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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 《تاریروژ》  

نبوده و   یا گهید زیچ یکس  یو ب  دنویکش یجز حرص خوردن و بدبخت  یزیچ ی زندگ نیسهم من از ا 
 ست ین

درس و مشق و خوش   یساله پ۱۸ یسالمه...قطعا االن دخترا ۱۸هم نخواهد بود...من کال  دیو شا 
 با خانوادشونن...  یگذرون

 سالم بود که پدر و مادرم رو از دست دادم... ۱۵ 

 ستمیخودم با یپا  یمن بشه مجبور بودم که رو لیکف خواستی نم چکسیو چون ه 

که اونام خدا  خواستمیخواب م یازشون جا کردمی که کار م ییکار کردم و پول درآوردم و از جا 
 بده بهم دادن... رشونیخ

 داره؟...  ازی تنها چقدر به پول ن یساله  ۱۸دختر  هیمگه  

 کرد ی م تیکفا  دادنیکه هرماه بهم م یتومن  ۳۰۰ نیهم 

اقتصاد فک  تی وضع  نیبا ا یخونه اجاره کنم ول هیپوالمو جمع کنم که بتونم  یسالگ ۲۰تا  خواستمیم 
 کنه... تی نکنم کفا

http://www.romankade.com/
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رو   یکس نمیکه بب  کنمی روزنامه رو نگاه م یها یو دارم آگه  ابونمی خ یتو لونیو س لونیو و لونیاالنم ا 
 ن  ای خوانیخونشون  م یکار تو یبرا

 بعد از سه سال خدمت بهشون، پسرشون.... 

 کردم... دای پ  یکی.... اها الی خیب 

 و با شماره تماس گرفتم... دمیکارت تلفن خر هیبود   کمی که نزد یا یروزنامه فروش یاز دکه  

 بعد از دوتا بوق جواب دادن... 

 : بله...؟دیچ یتو گوشم پ یمردونه ا یصدا 

 زنگ زدم...  تونی آگه  ی: سالم برانا یروژ 

 ؟ یا یب  یتونیم یآقاهه: ک 

 ...نی: هر وقت شما بگنا یروژ 

 حاال...   نیآقاهه: هم 

 : ب..بله چشم...نا یروژ 

 پولدارا مشکل اعصاب دارن واال... میخت اعصاب شدن ما بدب ی....وا مردم چقد ب دیرو کوب   یتق گوش 

 روزنامه چاپ شده بود رفتم.. یکه رو یبه آدرس 

 .. یمشک ی...با نما شدیمتر م  ۲۰۰۰حداقل   ربناشیبزرگ فک کنم ز ییالیو هی نی بابا خفن...خونه رو بب 

  یسال۲۵ ۲۰  کننیشسکتع شده همه فک م کلمی و ه افهیبس که ق کنهی سالمه باور نم۱۸گمیم یبه هرک 
 دارم..

 زنگ در رو زدم.... دیبا ترد 

 ه؟ یزن با ناز و عشوه گفت: ک هی 

 شمیمزاحم م نیکه داده بود یاستخدام یآگه  ی: برانا یروژ 
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 تو. ..  ایزنه: ب  

 در و ز د  

 بگو باغ   اطینگو ح  هیچ اطی که شدم ن بابا ح اطی وارد ح 

 بود... زی واقعا شگفت انگ 

 یخودمو و جمع و جور کردم و رفتم سمت در ورورد 

 شده بود رو تکوندم...  یکه کال چهار تبکه لباس توش بود و خاک ییساک کوچولو 

 رو زدم... یو زنگ در وررود 

 تنش نبود در رو برام باز کرد    یچیه  بای که تقر یخانوم هی 

 حالم بهم خورد  شیا شیطان ی ش  یبا اون ناخونا 

  یجراح  یساخت دست دکترا افشی و ق کلیآب از بس که همه ه یرو ومدیآب متو  مشینداختیم 
 بود  ییبایز

به رنگ   یبود فک کنم صاب خونه خعل  یمشک لیکردم و وارد خونه شدم اکثر وسا  یسالم آروم  
 عالقه داره....  یمشک

روبه    یبزرگ مشک یکه دررو برام باز کرده بود هلم داد و گفت : برو آقا رو اون مبل تک نفره  یدختر 
 نشسته. .. نهی شوم یرو

 و خودش جلو تر از من راه افتاد  

 اروم پشتش راه افتادم ... 

 دختره که زنگ زده بود اومده... نیا یزنه: مات  

 صدا نکن...   یاتمگه صد دفعه نگفتم منو م  یآقاهه: زهر مارو مات 

 ار یمات د،یزنه: خب حاال ببخش 
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  لهیو مث ت زدی برق م ادیبودن ز اه یکه از س  ییو چشا یپرکالغ  ییبا موها یروشو کرد سمت من پسر 
 .. ینه آمپول  یول دهینسبتا ورز  یبود بدن

 برداشت م  زشیدست از آنال 

 : سالم نا یروژ 

 ؟  یآگه  یبرا یتو زنگ زده بود کی آقاهه: عل 

 : بله... نا یروژ 

 آقاهه: اسم؟ 

 ...یمراد  نای....روژنای: روژنا یروژ 

 آقاهه: متولده؟ 

 ۱۳۸۱ ید ۱۷: نا یروژ 

  

 با شدت سرشو آورد باال: چند  

 سالمه ۱۸مظلوم گفدم:  یا افهیبا ق 

 یسالته فک کردم همسن من  ۱۸زنه: اوه تو کال   

 با اکراه گفتم:مگه شما چن سالتونه 

 لحظه خشکم ز د  عیکل زد  یبا حرف 

 ۲۲زنه:  

 زنه کامله   هیتوبه من فک کردم   ایاوا خاک به سرم بال بدور خدا 

 ...دمی دختر بچه کار نم هیآقاهه: به هر حال من به  
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 سالمه هااااااااا ۱۸سرم   ریچپ نگاش کردم خ چپ

 <  نمیبب سایک گفت >وا رفتمیداشتم م 

 د  کری انگار داشت فکر م 

 ت ی از کار قبل یآقاهه: چرا اخراج شد  

 داشت  یپسر اونا...قصد...قصد بد یعنیاونا... رونی: اخراجم نکردن خودم اومدم ب نا یروژ 

 ؟ یچه قصد  یعنیآقاهه:  

 سرمو باال گرفتم با حرص و محکم گفتم: قصد تعرض.  

 زنه: اوه توپت پره ها دختر جون  

 ؟ینگاش کردم: تاحاال شده قصد تعرض به شما داشته باشه کس یبا چندش  

به   یازی مادرم نبود از پشت سرم اومد: اون ن یشباهت به صدا  یک ب ینی کوبنده و دلنش  یصدا 
 ... ارهیدر  اخت گانیتعرض نداره،را

 دشمن من... ای  یدختره:من موندم شما مادر من 

 ندارم   هیبه اسم هان یزنه: قبال هم گفتم من دختر 

 ...الیخ ی : اوه خانوما باریمات 

 بود  ی...اسمت چیمن روژ..روژ 

 نا ینگاش کردم: روژ یچپ چپ 

 باشه.... قیالبته اگه ال کنمیرو از امروز خدمتکار مخصوص خودم اعالم م نا ی: اها...من روژاریمات 

 دهیکار نم با خودش چن چنده گف ک بم  نیعه ا 

 (خفه)   
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 واقعا با وجدان موافق بودم ندفهیا 

 آقا...  کنمی: خودمو ثابت م نا یروژ 

 ... ایخب دنبال من ب  ی: خعلاریمات 

 و راه افتاد نییسرشو انداخت پا یچ نی و خودشم پاشد و ع  

سرمه  راهنیو پ  یام نبود شلوار کتان مشک  یامروز یمث پسرا  ینبود ول یسلطنت  نیهمچ  پش یت 
 ...یا

 بود یرو باز کرد که کل دکورش مشک  یدر اتاق 

 عالقه داشت... ی به رنگ مشک  بیعج 

 به اتاقش انداختم و پشت سرش راه افتادم ینگاه سرسر هی  

 ن  یکرد: بش  یبزرگ یمشک یاشاره به کاناپه  هی 

 نشستم  نییکلمو انداختم پا عیمنم مط 

  اینگو جناب  نهیمنظورم ا یبهش اضافه کن یشوندیپ یدوست ندارم پسوند  ارهی: من اسمم ماتاریمات 
 ... نی...هماریمات  ی گ یقربان فقط م ایاقا 

 ه گید یبلد یآشپز یمن عبارتند از (اوه لفظ قلمو) راست نیقوان 

 گفدم:  بله بلدم..  یشگیبا تحکم هم 

خودت به    صیمنو فقط شخص شخ  یغذا یبپز یحاال که غذا ام بلد گفتمی : خوبه داشتم ماریمات 
 صبحانه و ناهار و شامم باخودت   گهید  یکن یدو نفر درست م یاندازه 

 حاضر باشه د یبا ۹صبحانه ساعت  

 و  ۲ناهار ساعت   

 شب  ۹شام ساعت  
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 اتاقم  ی تو یاریام م شهیهم 

 دو نفر باشه...  یبه اندازه  دینره ظرف و غذا با ادتی 

 ورزش. ..  میکه باهم بر  یایو با من م  یشیم داریب ۷و صبحا ساعت  

 برم ورز ش   یگرد شد جانم من با ک هویچشام  

 برات دارم...  یک یکه اون حلع خودم  یاگه مشکلت لباس ورزش ؟یکن ی م دهی: چرا چشاتو ورقلمباریمات 

 مستخ... هی من فقط  ی: ول نا یروژ 

 بود... ی: تو مستخدم و دوست من خواه اریمات 

 نگو من همسن تو بودم که مادر و پدرم ترکم کردن و فوت شدن  یزیام تموم نشده چحاالم تا حرف 

  اریخالمه و زن بس یدیکه د ییزمزمه کردم و اون ادامه داد: اون خانوم اخمو  یا امرزهی لب خداب ریز 
  نی و ب کترهی سال از من کوچ کی  س یدخترش ن گهید گهیمهربون و اون دختر دختر خالمه که خالم م

ه دختر  ی گهیمن  ازش متنفرم...چون اون االن د یخودمون باشه(صداشو آرومتر کرد) عاشقمه...ول
 ... ستین

 دهنم... یو دستمو گذاشتم رو دم یکش ینیه 

 بشه... دهیروز کش نیخوب و مهربون داره بخواد به ا یخانواده  هیدخترکه  هی شهیباورم نم  

اما   یزنی و با تحکم حرف م  یهست یمده دختر محکمخندون نگاهم کرد: ازت خوشم او یبا چشما 
 مسخرس   یخعل نیهمش درحال جلب توجه و  ا هیهان

 زدم و بازم اون ادامه داد: خب حاال تو از خودت بگو  یلبخند کم جون 

مث منه و از خودمه: من   کردمیاعتماد کردم حس م یبه راحت  یکی بار به  نیاول  یبرا  یچرا ول دونمینم
هم نخواست که من رو قبول و بزرگ کنه و من سه  چکسی خونوادم رو از دست دادم ه شیسه سال پ

دم  بودسالمه زمستون  ۱۸که من  زنهی به سرشم نم نهیبی منو م  یساله که بزرگ شدم سه ساله که هر ک
  تونهیکه نم  گفتیو م زدیداد م یخانوم هی ومدیدعوا از تو خونه م یخونه نشسته بودم و صدا هیدر 
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رو از   زیفک کردم و گفتم من که همه چ ذرهیمنم  ادی برب ضشیو مادرشوهر مر  نخونهیاز پس ا ییتنها
 مادرم  

  یقرون هی هی خواب داشته باشم هم بهشون کمک کنم هم  یجا هیکه هم  ششونیگرفتم چرا نرم پ ادی 
 ... رونی ب امیکه مجبور شدم از اونجا بافتاد  یبهم بدن خالصه بعد از سه سال  اتفاق بد

 ..شعیخدا روح پدر و مادرتو شاد نگه داره تا هم شاالی: اوهوم ااریمات 

 : ممنون.. نا یروژ 

 رخ نداد که نمونی ب  ییکوتاه بحث و گفت و گو یلحظات  یبرا 

 ... هیاسمت چ یمعن نای: روژاریمات 

 ماد ر  د  ی  زدم: خورش   ینیلبخند دلنش 

  نم یاست تا ساعت دو بب قهیدق ۱۵و   ۱۲کرد: خب ساعت  ش یبه ساعت مچ یزد و نگاه  یلبخند کوتاه 
   یدرست کن یتون یغذا ها رو  م نیاز ا یک یکدوم 

 رو گرفت سمتم... یبعدم دفترچه ا 

 ن یمخصوصم دار ی: اوووو پس غذانا یروژ 

 اونارو بخورم   یخارجک یغذاها شمیحاضر م ی! فکر کردیکرد و گفت: پس چ  ی کوتاه یخنده  اریمات

 خورد...  میاز اتاق کردم که چشمم به ساک دست رونی زدم و قصد رفتن ب  یلبخند کوتاه 

 کجا بزارم...ج...آ... دیبا لمویمن وسا یعقب گرد کردم سمتش: راست 

 صداش کنم که... اریپرو پرو مات شدیبگم آخه روم نم  یحاال مونده بودم چ  

 . اریتکرار کن مات ار یدر کنترل خنده اش داشت گفت: مات یسع  دیشد یلی که خ اریمات 

 ر  ایخجول تکرار کردم: مات  

 زد: اتاقت اونجاس...   یلبخند 
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 اتاقش بود اشاره کرد... یکه تو یبعد با دست به در 

 ساکمو برداشتمو به سمت در رفتم درو باز کردم که  

  کتری کوچ  اریآقا مات نیما از اتاق ا یتر خونه  کیچمنتها دنج و کو گهیاتاق د هیاتاق تو   هیجلل خالق  
 ...نمی لحظه صبر  کن بب هی یبود...ول

 پسر که هم سن و سال... هیداخل اتاق  قایاتاق که دق هیتو  دیمن با 

 هم...  هیآدما که شب یکن همه  رونی بد رو از سرت ب یفکرا نایاوففف ژو 

 ...ی نطوری ا ارهی ن دلم طاقت نم 

 . .. اریآ...ج...اوفففف مات دی: ببخشنا یروژ 

 : بله ؟ اریمات 

 ...نیا دی:من بانا یروژ 

بودم دستم بازه نمونش   نکارهیراحت باشه من اگه ا التیآدما باهم متفاوتند خ نای: نترس روژاریمات 
 دختر خالم... هیهان نیهم

  دیامروز با نمی بب مهیو ن  ۱۲بودم که گفت:  لیو تحل  هیهنوز در تجز گهیراست م  دمیکه فکر کردم د کمی 
 گشنه پلو با خورش دل  ضعفه بخورم ؟ 

 م...  ری: نه نه االن مام ی کردم به خودم ب یو سع  رونیاومدم ب  الیاز فکر و خ  

 تر رفتم که به آشپزخونه برسم...  عیاتاق پرت کردم و هرچه سر یساک رو تو بای تقر 

 خونه  نیکردن راه تو ا یط یبزارن برا دیبا  یزی چ یقطار لیر یخط واحد  هی یوا یا 

 از پا افتادم واال...  

کم درست کنم حاال به   میتا نیا یغدا رو تو نیو ساده تر یدفترچه رو باز کردم که فعال معمول عیسر 
دو نفر   یکه اونم به اندازه  خورنیمگه ظرفم م ی... ولخورنی م یدونفر چرا؟ فک  کنم آقا خعل  یاندازه 

 خواستن...چ بدانم خدا عالمه 
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 ) اومد تو آشپز خونه...هی( همون هان هیکی دختر پالست نیکه ا کردمی و رو م  ریداشتم دفترچه رو ز 

 ...کنهی م کاری دست تو چ ار یمات یدفترچه  ؟یکنی م کاری چ ی: دارهیهان 

گفت که   اریمات  یوقت یبود وهست اومد: مگه کر بود نی که صداش برام دلنش ی همون خانوم  یصدا 
 خدمتکار مخصوصشه؟...

 بهم انداخت..  ینگاه بد هی هان یچرا ول دونمینم 

 مستخدم داشته باشند جناب انتظام السلطن ه دیبا  اریخونه فقط آقا مات   نی: تو اهیهان 

  چکسیه  میای ر تا عشوه مخونه هزا نیشدن مخصوص حاال ما تو ا ومدهی دارنا ن ییمردمم چه شانسا 
 ... کنهی نم گامونین

که از چشم  نه یبخاطر هم یایتر از خودت هم م فیهزار نفر کث یخانوم بزرگ: چون عشوه هات رو برا 
 نجس... یدختره  یاصن زنده باش شهیروت م  یچطور  دونمیفقط نم یهمه افتاد

که قرار بود درست کنم سر گرم   یا یبحثشون گوش بدم خودمو با ماکارون  یبه ادامه  نکهیبدون ا 
 کردم... 

ربع به دو داشتم دنبال ظرف و قاشق و   کیتا  کیرو حاضر و آماده کردم فقط از ساعت  یهمه چ 
 ...گشتمیم   نایو ا وانیچنگال و ل

 بود   یچ  یمخصوص با ماکارون  یدنینوش  یاوه راست 

 آها آب گاز دار....  

 به موال ارهی چه کارا آدم شاخ در م زایچ یاوهو چ 

 ساعت دو به مقصد برسم... شاالیبه دو راه افتادم که ا قهی دق ۵آماده کردم ساعت  رویهمه چ 

 . ..کنندیعجب...آدم رو به چه کارا که وادار نم  

کم  هگیکه د دمیفهم میمیقد یخعل  یساعت مچ یرو از رو نیا دمیدرست راس ساعت دو بود که رس 
 رو  وداع بگ ه ی دار فان خواستیکم م
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 تق تق تق.... 

 تو   ای: باریمات 

ناهار   نی خوایکنما خب ساعت دو مگه نم لیتبد یکی زیبه ف  ییایم یاز ش بشوی ....بزنم ترکیپسره  
 . ..گهیباز کن  د  ایدستم پره ها ب نیکوفت کن 

 دستم پره... نیزحمت باز کن  یب  اریزرت و پرتام گفتم: آقا مات  یهمه  یبه جا 

 بشر   نی ا هیدرو باز کرد و به داخل دعوتم کرد اصن انگار ن انگار من خدمتکارشما عجب خر اریمات 

 با لبخند وارد شدم  

 رفت ها....  ادتیزود حرفامو  یخعل ی: چ وقت شناس ولاریمات 

 . .. یزنیم  شی ته تو شنرف ادمیذره فکر کردم ن بابا  هی 

 ...ادمهی: ن واال نا یروژ 

 ؟  ی صدام کن  ی: گفته بودم چاریمات 

 .... اریاومد در که زدم گفتم آقا مات  ادمیاوه  

 ... اریآ...مات دی: اها اون مورد بله ببخشنا یروژ 

 زدم... یو لبخند مسخره و کج و کوله ا 

 . ..نهی سنگ نایدستم درد گرفت ا نمیبش شهی: خب حاال منا یروژ 

 : چرا که ناریمات 

 گذاشتم و خواستم برم ک  زیم یرو رو  ینیس 

 : کجا.... اریمات 

 ...گهی: برم دنا یروژ
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 خب...  میناهار بخور ایب یتازه اومد ی: کجا براریمات

 من خدمتکارتم...  غمبریبه پ  ریآقا به پ سهیرئ   نیا نین شما بگ سه؟یرئ نین ا ایب

 انسان عاقل و بالغ... هی نیبتمرگ سرجات ع  شهیواس تو ک بد نم  یشو روژ خفه

کم ناهار  شهیخودم هم یبرا کوچولوی بعدم  دمیکش  اری مات یمانند نشستم و اول برا خجول
 ... خوردمیم

 عادتو مادرم تو دامنم انداخته بود... نیا

 دور نموند...  اریع شد که از چشم ماتخاطرات گذشته اشک تو چشمام جم یادآوری با

 : تو حالت خوبه...؟اریمات

 به لبم نشوندم... یمصنوع یلبخند 

 )!!!؟؟؟یری میم یبگه اسمشو نگ  سین  یکی ...( اری مات ین ی: بله آق....ن نا یروژ 

 شست و شو... یبرا نییبعد از صرف ناهار ظرفا رو جمع کردم و بردم پا 

 ن کنیم  زیتم  یرو چطور یبزرگ نیا خونه به  کردمی با خودم فکر م 

 ...نی ک گهید نایوا ا کردنیم  زی از دخترا داشتن آشپز خونه تم یوارد آشپز خونه که شدم گروه 

  یچندرغاز که هفتگ نیهم یخوا یم گهیدرست کار کن د ی دختره: معصومه چرا انقد شل و ول هی 
 قطع کنن... دنیبهمون م

 ....؟یهفتگ 

 : سالم... نا یروژ 

   نییباز گفت: س...سالم خانوم بفرما  یبا رو کردی همون خانومه که داشت غر غر م 

 ...ن؟ید یشما چرا زحمت کش  

 ...شورمیمن م نیبد 
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 خنده...  ریزدم ز   یپق هوی گفت؟ خانوم.... یچ نیجانم ا 

 ... نیمث شما راحت باش یکیمنم  هی: خانوم چنا یروژ 

 ....ارمی من مستخدم مات 

 البته از نوع مخصوصش... 

 و به کارشون ادامه دادن... دنیکش یاز سر راحت ینفس 

 بو د  یچ یمنظورتون از هفتگ دی: ببخشنا یروژ 

 ه گید میری گی....بعدم حق الزحمه میکار زینظافت و تم   یبرا میایبار م کیخانومه: خب ما دو هفته  

 ردم به شستن...و شروع ک  کی گفتم و رفتم ظرفارو گذاشتم تو س  یاوهوم 

 نگاه بهش انداختم... هیدفترچه رو باز کردم و  ۳ربع به  هیکردم خب  کمیبه ساعت کوچ  ینگاه 

 ...رنیکه خانوما کارشون با آشپزخونه تموم شده و دارن م  دمید نمیدر همون ح 

 دوباره چشممو به دفترچه دوختم... 

 درست کن  ای: امشب الزان اریمات 

 گذاشتم رو قلبم و برگشتم سمتشو دستمو  دم یکش ینیه 

 بود وسط افکار م  دهیجن بوداده جفت پا پر نیع که

 ....بله چشم....دم یترس یوا ی: انا یروژ

 شد...  داشیاز کجا پ  دونمینم   یکی دختر پالست نیزد که ا  یک یکوچ  لبخند

 ن؟ یشام بخور ری حق یبنده  نی امشب با ا نیدیجان افتخار م اری: مات هیهان

 بخورم....  نایبا روژ خوامیجواب داد: ن م یسرد و خشک و جد یخعل  اریمات
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تو   خوامی ن م یبگ یری میخدا م یدختره با من دشمن بشه ا نیمونده ا نیحاال درسش کن هم  ایب 
 تنها باشم...   خوامیم یمثال بگ ایاتاقم بخورم 

 خدا چرا من انقد شور بختم اخه.... یهووووفففف ا 

 ارامش خودتو حفظ کن و به کارت برس....  یروژ یل یخیحاال ب  

 شروع به کار کردم.  یبا لبخند تصنع  

 

 .یمردم از گشنگ میکوفت کن  اد یحاضر و آماده بود و منتظر اقا بودم ک ب یهمه چ  ۹راس ساعت  

 )...یذاتا بد دهن ستایدست خودت ن  نی (وجدان: بب 

 خورمتا یم امیوجدان االن گشنمه م  ریخفه بم  

 ) ��(وجدان:  

 نه منه بدبخته   دیکش یگرسنگ قهی خالصه بعداز چند دق 

 شد.... داشونیفلک زده آقا پ 

 انقده اخم کرده که انگار ابروهاش همو بغل کردن... هیاوه اوه نگا چقدم عصب  

 "  دهینشانه" رو مخم راه نرو نیو فک کنم ا 

 ا یحس جواب دادن نداشت   ای دنیخودشو زد به نشن  ای دیکردم که فک کنم نشن یلب سالم  ریز 

 کوفت)... ای ای یه  ای(وجدان: خو مرگو  

 ... ایاعصاب تر یب  اریمات نیباشه بابا توام از ا 

 به خوردن... مینشست و شروع کرد  یحرف چیه یب 

 شست و شو ک... یبرا نییجمع کردم ببرم پا  لویبعد از خوردنمون وسا  
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 . ..ترکهیسرم داره م اریمسکنم برام ب هی یگردیبرم  یدار نای: روژاریمات 

  هیکیک باز پالست گشتمیو کارامو که کردم داشتم دنبال قرص م نییگفتم و رفتم پا یلب  ریچشم ز 
 شد..  داشیپ

 . ..؟یگردیم ی: دنبال چهیهان 

 اختم: مسکن  بش اند ینگا سرسر هی 

 اس ییباال  نتی اون کاب ی: توهیهان 

 برم ک بازومو گرفت... خواستمیمسکن برداشتم و آب هم برداشتم و م 

 : بله ؟ نا یروژ 

 : حواسم بهت هستا مراقب خودت باش...هیهان 

 نگا بهش انداختم ک از صدتا برو بابا بدتر بود. ..  هی 

 از دستاش جدا کردم و رفتم باال...  بازومو

 پس؟  ی: کجا مونداریمات

 ... شستمیداشتم ظرف م دی: ببخشنا یروژ

 ....شدمیبالکن و منم رفتم ک کپه بزارم داشتم کور م  یرو بهش دادم و بعد خوردنش رفت تو  مسکن

پهلواون پهلو کردم کمرم رگ به رگ شد پوووو   نیاز بس ا برهی با چرا خوابم نمبا  یاونور ا یه نوریا یه
 ف 

 اد؟ ی از بس خوابم م شمیدارم کور م گفتیبود م ی: ک وجدان

 ...میمیشدم و رفتم سر ساک قد  یوجدان باز الی خیب

 از مادرم انداختم...   ادگارینگاه به ابزار آالت و تنها  هیباز کردم  درشو

 بود  دهیبه من آموز یبود ک مادرم سالها از بچگ  یکار یعطر ساز 



 تار یروژ

17 
 

 دهیوجدان: آموخته ن آموز 

 ی حاال هرچ  

داشت ک به   یخنک یبسازم عاشق بوش بودم بو اسیگرفتم ک عطر گل  میدر آوردم و تصم لمویوسا 
 د دایم یآدم انرژ

ناسم پر کردم و از عطر نا  یا شهیبعد از اتمام کارم ش  کردمی صبح داشتم درست م  یکای تا نزد 
 ... دمیخواب

  سی و سرو  هیاول یخودکار باز شد بعد از کارها  میو ن شی بودم چشمام ساعت ش   زیاز بس که سحر خ  
و رفتم  دمیورزش پوش  یمناسب برا یتو اتاق لباسامو  عوض کردم و عطرمو زدم لباسا یکوچولو

 ...رونیب

 بابا... یا دهیچرا لخت خواب نیاوا خاعک به سرم توبه توبه ا 

 کنم  دارشیب نو یا یجوریاالن من چ 

 آدم صداش کن...  نیوجدان: ع  

 هاااا... گهیراس م 

 . ..اری...ماتاری: مات نا یروژ 

 ه یماشاال چقدم خوابش سنگ 

 پتو دستمو گذاشتم رو کمرش  یاز رو دیدقت داشته باش زیدوستان عز 

 ... اری:مات نا یروژ 

 : هوم؟.اریمات 

 . ..گهید  دارشوی:پاشو بنا یروژ 

 بمش که از خواب دو رگه شده بود گفت: ساعت چنده؟ یصدا  اربایمات 
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 نگا به ساعتم انداختم: هفت  هی 

ار  برد کیکوچ  یکی بزرگ  یکیتو کمد سمت راستشه  ی: دوتا طناب مشک دیبه چشماش کش یدست 
 تا حاضر بشم.... اطیبرو تو ح 

  نیداشت ع  یک یپالست یدختره   نیک ا اطی گفتم و رفتم طنابارو برداشتم و رفتم تو ح یلب  ریچشم ز 
 ..دیدویاسب م

 نشستم... یورود   یسکو ینکردم و رفتم رو یبهش توجه 

که از تعجب گرد شده بود اومد  ییلحظه مکث کرد بعد با چشما هیکه  شدیداشت از بغلم رد م 
 سمتم...

 ؟  یکن ینگا م ینجوری: چرا انا یروژ 

 ...؟یک زد  هیچه عطر نی: اهیهان 

 سی بهش رفتم و رومو ازش برگردوندم: به شما مربوط ن یچشم غره ا 

 گرفت و منو برگردوند سمت خودش.. قموی هوی 

 وگرنه...: درست جوابه منو بده هیهان 

 ..؟ی : وگرنه چاریمات 

 ...میبرخورد کرد نشیآتش یسمتش که با چشما میهردو برگشت 

 ...میوقته دنبالش یداره که ما خعل یزیدختره چ نیا اری: مات هیهان 

 ؟  هیمنظورت چ ؟یگیم ی: چ اریمات 

 بوش کن...  ایب  یبه خنگ یزن یکرد:چرا خودتو م یپوف هیهان 

 ...دیکش یق یبه سمتم اومدم و نفس عم  عیسر اریمات 

 ...اسی : ع..عطر گل اریمات 
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 داره مگه؟... یرادیباال انداختم: اره خب ا یشونه ا 

 ... ش؟یزد و گفت: بگو...بگو از کجا آورد یق یلبخند عم 

 ؟  دیگیم یشماها چ  ارم ی: خودم درست کردم واقعا سر در نم نا یروژ 

 خنده...  ری زد ز یپق  هیهان هوی 

 ...زر نزن دروغگو... شی : تو ساختهیهان 

 با اخم نگاش کردم: مدرک دارم...  

 مدرکتو. ..  نمی: بب اریمات 

 از جام بلند شدم  

 د  ییای : دنبالم بنا یروژ 

 در اتاقم و باز کردم و ابزارمو نشونشون دادن...  میدیرس ار یبه اتاق مات  

 عطر. ..  نمیا ناهاشیعطرو دستم گرفتم: ا ی شهیش 

 د یکش ی قیبرد و نفس عم  شی ن یب  کیعطر رو از دستم گرفت و نزد اریمات 

 مال من باشه؟  نیا شهی: م اریمات 

 به عطر انداخت م  ینگاه 

چ خبره؟ چرا انقد  نجایا یبگ شهیقبلش م  یتو ول به  دمشیدرست کنم م تونمی: خب من بازم م نا یروژ 
 عطر براتون مهمه... نیا

  یتو یول می شرکت خارجه در رقابت   کیسالهاست با  میدار یعطر ساز یزد: ما کارخونه  یلبخند اریمات 
  نیا یول میاریدر ب اسیگل  یاز تو  یجالب  ومیفورموالس میهنوز نتوست   اسی عطر گل  یمسابقه 

 معرکس...  یک تو ساخت یعطر

 واس شما...  کنهیزدم: باش اگه کمکتون م  یلبخند محو 
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 بغلم کرد. .. دیحرکت پر کی یعطرو از دستم گرفتو تو 

 له شدم...  اری: مات نا یروژ 

 و ازم جدا شد  دیخند 

 : واقعا ازت ممنونماریمات 

 رفته بود تا قبل بغل بودا بعد وسطاش رفت...  هیهان 

 جم و جور کنم...  لمویدادم و رفتم وسا  لیبهش تحو  یلبخند 

 درست کنم.... گهی عطر د هی دیامشب با 

 بره...   ییجا خواست ی انگار م دیپوشی م یرون ی لباس ب داشت

 . .. میو برگرد  میبر  ییجا هیتا  دیآماده شو با  نای: روژاریمات

 : چشم...نا یروژ

 ...رونی و رفتم ب دمیاشون کهنه بودن اونارو پوش  هی نداشتم بق شتریلباس و شلوار و شال نو ب هی

 ربع به هش ت  ک یکردم  کمی به ساعت کوچ ینگاه

 ... یصبحونه بخور ۹ساعت  یخوایمگ نم اری: مات نا یروژ

انگار   اریمات گهیم نی دم داره واال همچ شمیشمیاز پشت سرم اومد: واه ک یکیخانوم پالست یصدا هوی 
 ... کنهیفرندشو صدا  م یداره بو

   ؟یدار یصدام کنه مشکل  ینجوری: من گفتم ا ه یکرد و روکرد به هان یاخم  اریمات 

 ام اخم کرده بود: اره  هیهان 

 ... ؟یتو اتاق من خورهیم یبه توق  یتا تق  یزد: مشکل خودته تو چرا ه  یپوزخند اریمات 

 ... ؟یبر یخوایقصد عوض کردن بحث رو داشت: کجا م هیهان 
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 کارخونه... میری چپ چپ نگاش کرد: م اریمات 

 خب پس صبر کن حاضرشم.. یزد:خعل  یلبخند هیهان 

 : تو کجا؟... اریمات 

 ؟ میر یم  ی: مگه نگفتهیهان 

 بود ن تو...   نایداد: منظورم به روژ لشی از اون پوزخند باحاال تحو اریمات 

 ....رونیا حرص نگام کرد و رفت ب ب هیهان 

 ه گید م یخب بر  ی:خعلاریمات 

 ببره... خوادی پشت سرش راه افتادم حاال چرا منو م  عیمط 

 ...میشد شی ام و. مشک یسوار ب 

 ...داشتمیدوس م یرو خعل یبود و خب بدم نبود منم رنگ مشک  یبشر کال دنبال رنگ مشک نیا 

   میدیباالخره رس 

  یو قسمت ها از هم جدا بود مثال عطر"ورساچ" تو ومدیعطر م  ی...بومیبزرگشون شد یوارد کارخونه  
 ...گهی قسمت د هی یقسمت و  عطر"مونت" تو هی

 ... اسیکه سردرش نوشته شده بود  میقسمت شد هیوارد  ار یبا مات  

ند و مگس بود کاری و کارکنان اون بخش ب ومدیبخش نم نیا یاز تو  یخاص  یبو چیه یول 
 ... پروندنیم

 ...کردیباز بهشون سالم م یبا رو ارم یهمه سمتش اومدن و مات  اری مات دنیبا د 

خوب خوب براتون   یمحترم خبرا ونیگفت: خب خانوما و آقا یسالم و احوال پرس  یبعد از کل اریمات 
 ک....  نهیاوردم و خبر خوب ا

 دوختن  اریهمه چشم منتظرشونو ب مات 
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 کرد م  دایرو پ   اسی عطر   ومی: فورموالساریمات 

خوشال بودن در کل منم با لبخند نظاره گر ماجرا   یو هورااااا و حاال هرچ  غی همه دست زدن و ج  
 بودم....

گفت: چطور   دمشیدوست یبود نم  یچون چشاش رنگ یو باحال بود ول  پیخوشت یآقاعه ک خعل  هی
 م..  یدینرس جهیبه نت  یول میکن یم  شی آزما میه؟..ازکجا؟..ما ماهاست دارممکن

 خانوم هستم  نیا ونیزد: بله و همشو مد ی لبخند ذوق دار اریمات

 انداختم... نیی دادم و سرمو پا لیبهش تحو  یبه من اشاره کرد لبخند خجول بعد

 ... ؟یدیکارخونه رو نجات م یک دار یهست  یهمون آقاعه: خب خانوم جوان شما ک 

 ...کنهی کمک م زیهمه چ یبه من تو یدوست منه...و خعل نا یکردم ک گفت: روژ  اریبه مات  ینگاه 

 (حاال خوبه کال دو روزه خدمتکارش شدم)!.. 

 ... یال چن سالته خانوم ناجخوشگله گفت: حا  یعیخوشگل بود و معلوم بود طب یخانوم ک خعل  هی 

 لبخند ناز نگاهم کر د هیبعد با  

 سالمه... ۱۸: من نا یروژ 

 . ومدیالبته صدام از ته چاه در م 

 همه چشماشون گرد شد... 

واس خودش مث فرفره   یا زهیخاله ر هیخانومو  دیریکرد: باشه بابا دست کم نگ یتک خنده ا اریمات 
 تخته هس بزنه بش....  کی دنز  یو بزه کس زی انقده ت مونهیم

 همه شروع کردن به زدن به تخته... 

 . .. نمیاون عطر رو بب شهیآقاعه: م 

 ... مشیببو  خوامیمهرزاد خان اول من م ری خانومه: نخ 
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 فهی مهرزاد انداخت: باالخره خانوما قدرتمند ترن بفرما لط  یبغ کرده  ی  افهیبه ق  ینگاه اریمات 
 خانوم... 

 اس...  فهیخب پس خانومه ام اسمش لط  

 گرفت و بو کرد... اریعطر رو از مات  

 یدار ولیمنو بغل کرد و گفت: ا دیو پر دیفرا بنفش کش غی ج هیبعدش  یلحظه خشکش زد ول هی 
 خوبع...   یخعل  هیعال نیدختر ا

 زدنه..  غیچه وضع ج نیدارم توروخدا ا یقلب  یمن ناراحت فهیاز مهرزاد گفت: لط  ریغ آقاعه به هی 

 ...یکشی مطمئنم اروده م یزده شدم اصن خودت بو کن جانی ه یخعل  یول  اری : ببخش سامفهی لط 

 ک  یاومد نزد 

 ... نمی: بده بار یسام 

 ... اریجلو و افتاد تو بغل مات دیپر  اریرو تکرار کرد اومد بپره بغلم ک مات   فهیو کار لط  د یبو کش ارمیسام 

 ... هیعال نیا یتو لنت ی ساخت  یبزار برم دوتا ماچ آب دار بکنمش چ   ییخدا اری: مات ار یسام 

 .... کردنی گرفت و همه دست به دست عطر رو بو م اریو عطر رو از سام  دیخند اریمات 

 یتو شدی چشماش برام آشنا بود روم زوم کرده و نم اشک رو م یک خعل یپسر تی اون جمع نیب 
 ...دیچشمام د

 اروم اروم به سمتم اومد... 

 ...دی گونش غلت یقطره اشک از چشمش جدا شد و رو هی دیبهم ک رس 

 اره؟  یخودت یمراد نایروژ  نایآقاعه: روژ 

 انداختم: شما..؟.. میشونی پ یرو یک یاخم کوچ 

 اخه... یانقد بزرگ شد یمنم ،عرفان تو ک نایآقاعه: روژ 
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 ...ختنی ری مهابا م یب  اشکاش

 بشه... لمیکنم و نزاشت خالم کف  یمن خونشون زندگ خواستیک دلش نم یهمون  عرفان

 ... یعاقا اشتبا گرفت ری:نخ نا یروژ

 خونه... میاگرنه برگرد میانجام بد میهس ک بر یا گهیکار د اری: ماتار یکردم به مات  رو

 ...شگاهیسمت آزما میاومد سمتم و دسشو گذاشت پشتم: بر اریمات

 از ماست... یهم عضو نایدوستان از امروز روژ خب

اون عطر رو درست کنه من  تونهیاز تو و مادرت نم  ریبه غ یکس  یکنی عرفان داد زد: چرا انکار م هوی 
 ...کنمیکردم ولت نم   داتیحاالم ک پ شناسمیخوب  م  یتورو خعل

خوردم به پستت دو اون  یمن خودم تصادف ینکرد دامیتو پ  کیشد:  زیصبرم لبر یکاسه  گهید 
داشتم اما شما   ازیبه خانواده ن یزیاز هرچ  شتریهمتون اون موقع ک ب نیولم کرد دیک نبا یموقع
 وشآغ هیبه   ازی ساله ک ن ۱۵دختر  هیبه حال خودم اونم   دیولم کرد  یچیه نیکرد  کاری چ نیکرد کاریچ

مدت ک    نیا یتو یمن بش چینکن پاپ یمهربون مادرانه داره پس سع یبه دستا  ازیگرم پدرانه داره ن 
 ... نیحاالم نباش نیسه سال کجا بود نیا یدور و ورم نباش و پرت به پرم نخوره تو نجامیا

 قطره اشک از چشمم بچکه...  هیاجازه ندادم  ی به حرفام نداشتم حت  یاعتماد چیو خودم ه 

 ... میمتعجب همه رد شد یچشما یرو گرفتم و از جلو  اری مات نیآست 

 ...دمیکش قیچندتا نفس عم  مید یک رس شگاهیبه آزما 

 :خب؟..اریرو کردم به مات  

 االن؟.. ی: خوب اریمات 

  یچ زایچ  نجوریکردن اتاق و ا زیو تم در کنار شما کار کنم پس غذا  نجای: خوبم اگه من بخوام ا  نایروژ 
 ..شه؟یم

 فقط شام رو درست کن..  میخوری م  نجایصبحانه و ناهار رو ک هم  چی: هاریمات 
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 از خدمه ها..  یکیبه   سپارمیاتاقم م یزیتم 

مختص خودمه...از  شگاهیآزما  نجایدوباره شروع به حرف کرد: ا اریچن لحظه سکوت شد و بعد مات  
 ...میکن ی با هم کار  م  نجایبه بعد ا نیا

 وارم اندازت باشه. . دی اونم روپوش توعه ام 

 ک اونجا بود اشاره کرد.. ید یبعد به روپوش سف 

خب من کار    نایدم و دستگاه و ا نی ا یول  یمن روش کارم سنت اری به دستگاه ها انداختم: مات ینگاه 
 ... ستمیباهاشون بلد ن

چن نسخه  میتا اون موقع خودمونو آماده کن   دیما با گسیسال د ۴مسابقه  نایزد: روژ یلبخند اریمات 
 کنم و مث تو با دستگاه بسازمش..حلع؟..   یک من نسخه ها  رو کپ یسازیم یسنت

 زدم ک در اتاق زده شد...  ت یاز سر رضا یلبخند 

 باهاش حرف بزنم لطفن..  خوامیم اریعرفان بود: مات  

 بار باز و بسته کردم...  هی دییتا یبهم انداختم ک پلک هامو به نشانه   ینگاه اریمات 

 .. سمیمیوا رونیمن ب نای: باشه روژاریمات 

در رو پشت سرش ببنده ک   خواستیعرفان داخل شد م دیلب گفتم ک فک کنم نشن   ریز یباشه ا 
 مانع شدم.. 

 بزار باز باشه. .  خوادی: نم نا یروژ 

 ها نشست..   یاز صندل  یکی  یباز گذاشت و رو مهیدر رو ن  

کلمه حرف نزده باباام ک پارسال سکته کرد و رفت و   هیساله ک  ۳ قایمامان االن دق نای: روژعرفان 
االن  یکردی م یزندگ شمونیتو پ ذاشتمیو م  کردمی نم ی منه اگه من چموش  ریک همشم تقص  دونمیم

 ببا عذا  خوامیمن نم  نایجبران کنم روژ خوامیمن م شد یهم بابا بود و هم مامان حالش خراب نم
تو   یک چه خاک فهممیبرم اون زمان سنم کم بود و بچه بودم باالخره االن تازه دارم م  ایوجدان از دن
 ..نا؟یروژ  یبخشی سرم شده م
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  نمیبش ام ی ازم انتظار نداشته باش ب یول  دمیخشزل زده بودم: عرفان من ب شگاهیآزما زی با اخم به م 
ن   یفتی روز ب  نیکنم ک تو به ا  یزندگ   شتیپ  امی خاله و بهش بگم ببخش ک پسرت نزاشت ب شیپ

 پسرش بشه...  عی مط نکهین ا ستادی م یپسرش وا یمن اگه خاله بود جلو یخاله 

 ...یبر یتونیم مونهینم  یحاالام حرف 

 ...نمشی کنه چون اصن راه نداره ک من بب یتاب یبه خاله نگو ک ب یزیشدن منم چ دایاز پ 

 بده... ادیبهم  زیچ  یقراره کل اری مات نجایکار دارم ا یحاالم به سالمت من کل 

 .؟ یشناسیرو از کجا م اریعرفان: تو مات  

 ... رونی به تو جواب پس بدم برو ب دیبا کنمیکردم: فک نم یزیاخم ر 

 ...رونیو رفت ب   نییپابدون حرف سرشو انداخت  

 بچه پررو. ..  

 ...میاز کجا شروع کن  یاومد تو : خب مات اریمات 

 ... یعن ی اری تو دهنم: مات  دمیکوب یگفتم دو دست یچ دمیفهم  هوی 

 چطوره ؟  کنمی صدا م یصدا کن منم تورو روژ  یخنده: خب اشکال نداره تو منو مات ری زد ز  یپق هوی 

 زدم: خوبع...  یلبخند خجول 

 .. ی..خب ماتیدون یک م  ادیتو خوشت نم یامممم ول 

 نداره .   یرادیزد: ا ینی ریلبخند ش  اریمات 

 ی وسط افکارات منو مات دی و اعصاب خورد کنه سه نقطش پر غویو ج  غی ج  یبا صدا یک ی هوی 

 ...میما منتظر ااااایانتخاب نکرد تویغات یلوگو تبل  زمیجووووون عز  اری : ماتمایس 

 ی خودتم لوگوشو انتخاب کن  خامیم یکارو ارائه داد  نینگاه بهم کرد و گفت: چون تو ا هی 

 کارا؟ نیا یکوچولوان برا کمی شونیا یکن یفک نم  زمی : وا عزمایس 
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واسه کارخونه و   یکرد کار یچ یک بزرگ بود  ییتو زمیباز ازون پوزخند حرص دراراش زد: نه عز اریمات 
 ... کنهیخانوم کوچولو داره سربلندمون م  نیهم  یشرکت ول

 دادم.... لشیو پسرکشم و تحو کیبهم انداخت ک لبخند ش یبعد نگاه قدردانه ا 

 ... بردیداشت کشون کشون منو م بای تقر رونی ب دمیبعدم دستمو گرفت و کش 

 ده شد دستم عه...خب کن یکش ی منو م یدار قایچرا االن دق اری: مات نا یروژ 

 حواسم نبود...  دیبا خنده نگام کرد: عاخ ببخش اریمات 

 گرفت  شونوی کی ک چشمم  کردمیداشتم لوگو ها رو نگا م 

 واقعا جالب و خوشگل بود 

 کشون اومد سمت ما  ریبود آژ فهیانتخابش کنم ک همون دختر با نمکه ک اسمش لط  خاستمیم 

 ببر صداتو کلم رف چت ه ؟  فهی: لط اریمات 

 بگو   ومویدرآورد: اسم لوگو و فورموالس اری مات یبرا ییادا فهی لط 

 ... گید زی...چزهیدسپاچه گف: ام چ اریمات 

 ی : نگو ک انتخاب نکرد شدیهرلحظه قرمز تر م فهی لط 

 گرفتس مگ ن ی : هوا امروز خعلاریمات

 م  ک قرار بود انتخابش کنم انداخت یینگاه به لوگو هی

 " نینوشته بود"جاسم   روش

 : چرا چرا انتخاب کرده...فهی و روبه لط اری مات  شی پ دمیپر عیسر

 : خب؟ کردیهنوزم مشکوک نگا م فهی لط

 ن یانداختم: جاسم  ارینگا به مات هی 
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 ام اسمو نوشت و رفت  فهی گرد و لط ارچشاشیمات 

 نکرد م  داتی: چرا زودتر پ اریمات 

 ک خودم اومدم جناب   ینکرد دامیزدم و گفتم: تو پ  یچشمک 

 لوگوشو بسازن  میبد دیسرداد:حاال با  یبلند یخنده  اریمات 

 جا هس...  نیانداختم: نوچ هم توریبه مان  ینگاه 

 کرد ی و ماچم م  دیپریکنارو م  زاشتیو م یکارمند سی رئ میشرکت نبود یمطمئنم اگه تو 

 )  هی(اعتماد به سقفت تو حلق هان 

 ...توحلقش واقعا یدار ولیا یخوب اومد نویا 

 شگاه یتو آزما می لوگو دوباره رفت یبعد از انتخاب و انجام کارا 

 بدونم زای چ یخعل  دهیچی پسر پ نیدوس داشتم درباره ا یخعل 

 ) دسیچ ی(وا کجاش پ  

 باش  سیه 

کاخونه   هی  یچطور یدار یشما سن کم اری: مات دم یپرس  ایبرنده شد و دلو زدم به در یعاقبت کنجکاو 
 پس؟. .  یچرخون ی رو م

ام دوست نداشتم   یگفت: خب درس و از بچگ کردیرو چک م  یهمونطور که داشت دستگاه اریمات 
  زیاون م  یبخوره راس  ندمیمشغول بشم تا حداقل به درد آ نجایگرفتم ا  میکارخونه ام ارثمه تصم نیا

 توعه  یبرا

از هم فاصله گرفته بودن  شگاهی آزما زیم ی لهیو به وس خودش بود ز یم یک روبه رو  زیم هیبعد به  
 اشاره کرد...

 دارم   یحس خوب  یبرام گرفته ول  یم یچه تصم ندهیآ دونمیدارم نم  شی در پ ی چ دونمینم 
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 نگاه کردم   زیم یرو لینشستمو به وسا زی پشت م 

 لحظه خشکم ز د  هیدر کشورو که باز کردم   

 چقد الک...  یوا 

 شد  انی چارچوب در نما یتو هیدر کشورو ک بستم در اتاق با شتاب باز شد و هان 

 ...شهیچرا از کلش دود بلند م نیخودت رحم کن ا ایخدا 

 انداخت و اومد سمت من   ارینگاه خشم بار به مات هی 

 ی من نشست زی پشت م  ی: تو به چه حقهیهان 

 ؟  یزن یسر من داد م ی چه حقمث خودش جواب دادم: توبه  ستادمویپاشدم جلوش وا 

 یدهات ی: سوال منو با سوال جواب نده دختره  هیهان 

 ی کی پالست یخونم به جوش اومده بود: به من دستور نده دختره  گهید 

 ششششششیگرد نگام کرد: ا یچشما با

 شششی: سرت توجنا یروژ

 دی ترکیکه داشت م  اریمات

 حالت چندش نگام کرد: کصافط  با

 و لطافت   یبا نرم  افتیتو اون ق  دمیدوباره نشستم سرجام:ر لکسیر  یخعل

 خند ه ری نتونست تحمل کنه بلند زد ز گهید اریمات 

از ما حقوق   ینره دار ادتیفقد  می! باشه بچرخ تا بچرخه؟ینجورینگاه با نفرت بهم انداخت: ا هی 
 ی  ریگیم

نره در   ج یچرخ و فلک سرت گ  نیا یفقط بپا تو یخانوم میچرخ یگفدم: م  زدم و  یاری پوزخند مات 
 ب سالمت   یس یضمن طرف حساب من تو ن
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 شد  رونیبلند از اتاق ب  یو با قدما رونی نفسشو با حرص فرستاد ب 

 لهیخوشگل درخت نارگ   هیشب افشیق  بیبد ترک یری کبیا یمنم شروع کردم با خودم غر زدن: اه دختره  
 ...کنهیم  یرزت و  پرت اضاف  نجایبعد واس من ا

 به گوشم خورد  اریمات یخنده  یادامه بدم که صدا خاستمیم 

 رو دهنم  دمیدستمو محکم کوب  

 !د؟یشن  ینی یوااااعا 

 ) خندهی(نه مث تو اسکوله واس خودش م 

 ...نیی به درونم ندادم و کلمو انداختم پا یتیاهم 

 ... نیدون یم زهیآمممم خب چ  :نا یروژ  

 دم یکش یق ینفس عم 

 ...گهی:خب اعصابم خورد شد دنا یروژ 

 ..یشرک کن  یگربه  هیشب  افتویق خادیخانوم حاال نم یسرداد: باشه روژ یدوباره خنده ا اریمات 

 زل زد م  زی نگاهمو ازش گرفدم و به م  سیکامال پوکر ف 

 .. کنهیم  کاری و معلوم نبود داره چ رفتیدستگاه عجق وجق ور م  هیداشت با   اریبود ک مات  یربع هی 

 ر  ای: مات نا یروژ 

 : هوم؟!..اریمات 

 خنده یهوم و کوف هوم و درد هوم و زهر هوم و دنده ب دنده هوم و چرا نم 

 (عخ خدا رد داد) 

 وجدان جان  ری میب 
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 . .ه؟یچ  قنیدق نجایبپرسم نقش من ا شهی: منا یروژ 

 نگام کرد: مگس کش یالبته کج و کوله و مسخره ا با لبخند ژکوند و 

 گرد نگاش کردم  یبا چشا 

 واقعا  ی: مرس نا یروژ 

   دیدوباره خند 

 امروز فاز خندش گرفده برا ما  نمیا یرو آب بخند یع

 تق تق تق...  تق

 : بله؟!..اریمات

 ... یم ی: مات ار یسام

 ار ین و مات  یحرفشو بگه: کوفت مات  ینزاشت ادامه  اریمات

چند تا سوال درمورد روش کار خانوم   هی خواستمیم ارینگاش کرد: خب حاال توام مات یچپ چپ  اریسام 
 م  سی ازشون بپرسم و  گزارش بنو یمراد

 نمی لحظه صبر کن بب هیشده؟..  یچ 

 ه  سیگزارش بنو اسیدرمورد ساخت عطر  

 ی بره چلو  ومیاگه فورموالس شهینوچ  نم  

 .یداشته باشن چ  یزیچ  یجاسوس یاگ نفوذ 

 ) ای کنی نگا م ادیز لمی( توام ف 

😒   

  نیا یجناب دونستن و گزارش نوشتن برا  دیکنه ک گفدم: ببخش دنیشروع ب پرس  خاستیپسره م 
 ؟ هیاالن ضرور گسیسال  د  ۴ یک برا ومیفوموالس
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 با دقت نظاره گر لحظه ب لحظه و تمام حرکاتم بود  اریمات 

 ..میو آماده کن می س یگزارش بنو دیبم کرد: خب باالخره ک با ینگاه مسخره ا  اریسام 

و آماده  سم ینویباالخره من گزارش رو براتون م دیگیم  دیبهش کردم: خودتونم دار یبا لبخند نگاه  
 ... دمیم  لیو روز مسابقه تحو کنمیم

 و با لبخند دوتاشونو نگاه کردم  

 کنجکاو ب من  ینگاه  اریانداخت و مات  اریبه مات ینگاه  اریسام 

 >حله!< باز و بست کردم  یمنم پلک هامو ب نشانه  

 ...شهیم یچ  نمیجان ممنونم فلن برو تا بب  اری: ساماریمات 

 لبخند ترکمون کرد...  هیبا   اریسام 

 بود  یچ  اریرد کردن سام لی: دل اریمات 

 نیا  یگیگفدم: مگ نم کردمی کشورو برانداز م یتو یهمونطور ک داشتم الکا یحوصلگ یبا ب  
 براتون مهمه... ی لیخ  ومیفورموالس

 نگام کرد: خب آره  جیگ اریمات 

 ع گیازش با خبر نشه د ی کس  دی: خب بانا یروژ 

 داره ارینوشتن سام به گزارش  یچه ربط نیقبل گفت: خب ا یتر از دفعه  جیگ 

  دینبا یانقد مهمه و کس ومیفورموالس نیا یوقت  اری کردم خونسرد باشم: مات یچپ چپ نگا کردم سع 
  اریک سام یشرکت باشه و اون گزارش  نیا یتو یزیچ  ین یخبر چ یجاسوس هیاز با خبر شه پس اگه 

 ..شه؟یم یاون موقع  چ بتونی کنه و ببره بده به رق یرو کپ سهینویم

 ...میشی : ما بدبخت م اریمات 

 فه م  زیزدم: آها قربون آدم چ  یلبخند 
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 ...میجاسوس ندار نجایما ا یول  تیی از راهنما یلبخند مختص خودشو زد:مرس اریمات

 به خودش و فکر مزخرفش زدم  یغره ا چشم

 مثال بزنم...  هی: امممم خب بزار  نا یروژ

 منتظر نگام کر د  اریمات

  نکارویا ی کن یدزد ای  یجاسوس  دیپول کلون رو بدن ک تو در عوض با هی شنهادی: مثال به تو پ نا یروژ 
صفتم  طونیش یآدما ی...و البته وسوسه هاادی ازش برم یهرکار گهید زادهی. به هرحال  آدم؟یکنینم
 در نظر گرفت...  دیبا

 رفت تو فک ر  اریمات 

 ... یکنکور بد دیسال بعد با یامسال که گذشت ول نایروژ  گمایفکر برگشت سمتم: م  یبعد از کل اریمات 

 چشام گرد شد  

 بگم عاخه   یچ نیمن االن به ا ایخدا 

 گهیم یچ نیا گمیم یمن چ 

 نگام نکن...  می:همون ک گفتم اونجوراریمات 

 دخترخاله شدما)چپ چپ نگاش کردم  یبش رفتم(چه سر یچشم غره ا 

 .. .گمیمن دارم م هیکنکورچ  اریگفدم مات یمن چ  یدی: اصن فهمنا یروژ 

 وسط حرفم.... دیحرفمو بگم پر ینزاشت ادامه  

 یکنکور بد   دیتوبا  یول ییخودمون تنها میسینوی :اون ک حله ماریمات 

 کنکور بدم عاخه.... یجوریهم ندارم بعدش برم چ کلیس  یمن حت گهیم یچ  نیچشام گرد شد ا 

 ...گهینم یک   جد دمینگرفتم چون فهم یحرفشو جد ادیز 

 بود  یروز خوب  میتا ساعت هفت کارخونه بود 
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 بود ازش خوشم اومده بود... یدختر شاد و سرزنده ا یل یخ  فهی مخصوصا لط 

 ...کنمیمرغ درست م  چیاالنم دارم ساندو 

 بود حس کامل شدن بهم دست داد   یبه اتفاقات امروز فکر کردم روز قشنگ 

 دادم یغرور رو کشش م نیا ادیز د ینبا ی، ول بودن یکس 

 تالش کنم... دینگهش دارم با دیمن با یول  ستی ن یموندن  یزیهرچ 

که درست کرده بودم رو روش   ینون باگت گذاشتم و سس مخصوص  یو کاهو ال ارشوری مرغارو با خ 
 م  ختیر

 مخلفاتش آماده کردم و به سمت اتاق راه افتادم ی غدارو با همه  ینیس 

 ساعت نه  قنیدق 

 به در زدم و وارد شدم... یتقه ا 

ک جلوش بود  یزی م یرو رو  ینی لپ تاپش  بود س  ینشسته بود و سرش تو یصندل  یرو اریمات 
 گذاشتم و خودمم روبه روش  نشستم

که من انقد  ادیدر ب یپسر نیهمچ هیپر از جذبه و ابهت پشت تلفن  یازون صدا کردمیفکرشو نم  
 وقف بدم...  طشیتونسم خودمو با شرا عیسر

 باهاش ارتباط برقرار کن م یراحت  نیتونسم به ا 

 حاال...  یول   خوردی پسر و مرده بهم م یکه بعد از اون اتفاق حالم از هرچ یمن

 برام جالب بود  تشیشخص

 شاد...  یشکسته ول   یمث خودم بود با قلب  ییجورای  دیشا ینی

 به روم ز د  یآورد و لبخند رونیلپ تاپ ب یاز تو سرشو

 انداخت... ین یبه س ینگاه 
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  خیرو پر از کوکاکوال کردم دوتا ام   وانشیگذاشتم و گذاشتم جلوش و ل  چیبشقاب ساندو یبراش تو 
 انداختم و کنار بشقابش  گذاشتم... ی قالب

دوتا زانوهام   ی... دستامو رودمی ورده بود اون رو براش کنار گذاشتم و عقب کش کاسه سس هم آ هی 
 ... دمیکش یق یگذاشتم و نفس عم

 با لبخند نگاهم کرد: ممنونم... اریمات 

 بهش زدم و مشغول شد خودمم دست به کار شدم...   یلبخند 

 

  کردیاشت قهوه کوفتش متو آشپزخونه بود و د  یکیپالست یدختره  نییظرفارو جمع کردم و رفتم پا 
  رایز شهینم ری آخه...؟ (خ نمینب  نویمن ا شهی... اه نمدادیکفاره م  دیبا دیدیم  افشویآدم ق  بیبدترک
 تو خونشون)..  یچتر

 م   کنیک کار م  سمین  کاریب  نکیدوم ا ادی انقد لفظ قلم حرف نزن خوشم نم  نکهیاول ا 

 ) یپزی فقد شام م افتیکاهش   فتی(آخه از روز اولم ک وظا 

 رفتم و به کارم ادامه دادم... یبه درونم چش غره ا 

به در  یاز آشپزخونه خارج شدم رفتم باال و تقه ا هیکیبه اون پالست تیظرافارو شستم و بدون اهم 
 زدم و وارد شدم... 

 هام فرستادم...  هیرو به ر ژنیتازه و اکس یخواب بود رفتم سمت بالکن و درش رو باز کردم هوا اریمات 

 بودم که خونمون بالکن داشته باشه..  نیعاشق ا یشد از بچگ   زیوجودم سراز یحس آرامش تو 

داشتن  یفوق العاده ا اطیانداختم ح ینگاه نیی شدم و به روبه روم و پا کیبالکن نزد  یبه نرده ها 
  چوقتیوجود نداره ه یتعادل  ایدن نی ا یخب تو  یرو داشتن ول یقصر  نیهمچ یها آرزو یلیخ  دیشا

 نداشته....

 ...دمیرو پشت سرم د اری خواستم برگردم که مات   دمیکش یق ینفس عم 
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 لبخند دادم... هیزد که جوابشو با   یلبخند 

 ..یخسته نباش   یکنی م کاریچ  نجای: ااریمات 

 کردم. .  دارت یکه ب دیهوابخورم ببخش  کمی: ممنون گفتم نا یروژ 

 بودم...   داری: ن باریمات 

 ...میکردی به روبه رومون نگاه م میشده بود هردومون داشت جادی ا یسکوت 

 . .نای: ممنونم روژاریمات 

 با لبخند نگاهش کردم: بابته؟!  

 یکه بهمون کرد  ی: بخاطر لطف بزگدمیدیرخش نه کل صورتشو م مین گهیبه طرفم برگشت د 
 ...شهیعطر م نی و  پرطرفدار تر نیمطمعنم که اون عطر بهتر

ثابت کنم بهتون البته   یلبخند خاص و مختص خودم رو زدم: خوشحالم که تونسم خودمو به خوب  
 دار م   ادیثابت شدن راه ز یهنوز برا

 انداخت م  ری سرمو ز 

 م  کردیخودم حس م ین و قدردانش رو رومهربو نگاه

 ... یداشته باش یمن برم بخابم شب خوب گهی: اممم خب دنا یروژ

 .. . نطوریزد: توام هم  یلبخند

 شدم... یسمت اتاقم راه به

 به فردا فکر کردم   

 باز ش د  میهمه سال پاش دوباره به زندگ نیبعد از ا یچجور هوی عرفان  

 بشه... جادی من ا یزندگ یتصادف و اتفاق مزخرف تو  یهرچ  دیچرا با 

 برام دردسر نشه... دوارم یهم گذاشتم و دوباره بازشون کردم ام یبا حرص چشمامو رو  
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 زانوهام پتو انداختم به گذشته ها فکر کرد م یتخت نشستمو و رو یرو 

 بود   یخوب  یچه روزا 

 تولد عمرم بو د نیبود بهتر  میسالگ ۱۲تولد  ادمهی 

 بودم  شمیمادرم پ یخانواده  یهمه  

 داشت م  یقشنگ  یروزا میدیچقد باهم رقص یعرفانم بود عاخ 

 که زود تموم شدن فیح 

 تونمیم  شهیم بمی ها نص نیبهتر ندهیدر آ گفدمیبا خودم م شهیبودم هم  دواریام یبه زندگ  شهیهم
کنم و به هرجا که بخام برسم به مامانم قول داده بودم اونقدر درس   لیمورد عالقم تحص یرشته  یتو

نداشت   ی ق فر رانیا ا یتهران  یجا نیبهتر  یقدرت و ثروت برسم و تو یبخونم که بتونم به اوج نقطه 
به پدرم قول داده بودم و سربلندش   لیوسا نیبا بهتر رمی براش خونه بگ ایدن نیا یجا تو نی بهتر یتو

نشد رفتن تنهام گذاشتن البته خواست خدا    یول ننی بب یخوشبخت  یمنو تو  خاستیکنم دلشون م
  هی نکهیبوده با فکر ا

) جمله  یگریدر د دیز رحمت گشا ی( خدا گر ز حکمت ببندد درشمیمن آروم م  ییبوده تنها یحکمت  
بعد از سه سال  زی رحمت عز نیبرام سوال شده که چرا ا یزی چ هیفقط  کنهیآرومم م شهیکه هم یا

از  منهرچقدرم که دورم شلوغ بشه  ادیبدم م  یینکبت بار من...از تنها  یزندگ  نیا یتو زارهیپاشو نم 
 ...گردنیبرنم   چوقتمیو ه ستنین شمیپ گهیکه عاشقشون بودم و هستم د ییدرون تنهام چون کسا

که به  یوقت   کردمی که به خاطرات فکر م یوقت شهیاز اشک مثل هم سی خ دمی به صورتم کش یدست 
 ...گرفتیم میبه مهابا  گر کردمینبودشون فکر م 

 به صورتم زد م   یاتاقم رفتم و آب یتو کیکوچ سیبه سرو 

 و آروم آروم چشمام گرم و شد خوابم برد  دمیتخت دراز کش یرو 

کردم و به همراه اون دوتا طناب   داریرو ب اریمات شدم و  دار یب  شدمیم داریکه صبح زود ب شهیمثل هم 
 نشستم    اریو منتظر مات اطی رفتم تو ح
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 ی) و ادا در مزدهی داشته عر م شبی(اصنم انگار نه انگار که دخوندمیداشتم واسه خودم آهنگ م 
 آرودم  

 من زنده بمونم یری تو بم یاله 

 روضه بخونم امی سرخاکت ب 

 ی ریبگ ونی سرخک و عر یاله 

 ی ریتب مالت و فشار خون بگ 

 جون سالم  نهایاز ا یاگر برد 

 )الیگودز یگی..(رمان در همسا یریبعدش بم  یتب کن یاله 

 ...دیدونفر از پشت به گوشم رس  یخنده  یمسخره و چرت خودم بودم که صدا یحال و هوا تو

 خانوم بزر گ  هیهمون خانوم مهربونه مامان هان دمیو خالشو د اریپشت سر نگاه کردم که مات به

 انداختم  ن یی با خجالت پا سرمو

بود سرمو با شرم باال گرفتم  یچه آهنگ مسخره ا نیخنگ سربه هوا آخه ا یخاک تو سرت دختره   
 خندونشون نگاه  کردم...  ی افهیبه ق

شاد   ی داره مگه دل مارم سر صبح  یخانوم چه اشکال  یشیم  دیخانوم بزرگ: حاال چرا سرخ و سف 
  یکرد

انداختم  ینگاه اریخندون مات   یدادم و به چشا لشیلبخند بود رو تحو شی که چاشن ینگاه خجول  
و بعدش طناب بزرگ   میگرم کرد یاول کم  میبعداز چن لحظه صحبت با خانوم بزرگ اومد تا ورزش کن

 عاشق طناب زدن بود م  رو  برداشتم کی رو به دسش دادم خودمم با ذوق طناب کوچ

 شروع کردم به طناب زد ن  اریبدون توجه به مات 

 روزانم بود  یاز عادتا یک ی یبچه که بودم طناب زن  

 ...ستادمی نفس کم آوردم ا قهیبعد از حدود ده دق زدمی چشمامو بسته بودم و به چند روش طناب م  
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 روبه رو شدم..  اریمتعجب مات  یچشمامو باز کردم و با چشما 

 !" تکون دادم..ه؟ی "چ یسرمو به نشانه  

 !...زهیبرانگ نی : تحساریمات 

 !  زه؟ی برانگ  نیتحس ی : چدم یپرس یجی با گ 

 ��...گمیاستخر رو م یبهم انداخت: شنا کردنتون تو  ینگاه چپک اریمات 

 نگاهش کرد م جیبازم گ  

 . ..گمی: بابا طناب زدنتو ماریمات 

 شروع کنم ک... خواستمیخودم زدم دوباره م  یو خنگ اریبه مات  یلبخند 

برم    ییجا هیتا دیکارخونه بعدشم با میسر بر هی میحاضر ش  میبر ای ب یدختر از نفس افتاد هی: کافاریمات 
 و برگرد م 

  اریکه از مات  یحقوق   نیو ابزارم رو برداشتم، با اول  دمیپوش  ارویروزیگفتم و رفتم همون لباس د یاوهوم 
 لباس  بخرم...  برم دیگرفتم با

که من بش   یکه داشت از اون عطر یرو حاضر و آماده در حال   اریرفتمو مات  رونیب  کمی از اتاق کوچ 
 م  دید زدیداده بودم م

 زد...  یو لبخند دیکش یق یبرد و نفس عم شین یب  کیاون رو نزد اسیبعد از استفاده از عطر   

 ... نای: روژاریمات 

 ..نجامیسر دادم: داد نزن من ا یکوتاه یخنده  

 . .میو از اتاق خارج شد  دیبه روم پاش   یلبخند 

  کردم یخودم حس م  یرو رو  هیهان ی نهی نگاه پر ک یدر ورود یجلو 

 ...ادی چرا انقد از من بدش م دونمینم 
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 راه افتادم... یخوشگل مات  نیچرتش به سمت ماش یتوجه به نگاه ها  یباال انداختم و ب یشونه ا 

 د  کری رو زمزمه م ییبایراه خواننده آهنگ ز یتو 

 ست یتو ن هیشب   یحس  چیبرام ه 

 آرامش م   ریکنار تو درگ 

 هیاز تمام جهان کاف نیهم

 ...کشمیکه کنارت نفس م نیهم

  ادمیسه سال کال دوتا آهنگ گوش کرده بودم  نیا یتو نک یبخاطر ا یخواننده برام آشنا بود ول  یصدا
 اسم خواننده رو... ومدینم

 شدم..  ادهیباز کردم و پ   یرو به آروم نیدر ماش میدیمتوجه شدم که رس اریبا ترمز مات 

باز دوباره ازم استقبال   یکه شدم همه با رو اسیوارد بخش  کردمی حرکت م اریمات  یشونه به شونه  
  یبهشون معرف یقبل دارید یجلسه   یباهام داشتن باالخره تو یقبال  گرمتراست نباریکردن منتها ا
 شده بودم.. 

 م یبه راه افتاد اری مخصوص مات  شگاهیو به سمت آزما  میکرد  یباز سالم احوال پرس یبا همه با رو 

 مختصر از جاش بلند شد یبعد از خوردن صبحانه ا اریمات 

 برت گردونم خونه  ای ی مونی م نجایتو ا  گردمیدارم برم کیکار کوچ  هی رمیم  ییجا ه یمن تا  ی: روژاریمات 

 بهش انداختم انگار اومدم رستوران صبحانه بخورم برگرد م  یچپ و چوله ا ینگاه 

 ی تو به کارت برس آقا مات مونمی: نه منا یروژ 

 میتصمکه  کردمی نگاه م واروی درو د ینجوریهم یربع هیخارج شد منم  شگاهیگفت و از آزما یفلن 
 رو بساز م   اسیگرفتم عطر 

 بود   یکاری بهتر از ب 
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 ابزارم رو برداشتم و شروع کردم...  

به بدنم دادم   یبلند شدم و کش و قوس یصندل   ینسخه رو تموم کردم از رو نیساعت چهار بود که اول  
 رفت م  رونیب  شگاهیو از آزما

 برگشتم... شگاهیخوردم و دوباره به آزما یآب شگاهیگلوم خشک شده بود از آب سرد کن کنار آزما  

 به در خور د  ینشستم ک تقه ا زی پشت م 

 د  یی: بفرمانا یروژ 

 : اجازه هس؟ فهی لط 

  کردینگام م یبا لبخند مهربون 

 . .. نییبفرما هیچ حرف   نی: بله انا یروژ 

 خانوم   یکنیم کارای : چرفت یدختر کنار نم  نیلب ا یاز رو با لبخند وارد شد اصن لبخند 

 درست کنم... گهید ینسخه  هی خاستمی: منا یروژ 

 !ه؟یروزیاز اون د ریمتفکر به خودش گرفت: اها به غ یچهره  فهی لط 

 تنها بودم درست کردم...  نجایمدت که ا نیا یام تو گهید  یکی زدم: نه   یلبخند 

 ..؟ی متعجب نگام کرد: اونم به روش سنت فهی لط 

 ... سمیشمارو که بلد ن یمن کار با دستگاه ها گهی: آره دنا یروژ 

 ؟یخورد یزی خب بعد از صبحانه چ هینگام کرد: عال نی با تحس فهی لط 

 ک پر از آب بود انداختم: فقط آب...   یبار مصرف  کی وانیبه ل ینگاه 

 رف ت  نروینگام کرد و از اتاق ب  یبا مهربون  

  ییبرام آوردن از آقا ی شکالت کیک  کهی ت کیهات چاکلت (شکالت داغ) به همراه  هی قهیاز چند دق بعد
 و هات   کی که برام ک
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ربع به هفت بود ک کارم تموم شد    کیچاکلت آورده بود تشکر کردم و به کارم مشغول شدم ساعت  
 دوم رو هم درست  کردم...  یو نسخه 

 گذاشتم... زیم یو سرم رو رو ختمیکه برام مونده بود ر یک یکوچ  ی شهیش ن یآخر یتو

 داره  اسیک گل  رفتمی باغ م هیجمع کردن به  یزود برا یخعل   دیهم تموم شده بودن با اسی یها گل

 ... میکردی م شونیبا مامانم جمع آور شهیهم ادیم ادمی

 بود اونم کنار مادرم... ی کار لذت بخش  یخعل 

 بلند کردم و به در نگاه کرد م  زیم یسرم رو از رو  باز شدن در یبا صدا 

 هیکردم که با  یچارچوب در بود سالم یتو یعصب  یو البته کم  شونیخسته و پر ی افهیبا ق اریمات 
 لبخند خسته جوابمو  داد... مچهین

 .. ی:خسته نباش نا یروژ 

 ...دیزد: ممنون حوصلت که سر نرفت؟ ببخش کارم طول کش یدوباره لبخند خسته ا اریمات 

 : نه نه اصال منم سرخودمو با کار گرم کردم...نا یروژ 

 نگام کرد  یسوال اریمات 

 ... میجمع کن اسیو گل  میبخر شهیش میبر دیزدم: دوتا نسخه ساختم فقط با  یلبخند 

 اون دوتا نسخه رو داشته باشم..؟ شهی زد و به سمتم اومد: ممنون م  یچشماش برق 

 شماست  ی: البته برانا یروژ 

 هیمسابقه تموم شه انگار  ی ه یقض نیدو نسخه ا نیبهم انداخت: ممنون بابت ا ینگاه قدردانه ا 
 ...نیی پا فتهیاز رو دوش من م  یبار

 ...شهیتموم م  یو خوش یبه خوب   شاالیا فمهی : وظ نا یروژ 

 ... یچ یه ین حرف  یکی بود اصال ن موز نیواقعا سنگ  نیماش یفضا 
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که  یخانواده ا یدلم برا یبابامم تنگ شد حت یمامانم تنگ شد دلم برا یلحظه دلم گرفت دلم برا هی
 بمونم هم  ششونینخاستن پ

منو   هشیم اری گفدم: مات یآن میتصم یمامان بابام تو شی پ  رمی م رهیگیدلم م یوقت  شهیتنگ شد هم 
 ...کنمی شام درست م عیسر امیبرم و برگردم م  ییجا هیمن تا  یکن ادهی پ نجایهم

 ..؟یبر یخای شب تنها کجا م میساعت هفت و ن  نایبهم انداخت: روژ  یمتعجب ارنگاهیمات 

 : بهشت زهرا(س) ن ییسرمو با بغض انداختم پا 

از چشمم رها شد و   گهیقطره اشک د هینزد  یحرف   اریشد...مات  ریاز چشمم سراز یقطره اشک سمج  
   دیگونم لغز یرو

  هوی یافتاده؟! عرفان مزاحمت شده؟! تو که خوب بود ی ! تو کارخونه اتفاقنا؟یشده روژ  یزی: چ اریمات 
 آخه؟! چرا اشک؟! شدیچ

اشکم   ینطوری هم رهیگیدلم م یوقت شهیسرمو گرفتم باال:هم  نیلبخند غمگ هیاشکامو پاک کردم و با  
 ... ییجورای  ستیست خودم ند ادیم

 جونم؟!  یلینگی: حاال دلت چرا گرفته فدیکش یق ینفس عم اریمات 

 ؟  یلینگیجونم؟ ف  یچ یجانم؟! چ 

 ماست ماست نگاش کردم  ینجوریهم 

 ... ؟یکنی نگا م  یکرد: چرا اونجور یتک خنده ا اریمات 

 ... یلینگیف یخانوم ملقب به روژ  نایروژ  کنمی آشنا م دت یتورو با صفت جد 

 ...اری: وا مات نا یروژ 

 ...؟!یل ینگیف ی: جونم روژد یبلند خند اریمات 

 بهش انداختم... یخودمم خندم گرفت نگاه 

 خنده...  ریز میبهن انداخت و بعدش باهم زد ینگاه  یرانندگ نی اونم در ح 
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  عیسر دیک من گشنمه ها...با میبهشت زهرا فقد بدو بر   نمیا نییترمز کرد: بفرما  اری ربع مات هیبعد از  
 . .میبرگرد

 شدم  ادهیبهش زدم و پ   یلبخند 

بهتون   امی توروخدا چن وقته نتونسم ب دیببخش نیکن یم کارای خوبم چخبرا چ ی:سالم مامان بابا نا یروژ 
   نایسر بزنم از من ناراحت  نباش 

 نه شد..و اشک هام روا دمیقبر خاک گرفتشون کش یرو یدست 

چرا به فکر    دیرفتیم دیمعرفتا اون موقع که داشت یچقد دلم براتون تنگ شده ب  دی: آخ اگه بدون نا یروژ 
کاش حداقل به خدا  ینداره ول  یجواب  چوقتیسوال ه نیا دونمی... البته من که مد؟یفتادیمن ن

پدر و   دنیاالن د یآخه  کدوم دختر نمی من شمارو بب زاشتیم گهیبار د هیبار فقط  هیکه  دیگفتیم
 مادرش آرزوشه...

چه با  کنهی داره منو نگاه م اریاصال هم برام مهم نبود که مات کردمیو هق هق م زدمی حرف م هیبا گر 
 احساس...   یترحم چه با غم چه ب 

 خونه...  میگشتیزود برم دیاشک هامو پاک کردم.. با 

 ... خدافظ...نایغصه نخور شتونیپ امی برم بازم م دیبا گهی: خب مامان جونم باباجونم من دنا یروژ 

 . . کردینگام م ین یکه با لبخند غمگ اربرگشتم یبه سمت مات  

 حرکت کردم...   نیبهش زدم و به طرف ماش  یلبخند 

  

 سال بعد... ۴ 

  

 ..ییکجا  نای...روژنای: روژفهی لط 

 بزن..  غیکم ج فهی باز شروع کرد: جانم بله لط نیعخ خدا ا 
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 ... هی: بابا من استرس دارم بفهم فردا روز مهمفهی لط 

 تق تق ت ق  

 تو. ..  ای: ب نا یروژ 

 زه یوارد شد: چ یلبخند کجک هیبا   اریسام 

 خدا یمسابقه اومده اره اون اومده وا ندهینما شدهیها چ  شدهی: چد یبا استرس از جاش پر فهی لط 

 تکون دا د دییتا یسرشو به نشانه  یبا استرس و دستپاچگ  اریسام 

...ازش  دیباهاش حرف بزن  ادی ب اری تا مات دیبر یچشم غره بهشون رفتم:خب اومده ک اومده ک چ هی 
 د  یکن  ییرایپذ

 ش  شی پ میم،بریبر میبر گهی دوباره دستپاچه گف:اره اره راست م  فهی لط 

 هیمسابقه ترکه اهل ترک نیا  ی ندهیترکه نما اروی زهی: خب چد یپشت گردنش کش ی دست اریسام 
 است...

 ه ینگاشون کردم: خب مشکل چ یجی با گ 

 حرف بزنه. .  سیبلد ن یا هیترک   اری از مات ریبه غ چکسی ه نجای: اار یسام 

 نه؟ یزدم:االن مشکل هم  یلبخند 

 شانس  نیتو سرش: تف تو ا دیکوب  فهی لط 

خودمو گرفته بودم که  یجلو یلیباهاش خ  زدنی سروکله م ...داشتنرونیزدم و از اتاق رفتم ب یقهقه ا 
 خنده  ری نزنم ز

 متنفرم. .   یچش رنگ یاز مردا ستادمیچشم زاغ(اوق...) ا ی ندهی نما یرو روبه

Merhaba! Hoşgeldiniz! Ben rozhinaا  نیهستم: روژ نای! من روژنیسالم!خوش اومد 

Merhaba! Teşekkür ederim! Ben hakanندهی(سالم! ممنون! من هاکانم: هاکان (نما 
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 ه  نیکردم و تعارف کردم که بش شییراهنما  اریبه سمت اتاق مشترک خودم و مات 

Bugün yarinin maçi hakkinda açiklamaya geldim burada patron musun  من  امروز :!?
 !: هاکان  ن؟یشما هست نجایا سیفردا اومدم رئ  یمسابقه  یدرباره  یحات ی توض یبرا

 گفتم:  دادمیهمونطور که قهوه رو به سمتش هول م 

Hayir, ben burada bir parfüm yapimcisiyim،şimdi patronu ariyorum نجایمن ا  ری: خ  
 م   ری گیتماس م  سیعطر ساز هستم االن بارئ

 زدم:   یبعد از حرفم لبخند 

Hadi! Soğuk kahve lezzetli değil ستی! قهوه سردشه خوش طعم ننیی: بفرما   

 زد و شروع به مزه مزه کردن قهوه اش کرد  یلبخند چندش 

کرده بودم  ویس یرو که مات   اریمات  یشماره برداشتم و   زیم  یرو که دوساله دارمش رو از رو میگوش 
 گرفتم...

 بعد از دوتا بوق برداشت... 

 : جونم جوجه؟ ی مات 

 تو؟ ییبا حرص گفتم: جوجه و...هوفففف کجا 

 شه؟یچرا باز داره از کلت دود بلند م  شدهی زد: چ  یبلند یقهقه  

فردا   یبرا حاتیتوض یسر هیاومده  ندهی نما نجایا ای زدم البته پر از حرص: پاشو ب ندهیبه نما  یلبخند 
 بده...

 قطع کن اومدم... یوا ی: ااریمات 

 نشستم... ندهینما یگذاشتم و دوباره روبه رو زیم یتلقن رو قطع کردم و رو 

Yoldalar, bir dakika bekle, geleceklerرسنی م نیصبر کن   یراه هستن کم  ی:تو   
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 م  کردی سال فکر م ۴ نیزل زده بودم و به ا نیبه زم 

 رابطم باهاش بهتر شده  ستی ام بد ن  هیخوبه هان  یل ی(خانوم بزرگ) خ الیخوبه خاله ل  یلیخ  اریمات 

هممون  خورهی تو اتاقش غذا نم گهید ارمی مات سمیخدمتکار ن هیرو دارم اصن  یزندگ  نیاالن بهتر 
 میش یخانواده دور هم  جمع م هی نیدرست ع 

" رو درک  یگریدر د دیز رحمت گشا  یمعروف" خدا گر ز حکمت ببندد در یاالن تازه دارم اون جمله  
 شکرت...  ایباالخره رحمت  خدا شامل حال ماام شد خدا کنمیم

 تق تق ت ق  

 ...دمیچارچوب د یرو تو اریدرو باز کردم و مات  

 در کنار رفت م  یبهش زدم و از جلو یلبخند کردیاستفاده م اسیچهار سال فقط عطر  نیا نیع 

 وروجک یگفت: چطور ی نسبتا آروم یبا صدا 

 ...می هاکان نشست ندهیهمون نما یتر شد و باهم روبه رو  قیلبخندم عم 

 منم ساکت نشسته بودم  کردنی داشتن درمود فردا صحبت م 

  دیکه عطر ساز با نهیاز اون قانون ها ا یکی مسابقات گذاشتن و  یتو دیچن تا قانون جد هیگفت که  
 سالن  مسابقات بسازه...  ینسخه هم تو هی

 هاکان: 

 Mekan da değiştiکرد: رییمکان مسابقات هم تغ 

 : دیکش  یقیاخماش رفت توهم و با حرص نفس عم اریمات 

Nerede  کجا؟:? 

 هاکان: 

Ankara  آنکارا: 
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 پا افتاده ام پاشد که بره  شی پ حی توض یسر هیبعد از  

 روبه من گفت:  

Seninle taniştiğima memnun oldumخوشحال شدم    تونی: ...از آشناه 

 زدم:   یلبخند کم جون 

 Ben deر :  نطویمنم هم 

 ز  یه کهی برنگرده مرت گهیکرد و رفت عخ بره د  یخداحافظ  ارمیبا مات  

 ...دمیکش ی ق یانداختمو و نفس عم یصندل   یخودمو رو 

 ام استرس دارن یادیبچه ها حرف بزن استرس دارن ز نیبا ا کمی یمات  ی:عاخ راستنا یروژ 

 هوم ؟ ؟ی که نگرفته بود تی لیآنکارا ب میریکرده م رییگفت مکان تغ نیبعد ا 

 . .؟یبلد ی:تو ترک اریمات 

دوسش    هینیری زبون ش یل ی: اوهوم بلدم خدم یبه چشمام کش یدست گهیم یچ نیا گمیم یمن چ 
 دارم. .

 حوصلس؟   یما چرا امروز ب یبا لبخند سمتم اومد: جوجه  اریمات 

  یول میسردرد دارم انگار تو حس و حال سرما خوردگ   یکمی دونمیزدم:نم  یلبخند خسته و کم جون 
 ...شمیاصال نگران نباش خوب  م

 عاخه نگران تو نباشم جوجه   شهیسرم گذاشت: مگ م یپشت دستش رو رو اریمات 

خونه امروزم   میبر گهیخب پاشو د  یلیکتش: خ  فی سرم برداشت و رقت سراغ ک  یدستشو از رو 
 پاشو...   یتب  کن ترسمی م  نجایا یموند یادیز

  ستین  یازی ن یمات گهید میمونیم شهیهم میخب طبق تا یموند یادیکه ز ی چ یعن یزدم:  یلبخند 
 من خوبم... میبر
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 ابروشم داد باال.... هیبود و بهم زل زد  ستادهیدر ا یجلو 

 خب پاشدم...  یل یخب خ یل ی:خدمیکش  ینفس حرص رار 

 که میخارج بش  یاز خروج میخاستیم 

 باشه کجا؟  ری خ  نای: روژفهی لط 

 خونه  میریمن جواب داد: م یبه جا اریمات 

 مثبت من؟  یانرژ یتو نر شهیاومد دستمو گرفت: م  فهی لط 

 !ستیجوجه حالش خوب ن  میبر دیمثبت من نه تو االنم ما با ی: انرژد یخند اریمات

 نوا.. یکه قرمز شد ب اریمات  یپا یرو پنجه  دمیکوب  دونهیپام  با

 خوشگلم...  نجایا ایرو گرفتم: ب  فهیلط  دست

مسابقه   یآنکارا برا میریما فردا م نی: خب دوستان همه توجه داشته باش ستادمیوسط شرکت ا رفتم
  میک چهار سال دار یا

هم خودتون رو   نیپخش کن یمنف  یو انرژ  نیاگه شما االن استرس داشته باش میکش یانتظارشو م  
  نیصدا "جاسم  کی شهیهم نیپس ع دنیموفق شدن رو به ما نم  یهم کائنات اجازه  نی کنی م تیاذ

 برنده اس" 

 صدا با من تکرار کردن کیو همه  

 ...مینره ما برنده ا ادتونیو دم همتون گرم   دی: خسته نباش نا یروژ 

 و دست زدن و بعدشم رفتن سر کارشون  دنیهمه خند 

نصفه شب   ایصبح زود   یعنیآنکارا  میبر  دیبرم آخه فردا با دیمن با زمی: خب عزفهی رو کردم به لط 
 دونم ینم

 ... یباش موفق زمی: اوهوم باش عز فهی لط 
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 ...میراه افتاد  یو منو مات میکرد  یاز هم خداحافظ  

بد شد هوووف...سرم داره   هویدادم حالم چرا  هیتک  یصندل   ینشستم و سرمو به پشت  نیماش یتو 
 ...ترکهیم

 دکتر ؟  میبر یخوایحالت خوبه؟! م ی: روژاریمات 

 شمیبرم خونه دوتا مسکن بخورم خوب م یجون  یمات  ستیهاش زدم: ن الزم ن یبه مهربون  یلبخند 
دلتنگش   یل یمدت کم ک شرکت بودم خ نیدرد من خانوم بزرگه دلم  براش تنگ شده تو هم یدوا

 شدم...

 .. ایکرد:خوب خودتو تو دلش جا کرد  یتک خنده ا ارمیمات 

 ... دمیچرتم خواب هینگفتم تا خونه  یزی زدم و چ  یلبخند 

 جون من کجاس؟ الیاز کرد منم صدامو انداختم پس کلم: خاله لب دیرو با کل یدر ورود اریمات 

 .. نجامیدخترم ا نجامیدر: ا یبا لبخند اومد جلو  الیخاله ل 

 ؟  هیهان ی: چطورن ییپا ادیکه از پله ها م دمیرو د ه یهان دمیبوسی همونطور که صورت خاله رو م 

 ؟یزد: خوب!تو چ  یلبخند 

 ستم یلبخندشو با لبخند جواب دادم: بدن 

 سمتم اومد: عا عا تو چرا لپات گل انداخته دختر ؟ عتریسر کمی هیهان 

 ؟  نمتیبب نایکه تا اونموقع ساکت بود گفت: اره روژ اریمات 

 م یشونیو اومد و دستشو دوباره گذاشت رو صورت و پ 

 تو ؟  ینچرا انقد نگرا اریگرفتم: من خوبم مات یدستشو به آروم 

 !یخوبم دختر تب کرد ویچ یگذاشت: چ  میشونیپ یام دستشو رو  الیخاله ل 
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  ضیتوروخدا آخه تو مر نایبب ستی سردم ن  ی گیم یلباس بپوش ه گمیمن م یاخ ه  نای: اخ روژاریمات 
 کنم جوجه؟ کاری من چ یبش

 ...گهیشده د هیچ  یبش  ضی: مرهیهان 

.....غرز از می حال شما؟....ممنون ماهم خوب  یامجد ی: الو سالم آقازدی داشت با تلفن حرف م الیخاله ل 
....ممنون پس  دیکن نهیمعا هی شهیاگه م خواستمیم ستیدخترمون  حالش مساعد ن  نکیمزاحمت ا

 فعلن  نمتونیبیم

 روبه خاله گفتم: اما...  

 ... ادی:حرف نباشه برو اتاقت االن مال یخاله ل 

 . ..میبر ایدستمو گرفت: ب  هیهان 

 نشست   نیام رو زم هیتخت نشستم و هان یرو

 ن یبش شمیپ  ایدختر؟ ب ینشست ینجوری:تو چرا انا یروژ

 زد: ن تو دراز بکش راحت باش...  یلبخند

 ا  نی: روژهیهان

 نگاش کردم تا حرفش رو بزن ه  منتظر

 عرفان شدم...  فیکث ی: من وارد بازهیهان 

 داشته باشه؟ هیبه هان تونهیم یعرفان؟!عرفان چه ربط   یابروهام رفت باال چ  

 تا حرفاش رو بزنه. . کردمی هنوز هم داشتم منتظر نگاش م 

لمه عمل انجام دادم  ال هیباشم  ی شکل نی: من عاشق عرفان شدم اون گف که دوس داره من اهیهان 
  یخودش خرج کردم ول یتنم بخاطرش همه کار باخودم کردم چقد برا نییباالتنم پا یرو صورتم رو

از اون با   ری ازم گرفت من به غ  مویاون  دختر نایتر شد روژ صیعاشق شدن حر یاون روز به روز بجا
 نبود م  یا گهیکس د
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 اروداشت؟ ی مات یعاشق   یسرمو با شدت باال گرفتم پس چرا ادعا هوی 

رو عاشق خودت کن باهاش ازدواج کن کل مال و اموالش رو مال خودت   اری: اون بهم گفت ماتهیهان 
  می سازیم  مونوییا یرو یو زندگ  کنمیباهات ازدواج م   امیاون  موقع من م ری کن بعدش طالق بگ

گفتم من  یوقت یشقش شده بودم کور شده بودم کر شده بودم ول زد و ادامه داد: من عا  یپوزخند 
 اون  ترکم کر د  دمیادامه نم یباز نیبه ا گهید

 ختن یری از چشماش م ینجوریاشکاش هم 

 عرفان...  یشد دهی انقد به لجن کش یلب زمزمه کردم:تو ک ریز 

 ...دمشیآغوشم کش ینشستم و تو هیکنار هان 

 از کجا متوجه دختر نبودنت شد ؟  الیله ل...خازمینکن عز هی: گرنا یروژ 

عمل و عجق وجق کردن خودم بهم شک کرد و منو برد   نهمهیاشک هاش رو پاک کرد: بعد از ا هیهان 
 ساده درست مثل تو.. یلیخ  نایبودم روژ یعاخه من دختر ساده  ا نهیمعا

 کف دستش اصال نگران نباش...   زارمی به چشماش انداختم: حقشو م ینگاه 

 آخه؟ یزد:چجور  یلبخند 

 مگه نه ؟ ادیشدن بدش م  عی رو لبم نشوندم: عرفان از ضا یطان ی لبخند ش 

 م دی باهم قهقه کنان خند 

 شه لطفا  تی در اتاق زده شد: خانوما اجازه هست؟ حجابا رعا 

 گرفت م  هیشال به سمت هان  دونهیزدم و   یلبخند 

 رفت...زد و ازم گ   یلبخند 

 . .. نیی:بفرمانا یروژ 

 وارد شد  ییآقا هیبا  اریمات 
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 دارو و سرم نوشت و رفت...  یسر هیتبم رو چک کرد و  یدکتر امجد 

 ابروشو داد باال و زل زد بهم  هی شه یهم نیباز ع  اریمات 

 گفته باشم...   زنمای :من سرم نمنا یروژ

تو برو    اری!مات یبزن دیدست خودته؟ با یکن یفکر م   قنیزد و سمتم اومد:اال چرا دق یلبخند هیهان
 ... ارمشیروشن کن من م  نویماش

 آنکارا...  میبر میخایم  یما ک نمی لحظه صبر کن بب هیرفت...   عیو زد و مط یلبخند اریمات

 ه  ی: آخ هاننا یروژ

 ؟  شدی: هوم چهیهان

 ...م؟یبر میخایم  یک  قنی: ما دقنا یروژ

 ... نیبرد تو ماش  دیباال انداخت و دستمو کش  یشونه ا هیهان 

 سرم بودم و چشامو بسته بودم  ریز 

 ر  ای: مات نا یروژ 

 دستمو گرفت: جان؟  اریمات 

 ؟ می قراره بر ی: ما ک نا یروژ 

 میما سه و ن مهی به ساعتش انداخت: االن ساعت هفت و ن ینگاه  کردمی داشتم نگاش م گهیاالن د 
 سرمتو بکشن..   انی...بزار برم بگم بمیپرواز دار

 زد روش   ا ینوار دیچسب سف نیو از  دیپرستاره اومد و سرم و از دستم کش هیدستمو ول کرد و رفت  

 کجاست؟ هی: هاننا یروژ 

 .. نی:تو ماش اریمات 
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اون شب خود خاله برامون فسنجون درست کرده بود که  میرفتبعد از گرفتن داروهام به خونه  
  نییاومد صد برابر هم پا نییدستپختشم حرف نداشت من ک به  شخصه انگشتامم خوردم تبمم پا

 خالس  نیدرد من هم یاومد اصن دوا

برداشتم دو   شدیم یمربوط به عطر ساز لی وسا یسفرمون هرچ یبرا  کنمیجمع م  لمویاالنم دارم وسا 
 دودستم لباس اسپورت برداشتم... خب حله...  یدو دست  لباس مجلس یدست لباس رسم

 خودشونو گذاشته بودن... ری خوابم برد داروها تاث دهینرس ۳ یتخت پرت کردم به شماره  یخودمو رو 

 م  دیباالسرم د مهیرو سراس  اریمات  دمیاز خواب پر دیشد یبا تکونا 

 ...میپاشو خواب موند یروژ  نای:روژاریمات 

 ... مهیو ن کی ساعت  یبه ساعت نگاه کردم چشام چهارتاشد چ   عیپاشدم و سر 

 سر دا د یبلند ینگاه کردم اونم قهقه  اریبا حرص به مات 

 خرس..   یخوابیچقد م گهی: پاشو داریمات 

کنارش   گاو و گوسفند و شترم بزاز دونهی گمیجوجه و خرس و م گهید یچیبا تعجب نگاش کردم:ه 
 ... لهیباغ وحش تکم

 نگام کرد و اومد کنارم نشست  یبا لبخند مهربون 

  یخودم یدوست داشتن  ی:آخه تو جوجه بغلاریمات 

 بعدشم منو تو آغوشش حل کرد  

 دوست داشتم...  شوچقدییهو ی یکارا نیآخ که ا 

مردمک  یچاله  اهیس یغرق چشماش شدم تو شهی نافذ مث هم یتو چشماش نگاه کردم مشک 
 کرد ی منو حبس م شیمشک

 .. اری صداش کردم: مات 

 :جونم کرد ی با لبخند نگام م  اریمات 
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 ...ی:تو قهرمان من نا یروژ

 ...یمن یروش زد:توام فرشته کوچولو یهام رو گرفت و بوسه ا دست

 "روز مسابقه" 

 : یمجر

Sonuçlari açiklamaya başlayalimمیکنی رو شروع م  جی: ...خب اعالم نتا   

Bu on takimdan üç takim kazanacak ۰شن یبرنده م میسه ت میده ت نیا نی:از ب   

 بودن ونانیاز  یسوم رو گفت که شرکت میاول ت 

 رسما  کردمیمن داشتم سکته م 

 از پاکستان بودن   یشرکت شرکت نیدوم 

 گرفت  شیباز نمیخدا ا یا گهیچرا اول رو نم یوا 

 : یمجر 

Birincisi jasmin parfüm takimi içinاست   نیعطر جاسم  میت ی:...مقام اول هم برا 

 ...اریبغل مات  دمیو پر دمیفرا کبود کش غی ج هی یاز خوشحال  

 هورااااا... میما تونس میدرستع ما تونس نیآره ا ولی: انا یروژ 

 بعدش به زبون اونا گفتم:  

Bu maçi seviyorumم مسابقه ا نی:من عاشق ا 

 اومدم به صورت خوشحالش نگاه کردم سمتم اومدم و آروم دم گوشم زمزمه کرد:  نییپا  یاز بغل مات  

 Ama bu maçi sevmiyorum...:ستمیمسابقه ن نیاما من عاشق ا 

 متعجب نگاش کردم که ادامه داد: 
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Ben seni seviyorum  من عاشق توام : 

مسابقه رو ساختم   نیمن عطر ا نکیبخاطر ا ای گهیانداختم واقعن راست م نییزدمو سرمو پا   یلبخند 
 ... گهیم ینطوریا

 شدم...  نیباشه غمگ یشوخ  هیک زده  یک حرف   نیاز فکر کردن به ا 

 باشه...  یجمله واقع  نیدوست دارم که واقعن ا یچرا ول دونمینم 

 باشه؟) یجمله واقع نیا یچرا دوست دار یدون یتو نم ینی( 

 بدونم دوباره شروع نکنا...  دینه وجدان نه چرا با 

 ) ی(دختر عاشق شد 

Oh sessiz اه ساکت : 

 فحش بود؟)  یکه گفت ی نینکنه ا عیییییه سمی بلد ن یمن ترک ی(هو 

 عجبا...  میمردم وجدان دارن ماام وجدان دار ؟یستیبلد ن یبعد ترک یخدا ت تو درون من یوا 

 ا  نی: وا روژاریمات 

 .. کنهیداره با تعجب نگاه م یمات دمیال گرفتم که دبا سرمو

 ؟  شدهی: هوم چنا یروژ

 شد ؟ ی زی تو فکر چ  یرفت هویزد: چرا   یلبخند اریمات

 ؟.. میاصن مگ دار نیخوبه بهتر از ا  زیزدم: نه نه همه چ یمتقابال لبخند منم

 گذاشتن... شی اوشون پا پ ندفعهیدوباره بغلش کردم البته بهتره بگم که بغلم کرد چون ا بعدشم

 که  میبر میخاستیو گرفتن پول م زیجوا یاز اهدا بعد

 )صدام کرد ندهیهاکان(نما 
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 :  نا یروژ 

Evet بله ؟:? 

 زد:  یک ی کوچ یزد و دستمو گرفت و روش بوسه  یهاکان لبخند مسخره ا  

Seni bu akşam yemeğe davet edebilir miyimامشب شما رو به شام دعوت کنم؟   تونمی?:م 

 زدم:  یو لبخند حرص درار دمیکش رونی دستمو از دستش ب 

Tabii ki hayirشهی:معلومه که نم  

 و دپ شد که گفت:   یعصب یکمیچهرش  

Nedenini sorabilir miyimرو بپرسم ؟  لشیدل تونمی?:م 

 چرت زدم:  یدوباره ازاون لبخندا 

 Hayir soramazsinد:  یبپرس  دیتون ینم ر یخ 

 که  کردمی م یداشتم خدافظ 

 : اریمات 

Artik o kiza bakmamak daha iyiیاون دختر نگاه نکن  هی گهی:!به نفعته که د   

 زد:  یهاکان پوزخند 

 Ya bakarsam:?شه؟یم یاگه نگاه کنم چ 

 کرد:   ک یهم خودش رو به صورت هاکان نزد اریمات 

Gözlerini açarimارمی :چشماتو در م   

 شهیم دهیاگه دخالت نکنم کار به دعوا کش 

 م  یبر  ایب  یمات هی: کاف نا یروژ 
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 ... مینگاه پر از نفرت به هاکان از اونجا دور شد هیبعد از  

 زد یم داشت واسه خودش غر ینجوریهم اریو مات مینشسته بود  نیماش یتو 

  ینجوریهم  گمینم یچی بهش ه یاحمق خر نفهم عه عه عه ه  هیفکر کرده ک یدوزار زی ه کهی : مرتاریمات
   نایداره با چشاش روژ

زشت   یعاخ انقد دوست داشتم دوتا چک نر و ماده حرومش کنم بعدم اون چشا خورهیرو م 
 استابول...  یبندازم جلو سگا  ارمیدرب شویباباقور

 خنده هام گفتم  ونینگاه بمن انداخت منم م هیمن حرفشو قطع کرد و برگشت  یخنده  یبا صدا 

 م  ینیبب  نویا ستیقرار ن گهید  میریتو آخه بابا ولش کن ما فردا م یخوری: چرا انقد حرص منا یروژ 

 نگفت... یزیسرشو کالفه تکون داد و چ اریمات 

 ی :روژ اریمات

 جانم گفتمو منتظر نگاش کردم تا حرفشو بزنه... هی

 ؟ یدونستیم  یشیخوشگتر م  یلیخ  یخندی م ی: وقتاریمات

 ؟ یدونسیم یش یجذاب تر م  یلی خ یش یم یرتیغ یلبخند گفتم: توام وقت  با

 متوقف شد... نی که ماش کردمینگاه م ابونارویداشتم خ 

پارک کنم    نویجلوتره من ماش کمی که  یورانتو برو تو رست ینگاه کردم که گفت: روژ یبه مات  یسوال 
 ... امیم

 شدم...   ادهیباال انداختم و پ یشونه ا 

ک    کردمیجا رو انتخاب کردم و نشستم داشتم به منو نگاه م  نیو دنج تر نیتر یداخل شدم و گوشه ا 
 ه

 گارسون:  
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Ne istiyorsunد؟یدار لیم  ی?:چ   

 :  نا یروژ 

Birini bekliyorum هستم  ی:منتظر کس 

 نگاه کردم... رونیبه ب شهیمنو رو بستم و از ش  

ک جلو در بود و توسط   یاما زنگوله ا رمی برداشتم ک شمارشو بگ  مویکجا موند گوش یبابا پس مات  یا 
 به صدا دراومد و نظرمو جلب کرد...  ومدیرستوران به صدا درم  یبرخورد با در ورود

 و کبود... دیرز سف  یدسته گل بزرگ از گل ها هی با   اری اتخودش بود م 

 و به سمتم اومد... دیدستمو براش باال بردم که د 

 ... داشتیقدم برم زیبه سمت م  یشگیبا همون اقتدار و ابهت هم 

 نظر داشتم... ریو روش نشست... تک تک حرکاتش رو ز دیرو کنار کش  یصندل دیرس 

  یمحبت و مهربون یکرد نگام کرد کم  لیمتما زی به سمت م  یرو کم  ینشست و صندل نکهیبعد از ا 
 ابهت چهرش کرد یچاشن

مهربون و زحمت کش   یخانوم کوچولو هی یدسته گلو برا نیشد رفتم ا رید د ی: جوجه ببخش اریمات 
 خانوم کوچولو...  نیی...بفرماشتریب  یلیخ  قشهیال نایاز ا شتریالبته ب رمیبگ

زدم و دسته گل رو از دستش گرفتم گالرو با لذت نگاه  یدسته گل رو سمتم گرفت...لبخند پرذوق  
 کردم... 

 نیتو ا دونمی...چون گل رز بود نداره واال...من نمدمییم؟ نوچ نبو دییبا لذت بو گمیاالن م دیفکر کرد 
 یبه به عجب عطر گنیعدشم مب  کشنیم  قیدماغشون نفس عم کینزد  رنی گیم یچجور لمایف

...به هرحال دونمیبه مشاممون نخورده  شمارو نم یدارن...نه واال ما که تاحاال از گل رز عطر
 بودن... یقشنگ ی...در کل گالمیبگذر

مثل   اریمختص خودم بهش کردم و گفتم:ممنون مات  ی گذاشتم و از اون نگاه خاصا زیم یگال رو رو 
  یا قهیخوش سل  شهیهم
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که   یسال ۴  نیا یام بکنم بازم کمه تو یهرکار نایروژ ونتمیداد: من مد یک یدستمو گرفتم و فشار کوچ 
  نیبگم بهتر تونمیم  یو حت قیدقا نیلحظه ها بهتر نیعمرم گذروندم بهتر   یساال  نی با ت بودم بهتر

 ها... هیثان

 یهست میفرد تو زندگ نیبه دستش وارد کردم و گفتم: توام بهتر  یکی زدم و متقابال فشار کوچ  یلبخند 
 کردم آقا  بزر گ... داشیپ یکه تصادف

 ابروشو داد باال: آقا بزرگ ؟  هیبگم کرد و  ینگاه خاص 

 آقا بزرگ. .. گمی خانوم کوچولو منم بهت م  یگی: اوهوم همونطور که تو بهم منا یروژ 

 نگفت...  یزیسر داد و چ یبلند یقهقه  

 کمی  نیو با ماش میسرو شد از رستوران خارج شد یخنده و مسخره باز  یاز خوردن شام که با کل بعد
 ...میو به هتل رفت میدور زد

 ... میکرد یداحافظ خ هی از آنکارا و ترک رانیبه مقصد ا مایروز بعد با سوار شدن هواپ صبح

مملکت خود    جای به وطن خودمون بابا ه میو شکنجه شدن تو فرودگاه باالخره پا گذاشت   دنیاز رس بعد
 شه یآدم نم

 )رانیا یبعد از ده سال برگشت یده سال آنکارا بود کنهیندونه فک م یببند هرک   نای(آخ روژ

 جون...  یحرفتو قبول دارم وج  نیا یول یستی ن  شیب  ینفهم نکهیا با

 زنگ خورد..  میکه گوش میبود  نیماش یتو 

 ...کردمینگاه م یگوش یانداختم...عرفان بود...هه..با پوزخند به صفحه  میگوش ینگاه به صفحه  هی 

 الو مکالمه رو شروع کردم...  هیتماسو وصل کردم و با  

 ... یفق شدخانوم عطر ساز مو گمیم کی عرفان: احواالت خانوم تبر 

 خشک جواب دادم: ممنون   یلیخ 
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بابا من که گفتم  یکدورتارو کنار بزن  یخای عرفان که انگار از لحنم خشنود نبود گفت: ت هنوز نم 
 ... خامی ...گفتم که معذرت  ممونمیپش

...درضمن تو خودت  گردونهیگذشته رو برنم یمونیبا همون لحن مسخره جوابشو دادم: عرفان پش 
 ه دلم باهات  صاف نشه...ک یکن یم  یکاری

 کردم ؟  یچه کار اشتباه میکرد دایچند وقت که ما همو پ نیمگه من تو ا نایعرفان: وا روژ 

 . ..یآورد هیکه سر هان ییگفتم: بالها ییهو ی مقدمه و  یب  یلیخ 

 پاشو با شدت رو ترمز فشار داد.. یمات  هوی 

 عرفان ک فک کنم خشکش زده بود پشن تلفن  

 عرفان: م...من...من فقط... 

 بشنوم  خامینم یزیداد زدم: چ  یعصبان  

 نگاه کردم....  یرو قطع کردم و به مات یگوش 

 ... اریصداش کرد: مات 

 آورده؟ هیسر هان  ییچ بال  نایاز چه قراره روژ هی: قضد یپرس یعصب اریمات 

 گاز فشار داد  ینگفتم...پاشو رو  یزیبا ترس نگاش کردم و چ 

 . ..میدر شرکت(کارخونه)ا یجلو دمیبه خودم اومدم که د  نیفقط با متوقف شدن ماش 

  هیبه خاطر  ترسمیپامو تو اون شرکت بزارم چون م خامینم  دمیرو نفهم یزیمن تا چ  نای: روژاریمات 
 محکوم کنم... ینفرو  الک یکی قضاوت اشتباه 

شدم به سمت   ادهیپ  نیاز ماش ی ناگهان میتصم کیشدم در  رهی نگاهمو ازش گرفتم و به روبه روم خ 
 پا تند کردم... یدر ورود

 ندادمو به راهم ادامه دادم یت ی...اهمدمیشن کردی که پشتم اسمم رو صدا م اریمات یصدا 
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 ...دمیرس نی بگم جاسم دشویبهتره اسم جد  ای اسیبه قسمت  

 زدم: عرفااان! وسط بخش داد 

محکم    یل یس هیک کردم  یکار نیپشتش بهم بود برگشت و نگام کرد سمتش رفتم و اول  قنیدق 
 خابوندم تو گوشش... 

دختر   هیدختر حرمت داره ارزش داره..عشق  هیکنترل نشده گفتم: احساسات  ییو با صدا  یعصب
عاشقتم قبلش هزار بار مرده  گهیدوستت دارم م گهیم یک ی دختر به  هی ی...وقتشهینم  یهرکس بینص

نسبت بهش نداشته باشه   یعشق چیه زنهی حرفو م نیکه داره بهش ا یو زنده شده که نکنه اون طرف
مراقبش باشه    دی...بارهی کنه ک اون دختر و احساسات اون دختر بم یکار د ینبا گهیطرف د ونو ا

 یهاش...مراقب بود یدخترونش مراقب فانتزو  فیمراقب فکرش مراقب دلش مراقب احساسات لط
 عرفان؟ 

 نکردم...   افتی ازش در یجواب 

 عرفان ؟  ی: باتوام مراقب بودنا یروژ 

 گفت: نه نبودم...  رونی ب  ومدیکه انگار از ته چاه م ییعرفان با صدا 

عرفان؟ نه   یفهمی م نارویکه گفته دوستت دارم باورت کرده اعتماد کرده بهت ا ی: دخترنا یروژ 
  یتک پسر خاله محبوبه؟ بخاطر چ یانقد بد شد یتو ک یکردینم  نکارارویا یفهم یکه اگه م یفهم ینم

 نیا هب یبگم که با هزار بدبخت یمن چ   یعرفان؟ بخاطر پول؟ ماشاال تو که تو ناز و نعمت بزرگ شد
 .. دمیسن رس

پرداخت حقوق ماساژور   یگفت: من اون پول رو برا یآروم یل یخ یباالخره زبون باز کرد البته با صدا 
سه  یروز دیرفته با  نیبگم از ب تونمیم  یشده و حت فی مامان عصب پاهاش ضع خامیمامان م یها

از   هک یحقوق کلون   یحت دیپس اندازام  همش ته کش نایبار ماساژ داشته باشه کم آورده بودم روژ
 ست خب بابا منم آدمم...آخه پول داروهام ه  دهی کفاف نم رمی گیم نجایا

ماساژ   ضشونویمن مادرشوهر مر شهیهم کردمی ک کار م یاون خونه ا یتو  ادی م ادمیرفتم تو فکر  
 ...دادمیم
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 ؟ یکن یم کار یموندگار بشم در عوضش چ  امی ماساژ خاله ب یگفتم: اگه من برا 

 .. یکنینم  یشوخ ینی  ؟یگیزد: راست م  یلبخند پر ذوق 

 کنم؟  یام که بخوام شوخ  یتینگاش کردم: به نظرت من تو موقع  یچپ چپ 

  ارمیاونم ب تونسمیبود که نم نیرو ول کردم بخاطر ا هیبهم انداخت: اگه من هان   ینی عرفان نگاه غمگ 
لطفو بهم  نیحاال اگه تو ا یاونم از عرش به کف بکشم ول خاسمینم  سی توش  ن یک پول  یا یتو زندگ 

 ..سمر ی منم به عشقم م یبکن 

 د یکش ششیته ر  یرو یبهم انداختم و دست ینگاه خسته ا 

عاجزانه   کردیمشت شده داشت نگامون م  یک با دستا دمید ارویبه پشتم انداختم مات ینگاه 
 جمع کنم... لمویوسا رمی م ام،ینگاهش کردم و به سمت عرفان  برگشتم: باشه من م

پول بخاد    یمن هرچ  یرینم  ییتو جا نایبازومو گرفت: روژ  ایخارج بشم که مات ی از در ورود خاستمیم 
 دم یبهش م 

  ار ی مات شهیبهش زدم: نم  یدستش گذاشتم و آروم از بازوم جداش کردم لبخند یدستمو رو 

 رفتم. .. رونی متعجب همه ب یچشما یبعدم جلو 

 شدم...  ادهیرو حساب کردم و پ  یپول تاکس 

 تو...  ایجون ب  نای: سالم روژ دم یرو شن هیهان  یپر از عشوه  یزنگو فشار دادم که صدا 

 زدم و وارد شدم...  یلبخند 

  دهیگفت که اجازه نم هیهان  یناراحت شدن حت یدادم کل الیو خاله ل هیخبرو به هان نیا نکهیبعد از ا 
 بهشون قول دادم که  زود به زود بهشون سر بزنم...  یبرم ول

درو باز کنم ک   خاستمیحرکت کردم م یساکمو جمع کردم و بعد از مرور خاطرات به سمت در خروج  
 وارد  شد  اریدر باز شد و مات

 . .. یبزارم که بر تونمینم نایبه خودم و ساکم نگاه کرد: روژ 
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 سخت ترش نکن   اری: مات نا یروژ 

 ... زمیحل شد عز  زیهمه چ هی کردم: هان هیان روبه ه 

 رفتم. .. رونیدر کنار زدم و ب  یرو از جلو  اری بهش زدم و مات یو متعجب نگام کرد لبخند یسوال 

 عرفان رو گرفتم...  یو شماره  ستادمیشرکت ا یدر ورود یجلو 

 درم معطل نکن   یمن جلو اینکرده بود ک گفتم: ب  انیالو رو ب  یکامل کلمه  هنوز

 ... نمیکه نه مجبور شدم بعد از سالها خالمو بب ی..باالخره راض دمیکش یق یقطع کردم و نفس عم تماسو

 )یماساژ مسخره رو داد شنهادیخودت اون پ ی(مجبور نشد

 جون... یوج یسرزنشم نکن شهیم

 ناااااااااای: روژعرفان 

 ؟  یزنیبا غضب نگاش کردم: زهرمار چته داد م 

 انگار...  یخاب   کنمی متعجب نگاهم کرد: ت چته دو ساعته دارم صدات م 

 حرکت کردم...  نشیبهش رفتم و به سمت ماش یچشم غره ا 

 نگاه کردم...  نیماش یسمت چپم بود از پنجره  قایکه دق یطوس  یبه ساختمون با نما 

 ز صندوق عقب برداشت...شد و ساکمو ا ادهیعرفان پ  

 ...میبه باال رفتن از پله نداشت یازیهمکف بودن پس ن یو طبقه  میوارد ساختمون شد 

 توسط عرفان باز شد...کفش هامو درآوردم و وارد خونه شدم... دیدربا کل  

 بود...  شتریکه داشتم از استرسم ب یآرامش یاسترس داشتم ول یکمی 

 افتاد   گرفت و جلو یشیعرفان از من پ 

 برات اوردم...   ویک نیعرفان: مامان جونم بب  
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 ی رو آورد   نایروژ  شیخاله محبوبه: عرفان باالخره آورد 

 انداخت...  نیی به عرفان نگاه کردم که سرشو پا   تیدلم براش کباب شد با عصبان  

 تخت بود یوارد اتاق شدم خاله رو  

 . .نایخاله محبوبه: روژ 

 زدم و آروم آروم به سمت تخت قدم برداشتم: سالم خاله جان...  یلبخند 

 حسرت برم...  یبا کل ا ی دن نیاز ا نمتی دوباره بب نکهیقبل از ا دمیترسیبا عشق نگام کرد: م 

 ادب زدم... تیدستش به رعا یرو ینگاش کردم و بوسه ا یبا مهربون  

خاهرم   دونهی ادگاریمن نتونسم از  ستمیه نبوس نیا قینکن من ال  نکارویکرد:نه دختر ا هیبه گر شروع
  یمراقبت کنم نتونسم جلو

گناهه اون بخاطر من   یجانم...حاال خوب به حرفام گوش کن پسرم ب ناینتونسم روژ ستمیخانوادم با 
پر از   یشبانه  یها هیگر یکنه اونم عاشق اون دختره صدا یمجبور شد که با احساسات اون  دختر باز

 اونو محکومش نکن  ی...الکمشنویهق هقشو م

 ... یکن زودتر خوب بش  یفکر نکن فقط سع زای اشکامو پاک کردم : ن خاله شما به اون چ 

 . ..گفتمیاز خاطراتمون م زدمیدستش گذاشته بودم و باهاش حرف م  یسرمو رو 

 ...دهیشد چرا جوابمو نم  خیانقد  هویخاله چرا  یول 

اون   نمیسرمو بلند کنم بب خواستیهمونطور که سرم رو دستش بود صداش کردم جواب نداد دلم نم 
 داره   تیک تو فکرمه واقع یزیچ

 نداشت...   یتحرک یآروم سرمو بلند کردم خاله چشماش باز بود ول 

 تکونش دادم صداش زدم جواب نداد   

 التماسش کردم جواب نداد... هیبا گر 



 تار یروژ

66 
 

 عرفان عرفااااان...  داد زدم: هیگر با

 با عجله اومد تو اتاق... عرفان

 شده... خی  یل یباهام عرفان خاله خ زنهی : عرفان خاله...خاله..خاله حرف نمنا یروژ

 کرد و اومد و شونه هامو گرفت  هیشروع به گر عرفان

 ... نایروژ ای ب ای با هق هق گفت: ب عرفان

شد...عرفان صداش   داریب دیصداش بزن شاتو   ایب یگی م یدار ینگاش کردم: چ یاشک یبا چشما 
 کن...

 ... رونی با غم و اشک نگام کرد و به زور از اتاق کشوندم ب 

  

 هفته بعد. .. کی 

  

  شینداره..منم دوباره برگشتم پ ی مساعد ادی ...عرفان حال زگذرهیهفتس که از مرگ خاله م کیاالن  
 ...اریمات

 بوده...  یقلب ستیا یقانون یپزشک  صیتشخ 

 . .. رفتمینم  چوقتیه رفتمینم شهی م ینجوریا دونستمیمن فقط قصدم کمک به خاله بود وگرنه اگه م 

 عرفانه...  شی ام که همش پ هیهان 

 ...یخوریتو سرما م  ای: خانوم خوشگله باریمات 

 کاناپه نشستم یزدم و کنارش رو یاشکامو پاک کردم و از بالکن خارج شدم لبخند تصنع 

 تورو...  نمی مشکوک نگام کرد: بب اریمات 

 زد م  ی نگاش کردم و لبخند 
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 ...!؟یدیچرا انقد خودتو عذاب م نایبسه روژ یکرد هی: باز گراریمات 

 ش د   ریقطره اشک لجوج از چشم چپم سراز هینگاهم کرد که  

 دیکرد و دستشو دور شونم حلقه کرد و منو به سمت خودش کش  ینوچ 

.  یکردینم  هیگر چوقت ی ه کنهیم کار ی هر قطره اشکت با دل من چ یدونسیآخ، اگه م  نای: آخ روژاریمات 
.. 

 شونش بود.. یسرم رو 

 که دوسم داره... دونمیدوسش دارم و م  

 ... لهیتکم یهمه چ گهیه با زبون خودش بگه داگه بگ یول 

 (مگه نگفت؟! ) 

 گفت؟  یوا ک 

 بهت گفت ک دوست داره) یسالن مسابقه ترک  یرفت تو  ادتی(عه خنگه  

 ... شدیحاال چ یبلد نبود  یت ک ترک 

 به درون خودم رفتم... ینکردم و چشم غره ا  افتیاز طرف درونم در یجواب 

 .. نای: روژاریمات 

 کار دارم..  ییخونه جا  امیب  رید کمی امشب  دیاهش کردم که گفت: شامنتظر نگ 

 جوجه.. گمیزد: بعدا بهت م ینگاش کردم که لبخند یسوال

 بود..  دهیقرصاشو خورده بود و خاب الیبود خاله ل ومدهین  اریشب بود و هنوز مات  ۱۲  ساعت

 ک در اتاق باز شد... شدمیم دیکم کم داشتم ناام گهیعرفان بود د شیام ک پ  هیهان

 خانون برات مهمون آوردم...  نایروژ  ایگفت: ب  ینسبتا آروم یبا صدا اریمات
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   یو توپول گریخوشگل و ج  یدختر کوچولو هیدستش بود توشم  ری  َکر هی

   ه؟یفرشته کوچولو دختر ک نیا اری:مات نا یروژ 

 ... اری مات شی پ  کنهی م کاریچ  نجایا  ییکوچولو نیبچه به ا نیا یول  خوردیچهار ماهه م ایحدودا سه  

 انداختم  اریپر از سوال به مات ینگاه 

 کرده بودن ...  داشی خانوممون رو امروز آوردن پرورشگاه کنار سطل آشغال پ  نی: ااریمات 

 به دختر کوچولو انداختم...  ینینگاه غمگ 

 : پرورشگاه؟...نا یروژ 

از دوستام پرورشگاه داره امروز اونجا بودم که  یکیرفت بگم   ادمیکوبوند تو سرش: آخ  دونهی اریمات 
خب شرط داره من  یو خودم بزرگش کنم ول  ارمشیگرفتم که ب میخانوم کوچولو رو آوردن تصم نیا

متاهل  عیخب قول دادم سر  یبود بهم دادنش..ول قمیچون پرورشگاه مال رف  یمتاهل بشم..ول
  تونسمینم  یول یکارو انجام داد  نیکه بدون فکر ا یاالن بگ دی) شاکردینگام م یطونیبشم(بانگاه ش 

 ...نایچقد خوشگله روژ ن ی معصومو اونجا ولش کنم...بب یکوچولو نیا

تو   بای تخت گذاشتم خودمو تقر یرو ازش گرفتم و رو  رینگاه کردم... کر   شیمهربون نهمهیبا عشق به ا 
 بغلش پرت کردم... 

 ..  یکه انقد خوب  یهمونطور که تو بغلش بودم گفتم: مرس 

 ..ین یب یک منو خوب م  یمنو به خودش فشارداد: خوب ارمیمات 

تخت کنار   یزدمو ازش جدا شدمو رو یکردم و تو چشماش نگاه کردم لبخند لیسرمو به باال متما 
 جوجو کوچولو نشستم...

 و نشست... جوج  ریاونور کر ارمیمات 

 شناسنامه باهاش نبوده؟. .   اری: مات نا یروژ 
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  ادمیفقط  دمیخشک خر ری و ش ی بی ب یباهاش نبود ما ی چی کرد: نه ه یتکون داد و نوچ یسر اریمات 
 . .. میبراش لباسم بخر میبر  دی...آها بانکهیو  ا  ارمی ب نی رفت از ماش

 ...میصدا کن  یکوچولو رو چ  نیفقط ا  میخریزدم: باش م  یذوقش لبخند نهمهیبه ا 

  میبراش انتخاب کن دیاسم با  هی دونمیسرشو خاروند: خب نم یبا ژست خاص و خنده دار اریمات 
 . ..گهید

 دیمعصومش نگاه کردم تو خاب خند  یبرداشتمش به چهره  ری از تو کر 

 .. خندهیداره م نی بب ی با ذوق گفتم: عه مات 

 کس ازش گرفت درآورد و چنتا ع   شویگوش عیسر اریمات 

 به بعد؟...عاره خوشگل خانوم...  نیاز ا  ی: خانوم کوچولو تو قراره دختر ما باش اریمات 

 کرد  یزی ر یکدچولوش بوسه  یدستا یرو 

 .. ؟یکه خوشگل خانوم صداش کن ی: قصد ندارنا یروژ 

 اسمشو؟... میبذار یبا لبخند نگام کرد: تو بگو..چ 

 ... سویگ می...اسمشو بزارسوینازش نگاه کردم: گ  یبه چهره  

اسم   یلیو موهام رو پشت گوشم زد: خ  دی صورتم کش  یرو ینگاه کردم دست اریبه مات 
 محشرن... شهیتو هم ی...انتخاباهیقشنگ

 ...دست چپم که آزاد بود رو گرفت... زدی نم یزول زده بود و حرف  بهم

 نا ی: روژاریمات

 : جونم ؟ نا یروژ

 دوستت دارم.. یل ی...من خیل ی...خیل ی: خاریمات

 خدا گفت...  یگفت باالخره گفت...ا یوا
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 ) یگیچقد م گهید میدی(فهم 

 وجدان خفه. 

سوءاستفاده گره حاال چون   نیا یوقت ت نگ هیبگم عاشقتم که   دمیترسیمن م ی عنیادامه داد:  اریمات 
 بهم خونه و کار.. 

 وقتش بود: منم دوستت دارم...  کردنیزبون باز م  دیبا گهینذاشتم ادامه بده د 

 و من حرفشو قطع کرده بودم باز موند... زدی چشماش گرد شد و دهنش که داشت حرف م هوی 

 شد...   لیآروم آروم لباش به خنده وا شد و کم کم با قهقه تبد 

 صفت بغلم کرد... هویو  ری کنارم بچه رو ازم گرفت و گذاشت  تو کرامد  

 د  کری"دوستت دارم" رو زمزمه می جمله   یگوشم ه ریز 

 و دلش برام تنگ شده... دهیانگار که سالهاست منو ند 

 ... یلحظه ا نی انگار سالهاست که منتظر چن 

 تمام حرکاتش ذوق وجود داشت  یتو 

 بمش...  یصدا یتو 

 ...میلحظه ا نی چی چند وقته که منتظر هم یدون یشد و دشت هاشو قالب صورتم کرد: مازم جدا  

 دوستت دارم...  نایدوستت دارم روژ 

 دوباره بغلم کرد  

 ه  مونیازم نم  یزیچ یفشارم بد نیاز ا شتریاالن اگه ب یول  زمی آروم و با خنده گفتم: باشه عز 

بچه مارو به   ی هیبه نام گر تیپاراز هیکه  میکردیبا عشق به هم نگاه م میبا خنده ازم جدا شد...داشت 
 خودمون آورد... 

 نگاه به کوچولومون کردم و بلندش کردم..  هی 
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  یپدر مجرد برو برا یزدم: خب آقا یکردم و لبخند  اریبه مات یدستم تکونش نگاه یهمونطور که تو 
 ..اریب  شویب یب  یخشک  و ما  ری خانوممون ش سویگ

 ...شنیهم پدر و هم مادر متاهل م  یبه چشم مادر مجرد... که البته به زود ی زد: ا  یلبخند ارمیمات 

  ریتا ش  نیی برگشت بچه رو بهش سپردم و خودمم رفتم پا  یبی ب یو ما ری با ش قهیبعد از دو د اریمات 
 بچه رو درست کنم...

برسه و  یبه گرم  یآب سرد گذاشتم تا درجش از داغ یتو کمی رو  شهیش  ریبعد از درست کردن ش  
 شدم... یبرش داشتم و به سمت اتاق  راه

 ...بردیبچه رو بغل گرفته بودو راه م اریمات 

 شهیبد خاب م  شهیم داریاالن خانوم بزرگ ب گهیدختر خوشگلم آروم شو د  یخانوم سوی: گ اریمات 
 خدا بچه هالک شد... ی...اگهیآروم شو د سویگ  شششیها...ه  کنهیونو دعوا م بعدش همم

 خانواده...  هی هیشب میگفتن عادت کرد...شده بود سویچقدر زود به گ 

 با خودش آورده...  یعالمه خوب  هیبچه  نیا  دیشا یدیچه د خدارو

 و کنارمون نشست... دیکش  شیشون یپ یرو یگرفتم اونم دست یرفتم جلو و بچه رو از مات عیسر

 دهنش گذاشتم... یرو تو شهیساعد چپم گذاشتم و با دست راستم ش یرو رو بچه

 به خوردن کرد...  شروع

رو   یمعصوم نیکه چطور دلشون اومده بچه به ا کردمیفکر م  نیبه صورت معصومش نگاه کردم به ا 
 کنار سطل آشغال رها کنن  و برن..

 دور نموند..  ی.. که قطعا از چشم ماتدیقطره اشک از چشمم چک هی 

ت دور سرت   یاریاشکو از کجا م  نهمهیاصن ا یکنیم هی با نوک انگشتش اشکمو گرفت: چرا انقد گر 
 بگردم من آخه..
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  یعنیکرد ن.. نکارویکه چرا باهاش ا سوزهیم سویزدم: دلم به حال گ  شیمهربون نهمهیبه ا  یلبخند 
 اومده..  چطور دلشون

 موهام رو پشت گوشم زد و با شصتش گونم رو رو آروم نوازش کرد... 

خودمون  شی زود پ میکرد داش یکه زود پ  میخداروشکر کن دیبا میبه بعد ما هست نی: از ااریمات 
 ... مشیآورد

 تموم شده بود... رشی نگاه کردم ش سویبه گ 

 آوردم...  رونی رو از دهنش ب شهیش 

 و به اتاق خودم رفتم...   دمیرو کش اریمات یرو بعد از عوض کردن خابوندم و رو سویگ 

 خوابم برد...   دهیسرم به بالش نرس 

 شدم..  داریبود ب  غی که همراه با ج سویگ ی  هیگر یصبح با صدا 

 شدیکبود م هیداشت از گر دمیرو د سویکه گ رونی شدم و رفتم از اتاق ب  داریاز خواب ب عیسر 

بچه بزاره    ومدهیفکره اصن ن یچقد ب نیخدا بب  یکجا رفته پس..ا اریخان کوش  عه مات ار یحاال مات  
 من بعد بره...  شیپ

 بچه مرد)   یکن یچقد نطق م گهی(بسه د 

 جان..   یموافقم وج دایباهات شد 

  خواستی م هیهنوز دلش گر یتکونش دادم که آروم شد ول یدستم چندبار یرو برداشتم و رو  سویگ 
 رفتم..  نییشو  برداشتم و پا شه یبغلم گرفتمش و ش

 ... کردنی ام اومده بودن...همه منو با تعجب نگاه م هینشسته بود عرفان و هان زی خاله سرم 

درست کنم بچم هالک شد   رشویرو نگه دار من برم ش  سویلحظه گ هیبه سمت خاله رفتم: خاله جان  
 یاز گشنگ

 ... یچشماشون شده بود قد نعلبک گهید 
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 بچه رو انداختم تو بغل خاله و خودمم با سرعت به سمت آشپزخونه رفتم... 

 ذاغ نبود... ختمیدستم ر یدرست کردم و تکونش دادم رو رویش 

 دستم خوابوندمش... یدادم باد گلوشم گرفتم و رو رشویبچه رو از خاله گرفتم ش   رونیرفتم ب  عیسر 

 سرمو باال گرفتم... 

 از سوال و متعجب روبه رو شدم... با سه جفت چشمم پر  

 ...اریمنو مات ین  یکوچولو ن سوی گ کنمی م یلبخند زدم و دستپاچه گفتم: معرف  

 دوباره چشماشون متعجب شد..  

 استقبال کردن... اریکار مات  نیاز ا یکردم اونام کل فیرو براشون تعر هیمنم با خنده قض  

و    ی... منم بلند شدم و دم در به استقبالش رفتم بعد از سالم و خوبدیرس نی ح  نیهم  یتو ارمیمات 
 ک ه میبود زیم کینزد  میراه  افتاد زی به سمت م نایو ا یکجا بود

 ...ستایلحظه وا هی نای: روژاریمات 

 برگشتم نگاش کرد م  

 ..هیخاله و عرفان و هان یجلوم زانو زد..اونم جلو هوی 

  ییخودنما بایدار ز نینگ یحلقه  هیجلو گرفت و درشو باز کرد توش  یمشک یمخمل یجعبه  هی 
 . .کردیم

 ؟  یکن ی: با من ازدواج ماریمات 

 االن من جواب بدم؟   

 ) ؟یفکر کنم اسگول مگه دوسش ندار خوامی ها بگو م دعیترش   نیا نی(ن پس ع 

 زدم... یقورت دادمو لبخند یآب دهنمو چند بار 

 : بله... نا یروژ 
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 اتفاق افتاد...   عیسر یل یخ یهمه چ 

 زنگ خورد. . اریکه تلفن مات  مینشسته بود زی دور م 

...عاها بله بله همون االن دروباز  ی نما مشک یالیو هی یتو  ای همون کوچه رو ب  ی : بله بله حاجاریمات 
 .. . کنمیم

 االن... نیعرفان متعجب گفت:نگو که هم 

که   یاز طرف کردمی م نکارویا دیمادرت تازه فوت شده و من نبا دونمین مزد:عرفان جا یلبخند اریمات 
معلوم بشه دوم  فشی کردم که تکل سویاول بخاطر گ نکارویخب من ا  یبود ول ناام یروژ یمادرت خاله 

  ۳من  نکهینشه و سوم ا  رینکرده با قانون درگ  ییکه صاحب پرورشگاست کردم که خدا قمیبخاطر رف 
 طاقت ندارم دادا ش  گهی منتظرم د مهیسال و ن

 شاالیتک خاهرم آرزومه... ا یخوشبخت هیچه حرف نیبه کتفم زد: نه داداش ا یزد و ضربه ا  یلبخند 
 ... نیخوشبخت بش

 خوشبخت بشه؟   یک شدعیچ 

 چخبره ؟  ری بگ شهی: منا یروژ 

 خند ه  ریهمه زدن ز هوی 

 باالخره...  یفهم یاس خوشگالتو بپوش عروس خانوم ملب میبر ای شما پاشو ب  یچی : ههیهان 

 داد.. کردینگام م یبچه رو ازم گرفت و به خاله که داشت با لبخند خاص  

 کردم و عطر مخصوصمو زدم..  یو ودخترونه ا تی ال شیو آرا دمیلباسامو پوش نیتر کیش 

 عطر خبر نداشت..  ن یاز ا یالبته هنوز کس 

 از اسم خودمو عشقم... یب ی " گذاشته بودم ترکتاریکه اسمشو"روژ یعطر 

آماده کرده بودم رو   اریمات یکه برا یرفتم اون عطز ن ییخاص خودم از پله ها پا یبا عشوه  
 برداشتم...
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 هم آماده شده بود... اریمات 

 زد.. یچشمش که به من افتاد با ذوق نگام کرد و لبخند 

  

  اریمات یکه شمارا به عقد دائم جناب آقا لمیبنده وک  ایآ ونمیبار سوم عرض م یعاقد: عروس خانوم برا  
 هستم؟...   لیبنده وک  اورم؟یدر ب  ی انیک

 بزرگترام بل ه  یکه به دستم داده بودن رو بستم: با اجازه   یقرآن 

 بله رو داد و عاقد رفت  ارنیمات

 .. دمیرس ار یکه االن به مات نیبود هم  یکاف نیداشتم...هم یساده و خلوت  عقد

 دارم... هیهد هیداماد  یآقا ی: خب خب منم برانا یروژ

 مشتاق نگام کردم عطر مخصوصمون رو به دستش دادم اریمات

از اسم خودمو  یبی ترک تاریکه من با عشقمون ساختمش اسمشم گذاشتم روژ هیعطر نی: انا یروژ 
 خودت... 

 کاشت...  میشونی پ یرو یقیعم یبا عشق نگام کرد و بوسه  

  

 سه سال بعد... 

 کرد...  تیچشممو اذ یا یچشمامو آروم باز کردم نو قو 

 استارت بشن... یبه چشمام اجازه دادم تا ر یکم 

 تو بغلش خواب بود.. سویگ دمیرو کنار تختم د  اری بعدش سرمو چرخوندم و مات 

  ری فرشته هات ش نیبه ا یخوای...بلند شو تنبل خانوم نمیشد داریشگل بپرستار: سالم مامان خو 
 ...یبد
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 ...نمیپرستار کمکم کرد که بش 

 داد..  ادمیدادن رو  ری ش یپسر و دخترمو بغلم داد و نحوه  

 کرده بود... رونشی کرده بود و ب داریو ب  اریمات 

 وارد شد و به سمتم اومد ار یپرستار خارج شد مات  نکهیبعد از ا 

 ... ی: سالم خانوم خوشگلم خسته نباشاریمات 

 .. ی: سالم مامانسویگ 

 با لبخند نگاش کردم:سالم دختر نازم...  

 .. نی کردم: سالم آقا سالمت باش اریروبه مات  

  یوت  اریبا کمک مات میو گرشا" رو که از قبل اسم هاشون رو انتخاب کرده بود تایدادن "گ ری بعد از ش 
 تخت مخصوصشون  گذاشتم....

 د یسرم رو بوس یکنارم اومد و رو اریرو بغل گرفتم...مات  سویبعدم گ 

 ... نای...عاشقتم روژیداد هیقشنگ رو بهم هد یو خانواده   یزندگ  نی: ممنونم که ااریمات 

  

 " 

 : سندهینو

Tina0711 

 گند زده بودن... شونویاضی جلوم نشسته بودن بازم امتحان ر  زونیآو ی ا افهیو گرشا با ق تایگ

 دوباره مامان بابارو متقاعد کنم..؟  ی: االن من چجورسویگ

 ...میدیدفعه قول م نیبرداشت: خب ا شیشونی پ یدستشو از رو گرشا
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.. در ضمن مگه من دیقبل هم قول داده بود یمتعجب نگاشون کردم:رو، رو برم، دو دفعه  یچشما با
 د؟ یباهاتون کار نکردم؟ پس چرا دوباره خراب کرد یاض یعالمه ر هی

 ...ی آج  گهیبکن د شیکاریام  ندفعهیگفت: خب ا یزار ی افهی با ق  گرشا

 ن؟ یکن یداره که انقد بزرگش م یچ تونیاضی... مگه رفهممتونی نگاشون کردم: من واقعا نم یچپ چپ

 .؟ هیترک میریم  یاومده بود گفت: حاال ک ادشی  یزیکه انگار چ گرشا

 چند شده؟ تونیاضیحاال نمره ر دونمیباال انداختم: نم ی(شونه اگه یم یچ  نیا گمیم ی)من چ

 ۱۳: من تایگ

 نگاه به گرشا انداختم: تو چند؟  هی

 ۲۵/۱۲تو سرش:   دیکوب دونهی

سر   نییا یب  نیشا  پاشگر تایگ سو یمامان اومد: گ یتاسف براشون تکون دادم که صدا یاز رو یسر
 .. زیم

هاتونو جمع و جور   افهیق  نیزدم: خب حاال پاش ینگاه به خواهر و برادر دو قولوم انداختم و لبخند هی
 بکنم  تونمیم کاریچ  نمیبب نیکن

 ماچ آبدار کردن... هیسمتم هجوم آوردن و لپامو  به

 امتحان آخرتون بود؟ یکه مانعشون شدم: راست شدنی از اتاق خارج م داشتن

 : اوهوم تایگ

 افتادم!  یزیچ ی ادی هوی

 دونن؟ ینمره هاشونو از کجا م نایپس ا ست؟ی امتحان آخر ترم ن  مگه

 ...گهی د میبر  ایب کنهیمامان داره صدا م ی: آج گرشا 

 و نشوندمشون رو تخت..  دمیجفتشونو کش دست
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 ست؟ یخر ترم ننگاشون کردم: مگه امتحانات آ مشکوک

 تکون دادن دییتا  یبه نشانه   سرشونو

 ن؟ یدون ی: پس از کجا نمرتونو مسویگ

 ..گهید میتا بناگوشش: خودمون حساب کرد ششوین  گرشا

 کردم...  یمن االن شما دوتارو خفه کنم کم کار ین یگرد شده نگاشون کردم:  یچشما با

 ناهار؟  د ییای ب گمیمگه نم د؟یکنیم  کاریمامان اومد: بچه ها چ  یصدا  دوباره

 ..میمامان اومد میزدم: اومد داد

 .میبر دیپاش  دیتابلو نکن   دیکردم به خواهر و برادر خنگولم: فعال خودتونو تا مطمئن نشد رومو

 ..میخودمون نشست یسر جاها زی هرکدوم پشت م می از اتاق خارج شد باهم

 نگاه بهم کرد و دستمو گرفت: دختر بابا چطوره؟ هی اری مات بابا

 "خوبم باباجون" بسنده کردم  هیزدم و به  یلبخند

 .؟ دییایتا ب  کردمی صداتون م دی با یکه ه  نیکردی م کاری : چدیباال داد و مشکوک پرس  نکشویع مامان

 ! همون میکردی م زیدستپاچه گفت: چ  تایگ

 .دادمی م  حیرو براشون توض  ی مبحس  هی: داشتم دمیوسط حرفش پر عیسر

 حرفم باشه...  یهم زدم که چاشن یلبخند

 نزد..  یحرف  گهید یقانع نشده بود ول نکهیبا ا مامان

 ما بود...  یخونه  یاز قانون ها یک یحرف نزدن موقع غذا خوردن  

 ...میبه مامان کمک کرد  زی،تو جمع کردن م تایو منو گ  میرو خورد غذا

 .. یحاضر ش یبهشت زهرا)ع( آماده باش که دو ساعت نخوا میریساعت پنج م  سو ی: گنا یروژ مامان
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 حوصلس؟  یمامان خوشگلم امروز ب  شدهیماچ آبدار از لپش کردم: چ هی

 کارت دارم... نجایا ایب  سویهنوز جواب نداده بود که بابا صدام کرد: گ مامان

 ...ایخطاب به مامان گفت: خانوم شماام ب بعدم

 ...میرو زد و باهم از آشپزخونه خارج شد ییظرفشو  نیاش م یدکمه  مامان

 م یو گرشا نشست تایبابا و گ  یمبل روبه رو رو

 : جانم بابا گوشم با شماست.. سویگ

کنم...و داستان  فیخودم با مامانت رو برات تعر  ییداستان آشنا خوامیزد: امروز م  ین یلبخند غمگ  بابا
 منو مامانت با تو.. یی آشنا

 کردم..  هیجمله رو تجز نیذهنم ا تو

 ؟ ییآشنا ؟یچ یعنی

 االن وق... اریمانع بابا بشه: مات  خواستیم مامان

خودش بفهمه   یروزیکه  نهیاز خودمون بشنوه بهتر از ا نای: االن وقتشه روژدیوسط حرف مامان پر  بابا
 !میرو نگفت قتیبعد مارو بازخواست کنه که چرا حق

 میو گرشا متعجب و کنجکاو بود تایانداخت ، منو گ   نییسرش رو پا مامان

رو    ییتنها طون،یشر و ش  یساله  ۲۳پسر  هیعمارت بودم  یبابا شروع به حرف زدن کرد: تو باالخره
  یروزنامه آگه  یتحمل کنم، تو هی و هان  الیبا وجود خاله ل یاون عمارت بزرگ حت  یتو تونستمینم گهید

  خانومدختر  هیزد(   یحرفش لبخند ینجایاز نوع مخصوصش )ا استخدام مستخدم، اونم یزدم، آگه 
 شتری سال ب  ۱۸استخدام به عمارت اومد... یبرا تی از جنس معصوم یاز جنس غرور از جنس پاک

چشماش مانعم شد قبولش   ی خاص تو تیاون معصوم یقبولش کنم ول خواستمینداشت اول نم 
ام بلد بود من به کمک عطر خوش بوش   یام بلد بود تازه زبان ترک  یکردم...اون دختر خانوم عطر ساز

سربلند بشم...تونستم شرکت رو باال ببرم... روز ها، بهتره بگم سالها   یکشور یمسابقه   یتو تمتونس
شب من رفته بودم پرورشگاه   هی... تا مشدیعاشق اون دختر خانوم م   شتریو من روز به روز ب گذشتیم
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بهم   ینیکردن،)نگاه غمگ داشیرو آوردن و گفتن که کنار سطل آشغال پ ییخانوم کوچولو هیدوستم، 
ازم قول گرفتن  یانداخت( نتونستم اونجا رهاش کنم با هزار زور زحمت با خودم به خونه بردمش ول

چشماش نشست( اونشب به اون دختر خانوم   یتوزد و نم اشک  ین یلبخند غمگ نباریکه متاهل بشم)ا
  میبزرگ کن  باهماون خانوم کوچولورم  میگرفت میابراز عالقه کردم و عشقمو بهش اعتراف کردم... تصم

 یا گهیکمبود د چیکمبود پدر و مادر و ه شی زندگ یتو م یاجازه ند چوقتیکه ه میقول داد گهی،بهم د
اونروز هم   یکرد(...فردا خیتمام بدنم  هوی)میگذاشت سویرو حس کنه...اسم اون خانوم کوچولو رو گ

 ...میو با عشق بزرگش کرد میبخاطر همون خانوم کوچولو عقد کرد

 کنارم نشست و دستمو گرفت من تو شوک بودم    بابا

 ستمین شونی واقع یمن بچه  یعنی

 د یاول از چشمم چک ی قطره

 دوم  ی قطره

 سوم

 شد  ری آبشار اشکهام سراز و

 اول رو زدم  لبخند

 دوم  لبخند

 سوم  لبخند

 زدم   قهقهه

   دمیبه سرنوشت خوبم خند دمیخند

 دم یخند میزندگ  یها یناج یرو به

هستم برام   یاالن من چ نکهیبودم، ا ینداره که من چ یتیاشک و لبخند گفتم: اصال برام اهم با
هستم...من  یمراد نایو روژ  یانیک  اری دختر ارشد مات یانی ک سویمن گ گمیداره...که با افتخار م  تیاهم

  شی رو که پ یشآرام نیمن االن ا دی آورد یخودتون نم  شی اگه شما منو پ دیخانواده ام...شا نیدختر ا
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من عاشق    و گرشا تاینداشتم... من عاشق شمام عاشق شما بابا عاشق مامان عاشق گ گهیشما دارم د
کنار سطل آشغال رها  ینوزاد یمنو تو میواقع یکه خانواده  کنمی فکر نم  نیبه ا چمیه ممی زندگ

 ...تایو گ گرشا ...شما، مامان نیمن شماا یواقع یدارم که خانواده  مانیا نیکردن...چون به ا

برم حاضر شم...ساعت   گهی: خب من ددادیرو نشون م ۴انداختم ساعت   وارید  یبه ساعت رو ینگاه
 بهشت زهرا...  میبر ۵

 من متعجب بودن... یآروم نهمهیو بابا از ا مامان

 و گرشاام آماده بودن... تایاز اتاقم خارج شدم گ  قهیدق  ۵۵ و۴زدم و ساعت  یمشک یطوس ست

   ی: آج گرشا 

 ؟بهش کردم: جانم ینگاه

  ییو گفت....فکر کردم که...خدابابا اون موضع ر نکهیانداخت: من بعد از ا نییسرشو پا گرشا
 بغلت کنم؟ شهیحاال خوشحالم م  ی...ولیری و م یکنینکرده...تو مارو ول م

 بغلم  ایب  یمرد آج  ریزدم: چرا نشه ش یلبخند

 ..ی هم معترض گفت: پس من چ تایگ

 اون هم باز کردم...  یرو برا آغوشم

 ..میهم باهم با مامان و بابا از خونه خارج شد بعد

 کردم...  یدارم" از "رضا بهرام" رو پل  یگوشم گذاشتم و آهنگ "آرامش یام رو تو یهنذفر نیماش یتو

 دوست.. یا  یتو مرا از دست داد 

 دوست..  یدارم ا یکه زندگ من

 از عشقت کنارم ماند.. هرچه

 دوست..   یا سپارمیخودت م  به
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 از تو بارااااان... بعد

 .. باردیم هنوز

 خانه.. نیاز تو ا بعد

 مرا دارد..  وزهن

 .. ینیب یخوابم نم  در

 .. گریمرا د مثل

 مانم..  یتنها نم نجاستیمن ا غرور

 برو بگذر..  راحت

 دارم..  یآرامش

 طوفان را بغل کردم.. که

 را من..  یوانگید نیهم

 ضرب المثل کردم.. نی بب

و عمو عرفان   هیدادم به خاطرات فکر کردم به خاطرات خوب مثل ازدواج خاله هان  هیبه پنجره تک سرمو
 ( الیخاطرات بد مثل از دست دادن خانوم بزرگ)خاله ل

عطر سال خاطرات بد مثل رفتن   نی بهتر یجشنواره  ی" توتاریخوب مثل تک شدن عطر"روژ خاطرات
 ...ی ما از عمارت نما مشک

 می دیمتوجه شدم که رس ن یمتوقف شدن ماش از

 گذاشتم... کمیکوچ یکوله   یرو از گوشم خارج کردم و تو یهنذفر

 ..میرفت  یان یک یمخصوص خانواده  یو به قطعه   میخارج شد  نیماش از

  میزد یهم سر میرگ و پدر بزرگ مادر توقف و خوندن فاتحه، به مزار مادر بز   یاز کم بعد
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 صحبت کنه...  یموضوع ی درباره  خواستیراه برگشت بابا دوباره م تو

 ...میر یم رانیاز ا شهیهم یبرا  گهید ی: هفته بابا 

 ...هیصدا گفتند: آخ جون ترک   کی تایو گ گرشا

 با لبخند و ذوق نگاشون کردم..  منم

 برا همتا..    یلیگفت: من که دلم خ یادیبا ذوق ز  گرشا

 ساکت شد...   تایگ یبا پس گردن که

 تنگ شده... یلیخ  نایا هیخاله هان یکه دلم برا نهی: اوخ... منظورم اگرشا 

   دیزد و نگاشو دزد ینگاش کردم که لبخند دستپاچه ا مشکوک

 و عمو عرفان بود...   هیدختر خاله هان همتا

 کترهی از من کوچ سال ۵و   تایسال از گرشا و گ دو

.......... 

 ....کردمی و فکر م  کردمی و فکر م کردمیو فکر م  کردمیسقف اتاقم نگاه م به

 کنم؟یانقد آروم برخورد م یبزرگ  نیبه ا هیقض  نیا یمن جلو چرا

 ست یمهم ن چون

 که منو کنار سطل آشغال رها کردن؟ شمینم  یعصب میواقع  یاز مامان بابا چرا

 ستن یمهم ن چون

 لکسم؟ یو ناراحت بود من چرا انقد ر نیمن بود افسرده و غمگ یاگه االن به جا یکس هر

که ترکم کردن   ییاز خونه و کسا رونیافراد ب یخونه ان و همه  نیهم یمن تو ی واقع یخانواده  چون
 ...به یغر هیان فقط  بهیغر
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 ... دمیمثبت داشتن خودمو آروم کردم و چشمام گرم شد و خواب ی که انرژ یافکار نیا با

 ست ین  یچی که تو خواب هست تو ه   یآرامش یل یخداوک

اتاقم برم و   سیبه سرو خواستمیانداختم ساعت هنوز ده نشده بود...م یساعت کنار تختم نگاه به
 ...دنیتو اتاقم و درو بهم کوب  دنیبکاهم که دو نفر با سر پر ییوالیه ی افهی ق نیاز ا یکم

 ...میبدبخت شد یگفت: آج  یبا نگران تایگ

 تو سرش...   دیکوب  دونهیاش  شهیام طبق عادت هم  گرشا

 کرده بود... تیاونا به منم سرا ینگران  انگار

 بابا نصفه جون شدم... یشده؟ ا یچ  دیبگ دییخوای : مسویگ

 ...رهیکلش بود گفت: پس ،فردا بابا قراره بره کارناممون رو بگ یستش روهمونطور که د گرشا

..قلب من دیکن ی بدون شعور رفتار م یلیو چپ چپ نگاشون کردم: خ  دمیکش یاز سر آسودگ ینفس
 .دن؟ی...حاال چرا انقد زود کارنامه مگهیاومد تو حلقم...خب کارنامس د

 ... رهیبگ رهی بابا زود م میریم میکه ما دار ییاز اونجا یول  دنی: زود نم دیکش شی شون یبه پ یدست تایگ

  یبرا تونمی م کاری چ نمیمنم برم فکر کنم بب  نییپا دیخب حاال شما فعال بر  یلی: خدم یکش یق یعم  نفس
 شما دوتا بکنم...

 ام از اتاق خارج شدن  تایکردم و از جام بلند شدم گرشا و گ یپوف

 از اتاق خارج شدم... و  دمیخابالوم رس  تی به خودم و وضع کمی

 کار خودش بود  یپ  یصبحانه رو خورده بودن و هرکس همه

 سو،، یگ  سو،ی: گمامان

 زدم و وارد آشپزخونه شدم...  یلبخند

 پشت بغلش کردم: جونم مامان..؟  از
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 برات صبحانه حاضر کنم بخور..   ای: ب د یرو بوس گونم

 ...ست یحس صبحانش ن  خورمیناهار م گهیجدا شدم: نه مامان د ازش

 از آشپزخونه خارج شدم و مجال اعتراض به مامان ندادم.... عیسر بعدم

 بابا نشستم...  یمبل روبه رو رو

 بود... اشونی توجه به منو بابا سرشون تو گوش یهرکدوم ب  تایو گ گرشا

تو با گرشا و  کنم لطفا   یدگیشرکت رس  یبرم به کارا خوامی جان من پس، فردا با مادرتون م   سوی: گبابا 
 گرفتن کارنامشون برو...  یبرا تایگ

از  گه؟یحواست به معدلت بوده باشه د  دوارمیگفت: جناب گرشا خان ام تایخطاب به گرشا و گ بعدش
  ۱۹خانوم اگه معدلت از   تایگ نطوری...شماام هم ست ین ی خبر ینترنتیا یاز بسته  گهید ادیب  نییپا ۱۹
بازم مصمم تر   تمخواس  یقبال گفتم ول نارویا دونمی...میدی من م  لیتر اومده باشه لپ تاپتو تحو نییپا

 بدم...   حیتوض

 "چشم" گفتن.  هیزدن و هرکدوم   یام لبخند پر از استرس تایو گ گرشا

 هوم؟! ست؟ین  یچشم گفتنا الک نیکه ا شاالیاومد: ا رونیاز آشپزخونه ب  یچا ینی با س مامانم

 ...شدیام سرخ م تای...گگرفت یلکنت م شدیدستپاچه م یکه وقت  گرشا

 مامان جان...  ستیک ن  شاالیبجاشون جواب دادم: ا من

...... 

 ... رمیرو بگ  یان یک تایگ ی: سالم اومدم کارنامه سویگ

 ؟ ییجان شما  تایزد: به به خواهر گ یلبخند ریمد

 در جواب لبخندش زدم: بله با اجازتون... یلبخند

  یترم...رتبه  نیدختر، گل کاشته ا  نیبه ا نی گفت: آفر ومدیکه داشت با کارنامه به سمتم م همونطور
 ...کردیرو کسب م یممتاز یرتبه   آوردیکم نم یاضی اول رو کسب کرده و اگر از ر



 تار یروژ

86 
 

 .. معدل کل. ۸۳/۱۹  گفت یبه کارنامه نگاه کردم...راست م  متعجب

 ... نی...بابا آفرنیآفر

 ...گهیهرحال خواهر منه د  به

 ...دی ام خودتون  فتهی خودش

 از دفتر خارج شدم... یاز تشکر و خداحافظ بعد

سالن نصب شده بود  وارید یاز تعجب باز مونده به بنر رتبه ها که رو یداشتن با دهن تاامیو گ گرشا
 ..کردنینگاه م

و   دمیبه سمتشون رفتم و دست انداختم دهن هردوشون رو بستم و دستشون رو کش یتک خنده ا با
 بردمشون رونیب

 ؟... ۱۳ ی خانوم پس کو اون نمره   تایبه گ ولی: اسویگ

 : واال خودمم در تعجبم... دیبه شالش کش یدست تایگ

من  مینی بب میبر دییایب گهیخب بسته د یل یحوصله گفت: خ  یو ب دیبه صورتش کش  یام دست گرشا
 تو سرم کردم... یچه خاک

 جلوتر از ما راه افتاد... خودشم

 

 : نام؟. ریمد

 ...یان ی: گرشا ک سویگ

 بهتره...  یل یسوم نسبت به ترم اول خ یاحساس جلوم گرفت و گفت: رتبه  یرو ب   کارنامه

 "ممنون" گفتم و از دفتر خارج شدم...  هیخشک   یلیخ منم

 حسمو کور کرد...  یهمه  شوریب
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 ؟زدم و به سمت گرشا رفتم: حال مرد کوچک من چطوره یلبخند

 ؟ ی: کارنامه رو گرفت دیعجله پرس  با

 گفت: خب؟! یتکون دادم که با کالفگ یسر

 معدل کل...  ۷۱/۱۹سوم، یزدم: رتبه  یلبخند

 زد..  یو لبخند دیکش ینفس آسوده ا گرشا

 حوصله بود...  یب کمی  امروز

 ... زدی نم یراه برگشت اصال حرف  یتو

 افتاده؟.. ی: گرشا اتفاق سویگ

 نداد...  یجواب

 : گرشا... سویگ

 نداد... یجواب   بازم

 دادم: گرشااااا.... تکونش

 ؟خودش اومد: ب..بله به

 هیتا بخ  ۱۱نشده که...فقط  یزیغصه نخور چ  یبه سمتش رفت و دستش رو گرفت: داداش تایگ
 خورده.. 

 ..کردنیتوجه به من داشتن صحبت م یو گرشا ب  تایگ

؟  هیاحمقانه و بچگانه چ نکاریا یبدونم که معن  خوادیمن فقط دلم م ،یچیکه ه هیتا بخ ۱۱: اون گرشا 
تازه همه ام بهت   ینطوریا رینخ   ،یخودکش شه؟آخهی م ینطوریپدر و مادر مگه ا یجلب توجه برا

 ...اهشنیم  نیبدب

 .؟!ی خودکش  ؟بله
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 !نمیبب  دیستی: واستادمیجام ا سر

 د یتو سرش کوب یک یو گرشا طبق عادت  ستادنیحرکت ا از

 کرده؟ یخودکش   یک د؟یزنیحرف م یک یدرباره  د یشدم: دار کشونینزد

  ویآج شهیگرشا ،نم گمینشد: من م میتسل تاامیبزنه که گرشا مانع شد اما گ یخواست حرف تایگ
 ... چوندیپ

 گرفت اما جذبمو حفظ کردم...  خندم

 کرده... یروبه من کرد: همتا...همتا خودکش  تایگ

 بهشون نگاه کردم... متعجب

  نکهیسر ا خانوم ، یبگو خام ،ینگو، بگو بچگ ینه، خودکش ی: خودکش دیکش شی شونیبه پ  یدست گرشا
 کرده... نکارویبهش توجه بشه ا لدای از ه شتریب

 و عمو عرفانه..  هی خاله هان   دیماهه و دختر جد ۶خواهر  لدایه

  یکه ناراحت  یماریب هیبه عنوان   بردنیخنگ اگه تورو م ینبوده بگه آخه دختره   یکیادامه داد:  گرشا
 ...یبکن یخواستیم یچه غلط کردنی م تی بستر مارستانیاعصاب داره تو ت

 ... دیکش یق یدستشو قالب سر و صورتش کرد و نفس عم بعدم

 شدم... یکردم هم دلم براش سوخت هم از دستش اعصبان یپوف

 ...مشی نیب یم شش یپ میریم گهید یهفته  میخب حاال خودتو ناراحت نکن پاشو بر  یلی: خ سویگ

تو سرم   یمن چه خاک  شدیم شی زیچ هیناراحت نباشم اگه اون  ویچ  ی: چدیکش  یعصب  ینفس  گرشا
 ... ختمیریم

 بابا...  ی...ادهیم  ریش  ی...بچه تو هنوز دهنت بوشنومیکه من نم زای...چه چواااا

 ...نشده یزیکردم: خودتو جمع و جور کن فعال که چ  یاخم
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 م یشدیم کیبه خونه نزد میکم داشت کم

 ی : آجتایگ

 "جونم" گفتم و منتظر موندم حرفشو بزنه... هی

 ؟ یو آروم باش یانقد خوب رفتار کن  یتونیاتفاقات بد م ی: چرا جلوتایگ

  تونمینم  گهید رمیحرص بخورم و استرس بگ   یزیهرچ ی زدم: اگر بخوام برا یفکر کردم و لبخند  یکم
 ...ارمیجلو بحران ها و اتفاقات بد دووم ب 

 باش...  ینجوریبش زدم: توام ا  یچشمک

 بودن... دهیهم تازه رس نای.. مامان ا.میدیدر که رس  یجلو به

 ...میوارد خونه شد باهم

 ..می ...پرواز دارمیریامشب م دیجمع کن لتونویوسا  عی: بچه ها سرمامان

 .م؟یبعد بر  ی؟ مگه قرار نبود هفته انافتاده مام ی: اتفاق دمیپرس  متعجب

 بلند گفت: عرفان تصادف کرده... یبا صدا  رفتیاز پله ها باال م مهیکه سراس مامان

 افته؟ یاتفاق بد چرا باهم م نهمهیاز کلم...آخه ا رونیبود شاخام بزنه ب  کینزد گهید

 تکون دادم و به سمت اتاقم پا تند کردم... یسر

........ 

 ...میفرودگاه استانبول راه افتاد  نگیو به سمت پارک می گرفت  لیتحو چمدونارو

 چند وقت دستش بود براش آورده بود...  نیبابا رو که توا نیبابا ماش یاز دوستا یکی

 دادم... هیتک شهی...سرمو به شمینشسته بود نیماش یتو

 ... میکن یخداحافظ  میکه تا االن توش بزرگ شد ییبا جا  میشد اصال نتونست  ییهوی یچهمه  چقد
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بعد تو   کنهی با مرگ دست و پنجه نرم م مارستانیعمو عرفان داره رو تخت ب  سویگ یگیم یبابا چ  یا
 ؟ یات یبا شهر بچگ   یبه فکر خداحافظ

 مامان و بابا گوش کردم...  یکردم و به مکالمه  یپوف

 ...مارستانیب  رمی عرفان بعدش م یخونه  رسونمی : اول شما رو مبابا 

 مارستانی خونه من ب دیرو هم بردار با بچه ها بر لدایتو همتا و ه مارستانیب می: نه اول برمامان
 ..مونمیم

 ... مونهیم مارستانیکه اون هم ب دونستمیم ینزد ول  یحرف  بابا

.... 

 : بابا 

YBÜ neredeکجاست؟  وی یس  ی?: آ 

 راه رو"  یسوم انتها یهم به زبون خودشون گفت "طبقه  خانومه

 ...و بردن همتا اومده بودم  لدایگرفتن ه یبودن و من برا  نیتو ماش تایو گ گرشا

 ...انداختم ینگاه مارستانیسوم ب یطبقه  یراه رو یانتها به

 ...بفهمم  تونستمیکه ازش داشتم م یبا فاصله ا یرو حت  نینداشت..ا  یحال چندان خوب  هیهان خاله

 حق هم داشت اون و عمو عاشق هم بودن... خب

 عشقو تمومش نکنه... نیخدا ا  کاش

 : خاله... دمیشونش کش  یرو یدست

 رو تو بغل داشت بلند شد و بغلم کرد لدایهمونطور که ه خاله

 خاله جون. : بال به دور باشه  سویگ

 ...زد: قربونت برم  یلبخند خسته ا خاله
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 سمت مامان و بابا رفت و اونارو هم بغل کرد... به

 از اونجا رفتم.. لدایو بغل کردن ه شهیعمو از پشت ش دنیبعد از د من

 ها کز کرده بود رو با خودم بردم...  یصندل یرو هم که اونور رو  همتا

 ...ضرب گرفته بود نیزم یو با پاش رو بود ستادهیا  نیاز ماش رونی ب  گرشا

به همتا نگاه  ی نگاه دلخور و عصب هیگرشا به سمتش رفت و گرشاام اونو بغل کرد اما با  دنیبا د همتا
 خارج شد و اون هم همتارو در آغوش گرفت..  نی از ماش تاامی..گکردیم

 بغلم خواب بود... یتو لداامیو همتا نشسته بود ه تای گ نی...گرشا ب میمنتظر بابا نشست نیماش تو

...انگار همه ترس تو وجودشون رخنه کرده بود...مطمئنا قرار  زدیحرف نم   چکسی ...هینیجو سنگ چه
 ...میرو شروع کن   یخوب یروزها  ستین

 ...ومدیم نی انداختم...بابا داشت به سمت ماش  مارستانی ب  یبه در ورود ینگاه

 نظر داشتم... ری رفتن بابارو ز راه

 کردم... ینداشتم و عاشقانه باهاشون زندگ یهمه سال کمبود نیا یکه تو درسته

 بودم...  تاشونیاز واقع یک یکاش  یا یول

 نشست...  نیماش یصندل  یسمت راننده باز شد و بابا رو در

 گاز گذاشت و حرکت کرد... یتک استارت پاشو رو هی با

 بردم و فلشمو بهش وصل کردم و روشنش کردم...  نیبه سمت ضبط ماش دستمو

 ...دیچی پ  نیماش ی"آرون افشار" تو فضا یصدا

 حال من را...  یسخت است بفهم یتو کم یبرا دیشا

 حال من را... ی،بفهم یباش وانهید یمن کم  هیشب دیبا

 ...رمی حاضرم از عشق تو چتر از سر بارون بگ من
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 ...رمیزنده موندن حاضرم با تو بم  الیخ یب من

 کردم... یرو پل  یبدتر شد که آهنگ بعد اوه

 ...یری م یزاریکه وابستت شدم...م االن

 ...یری س یزاریازم ب  خوامتیکه م االن

 کردم... یل یتا جلو رفتم و آهنگ رو پ ۳...مایکرد یری بابا چه گ یا

 شروع به خوندن کرد...  نیفرز فرزاد

 من واسه عشق دوتامونو...  رمی بم

 انتهامونو... یب  ییتنها واس

 قلب داغونو؟... نیجمع کنه ا  دیبا یک

 کرد... شبه آبم هیو غمت  یرفت تو

 تو جوابم کرد...  یمنو ب ایدن نی بب

 مردم خرابم کرد...  نیحرف ا  یرفت تو

 رفت... مونی زندگ  یتورفت

 فت...بارون ر ری عاشق ز هی

 رفت...  مونیک یآخر  یدید

 !...؟ییکجا

 ...نهی بهتر از ا رمی بم

 ...نهی س نیمونده تو ا غمت

 !..؟ییکجا نهیشهر غمگ  تموم
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 عوضش کنم... ومدیآهنگ بود اما دلم ن نیتو ا یکه غم خاص نیا با

 چشم غره نگاهشو ازم گرفت... هیبابا فلش رو از ضبط درآورد و دستم داد و با  که

 که بخندم....  شدیخندم گرفته بود هم نم هم

.... 

رو دستم داد و هل  یورود یدها یکرد و کل  ادهی ما رو پ نایخاله ا یبایز یبزرگ خونه  اطیتو ح   بابا
 ترک کرد.. مارستانی خونه رو به سمت ب  یهلک

 در رو باز کردم و بچه هارو فرستادم باال تا تو اتاق همتا بخوابن... دیکل با

داد  ی...با نشستن من صداکردم و روش نشستم دایبود...کاناپه رو به زور پ کی خونه کامال تار یفضا
 شد... ی من قاط  غی ج یام بلند شد...که با صدا یکی

 کرد و روشنشون کرد...  دایبرق رو پ یها  دیاومد و کل نییاز پله ها پا مهیسراس گرشا

  گهید غیج هیکه  دم یخوابالو رو روش د مهیو صورت ن  دهیژول یپسر با موها هی کاناپه نگاه کردم و  به
 زدم...

 گفت:  یکه به زبون ترک دیکال خواب از کلش پر پسره

Bağirmaداد نزن : 

 گفت:  یمشکوک ی افهی با ق بعدشم

Sen kimsin? Burada ne yapiyorsun؟ یکن ی م کاریچ  نجایا ؟یهست ی ?:تو ک 

 کردم:  یاخم

Burasi amcamin eviعمومه یخونه   نجای:ا 

 زد و بلند شد یبه من و گرشا انداخت لبخند ینگاه

 ... دی: عه پس شما از اقوام عرفان پسره
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ممیکنی دستشو دراز کرد سمت من: خب از اول شروع م بعدم ...و  ری...سالم...من باراد هستم...باراد د 
 شما.؟ 

 ها  هیترک شی لیفام ی...ول هیرانیپس ا عه

هم)به گرشا نگاه  شونیهستم ا  یان یک سویبچه دستمه...سالم بنده هم گ خوامیزدم: عذر م یلبخند
 تا باالس... هم  شی هم پ تایکردم( برادرم گرشا وخواهرم گ

   دیبه صورتش کش یو دست دیکش  یق ینفس عم گرشا

 پسره گفت: خوشبختم جناب...  روبه

 " اکتفا کرد.. نی"همچنهیرفت باال...پسره هم به گفتن  بعدشم

 انداختم چشماش باز بود   لدایبه ه ینگاه

 ...اد؟ی جوجه...پس چرا صدات در نم یداریزدم: عه تو ب یلبخند

بود؟ برده؟ باد؟ بود؟   یپسره..اسمش چ نیکاناپه بزارمش که ا یرو خواستمی ...مدمیرو بوس گونش
 آها باراد مانعم شد...

 به من دلم براش تنگ شده...  نشیبد  کمی: اگه امکانش هست باراد

 دستش دادم...  لدارویزدم و ه یلبخند

...منم از کردی م یباز لدایلباسامو عوض کردم و دوباره برگشتم...داشت با ه یباال رفتمو فشنگ خودمم
 بخورم...   یدنینوش هی فرصت استفاده کردم و رفتم تو آشپزخونه تا 

م یتعارف زدم: آقا هیهم  شونیا به  د؟ یخوریم یزی چ ری د 

اول بگم باراد جوووون؟ نوچ همون  ن یکنم از هم کاری خب چ د؟یکنینگا م  یاونجور ه؟چرایها؟چ
 بهتره  یلیفام

 آب...شرمنده ها... وانیل هی ستین ی: اگه زحمت باراد

 ... هیچه حرف نی: نه بابا اسویگ
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..جالب کردی م یباز لدایاوشون هم آب بردم،هنوز داشت با ه یآب جو خوردم و برا کمی خودم
 کردن باهاش رو دوست داشت... یباز  یلیانگار خ  لداامیکه ه نجاستیا

روبه   یکاناپه   یدادم...رو کرد...منم با لبخند و تکون سر جوابشو یرو جلوش گذاشتم و تشکر آب
 سرگرم کردم... میروش نشستم و خودمو با گوش

 کنم؟ یم کاری چ نجایا میمن ک دیکه بدون دیستی: کنجکاو ندم یکه صداشو شن  کردمی م ینت گرد داشتم

 کنم....  یفوضول یکس یبود گفتم: عادت ندارم تو زندگ میکه سرم تو گوش همونطور

  نیزم  ریز  یتکخند شروع به حرف زدن کرد: من برادر دوست عرفانم که تو هیتوجه به حرفم با  بدون
  یاز اقوامشون هست تو یکی  یکه برا نایعرفان ا یعطر ساز یکارخونه  ی...توکنمیم  یزندگ نجایا

 ...کنمیکار م   تاریبخش روژ

 شدیکم کم داشت جالب م هیقض

و اون رفت تا   میبودم و بعدش جامونو باهم عوض کرد رستان ما یمن ب  هیداد: امشب تا قبل هان ادامه
 ....بمونه مارستانیب

 ...هیگر  ری زد ز لدایکه ه میکردیبه هم نگاه م میداشت

 سمتش رفتم و گرفتمش... به

 گشنته؟ یعن یگفتم:  دادمیکه تکون تکونش م نطوریهم

 کرده... سیجاشو خ  ری که دماغشو گرفته: نخ دمیرو د باراد

هم بهش دادم و   رخشکیرو عوض کردم و ش  لدایباال رفتم و ه عیسر گفتیراست م  دم،یبو کش قیدق
 خوابوندمش... 

 کاناپه نشستم... یتوجه بهش رو  یبود منم ب شی برگشتم باراد سرش تو گوش  نییپا به

 ... زدنیتو ذهنم داشتن چرخ م یادیز سواالت
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  نایچرا اصن با عمو عرفان ا ؟یاسمش فارس  یول  هیترک  شی لیمچرا فا کنه؟یم ی زندگ نی زم ری تو ز چرا
 کنه؟یم  یزندگ

 رانیکه من از ا نهیبخاطر ا کنمی م یزندگ   نیزم  ریبود گفت: اگه تو ز شیکه سرش تو گوش همونطور
دست و پاشون باشم و به اصرار خودم تو   هیال یکنم ه  دایخونه پ یتا وقت خواستی اومدم و دلم نم

که با   نمیا  لیو پدرم ترک...دل یران ی که مادرم ا نهیترک بخاطر ا میل یو فام ی...اگه اسمم فارسنمیرزم یز
 نی رفتن نداشتم بخاطر هم یبرا ییاومدم و جا رانیرو هم گفتم...تازه از ا کنمیم  یعرفان زندگ

 مزاحمشون شدم... 

 االن ذهن منو خوند...  نی.ا.شدمیرسما داشتم خل م گهید

 ؟ یبلد ی لکنت گفتم: ت...تو ذهن خون با

 ه؟ یچ  یخنده: نه بابا ذهن خون ریزد ز  هوینگام کرد  متعجب

که تو ذهن من بودن جواب  یبه سواالت یشده نگاش کردم: پس چطور زیر  یو با چشما مشکوک
 ؟یداد

تو ذهنش    یسواالت نیتو بود همچ هیهرکس جا هیعی زد: حس ششمم خوبه...درضمن طب  یچشمک
 ...گرفتیشکل م 

 .دادم.  هیکاناپه تک یو سرمو به پشت  دمیکش یق یعم  نفس

 چشمام گرم شد و خوابم برد...  یهمونطور

 هم جزوشون بود...  باریبودم اکثر وقتها...که ا یداریخواب و ب  یتو

 ... تاریرو زده بود...عطر روژ یشگی ...همون عطر همکردمی بابا رو استشمام م ی..بوشد  نیی باال پا کاناپه

از   یکی خش دارم گفتم: کاش  یچشم بسته دستمو دور کمرش حلقه کردم و با صدا همونطر
 بودم بابا..   تاتیواقع

 شد... ق یخودمو بهش فشار دادمو و خوابم عم بعدم
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 )داستان از زبون باراد( 

 

 خورد... می روبه روا یکه چشمم به کاناپه  دمیچشمام کش یرو ی درآوردم و دست میگوش  یاز تو سرمو

...به سمتش رفتم و کنارش  گرفتیاونجا بخوابه تا صبح گردن درد م یهمونجور زاشتمیم اگه
 ..صداش کنم که خودش بره تو اتاقش و بخوابه  خواستمینشستم...م

 بودم بابا.. تاتیاز واقع یک ی و گفت: کاش  دیسفت کمرمو چسب هوی اما

 ...کنم  دارشیب ومدیدستاشو دور کمرم حلقه بود...دلم ن محکم

 کردم...  لیگردنش بردمو سرشو به سمت شونم متما ریز دستمو

 ....چقدر مظلوم بود.چهرش نگاه کردم.  به

 د از چند لحظه خوابم برد.... نگاه کردن بهش دست برداشتم و خودمم بع از

 

 (سو ی)داستان از زبون گ

 

 لبم نشست...بابا اومده بود...  یرو یعطر آشنا لبخند  یبو با

 باز کردم و به صورتش نگاه کردم...  چشمامو

 ... ستیبابا ن نکهیخوردم...وا ا جا

 ...دمیدستمو از دور کمرش باز کردم و کنار کش  عیسر

 ...کردمیم  کاری چ نیتو بغل ا من

 ...کردی تفاوت منو نگاه م یشده بود و ب   داریب اونم
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 ها؟...  کردمیم کار ی: من تو بغل تو چ دمیبهش توپ نیخشمگ

نم که صدات ک  امیرو کاناپه خوابت برده بود گفتم ب  شبی ...دنییپا  اری تو هم رفت: صداتو ب اخماش 
بودم بابا..."   تاتیاز واقع یک ی"کاش یو گفت یدیکه خودت کمرمو چسب یریگردن درد بگ ای مبادا کمر 
 ... ؟یبهم بچسبون  یهر وصله ا یتونیم یرانیرگم ا هی چون فقط  یفکر کرد

پسر با نگاه پاک بهت   هی ینیب ی م یصورتم گرفت: خانوم وقت   یو انگشت اشارشو جلو ستادیا جلوم
 ... چوقتیدر موردش قضاوت نکن...ه چوقتی ه کنهینگاه م

 گرفت و رفت... شی رو پ یگفت و راه در خروج نویا

 وجدان گرفته بودم...زود قضاوت کرده بودم... عذاب

 بلند شد...  لدایه ی هیگر یدستام گرفتم که صدا یکاناپه نشستم و موهام رو تو یرو

 دادم و خوابوندمش...  ری دوباره ش لدایه به

 به اتاق همتا هم زدم...هر سه هنوز خواب بودن... یسر

 صبح بود...   ۷به ساعت کردم...حق داشتن...تازه  ینگاه

 بخورم...  یزی چ هیرو مرتب کردم و رفتم تا  موهام

 ه...باش میعذر خواه یآقا باراد هم صبحانه آماده کردم...که چاشن یمختصر...برا یصبحانه  هیاز  بعد

 ...رمیگردن بگ دیکردم که با  یاشتباه هینداره   یغرور معن  نجایا

 ...نییزدم که صداش اومد: بفرما  نویزم  ریز در

 درو باز کنم... تونستمیپر بود نم دستم

 دستم پره... نیدرو باز کن  شهی: آقا باراد مسویگ

 نداشت تازه لبخندم زده بود... ی اخم چیباز کرد ه درو

 ته نگاش بود...   یدلخور هی یول
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 : جانم؟ باراد

 ... خوامی رو سمتش گرفتم: معذرت م ین یانداختم س نییپا شی مهربون نهمهیاز ا سرمو

 رو از دستم گرفت: بفرما تو...   ینیس

 نبود...  یتو چشماش دلخور گهیصورتش نگاه کردم،د به

 و اتاقش... زدم و با خجالت رفتم ت یلبخند

 ....نفره  هیتخت  هیو  کی کوچ یکتابخونه  ه یو  یو صندل  زیم هیبوکس بزرگ و  سهیک هی

 رفتم و روش رو نگاه کردم...  زی سمت م به

 بوکس...لپ تاپ....کاغذ...خودکار...و....  یدستکش مشک دوتا

 ...یعطر ساز یدستگاه سنت و

 ن؟یبلد یبه سمش برگشتم: شما عطر ساز متعجب

بزرگ" بودن بهم دست   یلیزحمت حس "خ یزد: انقد منو جمع نبند ب  یبهم کرد و لبخند ینگاه
 .... یهم صنعت یام بلدم...هم سنت ی...بله عطر سازدهیم

 ؟یبه چشمک زد: شما صبحانه خورد بعدم

 بهش کردم: بله خوردم...  ینگاه

 ...چسبهی نم ییا منم بخور تنها ب  ایشد و گفت: خب ب مشغول

 تخت مثل خودش چهار زانو نشستم... رو

ساکته حوصلم سر   ی لیخ ؟ی بگ  شتریاز خودت ب یگفت: دوست دار میکه مشغول بود همونطور
 رفت... 

 ...دیکردم:خب شما اول از خودتون بگ یخنده ا تک
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ام  یپر حرفم و عطر ساز یباش  دهی...فکر کنم خودت فهم گمیباش من م  ا،یزد: باز جمع بست یلبخند
کنم و با   یبوکس خال  سهیاون ک یرو  تمویتمام عصبان کنمیم  یسع شتریبلدم...بوکسر هستم و ب

 مهربون باشم.. انمیاطراف

 ... یام موفق یلیانداختم: و خ نیی پا سرمو

 چونم گذاشت و سرمو باال آورد...  ریجمع نبستم...دستشو ز  نباریا

 بهت بگم؟  یزیچ هیزد:  یلبخند

ننداز چه برسه به  نییکساتم سرتو پا  نیزتری عز یجلو  یحت  چوقتیتکون دادم و ادامه داد: ه یسر
 باشه..  نییوجود نداره که سرت پا  یمونی خجالت و پش  یبرا یزیمن...چ

رو برداشتم خواستم  ینی...سدی چسب یلیخ  یچونم برداشت: بابت صبحانه ام مرس ریرو از ز دستش
 ...گردنیبرم نایو مامانت ا هی ...هان مارستانی برم ب خوامیبرم که: من االن م

 ...ام؟ یمنم ب  شهی: مسویگ

 ؟  یایبا چهار تا بچه کجا ب  یخوای: م دیخند

 ...گهیراست م دمیخاروندم د سرمو

 شدم...  هیدا رسما

 تار؟ ی..عطر روژیزن یکه م یآقا باراد اون عطر  یبرم که: راس  رونی از در ب خواستمیم

 ...تاریزد: آره روژ  یخاص  لبخند

 

 هفته بعد.... کی

 

 رو عوض کردم و خوابوندمش  لدایه یجا
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 شده بود...  ریبهونه گ یل یخ  تامیبود...گ نیهنوز با همتا سرسنگ گرشا

 ...میبردی به سر نم یخوب تی وضع یتو

 ..  کردیعوض م نایه و جاشو با مامان اخون مومدیهرشب خسته و کوفته م باراد

 ...رفتی و به اتاقش نم دیخوابیکاناپه م یرو مینترس  یدرندشت نیما تو خونه به ا نکهیهرشب بخاطر ا 

ام غرقش    یلی...خ کردی م یبود....البته بهتره بگم داشت باز شی اومدم سرش تو گوش نییپله ها پا از
 ...بود...کنارش نشستم 

 : باراد سویگ

 بود جواب داد: جونم؟  شیکه سرش تو گوش همونطور

 ..زنگ خورد...مامان بود میخواستم حرفمو بزنم گوش تا

خدا....نکنه...نکنه....نه نه به دل و   ای...دیچی مامان تو گوشم پ ی هیگر یتماس رو برقرار کردم صدا تا
 ... ستین ی زیفکرت بد راه نده چ

 ...سو ی...گسوی: گمامان

 ...دادیحرف زدن بهش رو نم یهق اجازه  هق

 اتفاق افتاده باشه... د،یکه نبا یزیاون چ دمیترسی...مختیر ی اراده اشکام م یب منم

 کرد: آروم باش... لیخودشو به سمتم متما باراد

 ...یرو بچمو دق داد  یبابا از پشت خط اومد: بده من اون گوش یصدا

  یببرنش تو خوانی: دخترم عمو عرفانت بهوش اومد...مد یچی پیبابا بود که تو گوشم م یصدا حاال
 برم فعال...  دی.من االن بابخش.. 

 رو قطع کرد...از جام بلند شدم که همزمان بارادم از جاش بلند شد...  یگوش بعدم

 اومد... : باراد عمو عرفان بهوشدمیکش  یبنفش غی باال اومد و ج هوی  ندوزمیو
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 بغلش... دمیمالحضه و نفهمانه پر یکامال ب  بعدشم

 کردم... یاومدم و عذر خواه رونیاز بغلش ب  عیبود که من کردم...سر یچکار نیاالن مثال ا خب

 که منصرف شدم...   نمیدوباره بش  خواستم

 زدم: همتا،همتا..  داد

 سو؟یگ  یاومد: بله آج  نییبدو بدو از پله ها پا همتا

 خبر بده... تاامیزدم: بابات بهوش اومد...برو به گرشا و گ یلبخند

 با ذوق رفت باال... همتا

  یان...ول یزندگ هی یها تیان و جزو واقع یو گرشا واقع لدایخوبه که همتا و ه  یلیخوبه...خ   یلیخ
  اری...و چقدر خوبه دختر بابا ماتکردی ...آخ که بابا چقدر دخترم رو خوب زمزمه میچ ی...هیمن چ

 من نشد  بیمورد نص هی نیکه ا یباش   اریبابا مات  تی بودن...و چقدر از اون بهتر که واقع

 باراد دور نموند... یکه از چشما دیچشمم چک یقطره اشک از گوشه  هی

 کاناپه...  یگرفت و منو نشوند رو دستمو

..بابا گهید شهیداره درست م یو خوش یبه خوب  یدختر خداروشکر همه چ یکنی م هیچرا گر گهی: دارادب
 ...کنهیاشکا رو که دل سنگم آب م نیا زینر

 زدم که گفت: آها لبخند بزن...  یلبخند

 به حرف زدن داشتم...  ازیهنوز دلم گرفته بود ن اما

 ....ستمیمامان بابام ن  یواقع یگفتم: باراد من بچه  ییهوی

 بگه...  یکه ج دونستی جا خورد...تو چشمام زل زده بود و نم حای صر

هات بودم   تی از واقع یک ی"کاش  یاونشب گفت نیگفت: پس بخاطر هم یسکوت طوالن  هیاز  بعد
 بابا"... 
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 ... دمیکش یتکون دادم و آه پرسوز سرمو

 ...هیکه االن جلوته جعل یمن نی...استمین یواقع لدایو همتا و ه  تایگرشا و گ : آره من مثل تو وسویگ

بودم ک   یو ک  یچ ستیکه من برام مهم ن یدادیکه شعار م یمگه تو نبود سویخودم تشر زدم که گ  به
 مهمه؟  میو ک یاالن چ نکهیا

به   یازیبودن ن   یواقع یبود رو پشت گوشم زد: آدم برا ختهیصورتم ر یدسته از موهام رو که تو هی
 نیا ه؟یچ یدون یم سوی..گ.هیخودش باشه واقع ینداره...آدم وقت  یپدر و مادر و خواهر و برادر واقع

 بودنته... یواقع  یصاف و ساده و پاک بودنت نشونه ها

 ...رهی گیخودش...آدم با حرفاش آرامش م یبود برا یپسر عجوبه ا نیزدم...ا یلبخند

 زدم  یهام رو پاک کردم و لبخند اشک

 بچه به گوشم خورد  یدعوا یصدا که

 . میبه باراد نگاه کردم و هردو با سرعت به سمت باال رفت متعجب

 اتاق رو با شدت باز کردم...  در

غلطو   نیا ی: اونموقع که داشتکرد ی داشت بهش اشاره م یی جورای مچ دست همتا رو گرفته بود و  گرشا
اصن اونام   ؟یبه فکر پدرت نبود ؟ی اصن من بدرک به فکر مادرت نبود ؟یبه فکر من نبود یکردیم
بهت   شترشونیترسوندن پدر مادرت و توجه ب ی،براید  آخه بدبخت چرا به فکر خودت نبود  یچیه
 دیحرفش که رس ینجاینکرده...)به ا ییکه خدا یفکر نکرد  نیدرصدم به ا هی یول یکرد نکارویا

 حرفشو خورد( 

همتا من   نیبب  ؟یکرد یازش فاصله گرفت: آخه چرا حسود یدست همتارو ول کرد و دو قدم مچ
  نیا یمنو باراد(ول یحرف مصادف شد با باال رفتن ابرو ها  نیام دوست دارم)ا یل یدوست دارم،خ

 جوره...!! چیه رهیجوره تو کتم نم چیکارت ه

 رفت...  رونی از اتاق ب بعدم

 ...الیان گودز الیکه گودز ستن یخدا بچه ن ی...وامیکردیمتعجب بهم نگاه م باراد منو
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 با همتا حرف بزنم   یو همتا تا کم تایگ شیرفت دنبال گرشا و منم نشستم پ باراد

 خب کارت اصال درست و عاقالنه نبوده...  ی...ولزمینکن عز  هیگفتم: گر یمهربون  با

 زنه؟ی حرف م ینطوریکه دوسش داره ا یهق هق کنان گفت: آدم با کس  همتا

نگاه به سن خودت و گرشا بنداز....شما   هیوسط...همتا  نیا گهیم یگفتم: دوست داشتن چ متعجب
 ... دیکردن باش یبچگ یپ دیاالن با

 و منم از جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم.. نییسرشو انداخت پا  همتا

چرت و   یبه فکر درس و مشقشون باشن فکرشون پ  نکهیا یبود...بجا ری...فکرم درگشده بودم  یعصب
 پرته...

 ورود باراد و گرشا بود... یدر اومد که نشانه  یکاناپه پرت کردم...صدا یکردم و خودمو رو  یپوف

 ... رفتی به گرشا نگاه کردم که داشت از پله ها باال م  یچپ چپ

 ... ای زنیکنارم نشست: حرص نخور جوجو جوش م باراد

 کردن... یحاال بچه ان بچگ گهیچشم غره ام به باراد رفتم که گفت: اخماتو وا کن د هی

ر دور  بعدشم شرکت بعدشم دو مارستان یبرم ب  خوامیگفت: امروز م طونی سکوت کوچولو، ش هیاز  بعد
 ؟ یای باهام م

 کنم؟  کاریبا منه چ  تشونیکه باال هستن و مسئول ینگاش کردم: اون وقت اون چهار تا بچه ا متعجب

  لدارویه ما  که��خرس گندن شونیبچست بق  شونیکیمانند نگام کرد: از اون چهار نفر باال فقط   پوکر
 ...گهیام خونه بمونن د هیبق  میبریم

خونه چون عموام بهوش   ادیمامان ب  دیشا مارستانی ب میر شم برحاض   رمیزدم: باش من م یلبخند
 ... شهیداره درست م یهمه چ گهیاومده ود

 مارستانی ب یرو هم حاضر کردم و به بچه هاهم خبر دادم و با باراد راه لدای حاضر شدم و ه خودم
 ..میشد
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 .میشرکت شد یبه مامان، با باراد راه لدایدادن ه لیبا عمو عرفان و تحو  کی مالقات کوچ  هی بعداز

 سو ی گفت:گ ییهویکه باراد  مینشسته بود نیماش یتو

 با لبخند جواب دادم:جانم؟  منم

 ...دن یم یقشنگن؟ به آدم انرژ یلیلبخندات خ   یدونستیزد:م یلبخند

 حرفش بهم دست داده بود... نیاز ا یزدم و نگاش کردم...حس خوب   یخجول  لبخند

حرفش    یمثال االن؟!،کجا یکه چ گه،ید هیچ یحس خوب چ ری الل بم سویزدم که گ خودم تشر   به
 اوف از دست تو... سویحس خوب داشت؟ اوف گ

 نگاه کردم...  رونی به ب شهیجمع کردمو از ش  لبخندمو

 متوقف شد... نی ماش  قهیاز چند دق بعد

 ��میدی: خب رسباراد

 باراد وارد شرکت شدم... ی...شونه به شونه  میخارج شد نی از ماش باهم

 بابا... یبه مشامم خورد...بو  تاریعطر روژ یبو

 بود؟  یچ  تی لیفام  سوی: گ باراد

 . یان یسوالش گفتم: ک  نیاز ا متعجب

 ؟ یان یک  اریتر از من گفت: بابات مات  متعجب

 ؟ یشرکت س یگفتم که گفت: و تو االن دختر رئ یاوهوم

 حرفارو اتاقت کجاست؟  نیحاال ول کن ا گهیکردم: آره د یخنده ا تک

 مسن تر بود.  شونی کیکه  میدیدوتا مرد چشم سبز رو د میدیدر اتاقش که رس یجلو به

 جلو رفت:  باراد
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Kaya bay yine sorun neاومده؟ شیپ  یدوباره چه مشکل ایکا ی?:آقا 

 هم سن و سال باراد باشه گفت:   خوردیکه م یمرد اون

Daha önce söylediktheم ی:قبال گفت 

 با نفرت به پسر جوون نگاه کرد و روبه مرد مسن گفت:  باراد

Biz zaten cevapladikمی:ماهم قبال جوابمونو داد 

 ... امیبرو تو اتاق االن م ای ب سویرو به من گفت: گ  بعدم

 : دم یاون پسر جوون رو شن یپر از آلودگ یکه صدا رفتمیآروم به سمت اتاق م داشتم

Kis arkadaşin mi? Satin alacağim, ne kadarخرمش،چند؟ ی?:دوست دخترته؟ م 

 کرد:   ورشیبا خشم نگاش کرد و به سمتش  باراد

 Kapa çeneni kaltak adam piçیعوض ی کهی :خفه شو مرت   

 بزن... ارو ی باراد بزن اون  حاال

 اومدن و جداشون کردن به سمت باراد رفتم   نکهیاز ا بعد

 ...ختمیری مهابا اشک م یب

  یزد ول  یک ی شده بود پاک کردم لبخند کوچ  یو دهانش رو که خون  ینیدر آوردم و ب  فمیاز ک  یدستمال
 که بخنده. دادیجمعش کرد...ترک لبش اجازه نم عیسر

 یفتم؟ گفتم که لبخندادتم انرژگ یرفت بهت چ ادتیخانوم خانوما... یکن یم هی: تو چرا گرباراد
 بخند... ره؟یکه دلم بگ  یکن ی م هیبرام گر یبخشه...پس حاال چرا دار

 ...کنهی کوچولوتم آدمو شاد م یلبخندا  نیزدم که گفت: هم یک یکوچ  لبخند

 با فاصله از صورتش قرار داشت.  دستم

 دستم گذاشت و دستمال رو به سمت لبش برد.  یرو رو دستش
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 ...بازم اون حس... کردی چشمام نگاه م تو

 آخه؟!...اه... یچه حس ایباز زر زد سویگ

 رو از دستم گرفت و دستم رو کنار بدنم قرار داد. دستمال

 پسر جوون هنوز اونجا بود،دادزد:  اون

Bu hikayenin sonu diğilست یداستان ن انیپا  نی:ا 

داغون کرد  ییجورای...دادیادامه م نیاز ا شتریب دیواست به سمتش بره که جلوشو گرفتم...نباخ باراد
 اون بدبختو... 

 ...شده یرتیسر من غ باراد

  یتو به فکر چ ری رواگیهاگ نیتو ا  ندیبب شتویکه خودم به خودم گفتم، ن شدیکم کم داشت باز م شمین
 اخه... یهست

 ...ی تو خال  دیبا هزار تا تهد ی...اونام رفتن...ول م یباراد به اتاقش رفت با

 کاناپه تو اتاق باراد نشستم... یرو

 کردیرو کنکاش م  شین یداشت لب و ب نهییتو آ اونم

 زدمش.. یچجور یحال کرد  سویگ ی...ولایداشت ول  ینیچه دست سنگ شی : اباراد

 ه یگر ریزدم ز هویجملش  نیا با

 بخاطر اونا  ن

جنس نگام کرد   هیو اون به چشم  ستادمیماست وا نی بودم،که ع   یپر بود، از دست خودم عصب دلم
 ...اه که چقدر خرم من... هیدنیکه خر

 متعجب نگام کرد  باراد

 ه؟ یگر سو؟چراینشست: گ  کنارم
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 هیچشم اون آشغال به  نکهی دلم گرفته بخاطر ا نکهی هق هق شروع کردم به حرف زدن: بخاطر ا با
  یشد یتورو زد و زخم نکهیبدبختم بخاطر ا نکهینگفتم بخاطر ا یچ یمن ه یجنس منو نگاه کرد ول 

مامانم،مامانم   نکهیبخاطر ا  ستیبابام،بابام ن نکهیپدر مادرم بخاطر ا یمن ب نکهیبخاطر ا
 ارم؟ یب  لیکنم،بازم دل  هیدارم داد بزنم،گر  ازین نکهیدلم پره،بخاطر ا نکهیا ست،بخاطرین

 ...کردمیهق م ختم،هقی ریدونه دونه اشک م گفتم،یکه م  یی تک تک کلمه ها با

 شدن دلم.... یخال یبود برا  یدعوا تلنگر خوب نیا

 ... کردیهنوز داشت منو با تعجب نگاه م باراد

 بود...نفس کم آوردم... نی اتاق برام سنگ یفضا

 ... دمیشنیم کردیو که اسمم رو صدا م باراد ر  ی...صدارونیشدم و زدم ب بلند

 هام شد...  هیوارد ر ژنیانگار تازه اکس دیرس  رونی که به ب پام

 مکث کوتاه از شرکت فاصله گرفتم... هیاز  بعد

 ...ومدیانداختم...باراد با دو به سمتم م یو به پشت سرم نگاه برگشتم

 کردم و ضعف نشون دادم... هیگر ششیلوس پ یدخترا نیا نی...عدمیخودم خجالت کش  از

 ...دستاش مشت شد...دیهم کش یو اخماش رو تو ستادیبودم...از حرکت ا ستادهیا منتظرش 

 دور کمرم حلقه شد.... یدست هوی

Parfümün beni sarhoş ettiعطرت منو مست کرد: 

دستاش  زد و  یمسخره ا ی...قهقهه دیاون کمرمو محکمتر چسب  یکردم که از دستش رها بشم ول  تقال
 کمرم حرکت داد... یرو رو

 ....ومدیبه سمتم م ادیبا دو و فر باراد

Seni öldüreciğim Tarkanتارکان! کشمتی :م 
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 حساسش... یآوردم و محکم زدم رو نقطه  نییمشت کردم و پا دستمو

 شل شد و از دور کمرم باز شد...   د،دستاشیکشیکه از سر درد م یادیفر هی با

 ازش فاصله گرفتم و به سمت باراد رفتم... عیسر منم

 به سمتش حمله ور بشه که جلوش رو گرفتم.... خواستی م باراد

 رو بکشم....  یعوض ی کهیمرت  نیبزار من ا  سوی: ولم کن گباراد

 دیتارکان به گوشم رس ادیفر  یتکون دادم که صدا ی منف  یبه نشانه  یسر

 که از درد خم شده بود داد زد:  همونطور

Bayan Kiani,babam gibi diğilim,istediğimi elde ederimمن مثل پدرم   یانی :خانوم ک
 ... ارمیدست م خوام،بهیرو که م  یزیاون چ ستم،منین

 حرکت کرد...  یبلند مشک یشاس نیلنگون لنگون به سمت ماش  بعدم

 از ما دور شد....  کافی ت  کیبا  و

 بود...  یچ ست یباباش ن هیشب  نکهی..منظورش از ادونستیمنو از کجا م یلیفام

 .نی بب  کنم،حاالیپسره رو له م  نیا یروز هی: من باراد

 ه؟ ی: باراد اسم باباش چدم یکه تو فکر بودم پرس همونطور

 خودش... نی ع فیو کث  زیمرد ه هی...ایزد: هاکان،هاکان کا یپوزخند باراد

 خونه... میبر   دیبا وفتیبه خودم اومدم: باراد راه ب  عیسر

 رفتم...  نیبا عجله به سمت ماش بعدم

   هویتو  یشدیچ نمی ...صبر کن ببسوی...گسوی: گ باراد

 ... میبر اینگو فقط ب یزی : چسویگ
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 ...کردیم  یرانندگ تی ...با جددیهم نپرس یسوال گهید ی ...حتمینزد یحرف  چکدوممون یراه ه یتو

 به طرف خونه پرواز کردم... بایتقر دنیمحض رس به

 رو باز کردم... یورود در

 کاناپه نشسته بودن... یو بابا تو سالن رو مامان

 ... ه؟یک ایسمتشون رفتم: هاکان کا به

 ... کردنیو بابا متعجب نگاهم م مامان

 : سالم... بابا 

 ؟  هیک ایهاکان کا ن یبگ شهیتکون دادم:سالم بابا...م یسر کالفه

 ی رو بزرگش کن هینخواه که قض سویداد: گ  یسالم سرسر هیوارد شد و سمتم اومد  باراد

 جنس نگاه شده... هیخود بزرگ هست،به من به چشم  یبه خود هی: قضسویگ

نگاه کرده که من حساب اون طرفو گذاشتم کف   یاخماش رو تو هم کرد: غلط کرده هرک باراد
 به تارکان داره؟  یچه ربط ایدستش...درضمن هاکان کا

  یلیداره که تو حرفاش اسم باباش رو آورد..ورگنه چه دل یربط  هی: حتمن ستادمی شدم و مقابلش ا بلند
 داره که...

 بابا حرفم نصفه موند... یصدا با

...تو چرا از من  هی...صورت و لب باراد چرا زخم شدهی چ دیبگ  دینیآدم بش ن ی: بسه...درست ع بابا 
 ه؟ یک  ایکه کا یدیپرس

 ..رمیم گهیمن با اجازتون د دهیم  حیبراتون توض  سو یبه من انداخت: گ ی نگاه  یبا دلخور باراد

 : باراد من... سویگ

 اتاقم...فعال رمی حرفمو ادامه بدم: من م نزاشت
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 هم گذاشتم... یحرص رو یرفت...چشمام رو از رو و

 ...سوی گ  شنومی: خب؟ مبابا 

 بابا؟   هیک ایکردم و دوباره سوالم رو تکرار کردم: هاکان کا فیبابا تعر یرو برا هیقض کل

 ... نیاز مسابقات بود...هم یک ی ی ندهیدخترم...اون فقط نما ستی ن  ی: هاکان کسمامان

 کرد... دییهم حرف مامان رو تا بابا

 من فکرم مشغول بود... اما

 اتاق باراد پناه بردم...  لباسامو عوض کردم و به نمیهم بخاطر

 تق تق... تق

 ... سویداخل گ ای : بدم یشن  صداشو

 منم...  دیفهم عه

 منم؟ ید یدر بردم داخل: از کجا فهم  یسرمو از ال اول

 در اتاقم... یجلو  ادی نداره که بخواد ب یبا من کار یزد: جز تو کس  یکم جون لبخند

  فی: تعردیبود پرس شیتخت نشستم،همونطور که سرش تو گوش  یکامل داخل شدم،کنارش رو گهید
 ؟یکرد

 رو؟ ی: چ دمیپرس  مظلوم

 کرد... یزیزد که از درد صورتش جمع شد...چاک لبش شروع به خون ر یلبخند

 خون رو با دستم گرفتم... یچاک لبش گذاشتم و قطره  یرو رو دستم

 شد...  ینطوریبخاطر من ا رمیبم  یتم: اله انداخ یدستم نگاه یخون رو به

شد بده  یبابا دستت خون  یکرد: ا  یتخت افتاده بود رو برداشت و نچ نچ ی که رو  یدستمال عیسر
 پاکش کنم...
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 خودش دستمو گرفت و آثار خون رو پاک کرد  بعدشم

به   ای یبر  یهرجا خواست یرینم رون یب  ییتنها سویگ نیکوتاه شروع به حرف زدن کرد: بب  یاز مکث  بعد
فکر   یعوض  ی کهیبهت بخوره...مرت  فیدست اون آدم کث خوامی نم ؟یدیبه بابات ،فهم ایمن بگو 

 بکنه...  تونهیبا پول همه کار م کنهیم

 نگاش کردم: باشه بابا آروم باش..  متعجب

 تخت پرت کرد...   یرو رو یو گوش دیکش یق یعم  نفس

 ... سوی:گ باراد

 پدرومادر  یبه خودت نگو ب گهیگفتم و اون ادامه داد: د یهوم

 ستم؟یانداختم: مگه ن نیی پا سرمو

  نییسرتو پا یچ یرفت گفتم بخاطر ه  ادتیچونم گذاشت و سرم رو باال آورد: مگه  ری رو ز دستش
دوست   تایاز گرشا و گ شتری ب  یپدر و مادرت تورو حت ؟یگفته تو پدر مادر ندار یننداز؟ بعدشم ک 

 ! یبزن یحرف   نینشنوم همچ گهی...ددوننیدارن...تورو دختر بزرگ خودشون م

 دادم: باراد؟ لشیهمراه با لبخند تحو یا باشه

 : جونم؟ باراد

 برام؟   یمونیمثل ژلوفن م یدونسی: مسویگ

 کردم...   دایام پ ییخواص دارو  هیبخاطر لبش جمعش کرد: خوبه حاال  عیزد که سر یقهقهه ا باراد

 نخند دلم ضعف رفت...  یکه گفت: ا   دنیروع کردم به خند ش من

 ... کنمیکمتر ضعف م یشرک نگاش کردم که گفت: بخند یگربه  هیلبامو جمع کردم و شب عیسر منم

 ...میکرد دنیشروع به خند ییدوتا بعدش

 مثل باراد رو دارم...  یها دوست خوب  ییتنها نیخوبه تو ا چه
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 باراد زنگ خورد..  یکه گوش میدیخدی و م میکردیم یشوخ  میداشت نطوریهم

 بود...خواستم پاشم برم که دستمو گرفت...  یریتصو تماس

 رو وصل کرد...   تماس

  یتپل یکم ه یچشماش زاق نبود..خانومه ام  یآقا و خانوم جوون پشت خط بودن...آقاعه بور بود ول هی
 باشه... یدختر خوب و دوست داشتن  خوردیبهش م  یبود ول

  شی...حال شما ستاگذرهیخوش م یاز ما کرد یادیچه عجب  اریحال شما آقا کام یآقا کام  : بهباراد
 خانوم؟ 

 اون آقاهه شروع ره حرف زدن کرد: سالم داش باراد... هیاز چند ثان بعد

 بود سالم کرد...  شیخانومه ام که انگار اسمش ستا اون

 کادر نبودم...  یتو من

 شدم... ده یکادر کش یتوسط باراد که دستاش دور شونه هام حلقه شد تو اما

 کنارت...سالم خانوم خوشگله... هیخوشگله ک نی: اوووو باراد خان اشیستا

 دادم... یسالم کوتاه منم

 ...میفقط دوست سوی...منو گدیو ذوق نکن  دینکن یالباف یخودتون خ یبرا ی: الک باراد

که شما   ی نجوریام هستن...واال ا یران یجانم پس خانوم ا یجانم ا ی: اکرد دنیشروع به خند اریکام
 دوست باشه فقط... هیبرات مثل  خورهیبه حال و روزت نم   شیدیصفت چسب

 ...میگفت: باشه باشه من تسل  یمعترض اسمش رو صدا زد که کام  باراد

 خوش و بش کردن باالخره قطع کردن...  قهیاز چند دق بعد

 شده بود... رهی روبه روش خ واریباراد هنوز دستش دور شونه هام بود و به د یول

 ... سویبا احساس صدام کرد: گ هوی
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 با احساس جوابشو دادم: جانم؟  منم

 ؟یما جور نبود: چرا درستو ادامه نداد یاحساس یکه اصال با فضا  دیسوال مسخره پرس هی هوی و

 خفش کنم..  خواستیدلم م یعنی

 حرص گفتم: چون دوست داشتم.... با

با خنده گفت: حاال حرص نخور جوش   نمیسرکارم گذاشته بخاطر هم دمی که فهم دیفهم خودش
 ... ای زنیم

 خندم گرفته بود... خودمم

 انداختم... م یبه ساعت مچ ینگاه

 ... ومدیاز اون خوابم م ترشیب  یبود..ول گشنم

 و ازجام بلند شدم...  دمیکش یا ازهیخم

 ...ادی خوابم م یل یبخوابم...خ   رمیباراد من م گهی: خب دسویگ

 عمو باراد... ش،بوس،الالی گفتم: ج یبا لحن بچگونه ا  بعدم

 عمو باراد... یکوچولو ری سر داد: شب بخ یبلند یخنده  باراد

 از اتاق خارج شدم...  ری لبخند و شب بخ با

حشره  هیکه انگار   بیو غر بیموجود عج هیلباسام  یکه ال گشتمیم یکمدم دنبال لباس راحت  داخل
...چبدونم  ی دید طانوی ش یتو مگه تاحاال پاها سوی...وا گدم یبود د طانیش یپاها هیبود و پاهاش شب
 ...گهیاصال مثال زدم د

 از اتاق به اتاق باراد هجوم بردم.. عیم و سرگلوم خفه کرد یتو غمویج

 کردن کردم... غیج  غیرفت،خودمو پرت کردم تو اتاق شروع به ج   ادمی نایدر زدنو ا گهید

 : باراد باراد باراد بااااراااادسویگ
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 ..کردی با تعجب منو نگا م شهیهم مثل هم باراد

شدم انگار اون   میدنبالشونه رفتمو پشتش قا یبچه ها که انگار کس  نیمنم مثل ا ستادیشد و ا بلند
 دنبالم بود. یطان ی سوسک ش

 ... دیپرسیبه پشتش که من بودم انداخت و با چشماش داشت از من سوال م ی نگاه باراد

ّن شروع به حرف زدن کردم:   با ّنو م   اونجاست.. یطان یسوسک ش هی...هی...یلکنت و م 

 گه؟ید هیچ  یطانیخنده: سوسک ش ری ز رینگام کرد بعدشم بلند زد ز اول با تعجب  باراد

 بکشش..  میبر ایب دونمیبه بازوش زدم:من چم یضربه ا یعصبان 

 ؟یشد می همونطور با خنده گفت: حاال مگه دنبالت کرده که پشت من قا باراد

 بهش رفتم یغره ا چشم

 کجاست؟   قای: خب حاال دقباراد

 لباسا... یکمد تو یلباس...نه نه ال یکمدا تو ری مانند گفتم: ز هول

کمد...نه  یلباسا تو  یکجاست...ال دمیپوکر ماننده نگام کرد: باش باش آروم باش...فکر کنم فهم  باراد
 ؟یترسیباالست پس چرا انقده م یلباسا...درضمن اون که تو اتاق تو اونم طبقه  یکمد تو ی،ال

 ...گهید دم یباراد ترس دونمیحرص جواب دادم: چم با

 کرد و به سمت اتاقم راه افتاد...  یخنده ا تک

 ... رونی ب ادیدر م ریداره از ز دمید مید یدر اتاق که رس یجلو

 و دومتر از باراد و اتاق فاصله گرفتم...  دمیکش ینیه

 که پاش بود سوسک رو لهش کرد...  ییبا دمپا  یو مجلس کیش  یل یهم خ باراد

 بلندش کرد...   نیزم یاز شاخکش گرفتش و از رو بعدشم

 ترسو خانوم... گهیبخواب د  ریتوام برو بگ  برمیم  نوی:خب من اباراد
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لباسمو جمع   خوابمی اون اتاق نم یتو گهیمن د نکهیو دو ا  ستمیمن ترسو ن   نکهیا کی کردم:  یاخم
 ...گهی اتاق د هی رمی م کنمیم

 تکون داد... یو سر دیخند رادبا

 ... ری: باش جوجه شبت بخ باراد

 از اتاق خارج شدم...  عیتو چمدون و سر ختمیوارد اتاق شدم به سرعت لباسامو چپه چوله ر اطی احت با

 شدم.  رهی و به سقف خ دم یکاناپه دراز کش یرو

 نکردم؟  داریچرا بابا رو ب  من

 نکردم؟  داریگرشا رو ب چرا

 نکردم؟  داریچرا مامان رو ب  اصال

 .گهیسوسک بود د هی

 چرا خودم نکشتمش؟  اصال

 تو اتاق باراد؟ دمیپر عیسر چرا

  گهیگندش نکن د سویگ

 خب خسته بود نکهینکردم؟: بخاطر ا داریبابا رو ب چرا

 مسخرم کنه منم حوصله نداشتم  خواستی م نکهینکردم؟: بخاطر ا  داریگرشا رو ب چرا

 نکردم؟: مسلمه،خب اونم مثل بابا خسته بود خواب بود. داریمامانو ب  چرت

 .شدیبترسما نه چندشم م نکهی...نه اشدیخودم نکشتمش؟: خب چندشم م چرا

بخواب خودتو   ری ...بگیکن یچقد بهش فکر م  نیسوسک بودا..حاال بب هی گهیبخواب د ری بگ سویگ آخ
 مسخره نکن....بخواب 

 هم گذاشتم و هرجور که شده خودمو خوابوندم... یمحکم رو چشمامو



 تار یروژ

117 
 

 شدم...  داریاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با

 وقت صبح...  نیبود ا یک اه

 ناشناس بود... یانداختم شماره  میبه گوش ینگاه

 به گوشم خورد... میگوش امکیپ یدوباره بخوابم که صدا خواستمیتماس دادم..م رد

 رو باز کردم:   امیشماره ناشناسه بود...پ همون

Senden intikam alacağimارم ی سرت در م شوی: تالف 

 بار خوندم...  نیرو چند امک ی شدم و پ زی خ مین

 منو از کجا آورده  یباشه جز تارکان،شماره  تونستیم یک

 دستم گرفتم و سرم رو با دستام نگه داشتم... یو موهام رو تو  نشستم

 رو خوندم...  امکیو دوباره پ   دمیکش یق یعم  نفس

 پسرا... ی هیبق  یتوخال  یدایمثل تهد ده،یتهد هی فقط

 گذاشتم و به سمت آشپزخونه راه افتادم... ستی بلک ل   یشماره رو تو 

 نفس خورم...  هیبرداشتم و پراز آبش کردم و    یوانیل

 دادم... هی تک   نتی گذاشتم و به کاب نگیس  یرو تو وانیل

به  شویپسره، خدا سوم نیشدا...اول که عمو عرفان حاالم که ا ییماام عجب ماجرااومدن  هیترک نیا
 کنه...  ریخ

 پاک کنم و خودمو سرگرم کنم...  زیکردم فکرمو از همه چ یسع

 رفتم..  نییپا یطبقه  یاز اتاق ها یکیرو برداشتم و به  چمدونم

 تخت نشستم... یو رو دمیکمد چ یتو اطیهام رو مرتب و البته با احت  لباس 
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 که برام ارسال شده بود،بود.  یاس ام اس ری بدجور درگ  فکر

 ...یهست  ییدختر ترسو کنهی باراد باراد، االن فکر م یبا باراد مشورت کنم؟ نه بابا توام ه ستین  بهتر

 نبودن من داره...ممکنه برام دردسر درست شه... ایبه ترسو بودن   یاصال چه ربط نه

 بهش بگم... دیبا اره

 کاناپه نشسته بود... یرفتم رو رونی و از در اتاق ب پاشدم

 بود... ۹به ساعت انداختم.. ینگاه

 گفتم و به آشپزخونه رفتم... یری صبح بخ سالم

 تو آشپزخونه داد زدم: باراد...باراد  از

 خندش از پشت سرم اومد...  یصدا

 ...نجامی: داد نزن خوشگل خانوم..من اباراد

 ؟یخوریم یدادم: بستن  لشیتحو یسرسر لبخند

 شده؟ یشد: چ  یجد افشیلبش محو شد و ق یاز رو لبخند

به سمت باراد    یلبخند مصنوع هیو قاشق هم روشون گذاشتم با  ختمیظرف ر یهارو تو یبستن
 ...میبخور  یبستن  میبرگشتم: بر

 شده؟یچ  سویکه بازومو گرفت: گ رفتمیم رونیاز آشپزخونه ب  یبستن یبا ظرف ها داشتم

تارکان رو باز کردم و دادم  امکیدر آوردم و پ  بمی رو از ج  یگذاشتم و گوش نتیکاب یها رو رو یبستن
 رفتم...  رونی ب یبست یدستش خودمم با ظرفا 

 گذاشتم.. میشون یپ یکاناپه پرت کردم و دستم رو،رو یگذاشتم و خودمو رو زی م یهارو رو ظرف

 رها کرد و با سرعت به طرف در رفت...   نتیکاب  یرورو، یگوش  باراد

 ...اه...یگفتیکاش نم  سویخدا...گ ای
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 ... کردمیو اسمشو صدا م دمیدوی...مدمیدنبالش دو بای برداشتم و تقر  مویسرعت گوش با

 زدم ی و دستشو گرفتم همونطور که نفس نفس م  دمیآخر بهش رس که
 !؟ی...کنکار ی...چیخوای...میگفتم:م...م

 بود...  یام عصب ی ل یبود...خ  یعصب باراد

 ...گردم یو برم  رمیبرو تو خونه من م سوی: گ باراد

 ... دمیکه دستشو محکم تر چسب  وفتهیدوباره راه ب  خواستیم

 ... امی: نه منم باهات م سویگ

ام پس   لهیبدپ یل یحرف زدن بهش ندادم: من خ یبگه که اجازه  یزیو خواست چ دیکالفه کش  ینفس
 ... یبهتره بحث نکن

 و دستمو گرفت و دنبال خودش کشوند... دیکش یپوف

 ... دادیپدال گاز گذاشته بود و محکم فشار م ی...پاش رو رومیشد  نیماش سوار

 ربع باالخره زد رو ترمز...  کیبعد از  که

 تا من برگردم خب؟   ین یشیم  نی...تو ماشسویگ گمیم یچ  نی: خوب گوش کن ببباراد

  دنیکشیران بودم هم خندم گرفته بود...داشت مثل باباها که واسه بچه هاشون خط و نشون منگ هم
 ام وقت خنده نبود... ی...از طرفزدی باهام حرف م

 خارج شد...  نی مضطرب تکون دادم و باراد از ماش یسر نیهم یبرا

 درارو قفل کردم... عیسر منم

 بود...ساعت گذشته بود و باراد هنوز برنگشته  مین حدود

 ...شورنیانگار تو دلم رخت م امرزیخداب  یالی...به قول خاله لزدی شور م دلم

 ...گردهی باراد داره برم دمیبشم که د ادهیپ خواستمیم
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 صورتش... یرو دی زخم جد کیهزار و  با

 باز کرد و نشست...  نوی در ماش لکسیر  یلیخ

 کردن زخم هاش کرد... زیشروع به تم  ی داشبورد برداشت و به آروم  یاز رو یدستمال

 ... کردمی باز داشتم نگاش م  یمتعجب و با دهن منم

 شده؟ی : چدم یپرس مضطرب

   یچی باال انداختم و استارت زد: ه یا شونه

خودشون،خود به خود ظاهر  ییهوی  دمیجد یزخما نی و با حرص نگاش کردم: آها البد ا  یچپ چپ
 شدن...

 رو نداشت... شی ساعت پ مین تی و اعصبان کردی حرکت م  یآروم به

 بودم... ری بوکس کب سهیک  شی : پدیگونم کش یرو  یزد و دست یلبخند

 بابا، تارکان  گمینگاش کردم که گفت:تارکانو م یسوال

 بوکس داره؟ سهیبه ک ینگاش کردم خب االن تارکان چه ربط  ی چپک

بشم  ی گفتم که من هروقت عصب ادتهیکه جواب داد:  دمیکه تو ذهنم بود رو ازش پرس یسوال
 کنم؟یم یخال  چارهیبوکس ب  سهی سر اون ک تمویعصبان 

 مانند گفتم: خب؟ خنگ

  یاز هرجا دارم سر اون عوض تیعصبان  یگرفتم هرچ میبه بعد تصم نیسر داد: خب از ا یخنده ا باراد
 ... ریبوکس کب  سهی...اسمشم گذاشتم کچارمیبوکس ب  سهیک  یکنم به جا  یخال

 خنده...  ریو زدم ز  ووردمیطاقت ن  گهیلبخند ژکوند نگام کرد...منم د هیبا  بعدم

 

 هفته بعد... کی
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هفته از تارکانم  هی نیتو ا ی...حتمیدور هم جمع بود یعرفان مرخص شده بود و دوباره خانوادگ  عمو
 نبود..  یخبر

 راه افتادم... نا یدم و به سمت اتاق خاله ااوم رونیاتاق ب  از

 تق تق.. تق

 ن؟ یخوای: عمو جون مهمون نمسویگ

 عمو چطوره؟؟؟  ی اومده ،حال سوگل  یک  نیعرفان: به به بب  عمو

 منم خوبم عمو جون...  یتخت کنار عمو نشستم: تو خوب باش  یرو

 فشار داد... یگرفت و با گرم  دستمو

 بلند شد... شی زنگ گوش یصدا که

 عمو رو بهش دادم که گفت باراده و تماس رو وصل کرد... یکنار تخت گوش  از

 اومد با لبخند جواب بده اخماش رفت توهم... تا

 اونجا...  امیب  تونمیمن که نم یعرفان: اه لعنت  عمو

 نگاهش به من افتاد... هوی

 ...کنمیم یکاریاالن  سایعرفان: باش باش، وا عمو

 یبهش بگو که اون برگه   زنه،برویبابات رو حرف تو حرف نم  سویفت: گقطع کرد و رو به من گ یگوش
 رو امضا نکنه  ای استخدام پسر کا

 که... هیک  ایکا نیشدم و گفتم: عمو ا  یعصب

پاشو برو شرکت و نزار اون استخدام نامه  سو یحرفمو بزنم: االن با من بحث نکن گ  ی هیبق نزاشت
 امضا شه...
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  رونیبرداشتم و از خونه ب  مویو گوش فیرو که جلو در بود و کنار زدم وک  هیتکون دادم وخاله هان یسر
 زدم

 کردم...  یرو با دو و نفس نفس ط  استیتا اتاق ر ی...کل راه وروددمیخود شرکت دو تا

 رو که باز کردم فقط داد زدم:امضا نکن بابا... در

 کردم... گهیمتعجب نگام کرد و خنگول مانند گفت: د بابا

 تارکان افتاد  ری نفرت انگ یچشما یتو چشمام

 لبش بود.. یرو  یپوزخند

 بابا دست داد و تشکر کرد و به سمتم اومد... به

 به صورتم کرد و روبه بابا گفت:  ینگاه

Güzel bir kizin var tebrikler kiani bayیانیک  یآقا گمیم  کی...بهتون تبردیدار ییبای :دختر ز .. 

 لبخند مضطرب براش تکون داد و رفت... کی  یبا چاشن  یسر باباهم

..اصال  نی بود که مزاحمم شده بود...چرا استخدامش کرد یهمون  نیبه بابا نگاه کردم: بابا ا متعجب
 ن؟ یکرد نکارویچرا ا است؟باب یخودش کارخونه دار ن یمگه بابا

کار کنه    نجایا خوادیداشته باشه اون فقط م یبا تو کار ستیقرار ن زم،یگفت: دخترم،عز لکسیر  بابا
 ...نیهم

به بعد قراره رو سر منو   هیثان نی بالها از هم  دونستمینداشتم و م ینان یحرف بابا اطم   نیمن به ا یول
 آوار بشه... گهیخودشونو باراد و هزار نفر د

 گرفتم...  شیخسته به بابا انداختم از اتاق خارج شدم و راه اتاق باراد رو پ  ینگاه

 ... کردی لب زمزمه م ری ز ییها  زی گذاشته بود و چ زیم  یبه در زدم و وارد شدم سرش رو رو یا تقه

 بهم زد... یخسته لبخند یکمرش گذاشتم بلند شد و با نگاه  یطرف رفتم و دستم رو رو به
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 : امضا کرد؟ باراد

 ...کردیم نی از ا ریغ  دیکرد نبا یتکون دادم و اونم دستمو گرفت: خوب کار یسر

 اشک آلود نگاش کردم...  ییو با چشما دمیکش رونیدستش ب یاز تو دستمو

 نگفتم آروم عقب عقب رفتم و به سرعت از اتاق خارج شدم... یزیچ

 به آرامش داشتم...  ازیبود و ن ری سراز اشکام

 ندادن؟  تیچرا به من اهم نه؟یب یمنو نم  یشک یه چرا

 ؟ ی..چطور تونستیکه دوستت داشتمو رنجوند یچرا؟ باراد من گهیتو د باراد

 کردم...  دا یکه خودمو کنار اسکله پ دمیویانقدر د کردمی م هیو گر کردم ی ذهنم تکرار م یحرفارو تو نیا

برش داشتم و به صفحه اش نگاه کردم..باراد   فمیتو ک  خورد،ازی زنگ م مینشستم،گوش ی مکتین یرو
 بود...جواب ندادم.

 هم زنگ زد، جواب ندادم... گهید دوبار،

جواب   ین یگه نمبنگاه کنم جواب دادم: م یگوش یبه صفحه  نکهیزنگ خورد،بدون ا میگوش  دوباره
 ؟ یزنی چرا انقد زنگ م دمینم

 با داد گفتم... بای تقر نویا

 نا آشنا به گوشم خورد..  یقهقهه ا یباراد صدا  یبجا اما

 انداختم،شماره نا آشنا بود.  یگوش یبه صفحه  ینگاه

Sakin ol ben tarkan آروم باش منم تارکان: 

 االن شروع شد... نیگفتم،نازل شدن بالها از هم یدی،دیدیخدا، د یا

 : دمیدندونام غر یال از

Ne istiyorsunیخوایم  ی?:چ 
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 زد:  یقهقهه ا دوباره

Seni istiyorumخوام ی:تورو م 

 و شروع کردم به داد زدن:  وردمیطاقت ن گهید

Ama senden nefret ediyorum,biliyor musun?nefret ediyorum  اما من ازت متنفرم:
 ؟متنفرم یفهمیم

 گفت:   زدی خشم توش موج م یکه رگه ها ییصدا با

Bağirma hakkin yokی داد بزن  ی:حق ندار 

 تر از قبل جواب دادم:  یعصب

Bu senin işin diğilست ی: به تو مربوط ن 

 رو قطع کردم که دوباره شروع به زنگ زدن کرد..همون شماره بود... یگوش

 پرت کردم...   ایرو با شدت به سمت در یخودمو از دست دادم و گوش کنترل

 اونجا نشستم و بعدش شروع کردم به قدم زدن... گهید یکم

 بابا استخدامش کرد...چرا باراد مانعش نشد... چرا

 ...کردنیو کالفه ترم م  دنیچرخ ی ذهنم م یافکاروسواالت تو نیکرده...ا یگفت که کار درست  چرا

 به دور و برم انداختم... ی خودم اومدم نگاه  به

 برگشتن به خونه باشن...  یبرا  یمحکم لی...گرسنه هم بودم...فکر کنم دالشدیم کیداشت تار هوا

 ..دم یشده بود که رس کی تار یل یهوا خ یساعت چند بود ول دونمینم

داد باراد به   یصدا هویکه  رفتمی باز کردم و وارد شدم...آروم آروم داشتم به سمت در م دیرو با کل  در
 گوشم خورد 

 سووووووو ی: گ باراد
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 صورتم کردم و رومو ازش برگردونم... یرو چاشن  یبا شدت باال گرفتم و نگاش کردم...اخم  سرمو

 داخل خونه بشم که دستمو گرفت... خواستمیم

 چرا خاموشه؟ تیتا االن؟ گوش ی: کجا بودباراد

 منو رنجونده بود... یحرف نزنه که ازش برنجم...ول یکه جور کردیداشت خودشو کنترل م بزرو

 ...استیتو در مینگاش کنم گفتم: گوش نکهیا بدون

 و داخل شدم... دمیکش رون ی از دسش ب دستمو

 ؟یگفتم؟گفتم کجا بود یچ یدیسرم اومد و باالخره کنترلشو از دست داد: نشن پشت

نداشتم...من کجارو دارم برم؟ داشتم قدم  یمثل خودش داد زدم: قبرستون، سر قبر ننه بابا منم
 ...اه ولم کن بابا...زدمیم

 ...دمیعمو عرفانو شن یبه سمت اتاقم برم که صدا خواستمیم

 گفتم: جانم عمو؟  یگرفته ا یسمت اتاقش رفتم و با صدا به

 سمتش رفتم و کنارش نشستم... به

از چه  هی قض نمیکه بب  زنمی نکن،من امشب با بابات و باراد حرف م تیعرفان: انقدر خودتو اذ عمو
 قراره.. 

 استراحت کنم... رمیم کنهی تکون دادم: باشه عمو..من سرم درد م یسر

 بابا و باراد افتاد.. شونیپر یاتاق خارج شدم و چشمام به چشما از

 چرا؟  ی...ولکرد ی انگار داشت با چشماش التماسم م باراد

 فکر کردن نداشتم.. یحوصله  گهید

 افتاد.. هیبه مامان و خاله هان چشمم

 مانعش شدم... ری بزنه که با گفتن شب بخ یحرف  خواستیم مامانم
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 .. دمیو همتارو اونجا د تا یشا و گاتاقمو بازکردم و گر  در

 ... ی: آج گرشا 

 خستم...  دیتنهام بزار شهی بهش زدم: م یلبخند

 رفتن.. رونیب  زونیآو یها افهی و همتا با ق تایگ

 ... ارمینداره...بعدا از دلشون در م یاشگال

 انداخت و رفت... ن ییبه گرشا نگاه کردم که اونم سرشو پا منتظر

 ... دمیتخت دراز کش یعوض کردم و رو  یهامو با لباس راحت لباس 

 پهلو اون پهلو کردم خوابم نبرد...  نیا یهرچ

 قاروقور شکمم هم رو مخم بود..  یصدا

 بخورم...  یزی چیگرفتم برم آشپزخونه  میتصم

 به گوشم خورد... نایبابا ا یرفتم که صدا رونیاتاق ب  از

 در گذاشتم... یسمت اتاق عمو رفتم و گوشم رو رو به

تفنگ(وسط   زریقرمز)ل  زیل هیمن اگه عکس دخترتو بهت نشون بدن که  ی: عرفان تو خودتو بزار جابابا 
 مجبور...  یفهمیمجبور شدم م ؟یکردیم کار ی چ ادیاز دستت برنم  یو تو کار شهیشونیپ

 گلوم نشست... یتو یبغض

خانوم و   نایرو به روژ قتیخب چرا حق  ؟یمیکدورت قد هی دیگیآخه؟ مگه نم یچه دشمن نی: اباراد
 د؟ یگینم سویگ

 فراتر از کدورت.  یزیچی : بابا 

 قت؟ یشد...کدوم حق  ر ی از چشمم سراز یاشک

 جاخورده نگام کرد...  یا افهیدر باز شد چند قدم عقب رفتم...باراد با ق ییهوی
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 رو کنار زدم و رفتم تو اتاق...  باراد

 بابا زل زده بودم...منتظر بودم خودش بگه... به

اول شد سر باز کرد و خودشو   تاری که روژ یمسابقه ا یکه تو  یمیقد یدشمن هیانداخت:   نییپا  سرشو
 نشون داد

 ا یبغض آلود گفتم: با هاکان کا ییصدا با

 ی ندهیکه به عنوان نما  یاز اون موقع یعنیبود،  دهید  رو  نایکه روژ یادامه داد: هاکان از لحظه ا بابا
 اومده بود شرکت عاشقش شده بود...  اسیعطر  یمسابقه 

 ...دیکش یقیحرف رو که زد رگ گردنش متورم شد و نفس عم   نیا بابا

 یخبر نداشت،تو نایروژ ینبود،البته تو دل من بود ول  نایمنو روژ نیب یزی : اون موقع هنوز چبابا 
متوجه  داد،هاکانیم حی عطر و)لبخند زد(اسم عطر توض یدرباره  نایعطر سال که روژ نیبهتر یمسابقه 

زد(تقاص   یشدم که قراره)پوزخند  دیهمون مسابقه ام توسطش تهد یشد که کار از کار گذشته،تو
رو کردم و   کنهی هاکان قاچاق م دادیمدارک که نشون م یسر هیازدواجم با عشقمو پس بدم،منم 

از دستش خالص  دم،گفتمی چی انداختمش زندان،کارخونشم پلمپ شد،با خودم گفتم نسخشو پ
 یپسر به اسم تارکان داره و تو هیمدت بهم خبر دادن که آزاد شده و ازدواج کرده و  هیشدم،بعد از 

برگشته و دوباره دست گذاشته رو نقطه    یراحت شده بود،ول هیبابت ترک المی کنه،خیم  یزندگ ایتالیا
 ضعفم.

 پس االنم...  نیبابا زانو زدم: بابا شما قبال جلوش مقاوت کرد یپاک کردم و جلو اشکامو

..اون  ستی عطر و ادکلن ن  یساده  یقاچاق چ هی گهید  کنه،اونی حرفم کامل بشه: االن فرق م نزاشت
 ک یمکز ی.تو کننی م تایادن که قاچاق دختر و لولد لیکار رو تشک تی و جنا ی جان  میت هیاالن با پسرش 

 دهنم گذاشتم و هق هقمو خفه کردم...  یرو دستمو

 ن؟ ی دونیاز کجا م   ناروی: ش...شما اسویگ

 کنم... یشده بود که باهاشون همکار شنهادی: به منم پ بابا 
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 ... دیکشیم  ریت نمیس یگرد شد...توانم کم شده بود...قفسه  چشمام

 د؟ یداشتن پس چرا خواستن که باهاشون کار کن  یکه باهاتون دشمن نیگیچطور؟ مگه نم یعنی: باراد

 شه...  کینزد  نایمن به روژ ق یاز طر خواستیبابا مشت شد و اخماش درهم: چون م یها دست

 مطلق  ی...و خاموش دیکش ری ت حانهیفج نمیس ی...قفسه دیدورسرم چرخ ای...دنستادمیا

.... 

 حس کردم چشمامو باز کردم... دستم  یکه تو یسوزش  با

 به کنارم انداختم...  یاتاقم بودم...نگاه  یتو

 کنار تختم نشسته بود..بابا و مامان و گرشاام بودن...  باراد

 خودم مرور کردم...  یبه سقف دوختم و اتفاقات رو برا نگاهمو

بابا   ی نهیرید  یننامه،دشممن به شرکت،تارکان،استخدام  ه،رفتنیما به ترک  ییهویعمو،اومدن  تصادف
 کردن... هی گر یبود برا  یخوب لیدل نایبا هاکان،فکر کنم ا

 قطره..  نیاول

 قطره..  نیدوم

 اشکام...   لیو س  ی،چهارمیسوم

 ...کردینگام م  قیو عم گنیبه باراد انداختم...غم ینگاه

 برد.. رونشونی که بابا مانع شد و با گرشا ب ادیسمتم ب خواستیم مامان

 دستمو گرفت و فشار داد... باراد

 ...کنمی...درستش مسوی گ شهی: درست م باراد

 ...یوفتی توام به دردسر ب خوامی من نم  ی: ول دمیکش رونی از دستش ب دستمو
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 ...نمی تو دردسر افتادن تورو هم بب تونمینم  ی: ول ستادیو کنار تخت ا پاشد

 رفت...  رونی گفت و از اتاق ب نویا

 شدم...  رهی به سقف خ  دوباره

 برداشتم و روش گذاشتم... ی عسل  یاز رو یکه خون فوران کرد...دستمال دمیرو از دستم کش سرم

  نکهیستادم،ایپدر مادر بودنم ا یب  یباشم، من جلو یقو دیبا دنیجنگ یتخت بلند شدم...برا یرو از
 ..ست ین یزیچ گهید

 شرکت..  امیاتاقو باز کردم: بابا من از فردا م در

 ... دمیتخت دراز کش یرفتم و رو دمویهم کوبمحکم ب درو

 رفتم و دستو صورتمو شستم...   سیبلند شدم و به سرو میآالرم گوش یبا صدا  ۷ ساعت

 بمی ج یتو  مویپام کردم..گوش ممی مشک یها یو کتون دمیپوش  میشرت مشک یکوتاه با ت  یشلوار ل هی
 رفتم  رونیگذاشتمو از اتاق ب 

 گرفتم و درو باز کردم...  شیراه اتاق باراد رو پ میمستق

 هنوز...  ی: به آقا باراد خواب سویگ

 نشد...  داریب

 ... دمیکمرش کش یرو ینشستم و دستمو به آروم  کنارش

شد که صورتش کامال مقابل صورتم قرار گرفت..چقد   ز ی خ میزد و ن  یباز کرد و لبخند یکم  چشماشو
بود که بازم صدبرابر جذاب ترش کرده   ختهیر  شیشونیپ یش روخوابالوعه جذاب تره...موها یوقت

 بود...

 ... یخوابی...چقد مگهیکردم: اممم..خب پاشو د یتصنع ی سرفه

 ؟ یشال و کاله کرد  یباشه کجا به سالمت ری عقب تر رفت: خ  یکم
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 . یگوش  دیخر یبرا میشرکت،البته قبلش بر میری گفتم: م یجد

 : ساعت چنده؟دیکشبه چشم هاش   یدست باراد

 ربع به هشت. هیانداختم:  م یبه ساعت مچ ینگاه

 منتظرتم... رونی گفتم: ب زدمی همونطور که لبخند م 

 کردم  یباهاش سالم احوالپرس شهیکه مثل هم دمیورودم به سالن بابا رو د با

 ؟ یبر یخوای : کجا مبابا 

 . یگوش  دیخر یبرا رمی قبلش با باراد م یبهتون گفتم ول شبیزدم: د یحرص درار  لبخند

 خدافظ سر و تهشو هم آوردم. هیبزنه و اعتراض کنه که با   یحرف خواستیاومد بابا م  باراد

 ؟ یکن  کاری چ یخوای:م باراد

 ...یهم سنت ی...هم صنعتیدیم ادی ی...توام بهم عطرسازمیکن ی لبخند گفتم: کار م با

 دختر؟  یکنیلج م  یبا ک ی: دارابون ی خ یتو  دیچیکرد و پ  یبلند ی خنده

 زدم: فکر کن با تو...  یمتقابال لبخند حرص درار منم

 دارم. شنهادیپ هیخب من  ،یزن ی: خوب حاال حرص نخور جوش م باراد

 فکرمون آزار شه...  میخوش بگذرون کمی  میشرکت، بر مینگاهش کردم: امروز نر منتظر

 ...ی ستین  یشناس فهیه آقا باراد اصال کارمند وظ کردم: واقعا ک ینوچ  نوچ

  کنمیخنده: اممم حاال که فکر م  ریشد، که نتونستم خودمو نگه دارم و زدم ز  زونیباراد آو ی افهیق
 شرکت کار دارم...  میسر بر هیقبلش  ست،امای ن یشنهادیبد پ  نمیبیم

 یگرم شد،دستمو به سمت لب هاش برد و بوسه ا  هویشد بعدش  خیگرفت که کل بدنم  دستمو
 روش زد.. قیعم



 تار یروژ

131 
 

باشه،خب   تونهیم یچ ؟یباز خل شد سویوا گ ه؟یشدن چ  یرت ی محبت و غ نهمهیاز ا مقصودش
 همو دوست داشته باشن البته دوستانه ها دوستانه.. توننیمگه دوتا دوست نم گه،یدوستته د

اصال ولش کن   ؟یستیچرا با خودت صادق ن  یغ بگبه خودت درو یخوایخانوم چرا م سویبابا گ یا
 بهتره...  یلیفکر نکنم خ  زای چ نجوریاالن به ا

که باراد باهاش گرم احوال  می شد  یفروش لی مغازه مبا هی..وارد میشد ادهیمتوقف شد و پ  نیماش
 ها پرداختم. یگوش  یکردم و به تماشا یسالم ییکرد منم با خوش رو یپرس

 .یخوایم  یخانوم چه مارک و مدل سو ی:خب گباراد

 مدل سامسونگ... ن یفکر کردم: بهتر یکم

 فروشنده مارو به خودمون آورد: یکه صدا میکردی اپل و سامسونگ بحث م یدرباره  میداشت

Yardim etmemi ister misin کمکتون کنم   دیخوای?:م 

 گرفتم دمیرت جدکا میس هیمدل سامسونگ رو گرفتم... نیسر همون حرف خودم شد و بهتر آخر

 ...کردمی کنکاش م دمویجد  یو منم داشتم گوش میراه سرکت بود یتو

 برام تو اتاق باراد بزاره..  زیم هیپدرم هماهنگ کردم که  یبه شرکت با منش  دنیاز رس بعد

کردم   یفکر نکنم...خوشبگذرونم...سع یچی کردم امروز به ه ی...سعمیزد رونی بعد از اون از شرکت ب 
 به خودم و باراد فکر کنم...  گهید یزایفکر کردن به چ یامروز به جا

 م؟یکجا بر ی..دوست دارمیخوشبگذرون یکل میخوا ی : خب امروز مباراد

 ♡جا با تو خوبه.. دونم،همهیانگار حرف دلم بود: نم یجمله رو گفتم ول  نیچرا ا دونمینم

 داخت و گفت: بخند... بهم ان قیعم  ینگاه

 تر کرد و گفت: عاشق لبخنداتم... کی زدم که خودشو بهم نزد یلبخند

 و ازم فاصله گرفت... دیکش یق یعم  نفس
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 تازه بخورم..  یتا هوا نییرو دادم پا شهیشده بود ش گرمم

 ... میکرد دیگشت و گذار و خر یشب کل  تا

 دوسش دارم...  ی ل یکه خودم خ جایببرمت  خوامی : االن مباراد

 ؟یزدم: خسته نشد یلبخند

 با تو بود و خسته شد؟  شهی: مگه مد یگونم گش یرو یدست

که   میشد یپارک کوچولو و نقل  هیساعت بعد وارد   میگاز گذاشت و حرکت کرد...حدود ن یرو رو  پاش
 زرد زرد بود...  ز یالمپ ر ی سهیپر از ر

 ...ومدیو آواز م   تاریگ یصدا

 .میو به سمت وسط پارک حرکت کرد  م یشد ادهیپ

اونجا نشست و منم کنار خودش   یها یاز صندل  یکی  یباهاشون گرم حال و احوال کرد و رو باراد
 نشوند...

 نشست.  شی صندل  یرو از آقاهه گرفت رو رو تار یاز آهنگ ها، گ ی ک یاز تموم شدن  بعد

 زدنم مگه بلده؟؟؟رو نکرده بود...  تاریگ

 : باراد

Bu şarkiyi farsça süylüyorum hala aşik olduğumu bimeyen bori içinآهنگ رو   نی: ا
 عاشقشم.   دونهیکه هنوز نم  یکس یخونم،برای م یفارس

که تو  یدلم نشست...خوش بحال دختر یغم بزرگ تو هیمردم دورمون جمع شدن...پس عاشقه... کل
 باراد...  یعاشقش

 شروع به خوندن کرد: زد و بعد از زل زدن به چشمام  تاریگ یکم  باراد

 دورت بگردم  شهی انقد که جذاب نم آدم
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 الماس قلبم  یجمع شد آخر تو شد  التیخ

 یی خدا یبرد دلو

 ی چقد تو ماه آخه

 یی همه بفهمن که شاه قلبم شما دیبا

 شهینم  دایکه لنگت پ ییاون مغرور خوبا از

 شهینم الیخب مثل ل یشک یمجنون که ه واس

 قلبم نوشته یرو

 خودتو عشقه  فقط

 چشمه هیبود  نیاز عشقم فقط ا یدید کجاشو

 یی عجب دلربا  یساخت شبمو

 ی منم تو خود آب  شیآت

 ی تو بشو ماه شمیم  اتیدر

 ی ناب  نی عشق به ا یکس نداره

...♡♡♡ 

 خدا کم نکنه عشقمونو تو قلب هم   کاش

 تلخ من  یطعم قهوه ها شهیم نی ریتو ش  با

 غم رهیکنارم از دل من م ی تو باش یوقت

 کم ارهیکه آدم جلوش م یدار یچ  توچشات

 یی عجب دلربا  یساخت شبمو
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 ی منم تو خود آب  شیآت

 ی تو بشو ماه شمیم  اتیدر

 ی ناب  نی عشق به ا یکس نداره

...♡♡♡  

 .. غیتموم شد و مردم شروع کردن به دست و سوت و ج آهنگ

 ...میکردیبهم نگوه م  رهی خ میمن و باراد هنوز داشت یول

 زد،زل زدم. ستادم،زلیا ستاد،مقابلشیبلند شد و منم بلند شدم ،مقابلم ا باراد

 ... یکه تو عاشقش یغم آلود گفتم: خوش بحال معشوق ییصدا با

 ♡زد: پس خوش بحالت.. یهاشو قالب صورتم کرد و لبخند دست

 باال رفت و متعجب به باراد زل زدم...  ابروهام 

 آغوش باراد حل کردم... یو خودمو تو دیوق از چشمم چکاشک ش قطره

 ...دمیته دل خند  دم،ازی...خنددنیکشی و سوت م زدنی برامون دست م مردم

 : سویگ

Seni seviyorum دوستت دارم : 

 : باراد

Ben de seni seviyorum منم دوستت دارم : 

 دور چرخوندم... هیبلندم کرد و   نیزم یبغلش محکم فشارم داد و از رو یتو

 گفت:  تی گذاشت و روبه جمع نمیزم
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Bu kizi seviyorum herkesin bilimesini istiyorum,bu kizi seviyorumنی: من عاشق ا 
 دخترم...  نیهمه بدونن،من عاشق ا خوامی دخترم م

 موهام کاشت...  یرو یو محکم  قیعم یدستشو دور شونه هام حلقه کرد و بوسه  بعدم

 ... میردم پخش شدن منو باراد دوباره همونجا نشستم  نکهیاز ا بعد

 به چشم هاش...  رهیدستاش بود...چشمم خ یتو دسم

  چکسی...به ه سویگ ی..مال منی گونم گذاشت و در گوشم گفت: تو فقط مال من یرو یبوسه ا باراد
 .. دمتینم

ولت   چوقتیباراد...ه ی...مال منیگونش کاشتم و در گوشش گفتم: تو فقط مال من  یرو یا بوسه
 ...کنمینم

 زد و صفت بغلم کرد...   یبلند ی قهقهه

 ...میدیسه صبح بود که رس حدود

 یتو لچر یعمو عرفان ام با و ی سالن جمع شدن حت  یکل خانواده تو دمیخونه رو باز کردم که د در
 سالن بود... 

 ... کردی پشت سر من اومد که اونم متعجب داشت نگاه م باراد

 به سمتم اومد و بغلم کرد و شروع به کنکاش من کرد... مامان

که مزاحمت   یکس ست؟یکه ن  تی زی...حالت خوبه؟ چزمی تو عز یمن فداتشم کجا بود ی: اله مامان
 نشده؟

 شده مامان؟  یزی گفتم: چ مشکوک

 یدادی جواب نم تویخطاب به باراد گفت(باراد چرا گوش) ن؟ی: کجا بودبابا 

  یزیچ م؟ یبود رونی ب سویگ یعوض شدن هال و هوا  یبود،برا  لنتیمن جواب داد: سا یبجا باراد
 ... اری شده آقا مات
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 پسرم...  یزد: ممنون که بفکرش  یلبخند  بابا

 خداروشکر گفتن؟  هیو هرکدوم  دنی کش یق ینفس عم همه

 هست؟ یدیکرد: خبر جد یاخم  باراد

وارد  یباز نیانداختن و بابا گفت: شرمنده ام باراد جان توروهم به ا نیی و بابا سرشونو پا عمو
 کردن... دیتوروهم تهد نبازیکردم...ا

 زد و دستمو گرفت...  یبه بازوش زدم که لبخند دلگرم کننده ا  ی...چنگیپوزخند باراد

 کردن...  دیعکسا تورو تهد  نیو بخاطر همکردن  لیمیچنتا عکسم برامون ا هی:عمو

آب خوش از گلومون  هینزاشتن  میاومد هیکه به ترک ی ما، از وقت میدار کارشونی: آخه مگه چسویگ
 بره.  نییپا

زندان و پلمپ شدن کارخونه  ی...خب افتادن تو رهیانتقام بگ خوادیمتفکر گفت: م یبا چهره ا باراد
 دستشونه...خانواده... اریام نقطه ضعف آقا مات یانتقام باشه...از طرف  یبرا یخوب  لیدال تونهیم

 نخوردم... نمیهم یبرا رفتینم نییاز گلوم پا  یزیپر از آب کرد و سمتم گرفت...چ یوان یل یتو اریمات

  کردنیم ییلپ تاپ خودنما توریمان  یو عکسا که تو لیم یو چشمش به ا دیرو سر کش وانیل  خودش
 افتاد...

 شده بود...  قیاش تند تند و عمه نفس

 پارک بغلم کرده بود... یکه تو یمنو خودش بود وقت عکس

 یخورده ها شهیاون بازم داشت ش  ی...ول دیدستش ترک یرو فشار داد که باالخره تو وانیاون ل انقدر
 ...دادیدستش رو فشار م  یتو

 پر از خون شده بود... دستش

 زانو زدم و دستشو گرفتم...به خودش اومد و مشتشو باز کرد...  مقابلش

 داره...  هیبه بخ از یو ن  قهیشد...حتما زخمش عم ری سراز اشکام
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 بهم زد و اشکام رو با دست سالمش پاک کرد...  یلبخند

 شده برگشت... یچ یدست باند پ هیبا  قهیشدن و به سمت آشپز خونه رفت بعد از دو د بلند

 گونم گذاشت... یدستش رو روو   ستادیا جلوم

 نکن... هیبجز اشکات...پس گر ارهی منو از پا درب تونهینم  یچ ی: ه باراد

تب عشق هم  یباشه ول   یگستاخ دیکرد: اره من عاشق دخترتونم...شا هیبابا و عمو و بق  روبه
 جونم... ی...تا پاجنگمی هست..براش م

و به اتاقش   دیروش زد و به طرف مامان و بابا رفت دست اونا رو هم بوس  یگرفت و بوسه ا دستمو
 رفت... 

دستشو پانسمان   یبهتره بر  یکنی نگام کرد و به سمتم اومد: فکر نم یلبخند و نگاه خاص هیبا  مامان
 ؟ یکن

 به بابا انداختم و مطمئنم که گونه هام سرخ شده بود... ینگاه

 ...شدمیآب م رشونیخ ینگاه ها  یمنم جلو کردنیام م با لبخند نگ همه

شده بود شستم و به سمت اتاق باراد راه  یرو برداشتم ودستام که خون هیاول  یکمک ها ی جعبه
 افتادم.

 به در زدم و وارد اتاق شدم...  یا تقه

 پر از خون بود. شی شونیگاه سرش کرده بود و کل پ ه یدست هاشو تک باراد

 ازه متوجهم شد و نگام کرد.نشستم که ت کنارش

 رو پاک کردم.. شی شونیاز جعبه درآوردم و پ یپد

 نداشت.  هیبه بخ یازی دستشو باز کردم و پانسمانش کردم،ن باند

 که تموم شد   پانسمان
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 . دیرو بوس   میشونیبا لبخند نگام کرد و پ باراد

 کرد   کیدور شونه هام انداخت و منو به خودش نزد یدست

نازت اشک جمع بشه،مگه باراد مرده   یاون چشما یتو نم ی،نب یغصه بخور نمیغم چشاتو،نب نمی: نب باراد
 خوشگل خانوم؟  یکه تو ناراحت

 . ستی ام بد ن یزبونم الل بگ هیبازوش کردم: عه،  یحواله  یمشت معترض

باشه که  نیا دیبا یدیکه انجام م  یفقط تنها کار سو،تویاهاتم گزد: من همه جوره ب  یلبخند باراد
 . یتنهام نزار چوقتیه

 . زارمی بهش چسبوندم: معلومه که تنهات نم شتر یب خودمو

 .. دمیاز خواب پر یبا کابوس وحشتناک صبح

 بودم.. نی زم ری به دور و ورم انداختن تو ز ینگاه

 خوابش برده بود.  زیرو تخت و بارادم نشسته پشت م من

 .ختمیری و اشک م دمیلرزیتخت کز کردم و م ی گوشه

 . کردمیم هیو گر کردم ی گوشه کز م هی دمی دیبودم هروقت کابوس م نطور یهم یبچگ  از

 شدن تشک تخت متوجه باراد شدم.. نییباال و پا  با

 ... کردی وحشت زده نگام م یکردم، با چشما  نگاش

 منو.  یبزن کشت  یحرف   هیشده؟ د  یدیخبر جد  کنه؟ی درد م تیی شده؟ جا یچ هی: چ باراد

 ..دمی...دی...ن...ن...نشده...کاب....کابوس...دیچیگفتم: ه...ه دهی بر دهیهق هق و بر با

نکن دورت بگردم.کابوس بوده تموم شده  هیو منو تو آغوشش جا کرد: گر یکش  یق ینفس عم باراد
 ...گهید
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و خنده شاد کرد و بعد از حاضر شدن و خوردن صبحانه به  یمنو با شوخ یآروم شدم کل نکهیاز ا بعد
 ...میطرف شرکت حرکت کرد

 دستش بود.. یدستم تو ری کل مس تو

 که نگو. خوردیحرص م  ی آ خوردیحرص م  یو تارکانم ،آ  شدیشرکت به لحظه ازم جدا نم یتو

 . ششین کارم داره برم پزنگ زد و گفت و که تارکا یکه منش میآموزش بود وسط

 .سهیروزه جا خوش کرده فکر کرده رئ  هیبشکونم  نوی:آخ من برم بزنم گردن اباراد

 تو نگران نباش..  گردمیو بر م  رم ی م عیدر آروم کردنش داشتم: من سر یسع

 باراد مشت شده بود و نفس هاش تند تند... یها دست

 داد...تکون  یکرد و سر یملتمس بهش انداختم که پوف ینگاه

 بود رو حواله اش کردم   ظیاخم غل هی شیکه چاشن یبه در زدم و وارد شدم،سالم یا تقه

 کاناپه نشستمو منتظر نگاهش کردم...  ینم،رو یکرد که بش اشاره

Yarin evime davetlisinی فردا به خونم دعوت ی:برا 

 از ابروهام باال رفت و نگاش کردم   یکی

 زد:   یپوزخند

Başarim nedeniyle bir partim varدادم.  لیتشک  یمهمون  هی تمی:بخاطر موفق 

 تر شدن پوزخندش...   ظیتر شد که مصادف شد با غل ظیغل اخمم

 کردم خودم رو خونسرد نشون بدم،متقابال پوزخند زدم:  یسع

Everst’i fethettin mi؟یح کرد?:اورست رو فت 

 شد  یبلند یبه خنده  لیتبد پوزخندش
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Hayir,ama seni fethediyorum کنمی:نه،اما تورو فتح م 

 رو حفظ کردم و از جام باند شدم در رو باز کردم که صداش به گوشم خورد:  پوزخندم

Yarin seni bekliyorum فردا منتظرتم: 

 ... دمیکردم کردم و بعد از خروج در رو محکم بهم کوب یاخم

 اتاق مشترک خودم با باراد رو باز کردم...باراد نبود... در

 باراد اومد...  زیتق از سمت م یصدا هوی

 باال اومد...  زیم  ریسرش رو گرفت و از ز باراد

 ؟ یکردیم کاریچ  ری: تو اون زسویگ

 گفت؟ یم یچ کهی ...اون مردتداشتمی: خودکارم افتاد داشتم برش مدیبه سرش کش یدست باراد

حرف مفت    یسری یچ یکه باراد بهم معرفشون کرده بود نگاه کردم: ه  ینشستم و به ابزار زمی م پشت
 ... ستیپس مهم ن  رمیدعوتم کرد،من که نم  ی مهمون  یبرا زد،فردایم

زدم و به   یبود...رگ گردنش باد کرده بود...لبخند ی...عصبان دیموهاش کش یو ال  شونشیبه پ یدست
 سمتش رفتم...

 رگ متورم شده اش کاشتم... ی رو یحلقه کردم بوسه ادور گردنش  دستامو

 ... کتریکم کم دور کمرم حلقه شد و سرش کم کم نزد دستاش

  

 بوسه،بغلم کرد... یجهت سرش رو عوض کرد و بجا  عی سر باراد

 ...مید یباراد و همکارش رو د  یمیدوست صم  رات یکه ف میاز هم جدا شد 

 زد:  یحرص یلبخند باراد

Çok inekی گاو یل ی:خ 
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 نگامون کرد:  طون ی خجل و ش  راتیف

Biliyorum دونم ی:م 

 : دم یکش یق یعم  نفس

Iyi خوبه: 

 ...میو خودمون رو مشغول نشون داد مینشست زهامونیو باراد هر کدوم پشت م من

 : رات یف

Bir şay oldu:افتاده یاتفاق  هی 

 :مینگاه کرد  راتی به ف منتظر

Malzemeleri değiştirin ض شده :مواد عو 

  تاریروژ دهیکردن...نه، پدر من اجازه نم یروم خال خیسطل آب و  هیکرد..انگار که  خیکل بدنم  ییهوی
 کنه.. رییتغ

 ادامه داد:  راتیف

Adini diğiştirmeدادن  ریی:اسمش هم تغ 

 ؟ یکنی م  کاریچ ی...بابا داردمیشکستن قلبمو شن یبه صراحت صدا  گهید

 ... زدی سرش انداخته بود و ور م یجام بلند شدم و رفتم وسط بخش...صداشو رو از

 : تارکان 

Parfümün adi:Hakanهاکانشودی:اسم عطر م: 

 زدم:  داد

Hayir,Umrumda değilزارمی :نه، من نم ... 
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 به بابا بعد من انداخت:   یزد و نگاه  یبلند یقهقهه  تارکان

Peki ya چطور؟:? 

 خفه گفتم:  ییقورت دادم و با صدا بغضمو

Ne istetsen yapacağimدمیانجام م  ،اونویکه تو بخوا ی :هرچ . 

  یتوجه دم،امایشن زدنیبابا و باراد که اسمم رو صدا م یزد و صدا یزیآم  تیلبخند موفق  تارکان
 نکردم...

 : تارکان 

Benimle evlen با من ازدواج کن: 

  یمخالفت کنم،اما با حرف  خواستمیبکشم...م یق یبند اومد که مجبور شدم نفس عم یلحظه ا نفسم
 که زد دهنم بسته شد

Bu bir öneri değil,bu bir emirdir,kabul etmiyorsan,her şayden önce kiz kardaşin ve 

aşkin aciyorقت  از همه خواهر و عش ،اولی دستوره،اگه اگر قبول نکن  هیست،ین  شنهادیپ هی نی:ا
 ... خورنیضربه م

 شد...  ریو باالخره اشک هام سراز بغضمو نگه دارم  نتونستم

 به سمنش حمله ور بشه که مانعش شدم. خواستی م باراد

 : سویگ

Tamam باشه: 

 سو؟ یگ یگیم  ی: چبابا 

 ؟ یگیم یدار یچ  یفهمی داد زد:م باراد
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  شتیپ شهیقول همکه بهت  دونم یدونم،می: مدمیگونش کش یسمت باراد برگشتمو دستمو رو به
برام    یکن یصحت و سالمت زندگ  یتو نکهیبرام مهم تره ا  یکن ی راحت زندگ یتو بتون  نکهیا یباشم ول 

 مهمتره... 

من ازتون   سوینکن گ کشه؟ی صد بار م یرفتنت منو روز ن یا یدونس یدستاشو قالب صورتم کرد: م باراد
 هست من هستم عرفان هست... کنم،باباتی مراقبت م

:  د یصورتش کردم و ازش جدا شدم...به سمت بابا رفتم و اونم منو ور آغوش کش یحواله  یا بوسه
 ...کنه ی مادرت دق م سویگ

 بابا زدمو به سمت تارکان رفتم یگونه  یام رو بوسه

Önce eve gitmek istiyorumبرم خونه  خوامی:اول م 

 ب حرفم گفت: تکون داد و در جوا یسر تارکان

Seni kendim alacağimبرمت ی :خودم م 

 برم که:  ششیپ خواستمی سمت باراد برگشتم و نگاش کردم م به

Ondan uzak dur bu yeterliه یکاف گهید ر،ی:ازش فاصله بگ 

 قطرات اشکمو پاک کردم و دنبالش راه افتادم... نیآخر

 بکنم؟  نکاروی...چطور جرعت کردم اکردمیطول راه چشمامو بسته بودمو فکر م  تو

گذشتم،فقط  زمیبگم من از همه چ دیعشقم،در اصل با یگذشتم از پدرم مادرم خانوادم و حت من
 بخاطر اونا... 

 

 )داستان از زبون باراد( 

اجازه بدم   ی انداختم...بغضمو نگه داشتم...کمر پدرش شکست...چجور هیو هان  سو یبه مامان گ ینگاه
 که دل مادرشم بشکنه؟ 
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 : باراد چرا اونجا خشکت زده؟ هیهان

 د یاز چشمم چک یاشک قطره

 شده؟ ی: باراد؟ چهیهان

 رفت...   سویاشکمو پاک کردم: گ قطره

 که رفت کجا رفت؟  ی چ  یعنی: د یپرس گنگ

  سوی: بردنش...گدن یباریرو دستشو گرفته بودن و م ارشونی ام اختشل شد و افتادم...اشک ه زانوهام
 نکردم... یغلط  چیرو بردن...عشقمو بردن و من ه

 خورد...  نیرفت و زم  جیسرش گ سویگ مادر

 اومدن... نیی با دو پا  تایو گ  گزشا

 کجاست؟  میسمتم اومد و کنارم نشست: آقا باراد آبج گرشا

 کجاست؟؟؟ سویگرفت و داد زد: با توام گ قموی

 ...میچسبوند و زاد زد میشون یرو به پ ش یشونیپ

 ...شه یدرست نم یزیچ هی خودم اومدم...با گر به

 از جام پاشدم... ییتنها شهی...مثل همستادمیا

 ... گردونمی...اگه من بارادم برش مگردونمی:من برش مباراد

 کجاست؟  میرو بزار کنار و بگو آبج   یباراد شوخ  به سمتم اومد و دستمو گرفت: آقا تایگ

 و رهاش کردم...  دمیرو سرش کش یدست

 ...کردمی االن کارم رو شروع م نی از هم دیبا من

 گرفتم...  شی تارکان رو پ یرو قرض گرفتم و راه خونه  راتیف موتو
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 (سو ی)داستان از زبون گ

...من با خواست  ومدیاصال به چشم من نم یبود ول   یاتاق رو باز کرد و من داخل شدم...اتاق مجلل در
 نبودم... نجایخودم ا

صحبت   یشروع به فارس  یو با لحن مسخره ا دیتخت دراز کش یبعد از در آوردن کتش رو تارکان
 کردن کرد: 

 ...یکه تو گراره زنم بش  کمیفردا شب به همه م بن

 م و به سمت پنجره رفتم...زد  یپوزخند

 رفتن سوهان روحم بود... یبسته شدن در اومد که نشانه  یصدا

 پنجره رو باز کردم و شروع کردم به زمزمه کردن:  در

 من واسه عشق دوتامونو  رمی بم

 انتهامونو یب یی تنها واسه

 قلب داغونو؟ نیجمع کنه ا  دیبا یک

 شبه آبم کرد  هیو غمت  یرفت تو

 تو جوابم کرد   یمنو ب ایدن نی بب

 مردم خرابم کرد  نیحرف ا  یرفت تو

 رفت  مونی زندگ  یتورفت

 بارون رفت  ری عاشق ز هی

 رفت   مونیک یآخر  یدید

 ؟ ییکجا
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 نهی بهتر از ا رمی بم

 نهی س نیمونده تو ا غمت

 نهیشهر غمگ  تموم

 ؟ ییکجا

بارون دعا   ری اگه ز گفتیم شهی بارون گرفتم و دعا کردم...مامانم هم  ریگرفته بود...دستمو ز بارون
 ...شهی برآورده م ،دعاتیکن

 در چه حالن؟  کنن؟ی م کاریاالن مامان و بابا چ یعنی

 ... رشی ،اما زد ز نمی بب نارویتو جهنمم...ببرتم تا مامان ا ارتمی ب نکهیبود قبل از ا قرار

 بارون نگاه کردم   زشی نکردم و به ر یاتاق باز شد...توجه  در

Gelenim nasilعروسم؟ ی?:چطور 

 و برگشتم و نگاهش کردم... دمیکش قیخشم چند بار نفس عم یرو از

 پدرم باز نشده بود...  یپات به زندگ چوقتی ه کاش

 که با خشم کاور شده بودن نگاش کردم  ییچشم ها با

Hoşgeldi ی:خوش اومد 

که داد  رفت یکرد..داشت از حد خودش فراتر م  کیزدشد...سرش رو به گردنم ن  کمیاومد و نزد جلو
 زدم: 

Benden uzak durر ی:از من فاصله بگ 

 ...دنیچاچوب در د یبا شدت باز شد و تارکان رو تو در

 برخورد کرد:   نشیآتش یبه سمتش برگشت که با چشم ها  پدرش

Neyi yanliş yaptin؟ یکرد ی:چه غلط 
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پرت   واری نگفت و دوباره به سمتم برگشت که توسط تارکن به سمت د یزیزد و چ یقهقهه ا هاکان
 شد...

 شده بودم...  میپشت تارکان قا من

 خفه کردم...  غمویدهنم گذاشتم و ج یاز پشت کمرش در آورد که دستمو رو یاسلحه ا تارکان

 بهم... دیرفت و در رو هم پشت سرش محکم کوب رونیکرد و از اتاق ب  یاخم هاکان

 مراقب باش! شتری:بdaha dikkatli olقبلش گذاشت و روبه من کرد:  یاسلحه رو سرجا  تارکان

 دادم... دنی بار یاتاق کز کردم و به اشک هام اجازه  یزدم و گوشه    یپوزخند

 دادیعذابم م ننیلبخند بابا رو بب  تونستمینم گهید نکهیا فکر

 داد یعذابم م رمیگرم مامانو بگ یدستا تونستمینم گهید نکهیا فکر

 ...دادیعذابم م شنومیرو نم  تایگرشا و گ یصدا گهید نکهیا فکر

 ... نییشد و از پنجره پرت شد پا دهیتوسط تلرکان از دستم کش  هویدر آوردم که  بمی از تو ج مویگوش

 اش... نهی کردم به داد زدن و مشت زدن به س شروع

 شد و دستمو گرفت و منو دنبال خودش کشوند  یعصب  هوی

 ...کشوندی و اون منو م شدمی و مانعش م دم یکشیم  غیکل راه من ج  یتو

 سرم خون اومد... یکه کوشه  دمیکوب نیو زم  واریراه انقدر خودمو به در و د یتو

 و با سرعت هرچه تمام شروع به روندن کرد...  تی و خودشم نش نیپرتم کرد تو ماش  بایتقر

 ترمز گذاشت... یکه باالخره پاشو رو میراه بود  یساعت تو کی ودحد

 ...میاز شهر بود رونیب  بایتقر

 مجلل و بزرگ نگه داشته بود... یالیو کی یرو روبه
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 آورد...  رونمی ب نیو از ماش  دیکش دستمو

 ...می...اما داخلش نرفت میشد اطی ح وارد

 ..میحرکت کرد  الیسمت پشت و به

 باز شد... واریاز د یا کهی زد و ت یدکمه ا تارکان

 آسانسور بود...  انگار

 ...میداد و سوار آسانسور شد هلم

 که باالخره آسانسور متوقف شد... میرفت  نییکنم حدودا سه طبقه پا فکر

 ...ومدیناله و کتک م  یصدا

 ... شدیو دوباره بلند م شدیصدا قطع م هوی

 رو باز کرد و منو هل داد داخلش...  یدر دوباره

 ...کردنی م هیکز کرده بودنو گر جایتا دختر جوون اونجا بودن که هرکدوم  ۲۰ بای بگم تقر تونمیم

 از اون دخترا رفت و از موهاش گرفت و بلندش کرد:  یکی به سمت  تارکان

Şuna bak kiz kardeşin gibiهمسن خواهرته نیبب نوی:ا 

 رو باز کرد... یا کهیکشوند...در د یا گهیمرت کرد و منو به سمت د نیزم  یرو رو چارهیب  دختر

 کرده بودن... زونشونیآو وارید یدست و پا اونجا بود که رو  یعالمه دختر ب هی

 ... ختمیدهنم گذاشتم و اشک ر یرو یدست

 از اونا اشاره کرد: یکی به

Bu kizkardaşinle ayni yaştaهمسن خواهرته  نمی:ا 

 گفت:  یسمتم اومد و موهامو گرفت و فارس  هب
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 بشه؟  تایخواهرت لول   یکه دوست ندار تو

 ... خوردیدهنش بهم م یمسخره و بو یو لحجه  ی کیداشت از اونهمه نزد حالم

 : دیموهامو چسب  شتریهلش بدم که ب خواستمیم

 را انجام بده... گمیکه من م یبردار و هرکار تی کارها نیدست از ا یدوست ندار اگه

 اسب منو کشوند...  نیتکون دادم که دستمو گرفت و دوباره ع  سرمو

 اما دخترا نبودن... میو وارد اتاق دخترا شد میرو باز کرد در

 شده بودن... هوش ی هم ب نگهبانا

 از سر حرص زد و دوباره منو دنبال خودش کشوند..  یداد تارکان

 

 )داستان از زبون باراد( 

 

 با سرعت از خونه خارج شد... دمید هویچشم دوخته بودم که  کهی اون مردت ینه به خو منتظر

 موتور رو روشن کردم و دنبالش راه افتادم... عیسر

 راه بود و از شهر خارج شده بود  یساعت تو کی حدود

 ...دیکش رونی ب  نیرو از ماش سویبزرگ نگه داشت و گ یل یخ یالیو هی یجلو

 شدم...  الیو اطی بعد وارد ح قهیقداخل رفتن و منم سه د اونا

 برد...  الیرو کشون کشون به سمت پشت و سویگ دمیبه دور و برم کردم که د ینگاه

 ... دیکوبیم نهیقرار به س یب قلبم

 رو نگاه کردم...  واریاونور د اطی گرفتم و با احت شتیرو پ   الیپشت و راه
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 انداختم که دوتا دکمه روش بود..  وار یزه د ینبود...نگاه  سویاز تارکان و گ یاثر

 باز شد..  یبعد در هیرو زدم و چند ثان  ییباال ی دکمه

 رفتم...  نییآسانسور شدم و سه طبقه پا وارد

 به دور و برم انداختم...  ی و زدم و نگاه روبندم

 کردم... هوشی...هردوتاشونو با ضربه زدن به رگ خواب بدمیپوش رو د اهی مرد س دوتا

 تا دختر اونجا بودن... ۲۰که حدود  باز کردم یدر

هم از راه  ی رو از آسانسور و عده ا یاما بعدش آرومشون کرده و عده ا دنیکردم که اول ترس یاخم
 دادم...  یفرار یخروج اضطرار

 تماس گرفتم... سیهم با پل نیه نیهم در

 که انگار قلبم از جاش کنده شد... دمیرو شن سویگ غ ی ج یکه در آسانسور بسته شد صدا یا لحظ

 آسانسور زدم اما از التهاب وجودم کم نشد.. واریبه د یمشت

 

 ( سوی)داستان از زبان گ

 

روبه   سیلباس هاشون نوشته شده بود پل یگردان آدم با اسلحه که رو هی میآسانسور که خارج شد از
 رومون بودن... 

 دلم نشست... یو بجاش ترس تو  دیرو لبم ماسکه تارکان کرد لبخند  ی زدم که با کار یلبخند

 ...زنمشی عقب وگرنه م دی: برگفتیسرم گذاشته بود به زبون خودشون م یرو رو اسلحه

 ... زاشتنی نم سای بشه اما پل کی نزد خواستیم  دم،یچرخوندم که باراد رو د چشممو

 اوند که شچمامو بستم... ری ت یصدا هوی
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 افتاده و پاشو گرفته... نیزم  یتارکان رو دمیکه چشمامو باز کردم د یزمان

 و گرفتن تارکان پرداختند...  یهم به بررس گهید یگرفتن و چنتا  شیرو پ نیی راه پا  سیپل چنتا

 ...دی هم با دو به سمتم اومد و در آغوشم کش باراد

 ...دادیبه خودش فشار م شتریو منو ب  کردی"دوستت دارم"رو تکرار م یسرهم جمله  پشت

 کرد: دستش بشکنه... یاخم  دیزخم بغل سرمو د یشو قالب صورتم کرد که وقتها دست

 ...دیصورتش گذاشتم که صورتشو خم کرد و دستمو بوس  یرو دستم

 ♡..یمال من ؟یدیفهم  یزد:تو فقط مال من  میشونیبه پ یا بوسه

 آغوشش حل شدم...  یتو دوباره

....... 

 ..دادی شب رو نشون م ۱۰به ساعت انداختم  ینگله

 سورپرازشون کنم  خوامیم ستایپشت در وا سوی: خب گباراد

 نکن..  تشونیاذ ادیزدم و آروم گفتم: باراد ز یلبخند

 تکون داد و داخل شد... یسر

 در گذاشتم یرو رو گوشم

 نشد؟ یخبر شدی:چمامان

 نشد...  یگفت: نه امشبم خبر  ین یغمگ یبا صدا باراد

 و رفتم تو...  ووردمیکه طاقت ن  دمیمامانو شن ی هیگر یصدا

 ... یکنی م تی : عه باراد چرا اذسویگ

 زد و به سمتن اومد و دست هاشو دور شونم حلقه کرد...  یلبخند
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 :سالم... سویگ

 پرت کردم تو بغلش   بای به سمتن اومد که خودمو تقر مامان

  مونیساعت باالخره خوش و بش وابراز دلتنگ  میبغل کردم و بعد از ن  یکی ی ک یخانواده رو  یاعضا
 تموم شد... 

 ...دادمیاجازه نم  خوردمی وول م یزخم سرمو پانسمان کنه که من ه خواستی م باراد

وول نخور بزار پانسمانش کنم  قهی دو د هیبابا  یا که،یزخم کوچ هی زمیجان عز سو یکالفه گفت: گ باراد
 عشقم گهید

 عه... سوزهی م  خوامیبابا خب نم  ی: ا دمیعقب کش سرمو

مارو نگاه  نمایس نهویمحترم که داشتن ع یسمت خانواده  دیکرد و نگاهمون چرخ یپوف  باراد
 ... زدنی..ماشاال پلکم نمکردنیم

 شدم...  دیزدم و سرخ و سف   یخجول  لبخند

 .. نیی ایقده بهم مخدا چ  ی: واه یهان خاله

 ...دیش  ریهم پ ی: به پامامان

 شرول کردن به دست زدن... یهمگ بعدم

 

 )دو سال بعد( 

 

 کجا موند...من گرسنمه... ستیبارادم معلوم ن نیبابا ا ی: اسویگ

 ...گهید ادیتو االن م یمگه بچه ا سویبابا گ ی:اه یهان خاله

 بخورم...  ویهمه چ خوامیحس ولع دارم انگار م هیخاله   دونمیکردم: نم یپوف
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 زنگ در به صدا در اومد که نشانه اومدن باراد بود...  یصدا

 ؟یری دوش بگ هی  یتو دوساعته رفت ییبراش باز کردم: کجا درو

 ... نمتیبغلم بب  ایآغوششو برام باز کرد: شرمنده عشقم حاال ب باراد

 ... رونیب  زهی بود جون و دلم از حلقم بر کیهام کردم که نزد  هیبا جون دل وارد ز عطرشو

 خوده و نخورده بودم رو باال آوردم...  یگرفتم و هرچ شیرو پ   سیراه سرو عیسر

 ...؟شدیچ  هویکه عاشق عطر بارادم...پس  من

 کنن؟ ی دارن با لبخند نگام م ییپشت در دستشو لیا هی دمید رونیکه اومدم ب   سیسرو از

 ♡دونمی یک یتکون دادم که باراد گفت: مامان شدنت مبارک  یسر گنگ

 ختهیبهم نر کلتی خانوم هنوز ه سو یگفت:نترس گ  یبه شکمم کردم که گرشا با لحن مسخره ا ینگاه

 کردن...خودمم خندم گرفته بود...  دنیباهن شروع به خند همه

 .. نکن خانوممو.  تی: گرشا اذباراد

 دستم بود... یدست باراد رو دمیکه د دمیرو شکمم کش یدست

 : بابا شدنت مبارک مرد من... سویگ

 ؟یرو دار ایمامان دن  نیخوشگتر  یدونستیشکمم حرکت داد: بچه جون م یدستش رو رو باراد

 ؟ یمال من  یدونستیزدم و دستمو دور گردن باراد حلقه کردم: م یلبخند

 ؟؟ یمال من یدونستیم  یدستشو دور کمرم انداخت: تو چ باراد

 لب هاش پر کرد...  ین یری آورد و وجودمو از ش ک یکم سرشو نزد کم

 

 ♡انیپا♡



 تار یروژ

154 
 

۱۳/۳/ ۹۹ 
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  
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