باعث افتخاره. ،خوشحالمیخواد خانم شکور   یفکر نم-

 . ارندیب  فیتشر گانیشا ینگو تا آقا یز یچ یباره به کس  نیپس فعالً درا-

اتاقش بلند شد. همون طور که  یگوش  یچشم خانم!با اجازه تون... تابان مشغول کارش بود که صدا-
 ! دییجواب داد:بفرما وینوشت گوش  یداشت م

-..... 

 بله خودم هستم؟   -

-...... 
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سرجاش گذاشت وباعجله از اتاقش زد   وی. گوش امیلحظه دست از نوشتن برداشت: االن م هی تابان
چه   نجایداد زد:ا تی بود. با عصبان ادی به اتاق هاکان. سر وصدا ز  دی. قدمهاشو تند کرد تا رسرونیب

قدم   وازکارمندها دِراتاق اجتماع کرده بودند. د یدفعه سکوت همه جا رو گرفت. تعداد هیخبره؟ 
 .  مینی رو بب  سییر  میخوا یاز کارمندها گفت: ما م یکی  ه؟یچ یهمه سر وصدا برا نیرفت:ا کتریدنز

خودم چرا    شیپ  دییای درست مثل آدم ب دیدار یخارج ازکشور،هرکار   تیرفته مأمور یتا مدت  سیی ر-
هم با   یحرف چیه م؛یسپرکرد: ما با خودش کار دار نهیهمون کارمند س  د؟یکن  یهمه شلوغش م نیا

 کرد آروم باشه.  یبدش اومد سع  یرهبان  یگستاخ نی . تابان از امیشما ندار

  زی مصالمت آم ای پس ب ،یرس  ینم  ییبه جا یکه راه انداخت یآشفته بازار  نیمحترم!با ا یآقا نیبب -
دخالت   هیقض نیخودتو تو ا  خودیانم! بندارم خ  یدوقدم جلوتراومد:من با شماحرف ی. رهبان میحرف بزن

 بحث شدند.  نیکه همدست مرد بودند شاهد ا یینده. کارمندها

 محترم!  یدآقایپس حد خودتون رو بدون زنمی من دارم محترمانه با شما حرف م-

 هیلطفًا حراست رو خبر کن،  یگفت:خانم ملوک  یرو به منش یواگر نداشته باشم؟ تابان محکم وجد-
شون رو   فی آقا شدند رو برام آماده کن تا تکل نیتجمع کردندوهمدست ا نجایکه ا یهم ازافراد ستیل

  یر مشخص بشه.دو سه نف فیتا تکل رهی سر پستش نم یمشخص کنم، بعد رو به همون افراد کرد: کس 
.  میریحرف زدن م   یگفت فقط برابهمون  م،یخبربودی ب  هیبه خدا ما ازقض یجلو اومدند:خانم شکور 

 نجایمگه ا  د؟یدلتون خواست بکن  ی هرغلط دیتون یم ستین سیی ر دیتابان اخم کرده گفت: فکرکرد
  کهگردند، شرکت  یودنبال کارم کارندی ب  رونیباشه؟ هزار تا جوون اون ب یهرک یصاحبه که هرک یب

 لنگ شما نمونده. دو نفر با لباس مخصوص حراست اومدند. 

به اتاقم خودتون هم همون جا   دیآقا رو ببر  نیبه مرد روبروش کرد:ا یتابان اشاره ا ؟یبله خانم شکور -
افراد رو    نیکرد: پرونده تموم ا ی توسط حراست تابان رو به منش ی. با بردن اون رهبانامیتا ب   دیباش

 گفت.  یم  یز یاون افراد بلند شد هر کدوم چ ۀ. اعتراض همهیه بقخوام وپشت کرد ب  یم

 م؟ یگفت یمگه ما چ  ؟یچ یعنی-

 . مینیرو بب  سیی ر میبابا اومده بود-

 خانم شورشو درآورده. نیا-
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 .میمثالً اعتراض کن  میراه افتاد  یکه دنبال رهبان می مقصر خودمون هست-

 و....  میباهاش حرف بزن  میبهتره بر-

  دیدون یخودتون هم خوب م فته،ی اتفاق ب نیتا ا دیفتی راه ن  یدنبال رهبان  دیخواست یگفت:م  یملوک
تونم براتون دعا کنم بذاره تو شرکت به    یخواهند کرد فقط م دییرو تأ شونیا می تصم  سییکه جناب ر 

 از رادمنشه...  رتریسختگ  یلیخ  یچون خانم شکور  دیکارتون ادامه بد

 شدند که پشت در اتاق تابان جمع شده بودند. یم ینفر  هشت

به   رهیهم اخم کرده خ  یرهبان ؟ یجناب رهبان دمی:گوش مد یهمراه با اخم پرس یمحکم وجد تابان
 تابان بود.

 گفتن ندارم.  یبرا یمن حرف-

دو نفر از    د؟یگفتن ندار یبرا یشده که حرف  ی!االن چدیزد یچه چه م دیخوب تو سالن داشت  یول-
رو   یباعث شد سؤال بعد  یدادند. سکوت رهبان  یبودند وگوش م  سادهیگوشه وا هیم حراست ه
شد؟   یبه موقع پرداخت نم ایحقوقتون کم بوده  د؟یتجمع کرده بود سیی دم اتاق ر یچ یبپرسه: برا

  ینی بهتون توه یشده بود؟ کس یباهاتون بد رفتار   د؟یشرکت برخودار نبود یهای ژگی و و ایزااز م
کشور   نیا یرادمنش؟ ناخوادگاه صداش رفت باال:شما هرجا یشده جواب آقا  نیشده که ا یکرده؟چ

 دهینم شنهادیبهتون پ  یعال  یایحقوق باال با مزا  نیهمچ هیکجا  چیاستخدام ه یبرا دیرو بر
حاال که رادمنش   دیخودتون فکر کرد  شیپ ای ردلتون؟یزده ز  یخوش ه؟ی! چکنهینم تونواستخدام

 دی ندار یگفت:پس حرف   دیرو د  یباز سکوت رهبان  یوقت د؟یری بگ یاز آب گل آلود ماه ستین
اخراج هستند  شونیکنند ا هیتا باهاش تسو یآقا رو بفرست حسابدار  نیا ۀپروند ی! ملوکد؟باشهیبزن

بخواد داد وهوار  ییسروپا یهر ب ستین دونیهم چاله م  نجاینداره ا  اجیاحت یاغی  رمندکا هیشرکت به 
 اومد باال.  یدفعه سر رهبان هیکنه وصداشو بندازه رو سرش. 

  یراحت نیبه ا  دیتون  یشرکت جون کندم نم نیا یپونزده سال برا د،منیمنو اخراج کن دیشماحق ندار-
بود که گفتم. اشاره به    یراحت ن یشد: به هم خی م یپر از خشم تابان رو رهبان  ی. چشمادیاخراجم کن 

  ی. ملوکرونینظرتون باشه.به زوِر حراست از اتاق بردنش ب  ری ز هیتا موقع تسو شونیاون دونفر کرد: ا
 ...  دییاومد دم در: شماها بفرما
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 به تک تک شون نگاه کرد.   تابان

دونم   ینم  ؟هیخبر  دیشا دیگفت دینفر راه افتاد هیکورکورانه دنبال  د؟یگفتن دار یبرا  یخوب شما چ-
دونم! خوِد شما   یرو خوب م  یز یچ هیاما من  د؟یکار رو کرد نیا یچ یاصالً برا د؟یکار کرد نیچرا ا
  یادیز شرکت  نیدرحق شما نکرده، در واقع صاحب ا یبد  چیشرکت ه نیا نکهی! اونم ادیدون یهم م

کارتون   نیا یبرا یل یتونم دل ینم نمیب  یکنم م یهرچه فکر م  د،یکرده وهار شد یدگی ازحد بهتون رس
درحقتون کرده   یرادمنش چه بد یاز شما بهم بگه آقا  یکی  دم،یرو بهتون نم یحق  چیه یعنیکنم  دایپ

 تا خودم ازتون دفاع کنم!همه سکوت کرده بودند.

تابان   یتا قانع بشم. بازسکوت بود. دستها دیاریبرام ب کی کوچ لیدل هی!دیگفتن ندار یبرا ی پس حرف-
  یشوخ  چکسی موارد با ه نیمحترم من تو ا ونیستون شدند: آقا زیم  یگره خورد ورو درهم

پرسم  یم یمثل االن که هرچ شمی رحم م  یسوزونم همون قدرهم ب یندارم،همون قدر که دل براتون م
اعتماد   چوقتیه گهیکنه د یشرکت کار  هیکه بخوادعل  یمن به کس د،یهمه سکوت کرد هیتون چ لیدل
 ؟ یکرد: خانم ملوک ی! رو به ملوکشمینم  دهیسوراخ دوبار گز هیاز  یعن یکنم،  ینم

 بله!-

تو مصاحبه ها باشم، بعد رو به افراد   دیخودمم با د،یدرخواست استخدام کن ازیتو روزنامه به تعداد ن -
اخراج  یهم به همراه رهبان نهایا  ه،یتسو یبرا یرو بفرست حسابدار  ونیآقا نی ا ۀاتاق کرد:پروند یتو

 . دیچی تو اتاق پ یدفعه همهمه ا هیهستند. 

 . میرو خورد  یرهبان یکنم! به خدا ما گول حرفها یخواهش م یخانم شکور -

تابان باال رفت:منطقم به من  ی فرصت بهمون بده و... صدا هیتو رو خدا  م،ی خانم ما زن وبچه دار-
هم وجود داره که بخواد دوباره   ی کنه بار دوم یرویپ گرانیکه بدون عقل ومنطقش از د یکس گهیم

  کرف دیبا  دیشد یهمدست م  یبا رهبان  دیداشت یبشنوم، وقت یحرف  چیخوام ه  یاشتباه کنه پس نم
  نیاز ا شتری ب رونی ب  دییبفرما نه،ی بش  دیلرزش هم با یخوره پا یکه خربزه م  ید،کس یکرد یم  نجاشویا

رو   هیوبق ادیبلند شدکه تابان زنگ زد حراست وخواست دوباره ب  ونی. بازاعتراض آقادیریوقت منو نگ 
 ۀنام  برمبعدش   یگفت:من برم حسابدار  یکنه... به اجبار حراست اتاق خلوت شد. ملوک رونیب

 اول روزنامه چاپ کنند.  ۀبدم صفح سمیرو بنو  یاستخدام یتقاضا

 . یممنونم ملوک-
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 کارش دارم.  ادی رو بگو ب  یدیخارج بشه گفت:توح  یوکمل نکهیاس. قبل از ا فهیوظ -

 چشم...-

کمک اومده بودند.  یبرا یچند روز  مایمرخص شدند. تابان وآ مارستانیهفته بعد هانا وآتان از ب کی
ساعت بعد بهشون ملحق شدند. تارا کنارهانا نشسته بود وآروم درگوشش حرف    میوتارا وبرهان ن  امیت
  ام یوآتان وت   کای وهارفته بود. تابان  یکرد. برهان به اتاق هاد یتو آشپزخونه به طال کمک م  مای. آزدیم

نفست تازه   یکرد: بذار از راه برس  ی: ازشرکت چه خبر؟ تابان اخم مصنوعدیدورهم بودند. آتان پرس
 بشه بعد بپرس از شرکت چه خبر! 

 یخاره برا  یتنت م نکهیگفت: مثل ا یبه شوخ   امیحوصله ام سررفته بود. ت یکار ی مدت ازب نیتوا-
 رفت؟  یکه حوصله ات سر نم  یی همونجا یبرگرد یخوا  یکتک خوردن ها!م

بعد حرف از کار بزن! نترس تا دلت بخواد کارها تو   یروپا بش  ،یگفت: بذار از راه برس کایمزه! ها یب-
گرده  ی تو دهنش گذاشت وگفت: آتان برم یبی شرکت تلمبار شده ومنتظرت هستند. تابان قاچ س

  کنهیکمتر فرصت فکر کردن به گذشته رو م یسرشو گرم کار کن شتریسِرکار خودش، هانا هم هرچه ب
روز غوغا به پا   یپر  دمیگفت:شن  ارینمک زدن به خ نی کرد ح  کهی چهار ت  ارشویخ  امی . تشهیم تیواذ
رو گاز زد وبا دهن  بیس  یبعد ۀکی تابان زوم شد. تابان ت یتو شرکت. تموم چشمها رو یکرد

  یصاحب نمونده تا هرغلط  یب   نیکه شرکت همچ ادی حساب کار دستشون ب  دیبا هایپرگفت:بعض
 یدستمال کاغذ ۀاز جعب یشده؟ تابان دستمال ی:مگه چد یخواست بکنه.آتان متعجب پرس دلشون

  یکدومشون هم نگفت برا چیکرده بودند ه  یکرد: نه نفراز پرسنل باهم تبان زیبرداشت دور دهنشو تم
ادامه  عیلحظه حواسش پرت شد اما سر هیهم به جمعشون اضافه شد.  ی... وسط حرفهاشو هارایچ

 یۀمنم همه رو اخراج کردم، تو روزنامه اّطالع هیچ لشیهم حاضر نشد بگه دل کدومشون چیداد:ه
  یک ۀ: اونوقت با اجاز د یطلبکارانه پرس یرو استخدام نظارت دارم. هارا  نبارخودمیاما ا میاستخدام  داد

  ۀ کاریسمت تابان خم شد: مگه چ  یشد. هارا جادیسکوت ا نشونیدفعه ب هی ؟ی کرد یکار  نیهمچ هی
نگاه   کایاونم نه نفر! تابان هاج و واج به آتان وها ؟یسرخود دست به اخراج پرسنل زد یبود  شرکت

هاکان ازش   نویشرکته ا ارداری کرد. آتان سکوت رو شکست وگفت:اتفاقًا در نبود هاکان؛ تابان اخت
 خواسته.

 و بکنه.کار ر  نیبدون مشورت با ما ا شهینم  لیاما دل-
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گرفتم! بعد رو به   یرو م  میتصم  نیاون بودم شک نکن هم  یکه تابان کرده موافقم، منم جا یبا کار -
تکون داد.   ی. تابان سر یر یبگ  میبهترتصم  د،یجد یرویکنم تا تو استخدام ن  ی تابان گفت: کمکت م

از   دکر یاب م رو انتخ  نهای هم بهتر شهیگفت: تابان تو شرکت پدرش مسئول استخدام بوده هم امیت
داد وچشم  هیاخم کرده به مبل تک ی. هاراادیبوجود نم   یمشکل  چیه دمیم نانیبابت بهتون اطم نیا

باال کارت دارم. تابان    ایاتاقم استراحت کنم،تابان ب رمی ازتابان برنداشت. آتان ازجاش بلند شد:من م 
 یسکته م شتدختره دا ؟یبود که زد  یچه حرف نی:ایبرگشت سمت هارا کای همراه آتان رفت. ها

 کرد.

 دخالت کنه. ستی که بهش مربوط ن یز ی اون حق نداره به چ-

 ؟ یخور  یحق رو هاکان بهش داده، تو چرا حرص م نیا-

سرخود با    یکیخواد  یثروت دارم دلم نم نیاز ا یخانواده ام،منم سهم نیاز ا یمنم عضو نکهیا یبرا-
هنوز   یهارا ؟یگ یم یدار  یتا آخر بازشدند:معلوم هست چ کایها ی. چشمارهی بگ میمال وثروتم تصم 

 ؟ یکن  یم راثی ارث وم یبابا زنده اس وتو ادعا 

 که سهم مو بخوام ؟  رهی بابا بم   دیمگه حتمًا با-

  یحیوق  یل یکرد،خ یحرفها رو بشنوه وگرنه سکته م ن یتا ا ستین نجای! خوبه پدر اری زبونتو گاز بگ-
 . یزنیم یحرف   نیهمچ هیکه  یهارا

تو ذهنت    یدونم چ یازجاش پا شد:نم  کای حرفو بزنم؟ ها نیباشم که ا حیوق دیخوام با یحقمو م -
 خوام راه درست رو بهت نشون بده...   یاما از خدا م گذرهیم

 نشست لب تخت، تابان هم با فاصله کنارش نشست. منتظر شد تا حرف بزنه. آتان

 نگاهش کرد.  یآره؟ تابان سؤال دیهاکان بهم دروغ گفت  ۀتابان دربار-

  یدهنش جمع کرد و ول کرد. آه یتابان لبهاشو تو ه؟یموضوع چ  یبگ شهینرفته م تیهاکان مأمور-
 واشک تو چشماش جمع شد.  دیکش

. تابان بغض  فتمیپس م یهاکان افتاده؟ تو رو خدا بگو دارم از نگران یبرا یشده تابان؟ اتفاق  یچ-
  مارستان،ی تو وهانا رو آوردندب یکمان مالقات داشتند،وقت  نیبه اسم رنگ یکرده گفت:اونها با شخص
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بهروان گفت که هاکان رو با   زد،یتازه متوجه نبود هاکان شدم،عموهم زبونش بند اومده بود وحرف نم 
  رونیشو ب  نینفس سنگ کمان گرفتار شده. آتان نیرنگ یکرده، هاکان تو دستها ضی شما دو تا تعو

 تابان بود.  یحرفها جیمدت گ هیداد. تا 

بهش صدمه    ذارندینصب شده،حواسشون بهش هست نم  ابیرد هیکفشش  ۀ بهروان گفت تو پاشن-
 برسه. یا

 کرده؟  یکار  نیهمچ هیمن! آخه چرا هاکان  یخدا-

  رهیشنوه، م  یم ییصدا  کایاومده بودند خونه تون، ها یچند نفر  شیبه خاطرخانواده اش، چهل روز پ -
اتاق عمو   رهی م ادیبهوش م  یوقت شه،یم  هوشی زنند تو سرش وب یچه خبره که ازپشت م نهیبب  رونیب
مرگ   یپاتا  خت،عمویبهم ر  یلیکردند وتا تونستند کتکش زدند هاکان خ زونیاونو ازسقف آو  نهیب یم

شد که   ینیا جهی کمان با عمو مالقات کرد ازش خواست که هاکان هم باشه، نت  نیرنگ  یرفته بود، وقت
. آتان کالفه مینکن  یاست بهروان گفت سر خودکار  هی قض  نیپشت ا یک میدون  ینم  ،هنوزین یب یم

شرکت    ییایفردا ب  ستین یاز ین ی. تابان بلند شد:من برم تا استراحت کن دی به موهاش کش یدست
 هست. آتان به تکون دادن سر اکتفا کرد...  یحواسم به همه چ

         ************************************************ 

تعادل   یبرد.هاکان متوجه شد اصالن از نظر روح یکمان ازصحبت کردن با هاکان لذت م  نیرنگ
  یزده بود. نم زل یبود نشسته و به گوشه ا  یکه درش زندون یدو هفته، تنها تو اتاق نینداره. مثل ا

کرده بود تا   شوینه؟ تموم سع  ایرو که اصالن خواسته بود آماده کرده  یز یدونست پدرش اون چ
دادو   هیسر تک وارپشت ینشده بود. سرشو به د رشیدستگ یز یتا حاال چ ه،یماجرا ک نیبفهمه پشت ا

  یمش م وقت مزاح یخواب راحت نداشت، اصالن وقت وب هیمدت  نینگاهشو به سقف دوخت،تو ا
شب   مهیاز اون شبها بود. سه ن یکیآورد. االن هم  یکه اصالً ازشون سر درنم  زدی م ییشد،حرفها

اش تو درگاه در  هیکر ۀکنند تا باهاش حرف بزنه. در باز شد واصالن با اون چهر دارشیبود ب دهفرستا
نداشت. نشست رو   اون چهره عادت دنیآورد، هنوز به د نییشد. فورًا نگاهشو از سقف به پا انینما

 روبروش سمت هاکان کش اومد.  یصندل

 داد.  هی تک یو به صندل دیکش  یآه شه؟یام چندشت م  افهیق دنیهنوز از د-
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شب  هی یشکستند برا  یداشتم، تموم دخترها برام سر ودست م ییای خودم برو وب یبرا یروز  هیمنم -
بود تا به امشب برسم،   یقبل که برات حرف زدم همه مقدمه ا ی! تموم شبهامی درکنارم، بگز دنیخواب

قبلش   ی برات بگم، شبها تییخوام از خودمو بابات و دا  یفرق داره، م گهید  یامشب با تموم شبها
 بود.  نیی! هنوز نگاه هاکان پااوردمیکه سر درن  ییبزرگ شدم! از چه جاها یبهت گفتم چطور 

که  گهید یشب مثل تموم شبها هی ه،یترک میاد بزرگ رفته بودقرارد هی یاون موقع منو بابات برا-
 میخواست  یسرمون م رِ یخ رون،ی ب میبر میگرفت میوبابات تصم  ،منویخوشگذران میرفت  یهروقت م 
دودختر   ۀخونه، سر وکلّ  میبرگرد میخواست  یکه م یهم گذشت اما درست زمان م،خوشیخوش باش 

منم قبول  م،ی بمون گهیساعت د مینظر پدرت عوض شد وگفت ن ییهویشد که  یدونم چ  یشد، نم  دایپ
به تمام   ی رتیبه گوشمون خورد. بابات هم غ یدختر  غی ج یربع نگذشته بود که صدا  هیکردم، هنوز 

  ییاومده منم دنبالش رفتم، همون دخترها یکه م ییسمت صدا دییدو عیمعنا! سوپرمن شد و سر
  نهاشونیاون دو دختر رو به زور سوار ماش  یچند مرد م،ی ه بوددم پارک باهاشون برخورد کرد هبودند ک

خودمو  یچطور  دمیرسوند، نفهم  نشی کردند و با خودشون بردند، بابات مثل جت خودشو به ماش
  یکرد،بماند چطور  بیرو تعق  نها یاون ماش ینره، بماند چطور  ییجا ییتا تنها نشیانداختم تو ماش

پارک کرد و رفت   یگوشه ا هی  نوی رسوند که دخترها رو برده بودند توش، ماش یبه خونه ا وخودش
  سیو پل  زیوگر بیتعق  یبعد کل  م،یدیکه نکش یینجات دخترها، چه دردسرها یداخل اون خونه برا

بود! با نگهبان ها   یلیَ خودش  یپدرت اون موقع برا م،یکرد دایپ نیرزمی دخترها رو تو ز یباز 
و دخترها رو آزاد   میرو ازش گرفت  دهایو کل میبود اونها رو از سر راه برداشت یهرجور  م،یرشدیدرگ
 م،ازیدی چشمامون د یکنم، جهنم رو جلو یم فینبود که دارم برات تعر یآسون نیالبّته به ا م،یکرد

  دهکه نز یدست به چه حماقت  نمیب  یم فتم،یاون شب م ادیدلهره حالت تهوع گرفته بودم، هر وقت 
شد، دخترها مثل   دایپ گهیچند نفر د ۀدفعه سروکلّ  هیرفت که  یم  شیداشت خوب پ زیبودم، همه چ

دونم کار به   یفقط م میوچقدرخورد میدونم چقدر زد یشروع شد، نم  یر یباز درگ  دند،یلرز یم دیب
. بابات  میوپناه گرفت میرسوند ن یرزم ی ز یاز همون اتاقها یک ی و ما خودمون رو تو   دیکش یرانداز یت

 دیکش یسوزناک  ی. اصالن آهرندی تماس بگ سیاز دخترها وگفت که زود با پل ی کیداد به  ویگوش
 دوخت.  رونیب  یاهیوچشم به س

بود. زمان از دستمون دررفته بود،  یدیشد یر یسربرسند، درگ سهایتا پل دی ساعت طول کش مین-
  یخارج م   نیرزم یاز ز میداشت م،ی اومد رونی زاتاق با سی پل  تی تموم شد با امن ی ر یصبح درگ یکهاینزد
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... سکوتش باعث  دمینفهم یچی ه گهیرخ داد تا اومدم به خودم بجنبم د یانفجار  هی هویکه  میشد
 .دی نگاهشو دزد عیکه دوباره سر ارهی لحظه نگاهشو باال ب هیشد هاکان 

چه  دمی سوختم... بعدًا فهم  یحس بود، از گردن به باال داشتم م   یبهوش اومدم کل بدنم ب یوقت-
بودند به   کتری نزد  یچون به درخروج دندید بیآس یسرم اومده، پدرت و اون دو دختر، جزئ  ییبال

  یبال سرم نم  نیرفت ا یاون شب پدرته، اگر دنبال دخترها نم  ادگاری افهیق نی پرتاپ شدند. ا رونیب
 خوام امشب تمومش کنم.  یوع شده اما من مقّصه شر  نیاومد، تازه ا

دوستش بودم حداقل   نیتر  یمیپدرت با اون دخترها در ارتباط بوده، من صم دم یماها گذشت وفهم-
به اسم ماهور ازدواج کنه،  یخواد با دختر  یوگفت م  شمی روز اومد پ  هیکرد.  یحال منو م  تی رعا دیبا

که منو  هیاز همون دو دختر  یکیماهور   دمیفهم  یوقت ره،ی گ یداره سرانجام م نکه یخوشحال بودم از ا
گام برداره ودست   هیبا پدرت حرف زدم که اونم به خاطر من  یل یشدم، خ یروز انداخته عصبان  نیبه ا

خود! با هم ازدواج کردند،تو    یجا یصوص خ  یخود و زندگ  یجا  یاز ماهور بکشه اما پدرت گفت دوست
  دمیشب فهم ونکردند،از ا  ینگاهم م یبودند بدجور  ی همه ازم فرار  یشون شرکت کردم ول یعروس 

  یاون شب غرق شاد یهاد رفته،یندارم و تنها پدرته که منو هنوز بعنوان دوست پذ ییمردم جا نیب
منم از  ۀنیخ خواهرماهور ازدواج کرد،ک عموت با ماهر   یعنی ،یبود ومن غرق عزا، دوماه بعد مهد

از اونجا شروع شد   مها یکه تموم بدبخت  یرفتم، رفتم کشور  رانیاز ا شهیهم یهمونجا شروع شد، برا 
اش؟  هی باال اومد: بق  هویشد... با بلند شدن اصالن، سر هاکان  دهیکش  یبه تباه میکه زندگ  یی از جا

بهشون برسم  دیدارم که با یادی ز  یاز پنجره اشاره کرد:هوا روشن شده، منم کارها رونی اصالن به ب
 کنم.   یم  فیشو برات تعر هیشب اومدم بق 

 حاال بشنوم.  نیخوام هم  یمن م  یول-

  چوقتی ه فتهیخواد ب  یم یقراره چه اتفاق ی!عجله نکن! اگر بدون یشنو یپسرجون، م یشنو یم-
کنه از زور سردرد   نهیپسر رو معا ن یدکتر خبر کن ا هیکرد:  گارهاشیازباد یکی. رو به یکرد یعجله نم 

  نییاندارم! سر اصالن پ اجیاحت ی. هاکان اخم کرده گفت: من حالم خوبه و به کس فتهی داره پس م
  یدونم از چ یم  یحت  یکن یرو مخف   یز یخواد چ یخبردارم نم  تی وپوک زندگ کی ج ۀاومد: ازهم

دارم تا قدرت فهمش  ازیداستانم به دو گوش شنوا ن ۀادام یمنم برا اد،یبدت م یخوشت و از چ 
  گرنتیم ۀها رو فشار دادن وغذا نخوردن، نشون قهیمرتب شق  ،یقرمز، کالفگ یچشما دارباشه،یب

مثل پدرت سخت ولجباز نباش.   ،یخوب استراحت کن  یتون یهست پسرجون! پس تا برگشتنم م
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اصالن ازسر شونه  ؟یهمه اّطالعات رو از کجا بدست آورد نی:تو اد یدن از اتاق پرسخارج ش  نیح
 رفت...   رونی رازه بچه جون وب هی برگشت نگاهش کرد: 

اصالن  یبهشون اعتماد کرد وقت   دیدونست نبا  یدکتراومد نذاشت بهش دست بزنه، م یوقت
 پدرشو به دل داشت. ۀنینقدرکیا

دست راست اصالن کرد:   گاردیبه باد  ی! دکتر نگاهی منتظرعواقبش هم باش دیبهم با یدست زد-
  هیتاقچه زد وشکست  ۀرو برداشت و به لب وانیکنار پارچ افتاد. ل وانیکنم آقا؟ چشم هاکان به ل کاریچ

ن  یا دیدون ی کنم خوب م یبشه معّطل نم  کینزد یرگ دست چپش گرفت:هر ک یرو رو شهیتّکه ازش 
هاکان   یرو  گاردیدرشت و ترسناک باد یبود. چشما  گاردید. دکتر منتظر جواب بادکار رو خواهم کر

. در  رونیکردم و به دکتر دستور داد بره ب یبود: به درک! دست من بودم همون روز اول کارتو تموم م 
 پرت کرد...  یرو گوشه ا شهیکه قفل شد ش 

دونست   یتو. نم ادیب  یشب چشم رو هم نذاشت؛ تموم حواسش به در بود تا مبادا کس تا
  یوقت عجله نم چیه فتهیخواد ب یم  یقراره چه اتفاق یگفته بود» اگر بدون  نکهیمنظوراصالن از ا

کرد فکرشو سمت   یاومد. سع یاز دستش بر م ینداشت هر کار   یمرد تعادل روان نیبود. ا ی«چیکرد
آتان وهانا خوب هستند؟ پدرش   کنه؟ی م کاری االن تابان داره چ  نکهیبکشونه، ا  اشخانواده 

  یبرا یاومد که جواب درست یتو ذهنش م یادیسؤاالت ز اد؟یشرکت برم ۀادار ۀازعهد کای چطوره؟ها
لحظه ازش   هیماجراست  نیتو ا یبامداد بهش گفته بود دست ک  ی کدومشون نداشت. از وقت چیه

بود،اما نه! دختر  یمواظب م شتریخودش زمزمه کرد: کاش بهش گفته بودم تا ب  باغفلت نکرده بود، 
که چشم به تابان داشت» حاال   یذهنش رفت طرف هارا   اد،یتونه از عهده اش برب یم هیزرنگ وباهوش 

 واریو زوم کرد رو د دیکش یو...« آه کنهیوساعتها نگاهش م نهیشیتابان م یآزادانه  روبرو گهید
  ایکه زده هست   یحرف یهنوزپا  نکهیکرد که تابان چقدر دوستش داره؟ به ا یفکر م  نیا هروبروش، ب

حرف خودش افتاد که بهش   ادی. کنهیخودش کم کم دوست داشتن رو داره تجربه م ۀنه؟ اما به گفت
و  دیتابان د یوانتخاب مادرشه، اون لحظه اشک رو تو چشما ستیگفته بود انتخاب خودش ن

رو لبش نشست با    یحرفش خم شدند. پوزخند دنیتابان، با شن  یشانه ها کهرو  یشکستن دل 
که هانا برات   یعکس  دنیهاکان احمق؟ تو با د یبلد نبود نیبزرگتر از ا یخودش نجوا کرد: دروغ

هفته  هیکارها رو تو  یوخانواده تو مجبور کرد یدل نه و صد دل عاشقش شد  هیفرستاده بود 
که تابان از    ییکارها ادیروز اول تابان افتاد،   یلجبازها اد یه دوبار ،یتگار سروسامان بدن وبرند خواس
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  یرو شه یشام رو مثل هم ین یداد... وسط افکارش در بازشد. س یرو لج برعکس اونها رو انجام م 
همه  نیهضم بود ا رقابلیاصالن براش غ ییرایتخت گذاشتند ورفتند. شام زرشک پلو بود. پذ زکناریم

 یبخوره. چشم از اون غذا یز یچ  دیکش ینم  لشینبود. م یخوب  ۀنشون  یآدم روان هی از یدست دلباز 
 افکارش غرق شد...  نیری ش یایرنگارنگ گرفت و دوباره تو در

 گهیتر است، د کدندهی گفت: از پدرش صد درجه لجبازتر و  یکرد.عصب ینگاهش م توریاز تو مان  اصالن
 ی!من اونو بهتراز تومواشی واش ینشست: رو دست اصالن  ی. دستشمیم  وونهیدارم ازدستش د

از نبود هاکان هنوز زبون  ی،هادیتموم زحماتمون رو به باد بد ینزن یوقت دست به کار  هیشناسم،
بدون،   نویوگفت: چشم! اما تو هم ا د یکش قیخواد.اصالن چند نفس عم یاونو م یعنی نیوا ازنکرده،ب

نشسته بود بلند شد:   زی م ۀآخر. مرد که رو لب میبه س زنمیداره فراتر که بره م یحد واندازه ا هیصبر منم 
فشار    ری وز  ریبگ تماس  یتو هم مرتب با هاد یتحمل کن گهیچند روز د هینمونده، کاف یز یچ گهید

 بذارش تا زودتر سندها رو آماده کنه. 

به دستم برسه چشم تو چشم تموم مدارک   یزد: وقت ی باشه؟ مرد لبخند یا گهیاونم به چشم امر د-
اونم با گرفتن جون پسرش.  اصالن تا دم در   رم،یگ یو تموم انتقام اون سالها رو ازش م شمیم یهاد

 راحت، من کارمو بلدم... التونیمرد رو بدرقه کرد: خ 

بود که اصالن وارد اتاق شد. هاکان لب تخت نسشته و منتظر بود. اصالن  میشد. ساعت دو ون  شب
 نشست.   یشگیهم  ید وامد جاز یلبخند

نبود   ادمی شب درسته؟ سکوت هاکان موجب شد بگه:   کیشدم شهرزاد هزار   ؟یکه منتظر  نمی ب یم-
 بزنه.  یدرهم هاکان نذاشت حرف اضافه ا ی. اخمهایکن یزبون باز م  یتو مواقع ضرور 

 داستانم. ۀادام یعن یسراصل مطلب  رمیباشه! پس م -

  یلی خودمو حبس کردم،خ   یآپارتمان شصت متر   هیتا مدتها تو خودم بودم حدود دوهفته تو  -
  نیچند یواون به خاطر دل خودش پا رو دوست  میمنو بابات سالها باهم دوست بود نکهیفکرکردم به ا

  مروز به خود هی نکهیحد بود. تا ا  نیرفاقت پدرت درهم   یعنیسالمون گذاشت و با ماهور ازدواج کرد 
کار   هیگرفتم، راه مو از پدرت جدا کردم، سهم مو از پدرت گرفتم و میاومدم و نشستم درست تصم 

کنند، منم    دیخر  دندیترس یچهره ام ازم م دنیهمه با د لیراه انداختم، اوا هیتو ترک  یدرست وحساب
 اونکنم   تیری رو مد یرو استخدام کردم که تو فروشگاه باشه وخودم از پشت پرده همه چ  یکی
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بال سرم اومده  نیا یدونست من به خاطر چ  یبوراک، تنها اون م تیی نبود به جز دا یشخص کس 
بهش اعتماد داشتم که تموم مال واموالم رو   ینقدر یا م،یبود. کم کم باهم دوست شد یبود. پسرخوب 

  ارگرفتند ازمحل ک  میشب هردو خواهر تصم  هی نکهیتا ا م،یکرد شرفتیزود پ ی ل یپردم. خبدستش س
بلند دو زن توجه مو  ی. صدازدمیفروشگاه چرخ م  یتو  خبری کنند. منم ازهمه جا ب دنیبرادرشون د

که جاش خوبه و   دهیم حیبوراک براشون توض دمیاز پشت قفسه ها نگاه کردم د یجلب کرد. وقت
 ۀنیسبه  نهیبرگشتم برم س  نکهیام بترسند هم افهیق دنی. نخواستم مزاحمشون بشم و از د هیکارش عال 

حالمو خوب کرده    یمیدوست قد هی دنیخوشحال بودم. بعد از ماهها د  یلیخ دنش یپدرت شدم. از د
  ینقدرعصبانی: چراادم یو رفت. ازش پرس دیپرکش میبود که تموم خوشحال  یبود اما پدرت اونقدرعصبان 

اولش متوجه منظورش   ؟یکرد یاون طرف رو نگاه م یداشت یچ یبرگشت جواب داد: برا ؟یهست
با چشم بد به ناموس   یوبلندتر داد زد: داشت دیمو چسب قهی هوی کردم.  ینشدم وهاج وواج نگاهش م

اونم  زدی م  یواضح داشت بهم تهمت ناموس یل یاز حرفش شوکه شدم خ ؟یکرد  یمنو برادرم نگاه م
پدرت، بوراک   ادیداد وفر یشناخت. با صدا  یکه سالها دوستش بودم و خوب منو م یمن ؟یک

 یماهور وماهرخ. سع یشدم جلو یداشتم آب م یعنی هم به جمعمون اضافه شدند،  رهاشوخواه
داشته باشه. به بوراک   ییبود که گوش شنوا  یتراز اون یبدم اما پدرت عصبان  حی کردم براش توض

ما. پدرت اونقدر   شیبوراک هم همون کار رو کرد ودوباره برگشت پ رون،ی دستورداد خواهرهاشو ببره ب
با ماهور ازدواج کرده چشم بد به  نکهیگفت» من، ازحسادت ا یزد که نگو! مرتب م  تبهم تهم

کرد که از کوره در   یت کار ازش جدا شدم« پدر نمی شو بب  ینتونستم خوشبخت  نکهیناموسش دارم از ا
بلند نکرده    یکس یدست رو یبد! من که روز   یلیبود، خ یبد ۀخواباندم توصورتش، لحظ یک یرفتم و

  زیشد وبا هم گالو  یهوعصبانیدونم چرا   یدوستم، بلند کردم. نم  نیپدرت، بهتر یرو ببود اون ش
بابات رفت سمت   ادمهیکنه، کرد ما رو از هم جدا  یشد. بوراک سع  دهی. کارمو به دعوا کشمیشد

دستش بود. داد زدم: بذار   یتو  یچشماشوگرفت. آچار فرانسو ی.خون جلوی ابزارصنعت  یقفسه ها
دفعه از همون جا آچار رو سمتم پرت   هینداشت که بخواد بفهمه!  یی. اما گوش شنوادمب حی برات توض

به   امیبود. تا ب  سادهیبوراک پشت سرم وا نکهیدادم غافل از ا یبهم نخوره جا خال  نکهیا یکرد. برا
شد. سر جا خشکم زده  نیخورد تو سرش ونقش زم میشده بود. آچارمستق   ری بوراک هشدار بدم د

شده بود و از طرف   ختهی ر گناهیب هیطرف کشتن بوراک و خون  هی! از کارکنمیچ  دیدونستم با یبود، نم
دوستم  نی بهتر یخورد و روز  یکرد و تکون نم یجسد بوراک نگاه مپدرت که مثل مجسمه به  گهید

زن چشم به راهش   هی یمرده بود، اما هاد گهیگرفتم، بوراک د یم دیبود که با  یسخت میبود. تصم
  نییومنم پدرتو انتخاب کردم. اصالن سرشو پا  دیپاش  یازهم م شی زندان زندگ فتادی که اگرم دبو
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کشته فقط تونستم به مادر  ینگفتم که بوراک رو ک یونه سال هنوز تاهنوزه به کس ستیگرفت:بعد ب 
قفسه ها خورده. هاکان نگاه خشم  یز یسرش به ت یمنو هاد نیوساطت ب نی وخاله ات بگم ح

 گرفت.  نیزم  زآلودشو ا

 . ینسبت به پدرم عوض کن دموید یتون  یمن یبود! ول یز یداستان غم انگ-

 چرا؟ -

 .ستیمن ن  حیبه توض  یاز ی! ن یدون یخودت خوب چراشو م -

 ؟ یکردم باور نکرد فیرو که برات تعر  یداستان نیا یعنی-

  یبشه. اصالن عصب فیتعر یجور   هی یتونه ازهر زبون یداستان م نیداستان!ا یگ یخوبه خودت م-
 کرد رو اعصابش مسّلط بشه.  ی.سعدیسوخته اش کش میبه صورت ن  یدست

 !  یکنیرو باورم   یز ی معلومه سخت چ-

 .  ینکن با دروغهات منو قانع کن یپس سع-

گفتم، گفتم. بلند شد وقبل   یم د یرو که با یز یاون چ نهینه، مهمه ا ای یباوربکن  ستیمن مهم ن  یبرا-
 یآزاد یه کرده بودم تموم ثروتش در ِازا نشده، باهاش معامل یرفتن گفت:هنوز از پدرت خبر  رونیب

 .دکر  شیشترعصب یاز تو دوست داره. پوزخند هاکان ب شتریثروت شو ب  نکهیمثل ا یپسرش ول

  ی! اون جونش بره پولشو مفت ومجان یساله تو نشناخت  نیمعلومه هنوز به قول خودت دوست چند-
 چند سؤال ازت دارم. اصالن متعجب گفت: بپرس! ده،ینم یدست کس

 بودند؟  یاز قشر متوسط میمادر ۀخانواد-

پدر ومادرت   نکهیجالب ا  دیکه شرکت مس قبرس به دوخواهر رس یبرعکس! ثروتمند بودند اونطور -
 آب هم روش.  هیو دندیثروت آتان بدبخت هم رو بال کش

 سوزه؟  یآتان م یتو چرا دلت برا-

 .ستمیانسانم ودل دارم از سنگ که ن هیباشه   یهر چ-
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  رتی گ یز یبشه چ  میگفت:آخه ثروت که تقس هی! بعد با کنایدار  یو دل نازک  یانسان هینبود  ادمیآها! -
هاکان تعجب کرد با   یهمه خونسرد نیاصالن ازا گم؟یدرست م  ادهیحرص وطمعش ز زادی اد،آدمینم

 کرده؟ فی برات تعر ویهمه چ ی:نکنه هاد دیپرس  دیترد

 پرسم. یبه موقعش از اونم م ینگفته ول  یز ینه! چ-

 خوبه! -

همون به قول  ایثروتمند بودند پس چرا بوراک  میمادر ۀ: اگرخانوادگهیسؤال د هیفعالً خوبه! حاال -
 پدرش شرکت ومال واموال داشت؟ نکهیکرد؟ مگر نه ا یشما کار م یبرا مییشما دا

پر وبالشو گرفتم وبهش   ریخدا ز ی رضا یکرده بود منم برا رونشی با پدرش اختالف داشت وازخونه ب-
 جا وپناه دادم.

 !یوخدا پسند یچه کار انسان-

 ؟ ینداز یم کهی ت-

 خوره؟ یانداختن م کهی ! االن وضع من به تدیدار اریاخت-

 پسر جون.  یدیممنوع! وگرنه کار دست خودت م یپس حرف اضاف-

 سرک نکشم! یز یمواظب حرف زدنم باشم وتو هر چ یعنی! دمیفهم-

 . یر یگ  یمطلب رو م عیسر ادی خوشم م-

 کشته شده درسته؟ ی! پس پدرم بوراک رو نکشته بلکه اتفاقمیبگذر-

 ه؟یسؤال ها چ نیمنظورت از ا-

  ینگاهش کرد از چشماش نم رکانهیکنجکاوم. اصالن ز یادی ز نکهینه ا دمیاّطالع خودم پرس یفقط برا-
گفتند   ی. هر دو چشمدیباش  رونی کرد: چند لحظه ب گاردهاشیداره. رو به باد  یچه قصد دیشد فهم

 رفتند.    رونی وب
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ازم   یکار  رمیپنجره دوخت:من تو دستهات اس رونیهاکان چشم به ب گذره؟یتو اون سرت م  یچ-
 بکنم.  ی کر که بخوام ف ادیبرنم 

دونم به  ی االن تو که نم نیرفت ع ی م یرآبیز  ییجورها هی ،اونمیهست یکنم! تو پسرهاد یباورنم -
اسم پدرمو رو اون زبونت   نقدری. نگاه پر از نفرت شو سمت اصالن پرتاپ کرد: ا یکن  یفکرم یدار  یچ
 ! طرف صحبتت منم نه اون.ارین

خوش    یلیخ ی! الحق هادیدار  ی! سر نترس یکن یوبه عواقبش فکرنم  یزن یم ادحرفتوی خوشم م-
 برابر اصل!  یمثل تو داره، کپ یشانسه پسر 

کم تو سکوت نگاهش کرد.ازجاش بلند شد ورفت   هیرادمنش بابامه! اصالن  یکنم هاد یافتخارم -
بهت بفهمونم  کردم تا  مویبرگرده گفت:من تموم سع نکهیدرموند بدون ا  ۀریسمت در. دستش رو دستگ

داره چقدر از حرفهامو باور   یاش به خودت بستگ هیبق گهیکه نکرده! د ییبود وچه کارها یپدرت ک 
 ... یکن

              *********************************************** 

 هست؟  ی:مشکلدیتموم مدارک رو چک کرد تا ازشون مطمئن بشه. آتان پرس  گهیبار د هی بهروان

 نیدارند که اصل بودن ا یدست کم گرفت حتمًا افراد  دیکنم، اونها رو نبا ینگاه م نانیاطم ینه!برا-
 به جمعشون اضافه شد:   کایکنند. ها دییمدارک رو تأ 

 جناب بهروان؟ -

 بله!-

 .دی برادرمو سالم برگردون-

 راد منش حاضرند؟  یآقا م،یکن  یم مویسع ۀما هم-

گفت: جناب   ی. بهروان جدادی داده باهاتون ب تیخسته بشه! دکترش به زور رضا ادیز  دیپدرم نبا-
 و به گروهش دستور حرکت داد.   دیرادمنش من کارمو خوب بلدم نگران نباش 

   ؟یخوب آتان! حاضر -
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 آره!-

 گفتم. ینره چ ادتی-

 تونه حرف بزنه. یزبونش هم قفل شده ونم  یهاد ادمه،عموی-

کنم مواظب خودتون   یبهروان شدند.هانا اشکهاشو پاک کرد: خواهش م نی! هردو سوارماش نیآفر-
 . دیباش

 خوام.   ی: آتان،هاکان رو سالم ازت مسادیوا  نی! تابان اومد کنار ماشزمیچشم عز-

فاصله   نینباش.تابان ازماش نقدرنگران یکنند ا یزن داداش! بهروان وافرادش تموم تالششون روم-
 گرفت وبهروان راه افتاد...

کمان آدم   نی مواظب باشه رنگ ی لیکرد که خ  دینقشه رو مرور کرد. بهروان بازهم تأک گهیبار د هی آتان
 دست کم گرفتش.   دینبا هیوباهوش  رکیز

 اس. هی قض نیپشت ا یک نمیخواد بب   یاونقدر دل م-

 ؟ یبا حکم خودت مجازاتش کن یخوا یحتمًا م میکرد داشیواگر پ -

 کنم.  یخودم خفه اش م یکنم، با دستها یمجازاتش نم-

 ! یقانون نشد ۀندیخوبه نما-

 شدن ندارند. یبه دادگاه  یاز یجرمشون مشخصه ون ینطور یا یآدمها-

 .ینظر ند یکه تخصص ندار  یز ی همون بهتر به چ-

 ! ارهی همه بال رو سر خانواده ام ب نیمدت ا نیتونسته تموم ا یکاش مشخص بشه ک -

 ...شه یمشخص م یبزود-

کرد. طبق  یرانندگ یخاک  ۀهم تو جاد یا قهیدق ستی . بدندیچی پ یخاک ۀجاد هیاز تهران تو  خارج
از قبل   دند،یرس یمخروبه ا یکاروانسرا یلومتر یک  کیفرستاده بودند به  یهاد یکه برا یآدرس

پارک کرد   یبود. بهروان گوشه ا یبلند  باً یتقر ۀکاروانسرا تپ نیکرده بودند. پشت ا یکاروانسرا رو بررس 
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  شونیکی  دینکش یاز افرادشو خواست. طول یکی میسی به اطرافش انداخت.با ب یشد.نگاه  ادهیو پ
 شد.   داشیپ

 بله قربان؟ -

 ؟یکرد نیگزیافرادتو جا-

 شدند.   ن یگزیبله! از صبح جا-

 . دمیموقعش که شد دستور حمله رو م دیخوبه! خودتونم آماده باش-

مواظب باش! ما هم  یلی!خیتنها بر   دیبه بعد با  نجای آتان:از ا ۀ! دستش نشست رو شونبله سرگرد-
 حواسمون بهت هست.

 ممنونم بهروان!-

  دیبعد رس قهیشد و سمت کاروانسرا راه افتاد. ده دق نی اس! خدا به همرات. آتان سوارماش فهیوظ -
که بهش وصل   یشنود قینبود. از طر یخبر   چیبه اطراف کرد.ه  یبود.نگاه یدنج وساکت  یاونجا. جا

 . ستین  یاما کس دمیشده بود آروم گفت: رس

-..... 

نشست   نیماش  یۀرسای که همراهش بود رو دست گرفت. ز یکی شد. ساک کوچ  ادهیپ  نیباشه! ازماش-
بود   یساعت کی .چشمش به ساعت افتاد زدیاون اطراف پر نم  یپرنده ا چیداد ومنتظر شد... ه هیوتک 

انتظار از جاش بلند شدو سوار  نیهم صبر کرد. خسته از ا گهید ۀقیکه منتظر نشسته بود. ده دق
 شد.  نیاشم

 قصد اومدن ندارند. نکهیبهروان مثل ا-

-...... 

خواد   ی! نمشهیم زدرستیبه عقب نگاه کرد:عموهمه چ نهیکنم.ازآ یهم صبرم  گهید ۀقیباشه!چند دق-
 . ینگران باش 

 دونم پسرم!  یم-
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 . میریهمه مو لو م یکن ینقش باز  یبخوا ینطور ی! ایِا !عمو قرار شد حرف نزن-

 خوبه! شمیالل م گهیباشه! د-

 ه؟یچه حرف  نیخدا نکنه! ا-

 . ستیدلم آشوبه! دست خودم ن-

 .دیبد به دلتون راه ند شه،یرم یختم بخ   یبه خوب یانشاءا...همه چ-

 نشد.  یهم صبرکردند وخبر  گهیربع د هیخدا از زبونت بشنوه پسرم...  -

 شده باشند؟   مونینکنه پش ستی ن  یخبر  چیبهروان ه-

-...... 

 گردم.  یمن دارم برم-

-..... 

در   ین یپشت سرشو نگاه کرد. ماش گهیبارد هی نیماش ۀن یسر وته کرد. ازآ نویچشم! استارت زد وماش-
 شدن بود.   کیحال نزد

 . ادی داره م نیماش هی-

-...... 

مماس با   نی. ماشیکن خونسرد باش یسع شهیشروع م نجایحواسم هست؛عمو نقش تو هم ازا-
. مرد کنار راننده نییآورد پا  نو ی ماش ۀشی. آتان هم شنیی رو داد پا شهیآتان توقف کرد. ش نیماش
 ده؟یسف تی : وضعد یپرس

کجاست؟ آتان اخم کرده به  رمردی :پس اون پ دیتان هست، پرسمطمئن شد آ ی ! مرد وقتدهیبله! سف-
 د؟ یخوا یم یچ ض یمر رمردیپ هیموندم از  ده،یعقب اشاره کرد:اون عقب دراز کش

 ... فتی دنبالمون راه ب ستیبه تو مربوط ن-
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بود  دهیهمونطورکه دراز کش ی. هاد دندیرس یمخروبه ا یروستا هیکردن به  ی ساعت رانندگ  مین بعد
 م؟ یی: کجاد یپرس

 دونم.  یمنم نم-

 اد؟یداره پشت سرمون م سیپل-

 . دیبهروان رو از تو شنود، شن  یآره عموجون! مطمئنم بهروان دنبالمون هست. صدا-

از خونه ها آتان هم  یک ی یجلو  نی ماش ستادنیرو لب آتان اومد. با ا یمعلومه که دنبالتونم. لبخند-
  رونی مخروبه ب یوارهایاز پشت د گهیشد.ساک تو دستش بود.چند نفر د ادهیپ نی .. ازماشترمزکرد.

برسونم؟  ستشمدارکو بد نیمالقات کنم تا ا  دیرو با  یک گهیابرشو داد باال: د یتا هیاومدند. آتان 
به ساک تو دستش کرد و بعد به  ی.آتان نگاه یبد لیبه من تحو دیآخره، با نجاخطیاصالن جلواومد:ا

 کمان!   نیبرسونم دست رنگ دی! باشهیاصالن: نم 

 کمانم! نیفکر کن من رنگ-

هاکان مطمئن نشدم ساک  یکمانه و تا ازسالمت  نیکه اسمش رنگ یاون کس شی پ یمنو ببر  دیبا-
 ه بود.گرفت یرو به باز  یا زهیبود و با کفشش سنگر نیی ! سر اصالن پا شهیداده نم یکس چیدست ه

 !یبهتره بد-

 . ستی ن یهاکان سالمه از مدارک خبر  نمی! تا با چشمام نب دمینم-

 !یر یگ  ینم میتو تصم  نجایا-

  یپا ریز زهی ! سنگریستیکه با بچه طرف ن  یبدون  دیبا نوهمیاما ا رم،ی گ ینم میمن تصم  یگیراست م -
گرفت.   یا گهینگاهشو طرف د یصورتش فور  دنیاصالن متوقف شد. سرشو باال آورد که آتان با د

 بود که آتان اون رو حس کرد.  یپوزخند اصالن طور 

تموم مدارک رو با خودم   نهیآتان درهم بود گفت:منظورم ا یهمونطور که سگرمه ها ه؟یمنظورت چ-
 هاکان مطمئن شدم.    یازسالمت یرو وقتشون  گهینصف د دمیرو االن م اوردم،نصفشونین

 ؟ یبا چه ضمانت-
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 . یقبول کن  یمجبور  ست ی در کار ن یضمانت-

 و اگر نباشم؟ -

تو از دست بده.   ۀبچگان میتصم هیکمان بخواد اون همه ثروت رو به خاطر  نی اونوقت فکرنکنم رنگ-
 اصالن متعجبش کرد.  ۀقهقه

  ؟یخودت فکرکرد  شیپ  یتو چ-

اون حرفمو بهتر   دیشا  ییای با بزرگترت ب یتو سرکنم بهتره بر  فیندارم با اراج  ی ! من وقت اضافنیبب -
 !ایبه افرادش اشاره کرد همه سوار بشند. دنبالم ب  یبفهمه. اصالن عصب 

 حاال شد... -

هستند،ناگفته َنمونه توهم کارتو خوب انجام   یازتو شنود غر زد:معلومه افرادش حرفه ا یعصب  بهروان
 . یادد

-.... 

 دنبالشون حرکت کنند...   اطی به افرادش دستور داد با احت بهروان

 هنوز؟   میدیشد؟ نرس ی: چدی حوصله پرس  یب یهاد

 صبر داشته باش عموجون.-

اسمو کنار گذاشته و  نیا یدونم ازک ی گفتند،نم یکمان م ن ی اون موقع به اصالن رنگ ادمهیکه  ییتا جا-
 نسبت داده؟   یبه ک

با اسم مستعارش شناخته   یداده باشه؟ هر خالفکار  گهید یک یه اسم مستعارخودشو به چطورممکن-
 .شهیم

بوده که حاضر شده اسم مستعار  زیاونقدر براش عز  یشخص  هیکار رو نکرده،حتمًا  نیا لیدل  یاصالن ب-
 خودشو بهش بده.
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منکه  -شد.    دایاز دور پ یبشند... کم کم خونه باغ ریکه همه شون دستگ شهیمشخص م  یزمان  نیا-
 آتان؟  مییاالن کجا نمیرو بب   ییتونم جا  یونم دمیدراز کش

 . میشیم کیخونه باغ نزد هیبه  میدار-

 ابون؟یب ن یخونه باغ؟ اونم تو ا-

 فاصله داره...  هیاز بق شونیکیهم هست اما  گهیچند تا خونه باغ د-

.  نیگوشه پارک کرد. افراد اصالن اومدند طرف ماش  هیداخل برد و  نویماش به خونه باغ آتان  دنیرس  با
از افرادش اشاره کرد: تو برو   یکی. اصالن به ارمیدرش ب  دی با نهیماش لچرعقبیشد وگفت: و ادهیآتان پ

کمک کرد   تانگذاشت. به آ  نیدرماش کیآورد ونزد رونی رو ازعقب ب چریول عی . مرد سراریدرش ب 
گذاشت ودنبال اصالن راه افتاد. به پله ها که  یگذاشتند.آتان ساک رو بغل هاد  لچریو یرو رو یوهاد

دست مبل   هیبه جز  یخاص  زیشدند. چ  یرو باال ببرند... وارد سالن بزرگ لچریکمک کردند تا و دندیرس
کالهشو از سرش برداشت که  . سادیآتان وا یشد. اصالن جلو ینم دهید وارید  یساده و دوتا تابلو رو

 نگاه ازش گرفت.  عیآتان سر

رفت که آتان به موقع ساک رو از   ینگفت.اصالن سمت هاد یز یچندش آورهستم نه؟آتان چ یل یخ-
 گرفت.   یتوبغل هاد

 کمانم؟  نی من رنگ یگیخم شد:چرا بهش نم یتون برسه!اصالن روهاد  سییبدست ر  دیساک با نیا-

اصالن کل سالن پر   ۀکه بهش وارد شده زبونش بند اومده. قهقه یتونه حرف بزنه بعد شوک یاون نم-
 یهاد یکرد روز  یفکرشو م  یشد:ک یاصالن جد هویاصالن تموم بشه.  ۀکرد. آتان منتظر شد تا خند
  یگفتادامه بده: تو  شتریدار مکافاته جناب رادمنش! آتان نذاشت ب ایرادمنش بزرگ الل بشه! دن

حاال   م،یتون رو قبول کرد  طیباشه، ما هم تموم شرا دیاشاره کرد: خودشم با ی. بعد به هادارهیرکو بمدا
زد   یتون! اصالن دور خودش چرخ   سییاول هاکان بعد ر د،یوقتشه شما هم به قول هاتون عمل کن 

  راست هیقاحم سییجناب؟ آخه کدوم ر یفرض کرد یزد: منو چ ی!من! آتان پوخندسمییوگفت:من ر
  سیی کنم تا ر ی! نچ! باورنم سمیی بگه من ر ادی افرادش سپر کنه وبعد ب یراست بگرده وخودشو جلو

تونم بدم   یراحت م   یلیتر کرد و نگاه پر از خشم شو سمت آتان دوخت: خ  ی. اصالن لبادیتون ب یاصل
 آدم اون ساک رو بده.  ۀافرادم کارتو تموم کنند پس مثل بچ
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از پله باال   عیشد. سر یسرتق بود آتان داشت کالفه م ن ی! اصالن از اسیی! اول هاکان بعد ردمینم-
  یپدرش وآتان اخم کرد. وقت دنی . هاکان با دارهی ب نییتا هاکان رو دست بسته پا   دیرفت. طول کش

آتان؟   یو کردکار ر نیدنبالم؟ چرا ا دییا یب  دیافتاد نبا یمقابل هم قرارگرفتند گفت: مگر نگفتم هر اتفاق
 تو لونه زنبور؟  یوضعش آورد  نیبابا رو با ا یچ یبرا

 حرف عمو هم هست. نیکنم ا یم ی نجات تو هرکار  یبرا-

 !یبه حرفش گوش داد یکرد  جای تو ب-

: من به قولم ستادیهر دو ا نیتو مهمه. اصالن ما ب یندارم فقط سالمت جاشیوناب   جای به ب یاالن کار -
کرد به صورتش نگاه نکنه  یم  یسع کهیآتان درحال  اد؟یعمل کردم حاال اون ساک رو رد کن ب 

تو  نی!چرا انهیخواد شماها رو بب  ینم سیی گفت: ر یمونده؟ اصالن عصب  طیاز شرا یکی گفت:هنوز
 بچه؟    رهیمغزت فرو نم 

 دیالن؛هاکان رو عقب کشاص ه؟یچ  سییر نیا انی :جرد ی. هاکان پرسنمشیمن اصراردارم بب  -
هاکان -گردونم.  یمنم هاکان رو برم ستین یحرف   ینیرو بب  سیی ر یاصرار دار  نقدریوگفت:حاال که ا

خوام هر دو باهم باشند. اصالن از سروکّله زدن با آتان خسته  یم شهیبرگشته بشه، ساک داده نم
 !ادیمجوره کنار ن  چیکنم؟ ه کار ی گرفت: چ یشماره ا  شیبود. با گوش  هشد

-...... 

 ؟ ینی ب یم یخودت که دار -

-..... 

 تونم تحمل کنم. ینم گهیبشم ممکنه کار دستتون بدم من د یعصبان  نیبب -

-..... 

 ! نهیرو بب ی خواد کس  ینم گهیرو به آتان گفت: م اصالن

 که؟  یدیگفت: شن  یثروت رو بزنه. اصالن تو گوش  دیخوب! پس بهش بگو ق یل یخ-

-...... 
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 چون ازدستشون کالفه شدم.  ری تو بگ میزودتر تصم-

-..... 

 قطع کرد. ویباشه! گوش-

  نیپشت ا  یک نهیمشتاق بود بب ی ازهمه هاد شتریبود. ب ی. تو سالن سکوت بدادیم گهید ۀقیچند دق-
از سالن باال به گوش  ینیسنگ ی گامها یاس. هاکان هم مشتاق به پله ها چشم داشت. صدا هیقض

 لهپ یرو یمرد یۀشدند. تموم چشمها سمت پله ها بود. کم کم سا ی. قدمها آروم برداشته مدیرس یم
  نییپا یکی ی ک یرو، کج رو صورتش گذاشته بود. دست به نرده پله ها رو  دورای شد. کاله ف انیها نما

هاشون حبس شده بود. مرد  نهیشد. هاکان وآتان نفس تو س  یداشت ازجا کنده م یاومد. قلب هاد
سر   یشد. دستش رفت سمت کاله، آروم از رو کترینزد گهیپله رو پشت سرگذاشت. دو قدم د  نیخرآ

انگارتموم بدنش فلج شده بود،ساک  دنشیبا د یبرداشت و نگاهشو به افراد روبروش دوخت. هاد
کرد   ینگاه م رهی از حدقه دراومده به مرد روبروش خ ییازدست آتان سرخورد وافتاد، هاکان با چشما

 مرد ناقوس شد تو سالن.  یتموم با دو زانو کف سالن افتاد. صدا یدیبا ناامو

بگه اما زبونش بند   یز ی کرد چ یسع ی! هاددیکه انتظارشو نداشت یکمانم! کس نیبله! منم! من رنگ-
خوابه! مرد  هیمزخرفه،  یشوخ هی فقط  نیبه دو طرف تکون داد: امکان نداره! ا یاومده بود. آتان سر 

 یبه هاد یتر  نیسنگ ی! با گامهاهیاش واقع ه،همهی، نه شوخ  هی: نه بازکترشدینزد گهیدو قدم د
نشست،گردنشوکج کرد و زوم شد تو   لچریزانو زد دستهاش دوطرف و دیشد،مقابلش که رس کینزد

ونه سال زحمت بزرگ کردنشو   ستیکه ب  ی! پسربزرگت! کسیرادمنش!هارا ینگاهش:منم جناب هاد 
تموم زحماتتو فراموش نکردم   ستم،یزد : نمک نشناس ن  یشده! پوزخند ونتیکه مد ی! کسیدیکش

بدست تو   شی نه سال پ ستی که ب  یکار رو بکنم به خاطر پدرم! به خاطر کس  نیاما! مجبور شدم ا
 واریداده بود به د هیتکنشست که  یاصالن  یرو یدرسته؟ نگاه پراز خشم هاد  ادیم ادتیکشته شد، 

! تو متون  یتونم باورکنم! نم یرو لبش نقش بسته بود. آتان ناباورانه گفت: نم یا روزمندانهی ولبخند پ
مدت   نی نگو تو ا ی؟هارایزده باش  یکار  نیهمچ هیدست به  ،چطورممکنهیخانواده ا نیاز ا یعضو

همچنان تو سکوت   یهارا ؟ی ونمکدون شکست  یقافله! نگو نمک خورد قی و رف  یدزد بود کیشر
سوخت که دو   یداشت،دلش به حال هاکان ری کرد. نگاه آتان رو هاکان افتاد که سر به ز ینگاهش م

  ضیرو به زوِر پدرش گردن گرفت و از کشور رفت. با غ یهارا انتیبه جرم گناه نکرده،خ شیپ لسا
مگه  ؟یبا خانواده ات بکن  یکار  نی همچ هیاومد؟ چطور دلت اومد : چطور دلت یبرگشت طرف هارا
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مراقبت باشم اما منه االغ گوش نکردم،   دیگفت با یانصاف؟ هاکان م یدرحقت کرده بودند ب یچه بد
اشاره کرد: از بچه هاش بعنوان طعمه  ی! بعد به هادیخودتم رحم نکرد  یبه خواهر وبرادرها  یحت تو
ازهمون  دی!با رتتی حاشا به غ ؟یر ی که مثالً ازش زهر چشم بگ یبدبخت استفاده کرد  رمردی پ نیا یبرا

 شد تو سالن.   ادیفر یکردم! خشم هارا یاول بهت شک م 

کدومشون آلوده نشد  چیهم دلم اومد! اما دستم به خون ه یلیبسه! بس کن آتان! آره! دلم اومد، خ-
مونده بود که  نی! همیداد زد: خجالت بکش هارا یاالنم همه شون سالم هستند. آتان بدتر از هارا 

همه   تکه گف  یبلند هارا ادیدستت به خونشون آلوده بشه؟ با فر یتک تک افراد خانواده تو بکش 
 یپا یازجلو یرفتند. تنها اصالن کنارش موند.هارا رونی که تو سالن بودند ب یی! تموم کسارونیب  دیبر

  یدون ینم  ه؟یدست ک  ایدن ینفرت گفت : بدبخت خبر ندار  با سادیآتان وا یبلند شد و روبرو  یهاد
همه  نیا یموند یو نم  یذاشتی مثل من دست رو دست نم  یدونست  یکه اگرم یاز دست داد ویچ

 . یوحقارت رو تماشا کن   یبدبخت

عمر ازم مراقبت کرد و   هیکه  یاالن برام مهمه؟ مرد یچ ی بدون یخوا یخواد باشه!م یم  یدست هرک-
 پله نشست.  نیاول  یازش فاصله گرفت و رو یکه هستم. هارا یینجایگذشت تا برسم به ا شیاز جوون 

 تو رو هم با رفتارهاشون خام کردند درست مثل من!-

تو   ینکن! چون اصالً دوست ندارم نه جا اسیپس خودتو با من ق ستم،یخدا رو شکر که مثل تو ن-
 زد.  یپوزخند یهاراباشم نه مثل تو! 

رادمنش، تموم ثروت پدر و مادرت    یکردند؟ تا جناب هاد تیمغز یکه شستشو  نیباالتر از ا یبدبخت -
خواد باشه؟ آتان رفت روبروش زانو    یم یدست هرک  ایدن  یگ یآب هم روش؟ حاال م هیرو باال بکشه و

پول  رسه؟ی به تو م یتو چه؟ چ : باال بکشه! به یهارا یزد با غرور سرشو باال گرفت و زل زد تو چشما 
 ۀکردند، نذاشتند خون یعموم وخاله ام در حقم پدر ومادر  نکهی! من همرهیو م ادیچرک کف دسته م

پرواز   یسر مرده ا یالشخوارنبودم باال یارزه به کرورکرور پول وثروت! مثل تو یواون دربدر بشم م  نویا
 کنهی من با تو فرق م یۀرمای به جون جسدش! خم فتمی کنم وشاهد جون کندش بشم وبعد ب

 یدونم به ک یاش؟ نم  جهیبشه نت نیکه ا یدیکش دکینه سال اسم رادمنش رو به   ستی!بیهارا
!  یرو بکن یاون هاکان ازخود راض  یزد: حقته تا آخرعمرت برده دار  یپوزخند یدونم! هارا  ینم  ؟یرفت
کنم!  ی به که نم یغر یکنم! برادرمه، برا یهاکان رو هم م یگفت: باشه! برده دار  تی ن با عصبانآتا

مثل من؟ آتان ازش فاصله  یکی  یبش یخوا ی! تو هم مگمیم یاز جاش پاشد: بفهم احمق چ  یهارا
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  نیگفت: من به هم یبلند شدنش به هارا نیبازشو انداخت ح  ری گرفت وسمت هاکان رفت. دست ز
  ستباشه ازگوشت وپو  یهر چ ینظرمو نسبت به عموم عوض کن  یتون یقانعم، تو هم نم  میزندگ

هاکان بلند شو!به زوربردش   میز یر  یاستخون همو دور نم میوخونش هستم اگر گوشت همو بخور
 تکون داد: آره!  یهاکان سر  ؟یکاناپه: خوب  یسمت مبلها. نشوندش رو

بحران رو پشت سر بذارم.   نی تا بتونم ا یکن خوب باش یدارم سع اجیاحت خوبه! پس به کمکت-
 اومد سمتشون. یهارا

حواسش به بچه هاش بود تا مـ...   شهیخواست، هم ی از منو تو م  شتریبچه هاشو ب یهاد میاز قد-
َازمون  یهاد یازبچه ها شتریکه ب میما بود نیا ادمهیکه من   یی: تا جادی آتان وسط حرفش پر

بود اول دست نوازشش به سر ما   یهاد نیشد!نذاشت آب تو دلمون تکون بخوره،ا یقبت ممرا
 اون بهمون توجه نکرده! یبگ هیانصاف یخودش! ب یشد بعد بچه ها یم دهیکش

حاضر   گهیمن د یول  ،یازش دل ِبکن  یخوا یتو گوشت خونده که نم یدونم هاکان چه ورد ینم-
 حقم خورده بشه.  نیاز ا شتریب ستمین

کرد:   ینگاه به هارا هینگاه به اصالن و هیکدوم حق؟ اصالن وارد بحث شون شد: ثروت بوراک! آتان -
  ۀپسره بوراک هست خواهرزاد یداره؟ اصالن رو به هاکان گفت: هارا  یبه هارا  یثروت بوراک چه ربط 

 شد.   یم شتریمن! تعجب آتان وهاکان لحظه به لحظه ب 

 به حرف اومد. یدفعه هاد هی ؟یزن یحرف م  یچه خبره؟ اصالن از چ   نجایگه اب قاً یدق  یکی-

شدند.  رهی خ یمتعجب به هاد یجلب شد. اصالن وهارا یچه خبره! تموم نگاهها به هاد گمیمن م-
بوراک    ۀدربار یخوا  ی: مسادی وا یهارا یبلند شد وآروم اومد طرفشون. جلو  لچریو یاز رو یهاد
  ربه نبش قب  یاز یدونه! ن یرو م  ی: اون همه چ دیبوده؟ اصالن غرّ  یبوراک ک  یبدون  یخوا یم  ؟یبدون

شو   دنیخوام بگم طاقت شن  یاونچه رو م یبود: مطمئن یهمچنان مخاطب هاد   ی. هاراستیدوباره ن 
رو با   ی هارا ستین  ازیبسه! ن  یکرد. اصالن گفت: هاد ینگاه م یشوکه شده به هاد یهارا ؟یدار 

خفه شو! دارم   یک ی: اصالن تو دیچ یکه تو کل سالن پ  یاد یشد فر یهاد ی. صدایم کن حرفهات سردرگ
زبون   هیکل داستان رو از  گهیبار د هی یخوا  یداد زد: م باً یکرد و تقر ی. رو به هارازنمی حرف م  یبا هارا

لحظه چشم رو هم گذاشت و بازشون کرد همچنان سکوت کرده بود.  هی ینه؟ هارا ای یبشنو گهید
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 چیه  ینبوراک افتخار ک یبه کارها  یاگرخواست گم،بعداً یم  یچ نیپس خوب گوشهاتو بازکن بب 
 باهات ندارم.  یمخالفت 

 یدختر کنارش نباشه! بازداشتگاه  هینبود   یازخانواده اش طرد شد، شب یبوراک به خاطر فساد اخالق-
شده بود منبع درآمدش!قمار شده   یبوراک نرفته وپدرش ضمانتش رو نکرده باشه! شرط بند نبود که

اش  گهید  ی. از کارهایشد تو مبتذل گر  ینم فشی لشکر حر هیپسر بود اما  هی بود خواب وخوارکش،
 یتا به درست یکن یو تموم سوابق شو بررس  تیزادگاه پدر  یبر   یتون یم ی خواست گم،ینم یز یچ

. تو میبا ماهور وماهرخ ازدواج کرد یمن ومهد دیحادثه اصالن صدمه د هیتو  ی. وقتیحرفهام برس 
ازش نبود. چندماه بعد  یزد. همه جا رو دنبالش گشتم اثر  بشیدفعه اصالن غ هی یمراسم عروس 

  کرد یبوراک سع کهی جروبحث شد، طور نمونیمسئله ب هیکردم. سر   داشیپ یتو فروشگاه یبطوراتفاق
ابزار   ۀآچارفرانسه رو از تو قفس یاصالن عصب  رهینم ادم یاز چوقتی کنه، اون صحنه ه یگر  یانج یم

  ینمتر شد وآچار رو پرت کرد سمتم،  یکردم با حرف زدن آرومش کنم، اما اون عصبان  یبرداشت،سع
بلند نشد. سرجام   گهیوسط و آچار خورد تو سرش.بوراک د دیشد تو اون لحظه بوراک پر یدونم چ

کردم نذاشتم ماهور و ماهرخ ازماجرا   یخشکم زده بود. رو به اصالن ادامه داد: من براش الپوشون 
شو   چهخواستم ب  یبچه ازش داشت نم هیببرند چون بوراک با خواهراصالن ازدواج کرده بود و ییبو

شد.تو   یروزبهم تلفن ناشناس هیزد.  بشید اون ماجرا اصالن باز غ مادربزرگ بشه، بع یوب  رندی ازش بگ
  یبرم پشت گوش انداختم. چند روز   دمیترس یم قتشیآدرس دادند که برم اونجا! حق هیاون تلفن 

گذاشتم   ونی مدر لمیشدم با وک  رشی گیپ یجد  نباریگذشت دوباره همون تلفن زده شد وآدرس دادند. ا
درب وداغون تنها   ۀخون هیساله تو  کی ۀبچ هیاحوال با  ضی زن مر هی. به همون آدرس میو باهم رفت

 نیسوخت که ا یزنه بوراک وخواهر اصالنه! دلم به حال زن وبچه ا  دمیکردند. بعدًا فهم یم  یزندگ
! خواهرنتونست  النکردند. اص  یشده بود که فقط به خودشون فکر م یدو مرد  یهوسها یوسط قربان

  یانجام م  دیرو که تو با یا فهیرفت. وظ  ای ازدن هیکل ییبه خاطر نارسا ارهیبعد مرگ شوهرش دوام ب
وتموم ماجرا   یمهد شیبچه رو ول کنم به امان خدا! رفتم پ ومدیمن به سرانجام رسوندم، دلم ن یداد

راستشو به ماهور  میشد. مجبور میکن  میاز دوخواهر قا ستی گفت صالح ن یروبراش گفتم مهد
پسر داره ونسل خانواده شون هنوز ادامه داره ازم   هیبوراک   دیفهم ی. ماهور وقتمیوماهرخ بگ
خودم، براش    شیاحترام گذاشتم،بچه رو آوردم پ مشیخودمون، منم به تصم شی پ  مشیاریخواست ب 

رو به عنوان  یدوم  شیپدر ۀخانواد  یلیبه فام  هیاز ترک زیدن یبه اسم هارا یک یدو شناسنامه گرفتم، 
کرد: حاال    یدفعه رو به هارا نیداشته باشه. ا یسکونت دائم رانیراد منش، که بعدًا بتونه تو ا یهارا
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  یو رحم نکرد یتموم حرمت خانواده رو شکست کسالی نی تو که تو ا  ؟یزنی ! تو که دم ازحقت میهارا
روز اول   هایباز  نیتموم ا یکاش به جا اما ؟یدیفهم  رو قتیحق  یدونم از ک  یاز ماها! نم چکدومیبه ه

  ییکارها نیدارم که چرا دست به چن  هیگال نی! از ایگفت یرو بهم م یخودم وهمه چ  شیپ یاومد یم
  یحرمت نگه م یرو که خورده بود یهمه سال نو ونمک  نیکاش حداقل به احترام ا ؟یزد

! تموم  ستی ن  یباشه! حرف  ؟یر یبگ  روتا حقت   یرو درآورد ها یباز نیا ؟تمومیخوا ی!حقت رو م یداشت
ونه سال به حسابت   ستیب نیا  یمونده، تموم سودش تو یثروتت تا قرون آخرش دست نخورده باق

دورت   یها لیاز فام  یکیکرده وداده  یبرات راه انداز  هی کارخونه تو ترک  هیشده، ماهور  زی وار رانیتو ا
جهت کار    نیاصالن از ا ،یلب تر کن  هیکاف دماونها رو بهت ب یاستتا هواشو داشته باشه،هروقت خو

موضوع پدر ومادرت رو بهت    یدونستم چطور  یدوشم برداشت که نم یاز رو یمنو آسون کرد، بار 
  ،یبر  یهرجا دوست دار  یآزاد یست یمن ن یپسراصل  یدیوفهم   یدون یم ویبگم! حاال که همه چ

حق   یول ی خت یرو بهم ر مونیزندگ هتو گوشت خونده که دوسال یدونم اصالن چ ی نم شم،یمانعت نم
با روح و روانشون  یکن  یبا جون خانواده ام باز  یحق نداشت ،یکار رو بکن  نیبا بچه هام ا ینداشت

که تونستم محبت   ییازاونها بهت توجه کردم، تا جا شتری خودم گذشتم و ب  یمن ازبچه ها ،یکن  یباز 
ام بوده اما حق منو   فهیوظ  گمی م  نوزمه ستیهم ن یکردم منت  یودر حقت پدر  ختمیمو به پات ر

رو   نیمگه هم ه؟یبه اصالن نگاه کرد. اصالن گفت: چ یهاد یمتعجب ازحرفها ی نبود. هارا نیماهور ا
  می!برمیبر رانیجمع کن و از ا لتوی! حاال برو وسا نیبهتر ازا ی!چگهید یدیبه حقت رس  ؟یخواست  ینم

کرد   یآورد فکرشو نم ی. آتان هم داشت شاخ در میکه بهش تعلق دار  ییجا ت،بهیاجداد نیبه سرزم
خواست باور کنه که گول  یکه کرده بود نم یشکست خورده از کار  یپسرعموش نباشه. هارا یهارا

 کنه.  هیخودشو توج یجور  هیخواست  یاصالن رو خورده. م یحرفها

 نی! تو ای نابودم کن  ،یکارت منو خورد کن  نیبا ا یخوا ی ! میگ یدروغ م یامکان نداره! تو هنوزم دار -
رادمنش!  یحرفهات دروغه هاد  ۀهم  ،یگولم بزن  یتون ینم  گهید دمیفهم  مویزندگ قتیدوسال که حق

با   یحرف   گهیپسرش انداخت:من د یبازو  ریسمت هاکان رفت دست ز یدروغه دروغه دروغه! هاد
باشه عمته! بلند شو   یچ  کنه،هریم  فیبرات  تعر ویاون همه چ ادیتا ماهور ب  یبمون   یتون  یتوندارم م

رفت    ی. هاکان از جاش بلند شد همراه آتان وپدرش سمت درخروجمیندار یکار  نجایا گهیپسرم ما د
اسلحه رو   یانداخت. هر سه هراسون سمت صدا برگشتند.هارا نی تو سالن طن یکی شل یکه صدا

 نیباِرسنگ هیمنو با  یتون  یجناب رادمنش! نم یبر  ینجور یا یتون  ید:نم سمتشون نشونه گرفته بو
منم، نه تو!  دونیم نیا روزیدوسال پ نیا یخوام فکر کنم تو یم ،یوبر  یعذاب وجدان رو دوشم بذار 



 به رنگ دل  یدیترد

424 
 

  یرو م بان ! تا رمی من بدون تابان نم رم،ینم  نجایاز ا گهینفر د هیحرفهاتم که درست باشه من بدون 
  ادیفر نیخشمگ  ی. هادیرو تموم کرد یو درحقم پدر  ی تا باورم بشه هنوز پدرم دیخوام، اونو بهم بد

داشتن   یچشم بد به ناموس کس ران یتو قانون ا  یدون ی! تابان شوهر داره! میزد: خجالت بکش هارا 
 . ادیب  شیپ  نمونیب  یکدورت  یدم آخر  نیداره؟ نذار ا یچه مجازات

 !یاومده خودت خبر ندار  شی وقته پ  یلیکدورت خ -

دونم،   یهنوز تو رو پسر بزرگم م  یکه سرمنو خانواده ام آورد ییبالها نیبا تموم ا  یدون ی! میهارا-
خوام   یازت م ؟یزن ی تو باز حرف خودتو م یخوام ازدستت بدم ول ی! نمشمیپ یدارم دوباره برگرد  دیام

اصالن گفته   هک  ید که بهت گفتم نه اونبو  یماجراهمون ،اصلیر یدرست بگ میتصم هیو  یفکرهاتو بکن
!  یچیخوام نه ثروت نه مال نه خانواده! ه  ینم ی چیزد: من ه  ادیفر یو مغزتو شستشو داده! هارا

بدون تابان برام   یخوام زندگ  یرو نم  چکسیبذار اون زنم بشه،جز اون ه د،یفقط تابان رو بهم بد
 یقسم م ی:هارا د گرفت و داد ز دهی دشو نادنشونه گرفت. هاکان سردر یجهنمه. اسلحه شو سمت هاد

کالهتو   دینکردم با تی ازت شکا نکهی! همیکشمت اگر دست از سر تابان برندار   یخورم خودم م
 بهت نگفتم.  یز یهوا،تا حاال هم به حرمت برادر بزرگتر چ یبنداز 

کشم، جون پدرت در   یکشم از تو م یم یتا من حرفهامو بزنم،هر چ  یخفه بش دیتو خفه شو! تو با-
بود    یگستاخ تر از اون ی. هارارونی ب  زدی آتان داشت از حدقه م یبرابر تابان، کدومشون هاکان؟ چشما

کرد: تو   هلب با شنود به بهروان گفت عجله کنه. اصالن مشکوک به آتان نگا ری کرد. ز یکه تصّور م
هاکان  ینکنه گفت:آره! گفتم من به جا لیتبد نیقیرو به  یشک هارا نکهیا یآتان برا   ؟یگفت یز یچ

پس حرص   یستیهاکان ن یزد: االن که جا یکردم. اصالن پوزخند یباشم هرگز تابان رو ول نم
مونده بود   انتابان؟ هاک ای بلندتر از قبل شد: با توهستم هاکان؟ پدرت  یهارا ینخور. صدا یخودیب

 هیگرفتن سخت بود هر کدومشون   میاومد تصم  یازش برم یشده بود و هرکار   وونهید یبگه،هارا یچ
  کیکدومشون به خدا شل یشمارم نگ  یماشه رفت: تا سه م یرو یبودند.دست هارا زی براش عز یجور 

سه گفته ونگفته شد   ۀ... دو... شمار کی اما شمردن رو شروع کرد:  دیلرز یدستش م کهی کنم. درحال یم
نفر دوخته  هی . تموم چشمها گشاده شده به دیچی تو سالن پ یبد ی. صداسادیوا پدرش  یهاکان جلو

هنوز چشم به  ی: چه خبرشده؟ هارادی. اصالن پرس دیتو باغ به گوش رس یدرپ  یپ کی شل یشد. صدا
  سهایپل  میفرار کن دیبا ی! هاراسها ی: پل دیداد کش یداشت. اصالن رو سرهارا ن یزم  یرو ۀجسد افتاد

به خودش   یخبر دادند. هارا سی ها به پل یاس لعنت ختهی تو خونه باغ، اوضاع بدجور بهم ر ختندیر
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کرد و از راه پله ها فرارکردند.   کی هدف شل یب گهید ری وار چند ت وانهید س،یاسم پل دنیاومد. با شن 
ود بازوشو محکم گرفته ب کهیل آتان درحا ؟یبلند شد:آتان خوب  نیزم  یبه خودش اومد. از رو یهاد

به پهلوش اصابت کرده بود.  ریخودشو به هاکان رسوند. ت   عیسر یگفت:خوبم به هاکان برس. هاد
دفعه در بازشد ونگاه هراسون  هینگران به آتان چشم دوخت. آتان به زحمت خودشو به هاکان رسوند.

  دو نفس حبس شده شون رو هربه سمت در رفت. بهروان وافرادش وارد سالن شدند.   یآتان وهاد
سمت راه پله ها رفتند. بهروان  ی گفت: از راه پشت بام فرارکردند. چند نفر  عی دادند آتان سر رونیب

با   عی. بهروان سردهیشد شی زیتکون داد: خونر ی: حالش چطوره؟ آتان سر دیکنار هاکان زانو زد پرس
 به بالگرد خبر داد برگرده... میسیب

ومراقب باش   یر ی از افرادش گفت: باهاشون م یکیکرد.بهروان به   یدست هاکان رو ول نم یهاد
 . ادین  شیپ  یمشکل

 چشم قربان!...-

ومنگ وسط   جیگ ی. هادیا گهیبه اتاق د نهیمعا یرو به اتاق عمل بردند و آتان رو هم برا  هاکان
که همراشون اومده بود گفت: جناب   یبود. سرباز  شی خون یو نگاهش به دستها سادهیسالن وا

گرفت و به سرباز   یخون  ینگاه از دستها د؟یری باهاش تماس بگ دیهست که بخوا یرادمنش کس
آورد و داد دست  رونی کتش ب  بیاز ج شویگوش یدوباره سؤالشو تکرار کرد. با منگ ربازانداخت. س

دونست    یکرد. نم  ینگاه  یگوش نیسرباز وشروع کرد به راه رفتن تو سالن. سرباز با تعّلل به مخاطب
بوق   نیبهش خبر بده... با دوم   دیباشه با یتماس نگاه کرد هر ک   نی. به آخرره یتماس بگ یبا ک دیبا

 برداشته شد.  یگوش

 زنم.  یسالم من از طرف باباتون زنگ م-

-....... 

 .ادی نفرتون ب هیبهتره  می... هستمارستانیاالن ب-

-..... 

 . یدوم بخش جراح ۀطبق-

-..... 
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 منتظرم... -

خودشو   عی تماس گرفت که سر امیبرسند. تابان با ت  کایتا هانا وتابان وها دیطول کش یا قهیدق چهل
کنارش نشست. هانا وتابان هم   ،خودشمیدست پدرشو گرفت ونشوندش رو صندل  کایبرسونه... ها

کجا هستند؟ شده؟ هاکان وآتان  ی:بابا چدینگران پرس کای منتظر، چشم به دراتاق عمل داشتند.ها
تازه    یآب خورد و نفس یبه زور جرعه ا یکرد... هاد یتشکر  کای . هاکایداد ها یکوچک آب  یبطر  سرباز

هاکان اتاق عمله، آتان هم تو اتاق  -. دیتابان نگاهشو دزد دنیکرد. نگاهش به بچه ها افتاد.با د
نشه. اشک توچشماش جمع   لی تبد غی اس. دست تابان رو دهنش نشست تا صداش به ج نهیمعا
زن داداش! نگاه پر ازاشک تابان باال   ستین یز یآروم کردن تابان گفت:انشاِء ا... که چ ی. هانا برادش

دست دورگردن تابان انداخت وسرشو   ی:عمو حالش خوب بود؟ هاددیپرس یاومد بغض کرده از هاد 
:من برم  دبلندش   کای داشت. ها یبه جراح  ازی زخم کوچولو بود اما ن هیگذاشت:آره دخترم!  اش نهیرو س

همه نگاهها متوجه   امی . با سالم تام ی داشته باشه. هانا هم گفت:منم م ازی ن یز یآتان ممکنه به چ شیپ
 ! یبهش کرد:ممنونم که اومد ینگاه قدرشناسانه ا کایاون شد. جوابشو دادند. ها

اول رفتند. تابان   ۀوهانا دوباره تشکر کردند وبه طبق کایبابات وتابان هستم. ها شی تو برو!من پ-
 ؟ ینگفت یز ی :به بابا که چدیبلند کرد. دماغشو باال کش یهاد ۀسرشو از رو شون

 هست من انجام بدم. یخودمو رسوندم، عمو اگر کار   یکه گفت نینه!هم-

 ؟یندار  اج یاحت  یز ی:به چدیاز تابان پرس امی. ترمیگ یممنون پسرم، حال هاکان خوب باشه، آروم م -
 باال انداخت:مچکر...  یتابان سر 

دکتر؟   ی:حالش چطوره آقا دیوهانا باهم سمتش رفتند. هانا پرس کایاومدن دکتر از اتاق ها رونی ب با
بعد رو به هانا   دیثابت شد به منم اّطالع بد ارمی رو به پرستارکنار دستش کرد: وضع ب  یدکتربا خستگ

فردا هم  میمونده، گلوله رو درآورد چهیخوش شانس بوده که گلوله تو ماه یل یگفت: خ کایوها
. دکتر  ختیر یوضعش ثابت بشه دلم هر  دیلحظه گفت هیرو نا نشست:  ی. لبخندشهیمرخص م

 بود. گهید ماریب هیزد: منظورم با   یلبخند

 به هرحال ممنون ازتون.-

 کنم... یخواهش م-
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شد که هاکان تو اتاق عمل بود. عرض سالن رو   یم یگذشت. دوساعت یم یتابان به کند یبرا  ساعت
 !نیبش   ریرفت بگ  جیگفت: تابان سرم گ امیاومد. ت یرفت وم  یمرتب م

  ید دکتربه همراه پرستار بع ۀقیتونم! دلم آشوبه! دوباره شروع به راه رفتن کرد... چهل وپنج دق  ینم-
 اومد. تابان قبل از همه سد راه دکتر شد.  رونی ازاتاق عمل ب

هم کنار تابان   امیوت ی:شما؟ هاددیباال رفته پرس یی دکتر فقط بگو حالش خوبه! دکتر با ابروها-
 خوردند؟   ریکه ت ییگفت:عروسمه، همسر آقا یاومدند. هاد

نسبت   مارهایازب کیتعجب کردم با کدوم  نیهم یرادوعمل باهم انجام شده ب  نکهیآهان! نه ا-
متوقف  هیکل  کیخوب تونست تحمل کنه، چون گلوله نزد ماریبود اما ب  یسخت  یجراح نکهیا د،بایدار

مهمون ما  نجایا یچند روز   م،یریروبگ یز ی خونر یجلو  میتونست یبه سخت نی هم یشده بود برا
 . تابان اشکهاشو با پشت دست پاک کرد:مچکرم دکتر! هستند

 کنم!... یخواهش م-

 همچنان سکوت کرده بود.  یهارا  ؟یگفتن ندار  یبرا ی:حرف د یپرس بهروان

باز هم سکوت   ؟یکم نداشت  یچی ه  تیزندگ  یتو که تو ؟ یزد یکار خطرناک نیهمچ  هیچرا دست به -
 جواب بهروان بود. 

- بدون مجوز چقدرحبس داره؟بازسکوت...  ۀحمل اسلح یدون یم ه؟یچ ییجرم آدم ربا یدون یم-
تاوانشو   یقانون  دیازت ندارند اما با یتیشکا چیرادمنش ه ۀبدون که خانواد نوی باشه!حرف نزن! فقط ا

 . یپرداخت کن

 . زنمیکلمه حرف نم  هی لمیمن بدون وک -

برگشت:   یهارا یکه با صدا رونی . بلند شد تا از اتاق بره بمیمون یهم م لتی خوب منتظر وک یل یخ-
 حال... حال... هاکان چطوره؟ 

  یاومده باشه برا رونی تا حاال از اتاق عمل ب دمیکه ازش دارم هنوز تو اتاق عمله، شا یاّطالع نیآخر-
 ؟ یدیپرس یچ

 تکون داد و رفت... ی! بهروان سر یطور  نیهم-
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  یچی ه روزیبخور! از د ری رو جلوش گرفت:بگ وهیخورد. تارا پاکت آب م یاز کنارهاکان تکون نم تابان
 بنده خدا!   فتهی پس م نهیبب  ینجور یبشه و تو رو ا  داری! هاکان بینخورد

 . رهی نم نییاز گلوم پا  یچی نخوره ه یز ی نشه وچ داریتا ب -

 نگاهش کرد.  یبود؟ تابان سؤال  یاز نظر تو منطق یکه زد یحرف نینچ! االن ا-

  یز یتونه هر چ یداره، نم ییغذا ت یمحدود دهید بیاش که آس هیبه خاطر کل  ماره،ی! هاکان بوی کیآ-
 رو بخوره. 

 خوردن بود! یدونم! منظورم، کل  یم-

 هاکان هستم.  شی تو برو من پ دنش،ید  یزشته نر  شهیامروز آتان مرخص م یراست-

شد بهم زنگ بزن! تارا سمت درهلش داد: خاک بر سر من که به زور نشوندمت    دار یب  یباشه! اما وقت-
تابان تا آخر بازشد: قربون  شی! نیآبرومون برد گهی! برو دینباش  لیعقد که االن شوهر ذل  ۀسرسفر

ندونه  ی: زشته تابان!هرکرونی عقد. تارا انداختش ب ۀسرسفر  نمیبش یاون زبونت که منو زورکرد
  زدتیم نی بود همچ   نجای! به خدا مامان ا یدیوترش  یو رو دستمون موند  یا  دهیشوهر ند کنهیفکرم 

تکون داد وبرگشت داخل، همونطور که  یبره. بعد رفتن تابان، تأّسف بار سر  ادت یشوهرت  ۀکه خون
ختن ها  ی کنم از دستت تابان! نه به اون اشک ر کاری:چزدی رفت با خودشم حرف م  یم خچالیسمت 

  یآب وانی خل وچل!ل ۀکنم، دختر رونتی به زور کتک از کنارهاکان ب دیونه نه گفتن هات نه به االن با
زد تو   یدست هیبازهاکان روبرو شد.  یکه با چشما نهی بش  یو برگشت رو صندل  ختیخودش ر یبرا

نشست.   کانرو لب ها   یآره؟ لبخند کمرنگ یدیصورت خودش: خدا مرگم بده!حتمًا تموم حرفهامو شن 
  یداد رو صندل یمعذب نشون م یتارا کم  ۀافی. قمیرو دوست دار گهیکه االن کنارمه وهمد نهیمهمه ا-

زدم که باعث    یخوام اگر حرف ی! معذرت مارهیدرب ویتابان فقط بلده گند هر چ ن یکنار تخت نشست:ا
 ناراحتت بشه.  

کردم. تارا   یلحظه تحملش نم  هیبود   نیا رازیخل وچل بودنش دوست دارم! غ نی تابان رو با هم-
 . ری نگ یگفتم! شما جد یز یچ هیخنده اش گرفت: حاال من 

 ش؟ یکجا فرستاد-

 سر بهش بزنه. هیرفت تا  شهی آتان امروز مرخص م -
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 حالش خوبه؟-

 ارم؟ یب  برات یخور   یم یز یگذشت،چ  ری خورده بود که شکر خدا به خ ری آره! بازوش ت-

 ممنونم! بابام کجاست؟-

 خونه استراحت کنه. مشیجا بود به زور فرستاد  نیهم شی بابات تا دوساعت پ-

 که شده! هیتکون داد:آره! کار یداغونه؟ تارا سر  یل یحتمًا خ-

 ؟یخبر دار  یاز هارا -

خواهرشو   ۀدر آورد وشمار  فشی از تو ک وی! گوشیشد داریمتأسفم!زندانه! برم به تابان زنگ بزنم ب-
 گرفت... 

مسافرت توپ   هی دیبا  یدسته جمع هیروح  ضیتعو ی برا انی جر  نیکرد:بعد از ا یحی مل ۀخند  تابان
 . هانا به آتان کمک کرد لباسشو بپوشه. میبر

:  ستادیآتان ا  یروبرو نهیهمه مون رو خسته کرد. هانا دست به س یحساب  انیجر نیمنم موافقم! ا-
بعد االن خسته ام. هانا به خودش   یماجرا بوده. آتان گفت: بذاربرا نیپشت ا یک ینگفت  یراست

 جواب داد.   عیتابان بلند شد. تابان سر یگوش ی. صدای فراموش کردم مرخص شد خشیاومد: ِا بب 

 بله!-

-..... 

 شده؟  ی:چد ی... هانا پرسامیباشه االن م-

 سر بهش بزنم... هی امیبرم. آتان گفت: منم قبل رفتن م د یبا دارشده،یهاکان ب-

هانا و سربه سر گذاشتن هاش حال همه روعوض کرد. تابان لب تخت نشسته و دست  یهای شوخ
 هاکان تو دستش بود.

  ؟یبه دست وبال گردن آتان کرد: خوب  ی.هاکان اشاره ایاستراحت کن  دیتوهم با میبر گهیداداش ما د-
 ف زد نذاشت حالتو بپرسم. هانا از بس حر  نیا
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خونه   می! بریر یگ  یبه مسخره م و ی زده بود. هانا اخم کرده گفت:تو همه چ شی پشه ن هیآره! فقط -
کل کل کردن   ینه؟... بعد کل ایپشه بوده  شین  یبگ یتون  یاونوقت بازم م  نمیدونم وتو! بب یمن م

 آتان وهانا رفت...  کرد وهمراه یبه رفتن شد. تارا هم خداحافظ یباألخره هانا راض 

  سی شد. نگاهش به صورت درهم و خ داریاز خواب ب یی شب تابان با ناله ها  یها مهیچهارم، ن  شب
دکتر به همراه دو پرستار وارد اتاق   دینکش  یازعرق هاکان افتاد. نگران زنگ کنار تخت رو زد. طول

.  دمش داری دونم با ناله هاش از خواب ب یشده؟ تابان مضطرب جواب داد:نم ی :چد یشدند. دکتر پرس
 برد.    رونیاز پرستارها تابان رو به زور از اتاق ب  یکی

  ستین یز ی کرد آرومش کنه:چ یشده باشه؟ پرستار سع شیزی شده؟ نکنه چ یخانم پرستارچ -
باعث شد از جاش بپره:   کایها ی! صدادهیم  حیبراتون توض ادی االن دکترش م  دیآروم باش زم،شمایعز
گفت:شما   کای ! پرستار رو به هاگندینم یز یدونم! به منم چ ی:نمسادیوا کایشده تابان؟ مقابل ها یچ
خودشوحفظ کرد:آروم باش   یبه خاطر تابان، به ظاهر خونسرد کای. هاادی تا دکتر ب دیشون آروم کن یا

!...  کا ی. تابان اشکهاشو پاک کرد: هاستی ن ینگران یتابان!هاکان خطر رو پشت سرگذاشته جا
  ا... بارهیآب ب وانیل هیبه پرستار گفت   یدستشو گرفت نشوندش رو صندل کاینتونست ادامه بده. ها

نشست رو زانوش:   کای داد. دست ها یراستشو تکون م  یآب آروم شد. مرتب پا یخوردن جرعه ا
 آروم باش!

 ! دیطول کش یل یخ-

 گذشته!  قهیفقط پنج دق-

 بشه؟  شیاگر طور  کایها-

  یبرق وباد جلوشو سد کرد:چ  نی اومدن دکتر ازاتاق تابان ع رونی ... با بشهینم شیه،طوریهاکان قو-
  یمتأسفم کایگام عقب رفت و به صورت نگران تابان نگاه کرد. ها هیشد دکتر؟ حالش خوبه؟ دکتر 

 شده دکتر؟حالش خوبه؟  ی:چ دیگفت وپرس 

 . ستین  ینگران یعمل عفونت کرده، االنم حالش خوبه جا یجا-

 حالش بدتر شده؟ یعنی-
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عفونت کنه! گفتم  یعمل ایزخم  هی یکه جا هیع یطب نیکنم! ا یشما رو درک م   یخانم رادمنش! نگران -
 تابان ساکت بشه...  یعنی  نیتشکر کرد وا کایتحت کنترله. ها یهمه چ

زد   یهمه نگران نیبه ا یلبخند کای آشفته اش ومرتب شون کرد.ها ینشست رو موها دستش
انگار خودت   یگیم یتابان ازهم فاصله گرفتند: طور  ی! لبهاکنهی که نم ییبسوزه چه کارها ی:پدرعاشق 

 ! یستیعاشق ن 

 هیتعادلش خوبه!هاکان برادرمه اما  یز یتابان هرچ ده،یبه جنون رس گهیمن عاشق هستم اما تو د-
  تی رو زندگ  یتا بتون یکن  تی کن تو عشق ودوست داشتن تعادل رو رعا یکنم سع یبهت م  تی نصح

  یاز جاها نم یودر بعض  رهیگ یمنطق رو م  یبشه جنون جا  نیاز ا ری اگر غ یداشته باش  یکنترل کاف
 . یکنترلش کن یونت

 یقو شهیرو ندارم،دوست دارم هم نمیبب   یوضع نیچن یهاکان رو تو  نکهی! طاقت اکای تعادل دارم ها-
تابان   هی شم یم دهیم روی بهم ن شمیُپرغرور م نمیب یخودش، اقتدارشو که م یرو پا   نمش،ی ومحکم بب

  یروز  هی ادمهی! یشد بشیتو نص نشست رو شونه اش: خوش بحال هاکان که کای. دست هاگهید
  نمیب یزنت بشه، حاال م  ستی حاضر ن  یدختر  چیه یکه دار  یاخالق گند ن یگفته بودم با ا هشب

اومده که همه جوره با اخالق تندش کنار اومده وهواشو داره وعاشقشه. تابان نگاه  رشیگ یدختر 
اما دختر   دهیکار دستش م یوقتها فضول  یهم تو رو دست داره، درسته گاه مایازهاکان گرفت: آ

 وعاشقته.  هینمهربو 

 اونکه البّته!-

 کم از خصلت شماها رو داشت.   هیهم  یکاش هارا-

باهاش رفتار کرده بودند که ما اصالً   یزد، مامان وبابا طور  یکار  نیدست به چن  یدونم چرا هارا ینم-
 دونم؟  یشد،نم  یطور  نیداداش بزرگه بود، چرا ا شهیمون هست،هم  ییاون پسر دا میمتوجه نشد

 دونمش!   یاما من هنوز برادر شوهرم م-

 رف بزنه.خواد باهامون ح یتوئه! بابا فرداشب همه مون خواسته! م هیازخوب  نیا-

 . امی تونم ب یمن که نم-
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 .ییایب ی تون  ینم  گمیبه بابا م-

 ممنونم. -

نشست رو    کا؛نگاهشی تکون داد. با رفتن ها یمون دربره. تابان سر  یتا خستگ  رمیبگ  ییبرم دوتا چا -
 . دیرو بوس  شیشونیبود. خم شد وپ دهیهاکان. آروم خواب ۀدیصورت رنگ پر

 شهیخوام تا آخرعمرکنارت باشم،با توبودن رو درکنارت تجربه کنم هم یدوستت ندارم،عاشقتم!م گهید-
 ...یمال من باش 

به در زد و وارد اتاق شد. تابان از کنار پنجره  یشد... تقه ا  مارستانیب یهمون روز بهروان راه یفردا
 فاصله گرفت. 

 ما؟  یبا زحمتها  یسالم جناب سرگرد!چطور . تابان با لبخند ازش استقبال کرد:یسالم خانم شکور -

 به هاکان کرد:هنوز خوابه؟ یاس! نگاه  فهیوظ -

 حالش بد شد بهش آرامبخش ومسکن زدند.   شبید-

 االن چطوره؟ -

 که!   ینی ب یم-

 اومده بودم باهاش حرف بزنم.  -

 .گهیوقت د هی  یبرا  دیبذار شهیاگر م-

 .د یبد  امکیبهم پ  هیکاف دارشد یپس هر وقت ب-

 چشم!... -

 .دیزده کنار پنجره د هی چشم بازکرد عصر شده بود. تابان رو تک  یوقت

 ؟ یشد داریصداش با ذوق اومد کنارش: باألخره ب  دنیخونه؟ تابان با شن  یهنوز نرفت-

 !یخسته ا زنهی ات داد م افهی استراحت کن ق یبرو خونه کم -
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 ؟ یراحتم، بهتر  ینجور یمن ا-

  شیشونیپ  یرو  یزد وبوس یرو کنار   شونشیپر یبا بودنت تو بد باشم. دست تابان موها شهیمگه م-
 .یکه خوب بش یحالم بده تا وقت تی وضع نیتو ا  دنتیمن با د یزد: ول 

!  بابا نه–. دم یلحظه رو ازدست نم  هی گهید ندازمیرو راه م مونی که حالم بهترشد مراسم عروس نیهم-
 م؟ یری بگ یعروس  نجایاالن ا  نیهم یخوا یم

 !ییزد به بازوش: هنوزم فرصت طلب وزورگو  یآروم ۀها! ضرب ستین یفکر بد-

  نکهیبه هاکان رفت: کدو تنبل مثل ا یآروم باشم. چشم غّره ا ذارهیموش کوچولو نم یطنتهای چون ش-
 خواد؟   یکردن م  یدلت باز تالف 

  یمنم اهل تالف یدون یمونم! خوب م یتخت م نیرو ا شهیهم یبازگفت کدوتنبل! تابان فکر نکن برا-
 کردنم!

  یِ تالف  نیاول یادآور ی مورد حق رو به تابان داد،با  نی!تو اهیو پررو باز یفرصت طلب  ستین  یتو که تالف-
به ساق پام که تا   یکفشت زد ۀبا پاشن نیهمچ ادمه،یرو  تی تالف  نیاول ۀزد:هنوز مز  یتابان لبخند

 کرد وکبود شده بود.  یچند روز پام درد م

تموم   مهیلوس!با اومدن پرستار حرفهاشون ن ۀپسر یار یدرن  یپررو باز  یخواست  یاونکه حقت بود،م-
 ؟ی : درد دار د یتو سرم زد پرس یشو چک کرد وآمپول  یاتی موند.عالئم ح

 کم. هی-

 چه خبر؟  ی:از هارادیرفتن پرستار پرس  شد حتمًا بگو. با ادی! اما اگر دردت زهیع یطب-

 خوامم بدونم.  یدونم!نم ینم-

اما  میستی پدر ومادر ن  هیچشم بازکردم کنارم بوده، درسته از  یباشه برادر بزرگمه،از وقت یتابان!هرچ-
تابان درهم شد: با   یحرف نزن. اخمها ینجور یراجع بهش ا  ست،ین بهیغر م،ییهم برادرمه هم پسر دا

 که درحقت کرده؟  یهمه بد نیا

 کنم؟   کاری چ یگیم-
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تا مرز سکته رفتم  یر یبود بم  کی نزد شبید ؟یکه تو دار  هیحال نینگاه به وضع خودت بنداز؟ ا هی-
 !یگیکه م هی همه اش به خاطر اون برادر نهایوبرگشتم! ا

  یروز افتاده،اون به جز ما کس نیخوانده که به ا ینداره، اصالن تو گوشش همه چ یر ی تقص چیاون ه-
 رو نداره، گذشته ها گذشته!

تو و اون  نیباز ب  ؟یشینم  تی تو اذ ینجور یچشم اون دنبال منه؟ ا یدون یم  نکهیبا وجود ا  یحت-
با بودن او   تیزندگ   ؟یکه به من شک نکن یکن یضمانت م شه؟یبا هم داعواتون نم فته؟یاختالف نم 

  کلبه مش مونی که زندگ ندهیآ  یبشه برا  ینیجواب قانع کننده به من بده تضم هیتو  گذره؟یآروم م 
 یداد هارا ی سؤاالت نداشت. حق رو به تابان م نیبه ا یبرا یندارم. جواب   یخوره من حرف یبرنم 

آروم   ارهیرو بدست ن   یز یشناخت ازش داشت تا چ یبود دست از سر تابان برداره اونقدر  رممکنیغ
 عشحال گفت:به موق نیکه تابان گفته بود وجود نداشت با ا یینهایا یبرا  ینی تضم چیه رهی گینم

وجود برادرمه!تابان پف    نیبا ا یکم کم و به مرور زمان! ول  ده،یرو که کرده پس م ییکارها ۀتاوان هم
 .دیکش یکالفه ا

 ! ادیاد،م یبه رحم ب  دیجاها که نبا یمرامت هستم که دلت بعض نیهم ۀکشته ُمرد-

 !کدندهیخوب قانع شدم جناب رادمنش   یلیتکون داد:خ یبه خاطر مامانم. تابان فقط سر -

 ازهاکان دلخور بود اما جوابشو داد.  نکهیمدت زنگ نزد؟ با ا نیمامان تو ا-

 رفت.  یخواب  دید یقبرس،صبح هم بهروان اومده بود وقت یمدت رفت  هی میچرا؟ بهش گفت-

کنم تا درست   یخال   یز یخوام ذهن مو از هرچ یورد حرف بزنم!مدر اون م یچ  چیخوام ه  یفعالً نم-
 بشم. مونیبزنم که بعدًا پش یخوام عجوالنه دست به کار  ینم  رمی بگ میتصم

 ارم؟ یبرات ب یخور  یم یز یکم استراحت کن! چ هی اده،یحرفها وقت ز نیا یبرا-

 ندارم! لیم-

کمپوت درآورد، سرشو باز کرد و   هیرفت و  خچالی.سمت یماندگار  نجای! وگرنه حاالحاال ایبخور  دیبا-
 . یهمه شو بخور  یظرف وگذاشت جلوش: مجبور  هیدرون  ختیر

 تابان!-
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 . یتحمل کن  یبرزخ ۀافی ق نیمنو با ا دیبه بعد تا زمان خوب شدنت با نیتابان! ازا  یتابان ب-

تابان تا آخر با حرص بازشد:ممنونم از لطفت! پس لطفًا    شی ! نیشکنجه اس تا دلسوز  شتریبه خدا ب-
من   ی وعاطف ی احساس ۀچون غذا خوردن هر روز تو با شکنج زمیرعزی اشتباه نگ ی منو با دلسوز  ۀشنکج

نو به یا ستین یزورگو! کس گهی: اونوقت به من مد یلب غرّ  ری کرد و ز زونی آو یهمراهه.هاکان لب
 خودش بگه! 

 زم؟ یعز یگفت  یز یچ-

 نه نه! با خودم بودم. -

شروع به    یگفت و با حال زار  ی! چشم یتا ته نوش جان کن  دیخوبه! به ظرف کمپوت اشاره کرد: با -
 خوردن کرد... 

آورده شد. به افرادش دستور داد اطراف خونه   یهاد ۀدوساعت به خون یبه ضمانت بهروان برا یهارا
 یرادمنش تو سالن نشست. هاد یجمع خانوادگ  نظر داشته باشند. خودشم با فاصله از ر یرو کامل ز

حرف   هتر کرد وشروع کرد ب یبچه هاش هاکان وتابان بودند. لب بی به همه کرد. تنها جمع غا ینگاه
 زدن.

  یهست که اگر زودتر گفته م ییحرفها یسر  هیداشتم  لی جمع کردم دل  نجایهمه تون رو ا نکهیا یبرا-
از بچه هام از   یبعض  م،یشد ینم تی اذ کسالی نیه مون تو اشد، هم ینم دهی کش نجاهایشد کار به ا

 .ی. نگاهش نشست رو هاراختندی ر  یبهم نم ینظر روح 

گذاشت و   زی رو وسط م یچا ین یمربوط به تو وآتانه. نگاه آتان به عموش بود. طال س  شترحرفهامیب-
 برگشت آشپزخونه. 

از چه قراره. بعد رو به آتان   هیقض دیدون یو م  دیدیچند روز شن نیا یرو همه تون تو یداستان هارا-
  ،یحقته بدون  یعنی  یازشون باخبر بش دیهست که تو هم با ییزهایچ هیکرد:واما تو! آتان پسرم! 

پدر ومادرت   نه،ی جمع باشه هم نیرو خواستم تو ا یهارا  نکهیا لیاونها رو برات بگم، دل دهیوقتش رس
  ۀچی باز کسالی نیکه پسر بزرگمو تو ا یردند درواقع کشته شدند،اونم بدست کس تصادف فوت نک هیتو 

 یدلش به حال هارا نکهینه ا رهیخودشو بگ   ۀونه سال ستیاون انتقام ب قیدست خودش کرد تا از طر
کشته شدند، به  اصالنشده توسط   یطراح شیاز پ ۀنقش  هیبسوزه و ثروتشو از من بخواد، اونها با 
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هم موفق شد، برادرم وزنشو با   یلیدل منو بسوزونه وخ  نکهیا ی! اون براجهی نت یانتقام ب  هیخاطر 
  ادگاریبودم از زنده بودن تنها  یمعجزه بود، راض  هیبرد، زنده بودن تو   نیاز ب نشون یترمز ماش دنیبر

 م،یشد م،شکستهیواهرش داغون شدخ نهابرادرم. اگر چه من ازنبودن برادرم وماهور از کشته شدن ت
بود خودمون رو  سر وپا   یهرجور  یکشته شدند،ول چی که به خاطره یاز داغ خواهر وبرادر  میله شد

بود:   یهارا یرو شتریخودم. نگاهش ب یوبه خاطر بچه ها ینگه داشتم به خاطرآتان،به خاطرهارا
خودم،  یگرفتم بعد بچه ها یم  شما یخودم زدم تا به شماها برسم،لقمه رو اول برا یازبچه ها

خودم خواستند  یرو که بچه ها  ییزهایچ ی لیخود! خ ی خواستم تا بچه ها یشما م  یرو برا  نهای بهتر
  ۀتو حفظ بمونه، بچ یآبرو کردم تا آبرو یخودمو ب  ۀرو نگرفتم براشون تا دل شما شکسته نشه، بچ

شکسته نشه، با پسر خودم لج افتادم تا   دلتدلشو شکستم تا  ،یخودمو دربدر کردم تا تو دربدر نش
توهم کردم اما   یآتان کردم برا یبرا  ی!هرکار یبراتون کم نذاشتم هارا  یز یچ ،ینکن  یپناه یاحساس ب

داره   و رپاتی شده ونشسته ز داشیاصالن پ شیدونستم دوسال پ یخودم نه! اگر م یبچه ها یبرا
دونستم،  یچون تنها من درد اصالن رو م  ادم،د یرو بهش نم  یکار  نیچن  ۀهرگز اجاز کنهیپرت م

کار رو هم  نی وهم رهی گیگرده وانتقام م یبرم یروز  هی شناختم،اون قسم خورده بود  یجنس اونو م
نکردم، کم نذاشتم.   غیبراتون در یچ یازه دیحرفها رو زدم که بدون نینگرفتم، ا یکرد،من احمق جد

پدرت وعمه   نیب  یاموال بطور مساو هیطبق قانون ترک دم؟ یمن ثروتت رو باال کش  یگی! تو که میهارا
که ثروتت االن  دهیبراش زحمت کش یشدند،سهم تو سرجاش محفوظه،ماهور اونقد میهات تقس 

همه  ادیب  یقت ماهور موجوده، و  لیتموم مدارک دست وک ،یهست که فکرشو بکن یز یاز اون چ شیب
  یبه من ربط  گهیبکن د  اشوندلت خواست باه یاونوقت هر کار  شهیبهت برگردونده م

کرد االن به لطف اصالن برداشته شد، آتان!پسرم!   یم  ینی که سالها رو دوشم سنگ یتینداره،مسئول
که   یهم گذاشتم وباهاش برات کارخونه راه انداختم، اون کارخونه ا یتوهم سهم مادروپدرت رو رو

ازاموال خودم  شتریب رخونهرو اون کا  شهیهم نی هم یکرد مال توئه، برا یاداره اش م یهارا
بگو   یاموالت هم تو بانکه، هر وقت خواست یۀنشه، بق  عیازت ضا یدادم تا حق  ینشون م تی حساس

 ۀتا مبادا لقم ادیتو خونه ام ب   میتیازمال  الیر کیسالها نذاشتم  نیا یمحضر بزنم بنامت، تو میبر
 اد،ی سر بچه هام ب ییلقمه باشه وبال وناز شماها تو هم  یکی تو دهن بچه هام بذارم، مبادا آه  یحروم 

رو   یکردم نه مال کس یبد یمن نه درحق کس دیکه همه تون بدون دیخواستم جمع بش  نیهم یبرا
  تی و رضا  لیام دادم  با مسالها انج نیرو که تو تموم ا یی کردم تموم کارها عیرو ضا  یخوردم ونه حق 

توش نباشه.آتان   یث یتا بعدًا حرف وحد رمهم سند دا  یازهمه چ ستین یرو کس یخودم بوده ومنت 
کشم  یکه زنده ام ونفس م  یازت ممنونم تا وقت  یدی که برام کش   یگفت:عمو! به خاطرتموم زحمات



 به رنگ دل  یدیترد

437 
 

 یتو نگ شم،یبغضشو فرو داد وگفت: خوشحال هم م یهاد ؟یدیاجازه رو بهم م نیبابا! ا گمیبهتون م
نکن. هانا دست آتان رو محکم گرفت  وآروم    وشفرام چوقتیه  نویا یبگه؟ تو پسر چهارم من یبابا ک

 بوسه زد. همه ساکت بودند.

 آروم باال اومد.  یسر هارا ؟یهارا-

  ،ی محکوم  یاما ازنظر قانون ! یباشه هنوزم پسر بزرگم یهرچ  میندار  یتینه من و نه هاکان ازت شکا -
  یکه بتون یبزرگ شد  یاونقدر  ،یبمون نجایخوام ا ی! نمهی ترک یخوام بر  یکه تموم شد م تتیمحکوم

ام  وادهبا من وخان  کسالی نیا یکه تو  ییتموم کارها  یرو ییتنها ،اونجایر یبگ میخودت تصم  یبرا
بودند؟ سنگ هاتو با خودت وا بکن تا به    یاز نظرت خودت منطق یرو کرد ییکارها نیفکرکن بب  یکرد

  ختنیر ۀسرخ که آماد ییبا چشما ی. هاراگرانیحرف د ر یاما بدون تحت تأث یدرست برس  میتصم هی
 اشک بودند نگاهش کرد.

تونم   یکدوم از پسرهامو تنم کنم، تابان زنه هاکانه، نم  چیه یخوام عزا ینم  گم،یبه خاطرهاکان م-
  یهر وقت خواست م یکه صاحب خانواده شد یزمان ،یرو بکنم که تو در کنارشون باش  سکیر نیا

تو  شهی فراموش نکن بازم حواسم بهت هست،هم نویا ،یشد یخودت مرد یبرا ،ییایوب  یبر  یتون
بزرگت کردم،    ،یکنم هرچه باشه هنوز بچه خودم یم تت یپشتت هستم تو مشکالت حما زیهمه چ

ندارم.   یحرف  گهید زیدن ینه هارا  یرادمنش یبازم پسر هاد یباش   ایاگراون سردن یبهت دلبستم، حت 
 .یافتاده به اتاقش رفت. بهروان اومد سمت هارا یی بلند شد وبا شانه ها

 همراه بهروان رفت.   یمون یخم شده از پش  ییبا شونه ها ی! هارامیوقتشه بر گهید-

رد شد از مرز    نیح  روزیمونه مهراب که اونم د یتموم شد فقط م یوخوب  ریبه خ  ماجرا نیخوب! ا-
 کردند.  ریدستگ

          ************************************************* 

از اتاق   یمن اومدم! صاحب خونه! هاد ؟یی: صاحب خونه کجادیچی بلند ماهور تو سالن بلند پ یصدا
بود که خودشو    یکس  نیبا دو خودشون رو به سالن رسوندند. هانا اول  یکی  یکی هم  هیبق رونیاومد ب

: هانا  دی شدند. ماهورمحکم تو بغل گرفتش متعجب پرس ری انداخت تو بغل ماهور واشکهاش سراز
 ؟ی کن یم  هیگر یچ یبرا
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 به زور هانا رو از مادرش جدا کرد. کایمامان! ها هیخوشحال  یۀگر-

رو لباس مامان! ماهور خنده اش گرفت. تک تک بچه ها رو    ختیاغشو ر! تموم آب دمنمیکنار بب  ایب-
!  رخانمیبخ دنیرس - زم؟یعز یزد: خوب یح یلبخند مل دیرس  ی. آخر سر به هاددی درآغوش گرفت وبوس

  یبدون مزاحمت ها  نمتیب یم ر یدل س هیدلتنگت هستند، شب  یل یبچه هات که خ  شیفعالً برو پ 
 زد.  شیشونیرو پ یو بوس یسک

 آقامون بگه.  یهرچ-

 آقا قربونت بره! نیا-

 نی بش ای به سالن کرد: پس هاکان وتابان کجا هستند؟ هانا گفت:مامان ب یدور ازجون! نگاه-
 کجان؟   میگیدر کن بهت م  یخستگ

پر کنه و بچه    یمنو حساب یبچه هام به خصوص اون تابان که تونسته جا دنید یدلم لک زده برا-
 ن نزنند.زنگ به م هیهام 

  یبا اخم تصنع  کایدو مرغ عشق! ها نی: پس کوشند اد یمامان! دوباره ازهانا پرس هیچه حرف نیا-
 ! میهم مثالً زن وشوهر مایگفت:مامان جون منو وآ

 !د یمن  یشما که فنچ ها-

به سالن   یا گهینگاه د هینکن. ماهور  تشیراهه اذ ۀبسه! مامانت خست  کایگفت:ها یِا مامان! هاد -
  یز ی :چدیماهور از شوهرش پرس  نبار ینزدند. ا یکدوم حرف چیعشق من کو؟ه یمرغها  نیا دیکرد:نگفت
تصادف   هیآروم کنار همسرش نشست و گفت:هاکان  یگه؟هادینم یز یچ  یکس ؟چرایشده هاد

  یدف؟ ک : تصادی.ماهورنگران پرس یکه اومد دنیتابان اون باال کنارشه، احتماالً صداتو نشن کرده، یجزئ 
 االن حالش چطوره؟  د؟ینگفت یز یاتفاق افتاده؟ چرا به من چ نیا

برو باال. ماهور بدون فوت وقت پله ها رو باال   یمطمئن بش یخوا یگذشته م ر ی ! بخزمیآروم باش عز-
داد. هر دو از   یبه در زد ومنتظر جواب نموند در رو بازکرد. تابان داشت به هاکان غذا م یرفت. تقه ا

 در تعجب کردند. ۀماهور درآستان ییوهی دنید
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نگران   ییجوابشوبده رفت کنارش لب تخت نشست.با چشما نکهیماهوربدون ا ؟یبرگشت  یمامان! ک-
بابات   ؟یسرت خودت آورد ییمادر؟چه بال  یبلند پسرش کرد:خوب  یتو موها یدست شونیوحال پر

خبر   نیا دنیممکنه با شن  یمادر دار  هی یگینم ؟یدی حواستو نم  چوقتیچراه یگفت تصادف کرد
 بهم کردند.  یوهاکان نگاه معنادار  ابانسکته کنه؟ ت

   ؟ی؟بهتر یاالن چطور -

جرأت داره بهش بگه نه! االنم به زور    یک  نجاستیبه نام تابان ا یپرستار  یآره مامان خوبم! تا وقت-
  ادمیاز بس نگران هاکان بودم   زمیتو حلقم. ماهور رو به تابان گفت:آه! ببخش عز زهیر یداره غذا م

گرفتار   یحسابمن  یپسر دست وپا چلفت  نیبا ا ؟یبوسه زد: تو چطور  هیرو گونه اش  یینجایرفت ا
 ماهورخانم؟  یآره؟ هاکان معترض گفت: باز چشمت به عروست افتاد ومنو فروخت  یشد

 باد هواست.  میمنو بابات بهت بگ یوگرنه هر چ  ادیبدقلق برم یتو ۀکه ازعهد  هیچون تابان تنها کس-

 .یز ی ر یمنو رو آب م ۀپت فتهی مامان خانم؟ تا چشمت به تابان م استینجوریا گهید-

. تابان خنده اش  یرو گوش کن   یپشت سرت نباشه عمرًا حرف کس یزور   هی!تا گمیمگه دروغ م-
شما باشه!   لینم که باب مک ی م تشیترب  ی! دومًا همونجور ری بخ دنیگرفت:اوالً ماهورجون رس

  یز یچ هینگاه به هاکان کرد و گفت:  هیکه خودم دارم،بعد  یعروس  نیبه ا ن یزد:آفر یماهورلبخند
 بهت بگم تابان جون؟ 

بعد   نی. هاکان گفت: نچ نچ نچ! خدا به داد من برسه! از امیتنها شد  ییدوتا یرازه بذاروقت هیاگر -
به هاکان زد  یمن بدبخت نقشه بکشند. ماهور چشمک یور دل هم برا نندیقراره مادرشوهر وزنم بش

سرتق   پسر نیخوام بزنم. رو به تابان کرد:جونم برات بگه تابان جون! ا ینم یوگفت:نترس حرف بد 
شد   ینم چدو ینم  نهینتونسته بود به دلش بش یدختر   چیه یعنیداد،  یمن تا پارسال دم به تله نم

 کنم.   ی: مامان خواهش مدی خوام... هاکان وسط حرف مادرش پر یکه زد به سرش وگفت زن م

گفتم! چند عکس از   یدوباره رو به تابان ادامه داد: داشتم م ؟یقدر وسط حرفم نپر  نیا شهیِا م -
بود   افتاده لیآقا از دماغ ف  د،آخهیکدوم شون رو نپسند چیه میبراش فرستاد لویفام یدخترها
کرد بازم   یازهمکارهاشو معرف یی برات بگه آتان چندتا د،جونمید ی روهم شأن خودش نم  یوهرکس

نکرده   ینمونده بود که به آقا معرف  ی! کس لیگرفته تا فک وفام هیآقا نبودند،از در وهمسا لیم باب
  گهیدخترد هیروز هانا اومد وگفت  هی کارکنم،یدونستم چ ینم گهی! اونقدرخسته شدم که دمیباش
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  یدلم آب نم قتشیپسنده،حق  ینم   ایپسنده  یم ای میفرست یمونده، گفت دوستشه،عکسشو براش م 
انگار معجزه شده باشه   شه،ینم  م،باورتیکرد لیمیقبول کنه ما هم عکستو براش ا ویک ی نیخورد که ا

  نه،نهیروز بد نب ،چشمتیخواستگار براش   میآقا زنگ زد وگفت همون شب بر  دهیساعت نکش میبه ن
 ی،میبرات خواستگار  میایشده بود ب شی اسپند رو آت نکهیخوام نه به ا یگفت زن نم یم نکهیبه ا

تموم کارهامون   یهفته ا ،دویدون یشو م هیممکنه مرغ از قفس بپره،خودتم که بق میبر  ریگفت اگر د
بودم.  گهید یک یمن انتخاب  نکهی! واادمهیزد:آره ماهورجون خوب  ی. تابان لبخندمیرو تموم کرد

  یرم تاخستگی دوش بگ هیاکتفا کرد.ماهور بلند شد:من برم  یوبه لبخند دیهاکان منظور تابان فهم
 . ششیمامانت هم رفت خونه تون شب حتمًا برو پ یکنم راست رونی راهو از تنم ب

سرهاکان آوارشد:که من انتخاب مادرت   یتابان رو رفت  رونیچشم ماهورجون! ماهورکه ازاتاق ب -
 کنم نه تو به من درسته؟ یم زونیبودم نه خودت آره؟ که من خودمو بهت آو

 .یگرفت  یگفت تو چرا جد یز یچ هیحاال مامان -

 ؟ یبه موقع هم گفت، حداقل من راستشو بهت گفتم اما تو چ یلی اتفاقًا خ-

 تابان؟!-

 .نهی نشونت بدم که چشمات صد تا تابان بب   یتابان هی یبذار روبراه بش-

 تابان؟!-

من انتخاب مادرتم نه خودت چقدربهم   یکه بهم گفت یاون روز  یدون  یتابان وزهرمار!تابان وکوفت!م-
شانس دوست داشتنو با تو محک    امیتا ب  دمیکردم؟ سه ماه تموم با خودم جنگ هیچقدرگر ختم؟یر

تو   بهدادم اما  ینم یکه به هر کس یشانس بنا کنم فرصت  یرو مویبزنم،به خودم فشارآوردم تا زندگ
 دادم.

 خوام!  یمعذرت م -

 !یخوا ی معذرت م ؟یسادگ نیبه هم-

بهم حق   ی باشه من ازته دل قبولت کردم اما تو با زور واجبار قبول کرده بود یهر چ  کارکنم؟ی خوب چ-
 شدم.  یاز دوست داشتنت مطمئن م دیبده که با
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 ! با چزوندن من!یرو انتخاب کرد  یوبتو هم چه راه خ-

 .یبرام نذاشته بود یا گهیراه د-

 !یتو تخت افتاد ی! شانس آوردارمی شو سرت درب یتونم االن تالف یکه نم  فیح-

 خوب خدا رو شکر!-

  رمیخودمو نگ یکه اگر جلو می ! اونقدر از دستت عصبانیقسر دربر  ذارمیم ینکن بدون تالف  الیخ-
 خوبه؟   کتریبه خودش گرفت وگفت: گردنم از مو بار  یمظلوم ۀافیخونت حالله! ق

 .کنهی کردن دلمو خنک م ی ! فقط تالفشهینچ!نم-

 .شهیم خی مو به تنم س ،یتالف  یگیتابان هر وقت م-

 اونم تو؟!هاکان رادمنش!-

 اوهوم!-

 هم دارم!  تی خاص  یب یاون هانا یباشه برا ادمیآها! -

 ؟ یچ یبرا گهیاون د-

تو نگو اون  یکرده بوده برا دیوکاند دهید یمنو چندبار  ی به من گفتند عمو هاد یروز اول خواستگار -
 تو فرستاده بود.  یمارمولک عکس منو برا 

 کارش!باعث شد به تو برسم. نیاتفاقًا دستش درد نکنه با ا-

 د؟یهمو دار یخوب هوا  یخواهر وبرادر -

 ! یاگر نداشتم که تو االن کنارم نبود-

 خوش بحالت شده کنارتم؟   یلیاالن خ-

خوب! شماها   ی لیخ  ،یکن یسوءاستفاده م یتیبهش رفت:از هر موقع یچه جورم!.تابان چشم غّره ا-
 خوبه؟ دیبرد
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 : د یپرس عیحاال شد!تابان بلند شد. هاکان سر-

 کجا؟ -

دستش به   هیرفت. هاکان ازجاش پا شد.  رونیجناب خوش بحالت!ازاتاق ب ارمیدارهاتو ب  رمیم-
هاکان که کنار پنجره  دنیربع بعد تابان برگشت. با د  هیپنجره.  واریدستش به د هیپهلوش بود و 

  اختاند ربازشوی. دست زنمیبرگردد تو تختت بب ؟یاز جات بلند شد یچ ی:برادی بود بهش توپ  سادهیوا
 م؟یبگ ی:تابان؟ به مامان چد یپرس دیکش یبا کمک تابان دراز م کهی رحالوبرد سمت تخت. د 

 ؟ یچ یبرا-

 ؟ یهارا-

 . کنهیم  یفکر  هیعمو خودش -

 سوزه.  یم یهارا یدلم برا-

که؟تموم خانواده ات   یدیرو رفت که خودش خواسته بود، د  یمجبورش نکرده بود، راه یکس- 
 برند.   نیبود از ب کینزد

پاهاش مرتب کرد ونشست لب تخت:   ی. تابان مالفه رو روشهیدلم براش تنگ م هیبره ترک  نکهیازا-
مدت   هیرو گرفت،بذار میتصم نی بهتر یازش دلخور بش  دیخواد، حقم هم داره نبا یم ینطور یپدرت ا

 فکر کنه... شتریکه کرده ب  ییبه کارها ،ییبهتره تو تنها  دیدورباشه شا نجایازا

شام صدا کن.   یرو برا یرو به طال گفت: طال برو هارا یهارا یخال  یجا دنیا د شام ماهور ب   زیم سر
 .هیگفت: رفته ترک  یبرقرارشد. هاد یتو سالن غذاخور  یکرد.سکوت بد یبه هاد یطال نگاه

 اومده بود دنبال من؟  ؟یچ یبرا ه؟یترک-

 رفت.  یمدت طوالن  هی ینه!برا-

 شم؟یمنظورتو متوجه نم-

دونست تا   یاصرارنکرد م ادیباشه؟ ماهور ز گمیبرات م  وی! شب خودم همه چزم یمنظورم واضحه عز-
 . زنهی نم یحرف  چینخواد ه یهاد
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 باشه!...-

کرد و رفت اتاق هاکان... با  یدخترم تا گرمه بخوره. تابان تشکر  ایغذا رو داد دست تابان: ب ینیس طال
  داریکار تخت گذاشت. هاکان رو از خواب ب ز یم یرو رو  ینی دست در رو بازکرد و با پا بستش.س هی

 کرد.

شد.   داریتابان از خواب ب  یومنگ با صدا جی. گیداروهاتو بخور  دیبلند شو شامتو آوردم بعدش با-
 . تابان ظرف مخصوص دست وصورت رو گذاشت رو پاش... دیخواب آلودش کش یبه چشما یدست

مالفه ور رفته بود گفت:   ۀبا لب کهی کجاست؟ تابان درحال  یهارا دی:مامان فهمدی که خورد،پرس شامشو
 آره!

 بهش گفت؟  یک-

 عمو! -

 ناراحت شد؟ یل یحتمًا خ-

 . اوردی خودش ن یناراحت که شد اما به رو-

 بهش گفت؟   یحاال چ-

 .هیرفته ترک  یطوالن مدت هی یگفت برا-

 . کنهیدق م یهارا ۀبد شد!مامان حتمًا از غّص  یل یخ-

 . کنهی حتمًا با حرف زدن قانعش م یعموهاد-

ماجرا رو تموم کنم. دست  نیتونستم ا  ینم یازت ممنونم،اگر تو کنارم نبود یتابان بابت همه چ-
 طرف صورت هاکان ونوازشش کرد.  هیتابان نشست 

 کنم.  یکار رو م نی و رو کنم، ا ری رو ز ایکنم الزم باشه دن یم یتو هر کار  شی آسا یبرا-

 تابان؟ نگاه تابان اومد باال.  -

 ؟ یگیسؤال بپرسم راستشو م هی-



 به رنگ دل  یدیترد

444 
 

 بپرس! -

با    رونیهاکان ازحدقه زد ب  یهمسرش گم شد وقاطع گفت: نه! چشما یبایتو نگاه ز ؟یدوستم دار -
 . اوردیحال کم ن نیا

 ؟یکه دوستم دار  یدیرس یی به جا  یتو گفت یول-

رفت.   یهاکان حبس شد. ضربان قلبش هر لحظه باالتر م ۀنینه! نفس تو س گمیآره گفتم، اما حاال م-
   قلبش. یدست تابان اومد نشست سمت چپ هاکان درست رو

داد  رونینفس پرصداشو ب  ؟هاکانیقلبت چقدر برام جا گذاشت  ینجایا ؟یمنو دوست دار  ؟یتوچ-
  یاز خودش نداره، قلب یار یاخت چیکه ه یشد  یدستش رو دست تابان نشست وگفت: تو مالک قلب

دونم، هانا   ینداشت اما تو... تابان وسط حرفش اومد: م  یسنگ بود وبه عشق اعتقاد یروز  هیکه 
  دیبا نکهیا  ،یَپسم بزن یممکنه حت  نکهیخورم، ا یبه مشکل برم  ندهیدرآ نکهیبهم گفته بود، ا ویهمه چ

دوستم اعتماد داشتم، هاکان! دوست   نی تر یم یبه صم  یعن یصبور باشم، منم به حرفهاش گوش دادم، 
  نقدرتو دلم چنگ انداخته بود او  دیترد  کارکنم،ی چ دیدونستم با یسخت بود، نم یلیخ  لیداشتنت اوا

با کمک   ی! ول دهایوشا  دیاز شک وترد ییایتو در شونم،ی سردرگم بودم که خودمم گم شدم تو افکار پر
زد وادامه   یح یمل یبه خودم وخودت فرصت بدم. لبخند نکهیکنم، ا دایخدا تونستم راه درست رو پ

بلکه   ندارمنداره دوستت   ییه برام معنا کلم نیا گهیداد: االن کار من از دوست داشتن گذشته، د
  یبدنم رخنه کرد االن فقط تو رو صدا م یکه ذّره ذّره پا گرفت وتو تک تک سلول ها یعاشقتم! عشق

که   دمیرس ی دونم به اون مرحله ا ی مثل تو شدم خداعالمه؟ فقط م یعاشق پسربداخالق  یزنند، حاال ک
تو   هوی. کشهی تو نفس م قتپه، خالصه! به عش یتو م ی برا زنه،یتو م یخواد، برا  یقلبم فقط تو رو م

اون   یکه فقط برا یق یموس نیباتریشو، گوش داد به ز نهیآغوش هاکان حل شد. سرشو گذاشت رو س 
رو قلبش  یداده بود. بوس هیرو بهش هد  یسرود،آهنگ زندگ یاون عاشقانه م یبرا  د،یتپ یم

 یتونم برا یکنم، نم  نییتع  یتونم براش حد ومرز  یتها نداره، نمکه ان ییایدن ۀزد:عاشقتم هاکان! انداز
  شتریتو برام سخته. ب یب دنی قدربدون نفس کش نی بذارم هم یکه تو قلبم لونه کرده اسم یعشق

دنبالت باشه فقط من باشم   یچشم کس ذارمینم گهیکنارم باش، د شهیدرآغوش هاکان فرو رفت:هم 
 ... یوتو باش
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در رو بست. هانا   واشیزد  و  یروبروش، لبخند ۀصحن دنیدر آروم باز شد و آتان دم درظاهر شد با د 
 یتو؟ آتان دست هانا رو گرفت وبرد سمت اتاق خودش:بذار راحت باشند بوها ی: چرا نرفتد یپرس
 ...میدار شی در پ یعروس یبزود رسهیبه مشامم م  یخوب
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