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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

 این رمان فروشی می باشد 

  

 رمان                                                  

 به رنگ دل  یدیترد

 بند است  ی میکه به نس یآشوبم از زندگ دل

 ی مجنون  دیبرد از هر ب یکه دل م  یمینس

 ی م ینس یکند برا یکه تب م یمجنون دیب

 مجنون  دیب یشاخه ها یآشوبم از زندگ دل

 رقصد   یباد به هر طرف م  یقیبا موس که

 معلق  ۀاندازد به دل شاخ یم دیترد

 باد  شانیپر یچنگ زند به موها تا

 بدواند در دل خاک  شهیر که

 مجنون   دیبماند وجود ب داریپا

http://www.romankade.com/
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 تو  دیبه ام یاله

 

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

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

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

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

 ی! پروانه با تأّسف سر نهیدستت بشکنه! چقدرم دستت سنگ یت:الههانا پشت سرشو ماساژ داد وگف
به ساعت کرد ازپنج گذشته بود  ی مونه.هانا نگاه یدونم هانا جون! آخرش رو دستم م یتکون داد:م

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

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

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

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

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

 ! یجرأت ندار -

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

 خوام دلم خنک بشه!   ینه م ایخونم حالل باشه -

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

 خواست مواظب باشه. یم-

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

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

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

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

 نگاه به پروانه بعد به تابان کرد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 کرد.

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

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

 ! خودیب-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.  هیکه داماد نداشته باشه مجلس مزخرف ییرو دستش گرفت. بغض کرده گفت: خواستگار ییچا ینیس
 تارا هلش داد سمت سالن: زودتر برو پدرومادر داماد منتظرند. 

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

 .یخور   یو از جات تکون م ی زن ینه قنبرک م به تو باشه تا صبح تو آشپزخو-

 تحفه اس! یل یپسرشون خ  نکهینه ا-

 شنوند!  یزشته!م  سسسیه-



 به رنگ دل  یدیترد

8 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دوست داشتم تو مراسم عقدت باشم.  یل یو رفت؟ خ یسروصدا بله رو گفت  یب نطور یاونوقت ا میهست
 کنم...  فیبرات تعر ویتو اتاقم تا همه چ میبر ای کرد: ب  یگفت واشاره به منش یبلند سی تابان ه
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! اون یش یدونم آخرش بدست خودم کشته م یم ؟یخر   یلی:خ د یتابان پرس ی حرفها  دنیبا شن مایآ
 نیا یبوِراونجا خودشون برا یخودش، دخترها  یداره برا ایبرو ب  یکل دمیکه من تو آلمان د یپسر 

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

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

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

 ؟ یجلب کن 

 گه؟ید هیخوب  یچپ جا یعل ۀکوچ-

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

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

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

 ؟ یمنو دست کم گرفت -

 برمنکرش لعنت! -

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

 افتاد رو دستت خداحافظ...  یشام حساب 

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

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

  نیا نیبه خودش زد:بختت شده ع یپوزخند دید وتریکامپ اهی س ۀ. خودشو تو صفحوترشیکامپ  یپا
  کتی وج  یبخت دست وپا بزن  یاه یس نیتو ا دی،بایحاال هم که کرد  یکرد  یقبول م دیصفحه، نبا
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  رلبیوچشماشو بست،ز وتریکامپ زی رو گونه اش ُسر خورد.سرشو گذاشت رو م  ی. قطره اشکادیندر
 نحس...  یزندگ  نی بخت شوم،نفرت بر ا ن یزمزمه کرد:لعنت به ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ؟ یچ  دیخر-

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

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

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

 . مایبود مثل آ  شیم یصم ی! هانا از دوستها  زمیعز  یجانم هاناجون!خوب-

-........ 

 کجا؟ -

-....... 

 رسونم.  یاالن خودمو م  ام،یم-

-...... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 کار داشت بابا خواست من برم.   کایها-

 با عمو حرف بزنم.   دیخودم با-

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

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

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

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

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

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

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

 باشه! -

 حاال شد!... -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. مرد با  گهی د ایزود ب   ییدزد اومده،هانا کجا ای دزد! هانا ب  یسالن. چاقو رو طرف مرد گرفت وداد زد:آها
تو همون   نمیدرهم شد: بب شتریب  شافتاد.اخمها  یداشت پس م گهیتو دست تابان د یچاقو دنید
 نم؟ یماش  ریز یبود بر  کیکه امروز نزد  یستین  یابونیختر خ د
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 !حرف دهنت رو بفهم مردک نفهم!یهوووو-

 ؟ یکن یکارمی چ نجایتو ا نمیخوام بب  یم-

 از تو بپرسم. دیمن با نویا-

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

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

 رهنتونست خودشو نگه دا گهیتابان د یاومد. ازحرفها نیی دراومد بارمرد کرد. هاناهراسون ازپله ها پا
! دزد اومده ه؟یدختر! االن وقت شوخ ینگاهش کرد: روآب بخند. تابان متعجب برگشت زدی و قهقهه م

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ؟ یراه انداخت هیچ یباشک باز  میقا نیپس ا

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

 ! یفتیاز زبون نم  ادی خوشم م-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بلوف نزن! یپس الک   دم،یبلوف ها شن  نیازا

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

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

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

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

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

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

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

 جناب!  شهیعقد دائم نوشته م یبرا-

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

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

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

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

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

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

 بگو! سفسطه نکن!  شنهادتویپ-

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

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

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

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

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

 وتاراهستند.  امیمونه! ت ینه! دست تنها نم -

 اّطالعاتت هم باالست!  نمی ب یم-

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

 ؟ یفکرافتاد نیبه ا هوی شد  یچ-

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

 بگم؟ یاونوقت به بابام چ -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خدا  ی م که کرده باشهاکان شوهرته! گناه ه؟یک بهیتازه پسرغر   رونیب  یبر  ی نطور یمگه من گفتم ا
 برات حاللش کرده. 

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

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

 تو گوشت فرو کن. تی نصح

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

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

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

 ؟ یبر   ییجا یاخو یم-

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

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

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

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

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

 خوام برم!   یبرو کنار م-

 اونوقت کجا؟ -

 هرجا دلم بخواد!-

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

 من!-

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

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

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

تا   کنه؟یدونم چرا داره باهات لج م ی! نم ستی،نیکن یکه فکرم یبه اون بد هیدادشم پسرخوببه خدا -
زبون به دهن  قهیدق هی ،خوبیا ارمعرکهیب  شیبودمش، ناگفته نمونه توهم آت دهیند نجوریحاال ا

 . یر ی م ینم  ،یر یبگ

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

 . کنهی م یتالف

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

 بلده؟ گرانیکردن د تیجز اذ یکار  تتیخاص  یداداش ب نیا-

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

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

 ! ؟یاز خودش بپرس یر ی چرانم-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 که هاکان باهاش داشت... یشکسته شده بود از رفتار 

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

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

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

 ؟ یچ یمن برا-

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

 ... رکنهیخداعاقبت مون با شماها بخ -

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

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

 ه؟ یمنظورت چ-

آروم جوابشو   اوردی. تابان هم کم نیبرگشت یازسومال دیگفتم شا  یونلومب  یزدها م یقحط  نیع دمید-
 ؟یمهمونهات رو بشمر  یلقمه ها یعادت دار  شهیداد: هم

 . کنهینفر صدق م هیفقط درمورد -

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

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

 مونده باشه. ادتی  شیساعت پ   کی یحرفها دوارمیام

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

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

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

   ؟یکن یهانا چطوراخالق هاکان رو تحمل م-

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

 ! ؟یگیداره و نم

 ؟ یدراکوال ساخت  ه یِا تابان! تو از هاکان -

 داره. یچه اخالق گند یدون یآخه نم -

 نشو باشه؟  ریبزنم ازم دلگ یحرف  هیتابان -

 چه ناراحت بشم چه نشم. یزنیتو که حرفتو م-

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

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

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

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

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

 رو درآورد.    کایها یکردن هانا وآتان صدا

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

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

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

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

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

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

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

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



 به رنگ دل  یدیترد

29 
 

                ****************************************** 

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

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

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

برو بذار دم کوزه آبشو بخور تجربه برام مهمه، آخه من رشته   یمدرکتو از هرجا گرفت گهیبرگشته بهم م-
تو شرکتم اگربه   امیحاال خوبه خودش گفت ب  گه،ید ز ی چ هیهست کار شرکت شما  یا گهید زیام چ

س  ییر ی خانم شکور  دیوارد شد: ببخش  یشد؟ دراتاق زده شد ومنش یم یاومدم چ یخودم م  لیم
 داره.  باهاتون کار 

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

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

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

 خودتو بخوره بدبخت!  ۀغّص  ستین  یفعالً کس-

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

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

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

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

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

 . ادیهمراهم ب دیبا ی کی حتمًا اما -

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

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

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

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

 اونم به چشم!-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 راه حل جلو پام بذار. هیحرف زدن  یحاال به جا-

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

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

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

 چرامن؟ -

 که. ی کن یآخه تو کمک نم -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ! یکرد  دیکرد: چقدرم خر  دهایبه خر یجون! نگاه  سیان  یخسته نباش-
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چقدر وسواسه. دلش به   کنهیمهمون دعوت م یوقت یدون  یادرته،مدخترم!سفارش م یمونده نباش-
خواست بذار   سیرو برد آشپزخونه و جابجا کرد. هر چه ان  دهایاز خر یسوخت. مقدار  سیحال ان

 نداد. یتیخودش کارشو انجام بده اهم

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

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

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

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

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

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

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

 . رمیماچ آبدار ازت بگ هیکنم 

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

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

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

 خواسته؟  نطورازتیواقعًا هاکان ا-

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

رو   واریطور در و د نیربع هم هی کرد ودوباره نشست.   یجا کناردست خودم باش. تابان پوف نیهم-
 کرد.  ینگاه م

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

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

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

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

  ن؟یاومد یزد: ک یهانا لبخند

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

 اومدم. یخودم داشتم م-

 چه خوب... -

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

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

 فکر نکنم.-

 پس به خونم تشنه اس؟-

 هانا.  یچه جورم! با آرنج زد تو پهلو-

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

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

 اتاقش.  یبر  میشرکت مستق یایم

 سبز بشه!   رپاشی تاعلف ز نهیبش-

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

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

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

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

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

  وانداختازهانا، بره به اتاقش. شالشو ازسر درآورد  یعذرخواه  هیباعث شد با  شی زنگ گوش یصدا
اجازه بده، در باز شد، درکمال تعجب   نکهیبه در زده شد قبل از ا یربع بعد تقه ا هی. یصندل  ۀرو دست
رو تخت    وی. گوشرهی گیاومد تو و در رو بست. به شخص پشت تلفن گفت بعدًا تماس مهاکان 

اتاقم. هاکان با   تو ییای اجازه داده باشم ب ادی نم ادمی ؟ی کن یکارم یچ  نجای: تو اد یانداخت طلبکار پرس
 کامل اتاق تابان رو از نظر گذروند.   یخونسرد

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

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

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

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

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

. هاکان تموم تالششو کرد نخنده و موفق هم شد ظاهِرخشک وسردشو حفظ کرد:  یدیوبهم نصبت م 
  یرفت یچ یادامه داد: برا  دیزنم. سکوت تابان رو که د یم  دلم بخواد حرف یقبالًهم گفتم! من هرجور 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تابان به اجبار آروم جواب داد:باشه! ؟یجوابمو نداد

 ؟ ی باشه چ-

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

 نشد!-

 که هست!   ینیهم-

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

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

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

شد تو وجود گرم   شی ن شتریکالمش ب یهستند؟! سردپرسنل   نیاونهاهم شامل هم ؟یبرادرهات چ -
 تابان. 

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

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

شدن به   کی نزد یفرصت برا نی ز کوچکترباهم پچ پچ کردند وهانا هم درگوش مادرش گفت. مژده ا
 کرد. یاستفاده م کانها 

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

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

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

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

کرد نتونست علت زود رفتن هاکان رو   یفکرم یبرد.هرچ  یوخوابش نمشب گذشته بود  مهین از
هاکان  شتری شناخت ب  یموندن نداره. برا ۀدر گوش آتان پچ پچ کرد مشخص بود حوصل یبفهمه.وقت

 تالش کنه...  شتریب دیبا

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

 شرکت شد...  یگرفت وراه

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

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

 بودند. تابان به چشماش اشاره کرد. 

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

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

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

به هانا زد. هانا سرگرم نوشتن بود. با اومدن   یخودش سر اومد. قبل رفتن به اتاق   رونی نه! از اتاق ب-
 نشست.  شی شگیهم یطرفها؟ تابان جا نی: به به عروس خانم!از ادیتابان به اتاقش دست از کار کش

 بهتره! یتو ببند  شیاون ن-

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

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

 که حالش خوب بود! شبید-

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

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

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

 دونستم. ینم-

 نه؟  ای یتون  یم -

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

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

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

 مهمون داره.  -

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

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

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

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

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

 اش.  از دوستهام هستند راحت ب  یکی شونیا-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شد.

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

 آره خوبم.-

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

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

 . گمیهست م سشییکارمند که نگران ر هیبه عنوان -

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

جرأت   یک  دید می! تابان بلند شد. تا دم در رفت ودوباره برگشت: خواهیرأتشو ندار هاکان نشست: ج
 ...ین یزم بی تابان نه س گنیداره جناب رادمنش! به من م

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

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

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

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

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

  سادهیلنگه پا دم درمنتظر وا هیبه رفتن کنه. تابان همچنان   یبا مکافات تونست هاکان رو راض آتان
 تک بهم بزن.  هیخونه  یدیرس بود.آتان آروم گفت: تابان

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

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

 بوده!  یحتمًا از هارا-

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

 . یممنونم که بهم گفت-

 کنم. یخواهش م-

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

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

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

 ؟یارزه، االن بهتر  یم ینداره اما به سالمت  یبی بود جواب داد:ع



 به رنگ دل  یدیترد

44 
 

 !یکرد  ضمیخوب بودم تو مر-

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

 !ستمیربات ن  یکرد یادآور ی ممنون بهم -

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

 .میرس یم گهیاالن د-

 من حالم خوبه!-

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

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

 خودش...  ۀلنگ یک ی ه،یسرسخت و لجباز

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

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

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

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

 . دوباره صداش زد.دینشن

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

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

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

 بهم زل بزنه. یکس  ادیقبالً بهت گفتم خوشم نم-

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

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

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

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

 باال...     ۀآب رفت طبق وانیرو گرفت و به همراه ل یتشکر قوط 

 سمتش. دی هاکان؟ هاکان چرخ-

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

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

 بله آتان! -

-....... 

 رفت بهت زنگ بزنم.  ادم ی خوام  یمعذرت م -

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

-........ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شرکت؟  ی. تو تخت نشست وبه تاج تخت لم داد:چرا نرفتدمیخواب بد د-

 حوصله نداشتم امروز انگار کالفه ام!-

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

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

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

 . ادیبرم یهمه کار  رهیاز اون آقا ش -

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

 دوباره سردردت شروع شد؟-

 .شمی اوهوم! بخوابم بهتر م -

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

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

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

 باشه.  یها بذارند آرامش تو زندگ یاگر بعض -

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

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

 ارم؟ یبرات ب  گهیمسکن د  هی یخوا یم-

 .شهیآروم نم  یمسکن چیبا ه-

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

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

 ه؟ ی! خبریکن  یمحبت خرج م یدار  یادیز-

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

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

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

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

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

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

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

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

 بهش رفت.  یچشم غّره ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اون روز   دیرفت. تابان تازه فهم  رانیحالش بهتر شد ازا نکهیشده،هم یگرن یم  یدچار سردردها
 .  یعصب  یهشدار داده بود واز برگشتن هارابرادربزرگترش بهش  ۀچراهاکان دربار

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

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

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

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

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

 هانا!   یشعور یب یل یخ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 !ادمهیآره -

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

 ؟ یچ یعنی-

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

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

 هاکان؟! توهمون حال جواب داد:هوم!-

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

 : تماس؟ د یتماس. آتان خودشو به جلو کش هیفرستادمش دنبال -

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

 ؟ یهم ننشست کار ی ب  نیپس همچ-

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

 . ریتماس بگ  یداشت یکارخونه کار  رمی من دارم م-

 آتان!-

 جانم! -

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

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

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

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

 باألخره حوصله اش سر رفت. 

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

-........ 

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

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

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

 نکرد.  رییتغ چیباش. نگاه تابان ه

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

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

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

 بزنم. 

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

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

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

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

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

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

 معاونت؟!تازه وارده وشده -

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

 بود. ختهیبه هم ر  یاونم حساب-

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

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

 ؟یخوبه!آدرس شو برداشت-

 برات.  ارمشید مبع ۀاونم آره! دفع-

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

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

 ممنونم هاکان...  -

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

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

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

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

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

 دنیگفت: برادرته! از اون موضوع دو سال گذشته. منزجر از د یشد. نگاه هاکان پر از نفرت بود.هاد
رو فراموش   یز ی به اتاقش پناه برد. در رو محکم بست هنوز نتونسته بود اون حرفها واون آبرور یهارا

جواب   ینگاه به مخاطب عصب ونازافکار درهم وآشفته جداش کرد. بد لیموبا  یگوش یکنه. صدا
  ی تماس م یگفت: مرض دار  ی.عصبدیرس  یپشت خط به گوشش م نیسنگ ینفسها  یداد:بله! صدا

 خشکش زد.  یپشت گوش   ی! با صدا؟یزن یو حرف نم  یر یگ

 ؟ ییتو-

-....... 

 گفتم. یز یچ هیبودم  ی خوب،عصب یل یخ-

-....... 

 .یدوستم برد ینرفته چطور آبرمو جلو ادمیتابان -

-....... 

 مقصرم؟ حاال من -

-....... 

 االن؟ نیهم-

-....... 

 !ی خواد نگران باش  ینم-

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

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

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

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

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

 حتمًا!... -

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

 .  یفهم  یداد: برو م 

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

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

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

 . ستمیگرسنه ن-

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

 ساکت...  یعنی نیکن و ا  دارمیب  میدیرس-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شه؟یم  ینخونم چ-

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

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

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

 د؟ یبدستت رس  یک-

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

 تابان! -
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 ! کای جانم ها-

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

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

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

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

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

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

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

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

 جانم زن داداش. -

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

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

 اومده؟ یمگه هارا-

 .شهیم  یدو ساعت-
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 ! خبریچه ب-

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

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

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

 ست؟ ین  بیکم عج هی

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

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

 ؟ یخانم درز -

 بله دکتر؟ -

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

 چشم دکتر... -

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

 کنم آروم باش.  یزن داداش خواهش م -

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

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

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

 .  لهیوک

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

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

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

 کوره. آب دهنشو قورت داد.  نیداغ بود ع

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

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

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

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

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

 کرد آروم باشه... یحال سع نیرو باور کنه با ا کای ها یحرفها

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

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

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

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

 ؟ یچ یخونه برا-

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

 .یبود  داریب شبیتموم د ی استراحت کن دیتو با-

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

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

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

داد و مردم رو   هیگذشت. تو درگاه تک یم یگشت. زمان به کندرفت وبر   رونیازاتاق ب  یچند بار  تابان
افتاد. ازدرگاه  امی سالن نگاهش به پدرش وت ادیز  تیجمع  نیکرد. سالن شلوغ شده بود. ب  ینگاه م

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

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

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

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

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

 باهام تعارف نکن.  یداشت  یوقت کار  هیاگر

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

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

 سختم؟! یرفته من دختر روزها ادتونیحالم خوبه، 

 نرفته.  ادمینه -

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

 نگو دخترم، تالش وپشتکار خودتم بوده. -

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

   ی. با برهان سالم گرمدیتو رستوران حالش بد شده بود. آتان هم سررس شبیاومد د ادشیکرد. 
 ...کرد

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

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

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

 اکتفا کرد...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هاشون چسب دوقلو زدم واز    یلآتان وهاکان! صبح زود قبل همه به مدرسه اومدم ،رو صند دیرس
  امی ت یتکون داد وبه جا یوارد مدرسه بشم. آتان ازسِرتأسف سر   امیتا با بچه ها ب  رونی مدرسه زدم ب

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

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

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

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

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

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

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

.  میخوابه بر  اگراتاق بود. هانا گفت:  ییاومد. نوِرآباژور تنها روشنا ینم  ییدر برد تو، صدا یسرشو از ال
نخوره، جواب هانا رو داد:   یز ی چ  ای ییگرفت تا به جا  واریتابان دست به د آهسته وارد اتاق شدند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بعد! یکرد: بذار برا ینچ کانها 

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

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

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

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

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

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

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

 نامه مّطلع نشه فقط آتان و داراب.  نیا

 نم به چشم!او-

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

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

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

 وگفت:عمرًا بگم! دی. تابان لبهاشو ورچیدار 

 !یگیم-

 !گمینم-

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

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

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

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

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

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

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

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

 . ین یبب یتونست یتو از اولش مهراب  رو نم-

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

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

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

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

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

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

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

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

 مهراب کرد... 

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

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

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

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

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

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

  یکار  ۀساد یگفتگو هیبهش نگفتم،  یچ ی ستش، آروم گفت:به خدا هدو ۀحالت ناشناخت نیکرده از ا
شناسمت که دروغ گفتن هاتو ازَبرم، بگو به   یم ی: مهراب اونقدر د یبود. خم شد رو مهراب دوباره پرس

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

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

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

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

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

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

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

 خبر داره؟ 

 دونه.   یفقط آتان م -

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

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

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

 کنه.   یم یکار خوب -

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

 به سالمت... -

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

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

 میبرابر ت   ترهادخ مینداره، خوب! ت یاشکال  چیکنند؟ آتان گفت:ه یچه اشکال داره دخترها هم باز 
 ؟ یگیم یچ  یفهم  یپسرها چطوره؟ هاکان با تشر گفت: آتان م
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 کرده. شرفتی پ زی همه چ هیگذشته االن عصر تکنولوژ قیعهد عت ۀآره داداش! دور-

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

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

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

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

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

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

  ؟یکار رو کرد نیا

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

 ساختمون رفتند. آتان و هاکان تنها شدند. 

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

 نشده؟  یز یچ-

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

 . یرو محدود کن

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

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

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

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

 .دی : لطفًا بردیکش رونیب

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

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

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

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

 ات رو پشت در گذاشتم.  حوله–

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

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

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

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

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

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

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

 پس تو ذوق ما هم نزن. یخور   یخودت که نم  زیشوهر خواهرعز-

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

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

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

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

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

 خوب بچسبه! بذار خوش باشند. -

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

 .شهیبلند نم   یبخار  چیاز هاکان ه-

 و اگر شد؟ -

 !شهینم-

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

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

 فورًا خودشو رسوند. 

 شده؟  یچ-

 دارم.  اجیخوام مانتو بخرم به کمکت احت یم-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بله هاکان!-

-....... 

 .میمارستان یما االن ب-

-..... 

 .می راستش تابان رو آود-

-..... 

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

-...... 

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

 بوده.  تی مسموم-

 ت؟ ی مسموم-

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

 ممنون.  دیخسته نباش-

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

 داخل سالن نشست.  یدونم! هانا رو صندل ینم-

 اون مانتو بخره.   ۀقیبه سل  ادیبراش چقدر چشم به راه هاکان بود تا ب  رمی بم-



 به رنگ دل  یدیترد

76 
 

حاضر   دهیکنه بهش چسب نیکتک بزنم، مژده ع ریدل س هیهاکان رو  نیوقتها دوست دارم ا یگاه-
 احمق.  ۀتذکر بهش بده پسر هی ستین

  کیمژده به هاکان نزد ذاشتیم  دیخوِد تابان هم نبا یکن  ادیداغشو ز ازیپ شتری خواد ب  ینم گهیتو د-
 بشه.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 برگردند تهران. 

 ؟ یبهشون گفت ویهمه چ-

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

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

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

 الزم نکرده. -

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

 ...الیدخترها رو برسونم و رمیم

حال  نیگرفته بود. دوست نداشت تو ا یداشت. دستش موهاشو به باز  یاز تابان برنم  چشم
  حالیتابان ب نیخواست که باهاش کل کل کنه نه ا یرو م  یسرزنده وپر انرژ  شهی. تاباِن هم ندشی بب
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کم بخواب من  هیگذشته برو   میرو. دست آتان نشست رو شونه اش: ساعت از دو ون  دهیورنگ پر
 هست.  شحواسم به

 من باشم. نهیرو که بب  یکس  نیاول  کنهی چشم باز م یخوام وقت یم-

  یانداخت ی ودست م  یکرد یتموم دخترها رو مسخره م یروز  هی! دهیحرفها ازهاکان رادمنش بع نیا-
 دختره. هیباشه اونم  یچ  ؟هریکن  یشده دل از تابان نم  یحاال چ

  یزد: اگر نم  یا ارداه اس... آتان لبخندمستقل ومحکم وب ه،یتابان با همه فرق داره، سرزنده وپرانرژ-
 کردم.  یشناختمت اصالً حرفهاتو باور نم 

 . ادیآتان تو برو بخواب من خوابم نم -

 شرکت؟  یبر   یکه صبح با سردرد وبدخلق-

  ؟یمنو از پا بنداز  یتو چرا اصرار دار -

 بشه.  یدونم قراره بعدش چ یچون م-

 بشه؟  یقراره چ -

بارم شده حرف گوش کن،   هیکنم   ینکن خواهش م یپس لجباز  شهیم یچ یدون  یخودتم خوب م -
نگاه به تابان کرد: قول   هیداد.   رونیداره. نفس حبس شده شو ب  اجی تابان مرخص بشه بهت احت

 ؟ی کن دارمیصبح ب  یدیم

. اونقدر به تابان نگاه  دیبود درازکش  یکه خال یتکون داد: باشه. رفت رو تخت کنار  ی. سر دمیقول م-
 تا خوابش برد... کرد 

 آتان به صدا در اومد. برهان بود. یگوش زنگ

 بله عمو جون؟ -

-..... 

 حالش خوبه.   دینگران نباش-
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-....... 

 راحت. التونیچشم،خ-

-..... 

 ... ریشب بخ -

: صبح  دی. نگاهش به آتان که کنار پنجره بود، افتاد، خواب آلود پرس دارشدی نزده از خواب ب  آفتاب
 شده؟

 هاکان بلند شد ورفت کنار تابان. ؟یدش  داریِا ب -

 ومد؟ ین  شیپ  یمشکل-

 نه! -

 ممنونم. -

 بود.   فهی وظ  ستیتشکر الزم ن -

 به دست وصورتم بزنم.   یآب هیمن برم -

 باشه... -

 هیکامل تابان رو مرخص کرد اما سفارشات الزم رو بهشون داد تا  ۀنیده صبح دکتر بعد از معا ساعت
 بخوره...   یآبک یمدت استراحت کنه وغذاها

 توهم به تابان کمک کن. ارم یب  نویماش  رمیمن م-

 یاز یگفت : ن حالی. تابان ب ارمیب لچر یو نکهیا ای ییای ب یتون  یتابان انداخت:م یربازویباشه! دست ز-
 شو به هاکان داد... هیوتک  ستین

رو خواب بودند.  ری کرد.آتان وتابان کل مس یم یراه بود.هاکان رانندگ  میبرسند تهران سه ساعت ون  تا
 کرد...  یبود نگاه م دهیبه تابان که عقب درازکش نهیاز آ  یهاکان هر از گاه
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که تابان رو   ن ی . همرفت یرو رسوند خونه شون... پروانه نگران پشت سر هاکان پله ها رو باال م  تابان
خواد    یتا چند روز نم  دنش،ید امیم  ی. رو به پروانه گفت:عصر دیکش یتو تختش گذاشت نفس راحت 

 بخوره. یآبک یهم غذا یشرکت دو سه روز  ادیب

 ممنونم پسرم. -

 . دیداشت به خودم زنگ بزن یکار -

رفت   یم  دیبا یحال تنهاش بذاره ول  نیخواست تو ا ی حتمًا! هاکان دوباره نگاهش کرد. دلش نم-
 .  دیشو بوس  یشونیشرکت. رو پ 

 خاله پروانه مواظبش باش. -

 کرد... ینگاهش کرد واز پروانه خداحافظ  گهیبار د هیراحت باشه.   التیچشم پسرم خ -

به صورت خواب آلودش   ی. آتان دستمیدیرس دارشویرو هم رسوند خونه. آروم صداش زد:آتان ب آتان
 .میدی به اطرافش کرد: ِا چه زود رس ینگاه دیکش

 تو؟  یای:تو نمد یخوام برم شرکت. سمت هاکان چرخ یشو م  ادهیپ-

 . یبود داریرو ب  شبیبرم، تو برو خونه استراحت کن تموم د دیدست تنهاست با کایها-

 . امیم  رمی دوش بگ هی-

 الزم نکرده. -

 هم من نباشم هم تابان.  شهینم-

 تابان؟  دنید یر یم  ی: کد یشدن پرس ادهی شد. هنگام پ  رمیشو د ادهی زودتر پ-

 . رمی م یعصر -

 فاصله گرفت و موند تا هاکان بره... نی . از ماشمیخونه، باهم بر  ایب-
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بود. انگار امروز ساعت   دهیزنگ زد وحالشو پرس یشرکت تموم فکر وذهنش به تابان بود. چندبار  تو
 دید یهاکان رو کالفه م  نکهی رفت اتاقش.از ا  کایگذشت.ها یم یباهاش سرجنگ داشت وبه کند

 دست دادند.  گهی ! با همدریناپذ ینشست رو لبش: سالم بر داداش خستگ یلبخند

 زن داداش چطوره؟-

 فتاد؟ی ن یشرکت اتفاق خاص  امیخوبه! تا من ب-

  کیافتاد نزد یوار یهستم. نگاهش به ساعت د نجایتابان برو من ا شی پ یبر   یخوا یاگرم گمینه!م-
 نمونده بود. یساعت ادار  انی به پا یز یبه دو بود. چ

 ؟ یندار  یبرم مشکل -

داد   امیبرداشت، سفارشات الزم رو کرد ورفت. به آتان پ فشوی راحت برو. از خدا خواسته ک الی نه! با خ-
 تابان...  شی پ رهیم

تابان رو آماده کن ببرم براش. هاکان گفت: من براش   یگفت: غذا سیازخوردن ناهار،پروانه به ان بعد
 چند لقمه غذا بخوره.  یمجبورش کن یتونست دیخوبه! شا یل یگفت:خ ییبرم. پروانه با خوشرو یم

 خوره؟   ینم یز یمگه چ-

 تا چند قاشق غذا بخوره.  ارهیباال م شه،جونمویبد غذا م یل یخ  ضهیمر یوقت-

 .یار یقلقش رو بدست ب  یتو بتون  دیزد: شا یبسپرش به من. پروانه لبخند معنادار -

  یخوب تونست  یلیزور باالسرش باشه!زور!پروانه خنده اش گرفت:خ  دیدختربا نی خواد خاله،ا  یقلق نم-
 .شی بشناس

غذا رو داد   ینی س سی. انحرف خودش باشه دحرف،ینبا شهیهم  دمیکار ازشناختن گذشته،نشونش م-
 هاکان.

 خانم.   سیتشکران-

 پسرم...  یسالمت باش-
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کج  ۀافی. قی زن ی نق نم یخور  یتابان که تو تخت نشسته بود گذاشت: همه شو م یپاها یرو رو  ینیس
درهم   یبگه که با اخمها یز یدهن باز کرد چ اد،یاز سوپ خوشش نم  ادیداد ز یومعوج تابان نشون م

 . دیهاکان، حرف تو دهنش ماس

 ؟ یدوزخ نگاهم نکن  ینگهبان ها  نیع شهیم-

 .ی بخور  دی!باشهینچ!نم-

 آخه سوپ دوست ندارم!-

 حتمًا سوپ باشه.  دیغذا با شیمن، پ ۀخون  یایم یچون وقت یدوست داشته باش  دیبه بعد با نیاز ا-

 سوپ بخورم؟  شهیهم دیگفته من با یاونوقت ک -

 .گمیمن م-

 ! یگیزور م یدار  گهید-

. قاشقو برداشت وداد  یاطاعت کن یرو داره، تو هم مجبور  نیقوان  نیبا من ا یزندگ  گمینم  ای گمیزورم-
ماتم زده تموم   ۀبرگرده آشپزخونه. به اجباِر هاکان با چهر   یخال دیکاسه با نیا  نجامیدستش:تا شب ا

 سوپ رو خورد. معترض گفت: خوب شد؟ 

 وسط اتاق.   زیرو گرفت وگذاشت رو م  ینی حاال شد! س-

  دیگز یتابان لب  ؟یروز افتاد نی که به ا یخورد  یچ روزیسراغ سؤاالت بنده، د  میخوب تابان خانم!بر-
فتاده: فکر کنم از  اتفاق ا نیا یگفت چطور  یتونست به هاکان دروغ بگه چون بعدًا هانا بهش م  ینم

 لواشک ها بوده. 

 چرا اونها مسموم نشدند؟  ،یخورده بودند که تو هم خورد ییهانا وتارا از اون لواشک ها-

 من نه!نصف لواشک ها رو خوردم.  یدونه قانع شدند ول  هیاونها با خوردن -

به بعد خوردن لواشک وتنقالت مضر ممنوعه  نینصف شون رو خوردم!ازا ی گیچه با افتخارهم م-
 کرد:چرا؟  زونی آو یتابان لب ؟یدیفهم
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 . یکه االن توش هست یلیبه همون دل-

 بار اتفاق افتاده؟!  هیحاال خوبه -

  یقلدر و زورگو هی یعن یچشماش شد:  ۀری تابان خ ؟یدیبار چه صد بار! خوردنش ممنوعه فهم  کیچه -
 . ییبه تمام معنا

کم به  هی  یایدرب یکسل نیتا از ا ری دوش بگ هیبرو  دنتید انیشب خانواده ام م نطورفکرکن،یتو ا-
 . ادی دونم از زن شلخته خوشت نم یخودتم برس من ا... تابان وسط حرفش اومد: م

جناب رادمنش!  رسهی . بامشت به بازوش زد:نوبت منم میر یگ یم ادیدرسهاتو کم کم  یخوبه! دار -
دوست ندارم   گهیخودت باش د یمراقب سالمت  یلیبه بعد خ نیرو برداشت: تابان ازا  ینی بلند شد س

  یدوش گرم م هیحموم و  یر یبعدش م ارم،یدارهاتو ب  رمیلحظه! م هی یبرا یحت  نمتی حال بب نیتو ا
رفت. تابان چشماشو تو حدقه چرخاند:ازدست   رونی سرتر باشه وب هیاز بق شهیخوام زنم هم  ی،میر یگ
 ! کنهیم حت ی به فکر خودشه! منو نص یل یخودش خ نکهیمغرور!نه ا ۀپسر نیا

 رادمنش به مالقاتش اومدند...  ۀخانواد شب

  یبرداشته نم یبی ازغ کایکنار پارک کنه. اونم پارک کرد. چشم ها نیخانم دستور داد هم  ۀبه رانند  کایها
  ادهیشاپ. خواست پ یکاف  هیرفت تو  دیشد.از دم شرکت بهش مشکوک شده ودنبالش افتاده بود. د

رو   نیگفت ماش  هاون مرد شدند. به رانند نیاومد. سوارماش رونی ب گهینفر د هیبه همراه  یبیبشه که غ
 د؟ یا سی :پلدیکنه. راننده پرس بییتعق

سوار   ی! از وقت اهیبهش کرد:نوکربابات غالم س ینگاه بد هی! دختر دیتون برس یخانم شما به رانندگ -
  ینکن یتا عذرخواه نطورهیکجا برم وکجا نرم حاال که ا  یکن ی م زی زویدم گوشم و زی ر هی یشد نمیماش

خوب   یلیگرفت:خ  نییرو از دست نده، دست پا ی بی غ نکهیاز ترس ا کای. ها رمی جا نم چیبنده ه
بهش   یا گهینگاه د هیدختر  م؟یتا گمش نکرد  دیفتیراه ب  دیلطف کن شهیخوام حاال م  یبابا!معذرت م

 افتاد... یب یورغبت دنبال غ لیبا م شهیم دهیبه کجا کش ییماجراجو نیکرد.خودشم مشتاق بود که ا

شد. با مرِد  ادهیخونه پ هی دم در  یبی شهر باألخره غ نییپا یخوردن تو کوچه ها چیپ  دوساعت
  یموش و گربه باز  نیبه ا دیبا   ی: تا کدیکرد ورفت داخل خونه. دختره پرس   یصحبت هیهمراهش 

. دختر به  د یپس لطفًا ساکت باش یر ی گ یگفت: خانم شما پولتو م  یبا لحن تند کایها م؟یادامه بد
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  ستمین یجنابعال  ۀ! مواظب حرف زدنت باش! رانند یگفت: هووو یلحن دفاع  هیبرگشت وبا  بعق
 یرفتارت عذرخواه نیبه خاطر ا  شیخوبه دوساعت پ  ،یدلت خواست باهام حرف بزن  یهرطور 

 .یکرد

هم  ادینم  رتی گفتم حاال که مسافر گ یگفتم بهتون برخورد؟! دم شرکت پارک کرده بود یحاال مگه چ-
 کردم؟  یبدکار  فتهی هم کار من راه ب یبرس  یینون ونوا هیتو به 

راه   یو گفت  نیتو ماش  یدیپر  یفرت  یچلغوز! من منتظر دوستم بودم که جنابعال ۀباباته پسرراننده -
ثواب کردن کباب   یدونستم به جا یباشه باهات راه اومدم نم یکارت ضرور   دیمنم گفتم شا فت،یب
 .شمیم

لب غرولند   ریز دیکش یپوف کالفه ا هیخانم محترم؟! دختر   کنهی م کاریشرکت ما چ یدوست تو تو-
 ! یکنه تابان! فقط دردسر  کارتیکرد:استغفرا... خدا بگم چ

آقا   نی نشونه گرفت: بب کای انگشت شو سمت ها ؟یزدیرو چوب م   یک اهیشد؟! دم شرکت زاغ س یچ-
خوام   ی شدم م  مونیدم نداشت اصالً پش یشو! خره ما از کره گ ادهیپسر! تا دردسر درست نشده پ

زنگ  یدختر سرتق افتاده بود. صدا هی ری کم آروم باشه از شانس بدش گ هیکرد  یسع  کای برگردم. ها
 دختر بلند شد.  یگوش

 سالم.-

-....... 

 پسر اسکول افتادم. هی رینگاه کرد: گ کای به ها نهینه بابا! از آ-

-....... 

 داد نزن! گوشم کر شد به قرآن دستم بهت برسه کشتمت.-

-....... 

 .امیم گهی ساعت د میباشه تا ن-

-....... 
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 .میباهم قرار داشت  یول ام؟ین-

-....... 

 کنم. یتابان به خدا خونت حالله فقط دستم بهت برسه! خال خال موهاتو م-

-....... 

اسم تابان از   دنیبا شن کایداشبورد پرت کرد. ها یرو ویگوش یعصب دینشن ییصدا  یتابان! تابان! وقت-
 ۀمحترم ۀبهش کرد: نه منظورم نن ینگاه کالفه ا هیدختر   ه؟ی:منظورت تابان شکورد یدهن دختره پرس

 صمصام السطنه بود!

 ؟ یشناس یتابان رو از کجا م-

  ی! تو تابان رو ازکجا منمی شد: بب لیبهت جواب پس بدم؟! دوباره به عقب متما  دیبه تو چه؟ با-
 ! دمیشد: من اول پرس کتریدنز  یگردن کا یها ؟یشناس

به   ،یکن  یم  نیبهم توه یدار  یادیخانم! ز نی حرفشو قطع کرد: بب  کایو... ها  یمزاحم هی! نکنه یه-
  ویبهش گفت و دوباره گوش « یی»برو بابا هیوگرنه... دختره  دمیجوابتو نم  ی خانم  هی نکهیاحترام ا

 برداشت وتماس گرفت...

کرد   یسع  کای شناسه... ها یتو روم گهینشسته وم نمی پسره تو ماش هیتابان من االن جنوب شهرم -
از گوشش فاصله داد: مرض   و یاش وگوش  نهی که دختره با آرنج زد تخت س ره یاز دستش بگ  ویگوش
ودختره دوباره شروع به حرف زدن    دیکش یق یاز درد نفس عم کای . هازنمیدارم حرف م ی! کور یدار 

 گفتم... یکرد:داشتم م

-........ 

اخم کرده گفت:   کایه؟هایچ ابونی خ نیآقا پسر! اسم ا یلحظه! برگشت عقب:ه  هیداد نزن!باشه -
 ه؟ یکه؟! دوباره برگشت: اسمت چ یدی ... دختره ادامه داد: شنۀ...نبش کوچابانیخ

 خواد نه من! ی اشاره کرد: تابان م یدختره به گوش  ؟یخوا  یم یچ یاسممو برا-

 ! کایها-
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 تابان؟  یدیشن-

-...... 

 ؟ یتو مطمئن  ؟یگیرفت. لحنش آرومتر شد:ِا جان من راست م  کایبه ها نهیدختره از آ نگاه

-...... 

 هیاز اول  یمرد یآروم رو داشبورد گذاشت:م ویگوش یبرس. بعد از خداحافظ  حتیباشه برو به تفر-
 ! نهیقزو یسنگ پا ستیداد باال: رو که ن ییابرو کای؟هایهست یک  یگفت یکلمه م

تابان، تو شرکت   یم یهستم دوست صم مای . دوباره به عقب برگشت:من آگندیاون که بله!همه بهم م-
 کنم.  یباباش کارم

 داره!  یقلدر  نیبه ا یدونستم تابان دوست ینم-

 هیدعا به جون تابان کن به موقع بهش زنگ زدم وگرنه   برو ؟یپررو شد دمیکم به روت خند هی! یه-
 ! نییآوردم پا یدکور خوشگل تو م  زدمی م یکرد یباهام کل کل م گهیبار د

 !گه؟ید ینی زم بیمنم س-

 ؟ یاون که بله! تابان گفت برادرشوهرش -

  ؟ییبهش انداخت: قل هانا ینگاه  هی! از سرتا پا ستم؟یکه ن ییحتمًا برادرشوهرشم که گفته، آدم فضا-
حالت کج  هیبه لبهاش  مایاّطالعاتت هم کامله؟ آ  نمی ب یکرد: م  یداشت تعجب م گهید کایها

که  یسته  یچه ُقل م،موندمینه! منو هانا وتابان با هم دوست یگیم یاسکول گمی م یداد: وقت یومعوج
 ! ؟یخبر  یخواهرتم ب  یاز دوستها

برگشت وچشم به روبرو دوخت:    مایخوره که توجمعشون باشم؟! آ یمن به خانمها م  یبه نظرت کجا-
ها جلو آورد:   یصندل   نی. سرشو از بیبخار  یب  یل یتو خ  یوپوک هم خبردارند ول کیاکثر دوقلوها ازج 

 . میبهم ندار یمورد کار  هی نیما تو ا

 کدوم مورد؟ -

 .میگینم گهیبه همد یز یاز دوستهامو چ -
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 !یا زهی پاستور دمی خوب بابا! فهم یل یخ-

 حرف زدن با تو مثل آب در هاون کوفتن!-

 . گهی رو م  نیتابان هم هم-

 بدبخت حق داره بگه.-

 پس تو هم کار تابان رو بکن حرف نزن وساکت باش... -

هم دنبالش   مای شد ورفت. آ یاومد وسوار تاکس  رونیاز کوچه ب  یب یرفت که غ  یم یک یهوا رو به تار 
از قبل گفت: تابان بخواد  متری دفعه مال نیا کایها ه؟یچ  زیوگر بیتعق نیا ان یحرکت کرد: حاال جر

 !یمواظب باش گمش نکن  گه،یبهت م

 حواسم هست... -

  یبلند  یکه وارد خونه شد با صدا نی . همرونی بود تا باهاش نره ب  چوندهیاز ظهر هاکان رو پ تابان
. مادرش لبخند به لب دی! ممنونم زحمت نکشدیوقت بلند نش هیومدم! سالم کرد: اهل خونه من ا

  باگرفته؟ همزمان  لیشده پروانه خانم دخترشو تحو یداشت: چ یحرکت براش تازگ نیجوابشو داد.ا
شدن وحرف زدن تابان، هاکان که پشت به در نشسته بود، بلند شد. تابان سرجا خشکش زد.   کینزد

. پروانه که ارمیشربت خنک ب  هی وقته منتظرته، من برم برات  یلیپروانه گفت: دخترم هاکان جون خ 
 ؟یدار  کاری چ نجایا امیتا مادرش حرفهاشون رو نشنوه: مگه نگفتم نم سادی رفت تابان روبروش وا

کرد. مچ دستشو گرفت وکشون کشون سمت پله ها برد. مقاومت کردن   ینگاهش م یکان عصبان ها 
  یلبخند مصنوع هیپروانه که گفت:تابان برات شربت آوردم؛ هردو با  یبود.با صدا جهی نت یتابان هم ب 

 باال.   رمیبرگشتند: ممنون مامان م

کرد مچ دستشو آزاد  یکه پروانه رفت تو آشپزخونه تابان سع نی. همشمیباشه مادر مزاحمتون نم-
کلمه حرف زدن از پله ها کشوندش   کیهاکان بدون   ؟یکنه: ولم کن دستم شکست مگه دزد گرفت

  یرفتارش عادت داشت هر وقت عصبان  نیباال. در اتاق تابان رو باز وپرتش کرد رو تخت. تابان به ا
. مودیطول وعرض اتاقو پ  یکرد. هاکان عصب یکار رو م نیداد ا یبهش نم ی شد وجواب درست یم

سکوت جواب هاکان بود. هاکان بهش   ؟یهنوزآروم نشده بود. اومد طرف تابان: تا حاال کجا بود
:  دخودم! تابان آب دهنشو قورت دا  ای ارمیسر تو م  ییبال هی ای یتا حاال کجا بود  ی: به خدا نگدیتوپ
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وبرعکس نشست روش:   نیزم دی رو آورد ومحکم کوب ریتحر  زی م یل. صند یشیم یشترعصبان یبگم... ب
اومدم  یهاکان دوخت: به خدا داشتم م ضی آرومم؟! تابان نگاهشو به صورت پراز غ یکن یاالن فکر م

 خونه که دوستم زنگ زد.

 داشت؟  یشتر یب تی دوستت نسبت به من ارجح  یعنی-

منتظره تا براش   نکهیا یعنی دیسکوت هاکان رو د ی! وقت شیشناس یبود،م  ماینه نه نه! منظورم آ-
ازشرکت   نهی بی رو م  یبی بده. ادامه داد: قراربود دم شرکت منتظرم باشه دست برقضا بردارت، غ  حیتوض
ب کنه، ی رو تعق   یبی خواد غ یوازش م  شهیم نشیسوار ماش عیآژانسه سر مای آ کنهی فکرم رون،یزده ب

رفته بود رو بهم گفت منم رفتم  یبیکه غ یوکوچه ا ابونیبهم زنگ زد جنوب شهرهستند اسم خ  مایآ
خودش،بچه   ۀرفت خون  یبیکردند اما غ بشی بچه ها تعق دمیآدرس داده بود. د مایکه آ ییهمون جا

رو   یمنم رفتم دنبالش اگر بگم ک رونی اومد ب یب یساعت بعد دوباره غ میها برگشتند ومن موندم. ن
 هنوز قانع نشده.   یعنی  نیهاکان هنوز باز نشده بودند وا ی.اخمهایممکنه تعجب کن دم؟ید

اون   گهیهم بهشون اضافه شد د یباهم خوش وبش کردند که نفر سوم  یساعت هی دم،یرو د یعماد-
ساعت بعد از هم جدا شدند،  می تعداد برگه به اون مرد دادند ون هی یبیوغ یرو نشناختم،عماد  یکی

 رفت خونه، منم برگشتم.   یب ی مطمئن شدم غ یوقت

وقت   هی  یاونجا؟ نگفت  یرفت ییکنم،تو چرا تنها یم یدگی فردا بهش رس یمونه برا یداستان م نیا-
  ؟یچرا به خودم زنگ نزد اره؟یسرت م ییبال  ،یبفهمه دنبالش  یبیغ

 !  م؟یگام جلوتر افتاد هیکردم و بی رو تعق یب یبد کردم غ-

  یبر  یفتی راه نم  ییبعد سرخود تنها ۀ! دفعستیتابان فکرنکن چون سرم به کار گرمه حواسم بهت ن-
به   یچشم  ری انداخت ز نییشو به دندون گرفت وسرشو پا  یی! تابان لب باال؟یدیفهم  یدنبال کس

دونست    یگرفت، نم  یدرونش داشت شکل م  یحس هیاواخر کم کم  نینگاه کرد. ا یهاکاِن عصبان 
برد اما به    یلذت م ینگران نی... در هر صورت تو دلش از اای  یدلبستگ ای یبذاره وابستگ  رواسمش 
 . اوردیروش ن

  ی! لبیجواب بد دیو با یبهم بدهکار  حی توض هینرفته بابت اونم  ادمی در ضمن! رفتار صبحت هنوز -
 من نبود اون دوستت بـ...  ریکرد: به خدا تقص زونیآ
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 تابان!-

 بله!-

اگر   ادیاز کوره در رفت: به درک که دوستته! من ازاون خوشم نم هویحواست باشه اون دوستمه! تابان -
 هیهاکان  یبره! صدا ادشیکنم که راه شرکت از  یباهاش م یبه خدا چنان رفتار  نمشیبب  گهیبار د هی

ندارم   یش تابان حلقه زد بغض کرده گفت: من برات ارز یکن! اشک تو چشما دفعه باال رفت: بس
که انتخاب   یز ی باشه من انتخاب مادرتم نه خودت، اون چ یهر چ یاز اون دفاع کن یدرسته؟! حق دار 

رفت وپشت به هاکان، تو کمد خودشو سرگرم   نییتخت پا  ۀگیداره. از طرف د  یشتر یخودته ارزش ب
با حرفش    وشد، اون  یدختر م نی ا یباعث ناراحت یجور  هیکرد. هاکان ازخودش بدش اومد،هر دفعه 

  شی باشه، دوست داشت پا پ والیه هیخواست تو ذهن تابان نسبت به خودش  یرنجونده بود نم 
 داد.  یبهش نم  یاجازه ا نیاما غرورش چن  ارهی بذاره واز دلش درب

از تو کمد درآورد وانداخت رو   ینطور یدست لباس هم  هینم اشک رو از چشماش گرفت  تابان
  ستیدل تابان باهاش ن نکهی. هاکان از اشمیآماده م گهید ۀقیتا ده دق رونی تخت،آروم گفت:برو ب

بدون    ستاد،یدر رفت  وا کی! بلند شد نزد میرینم گهی شد: د مونیپش شهیوبه زور داره همراهش م
خودت   لی خواست با م یدلم م اد یکه اجبار توش باشه خوشم نم یز یبه تابان گفت: از چ کردننگاه 

شد. خودشو رو تخت   دهیرنج شتر یرفت. دل تابان ب رونی نه به اجبار وزور،ب یکرد یم میهمراه
 انداخت و صداشو تو بالشت خفه کرد... 

  ی. هنوز از دست خودش عصبان ادیاز تابان ب یامک یپ دی شت شادا یشب چشم به گوش یها مهین تا
 چشم دوخت تا خوابش برد...   یبود. اونقدر به گوش

! به زور چشم بازکرد،  سرشواز  یخواب   یشد چقدرم  رمیشد تو مغزش:هاکان د یآتان پتک یصدا 
رو سرت؟! پتو رو از   یگفت:چه مرگته! خونه رو گذاشت یخفه وخواب آلود  یآورد با صدا رونیب  ِرپتویز

  یچ  یفهم  یم  ینگاه به ساعت بنداز  هیشده؟ یچ  یگیشده م رمونید گمی: مد یرو هاکان کش
بلند شد و رفت    زیخ  هیبود. با  م یبه هفت ون  کیتختش افتاد نزد یبه ساعت روبرو اهششده!نگ

تو دستشو   ۀکرد.حول یو نگاهش م سادهیوا نهیاومد آتان دست به س رونی ب ی. وقت یبهداشت   سیسرو
  یم ی:به چدیاز آتان پرس نهی وموهاشو شونه زد، از تو آ ستادیا نهیآ یمبل،جلو ۀانداخت رو دست

رو برداشت  وپرت کرد طرف آتان، که  نهیآ یجلو زیرو م  ادداشتِ یآتان بازتر شد. دفتر شی ن ؟یخند
  رونی وشلوار ِست ب راهنی دست پ هی! رفت سمت کمد، ی شد یوحش   یآتان رو هوا گرفتش: دم صبح
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کوکه؟ آتان سمت در رفت:   فت ی کِ  نقدریا یچ یبرا ی : نگفتدیلباسش پرس  دنیآورد... درحال پوش 
 !یفهم  ین خودت م یی پا ییایب

 آتان؟ -

 جانم! -

 ه؟ نییهنوز پا یهارا-

 اون جلوتر ما رفته...-

کاشت: صبح    یمادرش بوس  ۀگون یپسرم. رو  ری اومد. ماهوربا لبخند گفت: صبحت بخ نییپله ها پا از
 . ری بخ  ایزن دن  نیباتریز

   ؟یخور  یصبحونه نم -

برداشت دم درسالن داد زد: هاکان    نشویماش چییخورم. آتان سو یم یز یچ هی شده تو شرکت  رمید-
 برم؟   ی. هاکان هم داد زد: پس خودم با چرمیتو م  نیامروز با ماش 

 گرفتم دم در منتظرته. ی برات آژانس خصوص -

. ماهور گفت: برو مادرتا  دیرفته بود وصداشو نشن رونی .آتان ازسالن بمیریبا هم م  سایوا ه؟یچه کار-
. تا دم در برسه گاز داد رونی رفت ب یکرد ورفت. آتان داشت از خونه م ینرفته. از مادرش خداحافظ

 دنی. به عقب برگشت. از د د یازجاش پر یبوق یتو روحت آتان! با صدا یغّر زد: ا  رلبیورفت. ز
 هی سییدرشأن ر  نیماش نیدونم ا یشد:م  دهیکش نیی پا نیماش ۀشیتابان تعجب کرد. ش نیماش

  یچرا آتان بهش م دی. تازه فهمدیامروز رو بد بگذرون هیو  دیبدون اما شما قابل ستیشرکت بزرگ ن 
 . ادگذاشت وسمت شرکت راه افت یشاد باً یتکون داد ورفت سوارشد. تابان آهنگ تقر یسر  دیخند

 گمیشد طرف تابان: م   لیمتما ؟یگفت  یرو کم کرد:چ  کیی موز یصدا ؟یتو با آتان هماهنگ کرده بود-
 ؟یتو با آتان هماهنگ کرده بود

 ؟ یچ یبرا-

 من بره! نیآتان با ماش نکهیا ۀخودتو به اون راه نزن!دربار-
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ازش خواستم  دیدِرخونه و منو د  دمیرس  یماجرا خبر نداشت وقت نیآهان! اون بنده خدا روحشم از ا-
 بهت نگه.  یز یچ

 آهان! با اون آتان موذمار هنوز کار دارم. -

 ؟یبه اون دار   کاریچ-

مونده به شرکت گفت:   ابونیزده نشد. دو خ یحرف گهیشرکت د یک یبه نزد دنی تو کارت نباشه. تا رس-
 بزن کنار!  

 ؟ یچ یبرا-

 . نهیما رو با هم بب  یخوام کس   ینم-

 م؟یما که خالف شرع نکرد   شه؟یم یچ نهییاگر ب -

  گهیشد قبل رفتن گفت: د ادهیپ  نیپارک کرد. هاکان از ماش  ابونی گفتم بزن کنار! تابان دلخور کنار خ-
ورفت شرکت. امروز    نیگاز داد به ماش یفاصله گرفت. عصب نی واز ماش ؟یدی نکن فهم  یسرخود کار 

کار رو   نیا  یالفلب غر زد: ت ریرو جبران کنه که باز زد تو ذوقش. ز روزیاومده بود دنبالش تا کدورت د
 ش مغرور... جناب رادمن ارمیسرت در م

  زیداده بود.تموم غذاها رو چک کرد. همه چ بیترت یک ی کوچ یمهمان  یبه خاطربرگشت هارا ماهور
 کارت حرف نداره.  شهیمرتب بود. رو به طال گفت: دستت درد نکنه طال مثل هم

 اس.  فهیشرمنده نکن خانم وظ -

 دسته گل به آب نده. یوقت مستخدم هیباش تا  یطال خودت مواظب همه چ-

باال   ۀطبق یراه عی رفت. سر رونی تشکر ازآشپزخونه ب ه یراحت باشه. ماهور با  التونی چشم خانم خ-
 کرد.  یشد وسراغ هانا رفت. هانا داشت خودشو آماده م

به مادرش نگاه کرد: ماهور جون  نهی. هانا ازآرکردندیچرا د نی زنگ بزن به تابان بب هی زمی عز-
. شهیم ری کم د هیتا اون آماده بشه  ادی داده باهاشون ب ری ابان گفت دخترخاله اش گت  ،یچقدرعجول

  باالبه تن داشت وموهاشو  یشد. کت وشلوار سورمه ا کای خارج شدن ماهورهمزمان با خارج شدن ها
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شده!  یپسرت چ نی زد:مامان بب ی دور،دور خودش چرخ   هیدستهاشو ازهم باز و  کایشونه زده بود.ها
. آتان  یماهورخوشگل یبرا شهیپسرم، هم  تیداماد یماهور از ته دل گفت: اله ؟ یرو پسند کرد قهیسل

! فقط یما قشنگتر  ۀخانوم خوشگل بشم تو که از هم نیا یازپشت سر ماهور رو بغل کرد: من فدا
و  چشمات یپدِرصلوات  یباعث شد ازماهور جدا بشه: هو یهاد یمهربونم . صدا ۀخال یعشق من

شون ماهور رو به وجد آورد. تک تک خانواده شو از نظر گذروند. تو   یدست جمع  ۀکن. خند شیدرو
شاد وسالمت باشند.   شهیهم نکهیتشکر کرد و ا یخانواده ا  نیهمچ هیداشتن  یدلش ازخدا برا

 کرد.  یفیبود. اخم ظر دهیدست لباس اسپرت پوش  هیبه هاکان افتاد که  مشچش

 !انی برو االن مهمونها م نم،یبرو عوضش کن بب  ؟یدیپوش  هیچه لباس نیهاکان ا-

خوام راحت باشم. آتان از فرصت بدست استفاده  یمن م ستین بهینده! عمو برهان غر ر یمامان گ-
  رمیم ستمیکت وشلوار راحت ن نیکرد وگفت:قربون دهنت داداش! به خودش اشاره کرد: منم با ا

 انچشم غّره به هاکان رفت:از دست تو! هاک هینبرد. ماهور  ییماهور راه به جا  یعوض کنم. غر زدنها
بابا   شهیزد:قربونت برم حرص نخور پوستت چروک مبوس رو گونه اش  هیموقع رد شدن از کنارش 

به   یپسر! کس یی ایح  یب  یلیخنده شو قورت داد: خ  یاز من گفتن بود. هاد ارهی سرت هوو م رهیم
دو  یهاد  ؟یرفته رو برگشت: بابا به خودت اعتماد ندار  ۀهاکان چند پل زنه؟یحرفها رو م   نیمادرش ا

زنگ خونه خبر از   یرفت. صدا نیی پا یک یها رو دو تا گام طرفش برداشت که هاکان مثل فشنگ پله 
به   نقدریداد... هاکان موقع دست دادن با تابان آهسته درگوشش نجوا کرد:ا یاومدن مهمونها م
 دهتابان تا دهنشو باز کرد جوابشو ب  ؟یخودتو توچشمم پررنگتر کن یخواست یدیخودت روغن مال 

هاکان رو در آغوش گرفت، دهن تارا وتابان  نیهاکان جونم؟! همچ یبلندمژده نذاشت:چطور  یصدا
 متر باز مونده بود... هی هیوبق

اون  الیکردند. صداشون تا هفت و  یم یپسرها دورهم جمع شده و شطرنج باز  یۀوبق   امیوت هاکان
 یهارا یرفها و حرکاتش براداشت.ح  یبه مبل لم داده وچشم از تابان برنم  یرفت. هارا  یطرف تر م 

کرد،   یجسور، مقاوم و شاد تصور م  یذهنش اونو دختر  یبود، تو یدخترمعمول هیفراتر از  یز یچ
 رو لبش اومد.  یز یر  بخندل

  کایکرد. ها ی لحظه ولش نم هیهاکان شده و زونیمژده آو یکردند از طرف یوآتان داشتند جدل م  امیت
برگشت وبهشون هشدار داد آرومتر   یکرد. هاد یوآتان رو آروم م امیت  نیبعنوان داور داشت جو ب

طور که بهشون  نی کنند. هم یبا هم کل کل م نقدریا هی کنند. تابان مونده بود بحث شون سر چ یباز 
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 یتا به هارا دیخودش حس کرد. کنجکاو نگاهش  تو جمع چرخ یرو رو  ینیچشم داشت، نگاه سنگ
لبخند مرموز به همراه نگاه عقاب   هیسالن رو انتخاب کرده و پا رو پا انداخته و  یجا نیدنج تر د،یرس

کرد.   ی مزه مزه م یکردو قهوه شو درکمال خونسرد ی شکارش باشه نگاهش م نیمانندش، که کم
مرد نداشت به خصوص که داستان   نینسبت به ا  یخودبخود ابروهاش به هم گره خوردند حس خوب

  ۀهاکان وپشت سرش مژده دارند به طبق دیگرفت،د یبود. نگاه ازهارا  دهیهاکان و اونو از هانا  شن
  سیتا به ان نهخودشون رو سرگرم کرده بودند.هانا وتارا رفتند تو آشپزخو یجور  هیروند.  همه   یباال م

 کمک کنند. 

 یتا هیبه مژده. متعجب  دیمانع بستن شد. نگاهش باال اومد تا رس ییخواست دراتاقو ببنده که پا 
تو راهرو   یتو؟هاکان نگاه امی ب شهیزد:م یلبخند یمژده با لوند ؟یدار  ی: کار دیپرس  دیابروش پر

زشته.  نجا یداخل ا امیغنچه کرد: بذار ب . مژده لبهاشو ی جا بگ   نیهم یتون ینبود: م  یانداخت کس 
 کرد در رو باز و مژده وارد شد. یهست که فکر م  یسمج تر از اون  دید یهاکان وقت

لبش گفت: اتاق   یفقط زودتر چون کار دارم. مژده سرتاسر اتاقو نگاه کرد با حفظ همون لبخند بر رو-
 .یدار  یقشنگ

شلوارش   بیوبه هاکان که دستهاش تو ج سادیوا ممنونم،مژده زودترحرفتو بزن. مژده وسط اتاق-
 . دیهاکان منظورشو نفهم ؟یدیومنتظر بود، نگاه کرد: ترس

 ؟ یچ-

 ؟ یدیترس گمیم-

 بترسم؟ یاز چ-

  یشد: چرا م  کتری! هاکان چند قدم به مژده نزدنهیوما رو با هم تنها بب  ادی وقت تابان سرزده ب هی نکهیا-
 برام مهمه! نکهیا یهاکان شد:برا ۀنیبه س نهیشون رو کمتر کرد وس نی ب ۀمژده فاصل ؟یپرس

شده بود که چشماش تو   کیبه صورت هاکان نزد  یچرا برات مهمه؟ مژده سرشو باالتر برد اونقدر -
.  ییخواد تو یو م  نهیب یرو که م  یآرام لب زد: چون چشمام تنها مرد زدیهاکان دو دو م یچشما

  وتابان، ت ییبایبود اما نه به ز یی بای مدت تو سکوت نگاهش کرد. دختر ز هیهاکان سرشو عقب برد 
حرکاتش    یدونست، تو ینم یچ ی جور َاداها ه نیکه تابان از ا یوعشوه مهارت داشت درحال  یلوند
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تابان گستاخ وجسور و نترس بود.دو دختر با دو اخالق کامالً  یظرافت زنانه وجود داشت ول 
  نهاکا ؟یکن یفکر م یبه چ یدرآورد: دار  ییبه همراه غنچه کردن لبهاش َادا فیمتفاوت.مژده اخم ظر

دروازه اس که  هیدل  نیا یزد دستشو رو قلبش گذاشت:تو فکر کرد یپوزخند دیگام عقب کش هی
 گمیم یز یچ هیخانم!  رمژدهیو توش جا خوش کنه؟ نخ شهیبازه م  یهر کس ی به رو  یدرش به راحت

من، تموم وجوِدمن، همه  ۀتو اون گوشت فروکن! دل من، قلب من، احساس من،عاطف شهیهم یبرا
. مژده رونیحاال زودتر ازاتاقم بر ب   یبر ی نم یینزن که راه به جا خودی به تابانه! زور ب قاش متعل

 رون؟ یخودشو حفظ کرد:و اگر نرم ب  یخونسرد  نحالی هاکان نفرت داشت با ا یازحرفها

 کنم. یم  رونتیب یا گهیطور د-

سمت   تی با عصبان  ؟هاکانیبوده چ گهید زیچ هیوبگم قصدت  ختندیر  نجایزدم،همه ا غی واگرمن ج-
خوره  یو تکون نم  سادهیمژده هنوز سرجاش وا دید  ی! وقترونی ب  یدر رفت وتا آخر بازش کرد:ِهر 

  نکهیقبل از ا طرفش رفت،بازوشو محکم گرفت وکشوند سمت در.مژده از درد چشماشو محکم بست.
 انداخته بشه چشماشو بازکرد.  رونیب

اگر به تفاهم   میمدت کنار هم باش هیکنم، من دوستت دارم، عاشقتم، بذار  یهاکان خواهش م-
 واریوخورد به د رونیهاکان پرتش کرد ب  زد،یطور حرف م  نی... هممیشیاونوقت ازهم جدا م میدینرس

 به هاکان شد.  رهی روبرو. صداش قطع شد وخ

نگاه پرغضب به مژده کرد  هیکنم ومحکم در رو بست. یمثل توعوض نم یتابان رو با صدتا یتارمو هی-
 وسمت پله ها رفت... 

 یازنگاه هارا ییرها ی.برادی کش یازسِرکالفگ یکردند. تابان نفس یوآتان همچنان بحث م   امیت 
زد   یز یهاکان لبخند ر ۀ. با اشاردیپله ها د یباال ستادهیونه که هاکان رو ابلندشد. خواست بره آشپزخ

هاکان نگاه   قکرد... هنگام رفتن به اتا   یرو دنبال خودش حس م یهارا نیورفت باال. هنوز نگاه سنگ
داشت، کرد، بعد به هاکان. هاکان دست دور گردن تابان  هیتک  واریبه مژده که به د  یمتعجب

. از مژده  اوردیحرکت هاکان داشت شاخ درم نی . تابان از ادمیم حیبرات توض  زمی انداخت:عز
و از اونجا رفت. تابان   ری شده دخترخاله؟ مژده نگاه نفرت بارشو به تابان دوخت: نخ  یز ی:چد یپرس
 چش بود؟  نی:اد یپرس
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اشاره کرد:   یداره!وارد اتاق شدند. هاکان به صندل یر ی دخترخاله ات با خودشم درگ نیبابا!ا یچ یه-
 !نیبش

گفتن  یبرا  فیمشت اراج  هیزد: فقط  یتفاوت  یکرد؟ هاکان خودشو به ب  یکارمی چ نجایمژده ا-
 داشت. 

 ؟ی منم بگ  یرو برا فیمشت اراج هیاون  شهیم-

 !شهینچ! نم-

 چرا اونوقت؟ -

 دخالت نکنه. شهیکه به اون مربوط نم یکردم تا کار  یچیق شهیهم یدمش رو برا نکهیا یبرا-

 ؟ یچه کار -

 !نیخوام درباره اش حرف بزنم، حاال بش  یاصالً نم یکن  یتابان چقدر سؤال م-

 منم نچ!-

 چرا؟  -

 یشد به لبها  رهیگردنشو کج کرد وخ  سادیتابان وا ی! روبرونمیخوام بش ی! نمی دیاش دستورم همه–
  یگل کرد دو ابروشو باال انداخت:نچ! تابان مجبورم نکن به کار  طنشی ! تابان شین یشیرژ زده اش: م 

  دمیمدهن چرخاند:من به حرف بابام که زور توش باشه گوش ن ی. تابان زبونشو تویکه دوست ندار 
شد. شوک زده   ری غافلگبار دوم  ی هاکان آروم چنبره شد دورکمرش.تابان برا یچه برسه به تو! دستها 

  یبود که زورش بهش نم ینداشت، اونقدر قو یا دهی فا یکرد خودشو رها کنه ول یازکاِرهاکان سع
 . کوچولوموش   یفتی با من در ب ی تون  یآورد که ولش کرد:صد بار گفتم نم  ی. داشت نفس کم مدیرس

درگوشش زمزمه کرد: به  . آروم یکن  یخواد م  یدلت م یهرکار  تمی! بدون رضاگهید یفرصت طلب-
 . رهیتونه ازم بگ  ینم  چکسی دارم که ه یوسط حق نیو منم ا ،یست،زنمین  یاز یتو ن  تی رضا

 دلم بخواد!  ست،هروقتین یاز ی:به زور نکتربردیبه زور؟! صورتشو نزد  یحت-

 .    زدیهاکان سوسو م ۀدرشت تابان تو کل صورت مردان یچشما
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 ؟ یکن یم ی شوهرت ازت َسرتره حسود نکهی! از اه؟یچ-

 شوهر دارم!   گمیشوهر دارند منم م  گنیبشه؟! همه م میتو حسود  هیآخه به چ-

 مگه چمه؟! -

 ... استغفرا... ایدل خوش کنم  تی ! به خوش اخالقست؟یبگو چت ن -

  گمیبهت م یز یچ هی:هاکان به خدا دیکوب  نیموش کوچولو؟! با حرص پاشو زم  یچرا حرفتو خورد-
نتونست لبخندشو   نبارهاکانی! ایار ی اسمشو م یه ادیخوشم نم  یموذ وونیاز اون ح یدون ی! مها؟

من لوچ    یچشما دمی! نه بابا! شا؟یدیتو االن خند یعن یگرد شد گفت:  یپنهان کنه. تابان با چشما
جانم! بچه  ی:ارهی خودشو بگ ینتونست جلو  گهیکش اومد که تابان د شتری هاکان ب  ی! لبهانهیبیم

من  یاعتراف کرد یدی!هاکان دستشوگرفت وسمت در کشوند:دشهیمثبت مون با خنده خوشگلترم
هاکان. هاکان اخم کرده   یبه ساق پا  دیبا پاش محکم کوب سادیدفعه وسط راه وا هیازت خوشگلترم! 

بودحق به   ستادهیباالسرهاکان ا!دست به کمر ؟یشد یدوال شد وپاشو ماساژ داد:چته؟باز وحش رداز د
سوزه که  ی م نی: آهان دلت از اساد ی! هاکان صاف وا؟ی گفتم تو ازم خوشگل تر  یجانب گفت:من ک 

 ؟ ینی خوشگل تر از خودتو بب یتون  ینم

 ها! شهیرو سرت نازل م یآسمون  یبال یمزخرفات بگ نیاز ا گهی بار د هیهاکان!  نیبب -

  یۀبق یتون  یدرآمد بود م شیپ هیاشاره کرد: اون ضربه فقط  ششیپ ۀقیمثالً؟ تابان به کارچند دق-
 . یامتحان کن یکارهامو مجان 

وقتهاست. تابان سمتش هجوم برد تا دوباره   یاز اون بعض یک ی نیکه ا یشیم  یوقتها وحش  یبعض-
شد. آب دهنشو قورت داد ونگاه به صورت پر از اخمش کرد اما  ریکنه که تو بغل هاکان اس یتالف

  بتیگفت: هاکان بذار برم غ یکرد ازمکر زنانه اش استفاده کنه، با زار  ی. سعدند یخند  یچشماش م
 باال! میفهمند ما اومد یم هیشده بق  یمون طوالن

 خوب بفهمند! -

 یاونم جلو  شمیمنم ازخجالت آب م نیا ستین  التی خ  نیبه فکرمنه بدبخت باش! تو که ع-
 ماهورجون. 
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 فقط ماهورجون؟ -

  رمی اتاقت و دوباره م امیکشم آخه هروقت م  یاز ماهورجون خجالت م  شتریب یهم هستند ول گرانید-
  گهیدهن باز کنه برم توش. هاکان د نیکه ازخجالت دوست دارم زم کنهیم یدار  ینگاه معن هی نییپا

 ؟ یوخجالت  یشکور  رسمًا خنده اش گرفت: تابان

خودم   کی نزد یرفتن گفت:هر جا نشست  رونی داد تابان رو رها کنه قبل ب تی اوهوم! باألخره رضا-
ها دنبالت باشه تو جمع قهقهه زدن  ینسوزون! دوست ندارم چشم بعض ش یآت نقدرمیباش،ا

  رونی . ب ایکردگفت: زود ب  یدر رو باز م  کهیممنوع! معترض گفت: هاکان! هاکان درحال  ی طونی وش
از اتاقش. نگاهش اول به هاکان بعد رو تابان   یاومدن هارا رونیاومدن هردو مصادف شد با ب 

خط ها!   نیتو ا یزد وهاکان رو مخاطب قرار داد: به به هاکان خان! شما هم افتاد ینشست. پوزخند
 یا گهید زیچ هی هیشد: اما ظاهر قض   کتری نزد یم کرده گفت: مواظب حرف زدنت باش! هاراهاکان اخ

چشم داشت.هاکان برگشت پشت   یباال چه خبره؟ تابان کپ کرده به هارا نیدونند ا  یم هیبق گه؟یم
به هاکان دوخت: با   زشویکم کار دارم. تابان نگاه التماس آم هیآقا  نیمن با ا ن ییسرش: تابان برو پا

:  شوندترسو تو دلش ن ،یهاکاِن عصبان  ی. صدافتهی ب یدو برادر اتفاق  نیخوام ب  ینم  ن،ییپا میهم بر
نگاه به  هیگشت عقب و  یبرم  یرفت طرف پله ها هر ازگاه  یجور که م نی. تابان همنییگفتم برو پا

گذاشت. اون دوتا بدون  انیرو درجر امیآتان و ت نییکه اومد پا  نی.هم..نداختیم یهاکان وهارا
 بفهمه رفتند باال...  یبذارند کس  نکهیا

کرد. هاکان روبروش نشسته بود، اخم کرده با سر، اشاره به غذاش کرد   یم یشام با غذاش باز   زیسرم
کم ساالد  هیگفت: هاکان جونم  یباال انداخت. مژده با طناز  یبخور! تابان نامحسوس شونه ا یعنی

  ختیظرفشو گرفت وبراش ساالد ر نحالیمحل حرصش گرفت با ا یازخروس ب ؟هاکانیز یر  یبرام م
 وگذاشت جلوش. 

 خوام!سس رو هم بهش داد.  یسس هم م-

نگاهها به اون سمت رفت. مژده  ۀجلوش.ازصداش هم  دی رو کوب  یترش نباری!ا؟یکن  یرو لطف م یترش -
.همه دوباره سرگرم خوردن شدند.  رسهیکنم؟ دستم بهشون نم کاری کار هاکان تعجب کرد:خوب چ نیازا

 . رهیتابان رو مجبور کرد چشم از هاکان بگ ،یهاد یصدا
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! اره یبرات ب گهید زیچ هیبگم طال   ست ین  لتیغذا باب م نیاگرا ؟یخور   یدخترم چراغذاتو نم-
 جواب داد:نه...نه...نه... اتفاقًا خوشمزه وبه اجبار شروع به خوردن کرد...  دستپاچه

 یکارخونه؟ تابان با لحن سرد ییایب  یتون  یدرگوش تابان نجوا کرد: فردا م یهارا یخداحافظ  موقع
 !ینبود کارمند هاکان ادمیتکون داد: آهان!  یسر  یگفت:نه! وقت ندارم. هارا

 داره؟!  یچه ربط-

زد:اون باال بهت خوش    یگفتم! هانا کنار تابان اومد باهاش دست داد وچشمک یجور   نیهم یچ یه-
کردم.   ِرآبی سر اون داداش فرصت طلبتو ز یدیوقت د ه یلگد بهش زد: هیپا  ۀگذشت؟! تابان با پاشن 

فرصت طلب!به تو باشه تا   یگ یهانا لبخند به لب ودرحال ماساژ دادن پاش گفت:خوبه خودت م
 زور باالسرت باشه.  دیبا شهیداداشم نم  بینص  یبوس خشک وخال هی گهید الصدس

 !یشد  ایح  یب  یل یخ  داً یهانا جد-

 دونم! یم-

 ! اد؟ی.هانا مظلومانه گفت: دلت مدی فرصت طلب  یدونم ومرض!شما خانوادگ  یم-

نفر   نیکرد و اول یهنوز روش بود ومعذب بود با عجله ازهمه خداحافظ  ی.نگاه هاراادیآره که دلم م-
 شد... نی بود که سوار ماش

               ****************************************** 

  فشیجلسه شون گذشته بود که آتان دوباره درخواست جلسه داد.داراب دو پوشه ازک نی ازآخر کماهی
از موارد   یبهش کرد از بعض یاز پوشه ها رو برداشت ونگاه یکی  کای . هازیم یآورد وگذاشت رو رونیب

بهش   ییانگاه گذر هیدست تابان. تابان  دی. پوشه دست به دست شد تارساوردی درون پرونده سردر نم
 یمنم نگاهش کنم؟ تابان پوشه رو دستش داد:با دقت بخون نکته ها یدی ت. هانا گفت:م انداخ

 کن. ادداشتیمهمش رو 

شد؟ بامداد چند برگه  رتیدستگ ی ز یکرد: خوب اول تو بگو بامداد! چ  یاوهوم! هاکان جلسه رو رسم-
 بهت بگم.   ییتنها دیموضوعه مهمه که با هیاما  دمیرس ییسرنخ ها هیرو که جلوش بود نشون داد: به 

 ؟ ییای با اون چهارنفر راه ب  یتونست  یکرد کاریکرد: تو چ کایباشه! رو به ها-
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  یابیبا غ روز ی گرفته بودند د یخی که توب یگذاشتم، اون دونفر  ارشونیخواستند در اخت  یتا حاال هرچ-
چهارتا   نیا یدون ی از کجا م یهمه اش تو شرکت بود روزیشدند.آتان گفت: تو د دهید یوعماد
 دند؟یرو د گهیهمد

با اسم  کایشده که ها  یمی صم  کای چقدربا ها مایآ نیمتر باز موند.ا هیکمک گرفتم. دهن تابان  مایازآ-
بازشد:   کا ی ها شی؟ن یگیتابانه رو م یکه تو شرکت بابا مای:نکنه آدی.هانا پرس زنهی صداش م کیکوچ

مدت    نیا یهانا؟ تو ی:تو چدینشه ازهانا پرس دهیکش گهید یبحث به جا نکهیا یبله!هاکان برا
 ؟ یکارکردیچ

  دیکردم متأسفانه با  یواون چهارنفر رو دوباره بررس  یابیرفتم بانک وحساب غ شی هفته پ هیراستش -
 هیشده بود. آتان گفت: منم به دوستم که تو کالنتر ختهی ر یهرکدومشون مبلغ قابل توجه  یبگم برا

 بدست آورده.   یخودش اّطالعات  ۀموضوع رو گفتم اونم به نوب

از همه گفت:اگر   یعذرخواه هی به جمع کرد همه منتظر بودند. با   یتابان نگاه ؟یخوب تابان تو چ -
تر    ی! تابان لبستینامحرم ن یجمع کس  نیبه جمع حاضر کرد: تو ا ی. هاکان اشاره اگمیممکنه بعدًا م

  یعصبان  ارتابانرفت نیتونم بگم بلند وجلسه رو ترک کرد. ازا ینم  یخوام ول یکرد وگفت:بازم معذرت م
اون بهتر از ما   میجو بوجود اومده رو عوض کرد:هاکان بهتره مدارک رو به بهروان بد  عیشد. آتان سر

 کنه. کاری چ دیدونه با یم

 ه؟ یبهروان ک-

 . هیدوستم که تو کالنتر-

:  د یگفت. هانا پرس یو اصلش رو بده آتان ببره. داراب چشم ری کامل ازپرونده بگ یکپ هیآهان!داراب -
 م؟ یباش یز یدنبال چ دیما نبا گهید یعنی

جاشون امن تره،   یاصل مدارک تو کانتر  م،بلکهیکن ینم یر یگ یکه خودمون پ ستی معنا ن نیبه ا نیا-
کنه اما خودت توشرکت بابا حواست به   بیرو تعق یخواد کس  ینم گهیتو به اون خانم بگو د کایها

 هینظرداشته باش، بامداد  ریاون پنج نفررو هر ماه ز یاون چهارنفر باشه،هانا تو هم مثل قبل حسابها
باشه در اصل چشم وگوش من   ز ی حواست به همه چ دی قبرس، آتان توبا یبر  د یدوباره با گهید ۀهفت

گفتند وختم جلسه اعالم شد. قبل از همه بامداد به همراه هاکان از اتاق   ی. همه با هم باشه ایشیم
 برم؟   ای یایم: آتان دیازاتاقو ترک کرد. داراب پرس  شیزنگ گوش یبا صدا کایرفت.ها رونیب
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رو گونه اش زد و توآغوش   یبا رفتن داراب، آتان سمت هانا پرواز کرد،بوس .  امیتو برو منم االن م-
 یخانمه دلشم برا نی. هانا خودشو لوس کرد:اشهیدارم براش تنگ م یدل هیمنم  گهی: خانمم نم دیکش

هانا   رون؟ی م بیباد تحّمل کرد.هانا رو از خودش فاصله داد: امروز بر هیچاره چ ی آقاشون تنگ شده ول
به اتاق:آتــ...   کای ها ییهوی آقامون بگه. بوس دوم مصادف شد با وارد شدن  یبا ناز گفت:هر چ

تقه به  هیانداخت. آتان با اخم گفت:  نییاون صحنه زبونش قفل شد.هانا ازخجالت سرشو پا دنیازد
 ا! ه ستیبد ن یدر بزن 

مِن  یبه خواهرش زد:زبونت برا یلبخند معنادار  هی ! هیمکان عموم هی نجای! اییپررو یلیآتان خ -
  نقدریا کایهانا انداخت: ها ۀ! آتان دست دور شونشه؟یکوتاه م القید نیا یبدبخت پنج متره اما جلو

 کنم.  یم یسربه سر زنم نذار به خدا تالف

رو سرهانا زد: قرارمون    ینرم ؟بوسیر یوقلوه بگ یور دلدار، دل بد یبمون  یخوا  یم ای  میبر یای حاال م-
 .رونیگفت واز اتاق زد ب  یفی. هانا چشم ضعزمی نره عز ادتی

باشه اون ُقل  ادتیآتان گذاشت:  ۀپشت شون ی. دستیرو معذب نکن وگرنه بامن طرف  نقدرهانایا-
! حاال  یچه موقع پرررو! هنوز مونده تا هانا رو بشناس شهیدونم چه موقع خجالت زده م یمنه، من م

 شد...  رمونیکه د میبر  فتی راه ب

هم  ی:به کسدیداد. تو همون حال پرس هیتک یصندل  یبامداد چشم بست و به پشت  یحرفها دنیشن  با
 یم م،یبا هم حرف بزن  ییخواستم تنها  نیهم یبامداد سرجاش جابجا شد وگفت: نه! برا ؟یگفت

 بفهمه.  یز ی باره چ نیدر ا یکس ی دونستم  دوست ندار 

  ؟یندار  ی ! بامداد بلند شد: با من کار یکرد یکار خوب -

 . ادیرو بگه ب یخانم شکور  گهیساعت د  میبگو ن ینه! به منش-

رو   ییباال ۀسرد اتاق هم براش گرم بود.دکم یزد.هوا  یچرخ  یقد ۀپنجر باشه! خداحافظ. سمت -
تونست افکارشو   یتحّملش بود. نم  یکرد فرا فیکه بامداد تعر یز ید،چیکش  یقیبازکرد ونفس عم 

چرخ زدن  هیبا  ؟ یکرد: خوب یبه خودش اومد که تابان داشت صداش م  یجمع وجور کنه. زمان 
در زدم   یهر چ -مبل نشست.  نی! تابان رو اول نیشو بست: بش ییباال ۀ. دکمتابانبرگشت سمت 

 ؟یجواب نداد
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 اس!  ختهیافکارم بهم ر-

 شده؟ نگاه وسکوت هاکان براش گنگ بود. یطور -

  لیکارت دل نیا یبرا دوارمیبه خودش داد: ام یتکون جزئ  هیببخش نظم جلسه رو بهم زدم!هاکان -
 .  یداشته باش یقانع کننده ا

  یدو ابرو نینشست ب یز یفقط وفقط به خودت بگم. اخم ر دیبدستم رس یاگرنامه ا  یگفتخودت -
 تکون داد: آره!  یتابان سر  ده؟یرس یهاکان: مگه بازم نامه ا

آورد،داد دستش. هاکان قبل باز   رونیمانتوش ونامه رو ب  بی االن باهاته؟ تابان دست کرد تو ج-
 . رسهی هست که امروز بدستم م یخبره شوم  نیدوم  نیکردنش گفت: ا

 خبر اول رو بامداد داد آره؟!-

دستهاش پنهان شد. تابان نامه رو  نیوصورتش ب  زیآره! بعد از خوندش نامه رو پرت کرد رو م -
شد. تابان نگاه پراز   انیدرگاه نما  نیدر باز ومهراب ب هوی بود.   یقبل ۀنام هیشب باً یبرداشت وخوند. تقر

نامه   عیسر مم،تو اتاق  یداشت یسمتش روانه کرد آروم به هاکان گفت: کار  یر ی مثل ت دشویاخم و ترد
شون   یدوست ۀتوجه به سابق یاومد ب  رونیب  یجی رو برداشت و اتاقو ترک کرد. هاکان از اون حالت گ

  یوجود در رو بست واومد نشست سرجا نیهاکان خشکش زد با ا ازسؤال ؟یاومد  یچ ی:براد یپرس
 : ممنون از ابراز احساساتت! شیشگیهم

 .ییایب گهیوقت د هیو  یندارم بهتره بر   یخوب ۀمهراب! امروز اصالً حال وحوصل نیبب -

 !ه یگفت: خصوص حی شده؟ هاکان صر یز یچ-

 گهیرو به همد زیهمه چ شهیهم م؟یداشت م،یبا هم نداشت یرخصوص یوغ  یهاکان جان! ما خصوص-
به   نیمهراب رو سوزوند:ازا شتریشده من نامحرم شدم؟ نگاه وکالم سرد هاکان ب  یحاال چ میگفت یم

 ؟ی اون روز ناراحت یۀ: هاکان نکنه هنوز از قضدی پرس یطوالن باً یسکوت تقر هی. بعد میبعد دار

 فکرکن.  نجوریتو ا-

   فتم؟ی کرده تا از چشمت ب یمرگته؟ باز معاونت کار ! بگوچه شهیم تی زی چ هیامروز -
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هاکان  یِکش اومد تو چشما  زیخ  میز،ن یفکرکنم اون دفعه تموم هشدارهامو بهت دادم!مهراب رو م -
چه  یبگ شهیم یعوض شد یلی خ رانی ا یبرگشت ی! از وقتیستین  روزیزل زد وگفت: نچ! تو هاکان د

کرد صداش باال نره: مهراب بذار حرمتها سرجاشون بمونه. مهراب جوش آورد وزد  یمرگت شده؟ سع
دونم چت   یاز االن! من نم نمیا ش یپ  کماهی یۀمونده؟! اون از قض یهم باق یآخر: مگه حرمت  میس هب

خانم    هیگفت: چ یبرداشت وعصب  ویتلفن نذاشت. گوش یشده؟! خواست جوابشو بده که صدا
 ؟ یملوک

 سرجاش گذاشت.  ویصبر کنه. گوش قهیبگو چند دق-

زدم که   یحرف  یدیوقت د هیکه حد نداره،  میاونقدر سرم شلوغه وعصبان  ا،یب گهی وقت د هیمهراب برو -
. مهراب ناراحت بلند شد با طعنه گفت: ببخش وقتتون رو گرفتم جناب  یشیازم دلخورم شهیهم یبرا

 دنیداز  ی: پس کو؟ منش د یپرس ی ازمنش رونی نشد. رفت ب یگذشت وخبر  قهیرادمنش! و رفت. ده دق
. شتابان سمت اتاق تابان رفت...  یخانم شکور  شی گفت: رفت پ  دهیهاکان ترس یبرزخ  ۀافیق

  یتون ی: م زد یداشت حرف م  ینبود. هارا  سادنیبه فال گوش وا یاز یصداشون اونقدر بلند بود که ن
 .  دمیپست رو بهت م   نیخودم، باالتر ش یتو کارخونه پ ییایب

 .  ادیشرکت، با پرسنلش راه م سیی رو دوست دارم، ر  نجایا ،یممنون آقا هارا-

 چطوره؟ دم،یتام م اری ! بهت اخت یبکن  نجایکه دل از ا یبه شرط  امیراه م  شترباهاتیمن ب-

 . یرو زبونت اومد بگ  و یهر چ شهینم لی اما دل یرادمنش هست یدرسته شما برادرآقا-

  قیدرنگ نکرد، دو نفس عم نیازا شتری! هاکان برهیخ تمیّ گفتم عروسک خانم؟! به خدا ن  یمگه من چ-
تابان خم شده  زی رو م یشلوار جا کرد و وارد شد.هارا بیمشت شده شو تو ج  یودستها دیکش

 .زدی وداشت حرف م

! دست دراز کرد.  سییزد: به به جناب ر  یی. لبخند دندونماسادیخونسرد صاف وا یل یخ یسالم! هارا-
زود   دیمهم دارم که با ۀجلس هیزودتر بگو من  یدار  یزد:اگرکار   یبه دستش کرد پوزخند یهاکان نگاه

 هی ستادیا کانها  یو روبرو دیپوزخند دستشو پس کش  هیهم با  یبرم. نگاه تابان رو دو برادربود.هارا
 قبرس؟!  یبامداد رو فرستاد  یچ یوجب ازهاکان کوتاهتر بود. تو چشماش زل زد: برا
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پاهاش بلند شد و و دوباره   ۀلحظه رو پنج  هیزد  یتک خنده ا یبهت جواب پس بدم؟ هارا دیبا-
باشه که بتونه جواب فرستاده ات  یکی  دیبا شهیقبرس به من مربوط م ی: معموالً کارهاساد یصاف وا
 نه؟!  ایرو بده  

مگه نه؟!   گه،یمنو وامثال منو بده د ۀجات هست که جواب فرستاد  یکی حتمًا   یاز قبرس اومد یوقت-
 . تیمأمور یبره برا نجایاز ا یکس ستمیقبرس ن یغضب کرد فاصله گرفت: خوشم ندارم تاوقت یهارا

 یندار  یکنه، حاال اگر کار   نیج  نیکارمندهامو س ادیب  یک یخودم هستم  یمنم خوش ندارم تا وقت-
 بفرما. 

کرد. موقع  شهینم شی! کارگهید یهست یا نهیک شه،یصاف نم   یدلت با کس چوقت یحق با پدره! ه-
داشت؟   کاری چ  نجایا نیفکرکن و رفت. برگشت طرف تابان: ا شنهادمیبه تابان زد: رو پ یرفتن چشمک 

به  قینگاه دق هینشست  ی. رو صندلفیمشت اراج هی گفت؟ تابان به خودش اومد:  یبهت م یچ
رژ ساده باشه! تابان   هیولو  ی زنی دست به اون صورتت نم گهیگفت: د ضی کرد باغ  تابانصورت 

 داره؟!  ی: چه ربطدیمتعجب پرس 

 . یدون  یخودت م  یرو هم داشت  شینمه آرا هی نیا نمیربطش به خودم مربوطه از فردا بب -

 هاکان!-

  نیپاشو زم   هیمواظب تو باشم. تابان بازمثل بچه ها  قهیتونم دم به دق یهاکان! من که نم یهاکان ب-
 کنه؟ یکارم ینمه چ هی نی: آخه به قول خودت ادیکوب

دهن باز از تعجب   هی! تابان رو با ستیادا واطوار ن نیبه ا یاز ین گهید دمیبپسندم که پسند دیمن با-
 کرد...  یوخودشو نگاه م  سادهیوا نهیآ یبه خودش اومد که جلو  یتو اتاق تنها گذاشت. تابان وقت

رستوران    هیشام به  یآتان وهانا همه با هم برا یز یچند ماه کار سخت وطاقت فرسا، با برنامه ر بعد
  امیآتان وت یوکل کل کردنها ها یرو هم دعوت کرده بود. شام با شوخ  مایباز و دنج اومدند. تابان،آ

حلقه زدند.   کیباز پشت رستوران رفتند. دور استخر کوچ ۀصرف شد. بعد شام به محوط  کایوها
باز به   مایرفت. تابان وآ یم یتابان، داشت رو اعصاب هاکان اسک  یرو یهارا گاهیگاه وب  ینگاهها

به  دیسگ و گربه افتاد نیشده ع یچ  دیبگ شهیوارد بحث شون شد: م کایجون هم افتاده بودند.ها
تابان!   ی ر یبم  یتابان صداشو درآورد:ا شگونیباز شد که ن ششین  کایها دنیبا د مایجون هم؟ آ
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: باز  دیگشاده شده پرس یحلواتو بخورم! تا من از دستت راحت بشم بازوم کبود شد. هانا با چشما
 غار بازشده؟   هی ۀکه دهنت انداز  مایشد آ یچ

تون   کسانی تو واون تابان گور به گور شده، با حرفهام  یر یرو بگ   مونیم نیطرف ا یهانا! بخوا نیبب -
  ریانداخت خنده اش گرفت. تارا گفت:خدا خودت بخ یم  مایکه آ ییها که ی به ت کایکنم. ها یم

  یم یچ گفت: هرهرهر! تو به  کای باز ها شین دنیبا د مایدادند. آ ریدوتا به هم گ نیبگذرون باز ا
کل کل   نیبه ا  امینجات بده. ت  نهایخودت ما رو از دست ا   ایتکون داد:خدا یآتان با تأسف سر  ؟یخند

. تابان  د ید یوتابان رو درحال نزاع م  مایآ شهیتارا؛هم دنیرفت د  یکردنها عادت داشت هر وقت م
:تو هم مؤدب باش!  د کر کای! بعد رو به هایدهنتو بازکن  یکنم نتون  یم یکار  هی ما ی دست به کمر گفت:آ

 ! نیا نیع ی،شدیمرغه گشت نیاشاره کرد:چند روز با ا مایوبه آ

 نه آدم! گنی« هم به درخت م نیادب! » ا یب  یمرغه خودت-

بپرونه که دهنش توسط تارا بسته   کهیت هیخواست  مایکنم ها! آ یبلند شدم خفه ات م مایآ-
دورهم  م یشب اومد هی! نجایاز ا رونیب  ندازمیجفتتون رو م دیکل کن  نطورکلیتابان ا  ایتو  یشد:بخوا

  ردک یبار تابان نگاه م  طنتیش  یبهمون خوش بگذره؟ هاکان به رفتارها دیذاریم نیبب  میخوش باش 
. تابان هم با تشِر  زدی حرف م  مایداشت با آ کایمثبت. ها یدختر سرزنده بود وپر از انرژ  نیواقعًا ا

از  ندهی،ازآ یو براش حرف بزنه از زندگ رهیخواست دست تابان رو بگ  یخواهرش آروم شد. دلش م
 یشو قلقلک م  یتابان حس عاطف گاهیگاه وب یکه مربوط به خودشون باشه. خنده ها  یهرچ
عاشقانه؟ صورت تو   یرو ادهیپ هیبه   یکنی نم  گوشش نجوا کرد:چرا دعوتش  خیب  یآروم ی.صداداد

 صورت آتان شد. 

 ؟ ینباش  گرانی تو نخ د نقدریا شهیم-

 . شهینم  یدار  مانیاز س یکه قلب  یکی تو  یبرا-

 احساسم؟ یگفته من ب  یک-

بود و داشت   سادهیکه پشت سر آتان وا امی. نگاهش افتاد به تیدیبا رفتارت نشون م  یول  یگینم-
 .  ریبگ اد یباجناقت  نیکم از ا ه ی. آتان به پشت سرش اشاره کرد: دیخند یم

 رو دوست دارم.  یل یزن ذل نیآروم لب زد: من ا امی! تلهیاون بدبخت که زن ذل -
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بد   یبا تو دیخواهر زن بنده با چارهی زد: ب  یچشمک امی . تیهر چه َمرده برد  یخاک تو سرت آبرو-
 . یاخالق َگندت رو داشت نیا می عمر سرکنه، البته ناگفته نمونه از قد هیاخالق 

 زنمت که تارا هم نشناسدت.  یم ن یهمچ شمیپا م ام یت-

 یا قهیدق ستی . بدیفحش بد گهیقرار نشد به همد یتاراهمه جوره بنده رو قبول داره. آتان گفت:ه-
از تابان   یسرگرم بودند اما خبر  یجور  هینگاه به جمع کرد.همه  هیبه دو کردند. هاکان  ّکهیبا هم 
 آتان رو ترسوند. ش ینبود. بلند شدن ناگهان یوهارا

آتان هم  ست؟یلب گفت: تابان ن  ری شده هاکان؟ چشمان نگرانش آتان رو هم نگران کرد. آروم ز یچ-
 هم شد. یبه جمع کرد متوجه نبودن هارا ینگاه هی

 کجا رفته؟  یدون  یم-

 ؟ییدستشو میبر  یاینفهمند گفت: م یز یچ هیکه بق نیا ی. براییدستشو رهیبه دخترها گفته بود م -
 !ام؟یهانا گفت: منم ب

کردند که   ی گفت:آبروت رفت. دوتا داشتند باهم بحث م واشی مایمردونه اس.آ ییتو کجا؟دستشو-
 ها رفتند...  ییهاکان وآتان سمت دستشو

باهاش   دیشا ستیمشخص ن یز ی کرد آرومش کنه: فعالً که چ یکشمش! آتان سع یآتان به خدا م -
: خودش از صد تا مزاحم بدتره! دستش به تابان بخوره  دیدو یم  باً یمزاحمش نشه. تقر یرفته کس

  یتر م  یراه طوالن   نیانگارا دییدو ی. هر چه مدییدو یهاکان م ی. آتان هم همپازمیر  یخون شو م
 شد...

  یبا تابان به خوب یجروبحث هارا یروشن صدا مهی ن  یکی . دراون تاردندیزنانه رس  ییدستشو دم
وپرتش کرد رو چمن ها   دیرو کش  یهارا ۀقیخودشو رسوند. از پشت  یچطور  د یشد. نفهم یم دهیشن

  یچیه  تیجدا شد. ازعصبان  یکه توسط آتان ازهارا  دهیوافتاد روش. دو مشت به سه مشت نرس
  هاتیهنوز دست از کثافت کار ؟یکرد یکارمی چ یآشغال داشت ی:عوضزدیفقط داد م دنبو شی حال

داد.آتان  یوفحش م  زدیداد م ؟یداشته باش  یچشم به ناموس کس دینبا یدون یهنوز نم ؟یبرنداشت 
  ادیفر دیلرز ینشه. رو به تابان که از ترس م  زیگالو یبه زور هاکان رو نگه داشته بود تا دوباره با هارا

 مهیسراس امیوت  کای تا تابان زنگ بزنه و ها دیزود باش. طول کش ادیازبچه ها ب یکی : زنگ بزن دز
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  نیازا ی! تو لب تر کن؟یکن یکارمیچ  نیمعاون شرکتت بب  ی: برادیخند  یم کیستریه یسربرسند. هارا
شد    رهاکان دوباره سمتش حمله و  ؟یخوا  یم یچ یبرا نو یا شهیم دایپ  ادیدخترها تو دست وبالت ز

  یفقط آبرو ینطور یا شهیدرست نم یز یچ  ادیهم به کمک آتان اومد: داداش با داد وفر کای ها نباریکه ا
  یکنم! تابان فقط اشک م یخودم خفه ات م ی: خفه نشی! بعد َهوار شد رو سر هارایبر   یخودتو م

خودم   یکن  غوربل فیاراج گهید  ۀکلم هیآروم درگوشش گفت: به خدا  سادیوا یکنار هارا امی. تختیر
 . رمیگ یدهنتو ِگل م

خوام زنم بشه  یخوام، اونو دوست دارم، م  یندارم، تابان رو م  یدونم خواهر زنته! منم قصد بد یم-
کرد   ی. هاکان سعرونی ب زدیداشت از حدقه م امیت یما دوتا. چشما  نیشده ب یهاکان سد نیاما ا

چه   نجایبده ا  حیتوض  دیباهاش ندارم اما با یکار  دیآروم باشه. از رو حرص چشماشو بست: ولم کن
بـ.....  نمی بب دی: حساب تو جداست باخت ی ر یصدا اشک م  یطرف تابان که ب  دیکنه! چرخ  ی م یغلط
 یخفه! نمکرد: تو  ینگاه هارا  یبه اون نداشته باش! هاکان عصبان  ینذاشت ادامه بده: کار  یهارا

اومد وسط   امی داره! ت یَتعفنش همه جا رو برم یبو  یزنی م  یکه هروقت دست به کار  یخواد حرف بزن 
  یم یچ ه ی: قضد یهاکان به اوج فلک رس یدوباره صدا  ه؟یچ هیقض مینی: هاکان بذار بب ستادیشون ا

دست ودلش   نکهیجز ا نه؟یبی داره وهمه رو مثل خودش م زیچشم ه هیاون انگل  نکهیتونه باشه؟ جز ا
  ش یپ ی! چ ستکرده تابان هم مثل اون دخترها الیمثل خودش؟ حاال خ ییکثافتها یبرا رهی هرز م

  یدست گذاشت رو دهنش: آرومتر! به خدا سکته م کایدنبالش؟ ها  یاومد نجایتا ا یخودت فکرکرد
خوام  یندارم،تابان رو دوست دارم!عاشقشم! م یسوزوندش:من قصد بد شتری ب  یهارا یحرفها ؟یکن

  جادین شون ایب  یلحظه سکوت باورنکردن هیخوام!  یرو نم یا گهیدختر د چیزنم بشه، به جز تابان ه
تابان هم سر جا خشکش زده  ؟یهارا یگیم  یگفت: چ رلبی. آتان زنیشد. هاکان با دو زانو خورد زم 

من بهت گفتم تابان وهاکان زن  یبه حرف دراومد: هارا کایبد! ها  یلیبود خ یبود. سکوت بد
 یدیزن شوهرداره؟ تو خجالت نکش  هیوجود باز هم چشمت دنبال  نیهستند با ا یوشوهرعقد

 یاز رو نرفت: ازدواج که نکردند فقط عقدند. تابان نا یزن برادرت؟! هارا یچشمت هرز رفته برا
داشت که بدجور بهش   ینداشت وهمونجا نشست. نگاهش به هاکان افتاد، چشم به برادر  ستادنیا

  یاومد کنارش. اشکهاش بند نم زانی با هاکان نداشت. افتان وخ یچندان ۀکرده بود. فاصل  انتیخ
که امشب با کاِربرادرش ازعرش به  یمرد ۀست رو شونکپ کرده بود. دست تابان نش امیاومدند. ت

لرزون   یی :ها...کان. هاکان فراموش کرده بود کجاست. با صداد یلرز یفرش افتاده بود. لبهاش م
  ریوگرفته دوباره صداش زد:هاکان به من نگاه کن! آتان کنارش زانو زد: هاکان! هاکان، تابان با توئه! ز
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گرفت: هاکان بذار  یزد،اونم به گناه نکرده! درآغوش آتان جا  یبدجور  شو بهم زد،  شی: آخر ن د یلب نال
اعصابشون خرابه!   یجور  هیاالن همه  میزن  یدرباره اش حرف م  مینیشیبا هم م یآروم شد یوقت

برادرش زده بود.   هک ییبود،درمانده وخسته از حرفها  دهیند یت یوضع نیتابان تا حاالهاکان درچن
 .  نهیبب فیضع  نجوریدوست نداشت اونو ا نکهیقلقلکش داد ا یز ی چ هیبازهم ته دلش 

بزنه که توسط   یدهن باز کرد حرف یاون انگل جلوم باشه. هارا ۀافیخوام ق  یببر! نم  نجایآتان منو ازا-
  ری جا ببندمت ز نیپا بذارم وهم  ریرو ز   ینکن حرمت بزرگتر  یباش! کار  یبزرگتر  یبسته شد:هارا  کایها

  تی تربرو با شدت زد کنار: چشمم روشن! دست ماهور درد نکنه با    کای بار کتک. دست ها
بلند آتان تموم نگاهها رو به اون سمت   ی. صدایمنو بزن  یایفسقل بچه ب یمونده تو نمیکردنش!هم

 .دیکش

 ... ختی ر یاشک م زی ر هی! تابان کایها-

مونده بود   یهارا شیپ  نیتو ماش امیدادند. ت یبان رو دوره کرده وبهش آرومش متا  ما،یهانا وآ تارا،
بود به پا   یشیچه چه آت نیکامل برگشت پشت سرش، سرزنش بار نگاهش کرد: ا امیتا نره داخل. ت

 گند؟یم ی پدر ومادرت بفهمند چ  ؟یدیحد چشمت دنبال تابان بود که برادِر خودتو ند نیتا ا ؟یکرد
تابان زِن  یدونست  یم نکهیبا ا ه؟یداشته باشه چ یک یکه چشم به ناموس  یجرم کس  یدون یم

اون حرفها سنکوپ کردم چه برسه به  دنیبه خدا من با شن  ؟یاون حرفها رو بزن ی برادرته، چطور تونست
تند شد:    امینداره، پس دخالت نکن! لحن ت  یبه تو ربط  زهای چ نیبا اخم گفت: ا یهاکان! هارا

  یکم ی. هاراشهیحواست باشه تابان خواهرزنمه، ناموس اون ناموس منه! پس به منم مربوط م
صاف   امی بارآخر بود که گفتم! ت کنه ی نم دایپ  یها ربط  بهی ما به غر یخانوادگ ۀ:مسئلدیخودشو جلوکش

 خوره...  یفهمم اختالف تو وهاکان ازکجا آب م یشد: حاال م  رهینشست وبه جلو خ 

از   کایبه داروها کرد و دستورشون رو به پرستار داد. ها ی پرستارداد. دکترنگاه ل ی داروها رو تحو کایها
کنم بگو چش  ی: دکتر خواهش م ستاد یتابان ا ۀگرفت یفاصله گرفت که با صدا یپرستار  ستگاهیا

تابان   ی هانا به جا ؟یباهاش دار   ی: نسبتدیبودند. دکتر پرس  ستادهیوهانا دوطرفش ا مایشده؟ آ
شو برام گفته،  یمار یب ۀسابق  شونیگفت: زنشه. دکتر به آتان که کنار دستش بود اشاره کرد: ا

خواهرش خوشحال بود    ینگران ن یگوشش رد شده. تارا از ا خیهمسرتون دچارشوک شده، خطر از ب
 بنده...  یکم کم به هاکان داره دل م  نکهیا یعنی نیوا
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جلوش گرفته شد.سربلند کرد. آتان براش    یمصرف کباری وانیماندند. ل رستانمایآتان و تابان ب شب
توش تا حالتو   ختمی رو گرفت.آتان کنارش نشست:ِشکر ر وانیول  دیگرفته بود. دماغشو باال کش ییچا

 بهتر کنه.

 ممنونم. -

 هیدونست چرا؟ به قلبش رجوع کرد ته دلش  یخود تابان هم نم ؟یموند یچ  یخونه برا یرفت  یم-
 مانع رفتن شده بود. یز یچ

سؤال بپرسم؟   هیشد:  لیطاقتم نبرد برم خونه. آتان دو دستشو رو زانوها قائم کرد وطرف تابان متما-
 دو دستش محکم گرفته بود: بپرس!  نی رو ب   ییچا وانیتابان ل 

تر   یاکان غرق درخواب اومد نشست رو آتان، لبقبالً هم مزاحمت شده بود؟! نگاه تابان ازه یهارا-
تومجالس، تو   ،یشدم، تو مهمون یم  تیتونه بهش اعتماد کنه: با نگاههاش اذ یدونست م  یکرد،م

 ،بگم یز ی تونستم چ یبره، به هاکان نم شی حد پ نیکردم تا ا یشرکت،نگاهش همه جا بود، فکر نم 
 متهمم کنه به تهمت وافترا.  دمیترس یم

 ؟ یچرا به من نگفت -

 .دیسفره بزرگ شد هیهرچه باشه با هم سر  ،یبرادرشون  ییجورا هیتوهم -

 نی تا دوباره چن میبکن یفکر  هی دیشده، با دتریدوتا به هم شد نیا ۀنیاالن بغرنج تر و ک هیقض-
.  دیبه شالش کش یفرستاد ودست رونی. نفسشو به شدت ب کنهیبه پا نشه وگرنه خاله دق م یشینما

  بهش دی بشه با  داریب یکنار تخت گذاشت: االن مهمتر از همه هاکانه! وقت زی م یرو رو  ییچا وانیل
 خبره.   یموضوع ب نیروحمم ازا کهیجواب پس بدم در حال 

 . ستیمنطق ن یب  یکن  یهاکان اونقدرها هم که فکر م-

 اونم هاکانه! دم ینفر ترس هیاز  میزندگ یبار تو نیاول یکنم برا یاعتراف م -

 هاکان با من!  -

  نینگاه کنم؟ حتمًا منو مسبب ا هیتو صورت هانا وبق یی تونم برم شرکت؟ با چه رو  یازفردا چطورم-
دونه مطمئن باش. تابان با   یتو رو مقصرنم چکسی: هستادیدونند. آتان پشت سرش ا یاوضاع م
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  وکه من یگیم  نویا یزد: دار  یآتان شد لبخند مضحک  ۀنیبه س نهیانگشت نم اشکشو گرفت، برگشت. س
 ؟ یآروم کن

اس.  دهیحالت بهتر بشه رنگت هنوز پر   دیشا یبخور  رمیبرات بگ  یز ی چ هیرو گفتم، برم   قتی من حق-
که سه ماهه باهاش   یمخالفت به تابان رو نداد و رفت. دوباره نگاهش به هاکان افتاد. پسر  ۀاجاز

رفت تا   ش ی. آروم آروم دستش پکنهیتو دلش باز م  ییجورا  هیخودشو  یعقد کرده وکم کم داره جا
دونست چه مدت گذشته که غرق صورت هاکان  یهاکان نشست. نم ۀمردون یکه رو دستها ییجا

زد: ببخش مزاحم   ی. هاکان لبخند معنادار دیآتان بود که دستشو ول کرد وعقب کش یشده. باصدا
  وهیم ۀسی! آتان کیستیمزاحم ن  چوقتی کنم! توه یشدم. تابان خودشم خنده اش گرفت: خواهش م

 شد: آتان؟! یتابان جد ۀافی برات باز کنم؟ ق یخور   یم یجلوش گرفت: چ  روو کمپوت 

 بله!-

 تونم باهات راحت باشم؟  یم-

 چرا که نه!-

پشت   ی! آتان دست؟یشیم ،یبرادر نداشته ام باش  یعنی ی کن یبه بعد درحقم برادر  نیخوام ازا یم-
تابان   ؟یکرد یفکر  نیهمچ هیشد که   یتابان تعجب کرده بود: چ  یناگهان شنهادیازپ دیگردنش کش

 نگفتم! یز ی آتان خنده اش گرفت: من هنوز چ شه؟ی مردد نگاهش کرد: نم 

داشته باشم.   گهیخواهر د هی شمی ... آتان وسط حرفش اومد: خوشحال مینگام کرد یطور  هیآخه -
 زد:مثل هانا؟! یطون ی تابان لبخند ش

 هانا با تو فرق داره! یۀالبته قض-

 م؟یه ما....ما... نامزدگفت یچرا فرق داره؟ چون نامزدته؟! آتان چشماش قِد توپ فوتبال شدند:ک-
 تابان از آتان فاصله گرفت، لب تخت نشست نگاهش به هاکان بود،آروم گفت: آقا کالغه خبر رسوند!  

نداره مهمه همون کالغه اس  یخانم کالغه؟ تابان نگاه ازهاکان گرفت: آقا و خانمش فرق ایآقا کالغه -
 که خبر رو رسونده!
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 گهیهمد یکالغ هوا یچون تموم خانمها ستمی خانم کالغه مطمئن نفرق داره! ازآقا کالغه مطمئنم از -
 رو دارند؟  گهیهمد یهوا  یرو دارند. تابان خنده اش گرفت: ناراحت

 دونم واون یدستم به اون خانم کالغه برسه من م یبرمنکرش لعنت ول-

 فکر کن...  یهر جور دوست دار -

و داشت   دهی راحت رو مبل لم یرو به اتاقش احضار کرده بود. هارا یبود که هارا یاونقدرعصبان  یهاد
که صداش باال نره و ماهور نفهمه گفت: تو خجالت   یخفه ا یبا صدا یکرد. هاد یپدرشو نگاه م 

!  کنهیاگربه گوش مادرت برسه دق م یدون  ی! م؟یرو گفت   فیاون اراج یاز برادرت شرم نکرد ؟یدینکش
  یجمع وجور کردم که هنوز تاهنوزه هاکان باهام درست وحساب   یجور  هی! اون دفعه گندت رو یهارا

  نطوریاشتباه بوده که ا تتیترب یچطور جمعش کنم؟ کجا  نباریکه نه متنفره! ا ر ی ازت دلگ زنهیحرف نم 
ق که موف یبزنبه هاکان ضربه  ی زشت بوده! خواست یشوخ  هیبهم بگو! فقط بگو  یهارا ؟یبار اومد
از رو مبل بلند شد دستهاشو تو   یخوام حرمتت شکسته بشه! هارا ینم  ی! چون پسر بزرگمیهم شد

بدست   یخوام وبرا یدرکار نبوده، من تابان رو م  یشلوارش کرد خونسردانه گفت: شوخ  بیج
  ناتموم یوحرف هارا   دیچی تو اتاق پ یمحکم یلیس یکنم تا زنم بشه بـ.... صدا یم  یآوردنش هرکار 

 یکه حرمت منم نگه نم یرسوند یبه خون نشسته گفت:وقاحت رو به حد یبا چشما  یموند. هاد
وخودم    امی کوتاه نم نباری! تابان زنه برادرته! جرأت شو داشته باش چپ به اون دختر نگاه کن ایدار 

  فراموش  چوقتی رو ه  یلیس نیرو لمس کرد: ا یلیس  یدستش جا یعصبان  ی. هاراشمیواردعمل م 
مبل   نیناتوان خود رو اول ی. هادرونیادا کرد واز اتاق رفت ب  دیبابا رو محکم وباتأک  ۀکنم بابا! کلم ینم

کرد. به   ی راه انداخته بود فکر م  یکه هارا یدیجد شی دو دست گرفت وبه نما نیانداخت. سرشو ب 
فرصت مناسب   هی در دینداشت ،با  یاز کس ییِابا گهیافسار پاره کرده ود  یکرد که هارا یفکر م  نیا

 ...رهی دو پسرش قرار نگ نیتا دوباره ب رهی درست بگ میتصم

  نیکتریرو به شرکت ممنوع کرده بود. نزد یشوم گذشت. هاکان اومدن هارا  یروز از اون ماجرا ده
  نیبببراش زد: جونم!   یاتاق به دفتر خودشو انتخاب کرد وتابان رو به اونجا انتقال داد. هانا چشمک

مار   ۀخدا مهر  هتابان ب ،یکه نکرد ییاز زنها رو،مجبور به چه کارها ی!هاکاِن بدعنق وفرار یکارکردیچ
پرونده ها گذاشت. برگشت   ۀآورده بود داخل قفس رونیرو که ب   ی! تابان بلند شد و زونکنیدار 

من بدبخت شده،   بیاش نص نهی درآورده قرنط یسرجاش نشست و خودکارشو برداشت:گندشو هارا
 !؟کار دور باشه  طیمدت از مح هیحالش چرا اومده شرکت؟ مگه دکتر نگفت تا   نیحاال با ا
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 بار دومش باشه.  نیگوش داده که ا یبه حرف کس یهاکان ک-

 زده؟آتان باهاش حرف  -

 خفه خون گرفت.  نوایراه انداخت  که آتان ب دادی داد وب یجور  هیآره! -

رود!   یم  الیجنگجو درآورد: تابان به جنگ گوز یآدمها یالزم شد خودم باهاش حرف بزنم! هانا َادا-
بزنه پس کله اش، هانا به موقع   یکی ! تابان خودشو سمت هانا کشوند تا نماهای امروز س ۀبرنام

 فرارکرد. 

  رونیبره ب نکهیقبل از ا سادی. هانا دم واذارمیدونه مو تو اون سرت نم هیبه خدا دستم بهت برسه -
خودش که   ۀشده لنگ  دایپ یکی ،آخهیکن یچی ق یخوا یرو م  وونهیُدم اون هاکان د ادیگفت: خوشم م

 نداره. یحرف شنو   چکسیاز ه

  یدون  یکنم محترمانه بودن منو که م یم  رونتیمحترمانه ب امیخودم م رونی ب یهانا نرفت  نیبب -
 !یدیچطوره؟ مزه شو قبالً چش

دختر حرف   کالی تابان تا بناگوش باز شد:آ بار شینرفته. ن  ادمیهنوز  ارهیاوه اوه اوه!خدا اون روز رو ن -
آورد:   رونی تابان ب یزبونش رو تا ته برا گوش کن پس هر چه زودتر گورتو گم کن برو تو اتاقت. هانا

حاال  نداختیم  تیش تر دیوبا ی موند یدستم نمک نداره! اگر من نبودم که رو دست خاله پروانه م
هزار بار دعام   یپروانه هم روز  ،خالهیایدر ب  یدگیکردم تا از او ترش  دایشوهرجنتلمن برات پ هیخوبه 

خودم راهو    یخواد بدرقه ام کن ینم  ستمیبه زحمت ن یگفت: راض . تابان ازجاش پاشد که هانا کنهیم
  ی. تابان از حرفهارونیانداخت ب  قبهش برسه خودشو از اتا یدست تاباِن عصبان  نکهیبلدم. قبل از ا

 هانا خنده اش گرفت ونشست ومشغول کارش شد... 

 بله!برداشت:   و یباعث شد سر از رو انبوه کاغذها بلند کنه. گوش   یزنگ گوش یصدا

-....... 

 ؟ یک-

-...... 

 سرجاش گذاشت...   وی. گوشامیم گهیساعت د میتا ن-
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. منتظر شد تا  زدیبود وداشت باهاش حرف م ششیاز پرسنل پ یک یاتاق آتان شد.  یبرگه راه هی با
برگه رو داد دست  ؟یکرد ریاومد:چقدر د رونی ب زش یبعد آتان از پشت م قهیکارش تموم بشه. ده دق

 شده؟   یحاال چ دیکم کارم طول کش هیآتان: 

 .دهیرستوران د ه یرو با هم تو  یوعماد  یبیتماس گرفته، آدرس داده غ کای با ها مایآ-

. آتان برگه رو داخل  دهیدختر باألخره کار دست خودش م نیزد! ا یکار  هیسرخود دست به  مایباز آ-
 باهام؟!  یایبرداشت: م  نوی ماش چییگذاشت وسو زشیم یکشو

 کجا؟ -

 که دوستت داده. یهمون آدرس-

 .شهیم الی واو رونیاجازه از شرکت زدم ب  یکنم؟! بفهمه ب   کارشی هاکان رو چ-

  ؟یگیم یچ گهیرو صالح دونستم با خودم همراه کنم د ی تام دارم هرکس  اریمن ناظر پرونده ام و اخت-
 خورده فکر کرد. هیتابان 

 ... امی باشه م -

 یا ازهی دهنش گرفت وخم  یمنتظر نشسته بودند. تابان دستشو جلو  نیشد تو ماش  یم یدوساعت
 .دیکش

 اد؟ یخوابت م-

 . دمیخواب  رید شبید-

زنگ خورد.به صفحه اش نگاه کرد.  شیاومد جواب آتان رو بده که گوش ؟ یکرد  یفکر م یبه چ-
 :هاکانه؟دیتو دلش نشست که آتان پرس  یترس  هویهاکان بود. 

 کنم؟ کاریآره!چ-

 جواب بده. آروم اتصال لمس رو زد. -

 بله!-
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-........ 

رو از گوشش فاصله داد که آتان از   یلحظه گوش هی ی. برا رونیاومدم ب  یکار ضرور  هی یبا آتان برا-
 وبه جاش جواب داد. دیدستش قاب

 به من بگو. یدار  یحرف -

-....... 

 . ادیبار تابان باهام ب نیا دمیمهم بود وصالح د یل یبله خ-

-........ 

 خوب!من مواظبشم. یل یخ-

-....... 

 بود. دهی تخت. نگاهش به تابان افتاد که ترس  التیخ-

-...... 

 راه بندازم.   یام که بخوام گنگستر باز  ژهیو سیمگه پل-

-....... 

 . گهیدوساعت د یکی احتماالً -

-...... 

 گفت؟  یم ی: چ دیگرفتن پرس  نیگرفت طرف تابان. تابان ح ویباشه خداحافظ. بعد قطع تماس گوش -

 سفارش کرد مواظبت باشم. تابان اخم کرد:مگه من بچه ام!-

دفعه گفت:اونجا رو!  هی. تابان یروز آفتاب  هی هیروز ابر هی  ستی!شرق وغربش مشخص نگهیهاکانه د-
  ییهجا نکهیرفت سمت رستوران تعجب کرد: ا  یکه داشت م  یشخص دنیبه روبرواشاره کرد.آتان با د

 ه؟ یک  یی: هجاد یهستش. تابان پرس
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 دست راست َعمومه.  -

 دست اونم تو کاره؟ یعنی-

  یب یتا اول غ دیطول کش قهیدق ستیساعت وب  کی. دوباره منتظر نشستند. حدود شهیاالن معلوم م-
تماس گرفت:   مایبا آ  عی. آتان سرییهجا گهید ۀقیده دق ۀوبه فاصل یبعدعماد ۀقیاومد. ده دق رونیب

 ؟ یرفت  یدنبال عماد نمی بب

-...... 

 مراقب باش... -

  یداشت تامبادا تو شلوغ یلوکسش برنم  نیکرد. تابان چشم از ماش یم بیرو تعق ییفاصله هجا با
 خوره هم از توبره.  ینثارش کرد:پست آشغال هم از آخورم یحشلب ف ریگمش کنه. آتان ز

 سمت راست.  دیچی آتان پ-

  یجا اطیشهر پارک کرد. آتان با احت یدر باال الیو هی یبعد جلو قهی. دنبالش رفت. پنج دقدمشید-
تا دوباره از   دیطول کش یکرد. حدود دوساعت ادداشتی کرد ومنتظر شد. تابان آدرس رو  دایپ  یپارک

 سوار شد ودوباره راه افتاد. آتان هم دنبالش... یی. هجاادیب  رونی ب الیو

داد بره خونه اش.آتان    تی رضا  ییساعت سه بود که هجا یها کیاز چند جا رفتن، نزد بعد
 ؟یکرد ادداشتی:تموم آدرسها رو  د یپرس

 خسته شدم.   یآره! حساب-

 .میگرد یدرعوض با دست پر برم-

 هاکان رو تحّمل کنم.  یزدنها  دغریوالبّته فردا با-

 .زنمی نترس من باهاش حرف م-

 ممنونم. -

 ...یکنم آبج  یخواهش م-
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بست:چه   فشوی ک پی شد. تابان ز دایهاکان پ ۀکرد تا بره خونه که سروکل یشو جمع م لی وسا داشت
ازهاکان کوتاهتر بود. دست  یشد. سر و گردن کشیهمه بفهمند زنتم؟ نزد یترس یم  ؟یصدا اومد یب

  تموم شگاهی : نمااوردی زد. تابان از زبون کم ن  دیصورتشو د  یایچونه اش نشست. تموم زوا ریهاکان ز
 برم.  دیشده با رمیشد جناب راد منش؟! د

 اونوقت کجا؟  ؟یبر  دیِا با-

 تموم شده. یهاکان وقت ادار -

 کنه و... رشی شد نکنه باز بخواد اس  داریهات. حس ششم تابان بمنو تو تموم نشده! کار دارم با یبرا-

زد   یطون یخوره فکر ش  یهاکان از جاش تکون نم  دید یزود برم. وقت دیبا میهاکان امشب مهمون دار-
 بهت بگم.  یز ی خوام چ یجلو م اریکم دستت رو ب  هیهاکان!  گمیزد:م یبه سرش لبخند مرموز 

 شنوم.  یمن جام خوبه، بگو م-

تابان کار خودشو کرد. دستش رو جلو برد. تابان صورتشو   ی. باألخره اصرارهارمی دستت رو بگ دینه! با-
هاکان اون قدربلند بود که  ادیفر  یمنو آتان... صدا یتوتماس گرفت  یدست هاکان برد: وقت کینزد

کرد  لشده؟ تابان دو دستشو پشت سرش قف  ی: چدیهانا خودشو انداخت تو اتاق و دستپاچه پرس 
  یشرکت برس. روبه هاکان که از درد رو صندل سییآروم رفت کنار در:هانا جون به ر  یوبا قدمها

بوس تو هوا براش فرستاد که هاکان  هیو   نمتیب ی! فردا م زززززززمی عز یبا ینشسته بود گفت:با
 هیدنبال   نهاکان بلند شد:تابان از اال یصدا. هنوز دو قدم برنداشته بود دیاون بوس رو فهم  یمعن

 هاکان افتاد. ۀخودت باش! چشم هانا به دست قرمز شد یسوراخ موش برا

چه   ادیتا به خودش ب د،یچشماش د ینکنه کار تابانه؟ با دهن باز به تابان نگاه کرد، ترسو تو نمیبب -
رسوند .هاکان دم  ابونیو به خجت، نفس زنان خودش نی خبره، هاکان افتاد دنبال تابان! تابان ع

که عقب عقب گام   کهی. تابان درحال امیشو تا ب نیگفت:برو سوارماش یبا لحن دستور   ستادیشرکت ا
 شدم!   ریرفت گفت: نچ! مگه از جونم س یم

 !امیگفتم برو تا ب-

 منم گفتم نچ!-
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 ! اری منو باال ن یاون رو -

 االنم باال اومده از صورت قرمزت مشخصه!-

پس به احترام خودت برو تو   شهینم میرو بکنم زمان ومکان حال یاگر بخوام کار  یدون  یتابان م-
 .  امی تا منم ب نیماش

شد، به  دهیدستش توسط هاکان از پشت کش  هوی ره یبگ  نیتا ماش سادیوا  ابونی نچ! رفت کنار خ-
اونجا نبود همه رفته بودند. با   ی. کس نگینداد و به زور بردش پارک یتیمتعجب مردم اهم ینگاهها

.  نیپشت نقاب سردش پنهان شدعقب عقب رفت تا خورد به ماش شهیبود مثل هم دهیترس  نکهیا
 کرد. ینگاهش م نهیبه س دستتابان 

 .  یذاشتیسربه سرم م  دینبا یهاکان مقصر خودت بود-

 دی. تابان دیموش گاز گرفت  هی  نیو تو هم ع ارتیتم دراختآره! مقصرخودم بودم که دستم رو گذاش-
 نداره از در صلح وارد شد. یچاره ا

 داشت.  یینوع لحنش آشنا نیبا ا گهیهاکـــــــــــان! هاکان د-

 برام؟  یدی د یباز چه خواب ه؟یچ-

  ییبگم چشم. هاکان ابرو ،یتو بگ  یشرکت هرچ امیدختر خوب م هیمنم فردا مثل  ایتو کوتاه ب  گمیم-
 نداره که ببخشمت.   یراه چیداد باال: ه

 هاکان تو رو خدا! بذار برم. -

 هاکان! یبد  یلی: خن یزم  دی. پاشو محکم کوبیتاوان کارتو بد دیاما با  یر ی ازرفتن که م-

 بگو.   دتریجد ۀجمل  هی یگیم نویا شهیهم-

 ؟ یکنم ولم کن کاریچ-

 . یلپم رو ببوس نکهیزد: ا یثیلبخند خب  هیحاال شد! -
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  ستیبذارم ن شی خودم پا پ نکهیجز ا یگل کرد: پس راه   شتریهاکان ب طنتیکار رو بکنم. ش نیعمرًا ا-
! همون این  کیگفت: باشه باشه! تو فقط نزد عی . دو قدم جلو نرفته،تابان سریبرام نذاشت  یراه یعنی

عوض شد.   مبعد گفت: اصالً نظر  قهیکنم. هاکان به ظاهر تو فکر رفت دو دق یم  یرو که گفت یکار 
 شهیمنظور حرفشو بفهمه، مثل هم ادیتر شد. تا ب  قیمشکوک هاکان دق ۀو به چهر  زیتابان ر یچشما
 نکرد... ییرها یبرا  ییتقال چیه نباریآغوش هاکان شد. ا  ریشد. باز هم اس  ریغافلگ

 کرد.  یرو نگاه م رونی نشسته بود وب  نیماش تو

 تابان؟! جوابش سکوت بود. -

 تابان! باز هم سکوت. -

هنوزم  ی! خوبه اول تو شروع کرد؟یفتی که پس ن یگرفت ش یبه خدا! دست پ یرو دار  یل یخ-
کارتو سرت    نیا یگفتم تالف یک  نیداشت: بب  یدفعه برگشت طرف هاکان انگار دل پر  هی! ؟یطلبکار 

 !ینگفت  ینگ  بعد ارمیدرم

. تابان َاداشو درآورد  یار یکردنم گفتم که بعدًا دبه درن یپس به اّطالعتون برسونم بنده هم اهل تالف-
خوره. اخمهاشو تو هم کرد:   یآقا هم برم  یقبا شینه! تازه به تر یگیم ییزورگو گمیم یوگفت: وقت 

وپشت به هاکان  نجرهدونم تو! تابان با حالت قهر رو به پ یمن م یار یَادامو درب گهیبار د هیتابان 
 کرد...

رو لب هاکان اومد:   یشدن گفت: کارت اصالً درست نبودم جلوهانا آب شدم. لبخند محو ادهیپ موقع
 . هیما عاد  ۀتو خانواد دهید ادی ز زهای چ نیهانا از ا

!به عرض  یانجام بد جدهیه یکار منف  هیبق یوقت نزنه به کله ات جلو هیحواسمو بدم   دیِا ! پس با-
 . دیمحکم بهم کوب نوی جناب. در ماش ستین یما عاد  ۀآقا برسونم تو خانواد

 ؟ یکن  یم  یخال نی تو سر ماش تی حاال چرا عصبان-

 !ییخواد! چون صاحبش تو یدلم م-

 تو؟! امیب  یکن  یدعوتم نم-
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تابان خنده اش گرفت که تابان گفت:   یی. از پررویبرد ض یف  یکاف ۀخودتون به انداز ۀ! برو خونری نخ-
 . میدیآقا رو د ۀوخند می جانم! باألخره نمرد یا

 براش تکون داد و رفت داخل...   یکن برو تو. تابان دست یکم زبون دراز -

 هیبود فراتر از  گهید زیچ هینزنه، آتان براش   یخودشو گرفت تا به آتان حرف  یبه زورجلو هاکان
 پسرخاله. ایپسرعمو 

 .ست ی افتاد! تابان درامان ن یاون شب چه اتفاق یدیخوبه خودت د-

 کنم که شکرخدا به قولم عمل کردم.  یمن بهت قول دادم مثل هانا ازش مراقبت م -

بدون در زدن وارد اتاق شد: بچه ها شام حاضره.   کایبهت بگم. ها  یمونم چ  یوقتها م یآتان بعض -
 مرتبه؟  زیداد باال:همه چ ییابرو دیَجو ساکت رو د یوقت

 آره! -

  یکه از گرسنگ میهلش داد: بر رون ی . آتان اومد دم در، به سمت بگهیم گهید ز یچ هیسکوت  نیاما ا-
  نکهیآتان به جاش گفت: قبل از ا ؟یست یگرسنه ن ؟ی: تو چد یرو به هاکان پرس  کای . هارمی م یدارم م

شد    فیحکج ومعوج کرد: یلب کایخورم. ها  یسهم اونو من م ره،یمشت حرص خورده االن س هی ییایب
بعد.  یبمونه برا یخور   یو شام نم یر یبهت بگم حاال که س یمطلب مهم  هیخواستم بعد ازغذا  یم

 ؟ ی: چه مطلبستادیآتان کنارش اومد ا

لحظه  هی کای ! هانم؟یبب سایکرد: وا  یدست شیخواست در رو ببنده که هاکان پمربوط به پرونده اس. -
باشه؟ موضوع   یینگاه کرد: نکنه تو هم مربوط به هجا کای مکث کرد. هاکان ابتدا به آتان سپس به ها

  د؟یدیرس ید یدج یزهایزد وبه هدف خورده بود:ِا شما هم به چ  یکی تو تار یر یجالب شد ت  کایها یبرا
 آتان گفت: چطوره؟

 ! نمی تو بب ای بدست آوردم. هاکان گفت: ب دیموارد جد یسر  هیآخه منم -

  یز یچ  کای زبون ها ری کرد نتونست از ز ینچ داداش! ماهورجون فرمودند اول شام بعد کار.هر کار -
 ...  نییشام رفت پا یبکشه به ناچار برا رونیب
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 یبرا  نیزدند وا  یباهم حرف نم گهیاومده بود د شیپ یهاکان وهارا ن یاون ماجرا ب  یوقت از
 ده،ی. قاشق اول به دهنش نرسفتهی ن ینشست که چشمش به هارا ییماهورمعما شده بود. جا

 هیقو تو بشقاب گذاشت. بعد کج کرد وقاش  یهاکان دهن ؟ی: قرص قبل ازغذاتو خورددیماهورپرس 
 لقمه رو خورد.   نی قاشقو دست گرفت و اول  ارهمکث کوتاه دوب 

 خورم.   ینم گهیحالم خوبه د-

به بعد مواظب  نیاز ا دمیکنم! قول م یداد:مامان خواهش م رونینفس ب  هیهاکان؟! حرص شو با  -
نزد. شام تو   یحرف  گهیشوهرش د  ۀ! ماهوربا اشارگهیلقمه کوفت کنم د هی باشم خوبه؟ حاال بذار 

 که بلند شد هاکان بود... یکس نیسکوت خورده شد و اول 

 از شام تو اتاق آتان جمع شدند. آتان آدرسها رو نشون هاکان داد.  بعد

 بهشون کرد. ینگاه هیرفته بود. هاکان  ییهست که هجا ییجاها  نهایا-

لب تخت نشسته بود:   نهیپاهاشو ازهم بازکرده ودست به س کای ؟هایتو چ کا یدستت درد نکنه،ها-
 ندارم. یراستش خبِرخاص

   ؟یچ یعنی-

بمونم، بنده هم، گرسنه و   شتی منم همونجا باال،پ یومد ین  نییکرد اگر پا دی مامان تهد یدون  یم-
شام. هاکان با تأسف  یبرا ییایسرهم کردم که ب یف ی اراج هی یستین  ایب نیی دونستم پا یتشنه، م

:  شد تا بناگوش باز کایها شیخواد زنه تو بشه! ن یم یسرشو تکون داد: موندم کدوم بخت برگشته ا
 مثل تابان!  یکی

 ها! االن تابان بخت برگشته اس؟ زنمتیم شمیبه خدا بلند م کایالاله ا... ها-

 هم نثار اون کرد... یزهرمار  هی .هاکان اخم کردهدیخند  ی زمی! آتان رادهیاز سرت هم ز یکی تو  یبرا-

 گهیدر،دست د ۀریدستش به دستگ هیبلند پسرها هانا دراتاقو بازکرد. سرشو برد داخل،   دنیخند با
 کردند.   ی. باهم دوره گرفته وکل کل م واربودیاش به د

تا   ایکوچولو ب ی آبج یگفت: خوب اومد کایبه خنده! ها شهیرادمنش وپسرها! هم  ۀبه به!خانواد-
 هی:خجالت بکش بحث مردونه اس! کایکنم. آتان دستشو گذاشت رو دهن ها فیخودم برات تعر
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  ی: داشتدیکش  یق یدهنش برداشت نفس عم یبه زور دست آتان رو از رو  کایباال. ها  دیهانا پر یابرو
 ما نباشه.  نیکه ب ستین یکنم چون راز  ینم  یرو از ُقل خودم مخف  یچی! تازه هیکرد یم امخفه 

موقع باز نشه. با تشر هاکان هر دو ساکت شدند. هانا به ساعت   یکه زبونت ب  کایها یر ی بم  یاله-
  یبازرس یبرا یبر  دیشرکت، آتان تو با دیبر دیبلند بش  دیاشاره کرد: بدبخت ها،فردا صبح زود با

مهمه. هردو منتظر موندند تا به   یل یقرداد خ هیبستن  یبرا  زیتبر یبر  دیتو هم با کایتهران ها ۀکارخون
. هاکان به ی ار ی!هرچه خواهرت گفت نه نمیشرکت  سییهاکان هم دستور بده که هانا گفت: و تو که ر

 بگم چشم؟!   دی با ی تو گفت  یهر چ یعن یخودش اشاره کرد:

به من  : الزم نکرده دیبه هانا، انگشت شو رو دماغش کش  دیموارد بله. هاکان بلند شد تا رس یدر بعض -
! هاکان سییجناب ر  دید می: خواهدی. هانا خودشو کنار کشهیکاف یبه پت ومت داد یدستور بد

 خدا رو شکر کن.    یهنگام رد شدن جوابشو داد: اخراج نش

 گفته؟!  نوی! برگشت ابروهاش داد باال: تابان ایگیحق با تابانه! فقط زور م-

 اوهوم!-

اونوقت از چشم من  یار ی: هاکان تو رو خدا به روش ن د ییدنبالش دو دهی. هانا ترسیممنون که گفت-
 !د؟ی کن  یم بتی: پس هردوتاتون پشت سرم غستادیکنم! دم در اتاقش ا یخواهش م  نهیبیم

 نه به خدا! -

 با تابان چرا!  یبه تو ندارم ول یهانا کار -

 داداش!-

 نداشت...  یر یهانا هم تأث ی. رفت تو و در رو بست. اعتراض هاریشب بخ -

کرد لب نرده  یشالشو درست م کهیپله ها صدا زد: تابان عجله کن! تابان درحال  نییاز پا پروانه
  نیبا ا یدی دست خودت م  یکار  هیکه پروانه معترض گفت:تابان آخر  نیینشست وسرخورد اومد پا

 شده خداحافظ.  رمی رو شونه اش انداخت:قربونت برم د فشوی وک  دیمادرشو بوس ۀُسر خوردنت. گون

رو پشت سرگذاشت... خودشو   اطی شده. با دو ح  رمی کفشهاش گفت:د دنیدرحال پوش ؟یصبحونه چ-
شد.    یکرد کمربند قفل نم یبستن کمربند گفت:ببخش خواب موندم. هرکار  نی . حنیانداخت تو ماش



 به رنگ دل  یدیترد

121 
 

بود که هرم نفسش به صورت تابان  کیهش نزدهاکان به قصد بستن کمربند روش خم شد اونقدر ب 
 نیرو گونه اش کاشت. تابان از ا زی بوس ر هیکمربند بسته شد. هنگام بلند شدن  قفلخورد.  یم

  نویخونسرد ماش  یل یکرد.هاکان خ ی نگاهش کرد. احساسات هاکان به ندرت گل م یچشم ری کارش، ز
 روشن وحرکت کرد. آب دهنشو به زور قورت داد.

شد طرف تابان:اون   لیجوابش سکوت بود. پشت چراغ قرمز منتظر شد. متما ؟یصبحونه نخورد-
  هیکه هاکان بهش هد یبوسه ا نی زبون درازت رو موش خورده؟! تابان هنوز تو فکر اون بوسه بود اول

  مانمما یبوق زد نقدریبخورم ا یر گذاشت: مگه گذاشتاومد. خجالت رو کنا رونی داده بود. از افکارش ب
 شده. ریطفلک فکر کرده د

 بخور. چراغ سبز شد و دوباره حرکت کرد.  یز ی چ هیشرکت  میرفت-

 هاکان؟!-

 بله!-

 دمشیند گهیبرادرتو رو هم ازاون روز به بعد د ،یار ی وم  یبر  یمنو م شهیم یماه کی! االن گمیم-
 ام؟ یاز فردا خودم برم وب شهیم

کرد:    بشیفحش نص  هیشد.تو دلش  زونیتابان آو ی! لبها؟یپرس یچرا م هیجوابم چ  یدون یم یوقت-
شدن  ادهیکرد. هنگام پ  ادهی تر پ  نییچهارراه پا  هیتابان رو  شهیمتکبِر قلدِر خوشگل! مثل هم یزورگو

 چشمش به دست تابان افتاد حلقه تو انگشتش نبود.  

دفعه برگشت نگاهش کرد. هاکان اشاره به دستش کرد:حلقه ات کو؟ تابان  هی! تابان نمیصبر کن بب -
 . فمهی به انگشتش کرد: تو ک ینگاه

انگشتت   یتو انگشت؟! تابان هم به دست هاکان اشاره کرد:هر وقت تو گذاشت   ای فهی حلقه تو ک یجا-
 انگشتت! یذار یحاال م  نی! همخودیهاکان درهم شد: ب  ی. ابروهاذارمیمنم م

 نچ!-

 ؟ یذار ینم-

 شد.  دهیتوسط هاکان قاپ فشی ک هوینچ! -
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  یکرد. خوش یکرد. تابان بغ کرده نگاهش م  دایو رو و حلقه رو پ ریز  فشویک ؟ی کن یم نیِا چرا همچ -
و حلقه رو کرد انگشتش:   دی. دست تابان رو کشدیکه با بوسه شروع شده بود کالً از سرش پر یصبح

 ومن؟   یدون  یدستت نباشه خودت م نمی بب

 ست؟ ی چرا خودت دستت ن -

  یکس نکهینگاه کرد. مطمئن از ا هیاطرافشو  دیکش رونی ازدست هاکان ب فشوی ! کیمن دار  کاربهیچ-
ورفت سمت شرکت. هاکان از  د یزبونم براش کش  هیهاکان و  ۀنیتخت س دیمحکم کوب  فوی ک  ستین

 اومد. کم کم لبش کش اومد. رونی شوک کار تابان ب

 !... گهید ی! سرتق هستوونهید ۀدختر-

کرک وپرت   یده؟ اول صبح ش یتابان برخورد کرد. خنده اش گرفت: چ  ۀبغ کرد ۀافیتو سالن با ق  هانا
شده؟ انگشت  یشد: حاال مگه چ شتریتابان باحرص گفت: فقط بلده زور بگه! لبخند هانا ب  خته؟ی رو ر

  یشد یاض ! هانا چشمش به حلقه افتاد: ِا باألخره رنی هانا گرفت: بب یچشما یشو باال آورد وجلو
   ؟یانگشتت کن

  یکردم؟ کاِراون داداش قلدر وبداخالق وزورگوبه نظرت خودم دستم کردم؟ نه، خودم دستم -
 . هیجنابعال

 . گهید ی دستت کن  دیشده، آخرش با یحاال مگه چ-

بگم؟ تو بگو  یحاال شوهرت کو چ  دیوازم پرس دید یحلقه بمونه! اگر کس یخودش ب  نکهیآره! اما نه ا-
 ! اد؟ی م ایبچه ام بدن  گهیمقدسم وتا چند ماه د میبگم؟ بگم مر یچ

ولو    یصندل  نیدستشو جلو دهنش گرفت تا قهقهه نزنه. تابان رو کشوند وبرد به اتاقش. رو اول هانا
کنم ها! در اون گاراژ رو   یم یرو سِر تو خال نهایا یگفت:هانا تالف ی. عصبدیخند یشد وغش غش م 

 خودشو گرفت نخنده.   یبندم برات. هانا به زور جلو یهم ببند وگرنه خودم م 

 ونخندم.  رمی خودمو بگ  یوبه خدا سخته جل-

 !گمیکوفت ومرض! دارم جک برات م-

 . دیشما دوتا از جک هم بدتر-
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 نداد.  تیات رو از سر تا پا جک کنم. هانا به حرفش اهم افهیوق  ختینذار بلند بشم ر-

  ؟یمقدس می مر یداره بگ یب یچه ع-

 مقدس! میزهرمار و مر-

جا   هیزن وشوهر  یدیرو د ایدن ی:کجاد یپشت گردنش کش یخوب بگو خارج ازکشوره. کالفه دست-
به خدا! هانا بلند شد، گفت:   شهیم  یز یچ هیداداش تو  نی ! امیندونه که ما زن وشوهر یباشند اما کس

 . ینکن  رید میندارم در ضمن امروز جلسه دار یمن به کار شما کار 

 هست؟  یچ ۀجلس-

 . یبیوغ یوعماد  ییهجا ۀپروند-

 هم هست؟  مای آ یباشه!راستآها! -

 گرفته. یاز بابات مرخص یآره! چند روز -

 لجباز.   ۀ! دختر مایتف به ذات آ-

 اتاق هاکان... گهیساعت د میتا ن یخواد مردم رو به فحش ببند  ینم-

                ********************************************** 

تلفن به دست  د،یرو د  ییهجا یاتفاق کایکردند. ها  یم یر یگ یپنج ماه بود که پرونده رو پ کینزد
 عیتونست بره. سر یدرآورده بود که بدون اون نم یباز   سیپل مایرفت.اونقدر با آ  رونی ازشرکت ب

 زنگ زد زودتر خودشو برسونه... مای. به آییدربست گرفت و افتاد دنبال هجا ین یماش

  هیتک ش یوبه صندل  دیکش ینفس  مایآ دنیوارد اتاق تارا شد. تارا با د وهیوآبم  کی با ک  نباریا مایآ
تابان   ی خودشو لوس کرد:تارا جونم! اله  مایکنم. آ ی موافقت نم یرد کن  یمرخص  یبخوا مایداد:آ

 امروز رو اجازه بده.  هیپات! ری قربونت بشه خودم فرش ز

 . یر یجا نم  چی! امروز هخودیب-

 ؟ یاگر التماست کنم چ -
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 نه!-

 ؟یشم چ رپاتی اگر خاک ز-

 نه!-

 . رمی خودم م یتارا به خدا اجازه ند-

 .یش یاون وقت اخراج م-

 رفت.  رونی اخراجمو آماده کن و از اتاق ب ۀبهتر! پس من رفتم تا برگشتنم تو هم برگ-

کنه!   کاریتکون داد: خدا بگم تو وتابان رو چ ینشد سر  ی خبر  دید یبا تو هستم دختر! وقت  مای! آمایآ-
 ...شه یجا بند نم هیدختره هم سربه هوا شده و نیتابان رفته ا یاز وقت

. جلوش پارک کرد. دیرو د ادهیپ یتو   ی. اونو پشت درختدیبراش فرستاده بود،رس کای که ها یآدرس به
 سوارشد.  عیسر کایها

 ؟ یکرد ری د نقدریچرا ا-

 .  رمیاخراجمو بگ ۀبرگ دیبرگشتم شرکت با  یوقت یعنیداد منم سرخود اومدم    ینم یتارا بهم مرخص-

 واقعًا!-

 واقعًا!-

 کو؟  نتیپس اون ماش مایآ گمیم-

 مال خودمه چطور؟  نیاون مال داداشم بود اما ا-

 . ستیراحت ن ادیز-

 نکن! تازه مگه پژو چشه؟ نی توه  نمیبه ماش یهو-

  امکیتابان پ یبرداشت وبرا شوی گوش مایکردم. آ نیتوه نتیاگر به ماش دی! ببخشستین شی زیچ-
 کردند.  بی رو در آدرس... تعق ییداد که هجا
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 ؟ یداد امیپ  یبه ک-

 تابان.-

 د؟یهست  یمی با هم صم یل یخ-

 . میمثل دوتا خواهر-

 داد باال: خوبه زن داداشت شده.  ییابرو هیخوش به حال تابان. -

  دییای ب نیآروم از ماش  یلیحرفش شد:خ  ۀمانع از ادام ییبابت خوشحالم کـ... صدا نیدونم، از ا یم-
خواست   ما ی پشت به مرد داشت. در توسط مرد بازشد. آ کای تا آخر باز شدند. ها مایآ ی. چشمانییپا

کا آروم  ی . هاومدیمرد خوشش ن شخندی. از نمرد مواجه شد هیبشه که با  ادهیاز دِر سمت خودش پ
به موقع مرِد اول تو   ۀخواست برگرده واز خودش دفاع کنه با ضرب نکهیشد. هم ادهیپ
که دهنش توسط مرد دوم بسته شد. آروم در گوشش   دیکش ی غیج  مایشد. آ نی زم  جگاهش،نقشیگ

ازحدقه دراومده تندتند سرشو   یبا چشما   مایکنم. آ یجا کارشو تموم م نیباال هم ادیگفت: صدات ب 
 کرد...  یم نییوپا باال 

وپله ها رو تند    دیتماس گرفت هر دفعه خاموش بود. نگران لباس پوش مایآ  یچند بار با گوش تابان
 .نیی اومد. تارا هم دنبالش اومد پا رونی تابان از آشپزخونه ب یپا ی. پروانه با صدانییرفت پا

شو از رو    نیماش چییبرهان روزنامه بدست نگاهش کرد. تابان سو ؟یشده؟ چرا هول یتابان! مادر چ-
شارژ    دیخاموشه نگرانش شدم. تارا گفت: شا  شیگوش زنمیزنگ م  مایبرداشت:هر چه به آ یکنسول زیم

 تموم شده.  شیگوش

  ما،یهست نه از آ کایاز ها یتا االن نه خبر  ،ییرفته جا  کای داد با ها امیسابقه نداشته،صبح بهم پ-
 ۀخوام برم خون یرو تهران نداره م   یدختر خانواده اش شهرستانه به جز منو برادرش کس نیانم، انگر

 برمت بابا!    یروزنامه رو کنارگذاشت:من م یه؟هادیچ  هیقض نمیبب  یعمو هاد

 اومده.  شیبراشون پ یمشکل  دی: شادیممنون بابا! پروانه پرس -

... دینذار  خبری! پروانه گفت: تو رو خدا ما رو ب میاومد: بر رونینه مامان جون. برهان از اتاقش ب -
 از چه قراره تابان؟ هی: قضد یبرهان پرس
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 ه؟ یکدوم قض-

 کا؟ یوها  مایگم شدن آ نیهم-

 .دهیمگه بچه اند گم بشند! گفتم تلفن شو جواب نم-

تو شرکت    یگیوقت م یوقت وب   ؟یشیچرا چند ماهه اصالً خونه بند نم ه؟یبابت چ  تی تابان نگران-
 نداره؟  یکه تموم یچه جلسه ا نی! ایجلسه دار 

 بابا!  ستین یخبر  چیه-

انداخت بعد آروم   نییخوبم! تابان سرشو پا  واریجرز د یاگر دخترمو نشناسم ال  ؟منیزنی بچه گول م-
مخصوصًا   دی نگ  یبه کس یز یکردن... تموم حرفهاشو که زد گفت: قول بده چ فی آروم شروع کرد به تعر

داد: به   رونی شو ب نی. برهان نفس سنگشهیوگرنه از دستم دلخور م دیدون  یهاکان نفهمه شما م
 د؟ یهم خبر داد سیپل

 کنه ما هم تو شرکت.  یم قیدوست آتان افسر پرونده اس اونم جداگانه تحق-

 د؟ یکن ب یرو تعق  یکس ییتنها  دینگفته نبا یهاد نیا  د،یکرد یکار خطرناک -

تام داده به هاکان،آتان هم ناظرپرونده اس. با حرف   اری اخت نکهیو ا خبره،یب انیجر نیاز ا یعموهاد-
 ...دندیرس  یهاد ۀزدن به خون

 .یبگ  سیگفت: بهتره به پل یدرگوش هاد واشی برهان

 رفته مسافرت خارج.  گمیبفهمه، بهش م یز یخوام ماهور چ  ینم-

 به زنت دروغ نگو، مادره! حق داره بدونه بچه اش کجاست.  چوقتیه-

 شناسمش...   ی!مفتهی برهان از پا م-

به   یآدرس. هاکان نگاه  نیبه ا میکرد. رو به هاکان گفت: پاشو بر یتابان رو بررس  یگوش آتان
  یرفت آشپزخونه وبرم یهدف م یشد، ب ینشست وبلند م یقرار بود مدام م یخواهرش کرد ب 

کرد. رو به   یبار به ساعت نگاه م  کی قهیو هر پنج دق دی مال  یدستهاشو بهم م  ادیگشت، از استرس ز
 .میگفت: مواظب هانا ومامان باش تا ما برگرد نتابا
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 باشه... -

  یپالک خونه ا  مایبود، آ نیند. تنها شانس شون اکن دایپ  یز ی. نتونستند چدندی محل مورد نظر رس به
 کرده بود. امکی تابان پ یرفته بود برا ییرو که هجا

 فردا آدرسو بده بهروان! خودتم باهاش برو.  م،یبهتره برگرد-

خانواده. هاکان چشم بست و سرشو   یازاعضا یکیکرد پست فطرت! ربودن  ی دشوعملیتهد نیدوم-
 : حالت خوبه؟!د یداد. آتان نگران پرس هیتک  یبه صندل 

 برو خونه! آتان راه افتاد. -

فاصله گرفت: اسم   یاز صندل یاسم هارا دنیتو بره دنبال بچه ها! با شن  یبه جا یهاکان بهتره هارا-
 .اریاون کثافت رو جلوم ن 

 . رهیبگ  تیمسئول هیاونم  دیازخانوده اس، با یعضو یهارا یچه نخوا یچه بخوا-

 نداره که بخواد بهش بدم.  یتیمسئول چیه-

 مطمئن باش.  دهیاما عمو بهش م -

 ترسم. یم یل یترسم ازش، خ  یم ست،یراحت ن المیهنوزم بابت تابان خ-

 گرفتش.  دهیناد شهی! اما نمیحق دار -

 سابق رو بهش ندارم.  یاصالً حس برادر -

هرچند حق با توئه! دوباره چشماشو بست و به  میافتاد ری شماها گ نیبگم،ماها که ب یدونم چ ینم-
 داد. هیتک   یصندل

 حالت خوبه؟   یهاکان مطمئن-

 آره!-
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عمو هم   کاست، ی ها ۀکه چقدر وابست یدون یکنار هانا باشم م دیخاله از االن خودشو باخته، منم با-
خانواده رو جمع وجور کنه،   یاعضا ستین یکس  ،یفتی ب یرو سپرده دست تو، توهم بخوا زیهمه چ

 .یکن به خاطرعمو وخاله رو پا باش  یپس سع

 ! یزنیچقدرحرف م-

 . فتیممنونم از تعر-

 کارمون رو مشکل تر کرده.  نیاز شانس بد اون دختره هم باهاشه، ا-

 کار شده.  نیخودش وارد ا تی به رضا مایآ-

. به خونه  میدربرابر اونم مسئول  نکهیا یعن ی نیما بازه،ا ۀ پاش تو پروند ت،االنی رضا یب  ای تی با رضا-
رادمنش   ۀخانواد یبرا ی. اون شب،شب سختنگیرفت پارک   میرو زد ودر بازشد. مستق  موتی . ردندیرس

 ... اوردندی بدست ن  یسرنخ چیبود و ه

از دست   ی: کار د ی. برهان پرسیکالنتر  رهی ! فردا آتان میچ ی تکون داد:ه یشد هاکان؟ هاکان سر  یچ-
 . ستیمشخص ن ی چ یگفت: دستت درد نکنه برهان جون، فعالً ه یهاد اد؟ی من برم

نشون داد: ممنون عمو،   یخود یحتمًا بگو. هارا  ادی از دستم برم یکار  ای دیداشت ازیپس اگر کمک ن -
 بهش رفت.  یچشم غّره ا ی. هادمیایخودمون ازعهده اش برم

تو دخالت نکن،   ی عنیدر واقع مفهوم حرفش،  دیرنج  ی. برهان از حرف هارا گمیبرهان جون حتمًا م-
هم به  هینگاه بهم انداختند. با بلند شدن برهان، بق  هی نزد. تابان وهاکان  یحرف  یاما به خاطرهاد

 از او بلند شدند. تی تبع

 جون؟  یهاد یندار  یکار  -

  اجیبهت احت شتریب  نجایا ی. برهان رو به دخترش گفت: تابان بهتره امشب بمونیممنون که اومد-
 گفت.  یدارند. تابان چمش

 . یکن  یبرهان! ما رو شرمنده م یلطف کرد-

 خان... یهاد یکن یبشه همه رو جبران م دایکه پ  کایها-
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هم رفت تا ماهور رو آروم کنه.  یبه تابان چشم داشت. آتان کنار هانا موند.هاد یرچشم یز یهارا
 به هاکان نگاه کرد.   جی. تابان گگهید ایب  یسادیوا  یچ ی: براستادیهاکان وسط پله ا

 ! به اجبار همراه هاکان رفت باال... گمیم ایب یر ی گ یاستخاره م یدار -

  یتابان وپشت سرش هاکان وارد اتاق شد و در رو بست. تابان آب دهنشو قورت داد. تصّور نم  اول
دست لباس اسپرت درآورد. تابان با   هیکرد شب رو تو اتاق هاکان بمونه. هاکان سمت کمد رفت. 

حالشون   ما یوآ کای:به نظرت هادی شد،پرس   رهیشب خ  یک ی سمت پنجره رفت وبه تار یشرم دخترانه ا
  یبیآس نیلباس کنار تابان اومد: خدا کنه خوب باشه وگرنه کوچکتر ضیهاکان پس از تعو ؟وبهخ

 تو آغوش هاکان قرار داشت.  باً ی . تقردمیکار رو کردند به باد م  نیکه ا ییبهشون برسه دودمان اونها

 کرد دلم براش سوخت.   یم  یتابیب  یلیهانا خ -

حتمًا  دیبالش نذاشتند قبل خواب با  یشب رو بدون هم سر رو هیچون دوقلو هستند،اونها -
آتان   دوارمیرفت ام  یتو اتاق خودش م  یبعد هر ک دندیبوس یرو م گهیزدند وهمد یحرفهاشون م 

 .دی بتونه آرومش کنه. رفت رو تختش دراز کش

تخت نگاه کرد. عادت   یخال  ۀبه گوش نه،ی. تابان دست به سیداشت  یبخواب امروز روز سخت ری بگ  ایب-
تکه چوب اونجا   هی نیرو نداشت.ساعِد دستش رو چشماش نشست:ع  گهید یک یدر کنار  دنیبه خواب

 بخواب.   ریندارم راحت بگ تیدونم چه مرگته کار ینمون، م

خواهد کرد برخالف تصورش، هاکان وسط تخت   یشتر ی رو کاناپه راحت ترم. فکر کرد هاکان اصرار ب -
گل کرد.   ش ی وبخواب. حس لجباز اری پتو از تو کمد در ب  هیلطف درحق خودت بکن  هیپهن شد: پس 

  جرهازپن رونی. چشم به بدیآورد ودر رو محکم بست. رو کاناپه دراز کش رونیپتو وبالش از کمد ب  هی
.هوا تا چند وقت  دیکش یآخرشو م یفس هادوخت، به آسمون صاف وپرستاره. تابستان داشت ن 

هاکان که  یی زورگو ش،بهیپنج ماه فکر کرد،به عقد اجبار  نیا یشد. به تموم اتفاقات تو یسرد م گهید
  دهیشد تا رس یکه کم کم داشت عوض م  یحسش، به حس   رییبرده بودش تو شرکت خودش،به تغ 

  یداشت عوض م یز یچ هیته دلش  نکهیتفاوته، ا یشد گفت نسبت به هاکان ب  یکه نم ییجا هبود ب
 بود.  دهیبه اون حد نرس  یعنی ستیشد اما مطمئن بود عشق ن

 تابان؟-
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 بله؟ -

آتان رو خبر کنم    یخوا ی:حالت خوبه؟ مد یتو جاش نشست نگران پرس عیسر  ؟یار یقرص برام م هی-
   مارستان؟ی ب میبر

 .شمیقرص بهتر م  هیبا  ستین ازین-

 قرصهات کجاست؟ -

 رنگه. یآب یقوط هی خچال،یتو -

 ... ارمیاالن برات م -

دو متر   ،ییبا صدا هویکرد.  داشی پ  خچالیدوم  ۀگشت. باألخره تو طاقچ یم ی دنبال قوط  خچالی تو
  یخوب شناخت. خدا رو شکر کرد لباس مناسب   یلیرو خ  یهارا ی: گرسنه ات شده؟ صداد یاز جاش پر

 کرد.  میترسو پشت ظاهر سردش قا شهیبه تن داره. مثل هم

سّد راهش شد: تابان   یکه هارا رونی محترم. خواست از آشپزخونه بره ب یبا شما ندارم آقا یمن حرف-
 .رد بشم دیکنار،بذار  دیومحکم گفت: لطفًا بر  یلحظه به حرفهام گوش کن. تابان جد هی

 . یبر  ذارم یتا حرفمو نزنم نم -

کنار.عمدًا رو   دیمنتظرمه تا قرص شو ببرم براش لطفًا بر ست یجناب راد منش، شوهرم حالش خوب ن-
 .دیهم هست ۀفقط عقد کرد ست یچهره درهم کرد: اون شوهرت ن  یکرد. هارا دیشوهرم تأک ۀکلم

نزن   خودی دائم اون شوهرمه، منم دوستش دارم وعاشقشم، پس زور ب  ایجناب! چه عقد موقت باشه -
: قبالً بهت  د یصورت تابان برد درعوض تابان خودشوعقب کش ک ی. سرشو نزدیبر   ینم  ییکه راه به جا
  ستمرو خوا  یز یتا حاال نشده چ ارم،ی دوست دارم، عاشقتم، هرجور شده به دستت م گم،یگفتم بازم م

نشست رو بدن تابان، هرچه   یدستش آروم حلقه شد دور کمرش،عرق سردومال خودم نکرده باشم. 
گفت: ولم کن! حد ومرز خودتو بدون وگرنه   یتقال کرد خودشو آزاد کنه، نتونست. تابان با لحن منزجر 

نفس   کرد،کرد، لبهاش بناگوش تابان رو لمس  ی فکر م یا گهیزدیاون لحظه به چ ی. هاراینیب  یبد م
بلند هاکان که وسط پله ها  یبرد. صدا  یکه هوش ازسرش م یشد  یمست عطر تن دیکش ی قیعم
 انداخت تو ساختمون ورنگ از صورت تابان پروند. نیبود طن سادهیوا
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 جیاومدند.هاکان گ رونیبلند هاکان همه ازاتاقهاشون ب یصدا ؟بایهارا یکن  یم یچه غلط یدار -
رو  گهید  ۀسه پل ش،یپ ۀقیچند دق ۀصحن دنیود تی به خون نشسته از عصبان ییومنگ، با چشما

 ی. آتان به موقع خودشو رسوند بهش.هادنییچهارم گرفت و پرت شد پا ۀپل  یاومد پاش رو نییپا
شده بودند.هانا هراسون خودشو به   رهی که راه تابان رو سّد کرده بود خ یوماهور هاج وواج به هارا

 دنیوکنارش زد،نگران کنارهاکان زانو زد. با د یهارا ۀ نیآتان رسوند. تابان با دودست، زد تخت س 
گفت: دخترم اجازه بده.  یلب نجوا کرد: آتان! هاد ر ی تو دلش نشست.ز یبسته اش ترس یچشما

 کنار رفت. بانتا

 به اتاقش...  مشی آتان کمک کن ببر-

   ؟یداشت کاری: تو آشپزخونه چدیشدند... آتان پرس  ریاشکهاش سراز یک  دینفهم تابان

قرص براش ببرم گفتم بذار به تو بگم گفت نه! اومدم آشپزخونه قرص شو ببرم که   هیهاکان گفت -
دفعه صداش   هی  نکهیا یکردم اومده بود دنبالم، برا ر یپشت سرم ظاهر شد، احتماالً چون د یهارا

  ساژبدست رفت آشپزخونه...  هانا شونه هاشو ما یداد و گوش یلب فحش  ریز  یرفت باال. آتان عصب 
اومد.  رونیبه همراه دکتر ازاتاق ب  ی. هادیست یتو مقصر ن میدون ی! همه مزمیعز ستین یز یداد: چ

زد:دخترم حالش   یدکتر رو بشنوند. دکتر رو به تابان، لبخند معنادار  یهمه گوش شدند تا حرفها
  یننگرا یبودن عود کرده جا ی براثر عصب  شهیهم مثل هم گرنشیخورده، م  چیخوبه، فقط پاش پ 

 تکون داد...  ی. تابان سر ستین

 از کنارش بلند شد رو به تابان گفت: مادر مواظبش باش.  ماهور

و خودتو لوس کن   ری بگ یازآب گل آلود ماه یتون  یزد به هاکان:تا م یچشم ماهورجون. آتان چشمک-
 .  شهی نم  بتیتابان نص  یزهایناپره نیاز ا گهیکه د

  ریبوس براش فرستاد: شب بخ  هی کنم.هانا  یم یمو سر تو خال  یکه اگرپا بشم دق دل رونیفقط برو ب -
  مهین نکهیآتان بگو به فکر ا ایبه من  یداشت یدست همسرشو گرفت به تابان گفت:کار  یداداش.هاد

 شب هم نباش.  

نشسته   ؟اخمیرفتند. تابان در رو بست و اومد لب تخت نشست: بهتر  رونیچشم عمو!همه ازاتاق ب-
 بود.   شینشون از بداخالق  شیشونیرو پ
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  نیامشب موندم بب  هیسرم  رِ یخ ام، یاون برادرت بود که نذاشت ب  ری؟تقص یکن  یم یحاال چرا بدخلق -
 به پا شد. یچه َالم شنگه ا

 رو کالً فراموش کرده بودم. ی! هارامیخودم عصبان یفکر  یباز -

 نشست رو صورت تابان. نیهاکان؟! نگاه هاکان، سنگ-

 !یخور  یحرص وجوش م  یبا هر مسئله ا ؟یبر  یم  نیخودتو ازب ینطور یا یدون  یم-

و دوستت   کای! گم شدن ها؟یدی خند  یوم ی گفت یاومد خوش وخّرم م یبال سر تارا م نیا یتو بود-
  نمیب یم یوقت  شهیاعصابم خورد م دارهیکنم؟ دلشوره دست از سرم برنم  کاری چ ه؟یاتفاق معمول  هی
خدا  داکه خ  مایاز همه آ شتریکشند از نبودنش،ب یدارند زجرم  هیوبق  ست یخانواده ام ن یاز اعضا یکی
 .ادی سر اون دختر بدبخت ن ییکنم بال یم

 خودتم مهمه. یاما سالمت ،یگیم  یفهم چ یم-

 مثل خوره افتاده به جونم. یفکر هارا-

 بکنه.  یتونه کار  یراحت باشه چون نم  التیاز جانب من خ -

 ! ستمیمطمئن ن یازهارا-

 قدم از قدم برندارم خوبه؟  ییکنم تنها یم ی که بتونم سع ییتاجا-

  ذارهینم یترس از هارا  کا،یشدن ها شه،گمیم یدونم تهش چ یطرف که نم هیشرکت وکارخونه از -
 راحت باشم.

  یدون یخوام، م یونق نقو نم  ض یومنم شوهِر مر فتهی به خطرم  تیسالمت یکن  ینطور یا یاگربخوا-
کمتر   یکن   تی! اگر رعایکن یبازم کار خودتو م کنهیم د یتشد گرنتویاضطراب واسترس م ت،یعصبان 

 هی دی. هاکان خودشو کشیکن  تی ری واونها را مد  یبه کارهات برس یتون  یوبهتر م یشیدچار سردرد م 
 تخت.   طرف

 داشت.  دیکرد هنوز ترد ی خال   یبه جا ی. تابان نگاهیراحت تر   نجای،ای شیم تی رو کاناپه اذ-

 . دیزد آروم وبا فاصله دراز کش ایتابان دل به در ؟یر یگ  یاستخاره م-
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راحت    یطور  نی: ادهیتابان تازه متوجه شد با مانتو و شال خواب ؟یلباسها بخواب  نیبا ا یخوا یم-
. نگاهش تو نگاه هاکان قفل دعقبیکم سمت تابان اومد. تابان خودشو کش هیترم! هاکان 
  یتوجه به تابان دست برد وآروم شالشو از سر برداشت وگذاشت رو تاج تخت.برا یشد.هاکان ب

  ۀر یموهاش و بوشون کرد. نگاه خ یال دیکش ی. دستدید همسرشو  ۀلخت وشبق گون یموها ارب  نیاول
ادامه بده. برگشت سرجاش. ساعد دستش رو چشمها قرا گرفت. بعد   نیازا شتر یتابان اجازه نداد ب 

تابان   ی. چشمایبنداز   رونیشال ب ری موهاتو از ز یبه بعد حق ندار  نیگفت:ازا یا قهیازمکث چند دق
 گرد شدند.  تعجباز 

شو   چیدفعه بگو بقچه پ هی؟یدیوبه خورد من م   یکن یخودت طرح م  یقانون برا هیتو چرا هر روز -
 ! گهید

. نشست تو  یباش دوست ندارم تو چشم باش یکن، معمول تیرعا ،یبش چیخواد بقچه پ  ینم-
نکن گفتم باشه،   شیآرا ینشون نداد. تابان معترض گفت: گفت یعکس العمل چیتخت.هاکان ه

  ری دفعه بگو برو بم هینباشه  رونی موهات ب یگیگفتم چشم،االنم م ارمتیبرمت وم یخودم م یگفت
 ! گهید

 باش.  یمعمول  یر یخواد بم  ینه م یبش چی خواد بقچه پ ینه م-

 کشم. یهاکان از دستت خودمو م-

  هی! ه؟یچ ی دون یگفت:اصالً م ی. تابان با لحن زار دمیچون من اجازه نم ستیجونتم دست خودت ن -
با خودم روشن    فمیخوب و رنگارنگت برام بگو تا منم تکل  یبرام بذار از اخالقها یه یکالس توج  هیروز 

 بکنم، خوبه جناب راد منش؟   دیبا کاریبشه که چ

 .یار یبدست ب  یتون ید مخودت تو دوران عق  یبدون  یخوا  یم یهرچ  ستین یاز یبه اونم ن-

جون   یبال  یرو درست کرده و شد قهی کج سل یِ خاک تو یهاکان به خدا تو خلقتت موندم خدا چطور -
 من!

پشت به هاکان دراز   دید دهیفا ی. تابان بحث کردن رو ب دهیمنم آفر دهیکه تو رو آفر یهمون جور -
تعجب داشت که چرا مخالفت   یخودشم جا یبعد توآغوش هاکان جا گرفت. برا قهی. چند دقدیکش
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  نقدرغرینه! هاکان دِرگوشش زمزمه کرد: ا  یگ یم یفرصت طلب گمیم یوجود گفت:وقت نیبا ا کنهینم
 گفت: زورگو!  یلب  ری. تابان زادینق نقو بدم م یمن از زنها زنن

کرد خودشو آزاد کنه که هاکان  یتابان سع  ؟یکن  یبحث م  یزورگو هستم چرا الک  یدون یحاال که م-
 ؟ یولو نخور  نقدریا شهیمعترض شد: م

 . ادیخوابم نم ینطور یآخه ا-

 تقال نکرد... گهیحرف نباشه. تابان د گهید ادی درعوض من خوابم م-

   ؟یکن یم هیماهور رو پاک کرد: چرا گر یاشکها یهاد

 بکنه. یکار  نیچن  یکردم هارا  یفکر نم-

دست از پا خطا کنه.به زور تونست ماهور رو قانع کنه که  ذارمیمن حواسم بهش هست نم زمی عز-
 نخواهد افتاد...  یاتفاق

به کمک آتان دست ا  مایمدت برنا برادرآ نیگذشت. تو ا یم مای وآ کایشدن ها دیهفته از ناپد هی
 ؟ی ر ی: حاال کجا م د یاومدند. آتان پرس رونیب یز کالنتر جستجو برنداشت... آتان وبرنا باهم ا

 . کنهیام م وونهیداره د مای دونم! فکرآ ینم-

 ه؟ یکارت چ-

 معاون شرکت... هستم.-

 کردند...  یخداحافظ گهیو ازهمد دمیشد بهت اّطالع م  یمن دنبال پرونده هستم خبر -

رسوند. با    عیبود. آتان خودشو سر دهیبدست هاکان رس یدتر یجد یازقبرس برگشته وخبرها بامداد
 بامداد دست داد ونشست. 

 شده هاکان؟ هاکان با ابرو به بامداد اشاره کرد. نگاه آتان رفت سمت بامداد.  یچ-

هتل اقامت   هیننشستم، تو  کاری مدت ب نیراستش معاون شرکت قبرس نذاشت برم داخل منم تو ا-
  یم یز یچ هیبرم داخل شرکت، سؤال کردم همه انگار از  ذارندیچرا نم نکهیعّلت ا یگرفتم، ازچند نفر 
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من   مانرم ا  یسراغ کس گهیسرم وکتکم زدند که د ختندیر  یشب که تو هتل بودم چند نفر  هی دندیترس
که   یگفت دستور دادند کس یرو مجبور کنم زبون باز کنه، م  شونیکیدست بردار نبودم تونستم با پول 

  یجا  یکی  هایجواب داد که تازگ دمیعّلت رو پرس یحق ورود به شرکت رو نداره، وقت  ادیم رانیاز ا
نگاه کردند.   گهیکمانه. آتان وهاکان متعجب به همد نی اسمش هم رنگ کنهیم است ینشسته ور یهارا

 ه؟ یکمان ک نیرنگ نی : حاال ادیهاکان پرس

 : د ی. آتان پرسارمی باره بدست ب نیدر ا یز یدونم، نتونستم چ یمنم نم-

 شه؟ی االن شرکت قبرس توسط ما اداره نم  یعنی-

 گهید یکی ِملک به نام  یچون از نظر قانون  میدار ازیزبردست وکارکشته ن  لیوک هیکار به  نیا ینه! برا-
 . دنشیاس که متأسفانه  با پول خر

 چه خبر؟  ی:آتان از کالنتر دی. هاکان پرسشهیتر م دهیچی موضوع داره پ میرو کم داشت نیهم-

هم  یتعداد هیاز اون خونه ها فّعال بود،  یکی رفتند تنها  میرو که بهشون داد  یاون چند آدرس-
 شدند.   ریدستگ

 نشد؟ یخبر   مایوآ کای ها از–

پدر ومادرت، آتان توهم با داراب برو سراغ   شی برو پ  ریبگ  یهفته مرخص هی نه! روبه بامداد کرد: -
 . میوقتشه از اون شروع کن گهید ،یبیغ

 ؟ یمطمئن -

چونه،   ریدستش نشست ز دیچشم گفتن، اتاقو ترک کردند. کالفه سمت پنجره چرخ هیآره! هردو با -
رو  حوصله و هانا    یرو ب کا،ماهوری . نبود هازدیوفکرش حول وحوش خانواده َپر م  ابونینگاهش به خ 

نداشت. ماهور روزها    یشب و روز براش فرق گهیکار، د یکالفه کرده بود. هانا باغرق کردن خودش تو 
کارها   نی شد با ا  یاشک م سی افتاد وشبها چشمهاش صورتش خ یاز دستش نم یآلبوم خانوادگ 

 شد...  یم  تیاذ یلیخ

 دراومد تو: اجازه هست؟   ی!سِرمهراب از الد ییآورد:بفرما  رونی در،سرشو ازلب تاپ ب ۀتق با

  ؟ینشست:چطور  شیشگی هم یسالم اومد داخل وسرجا هیتو. با   ایب-
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 تو چه خبر؟  شه،یم داتیپ  ییهویبعد   ستت،یمدته ن هی-

تازه از سوئد   ادتتیع  امیببخش نتونستم ب ؟یمدت حال ندار بود هی دمیهمه جا امن وامانه، شن-
 اومدم. دمیبرگشتم تا شن

 ؟ یکن دایدختر مورد عالقه تو پ ی!هنوز نتونستیدیزحمت کش-

کرد    یبه منه آس وپاس زن بده! هاکان لب تاپ شو ِاستن با ادیم یدلت خوشه!زن کجا بود؟ ک-
 .زی گوشه ازم هیوگذاشت 

  یم یدخترمگه چ هی! لی زتکمیدار،شغل پردرآمد،همه چ الت،خانوادهین،تحصی مگه چته؟ خونه،ماش-
 زها؟یچ  نیاز ا ریخواد غ

 ! دست رو دل پرخونم نذار!یه یه یه-

 !یدار   یپس معلومه دل پر -

» نه «  هیدختر شدم اونم صاف نگذاشت ونه برداشت  هیعاشق  ییاز تو چه پنهان زمان دانشجو-
 محکم داد و زد تو برجکم.

 ؟ یشد! چرا تا حاال نگفت ختهیکرک وپرت ر   یو حساب-

 ! گهیاالن گفتم د-

 ؟اون دختر ازدواج کرده -

 نه، هنوزازدواج نکرده.  دمشیکه د یچند بار -

 ؟ یکن ینم یچرا دوباره ازش خواستگار -

 ترسم باز جواب رد بهم بده.  یم-

 دلت هنوز باهاشه؟ -

 آره! ییجورا هی-
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 من باهاش حرف بزنم؟  یخوا یم-

 خوام.  یوقتش بشه حتمًا ازت م-

 تا نبردنش.  یبهتر دست بجنبون -

 به نوبت...  ابیآس  کشهیطول نم  ادیز-

  یمهراب حرف یدونست تابان جلو یگذاشت. تابان وارد شد. هاکان م مهیدر حرفشون رو ن یصدا
روبرو نشدن با   یکه برا یدختر با سماجت نیوارد شد سالم هم نکرد ازغّد بودن ا یوقت  یحت زنهینم

  نیبارا نی چند رونی تونست به مهراب بگه بره ب یتفرش از اون بود. نم ۀمهراب داشت نشون دهند
دستشو سمت   ستاد،مؤدبانهی گردم. دم درا یرو کرده بود پس بلند شد:ببخش مهراب االن بر م  کار

زد: ممنون  یبه مهراب بعد به هاکان کرد لبخند ی. تابان نگاهیخانم شکور   دیی:بفرما دیکش رونیب
بازتر شد: با اجازه.   ششیبهش رفت که تابان ن  یا.هاکان نامحسوس چشم غّره دییشما بفرما  سییر

 کرد...  یمهراب داشت نگاهشون م

 نجاست؟ یپسره ا ن ی: باز ادیپرس یاتاقش که بسته شدعصبان  در

مانتوش درآورد   بیدونم وتو! تابان نامه رو ازج یمن م یار ی دبه درب یچند بار بگم دوستمه! بخوا-
 نشست. هاکان نامه رو گرفت.  زشی اش و رفت پشت م نهیرو تخت س   دیوکوب

 از همون نامه هاست؟ -

  قاً یآقا دق نیا ۀسر وکل رسهیبدستم م یگفتم!هر وقت نامه ا یهاکان ک نی که! بب ینی ب یم یدار -
 دوستت هم انجام ِبدن.  نیا ۀدربار قیتحق هی یبهتره بد شه،یم دایهمون روز پ 

 اتفاقه. هیهمه اش  نهایا یکن یم  یرو ادهیز یدار  گهید-

. رو  فتمیتوش نوشته، دارم از استرس پس م  یچ نی از من گفتن بود، حاال اون نامه رو باز کن بب -
  کایها دنی عکس هم همراه نامه بود. با د هی نبارینامه رو باز کرد. ا  عینشست. سر یصندل نیکترینزد
  مایوآ   کای دوابروش. تابان بلند شد واومد کنارش نشست.ها نی نشست ب یتو عکس اخم  مایوآ

خوند. نامه رو   یدرظاهر سالم بودند. هاکان شروع کرد به خوندن نامه.تابان هم همزمان باهاش م
 داد تابان. 
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 ؟ یکن  کار ی چ یخوا  یحاال م-

اجرا کرده کارهاشو  یکی  یک یفرسته تا حاال  ینامه ها رو م نیکه ا یمغزم قفل کرده، اون پست فطر -
  ی کپ هیبه آتان تا  دمیخواد. دست تابان نشست رو شونه اش: نامه رو م  یازم م یچ قاً یدونم دق ینم

 وبرسونه دست بهروان.  رهی ازش بگ

 !یی برم سراغ هجا دیبا-

  یفکراساس هیتا  میشی خونه تون دورهم جمع م  امیامشب م ،یر ینگ میبهتره باعجله تصم -
خونه! چون من    یر یحاال م  نیهم ی ر یاسترس واضطراب بگ ،یبش  یدوباره عصبان یبخوا م،هاکانیبکن 

باور کنم   یعنیباال:   دیابروش پر هیرو ندارم.  نمتیوچند روز تو اون حال بب   یفتی ب نکهیطاقت ا
 گهیزد تو ساق پاش که هاکان از درد دوال شد و پاشو ماساژ داد: تابان د یک یکفش  ۀبا پاشن  ؟ینگرانم

دلش خواست بارم   یوهر چ سهی نتونسته مثل تو جلوم وا یدختر  چیحاال ه ،تایگذرونیازحد م یدار 
 کنه وجفتک بزنه. 

 االغ شدم آره؟  گهیاالن من د-

اکان به موقع دست جلو دهنش گرفت:  بزنه که ه  غیمتر بازکرد تا ج هیبال نسبت االغ! تابان دهنشو -
 کرد. یگرده شده نگاهش م یتابان با چشما نجا؟یا زنیوهمه بر یآبرومو ببر  یخوا  ی؟میشد وونهید

 گفت.   یتکون داد واوهوم ی. تابان با دهن بسته سر ینز  غیدارم که ج  یدستمو برم  یبه شرط -

و پر   قینفس عم  هیگفت.هاکان آروم دستشو برداشت.تابان  یبازبا دهن بسته اوهوم ؟یدیقول م-
 شدم.  ی: داشتم...خفه.... مد یکش ییسروصدا

 هیخوام  ی منه بدبخت چطور م شم،یم وونهیدارم از دستت د گهیبرنامه دارم د هیتابان هر روز با تو -
هاکان صورتشو   ؟یگ یتابان تا آخر بازشد: جاِن من راست م شیدونم؟ ن  یکنم، نم یعمر باهات زندگ

بعد دوباره    یرفت. کم  رونی بلند شد واز اتاق ب ؟یدیجون خودتو قسم نخور فهم  چوقتی برد:ه کترینزد
هاکان به خودش اومد:   یبود. با صدا ششیپ قهیچند دق  یدم درظاهر شد.تابان هنوز تو شوک حرفها

 دست آتان!  ین حاال نامه رو برسو نیبهتره هم 

 !گمیتو دستش کرد:نامه رو م ۀهان! هاکان اشاره به نام-
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 پسر  نیغر زد:ا رلبی ز ادیدرب  ی جیآها !باشه! با رفتن هاکان سرشو محکم به دو طرف تکون داد تا ازگ-

 آتان... شیمرتب ودر اتاقو قفل کرد ورفت پ  زشویم ع یاس!سر وونهید رسماً 

 ده؟ یدستت رس یبه عکس ونامه کرد: ک  ینگاه آتان

به داراب اصل   یبد  یر یازش بگ یکپ  هیبه هاکان نشونش دادم، گفت بدم به تو   ش،اولیساعت پ  هی-
 .فشی بهروان. آتان نامه رو گذاشت تو ک یشو بد

داشت. آتان   دیخواست بزنه ترد یرو که م  یمکث کرد. حرف  هیباشه. تابان تا دم در رفت -
  یم یز ی: چ دیهنوز مردده پرس  د ید ی. وقت رهیشو بگ می رفتن وموندن تصم  نی منتظرنگاهش کرد تا ب

 تابان راه رفته رو برگشت.  ؟یبگ یخوا

 آره!-

 شنوم! یم-

 خوام بگم خودمم شک دارم.  یرو که م یز یچ-

 چطور؟ -

مورد   نیا یراحت تره، به هاکانم گفتم، متأسفانه برا المیحدسه اما بهت بگم خ هیاز نظر من فقط -
 نداره. آتان سکوت کرد تا حرفشو بزنه.  ییگوش شنوا

 ؟ یشناس یدوست هاکان رو چقدر م  نیتو ا-

 کدومشون؟-

 !گمیمهراب رو م نیهم-

با   شتریادامه داشته تا حاال البّته ب مونیبعد از اون هم دوست میبا هم بود رستانی دب هیخوب!ما تو -
نامه بدستم  هی یچهل وپنج روز  باً یشو خاروند وگفت: تقر یشونیپ ی. مصلحتامی هاکانه تا منو ت

  داشیآقا درست همون روز پ  نیهاکان،ا یبرم برا یکه هر وقت نامه رو م  نهیجالب ا رسه،یم
نظر منه،نسبت به دوست هاکان اصالً حس   نیتو دفترهاکان نشسته بود،البّته گفتم که!ا شه،االنمیم

 . هیجور هیندارم   یخوب
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 مهراب هم بوده. رسهی هر وقت نامه ها بدستت م یتو مطمئن -

هانا؟ چرا    ای یهارا ایتو  ایهاکان  یبرا رهی راست نم هیچرا نامه ها   نکهیا گهیسؤال د هیصد درصد! -
شما شدم؟ سؤاالت تابان،آتان رو هم به فکر فروبرد.   ۀکه تازه وارد خانواد یمن برسند؟ من بدست دیبا

 موضوع توجه نکرده بود؟ نیحق با تابان بود، چرا تا حاال خودش به ا

 کنم.  یم  یر یگیموضوع رو به هاکان نگو! خودم پ نیا گهیتابان د-

 ؟یدیشو... بهم خبرم  جهینت-

از ته دل زد: ازت ممنونم که به حرفهام   ی. تابان لبخندگمیرو م   یخودم همه چ یراحت به آبج   التیخ-
 .یگوش داد

 تشکرزد و رفت...  ۀلبخند به نشون هی.تابان لشیخواهر!اونم ازنوع ذل  هیو مییما میکن  کاریچ-

                **************************************** 

فاصله گرفت   واری.از ددیبه گوشش رس ییپاها ی. صدادیوارکشید یخط رو رو  نیچهاردهم مایآ
رو برده    کایبود که ها  یشدند گوش سپرد. دوساعت یم کی که به اتاق نزد ییپاها یوهراسون به صدا

  هیوچشم دوخت به در.  ستادیباز شد. ناخودآگاه سرجاش ا یبد یازش نبود. در با صدا یوهنوز خبر 
از جا کنده شد. کنار   مایوسط اتاق پرت شد،در رو بسته و از پشت قفل کردند و رفتند.آ یز یچ هی فعهد

سقف،  زونِ ی نوِر کمرنِگ تک چراِغ آو  ری. زدینشن یو زانو زد. چند بارصداش کرد. جواب دیرس  کایها
 بار اشکش دراومد.  نیاول  یبود. برا نی افتاد که کالً داغون وخون ینگاهش به صورت 

رو صورتشو پاک کرد. با   یترسم! با پرشالش خونها یم یی تورو خدا جواب بده من ازتنها کای !هاکایها-
 هیاتاقک پهن بود.  ۀکه گوش یرو موکت رنگ و رو رفته ا  دیهاشو گرفت وکش ربغلی تموم قدرت ز

  شوداد وپاها هیسرش تک پشت  واری به د دیکه نشن  یگذاشت. دوباره صداش کرد جواب رسرشیبالش ز
کرد   یخودشو سپر دختر  کا،یباهاش آشنا شده بود. ها یشد که تصادف  یپسر  ۀر ی تو شکم جمع کرد. خ

 ونیخودشو مد مایبرسه. آ یب یازش نداشت و اونقدر مرد بود که نذاره بهش آس  یکه شناخت کامل 
  هاشاتاقک تا پلک ۀدود گرفت واریدونست. با پشت دست اشکهاشو پاک کرد. زل زد به در ود یاون م

 هم افتاد... یرو
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به خودش داد و نگاهش   یخشک شده بود. کش وقوس دنیجا خواب  هیشد. بدنش از  داریب  یناله ا با
  یتکون  کایها ؟یشنو یصدامو م ؟ی شد داریب  کای روش خم شد: ها  عیجدا وسر وار ی. از دکایافتاد به ها

بده. اخمهاش توهم بود:   هیتک  واریکمکش کرد به د ما ی. آدیبه خودش داد، به زور خودشو باال کش
کرد دردهاشو   یشدند.سع  ریدوباره سراز مایآ یشنوم. اشکها یم ستم،یکر ن  یزن یدختر تو چقدر داد م

فرشته  هی  دمیشا ؟یروح  هینکنه تو  ؟یکن  یم هیرو نگران نکنه: چرا گر مایآ نی ازا شتریپنهان کنه تا ب 
وسط    مایآ ؟یکن   حتومنو ازدست نق زدن هاش را   یکن تشیسرتق تا هدا ۀسراغ اون دختر یکه اومد

  یبرنم یدست از شوخ  تیموقع نیا یخنده اش گرفت، آروم زد رو شونه اش: بدجنس!تو، تو ه،یگر
  نیحسابم با کرام الکاتب   رمیکرد:اگر بخوام مثل تو ماتم بگ مای قرمز آ یبه چشما ینگاه مین ؟یدار 

اون همه آبغوره گرفتن مغزت رو به کار بنداز   یبه جا ،یکن  نیف  نیوف یغر بزن  یاست، تو فقط بلد
 . یکن دایپ  نجایفرار از ا یبرا یراه حل  هی دیشا

  یمن جون سالم به در نم یاز کتک ها یخبرها سالم برگشت  یاون از خدا ب  یاگربا کتک ها  کایها-
واون همه نگهبان   یبتون یوارهایبا وجود د شهی! با دستها به اطرافش اشاره کرد: به نظرت میبر 
همراه شد   ردبا د  کایها ۀمداربسته کار گذاشته شده. خند نیفرار کرد؟ حاال بماند چند تا دورب نجایازا

 شده از درد خفه اش کرد.  دیکل  یدندونها ریکه ز

ما  ه؟یخوان؟حرف حساب شون چ یم  ینگه مون داشتند؟ اصالً چ  نجایا یچ یبرا یدون  ی! نمکایها-
 .میباهاشون ندار  یکه کار 

 نبود. نیدونستم که االن حال وروزمون ا یاگر م-

 دنبالمون؟  ومدندیپس چرا تا حاال ن  مییدادم کجا امکیمن اون روز به تابان پ -

 یتا اونجا رفته،من مطمئنم دنبالمون م سیحتمًا پل  ست ین یامن یجا گهیکه لو بره د یی!جانابغه-
 . میبمون  نجایا  ذارهیگردند، هاکان نم

 کنند. دامونیکاش زودتر پ-

 به خدا باشه... دتیام-

             *********************************************** 
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بچه ها دارند تموم   شهیدرست نم یز ی پروانه نشست: ماهوربا غصه چ یماهور تودستها یدستها
 دل نگران شون نکن.  گهیکنند تو د ی تالش خودشون رو م 

مادرش   ی وبه ضجه ها نشسته ی...هاراشمیم وونهیدارم د ستین یپروانه دوهفته اس ازپسرم خبر -
خودتو عذاب نده انشاءا... که حالش خوبه.  نقدریکرد. بلند شد اومد کنارش: مادرجون ا ینگاه م

  یکن! پروانه نچ  داشیکنم پ  یکن!خواهش م دایگذاشت: پسرم بردرتو پ  یهارا  ۀماهور سرشو رو شون
هم خودتو عذاب  ینجور یکم استراحت کن ا هیتو اتاقت  میکرد و رو شونه شو ماساژداد: بلند شو بر

تا دم در با نگاهش   ی. به حرف پروانه گوش داد وهمراهش رفت. هادشندیم  تیّ اذ هیهم بق یدیم
 نشده؟ ی: هنوز خبر د یبدرقه اش کرد. برهان پرس

 ! یخبر  چینه!ه-

 گه؟ یم یچ  سیپل-

هم  هیکرده از بق یتو زندون کشته شده که گفتند خودزن شونیک یرو که گرفته بودند  ینفر اون چند -
  یباال. موقع رد شدن از اتاق هاکان مکث ۀبلند شد و رفت طبق ی. هاراارندی درب یخاص  زینتونستند چ

تو    یطلقدفعه سکوت م  هی. در زد و وارد شد. دیشن یپچ پچ م ی. فقط صداسادیکرد و فال گوش وا
خواست دهن باز کنه که دست تابان رو دستش نشست. آتان    دنشیشد. هاکان با د  جادیتاق اا

  دیزد:صاحب خونه با یبه هاکان اخمو نگاه کرد، پوزخند  دیتو. با ترد ایب یدم در موند یچ یگفت: برا
مهمون  : گفت ی. هانا، آتان وتابان به هاکان چشم دوختند.هاکان با لحن سرددهیاجازه بده که نم 

جناب   ید یبا همون پوزخند، مخاطبش آتان و نگاهش به تابان بود: شن  یخوام. هارا یناخونده نم 
خواست   یکه م یکار  نی. اگر چه با اسادیهاکان وا ی آتان! تابان از کنار هانا بلندشد وپشت صندل 

  یز یر خودشو مجبورکرد. دستهاش دور گردن هاکان حلقه شد وبوس  یانجام بده براش سخت بود ول
حسرتبار چشم از   یهضم بود. هارا رقابلی وغ رانهیهاکان غافلگ یکنار گوشش نشوند. حرکت تابان برا

 نیرو دستهاش زد. آتان وهانا از ا  یتابان رو گرفت و بوس یداشت. هاکان دستها یتابان برنم
 آوردند.  یدوتا داشتند شاخ در م یز ی ناپره

خونسرد وارد شد و نشست   یل یبرگشت سمت آتان، خ  ینه؟ نگاه حسرتبار هارا ای تو  یایباألخره م-
نشون   تیتابان نشست سرجاش. درگوشش نجوا کرد: حساس یتابان. هاکان با فشارآروم دستها یجا
 .  کنهی خودت استفاده م هیاز نقطه ضعفت عل یبد
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نگاه کردند. آتان گفت:   گهیبود تا من اومدم قطع شد. همه به همد  یبحثتون راجع به چ  دیخوب بگ-
 . میزد یحرف م  کای ها ۀدربار میداشت

 دنبالشون. ییجواب داد: قراره هاکان وتابان ِبرند چند جا  نباریهانا ا د؟یدیتا حاال به کجا رس -

.هانا دلسوزانه گفت:من  هیآتان گفت:تو حواست به کارخونه وبابا باشه کاف اد؟ی ازدست من برم یکار -
  یتنهاش بذارم. هارا طیشرا نیخوام تو ا  یحواسم بهش باشه نم  شتریبابا تا ب   شیپ  رمیمدت م هی

  رم. تابان جواب داد:من حواسم به ُپستش هست آدم دایمونه خال  ی :اونوقت ُپست خودت مد یپرس
خواد   یگرفت: شما نم دهیاخم برگشت بهش نگاه کرد. تابان نگاه هاکان رو ناد جاش بذارم. هاکان با

 . دیباش یز ینگران چ

 به پا نشه.  ییوسط حرفشون اومد تا باز دعوا  عیآتان سر د؟یچه عجب شما زبون باز کرد-

فرستم  یفردا دوتا از بچه ها رو م یهارا یخودش برگرده، راست  کهیمونه تا زمان   یمعاون هانا جاش م-
 ان؟ یبا نگاه به تابان ازجاش بلند شد: ساعت چند م یکن. هارا  یانبار باهاشون همکار  دیبازد یبرا

 . ستیهنوز مشخص ن-

  یباهات صحبت کنم؟ نگاهها شهیسپارم حواسشون باشه. با آرامش رو به تابان کرد:م یبه بچه ها م -
 بود. یت ینارضا شده نشون از جادیوسکوت ا  رهیخ

کار اشکال  نیا یخوام با تابان حرف بزنم کجا  یم قهیچند دق د؟یکن  ینگاه م ینطور یچرا ا-
 . ذارمیمن نم  یعنی!شهیانداخت: نم نی محکم وتوأم با لحن سرد هاکان تو اتاق طن یداره؟صدا

 اونوقت چرا؟ -

 ! لیدل کی به هزار و-

 ر؟ ی اس ای یتو زن گرفت -

! با هر دوتاتون هیکرد:کاف  یگر  یانج یگرفت که آتان م ی نداره. بحث داشت باال م یاونش به تو ربط -
به   ی. تابان نگاهقهیچند دق ؟فقطیکن  یکارم ی:چ دیتوجه به هشدار آتان ازتابان پرس یب یهستم. هارا

 کرد.  یهاکان عصبان 
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 !یدی: پس ترس شترشد یب  یدارم. پوزخند هارا یقدم هم برنم  هیشوهرم   ۀاجاز یب-

 ! تمومش کن! یداد زد:هارا باً ی ! هانا تقرری نخ-

 هانا تو هم! -

 . یکن یمورد م  یبحث ب   نجایا  ینشست یباش   کایها ی راه حل برا  هیبه فکر  نکه یا یآره! منم! به جا-

  دیبا ینشده دنبال چه راه حل رتونیدستگ یز یوچ دیدنبال پرونده اس، شماها هم گشت سیپل  یوقت-
  ییبلند شد با گامها ینیبه سنگ یحاال! هارا   نی! همرونی گفت: از اتاقم برو ب نی باشم؟ هاکان خشمگ

  ألخرهبا گه،ید یجا هینشد  نجایکرد، برگشت وبه تابان گفت: ا یدم در، مکث  دیشمرده ومنظم رس
حس   یبا تو نداره. نگاه وپوزخند هارا ی حرف چیزنم. هاکان محکمتر از قبل گفت: تابان ه یحرفمو م 

 یمحکم وجد یل یرفت هاکان برگشت پشت سرش خ یکه هارا نیرو بهش القا کرد.هم یبد
 یتابان به هانا وآتان که تو سکوت نگاهشون م ؟ید یفهم  یزن ی حرف نم یبا هارا   چوقتی گفت:ه

  یدون یا خودت مداد:باشه! ام رونیب  یدور خودش زد ونفس یحوصله چرخ  یدوخت، ب  شمکردند چ
بندازه پس از طرف   رمیگ  ییتونه تنها یم یینشسته وهر جا نیهمه جوره تو کم   رونیاون ب یکه! هارا
 تونم قول بدم. یاون نم

صحبت رو عوض کرد:    ری. آتان خسته از بحث بوجود اومده مسذارمیشده زنده اش نم کتی نزد نمیبب -
 به معاونم بگو. یداشت یشدند،کار  دهیدزد مای وآ کای که ها ییهمون جا میفردا منو داراب قراره بر 

 مگه اونجا چه خبره؟ -

 باشه.  دهید یز یچ یکس دیشا  میبپرس  یچند سؤال  هیاونجا  یها ومغازه دارها هیقراره ازهمسا-

واون دختره   کای سِرها ییبال نکهیقبل ازا میبه خودمون بد  یتکون هیکنم وقتشه   یکارم  ی بی غ یرو منم–
 تونم باشم؟  ی. تابان گفت: منم مادیب

 . یبا من دار   یبدونه تو چه نسبت دینه! نبا-

 ؟ یکن  ییبازجو یخوا  یدست تنها م-

 : خوبه... د یکش یبامداد هست. آتان نفس راحت -
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بود. داراب سراغ   دهیند یز یکس چ چیرو گشتند و ازشون سؤال کردند.ه یوآتان چند مغازه ا داراب
انداخت وبعد به سراغ   ابونیبه خ یتوجه آتان رو جلب کرد. نگاه  یسمسار  ۀها رفت. مغاز  هیهمسا

  یخاص   زیداشت. تا حاال چ  ابونی به خ  یخوب دید گهید یاون مغازه رفت.نسبت به مغازه ها 
تا   رمرغیشد از ش  یم دایدرش پ   یلیشد.همه جور وسا ی سمسار  ۀمغازنشده بود... وارد  رشونیگدست

 یومرتب بود ازجاش پا شد وچاق سالمت  کیآتان که ش دنیکرد. فروشنده با د ی! سالمزادیجون آدم
  ی م یزخاصی :دنبال چدی. فروشنده پرسدیچرخ یمرد م  یمتر  ستیب  ۀباهاش کرد. نگاه آتان تو مغاز

  یم زخاصی چ هیجواب فروشنده رو داد: خانمم دنبال  زدی آقا؟ آتان همونطور که تو مغازه چرخ م یدگر
  دایمغازه پ نیبگه که تو ا یباشه. مونده بود حاال چ ابیشون کم لیمتفاوت که تو فام زیچ هیگرده 
 کنه.

به   یو سنت  یمیقد یبایز ۀجفت شمعدان الل هیدفعه چشم آتان به  هیمنظورتونه؟  یخاص  زیچه چ-
رونشون فروشنده داد: منظورم   های زد و شمعدان   یافتاد. لبخند زون،ی آو یالماس ی با اشکها یرنگ زرشک

فروشنده    نکردم. چشما دایپ  نجایپا گذاشتم،باألخره ا ر ی جفت الله اس،ازصبح کل تهرون رو ز هیاون 
.رفت والله ها رو آورد وگذاشت رو  شهینم  دایون تو تهرون پاند، لنگه ش یمیقد  یل یزد:اونها خ  یبرق
 .  زیم

لحظه برگشت و   هیتون حرف نداره. آتان  قهیداره سل یشوهر  نیهمچ هیخوش به حال خانم تون که -
 زدن داشت. دید یبرا  یچشم انداز خوب نجایرو نگاه کرد. ا ابونیخ

  ریرو گفت.آتان دوبرابر اون پول رو بهش داد. فروشنده متح  یمتیشون چنده؟فروشنده ق متیق-
دونم!  یگذاشت. رو به فروشنده کرد: م لونی. آتان الله ها رو داخل نادیداد ادیز یل یگفت: آقا خ
مرد رو   نکهیا ی! فروشنده مجهول نگاهش کرد. آتان برایسؤالم جواب بد هیخوام به  یدرعوض م 

.فروشنده آب گلوشو با  ادیم رتی گ شتریصد هزارتومن ب   ینرم کنه گفت:اگر درست جوابمو بد شتریب
خوره که  یتراول ها م  نیدستت به ا یگذاشت:زمان زیرو م یداد.آتان دو تراول پنجاه تومن  نییصدا پا

مرد رو پول زوم شده بود.نگاهش باال اومد ونشست روصورت   ی. چشمای جواب درست بهم بد
 ست؟ یکه توش ن  یدردسر  یبپرس  یخوا یکه م یال :سؤانآت

 راست.  ای یداره دروغ بگ  یبستگ-
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دفعه داراب وارد مغازه شد. فروشنده   هیآتان نگاه نافذشو رو فروشنده قفل کرد  ه؟یحاال سؤالتون چ-
داراب به مرد فروشنده گفت:اون با منه!  دنیاومده. آتان با د یمشتر  دیبه داراب اشاره کرد: ببخش

 شد؟  ی: چساد یداراب کنار آتان وا

 . یدیخواستم سؤالمو بپرسم تو سر رس یم-

  شّری  اگر–.   میریگ  یوقتتون رو نم  ادیمن. آتان ساکت شد. داراب رو به فروشنده گفت:ز ۀبذاربه عهد-
 جوابتون رو بدم.  دیتوش باشه انتظار نداشته باش

اون پرونده  لیمن وک م،یهم باهات ندار یشرور، کار  ینه آدمها میسیراحت، نه پل التونیشما خ-
  تی دست وپا زد باألخره رضا دیخورده تو شک وترد هیهستم،فقط چند سؤال ساده اس. فروشنده 

 داد: باشه!

 د؟ینشد ابونی خ نیتو ا  یرعادی غ زیچ هیمتوجه  شی شما هفده روز پ-

 ش؟ ی هفده روز پ-

 آره!-

 ! ش؟یخوردم چه برسه به هفده روز پ   یچ شبیدونم د یمن نم دهیآخه پدرآمرز-

 مهمه.  یل یخ د،آخهیکم فکر کن  هیلطفًا -

 . ادینم ادمی یز ی راستش چ-

رو بستند. مرِد  ابونی هر دو طرف خ یها اومدند و ورود سی به اون نشون که دو روز بعدش پل-
که  ی: مربوط به اون دو نفر دی بود،پرس   ادشیها رو خوب  سیفکرکرد. پل  یا قهیفروشنده چند دق 

 شه؟یم دند،یدزد

 د؟یدید یز یآره! شما اون روز چ-

کردند. آتان دو تروال   ی. آتان وداراب بهم نگاهدمیند  یز یمن چ  دندیها قبالً هم ازم پرس سیپل-
پولها آب دهنشو صدادار قورت داد:   دنیگذاشت. فروشنده با د یقبل یرو پولها گهید یپنجاه تومن

  وندهو دست داشتن تو پر یبه جرم کالهبردار  یاگر دروغ بگ یدون  یفکر کنم. داراب گفت: م  دیبا
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رو تحت پوشش داره   ابونی کل خ  قاً یتو دق  ۀکنم، مغاز یم  تی ودروغ گفتن به کارمند دولت ازت شکا
 کنم.  یکه باور نم  دیدیند یز یچ دیشماست پس نگ دید ررسیتو ت  فتهیب  یهر اتفاق 

 د؟یدی کسبه ها پرس یۀاز بق-

داره. فروشنده پشت گردنشو خاروند و گفت: از   دیتو، به همه جا د ۀآره! همه شون گفتند فقط مغاز-
 فته؟ی خطر نمبزنم جونم به   یکجا مطمئن باشم اگر حرف 

 بفهمه.  یکس ستیقرار ن -

 د؟یکن یم  نیشما تضم-

 .شهیبفهمه اولش به ضرر ما تموم م یاز منو دوستم مطمئن باش؛ اگر کس -

  هیپارک شده بود، از پشت سر مشخص بود  ابونیسمت راست خ  ینقره ا یپژو هیراستش اون روز -
هستند   یکردم، اولش فکرکردم منتظر کس  یم یر ی مغازه رو گردگ لیزن ومرد هستند، منم داشتم وسا

به سه ساعت شد و اون پژو ازجاش تکون نخورد، سرظهر که خانمم برام ناهار    کیمحل نذاشتم، نزد
ما خوردم ا  یداشت پهن کردم. داشتم ناهارم رونیبه ب  یکم دیسفره رو پشت دِر مغازه که د وردآ

اطراف شو نگاه   یا قهیاومد وچند دق یم رونی پسره ب یازگاه  زد،هری چشمم به پژو بود آخه مشکوک م
اومدند، اول  رونیروبرو ب  ۀساعت بعد دو مرد ازکوچ می . ننیماش  یگشت تو ی کرد و دوباره بر م یم
. سادندیوا  نیخلوته، رفتند دوطرف ماش  ابونی وخ  ستین  یزدند، مطمئن که شدند کس   دیرو د ابونیخ

که همراهش بود.از فاصله   یشد بعد مرد ادهیکنند. اول خانم پ یاز دور معلوم بود با هم جروبحث م
بود که   ینیکرد وبعدش از حال رفت. کل ماجرا هم   یمشخص نبود، مرده مقاومت م  یز یچ ادیز

 کردم. فیتعر

 فتاده؟ یاز قلم ن یز یچ  دیمطمئن-

 کامالً!-

 ؟یخبر نداد سیچرا همون موقع به پل -

و منم  رونی برم ب دمیترس  یر،م یتعم یهم داده بودم برا  لمیقطع بود موبا یتلفن مغازه به خاطربده-
 شد.   یاونوقت برام دردسر م نندی بب
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 اد؟ی نم  ادتیاز اون مردها  ینشونه ا چیه-

 معلوم نبود.  یچ یه نجایگفتم از ا-

از دورکه  -سرنخ باشه.   هیما  یتونه برا ینشونه م نیهرچند کوتاه باشه، کوچکتر یظاهر  حیتوض هی-
ومرتب،قد بلند والغراندام بود    زیشون لباسهاش تم گهید  یک یچاق وقد کوتاه بود، شونیکی دمشونید
  اهیس یونهایزی تلو ادیمنو  دشیو سف اهیس یکفشها نکهیرو چشماش زده بود،جالب ا یدود نکیع هی

کتش   بی از تو ج یبهم کردند. داراب کارت  ینگاه معنادار  هی. داراب و آتان نداختیم یم یقد دیوسف
شماره کارت   نیاومد با ا ادتونی یز ی کارته منه، اگربازم چ نی: ازیم شخونی درآورد و گذاشت رو پ 

 . مرد کارت رو برداشت وپشت ورو کرد:باشه. دیریتماس بگ

  ینجور یا  دینزن  ی حرف چکسیمورد هم به ه نیممنونم! درا یتگذاش ارمونیوقتت رو در اخت نکهیازا-
به پولها کرد. آتان پولها رو سمتش هل داد:برشون دار، مال خودته. فروشنده   ی بهتره. فروشنده نگاه

 کمکتون کرده باشم.   دوارمیزد وپولها رو برداشت: ام یلبخند

 طوره... نیحتمًا هم -

 روشن کرد وراه افتاد.   نویگذاشت... داراب ماش نیالله ها رو با دقت عقب ماش  آتان

 . گمیها رو م قهیاشاره کرد:اون عت نینگاهش کرد. داراب به عقب ماش  یآتان سؤال ؟یدیچند خر-

 زد. غمیاومده ت رشی گ یل یچرب وچ یمشتر  هی دیآها! د-

 . ادیخاله ات خوشش ب   دیدرعوض شا-

 خاله ام؟ -

 دشون؟ یماهورخانم نخر ی! مگه براگهیآره د-

 .ادیآره آره! حتمًا خوشش م-

 خرج افتاد رو دستم. یحرفو عوض کرد:امروز کل  ری شده؟ آتان مس یز یآتان! چ یزنیم جیگ-

 ؟یکرد نهیزبون اون مرد چقدرهز ریاز ز دنیحرف کش یحاال برا-
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 شدند.   دهیدزد یبچه هاچطور  م یدیکه فهم نهیمهمه ا ست یاش مهم ن  نهیهز-

 سرونخ مهم بهمون داد.  هیو -

 هست.  ییپوشه هجا یم دیوسف  اهی اداره کفش س یکه تو  یآره! تنها کس-

 نگو.  یز یفعالً به عموت چ-

 ؟ یر یکن، تو کجا م  ادهی باشه!منو در شرکت پ-

 دفترم...  رمیکار عقب افتاده دارم م یل یخ-

باهاش فاصله  یکه چند سانت  یهاکاِن عصبان یجلو  دهیبعد از برمال شدن رازش، رنگ پر  یبیغ
غضب کرده چشم تو  ؟هاکانیکار کرد نیشروع به ا ی:از ک دیداشت،نشسته بود. بامداد دوباره پرس

  ؟یترس  یم  یدادن وام و... خوب زبونت دراز بود االن از چ ریچشمش شد: موقع کم کردن حقوق و د
هستم که  یمن همون رادمنش ؟یکرد  یرو نم  یغلط اضاف نیکه ا یدیترس  یتو اگر از من م  من؟از 

! االن زبون تو موش خورده؟ نکنه اون یکرد یبلغور م یوتو صورتم هرحرف   یکرد یجلوم قدعلم م
افتاده  ریهمه جوره گ یبیسرخرمن گرم بوده؟غ یدهایوعده وع نیپشتت به ا ی شد یم  ریموقع که ش

! بعنوان ستی ن یآروم رو شونه اش زد وگفت:مشکل  ۀدوضرب ستادیا یبیاومد باالسرغ مدادبود.با
جرم جاسوس بودن  یدون ی وما رو به سالمت!م ری تو رو بخ ،یشیداده م س یپل لیجاسوس تحو

صورت  . هاکان زل زده بود تو یست ین  شیسوخته ب  ۀمهر هیو تو  یسراغ نفر بعد میری!ما هم مه؟یچ
 . یبیغ

پراز ترس شو از هاکان  یلبشو تر کرد چشما  یبیغ ؟ی کن یشرکت م یجاسوس یدار  یاز ک  یگیم-
 گرفت.  

 . ذارندیبگم زنده ام نم یز ی اگر چ-

کردم وارد   یگفت: چه غلط  یبا حال زار   یبی.غیشیداده م سی پل  لیبعنوان جاسوس تحو یاگرهم نگ-
 د؟ یکن یکارمی نحس شدم! اگر حرف بزنم اونوقت باهام چ یباز  نیا

که فعالً توسط اون دار ودسته  ذارمیپات م  یراه حل جلو هیکنم،  یکارمیکه چ  رم یگ  یم میبعدًا تصم-
 . یکن  یمن جاسوس ینگاهش کرد.هاکان ادامه داد:برا یسؤال ی بی .غیجوون مرگ نش
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 ؟ یچ...چط... چطور -

گفت:   ییدر کمال پررو یبیبه اونها درسته؟ غ  یفروخت یعات شرکت رو م ساده اس! تا حاال تموم اّطال-
  نییسرشو پا یب ی . غیار یخودتم نم یکه به رو یپوست کلفت یل یاومد رو لب هاکان: خ یآره! پوزخند

 انداخت.  

  یم یهستند؟ از کجا اومدند؟ کجا زندگ یک نکهی،ایخوام تموم اّطالعات اونها رو برام رو کن یازت م -
بهشون   یما؟ تا حاال چ یهمه شرکت وکارخونه دست گذاشتند رو نیا نیچرا ب ه؟یکنند؟هدفشون چ

  تخبرم؛ درعوض ما هم در توان خودمون بهت کمک یکه ما ازشون ب گهید یزها یچ  یلیوخ یفروخت 
 . میکن یم

 کار رو بکنم؟ اگر اّطالع غلط بهشون بدم که دخلم اومده. نیا یچطور -

 خوام برام انجام بده. یرو که م یز ی فکراونجاشو هم کردم، تو فقط اون چ-

 نکنم. یواگر همکار -

 .یشیداده م سی پل لیتحو ییروشنه، بعنوان جاسوس وآدم ربا فیتکل -

 از کجا اومد؟  گهید نی! ا؟ییآدم ربا-

  یچشمها  ؟یچطورخبر ندار  شهیم یده روز  دند،االنیرو دزد گهیدخترد هیو کای بهت نگفتند؟اونها ها-
 .یبود نه آدم دزد گهید زیچ هیتا آخر باز شدند: امکان نداره! قرار ما  یبیغ

 یشتر ی جرم ب نکهیاز ترس ا ی ب یبا خودته.غ  یینها می!تصمیخود دان گهیکه شده! د ینی ب یفعالً م-
 گفت: قبول!  فتهیگردنش ن 

داد:چه  رونی ب  قینفس کالفه شوعم یب ی.غیامتحان پس بد دیاما قبلش با ،یخوشحالم سرعقل اومد-
 ؟ یامتحان

احد و واحد دودمانتو  یبه خدا ینارو بزن  ی! بخواگهیجاسوس اعتماد کرد؟ نه د  هیبه  شهیبه نظرت م-
 . دمیبه باد م
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صورت دوسر باختم. هاکان از جاش پا شد ورفت  از دست دادن ندارم، درهر دو  یبرا یز یچ گهیمن د-
تعهدنامه   هی . رو به بامداد کرد: یکارکن یچ گهیبامداد بهت م  ینشست: حاال که قبول کرد زشی پشت م
به   اشوفقط خبره نمیآقا رو بب  نی خوام ا ینم گهی،دیدی م حی ومراحل کار روبراش توض یر ی گ یازش م

 من اّطالع بده.

 باشه... -

گذاشت.  تابان   انیدادو هاکان رو درجر حیبهروان توض یمرد فروشنده رو برا یماجرا یتلفن آتان
راهرو دم در اتاقش محکم به    چیداشت.تو پ یتو دستش بود وآروم قدم برم  یبرگه ها یسرش رو

  نیشدند. غرولند کنان خم شد وشروع کرد به جمع کردنشون. آخر  نیخورد وبرگه ها پخش زم  یکی
گام به عقب رفت وچهره درهم   هیمهراب شد.  ۀنیبه س نهی س سادیکه صاف وا نی برگه رو برداشت. هم

 : معلومه حواست کجاست؟ دیکش

با   . تابان برافروخته نگاهش کردرمشیبگ  کیتونم به فال ن ی! مین یریبه به تابان جون!چه تصادف ش -
قدم جلوتر اومد   هی!مهراب ییجناب پروا  یگفت:بهتره حد و حدود خودتو بدون شیلحن سرد وجد

  نناهار رفته بودند سال یبه سالن کرد. سر ظهر بود وهمه برا یدرعوض تابان عقب تر رفت. نگاه 
زد:از من    یاومد. مهراب لبخند مضحک  یبر م یمرد هرکار  نیتو دلش نشست. از ا  ی. ترسیغذاخور 

ترس شو پشت نقاب سردش پنهان کرد با لحن   عی به خودش داد وسر یتابان تکون  ؟یترس  یم
 !؟یدیسف  یشونیمثل گاو پ  ای  ی گفت: من بترسم؟! اونم از تو؟! تو که زبون زده کل عالم یمسخره ا

 !ینچ نچ نچ نچ! قبالً مؤّدب تر بود-

 ؟یقبول دار  میکن یرم ییتغ  انمونیه متناسب با اطرافالبتّ  شند،یآدمها عوض م-

 نیبشه تا از ا  داشینفر پ  هیکرد   یبه کل سالن انداخت. خدا خدام یا گهی موافقم! تابان نگاه د-
 باهاش فاصله داشت.  یبه خودش اومد، مهراب فقط چند سانت یکنه. وقت دایپ  ییمخمصه رها

هنوز   یرو که بهم زد   یشیچند سال پ ۀمهراب ادامه داد: ضرب. دیتابان؟ سِر تابان سمت چپ چرخ -
وجود هنوزم دوستت دارم، با   نیبا ا یبهم خنجر زد ،ازپشتیکرد  انتی،خیفراموشم نشده،بهم بدکرد

  داتیحاال که پ  دم،یتو نفس کش ۀدوبار  دنید دیسال ها فقط به ام نیخوامت، تو ا  یتموم وجودم م
. نگاه تابان  یاگر پسم بزن یکشم حت  یپا پس نم گهید  نباریاز دستت بدم ا ستمیحاضر ن گهیکردم د

  ؟یفتی که پس ن یگرفت شی!دست پیزد:شاعر شد یبرگشت رو مهراب وچشم تو چشمش شد پوزخند
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 هیتازه! دوست داشتن  ،یاون راهو انتخاب کن یکاره بودم، خودت خواست چی من ه یدون  یخوب م
بکنم،   انتی خ  ایبود که بخوام بهت پشت  فتادهی ما ن نی ب  یالٌ اتفاق خورد؟ اص  یبه چه دردت م فهطر

 توهمات ذهن خودت بود پس نگو مقصر بود.  ۀدییهمه زا نهایا

هاکان سر  د یترس ینگاهشو به سالن کرد. م ن ی. تابان آخریاز دستم فرارکن ذارمی نم گهیباشه د یهرچ-
اتاقش    یکی عقب رفت، بازم هم عقب تر تا نزد گهی. دو قدم دادی بوجود ب ید یبرسه وباز دردسر جد

کرد. به   ارو اجر دیکه به ذهنش رس  یفرستاد. تنها حّقه ا رونی. نفس خسته و پر اضطراب شو ب دیرس
آن به پشت سرش برگشت. تابان   هیمهراب  ؟یزد:ِا هاکان اومد یشد ولبخند  رهیپشت سر مهراب خ 

چطور خودشو تو اتاق   دیطرف اتاقش. نفهم دیین دواومده استفاده کرد. با تموم توا شیاز فرصت پ 
رو   ُسرخوردداد و  هیدست مهراب بهش برسه در رو ازپشت قفل کرد. بهش تک  نکهیانداخت وقبل از ا

بار ازش   هیکه  یازمرد دیلرز ی.تموم بدنش مدیشن یضربان بلند قلب خودشو واضح م ی. صدانیزم
آروم مهراب مثل مته  یَرَکت خورده بود. چند بار محکم به در زده شد. تابان ازجاش تکون نخورد. صدا

دستهاش گرفته بود تا   نیگفتم. سرشو محکم ب یک ن یبب   یشیرو مخش بود: باألخره مال خودم م
دربلند شد. با   یمنحوس مهراب رو نشنوه. چه مدت تو اون حال بود، خبر نداشت. دوباره صدا یصدا

برو َرد کارت، دست از سرم بردار. در با شدت   یخوا یاز جونم م یداد زد:چ باً یخورده شده تقر  یاعصاب
برق وباد در رو باز کرد   مثل دیهاکان رو که شن  یزده شد. هراسون از در فاصله گرفت. صدا یشتر یب

  نیکرد. تابان رو اول یو تن لرزونش متعجب نگاهش م دهیرنگ پر دنیوعقب رفت. هاکان با د
 افتاد. هاکان در رو بست و اومد کنارش.  یصندل

  انیدر م یک ی زبون تابان قفل شده و نفسهاش  ؟یلرز  یم یدار  یچ یده؟برایشده؟ چرارنگت پر یچ-
. ارهیآب ب وانیل هیزنگ زد  یبه منش عیو تو شوکه، سر  دهیجواب نم دید یاومد. هاکان وقت یباال م
 آب وارد شد و داد دست هاکان. وانیهمراه با ل شی که منش دینکش یطول

تو حلقش.   ختیگفت ورفت. به زورچند جرعه آب ر یکنم ی خواهش م ی. منشیبر  یتون  یتشکر!م-
  ؟یبود زد ی: تابان اون حرفها چ دیکه حالش بهتر شد پرس   یداشت. کم یاخم کرده چشم از تابان برنم 

 ! یچی ...هـیخفه شده شو آزاد کرد:ه یبه زور صدا

مزاحمت شده بود؟  ی:کس دیکرد. هاکان تو جاش جابجا شد پرس  نییباال وپا ی! تابان سر ؟یچ یه-
سرد تابان رو گرفت تو   یشکست.دستها ینامنظم تابان بود که سکوت اتاقو م  ینفسها یفقط صدا

  یاتفاق ی نبودم چ شتیساعت وامونده که پ کی نیبگو؟ تو ا  یز یچ هیبزن؟  یحرف  هیدستهاش: 
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  زسردی نشست. سرشو رو م زش یرفت پشت م حالیسست وب  ییبا قدمها ؟یروز افتاد نیافتاده که به ا
خوام تنها باشم. هاکان  یاومد گفت: راحتم بذار!م ی صداش که به زور باال م  ۀگذاشت با ته موند

  یتا برام نگ  یدون یگفت: م  دیکه نشن  یهش زل زده بود.جواب لجبازانه سر جاش نشسته و منتظر ب 
صداشو از رو گونه پاک کرد سر بلند کرد: به   یب  یاشکها واشیخورم.  یتکون نم نجایا زشده ا یچ

باعث شده که   یخوام برم خونه. هاکان مونده بود چ یم شم،یدارم خفه م نجایدارم، ا ازیتازه ن یهوا
 روز بندازه؟ نرمتر شد.   نیتابان رو به ا

 ساعت بعد تو راه خونه بود... می... ن یکن یحالت رانندگ  نیخوام با ا یراننده برسوندت، نم گمیم-

زنگ نذاشت   یراست رفت تو اتاقش. پروانه ازاومدن تابان تو اون موقع از روز تعجب کرد. صدا هی
 بپرسه. یز ی ازش چ

 بله!-

-........ 

 پسرم؟  یخوب -

-........ 

 افتاده؟ یاتفاق د،یاالن رس نیهم-

-....... 

 نه ! سالم هم نکرد. -

-....... 

به در زد و وارد شد. تابان رو کنار   یباال. تقه ا  ۀسرجاش گذاشت ورفت طبق ویباشه، خداحافظ. گوش -
 .دیپنجره د

داد.   رونیوارد اتاق شده. نفسشو به شکل آه ب  یمادرش ک  دیشده دخترم؟ تابان برگشت. نفهم یز یچ-
 اومد کنار مادرش لب تخت نشست. 

 خورده حالم بد شد اومدم خونه.  هینه! -
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 هاکان نگرانت بود گفت اگر حالت بهتر نشد بهش خبر بدم. -

 خواد.  ینم-

 شده؟  یچ  یگینم-

 که بخوام بگم. پروانه مردد نگاهش کرد: مطمئن باشم؟ ستی ن یز یچ-

  هیرفتن سمت در گفت:   نیبار دومش باشه؟ پروانه بلند شد ح نیکه ا یدیازم دروغ شن یمامان! ک-
 .ادی درب یزنگ به شوهرت بزن از نگران

 . ستین ینگران  ینچ! خوبه بهش گفتم جا-

 به هر حال زنگ بزن نگرانت بود...-

رو که پوست گرفته    یبی رفته بود اتاق تارا. پروانه س  امیخوند. ت  یهر شب روزنامه مداشت مثل  برهان
 شوهرش گذاشت.  یبود جلو

نگفت   یز یبود، به من که چ یجور  هیاومد خونه، حالش  شهیبرهان! امروز تابان زودتر از هم گمیم-
 برداشت: االن کجاست؟  بیقاچ س هیچشه؟ برهان روزنامه رو کنار گذاشت  یبفهم   یتون یتو م نی بب

 چشه... نمی بب رم ی رو برگردوند تو بشقاب. ظرف رو برداشت:م  بیتو اتاقش. قاچ س -

منظور پدرشو   ؟یمرتاض شد های : تازگدیدرکنار رفت تا پدرش وارد بشه... برهان پرس یاز جلو تابان
گذاشت بااشاره به بشقاب   زیم  یرو رو  بیاق نشست. بشقاب سوسط ات  ی. برهان رو صندلدینفهم

 نشست.  ییگفت:مامانت پوست گرفته. تابان رو مبل روبرو بیس

.  میپاک ما فراموشت شد یعقد کرد  یوقت م،ازیبا هم گپ بزن  یحساب  یخوام امشب پدر ودختر  یم-
 محفوظ وخاصه بابا جون.  شهیشما هم یزد: جا یتابان لبخند محو

 گفت؟  یم  ییزهایچ هیمادرت -

 بهتر شدم.  دمیکم خواب هیخورده حالم بد شد اومدم خونه  هیمامان! به خدا  نینچ!از دستت ا-

 کنه؟ی نم تتیهاکان که اذ-
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 !هینه!پسر خوب-

 خدا رو شکر! -

 ؟ یهست یازش راض-

 آره!-

 چه خبر؟  مایوآ  کایاز ها د؟ی کار پرونده به کجا رس-

 . میندار یاّطالع چیه  مای وآ کای اما از ها رهی م شی پرونده خوب پ-

 .شمیخدا به مادرش صبر بده، امروز برنا اومده بود پ-

 . ادیبرنم  یکار  چیدوستم رو بردند از دست منم ه نیشرمنده اش هستم، بهتر-

 به خدا توکل کن، منم نگران اون دوتا هستم.-

 ماجرا بشه. نیوارد ا ذاشتمیکاش نم-

 .ی خودش اومده تو که مجبورش نکرد لیبه م-

 بابا دلم براش تنگ شده.  یدون  یعذاب وجدان دارم، م ییجورا هیحال    نیدونم! با ا یم-

اش  ۀحواست به شوهر و خانواد  شتریوب  یکه افتاده بهتره مواظب خودت باش  یاتفاق نیدخترم!با ا-
 . ین کنارشون بمونک   یهستند سع تیموقع نیباشه، االن تو بدتر

 یبارشون آوردم که تو یشناسم چون طور  یچشم بابا. برهان بلند شد:من بچه هامو خوب م-
 کنم.  یبهتون افتخار م د،یبهم ثابت کرد نویا شهیمشکالت صبور ومقاوم هستند وهم

 یبرا شهی من هم  زیخودت نر یزد: مشکالتتو تو  ی. برهان لبخندمیازشما ومامان دار میدار یما هرچ-
 دخترهام وقت دارم. تابان خودشو تو آغوش پدرش انداخت:ممنونم بابا!... 

  نویماش یکه فضا یمیهاکان رفته بود دنبالش تا باهم به شرکت برند... با پخش آهنگ مال صبح
  یا گهیآدم د هیداد. انگار در کنار هاکان  یاحساسش قلقلکش م  ییجورا هیتر کرده بود،   کیرومانت 

 پرت شد.   شیواقع یایشد. تو حسش غرق بود که با قطع آهنگ به دن یم
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 ؟یبهتر  ؟یامروز چطور -

  ینسبت به مرد ایرفته، آ ش یحس تا چه حد پ نیدونست ا یهاکان چشم دوخت. نم  مرخیآره! به ن-
 نه؟و... ای ادی تونه باهاش کنار ب یداره؟ م  یکه همسرش شده بود احساس

  ن یبودند. ماش دهیرس یشگیهم ی! به جا زیقدره نیدخترهم ا ،یبهم زل زد زیر هی نجایاز دم خونه تا ا-
لحظه برگشت طرف   هیموند،  ره یشد. دستش رو دستگ یم ادهی پ دیپارک شد. تابان با ابونیکنار خ

زد   ی! چشمکزینام داره بذار بهش بگند ه  یز یشدن گفت: اگر نگاه کردن به شوهر ه ادهی هاکان قبل پ
  یزباز یشوهرم ه  یدفعه سرشو از پنجره برد تو: در ضمن، من فقط برا نیشد. ا ادهی پ نیو از ماش 

رو   یز یجناب رادمنش! خداحافظ. نگاه هاکان دنبالش بود. کم کم لبخند ر ابونیخ  ینه مردا ارمیدرم
 کنم...   یاون زبون تو کوتاه م یروز   هیدرآورده! آخرش   یلبش نقش بست:موش کوچولو چه زبون

  نی وارد شد باهاش دست داد وسالم کرد. ح یبود بامداد تو اتاق منتظر نشسته بود... وقت  یساعت مین
شو   یز یی وقته! هاکان پالتو پا  یل یبرداشت: خ فشویبامداد ک  ؟ی: آماده ادیپرس زشیرفتن پشت م 

 اتاق کرد.  ۀگوش یچوب لباس زونیآو

 ان؟ی مباهامون  ایک گهید-

 . یباش  دیهم هست، خودتم با یخانم شکور  میبر یرو که با خودمون م یب یغ-

 ؟ یچ یبرا یشکور -

 . میتا ما کارمون رو بکن یرو گرم کن یسر هارا  دیتو با ست؟ی مگه دست راستت ن -

 ؟ یچ یبرا یهارا-

 ؟ یکن دیاز کارخونه بازد یخوا یمگه نم-

 میریم یبه همراه عماد یدیوتوح یتهران،منو وخانم شکور  ۀکارخون دیریم یب ی تو وهانا به همراه غ-
 کرج. 

 ؟ یعماد-

 !یآره عماد-
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 ؟ یچ یاون برا-

 اورده؟ ی بدست ن یدیآتان از بهروان خبر جد ،یفهم یبعدًا م-

 کنند. قیتحق   دیبا یبدست آورده ول ییسرنخ ها هی سیپل  نکهیمثل ا-

نده   یوقت سوت هیباشه  یبیحواستم به غ ،یکن  یمو به مو برام گزارش م فته،ی از قلم ن یز یبامداد! چ-
 تره.  نیامروز کارمون سنگ

 !سییبه چشم ر یا-

 هست.  سییامروز آتان ر -

 بدبخت پرسنل! پوستشون امروز کنده اس. -

 تکون داد و رفت... یخوب! برو به کارت برس. بامداد براش دست یل یخ-

ومهراب عقب   ،هاکانیجلو نشسته بود.عماد یبغ کرده رو صندل کرد. تابان یم یرانندگ   یدیتوح
ازپشت سر نامحسوس چشم ازش بر   نیهم یبرا هیتابان چ یدونست علت ناراحت  یبودند.هاکان نم

 یکرد.عماد یتابان رو نگاه م یمهراب دست چپ هاکان نشسته وهر از گاه  یداشت.از طرف  ینم
باشم؟هاکان اخم کرده گفت: حتمًا بوده که گفتم  میبود که منم تو ت  یرادمنش ضرور  ب: جناد یپرس

 : کدوم شاخه از کارخونه رو برم قربان؟ د یپرس یدی. توحایب

 کشه... یتا بعد از ظهر کارمون طول م میری جنوب رو م  ۀشاخ-

و ازنظر  باز کارخونه ر  ۀتن داشت. کنجکاوانه محوط زهیی سرد شده بود که تابان پالتو پا  یاونقدر  هوا
رفته بود   یدیکارخونه بود. توح   ریبود.هاکان مشغول صحبت با مد  یخودش امپراطور  یگذروند،برا

  سررفته بود. مهراب پشت  یهم به قسمت امورمال یمداربسته وحراست، عماد یها نی قسمت دورب
 آروم گفت: برات جالبه؟  سادیتابان وا

 نداره.   ینه به شما ربط  ایجالبه باشه -
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اوالً تابان -. هیخوب  زهی مثل تو چ  یخانم با وقار  هی یادب برا ،یش یم روزیبدتر از د یتابان هر روز دار -
که دنبال رادمنش   یبا شرکت دار   یدومًا ادبم به خودم مربوطه! موندم تو چه ارتباط ینه وخانم شکور 

  ؟یو اومد یراه افتاد مشیوت

در سطح   گهید یکارخونه ها ریهاکان با سا یکه من واسط کارخونه ها نهیبود!ربطش ا یسؤال خوب -
 هاکان. ی هم برا ییکارها هیوسط  نیکنم ا یخودم کارم  یکشورهستم اما برا

پشت سرم زده بشه! هاکان به  یخوام حرف ینم ،ی دوروَبر من بپلک یحق ندار  ی نباش ای  باشی–
 جمعشون محلق شد. 

به همراه   دیسف راهنیبه سر و وضع هاکان کرد. پ یداخل؟ هوا سرد شده. تابان نگاه میبچه ها بر-
گفت:جناب رادمنش حداقل   یبود. با لحن سرزنش بار  دهیوکفش همرنگش پوش  یکت وشلوار دود

تابان بهش توجه  نکهیبهش کرد.از ا  یقیکه سردتون نشه. هاکان نگاه عم دیدی پوش  یم  یگرم زیچ هی
 خودشو گرفت تا دست دور کمرش حلقه نکنه. یبرد به زورجلو یکرد لّذت م یم

. به سمت ساختمون کارخونه رفتند. تابان پشت سر هاکان و یتون خانم شکور  یادآور یممنون از -
خانم  دیی: بفرماستادیا ی. هاکان کنار دندیکرد. دم در رس یمهراب راه افتاد وبه اطرافش نگاه م

به   یبودداد باال: هاکان االن تو  ییبهش زد: ممنونم ورفت داخل. مهراب ابرو ی. تابان لبخندیشکور 
  ریاتاق مد ینثارش کرد ورفت تو ... سه ساعت بعد تو ییخفه شو هیهاکان   ؟یخانم تعارف کرد هی

 هم به جمعشون اضافه شدند. یوعماد ید یخوردند که توح  یم  یینشسته بودند وچا

گفت:   رکارخونهیمد ییَافرا یآورد ورفت. آقا ییبراشون چا ینش. هردو نشستند. مدیخسته نباش-
کنار دستش، پا   زیشو گذاشت رو م   ییداشتم. هاکان استکان چا یعرض هید،ی جناب رادمنش ببخش

 روپا انداخت: درخدمتم.

که در   یمناسبت دیدارند گفتم اگراجازه بد ین ییکه حقوق پا میکارگر دار ییچند تا نجایراستش ما ا-
 بنده خداها اضافه بشه. نیروز کارگر، به حقوق ا یعن ی میدار شیپ

 چند نفرند؟ -

 هستند.  ییشش تا-
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شون  ی نامه و اسام هیشون بکن وبراشون پرونده درست کن، به همراه  یکامل از زندگ قیتحق هی-
 کنه.  یبررس  یخانم شکور   دمیبفرست شرکت م

 ممنون از لطفتون. یل یخ-

 ه؟ یانبار کاف  یموجود-

  تی به تبع هی بلند شد بق  نکهیبه دو بود.هم  کیکرد نزد یوار یبه ساعت د یخوبه. نگاه  یچ یبله!هم-
درخدمت   دییشده بفرما دهیناهارتدارک د  یگفت:جناب رادمنش برا ییاز هاکان بلند شدند.افرا

 ... میباش

کرد. هاکان بغل دستش بود   یبه تابان م  یق ینگاه عم  هی یتابان نشسته وهراز گاه یروبرو مهراب
 تابان نگاه پرغضب شو ازمهراب گرفت.  ؟یخور   ی: چرا نمد یآروم پرس

 خورم.   یم-

 ؟یچ  یبه دهنش تو هوا موند: برا دهیبعداز ناهار کارت دارم. قاشق نرس -

 . یفهم یبعدًا م-

 ازم سر زده؟ ییخطا-

 ...یفهم  یغذاتو بخور، گفتم بعدًا م-

زدند وتموم مدارک واسناد مهم رو چک کردند. کارشون تا   یاز کارخونه به شرکت هم سر  دیبازد بعد
 .دیگفت بره کاخ مروار یدی عصر تموم شد به توح

 .شهیچشم! مهراب گفت: هاکان داره شب م-

حق مخالفت   ی. کس میخودمون باش یبرا یدوساعت هیکرج، حداقل  مییای ب میکن  یوقت نم شهیما هم-
 کرد... ی با هاکان رو نداشت چون اون کار خودشو م

 ی: تا حاال اومدستادیزد: چقدر قشنگه! هاکان کنارش ا یچشماش برق  دیکاخ مروار دنیبا د  تابان
   نجا؟یا
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که   ومدین شی بعد از اون پ گهیاومدم د مایبارم با آ هی ییبار زمان دانشجو هیبوده، شی وقت پ یل یخ-
قشنگ  یجا  زنمی م نجایسرهم به ا هیکرج  امی :من هر وقت مستادیتابان ا ۀگ ی. مهراب طرف دامیب

  ی:مد یسمهراب پر ؟یر یشام سبک بگ  هی یبر  یدیبا توح ی تون  ی. هاکان رو به مهراب گفت: مهیدنیود
 ؟یبخور  نجایشامو ا یخوا

 داره؟ از نظر تو اشکال -

... با رفتن مهراب ،تابان  دمیپرس نی هم یبرا  یکن ینم  های زیناپره  نیوقته که از ا یل ینه نه! آخه خ-
 درحال قدم زدن بودند. یبه اطرافشون کرد. چند نفر  ی. هاکان نگاهدیکش  ینفس راحت

 دوش تو افتاد. یرو ی! قسمت اعظم بازرسیخسته شد  یامروز حساب-

 .  یتک ای یگروه انجام داد چه دیکار رو با-

  میری هاکان نگاه کرد: گ ی. تابان سرشو باال گرفت،تو چشمارمی برات بگ یز یچ هیبازار  میوقت نشد بر-
 ؟ یکرد دیگفتند به چه مناسبت برام خر  یدوروَبرت نم یآدمها ن یاونوقت ا یدیکه خر

 ؟ یبه اونها چ-

 هیبزن که دوتا نشه!  یحرف  هیپس  میبفهمه ما با هم عقد کرد  یکس یخوا ینم  یگیمگه خودت نم -
 هاکان!   یش ینابغه م  ییوقتها

 ؟ یَبده شوهِر نابغه داشته باش-

 ؟ یهمه خوش نیتو ا  یوقت خفه نش هیس، یی جناب ر یخودتو دست باال گرفت یل یخ-

 غرق شدن ها! نیتا باشه از ا-

 !ییپررو یل یخ-

 . یدیپررو نباشم که درسته قورتم م-

 ! ادهیز تی نیری ش یل یخ نکهیمن تو رو قورت بدم؟نه ا-

 . امی بر نم یک ی از پس زبون تو  امیبرب  یتابان از پس هرک -
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  یمهراب چ نی! ای: راستد یبه خاطرش رس یز یچ هیدفعه  هیواقـ...   ؟یدون یزبون دراز م هیاالن منو -
تا حرص منو   شیاریعمدًا با خودت م ادیازش بدم م یدون یدنبال خودت؟ م  شیبوده انداخت

 !؟یار یدرب

 منم نتونستم نه بهش بگم.  ادی خواد ب یداره! گفت م یچه اشکال -

 آره؟ رهی م ادتینه گفتن  یرسی نچسب که م ۀپسر نیاما به ا ینه بگ هیبه بق یهاکان خوب بلد-

 بدبخت؟  نیبه ا یداد ری تو چرا گ-

! االن صداتو  واشی سیدادم؟هاکان انگشت شو رو لب تابان گذاشت: ه رمینه!من گ  ردادم؟یمن گ-
 شنوند.  یم

بهش   یحس بد هی ادی پسره خوشم نم نیمن از ا گم،یبار هزارم م یکه بشنوند،هاکان برا گمیعمدًا م-
 دارم.

هدف به   یلحظه موند. نگاه ازهاکان گرفت وب هیکرده که ناراحتت کرده باشه؟ تابان  یتا حاال کار -
  یتونم بهش اعتماد داشته باشم احساس م  یکه نم هیجور هیبگم؟ انگار  یاطراف چشم دوخت:چطور 

 به کفش داره. یگیر هیکنم 

  یپا زد تو ساق پا ۀخود داره. برگشت با پاشن یجا گهیمهراب که د یتابان! تو به همه اعتماد ندار -
 هاکان.

دفعه بلند شد.  هیداد  یآقا گربه!هاکان که خم شده بود و پاشو ماساژ م ردادمی ه همه گب یمن ک-
 گام عقب رفت.  هیگفته  یچ  دیتابان آب دهنشو قورت داد. تازه فهم

.  ین یب یتابان به احترام خودت سرجات بمون وگرنه بد م  ؟یروم گذاشت دیاسم جد هی! باز ؟یباز گفت-
داد و افتاد دنبالش.  رونی ب ی. هاکان نفسدنییشروع کرد به دو ییهویتابان آروم آروم عقب رفت و

 کردند...  یکه اون اطراف بودند متعجب نگاهشون م ییآدمها

ولو شد و   نیاز هاکان نبود. رو زم  ینگاه به اطرافش کرد. خبر  هی. زدی بود نفس نفس م دهییبس دو  از
نداره اما   یبی ع ذارهیم هی! خودش اسم رو بق یمغرور ومتکبر ازخود راض ۀ: پسرزد یبا خودش حرف م

  ۀپسر نیا یبه الال یل  یماهور جون ل نیچشمت ابرو!از بس ا یحق ندارند بهش بگند باال گرانید
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تونم بهش نه بگم!   ینم گهیبال خودش مبداخالقش گذاشته! تازه اون تفلون نچسب رو انداخته دن
تو دل خوش کردم که بله رو گفتم؟! آخه تابان نفهم آبت نبود نونت نبود  هی موندم من احمق به چ
  هورجونحرفها رو به ما نیا ۀبود؟ رفتم خونه هم  یومتکبرت چ یازخودراض پی شوهرخوشگل وخوشت

 یادامه داد:ا یچموشت بود. با لحن زار  ۀپسر نیبهتر از ا یدییزا  یاگر چغندر م گمی!بهش مگمیم
  یبال نیع  نمیکردم ا یم موی سر راه مِن بدبخت! من داشتم زندگ شیبود انداخت  یچغندر چ نیخدا ا

  باشد سرجاش، آروم برگشت،  خیتوجه شو جلب کرد. س ییپا یخراب شد رو سرم. صدا  یآسمون
گفت:   یرلب ی کرد. ز یبود ونگاهش م سادهیوا نهیدست به سنگاه کرد که  یبه مرد دهیورقلمب  یچشمها

شد؟! رسمًا بدبحت شدم، رفت! هاکان خنده شو تو خودش    داشیاز کجا پ  گهید نیخدا! ا  یوووو
تابان خودشو از تک وتا ننداخت. بلندشد   ؟یگفت  یم یشد؟ داشت  ی:چد یومحکم پرس یخفه کرد جد

 .؟یدار  یکار من مشکل  نیکردم با ا یم فیخودم قّصه تعر یبرا اهامی:داشتم تو رؤستادیا ومقابلش

 ! قاً یتابان بازشد:دق شین گه،آره؟یبود د ونیپسر شاه پر ۀ آها! دست برقضا قّص -

 ازداستانش خوشم اومد. دی شا یدید یرو چ  ،خدایکن فیمنم تعر ی!پس واجب شد برانیآفر-

 . گهی وقت د هی یبرا میذاریم رهید گهینه جانم! د-

  یکم م یتازه اش خوبه. طبق عادت وقت  یز ی از دستش بدم هرچ فهیخوام بشنوم ح  یاما من االن م-
هاکان حرفشون رو   یگوش یدفعه صدا  هیبه االن؟  یداد ری : توچرا گد یکوب ی م  نیپاشو زم هیآورد 

.  دمهلکه نجاتش داده بود دعا کر نیکه به موقع زنگ زده واز ا یکس  یقطع کرد. تابان تو دلش برا
 هنوز نگاهش رو تابان بود. 

 بله!-

-....... 

قطع کرد. لبخند   وی. گوشمیی ایاالن م میبه داخل کاخ بنداز ینگاه هی میاومد  یمنوخانم شکور -
 گرفت.  دیتابان رو ند  ۀروزمندانیپ

  یوان دارند منظورمو که مهمه شون تا دم،یوشن یرو که زد  ییتموم اون حرفها ، یفکرنکن ِقصر در رفت-
 ؟ یفهم

 .یوپرافاده ا یومغرور و ازخودراض  کدندهی جون به جونت کنند لجباز و-
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 جا داره؟ هیصفات خوب رو ، شوهرت  ۀبده هم-

عسل رو هم  ۀکه کارخون یگوشت تلخ نقدریخوردت!اصالً ا شهیعسل هم نم ۀ !با کارخونششششیا-
 . یکن  یتلخ م

  یم ادمی . تابان جلوتر از هاکان راه افتاد: یباشه،بعدًا حق اعتراض ندار  ادتیکنم!  یم  یتابان تالف-
خانم   هیادب برخورد با دیکم کاره کنه شا هی تتیبه ماهورجونم بسپارم رو ترب  دی! باسییمونه جناب ر 

تابان خنده اش گرفت   ین بلبل زبو نی. هاکان ازافتهیهاکان ن ری قدمهاشو تند کرد تا گ ،یر یبگ  ادیرو 
 اما به تابان نشون نداد تا پرروتر نشه... 

بهش   یدوست داره. تابان نگاه ی ل یخ  یدونست همبرگر زغال یتابان رو بهش داد م چیساندو مهراب
تابان گفت: چه جالب   چیساندو دنیداد. هاکان با د لشیلبخند تحو هیکرد. مهراب در جواب نگاهش 

تونم باهات    یم یگفت: اگر بخوا ی. تابان عصبان ه یتو همبرگر زغال یول می ما همه هات داگ دار
 عوضش کنم. 

 ؟ یمطمئن -

هات داگ رو دوست نداشت اما به زور فرستادش   نکهی شو با هاکان عوض کرد. با ا چیکامالً! ساندو-
 ساعت بعد ازشام دوباره میکار تابان بدش اومده بود. ن نی. مهراب با غضب نگاهش کرد. از انییپا

 کرد...  یم  یتفاوت که هاکان رانندگ نیراه افتادند با ا

  کهی برسونم تون.بعد از تعارف ت یک ی یک ی تا  دیتهران. هاکان گفت:آدرسوهاتون بگ دندیده رس  ساعت
مهراب بودند. تابان  ۀرو رسوند. تو راه خون ی،عمادیدیتوح  بیبه ترت  گهیوپاره کردن به همد

  نسمت تابا ۀشد.   کنار پنجر ادهیساعت بعد مهراب هم پ میبود. ن  دهیچشماش بسته وانگار خواب
رو هم دعوت کنم هر    یدادند گفتم تو وخانم شکور  بیترت  یمهمون هیاومد:هاکان! فردا شب بچه ها 

 ؟ یایم ،یست ین  بهیچند تو که غر

 .  امی جور شد حتمًا م  دم،یقول نم-

فاصله    نی.مهراب از ماش گمیبه تابان غرق خواب کرد:باشه م ینره. نگاه ادتی یپس خانم شکور -
 جواب داد تا مزاحم خواب تابان نشه: بله؟!  عیسر یبوق راه افتاد. با زنگ گوش  هیگرفت.هاکان با 

-..... 
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 تهران. میدیسالم! تازه رس -

-..... 

 خودمون. ۀبرمش خون یاونجا، م امیوقته تا ب رید-

-...... 

 نه خوابه!-

-..... 

 .دیچشم! نگران نباش -

-...... 

 ۀرو به سمت خون  ریبه تابان کرد ومس  یرو داشبورد گذاشت، دوباره نگاه  وی. گوشری شب شما هم بخ-
اونقدرغرق خواب بود که . تابان نگیرفت تو پارک میباز شد ومستق موتیخودشون عوض کرد...در با ر

رو   باندر رو باز کرد و آروم تا  واشیوسمت در کمک راننده رفت.  ادهیکنه. پ دارشیب  ومدیدلش ن
 هیباال   ۀنداشت. تا برسند طبق ی نیکرد. وزن سنگ یبار بود تابان رو بغل م   نیدرآغوش گرفت. اول 

 لحظه چشم از صورتش برنداشت... 

بود   قیآورد وشالشو ازسرش برداشت. اونقدر خوابش عم رونی روتخت. کفشهاشو از پاش ب گذاشتش
و اومد کنارش   دیپوش  یدست لباس راحت  هیپالتو رو از تنش درآورد اصالً تکون نخورد...  یکه وقت
  کیتونست بخوابه.به ساعت نگاه کرد نزد یبود که جمعه بود و راحت م نیفردا ا  ی. خوب دیدرازکش

 خوابش برد... یک  دیشب بود.خسته ازکار روزانه نفهم میون کی

که شد  ار یبود. هوش  واریاز چشماشو باز کرد. انگار د یک ی. یز یچ هیزد تو تخت که خورد به  یغلت
خواب   یبه هاکان که خواب بود. صورتش تو دیتو تخت نشست. به اتاق نگاه کرد تا رس عیسر

تکون داد:جون به  یمهربونتر بود. چشمش به شال و پالتوش افتاد که تا شده رو مبل بودند.سر 
  یچ دمیخشکش زد:شن  شتری خواب آلود هاکان ب ی بچه زورگو! با صدا یجونت کنند فرصت طلب 

 دهنشو گرفت.هاکان چشم باز کرد. یدست جلو هیتابان با  ؟یگفت
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جوره از کار    چیطور افتاده رو دور فحش و ه نیهم  روزیاون زبونت بکنم ازد یبرا یفکر  هی دیبا-
 . فتهینم

بفهمه چه خبر شده خودشو   ادیشد، تا ب دهیتابان کش یدفعه بازو هی! یزبون  یب  یلیتوخ  نکهینه ا-
بود چون بارها   یا هودهیب  ،کاریی رها یتالش برا یمواقع نی. در چندیهاکان د ۀمردون یردستهایاس

 کنار گوشش زد.  یز ی امتحان کرده بود. بوس ر نویا

 . یحرف بزن  ینطور یبا شوهرت ا دینبا یفهم  یزبونت کوتاه شد م یوقت-

 .زنمیدلم بخواد با همسرم حرف م  یمن هر جور -

 گه؟ید هینجوریا-

  ییبان راه به جاتا  یبرو. دست وپا زدنها یتون یبله! هاکان محمکتر تو بغل فشارش داد: حاال اگر م-
 شه؟یم رمونینبرد با حرص گفت: هاکان داره د

 شه؟ یم رمونید یچ-

 شرکت!-

 داره بهت خوش گذشته.  یادی ز نکهیامروز جمعه اس مثل ا زمی عز-

 ! ارمیسرت م ییچه بال  نیولم کن تا بب یمرد-

 جام راحته. یک یفعالً من -

 من ناراحتم!-

تابان  یدرباعث خوشحال  ۀ. تقرونی .نفسشو پرصدا داد بشهیجات راحت م یکمتر ولو بخور -
 زنند.   یشد:هاکان در م

 بذار بزنند. -

 .ازدهی هاکان زشته به خدا! ساعت -
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شد.   شیمرد زندگ یها ییزورگو می کرد پس تسل یباشه! کل انداختن با هاکان فقط خودشو خسته م-
زد   یداد ولش کنه. غلت تی. باألخره هاکان رضایحرف   چیتو اون حال موندند بدون ه یا قهیده دق
نگاه کردند. لب تابان به  گهی مدت تو سکوت به همد هیصورت تو صورت هاکان شد.  د،یوچرخ 
 به خدا!  یا وونهی شکفته شد: د یلبخند

 ؟ یچ یبرا-

کشف  یعن ی یز یر  یتموم محاسباتمو بهم م رانهیحرکت غافلگ هیکشف کنم با   تویژگیو هی امی تا م-
 .لهیکردنت کار حضرت ف 

 برات ناشناخته ام؟  نقدریا یعنی-

 . یمرغ عشق مهربون  نیبارع هی یاسب سرکش نی بارع هی یندار  یاوهوم! آخه اخالق ثابت -

گفتم تا   بهاتوی!ع ینکردم پررو بش  فیتابان درهم گره خوردند: من تعر ی! اخمها گهید مینیما ا-
 .یاصالحشون کن 

به دو طرف   ی. سر گندیتابان تا بناگوش باز شد:همه بهم م شیبه خدا! ن یتابان آخر ضد حال یعنی-
 . دی. از حرف هاکان رنجشهینزنه دلت خنک نم شی بار اون زبونت ن هیتکون دادو از جاش پا شد: اگر 

وا رفته   ۀژل نیوع نیه رفت تو زم با کل هویداره؟ هاکان درحال بلند شدن بود که  شیزبون من ن -
تابان   ی عن یوار گفت:  دیپهن بود برگشت طرف تابان، تهد نی پخش وپال شد.همون جور که رو زم

  نکهیخونم قبل ازا یکنم خودمم برات فاتحه م  یخودمم حلواتو درست م یشی امروز بدستم کشته م
  دیکل  نکهی.همدییوسمت در دو  دیاز جاش پر یقرق  نیع دی رو قرمز د  تیبرات بخونند. تابان وضع هیبق

  یکه کرده بود التماس م یاز کار  مونی. پشدیهوا د یهاکان تو  یرو تو درچرخاند خودشو رو دستها
 .  نیکرد تا بذارتش زم

 یاز اتاق هاکان راهشو به اون طرف کج کرد. صدا  ییبره که با سروصدا  نییخواست پا یهارا
تابان   نکهیاما از ا  دیشن  ی. درست حرفهاشون رو نم سادیاومد. فال گوش وا  یتابان م ۀمستان یخندها

 هدر زدن ک یشد. دستهاشو مشت کرد و باال اومدند برا  یم یکرد عصب  یرو در آغوش هاکان تصّور م
 هانا رو هوا موند. یبا صدا
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ازجاش تکون نخورد.هانا با تشر گفت:خجالت بکش! بهتره تا هاکان  ؟یکن یکارم یچ  نجایا !؟یهارا-
 . نییپا میبر دهینفهم

 نداره. یبه تو هم ربط نی و ا رمیمن هر جا که دوست داشته باشم، م-

 گهیکنند در ضمن همد یکارمینداره که چ یبه خدا قباحت داره! اونها زن وشوهرند به تو ربط  یهارا-
  یب ی. هارادهینفهم یتا کس میحاال بهتره بر ،یگفتم تا حد خودتو بدون  نویدوست دارند ا یل یرو هم خ

 رفت اما دلش پشت دراتاق هاکان جا مونده بود...  نییتوجه به هانا پا

ساعت   ؟یبلند بش یخوا  یتخت بود نگاه کرد: نم یبه هاکان که هنوز تو نهیرد از آشالشو سر ک تابان
 . امیزد تو برو منم االن م یخانواده ات آبرو دارم. هاکان غلت شی از دوازده گذشته من پ

کرده  دایپ یبهش وابستگ  ییجورا  هیداد  یوفق م یزندگ   نی. تابان داشت خودشو با امیریباهم م-
دونست   یبود که تابان نم  یمرحله ا نیعشق آخر نکهیداشت و ا  شیدر پ یادی راه ز یبود، تا دلبستگ

خواست به خودش فرصت دوست داشتن رو بده، کم کم در  ینه. م ای دیبه اون مرحله خواهد رس
  شی رو شی درپ یناشناخته ا یا یدن  هیدونست و  یازش نم یچی باز کنه که ه  یمرد یشو به رو لبق

 میازش نداشت تصم  یهنوز شناخت کاف یهاکان بود ول ۀشد که عقد کرد یم  یبود، االن شش ماه
  یبا من بر  یخوا یم  یراه برداره. هاکان نشست: مطمئن  نیدر ا اطیگرفت قدمهاشو آهسته وبا احت 

 ؟ یکردم ناراحت لیخودمو بهت تحم   نکهیزد: نکنه از ا ی. تابان لبخند محونییپا

  نیبه لباسهاش کرد:هم  یصبرکن تا لباس عوض کنم. تابان اشاره ا قهیچند دق وونه،ید هیچه حرف نیا-
  یو شلوار ورزش دیکوتاه سف نیبه بلوز آست یهاکان نگاه ؟یمهمون یبر  یخوا یها هم خوبه! مگه م

به دست وصورتش زد،  ی. آب یبهداشت   سیاومد ورفت تو سرو نییمارک دارش کرد. از تخت پا 
 ...نییمرتب کرد وهمراه تابان رفت پا  ووهاشم

  یعروسم؟ هاکان به جا یاومد ی گفت:ک  یتابان لبخند زدند. ماهوربا خوشحال  دنیوماهوربا د یهاد
 یاونقدر خسته بودم نتونستم تابان رو برسونم خونه شون. هاد میدیرس رید شبیتابان گفت: د
د  یخواب رو سف  یرو  یگفت:پس حساب هیو با کنا دهیباال پر یابرو هی. آتان با یکرد یگفت: کار خوب

خنده شو   یکرد جلو  یبشه. هانا سع  لیتکم تونیتا ناهار آماده وشاد دیبخور یز یچ هی! حداقل دیکرد
زنمت به خدا. آتان از رو هوا  یم شمیسمت آتان پرتاپ کرد:آتان پا م  یکه هاکان پرتقال  رهیبگ

 گرفتش. 
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 ی. هارایبخور از حال نر  یز یچ  هیآشپزخونه  مینگفتم! هانا دست تابان رو گرفت: بر یز یمن که چ-
تابان زوم کرده بود.هاکان با نگاه پر از غضبش   یرو شتری کرد اما ب یداشت به کل کل بچه ها نگاه م

کنه. تابان   یجه هاکان تو یبود که به اخم وتخم ها یلجبازتر از اون  یرو نشونه گرفت اما هارا یهارا
 دورباشه...     یهارا ررس ی به همراه هانا به آشپزخونه رفت تا از ت

            ********************************************* * 

داد  واریبه د هینداشت. تک  یا دهی اما فا ارهی کرد بهوشش ب یسع  کای نبود. ها یف یچندان تعر مایآ وضع
تحّمل کن هر جور شده هاکان  یتون  یکنم چشماتو بازکن! تام یخواهش م  مایو چند بار صداش زد: آ 

  نکهیا یشد. نا تهغذا هل داده شد و دوباره در بس ینیدر س ی! در باز شد. از الکنه،مطمئنمیم دامونیپ
  مای به خاطر آ  ،یتحّمل کن  دیرو هم نداشت. با خودش شروع کرد به حرف زدن:با ارهیبلند بشه غذا رو ب 

 انیباألخره م یار ی دووم ب  یهرچه مزخرف باشه بخورتا بتون ،غذاهاشونیتحمل کن  دیشده با
 ... میوتحّمل داشته باش صبر دیکنند فقط با ی م دامونیسراغمون، پ

           *********************************************** 

فقط به    ییایاگر اجازه دادم باهامون ب ،یکن  یتو دخالت نم نیرو به آتان دوباره تذکر داد: بب  بهروان
! چند بار  دمی بابا! شن  ی... وسط حرف بهروان اومد:ایایافتاد جلو نم یمون بوده، هراتفاق  یخاطر دوست

 ؟ یگیم یدار 

 . ستین دیبع ی چی کّله شق ه یاز تو-

 مونم تا شما کارتون تموم بشه خوبه؟ یجا منتظر م  نیمن هم-

خواست فرارکنه فقط  پاشو نشونه    ی پسر خوب! رو به بچه هاش کرد:همه حواستون باشه هرک نیآفر-
  ینتهایبره رو پست خودش... هانا تموم پر  یخوام.بعد دستور داد هر ک یهمه رو زنده م دیریگ یم

. یرو آورده بود و داراب رفته بود سراغ عماد  یبیهاکان. بامداد، غ یگرفته شده رو گذاشت جلو
شکست. هانا وتابان مرتب ساعت رو    ینفسهاش م یبود که سکوت اتاقو صدا یهاکان اونقدرعصبان 

 دنیبا د یکرد. عماد  شتریوداراب اضطرابها رو ب یدر و وارد شدن عماد ۀتق یکردند. صدا ینگاه م
  شجناب رادمن دی. اشاره به جمع کرد: ببخشدینشن یآن خشکش زد. آروم سالم کرد جواب  هی یبیغ

  یعماد یتو دلش انداخت. هاکان ازجاش پاشد واومد روبرو یسکوِت بِد اتاق رعشه ا م؟یجلسه دار
بعد همه نشسته  قهی. چند دقشهی م  یجلسه رسم نندی! لطفًا همه بشیدارم اونم حساب :  جلسه ستادیا
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کنم. رنگ   ی ازشما شروع م یبیغ یکردند. هاکان پرطعنه گفت: خوب آقا ینگاه م گهیوساکت به همد
 نگاه هراسونش به هاکان بود.  دیپر یبیغ

گرفت.   نیی سرشو پا یبیه؟ غشش از سهام وبورس چقدر بود نیا یبرامون بگو سود شرکت تو یب یغ-
 منتقل کرد. یهاکان ترسو به عماد یجواب بده. لحن سرد ومحکم و جد ی دونست چ ینم

شش ماه اول رو   یها نهیتا سود هز دهیاالن وقتش رس  ؟ یستیمگه شما مسئول سود سهام شرکت ن-
از  یو تا حدود  یشرکت  لی. رو به داراب کرد:داراب تو وکستین  یاما هنوز خبر  یبه اّطالعم برسون 

 سود رو برامون داشته؟  نی شتریبورس تا حاال االن ب  ایکدوم سهام  ،یار یبورس وسهام سر درم

کرده اما ما تو سهام خودمون ضرر   یادیبه من گفتند سهام شرکت... سود ز  یبی غ یراستش آقا-
بلکه   چ،یکه ه میشش نه تنها ضرر نکرد نیتو ا دمیکردم د  یر یگیکالن! من پ ی لیاونم خ میداشت

 اّطالعات غلط به من دادند. یب یغ یاما آقا میهم داشت ینسبت به پارسال رشد پنجاه درصد

باز سکوت کرد. هاکان  ی ب یاون همه سود شرکت کجا رفته؟ غ دیبگ شهیم  یبی غ یخوب آقا-
چطور متوجه  دیهستشما مسئول کل قسمت سهام  یرو هدف قرار داد:جناب عماد ینبارعمادیا

از همه مهمتره   د؟ینکرد یر یگیچرا پ نکهینشده؟ وا زیهمه پول چرا به حساب شرکت وار نیا دینشد
و اون  یعماد نینداشت. توپ افتاده بود تو زم یبی بهتراز غ یحال  یچرا به من خبر داده نشده؟عماد

 تو دستش نبود که رو کنه.   یچیه

 سهامداران بهش دادند.  سیی نامه دستم داد وگفت که ر هی یبیدونم!غ یقربان من نم-

 ؟ یاون نامه رو دار -

 هیکه  یهست  ی هاکان سکوت اتاقو شکست: تو چه مسئول یدفعه صدا هیدونم کجا گذاشتمش!  ینم-
پست رو بهت دادم؟ دادم که  نیا  یچ یبرا ؟یوبزرگ رو گزارش نداد  یمهم نی موضوع به ا نیهمچ

از اوج صداش کاسته شد اما همچنان    ؟یوکودن فرضم کن یبخند شمیدادم به ر  ؟یکن  انتیخ
واختالس    یبه جرم دزد ایرفته؟   یاون همه پول کجا وبه حساب ک  یگ یبرام م  ای یعمادبود: یعصبان 

که به  یز ی ه تنها چتومن بود ونی لیهفتصد م اردیلیشش ماه پنج م نی! سود اسیدست پل دمتیم
  یک  بیتو ج ستیپول مشخص ن یۀتومن هست بق  ونیلیوپانصد م  اردیلیحساب شرکت رفته سه م

شروع به   ی عماد یاومده تا به زور متوسل نشدم. دستها یاون همه پول چ سر  یرفته،بهتره خودت بگ
ماهانه،ذّره   د؟یکرد الیخودتون خ شی پ یچ  د؟یبا هالو طرف دیکرد. هاکان ادامه داد: فکرکرد دنیلرز
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خودتون    شی وپ دیکرد یماستمال یطور  ویوهمه چ دی مختلف کش رفت یذّره، از حساب به بهانه ها
کور   یول خبره،آره؟ی خنگ ازهمه جا ب هی! ارهی سر در نم یچ یازه نجاستیا سییکه ر  یاحمق  نیا دیگفت

کشم  ی همه رو از حلقومت م   یقرون از اون پولها رو باال بکش هیبذارم  ی! کورخوندیعماد یخوند
  دیزندون آب خنک بخور یها لهی پشت م دیتا آخرعمرتون بر ارمی سرتون م ییپست فطرت! بال  رونیب

  دیستی مار ن گهیمار رو ازباال قطع کرد هرچند د نیسِرا دی رسم،بایهم م شرفیب  ییبه حساب اون هجا
به   خبرمیب  یزبون باز کرد وملتمس گفت: قربان من از همه چ  ی.عماددیشد یکه افع دیاونقدر خورد

 یکرده منو خام خودش کرد ازم سوِء استفاده کرد... صدا زی همه چ یب  یبیغ  نیخدا! کل کارها رو ا
منو   یتو نبود نیا ندازد؟یخودتون رو گردن من م  یهای: چرا کثافت کاردیرو بر یحرف عماد یب یغ دبلن

و    رهیدرزش نم یهست که مو ال قینقشه مون اونقدر دق  یکه گفت یراه؟ تو نبود نیتو ا یندکشو
 بگوِد  ؟یچرا الل شد  م؟یرفت رانی رادمنش بفهمه ما از ا  یوقت  یگفت یتو نبود شه؟یمتوجه نم  یکس

 فیکث یعماد نیگناهم! اما ا یب  گمیرو به هاکان کرد: قربان نم ؟یهم کرد یا گهید فیکث یچه کارها
بود که اّطالعات    زشیهمه چ ی خودشو به اسم من تموم کنه! خوِد ب   ۀشرمان  یب  یحق نداره کارها
رو   تاقتونا می...شب شبانه اومدهی...ی...حتیحت گه،ید  یک یداد تا برسونم دست  یشرکت رو بهم م

هاکان لرزه به اندام همه انداخت: خفه شو! فقط   ی.... صدا میتا اسناد شرکت رو بردار میرو کرد  رویز
مشت نمک به حروم سر سفره ام  هیمشت دزد دوِرخودم جمع کردم و خبر نداشتم،  هیخفه شو! 

جونم!  یبال دیوشد  مکه کرد ی! دستم درد نکنه با ِکشت وکار نیآوردم تا بهم ازپشت خنجر بزنند، آفر
ادامه نداد رو به   گهیود دیآه کش ه یشب یچه...نفس  ستی وآدم فروش که شاخ ودم نداره! معلوم ندزد 

  یبر  یحاال م نی وخودشو هم یدار  یکه ازعماد یبه همراه مدارک اوردمیسرشون ن ییداراب کرد: تا بال
کرد اما   یالتماس م  ی. عمادندموضوع نفهم نیاز ا یز ی ! پرسنل فعالً چسیدست پل یدیوم یکالنتر 

بلند شد که هاکان گفت:بامداد توهم  عی. داراب سرییکذا یالتماسها نیگوش هاکان پر بود از ا 
 هیبخوان   دنشیپلکند و با د یاطراف م  نیداشته باشه که ا ییباهاش برو ممکنه هنوزهمدست ها

 گفت و بلند شد... یبکنند. بامداد چشم ییکاها

گفت: توهمچنان  یبی کرد. هاکان رو به غ یهاکان نگاه م  تیشده ازعصبان نگران به صورت کبود  تابان
سرت   یبدتر ازعماد   ییبال یکه اگر بزن  یمنو دور بزن یبه حالت بخوا  یکارتو با بامداد ادامه بده، وا

 پس حواست به کارت باشه.  ارمیم

 من غلط بکنم آقا! -
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 ؟ یاوردیبدست ن یو اون دختره خبر  کایاز ها-

 .شندیمشکوک م دیرو گرفت ینشد، حاال که عماد  رمیدستگ یچی شرمنده! ه-

 محرمانه! تیمدت رفته مأمور هی یکجاست بگو ازطرف شرکت برا یدندعماد یاگرازت پرس-

 نینشست. هانا گفت: داداش ا  زیتونم برم!با دست اشاره کرد بره... برگشت پشت م  یبله قربان! م-
.  دی. رو به پنجره چرخکنهیعود م  گرنتینکرده دوباره م   یخدا ستیهمه حرص خوردن برات خوب ن 

افتاد که  یاطرافش م  یآدمها اد ی یوقت  یکرد به خودش مسّلط باشه ول یافکارش مشوش بود،سع
نبود. عطر   یخبر  چیگذشته و از برادرش ه یماه کیشد.   یکردند داغون م  انتی بهش خ یر چطو

 خورد.تابان رو کنار خودش حس کرد اما تکون ن

 . دستش نشست رو شونه اش: هاکان!دینشن  یهاکان! حرف-

 نگران کرد.  یبه هانا  یخوام تنها باشم! تابان نگاه یم-

 انجام بدم؟  ادیاز دستم برم یکار -

  یکه ازم کمک م نمیب  یاکثر شبها کابوس او دوتا رو م شم،ینشند آروم نم  دایپ  مای وآ کای !تا هایچ یه-
 . هانا هم اومده کنارشون. ادی از دستم برنم یکار  چیخوان و من ه

تا   ؟یاوج گرفت: صبر؟ تا ک ی. صداش کمیصبر وحوصله داشته باش دیدونم سخته اما با یداداش م-
اس نسل شو از رو   هیقض نیپشت ا یخبرها هر دوتاشون رو کشت؟ بفهمم ک  یاون ازخدا ب  یوقت
جوش   نقدریا شهیبردار ! اما م نی خوب! نسل شو از رو زم  یلیگفت:خ  یدارم. تابان حرص یبرم نیزم
  یگوش ی صدا ؟یکن  دایرو پ یافع  نیا یخوا یم یچطور  یفتی ! از پا ب؟یوکار دست خودت ند  یننز

جواب داد. موقع حرف    عیاسم آتان سر دنیکرد . با د دای پ  ویرو وگوش  رویز فشویهانا بلند شد. هانا ک 
 زدن استرس داشت. 

 آتان!جانم -

-....... 

 خوب!-
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-...... 

 ? ی چی ه یعنی-

-....... 

اکتفا کرد. تابان    یشد؟هانا به سردادن  ی:چد ی! مواظب خودت باش... تابان پرسدمیخوب فهم یل یخ-
 !... میداد: باز به در بسته خورد  هیتک زی م ۀبه لب دیناام

بدست آورده.  یاد مهمازهمون افراد تماس گرفته بود که اسن یک یبا  یب یساعت پنج عصرغ روزبعد
شد. آتان تموم تذکرات الزم رو   یکه مرد ناشناس بهش داده بود همراه آتان وهاکان راه ی طبق آدرس

:  دیرس مدارک پ دنیبا د یب یجنوب شهر بود. غ  یرستورانها  نیاز شلوغ تر یکیبهش داد. آدرسشون تو 
رو   یکار  ستیبه تومربوط ن  نشیگفت:ا  ضیبهشون؟ هاکان با غ دیاصل مدارک رو بد دیخوا یواقعًا م

به  یشد.نگاه ادهیپ  نیچشم قربان. ازماش-هم روشن باشه.  تی که ازت خواستند انجام بده گوش
 نسوز  یرفت... رستوران شلوغ و جا  ابونیبه اون طرف خ  دیاطراف کرد. اسم رستوران رو که د

  یتنش بود... رفت رو صندل یمشک  یکه بارون یکی یو شد ر خی تا م  دیانداختن نبود. نگاهش چرخ
 روبروش نشست: سالم! مرد مشکوک نگاهش کرد.

 !د؟یببخش-

 به اطرافش کرد. یهستم باهاتون تماس گرفته بودم. مرد نگاه نامحسوس  یب یغ -

 شناسم!  یاسم نم  نیبه ا یکس -

نشه   یکردعصبان یسع یب ی؟غیی:کدوم هجادیپرس  ییاسم هجا  دنیاومدم.مردبا شن ییازطرف هجا-
 سر سخت بود.   هیبرخالف بق یکی نیا

  ی من اشتباه گرفتم با اجازه. بلند شد هنوز چند قدم دور نشده بود که مرد صداش زد: کس دیببخش-
 . شیقبل یلبخندشو جمع کرد برگشت ونشست سرجا  یب یهم دنبالت اومده؟ غ

 .ارمیکه خبر براتون م  ستیبار اولم ن  نی! در ضمن اری نخ-

 ومد؟ ین  یچراعماد-
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بهم گفت درنبودش قرارها رو من   اد،ی اومد نشد ب شی محرمانه براش پ تیمأمور هیازطرف شرکت -
 دونم. ی من هنوز اسم شما رو نم  دیکه برگرده، ببخش  یهماهنگ کنم تا وقت 

 . یبدون   ستی الزم ن-

 باشه! -

آورد وگذاشت جلوش   رونیب  یرنگ  یمشک لونیپالتوش برد نا ری دست ز یب یغ ؟یمدارک رو آورد-
بود. مرد پاکت رو برداشت. مدارک رو درآورد وچک   ی سخت  یلی ! کارخفتمیب  ریبود گ  کیوگفت: نزد

روش زوم شده بود انگار بهش اعتماد   ینشست. نگاه مرد بدجور   یبی رو تن غ یکرد. از ترس عرق سرد
 . شتندا

 ؟یرو از کجا کش رفت  نهایا-

تنها فرصت   رون،ی هم رفته بود ب شی کرج منش ۀکارخون دیرفته بود بازد سیی ر  ،یبا هزار بدبخت-
خواست صحت حرفهاشو تو  یشد.م  یبیچشم توچشم غ یطوالن یبدست اومده بود. مرد مدت

 چشماش بخونه. 

 مرد مدارک رو داخل پاکت گذاشت. از جاش بلند شد. ه؟یچ یحرکت بعد-

 . دمیبهت خبر م-

  یبا آتان تماس گرفت و نشون یبی که مرد از رستوران خارج شد غ نیمونم. هم یاوهوم! منتظرم-
 هاشو داد. 

  یکرد. هاکان چشم ازش بر نم یم بشی شد و راه افتاد... آروم تعق نشیمرد سوار ماش  دید آتان
داره   ستیشد. آتان گفت: معلوم ن ادهی سوار وپ ییمش کنه. مرد چند جاداشت تا مبادا گ

 ره؟ی کجاها م کنه؟ی کارمیچ

خونه ها    نی ازهم یک یافتادند بتونند تو  سی پل ری وقت گ هیسوراخ سنبه دارند که اگر  نقدریا نهایا-
 کنند.  میخودشو قا

 کنند.  یدر واقع فکرهمه جاشون م-
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 .فتهی م سیپل  ریبکنه وگرنه راحت گ دیبا-

 شهر.  یباال رهیحاال داره م میتا حاال جنوب بود-

 . یآتان مواظب باش ُگمش نکن-

 بگم؟  یز یچ  هیتونم  یگفت: م  یطوالن  باً ی سکوت تقر هیحواسم هست. بعد از  -

 راجع به؟-

 بود گوششو سپرد به آتان. نیواون ماش ابونی نگاهش به خ کهی هانا ست. درحال-

 بگو.-

  نطورهیا ست ی گم شده اونم حالش خوب ن کایها یاس، از وقت ختهیبهم ر یلیخ   یهانا از لحاظ روح-
برگشت و رو آتان نشست: چرا تا   نیبرمش روانکاو. نگاه هاکان به داخل ماش   یکه چند جلسه اس م

 ؟ ینگفت یز یحاال بهم چ

  نیشلوغه! حواست به چند جا باشه؟ به شرکت، به کارخونه، به قراردادها، به افراد خائن  یل یسرت خ-
که دست رودست  یست؟هارایکه حواست ن یوچ  یک ما،بهیوآ  کایشرکت، به پدر ومادرت،به ها

کنم   یتونم دارم کمکت م  یکه م ییبشه، منم تا جا یفرج  ه ی دینشسته تا شا سی پل دیگذاشته وبه ام
 آدم چقدرتوان داره؟! هیها رو دوش توئه مگه  تیمسئول ۀوهم نهیکارها سنگبازم   اما

 حاال حالش چطوره؟   ،یازم پنهان کن یهر چقدرهم سرم شلوغ باشه حق نداشت-

  گهید میدر رابطه با پرونده دار یخواستم بگم، هر وقت جلسه ا  یبهترشده، م شی پ ۀنسبت به دوهفت-
خاله رو هم   ره،ی گیم شیدلم آت کنهیم هیگوشه نشسته وداره گر هی نمشیب یم  یهانا روخبر نکن، وقت

  شخوب شدم. هاکان مشت شو تو موها  رمینم گهید گهیم شهیکم خوب م هیبردم، تا   یچند بار 
  کیماجرست که از ج نیپشت ا یدونم ک ی،نمیپشت گرفتار  یزمزمه کرد: گرفتار   رلبی فروبرد و ز

 وپوک خانواده ام خبر داره؟

 پارک کرد. ابونی خودمونه. آتان کنار خ   نیهست از ب یهر ک-
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  هیدر  موتیرو نگاه کرد. مرد با ر رونیب  عیآتان با انگشت به روبرو اشاره کرد. سر ؟یسادیوا  یچ یبرا-
 خونه رو بازکرد ورفت داخل.

 خونه اش باشه.  گهید نجایگمان کنم ا-

 به راه انداخت.  نوی کرد. دوباره ماش ادداشتیحتمًا هست. آتان آدرسو -

 بهروان. دمیفردا آدرسو م-

 داخل؟ میچرا خودمون نر-

 کنند.   کاری دونند چ ی نه ما! اونها بهتر ازما م سهیکار پل نینابغه! ا-

 کنم .  یامشبو خوش باشه با مدارک، فردا رو براش عزا م هیبذار-

 هاکان! یشیترسناک م یل یوقتها خ  یضبع-

 وضعم نبود! نیترسناک بودم که االن ا-

 .وندهی پ  یوبه خاطره ها م شهیتموم م یروز  هیماجرا هم  نیخدا بزرگه ا-

 باشند.  دهید بیباشه که خانواده ام کامل آس   یترسم روز  یم-

 !... ریزبون تو گاز بگ -

رو   ییچا ی نی ازش استقبال کرد. تارا س ییتابان. تابان با خوشرو شیبردن، رفت پ  ییچا ۀبه بهون تارا
  یبه اتاق کرد: نم یگشت تا سر حرفو باز کنه نگاه یسوژه م هیکنارتخت گذاشت. دنبال  ز یم یرو

  یرو یها  رگهشده. تابان خودکارشو گذاشت رو ب یتکرار  یادیز  یبد ریی رو تغ نجا یکم دکور ا هی یخوا
 نشست.   یصندل. برعکس رو  ری زتحریم

 سرم شلوغه که نگو. نقدریاصالً وقت ندارم، ا-

 یتابان!خوبه به زور پا گمیم  م،یدیرو د گهیکمترهمد یکه عقد کرد یهفت ماه نیدونم! توا یم-
  یاتراق م ی عمو هاد ۀحتمًا تو خون یگفت  یخودت بله رو م  لیاگربا م یشد نیوا  یعقد نشست  ۀسفر
 . معترض گفت:تارا!یکرد
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 تارا!جون -

 . یکن دیخواد تهد ی! نم دمیخوب فهم یل یباال برد:خ میتسل ۀ... تارا دستهاشو به نشونـیبلند شدم مـ-

 .  ادیکنم حساب کار دستت م یتا دهن بازم ادی خوشم م-

 سؤال بپرسم؟  هی شهی! حاال مفتهیکردنت ب  یخوام سروکارم با تالف  یباشم ها! نم دهیازت ترس  نکهینه ا-

 اوهوم!-

 داد. رونی شو ب قیوعم  نیتابان نفس سنگ  اد؟یهنوزم از هاکان بدت م-

  یآقا رو نم   ۀافیوق  ختیر یعنیباهاش نداشته باشم  یبرخورد  چیکردم تا ه یچرا! ازش فرارم  لیاوا-
  رونی خودم نشستم وبهش فکر کردم. نفس آه مانندش رو ب  ییروز تو تنها هی  نکهیتا ا نم،یتونستم بب 

دوست   یبرا یفرصت دوباره ا هیبستم، که به خودم  یعهد هیفرستاد وادامه داد:بعدش با خودم 
  یکن  یکه خودتو اجبار به اون کار   یبود،سخت بود دوست نداشتن کس  یسخت  میداشتنش بدم، تصم

 هی هایتازگ اد؛یو ازش بدم ن   امیتا تونستم باهاش کنار ب  مد یباشه، دوماه با خودم جنگ   لتیکه برخالف م
نرفتم،   جلوچون مطمئنم اونقدرها  اعشقهیتونم بگم دوست داشتن  یکردم نم دایبهش پ  یاحساس

راه کمکم کنه، ازش خواستم   ن یتارا! از خدا خواستم تو ا یدون  یم ،یاسمشو گذاشتم وابستگ یول
داشته باشم فرصت   یکنم حداقل با هاکان شروع خوب یخوام زندگ  یمهرشو به دلم بندازه، حاال که م

 کشه،منی طول م یبمونم وبخوام بشناسمش،حداقل دوسال گهید یک یازش جدا بشم و منتظر نکهیا
 هدر بدم. های بچه باز نیبا ا یخوام وقتمو الک  یکردم نم یز یبرنامه ر میزندگ  ۀلحظه لحظ یبرا

راهه، ممنونم که پدرومادر    یخودش کل  یرفت شیقدرهم که پ نی،همیگرفت  یخوب  یلیخ  میتابان تصم-
 کنم.  یبهت افتحار م ،یکرد دیرو روسف 

 ۀکرد،اونطورکه من برداشت کردم برخالف پوست یَازشون چشم پوش شهیهم داره که م ییبهایع هی-
منطق واستدالله،  یارزش قائله، افکار وکارهاش از رو یلیخانواده اش خ یخشن و سردش، برا یِ ظاهر 

 ارزشمندتره.  یمن از هر ثروت  یبرا نی وا دهیرو انجام نم  یکار  یز ی بدون برنامه ر

چقدر دلهره   شی چند لحظه پ نیتابان از بعد عقدت تا هم یدون  یراحت شد،نم   المیخ  یحاال تا حدود-
ها منتظر    یلیخ  یدون  یبابا بره ودشمن شاد بشه،خوب م  یکه آبرو یبزن یداشتم نکنه دست به کار 

 اول روزنامه ها.  تریو بشه ت  رندیبگ یخوردن بابا هستند تا از آب گل آلود ماه نیزم
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 باج بده.  یکه به هر کس  ستی خودشون ن ۀلنگ یکیدونم! چون بابا  یآره!م-

 د؟ یرو مشخص نکرد  یعروس خی تار-

 بعد از اون باشه.  میبا هم توافق کرد م،یمسئله ا هی ریفعالً گ-

 . دیموفق باش دوارمیانشاءا...! ام-

کرد وگفت:    یاّطالعات؟ تارا تک خنده ا یۀتخل یبرا یواومد یرو بهونه کرد ییحاال تو راستشو بگو چا-
 راستش هردو! 

 !   یبدجنس یل یخ-

 نه؟ ای  دمیفهم یحرف دلت رو م یجور  هی دیبا-

 خسته ام.  یرو بده که حساب ییحاال اون چا یموفق هم شد-

 به چشم...  یا-

 م؟یما کار خودمون رو بکن  دیشما دوتا بذار شهیکرد:م یآدرسو به بهروان داد. بهروان اخم ظاهر  آتان
 ها! یشی م یخوب   سیپل  ؟یَوردست خودم کارکن ییایب  یخوا  ی،میار ی برام م د یآدرس جد هیهر روز 

 . میندازیکارتو جلو م میازخداتم باشه دار دیتازه با  ،یبد یرالکی! الزم نکرده گخودیب -

 آدرس کجاست؟  نی!حاال اادی م افهیچه برام هم ق-

 کن!  داشیتو کارت دخالت نکنم؟ پس خودت بگرد وپ یمگه نگفت-

 !مزهیب-

طرف،   یبرد برا یبیغ میداد میمدارک مهم از شرکت وکارخونه رو جعل کرد یسر  هی! یحقته! راست-
 فرستادم برات.  میواون مرد رو هم ضبط کرد ی بیغ یصدا

 چه خبره. نمی اونجا بب رمیم  پیاک هیبچه ها روش کار کنند خودمم االن با   دمیباشه! م-

 نگفته؟  یز ی چ یعماد-
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 هاشون مال شهرستانه. یتعداد اسم وآدرس داده که بعض هی-

 شهرستان؟ -

 جور باندها همه جا سوراخ سنبه دارند. نیآره! ا-

 شد بهم اطالع بده.  یخبر  مایوآ کایاز ها-

 چشم.-

 ؟ی ندر  یشده کار  رمید -

 قربونت!... -

 یکرد. هانا بدون در زدن وارد دفترهاد یم  تیرو اذّ  یهانا وهاد یدر شرکت بدجور  کای ها یخال یجا
  ایهانا ازعالم رؤ ی. باِراول صداش زد متوجه نشد باردوم با صدادیشد. پدرشو پکر وغرق درافکارش د

 شده؟ یز یاومد: جانم! چ رونیب

 نداره. یا دهیحال فا نیموندنت با ا نجایا یخونه استراحت کن  یحواست کجاست؟! بهتره بر -

به سرش اومده؟ چرا زنگ   یچ  میماه ون کی نیدونم تو ا ینم کاست، ی ت هامن خوبم! حواسم پر -
 خوان؟ ی م یزنند بگند چ  ینم

خونه من حواسم به شرکت هست،مامان هم  دیبر کنه،شمای م داشونیپ سی خدابزرگه،باألخره پل-
 . دیکن یکمتر نبودشو حس م  دی روزها کنارهم باش  نیداره اگر ا اجی بهتون احت

 انجام بدم.   دیکار دارم که با ینه دخترم، کل-

 بابا؟  یکن یچرا لج م-

 کنم هانا،سرگرم کار باشم برام بهتره. یلج نم-

 ... یهرجور راحت-
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 یمهراب که سرجا  ۀافیکه در رو باز کرد با ق نیباعجله خودشو به اتاق هاکان رسوند.هم  تابان
نبود. اخم کرده و حواس پرت   یاش لم داده ونشسته بود مواجهه شد. از هاکان هم خبر  یشگیهم
 رفته بود.  ادشیسالم کردن هم  یمهراب باال رفتند. حت یابروها ست؟ی:هاکان ند یپرس

برد.با    یکه داده بود پ یتا حاال جناب رادمنش برات شده هاکان؟! تابان تازه به سوت یهاکان؟! ازک-
داخل اتاقش   یبهداشت   سی.هاکان ازسرویر یروویه نیتوا یرآوردی رو نرفت:توهم وقت گاز  نحالیا
چقدر    ؟یشده خانم شکور  ی: چ د یپرس زشی رفتن پشت م  نیبود. ح  دهیاومد صداشون شن رونیب
 ؟ ینقدرهولیا

دوستم شما هم درست   دنید امیدونم چرا هروقت من م یباهاتون دارم. مهراب گفت: نم  یکارمهم-
به مهراب رفت. مهراب   یهاکان چشم غّره ا شه؟یم داتونیو پ دیفتیکار مهم تون م ادیهمون موقع 

! اگر دروغه بگو دروغه؟! هاکان از جاش پا  گهید گمیهاکان گفت: خوب راست م  ۀتوجه به چشم غرّ  یب
 .امیشد رو به مهراب گفت:االن م

 !نجایا این گهید یا بهیبگو غر هویِا هاکان! -

  هیشد:  شتر یتابان ب  شخندیبه تابان کرد که ن  ینگاه غضبناک هیگردم. مهراب   یمزخرف نگواالن برم -
رفت.   رونیمحل کاره نه پاتوق و از اتاق ب  نجایا دینباش هیکه مزاحم کار بق د یاریب  فیتشر  ییوقتها

 شدن رو!  عی ضا ه؟گید یخواست یرو م   نیزد بهش وگفت:هم یهاکان برگشت طرف مهراب چشمک 

 تو بودم صد دفعه اخراجش کرده بودم.  یزبونش دراز شده جا یازبس بهش رو داد-

خوام ازدستش بدم،   یازپرسنل خوبمه نم یکیفراموش نکن اون  ،یستیمن ن یخدا رو شکر جا-
 فعالً...

 وارد اتاق تابان شد و در رو پشت سرش بست.  هاکان

  یل یتالش کرد بغضشو فروبده اما نشد:خ یل یباشه. خ یموضوع مهم  یمنو کشوند نجایتا ا  دوارمیام -
  زنهینم  ی حرف دید یحرف تابان شد وسکوت کرد، وقت یۀمهمه. هاکان تو سکوت منتظِر بق یلیخ

  یخفه ا یبرداشت وگرفت طرفش، با ته صدا زیم  یتابان نامه رو از رو ؟یشده؟بغض کرد ی: چد یپرس
لرزون   یی تو دل هاکان نشست. با دستها یدفعه من بازش کردم. ترس  نیگفت: ا یهمراه ناراحت به

عکس هم همراهش بود... نگاهش به عکس افتاد وآه ازنهادش   هیقبل  ۀنامه رو گرفت.مثل دفع 
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آدم.  هیشب   یشد تا جسم یم دهیعکس فقط دو جسد د یت.تونشس یصندل نیاول  یدراومد. رو
رو پشت پلکهاش   ختن یزد، دستشو گرفت و آروم بهش فشار داد. اشِک درحال ر انو تابان کنارش ز

دادن بهش گفت:هاکان مطمئنم   یدلدار  یحال برا نیفرستاد حال بد خودش کمتر ازهاکان نبود با ا 
  یعکس گرفتند برا نیخواب بودند ا یوقت  دیشا ستیمعلوم ن  یچ یعکس ه یزنده هستند؛ تو

چشماش. هرسطرش بدتراز   ینامه رو گرفت جلو  گهیبار د هیلرزون  یتهاترسوندن ما. با همون دس
 . تابان دل نگران صداش زد. نیبود. نامه از دستش ُسرخورد وافتاد زم گهیسطر د

 با تکون دادن صداش کرد.   نباری. اد ینشن  یهاکان؟! جواب-

  رون،هریاز اتاق زد ب تی دفعه مثل برق گرفته ها ازجاش پا شد. با عصبان هیهاکان با توأم؟! هاکان -
گفت:   یبه منش   دییدو ی. تابان همونطور که دنبالش مزدی شد با مشت کنارش م ی سّد راهش م یک

 .  ادیزنگ بزن ب  گانیزود به شا

 سادیجلوش وا عی . تابان سرنگیرفتارش متعجب شدند... رفت تو پارک نی! پرسنل از اسایهاکان وا-
!...  گمی م یچ  نیلحظه صبر کن بب هیگفت: هاکان  زدیاز ترس واضطراب نفس نفس م کهیدر حال 

:هاکان به من نی ماش ۀریباز کنه دست تابان نشست رو دستگ  نویتابان رو زد کنار، خواست درماش
باردوم   ی... برا یبش مونیکه بعدًا پش یبزن یکنه دست به کار ! ممیهست یگوش بده! االن عصبان 

خوب!حاال که   یل یو محکم گفت: خ سادیتمام قد جلوش وا نباریتوسط هاکان پس زده شد. تابان ا
شو از تابان گرفت ورفت سوار   تی سرخ از عصبان یکنم. چشما یم یپس من رانندگ  یبر  یخوا یم

 شد...

 شکست.  نویتابان سکوت داخل ماش یگوش یصدا

 بله!-

-....... 

 کم نشده بود. یچی به هاکان کرد از خشمش ه ینگاه

فقط  یشرکت عمو هاد   ایب عی آتان نامه تو اتاقمه برو برش دار و دراتاقو قفل کن خودتم سر نیبب -
 عجله کن. 

-....... 
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 زود خودتو برسون.  شهیجوره آروم نم چیه-

-....... 

 خداحافظ. -

 کرد... ادتری کم سرعتش رو ز هی. تابان یتندتر بر  شهیم-

  یچطور  دی ... تابان نفهم نییخودشو پرت کرد پا باً ی پارک شد هاکان تقر نگیتو پارک نی که ماش نیهم
  قیطر نی ازا دیکش یکت شو گرفته بود وم نیآست کهیدرحال دییدو یهاکان م  یشد فقط همپا ادهیپ
  یز یرور! تو رو خدا آبگمیم یچ نی بب سایلحظه وا هیخواست زمان بخره تا آتان سر برسه: هاکان  یم

. آنچنان  ستادیاز اتاقها ا یکی  ی. جلودیشن  یتابان رو اصالً نم  یپرسنل، زشته... حرفها ینکن جلو
و به هاکان نگاه  سادیوا  خیاز ترس سرجاش س ییوبرگشت. هجامحکم در رو بازکرد که در دوبار رفت 

رادمنش خبر کن برو   یازکارمندها داد زد: زود آقا یکیآتان رو به   ۀگرفتن شمار  نیکرد. تابان ح یم
 رفت. آتان جواب داد. ی. مرد با عجله سمت اتاق هادگهید

 زود خودتو برسون.   ؟ییآتان کجا-

-....... 

  نی زم یتو دست هاکانه و رو ییهجا ۀقی دیبرگشت پشت سرش، د یقطع کرد. وقت. گهیزود باش د-
اون  یشد. به سرفه افتاده بود وهمچنان جلو یداشت خفه م قهیاز  ییبردش. هجا یکشون کشون م

اما با اومدن اون به سمتش، عقب عقب   ستادیشد. تابان جلوش ا یکشونده م نیهمه پرسنل رو زم 
  یخوا یخوره اگرم  ی! ُمرده اش به دردمون نمشیکش یم  ی: هاکان دار زدی موتند تند حرف  ترف  یم

تابان شد و محکم به   کی... هاکان نزدمیزن  یبذار منو آتان باهاش حرف م ی کن  دایرو زنده پ  کایها
  هی یبفهمه هرغلط دیحروم لقمه کار دارم با نیپرتش کرد داد زد: تو دخالت نکن من با ا واریطرف د

کردند. بلندتر از قبل داد   یتماشا م  لمیصحنه بودند انگار داشتند ف نیداره. تموم پرسنل شاهد ا یتاوان
. همه دیشی مردک دچار م نیسر کارتون وگرنه به سرنوشت ا دیبرگرد  د؟یکن یتماشا م دیرو دار  یزد: چ

رو    ییهمچنان هجا ستاد،یااونقدربلند بود که بشنوه اما ن  یهاد ی. صدادندیاز ترس تو اتاقهاشون چپ
. هانا زدی م یبه کبود ژنیازکمبود اکس یی. صورت هجادیکش یدنبال خودش م  یمثل گوشت قربون

رو   رهیجلوشو بگ نکهیدستش درد گرفته بود و توان ا واری. تابان از برخورد به ددندیبهش رس یوهاد
فرت وخشم ازش  که ن  ییبا صدا ؟یکن  یکارمیچ ی:هاکان دار سادیمحکم مقابلش وا ینداشت.هاد
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کثافِت   نی کنار! کارم با ا دیکردم حاال بر یم  دیقبل با ۀکنم که چند هفت  یرو م  یداد زد: کار  دیبار یم
 رو که کرده پس بده.   یتاوان کار  د یآشغال تموم نشده با

 . شیکش یم  ینطور یا یاما تو دار -

به خره خره افتاده بود.   باً ی تقر ییخوره. هجا یجا برنم   چیکم بشه به ه نیانگل از رو زم هیبه درک! -
کرد   یبه دل تابان داد. آتان خودشو رسوند به هاکان، اول از همه سع یدیآتان ام یپا دنییدو یصدا
 یرو از دستها  واز پرسنل تونست اون یکی باألخره به کمک   یرو رها کنه. به هر ضرب و زور   ییهجا

از پرسنل هنوز   یو رو به موت بود. تک وتوک  زدیم  یدیبه سف ییهاکان نجات بده. صورت هجا
 شون دستور داد زنگ بزنه به اورژانس زود باش...  یک یکردند. آتان به  یداشتند نگاه م

 ست؟ ین ینگران ی:جاد یکه اونجا بود پرس یزد از پرستار  ییسر به هجا هی یهاد

اومد.با داراب تماس گرفت   ن روی تکون داد و از اتاق ب یسر  ی. هاددیخوبه نگران نباش  زیهمه چ-
 ...  مارستانیب  ادیوازش خواست ب

نگاه   هیگفت:اون چراغ روخاموش کن!آتان خاموشش کرد و اومد لب تخت نشست  یحالیوب  باضعف
  دمیرس یرترمیکم د هی! یحرف زدن هم ندار  ینا ؟یکارکردی باخودت چ نیبهش کرد، با تأسف گفت:بب 

  ی. به زور چشماشو باز کرد نگاهش افتاد به ِسرمیمونده قاتل هم بش نیهم ی رو کشته بود  ییهجا
 بود. زونی آو باالسرشکه 

زنده،   ایمرده اس   ستینبود، معلوم ن نیا کایحقش بود! موقع حرف زدن بغض داشت: حق ها-
 گهیزدیبود نه چ تی جنا دمیکه من د  یآوردند، اون عکس نوایسر اون دختر ب  ییچه بال ستیمعلوم ن

کردند اگرمدارک تا اون  نیمع خی تار ؟ی! آخه زن زدن داره؟ تاب شکنجه رو داره؟ نامه رو خوندیا
آروم کردنش گفت: کار به   یدستشون نرسه جسد... اشک امان نداد حرفشو تموم کنه. آتان برا وقعم

حرص وجوش    یکاف ۀانداز م،بهیکن  یم داشونیهر طور شده پ دمیبهت قول م رسه،ی اونجاها نم
  ییشو سمت پنجره گرفت:هجا  سیخ  ی. چشمایبود سکته کن کیامروز نزد ست؟یبس ن یدخور

 چطوره؟ 

 بوده تازه منتقلش کردند بخش.  ژهی و یتو بخش مراقبتها  یبگم؟چند ساعت  یچ-

 ؟ یتابان چ-
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 که نشده؟ شی زیطرف آتان:چ  دی مرد،رنگ به رو نداشت. سرش چرخ  یاون بدبخت از ترس داشت م-

بنده خدا.خواست بلند بشه، آتان  نیچه برسه به ا فتمی بود پس ب کی نزد دمتید یاونجور منم که -
 حالش خوبه. از سردرد چشماشو بست.  گمینذاشت: کجا؟ م

به دستور ماهورالسلطنه تو خونه   دیتاچند روز با میمکافات دار یک یاستراحت کن،از فردا باز با تو -
 فکرشو از تابان دور کنه. آتان نتونست  یاعالم بشه. حرفها یخاموش 

 .نمیخوام تابان رو بب  یم-

 خواد. حال بلند کردن پلک هاشو نداشت: چرا؟  یخودش نم یعنی! شهینم-

پلکهاش از هم فاصله گرفتند: پس من   ی. اندکشهیحالش بد م گهیم  ندت،ی حال بب نیخواد تو ا  ینم-
 ! ششیپ  رمیم

 . ندتیوضع بب  نیخواد تو ا ینم  گمیم ؟یلجباز  نقدری الاله ا... پسر تو چرا ا-

 . ادیبهش بگو ب -

. سادیبعد با تابان برگشت.هانا تو درگاه وا قهی. چند دقرونی! کالفه رفت بگهید  یبه قول تابان لجباز -
کرد اخم کرده  یم تشیتابان اذّ  یبارون  یتابان، چشماشو آروم بازکرد. چشما دنیبا دماغ باال کش

 هین هاکان یگفت:بب  یتو دماغ یمن که هنوز نمردم. تابان با صدا ؟یکن یم  هیگر یچ یگفت:برا
 کردند نخندند. ی. آتان وهانا سعرمیگ  یخودم دهنتو گل م ی حرفو بزن نیا گهیبارد

چه   نیبب  ،یهم نداشته باش  دنیمونم که جرأت نفس کش  ینگهبان دوزخ باالسرت م  نیازفردا خودم ع-
به جمع شون اضافه  یآروم باشم رو هم ندارم.هاد نکهی!توقع ا یخودت درست کرد یبرا یحال وروز 

 هاکان تا آخر باز شدند. یدفعه چشما هیمونه؟  ینگاه به بچه ها کرد:کدومتون شب م  هیشد. 

  نجایشب ا  ،یبدون دیبا گهید  نویتکون داد: شب چه خبره؟ ا یبا تأسف سر   یشب چه خبره؟ هاد-
 ! الستیمادرتو جمع وجورکنه! بفهمه که واو  یحاال ک  یموندگار شد

. آتان با لحن  گهی! چون دکترت میمون  یشد:م یجد  یگفته باشم! هاد ستم،یمن شب بمون ن-
با زبون   نی مونم ا یگفت:عموجون من م هی! رو به بقینمون   یکن یم  خودیگفت: تو ب یز یسرزنش آم
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 یدار  ی معترض گفت:آتان مواظب باش چ. ستین ش ی حال  زادیباهاش حرف زد زبون آدم دیزور با
 ؟ یگیم

. تابان نگاهش به هاکان گهید م یرو به دخترها کرد:پس ما بر ی. هادگمیم یدونم چ  یاتفاقًامن م-
کس جز من   چیگرفت: زن داداش نگران نباش تو برو ه دشوید یوجلو سادیبود.آتان مقابلش وا

  رکنا   یتکون داد ورفت. آتان از دم در برگشت داخل. نشست رو صندل ی. تابان سر فهمهینم  نویزبون ا
 گه؟ ید یتخت. هاکان غضب کرده گفت: کار خودتو کرد

.  دمیصالحت باشه همون رو انجام م  یناکوک تو برقصم هر چ یکه باز سازها ستمیآره!من عمو ن -
 نزد. یهاکان چشماشو بست و حرف 

 رو؟  ی:چ دیبسته پرس یبا همون چشما  ؟یکارکنی چ یخوا یم-

 ؟ یکارکنیچ یخوا  یم یکه راه انداخت یز ی !با اون آبرورگمیرو م   ییرو نه!هجا یچ-

 .یکالنتر  رهی م میبرگرده سر کارش، مستق ستیقرارن -

 زندون؟  یبنداز  یخوا  یرو م ییزندون، هجا  یرو انداخت  یعماد ؟یشد وونهید-

 نکرد. یسؤال گهیتوهم رفت. آتان د م،اخمهاشیبکن  یکار  هی دهیوقتشه رس گهیبله! د-

 . یبش  یخواد دوباره عصب   یبخواب! نم-

ازش حرف   یدونم چطور  یم  ییسراغ هجا رمیباشه،فردا خودم م گهیمعاون د هیبابا روبگو فکر -
 بکشم.  

 ؟ یزن یم  ییهجا یی و حرف از بازجو یمارستانیهنوز رو تخت ب -

 . ستین  میزیمن چ-

حرف نزن و بخواب   گهیسردرت آروم شده، د یکه گرفت  ییبه خاطرمسکن ها شه،االنیفردا معلوم م-
 رو سرم...  زمیبر یچه خاک  نمیبرم شرکت بب دیمنم فردا با

  ای یبلند بش یتون یبازوش:م ریبود. آتان دست انداخت ز جی. منگ وگ دیکمک آتان لباسهاشو پوش به
   ارم؟یب  لچریو هی
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  ای.آتان گفت: ب میبر میتون  یکردم م هیتونم. بامداد و تابان با هم وارد شدند. بامداد گفت:تسو یم-
 رفت کمکش...  عیتونم بلندش کنم. بامداد سر ینم  ییکمک! تنها

تو اتاق نباشه. آتان   یتا نور  دیپرده ها رو کش عی. تابان سردیکمک آتان وبامداد رو تختش درازکش به
منتظرم. ماهور   نییماهور نگران وارد شد. بامداد گفت:من پا  نیح  نیورد. تو همپالتوشو از تنش درآ

: مثل  د یکش وشسِر هاکان رو درست کرد وپتو رو ر ری:آتان،پسرم حالش چطوره؟ آتان بالش زد یپرس
. تابان  اد یبعد از اون دوباره حالش سرجاش م   ستیعالم ن  نیتو ا یسه چهار روز  هیخاله!  شهیهم

داره هر   ییدارو هیزد: ماهورجون حالش خوبه نگران نباش. آتان بلند شد به تابان گفت:  یلبخند
بهش رحم   حلقش تو   یز یر یقاشق بخوره دستورش هم نوشته شده به زور شده م هی دیچهارساعت با

 . باشه– . تابان خنده اش گرفت.  یکن  ینم

 به خودم زنگ بزن.   یاشتد یکار -

 ممنونم. -

 ؟ یبهت بگم فرصت دار  دیهست با یمسئله ا هیتابان -

  یبهش مسکن زدند تا شب مثل خرس م یبمون   نجایا ستین  ازی البّته! آتان رو به ماهور کرد:خاله ن-
   اطیح ی... تونییخوابه،هرچه اطرافش سکوت باشه براش بهتره. ماهور به همراه آتان وتابان رفت پا

 بودند. ستادهیکنار استخر ا

 کنم؟  قیمهراب تحق ۀدربار یگفت ادتهی-

 آره!-

  یزندان بوده وقت یبه جرم کالهبردار  شی نداره،چند سال پ یخوب   ۀمهراب سابق  دمیفهم قاتیتو تحق -
 حدست درسته.  دمیفهم شهیم دایاونم پ ۀموقع نامه ها سر وکل یگفت

 چطور؟ -

پلکه و اطراف شو نگاه    یداره دور وبر اتاقت م دمیبرم نامه رو بردارم د یگفت یاون موقع که زنگ زد -
جا خورد ازش   دیفرصت بود که شرکت خلوت بشه تا بره داخل، منو که د هیمنتظر  نکهیمثل ا کنه،یم
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 نیا میباشمراقبش  دیکه داره بهش شک کردم، با یگفت نه، با اون سابقه ا ؟یدار  یکار  دمیپرس
 .دیکش یخورده مشکوکه. تابان نفس آسوده ا هیبه نظر منم  شی ناگهان  یرفت وآمدها

 .یمچکر که به حرفم گوش داد-

رو با هم از سر راه    یمشکالت نی تا چن  میاعتماد داشته باش گهیبه همد دیبا ست یبه تشکر ن یاز ین-
 بابت ازت ممنونم.  نیاز ا یتو هم به موقع خبر داد م،یبردار

مهراب رو از زمان  ،منیبدون  دیهست که با یموضوع هیازاول هم بهش شک داشتم، آتان -
 نگاهش کرد. یشناسم. آتان سؤال  یم ییدانشجو

خودم فکر کردم من که تازه   شی !پیدونستم چطور  یخواستم ازهمون روز اول بهتون بگم اما نم یم-
دو دوست رو بهم   ۀانیخوام م ی م نکهیبه ا دیدرموردش بگم منو متهم کن یز ی وارد شرکت شدم اگرچ

 خواستم. ینم نو یومن ا دیبد کن الیدرباره ام خ دمیبزنم، ترس

 د؟ یبا هم بود  ییپس زمان دانشجو-

ومهراب بخواد به   شهیشون دعوا م نیدونم اگربگم ب یبگم،م یز یکنم به هاکان چ یآره! اماجرأت نم -
 برسونه.  بیهاکان آس

 .گمیبه موقعش خودم بهش م  ینگ یز یبه نظر منم بهتره چ-

تشکر کنم که  دیگفت:من با نیسوارشدن تو ماش  ن یمچکرم. آتان ح یبهم اعتماد کرد نکهیاز ا-

  کجا حاال– خاله خرسه رو گرفت.   یدوست نیا یجلو یجور  هی دیبا  یرو گفت یمهم  نیموضوع به ا
 ؟ یر می

  نجاشیدرخطره، تا ا مایوآ کایجون ها میتعّلل کن  نیاز ا شتر یب  دینبا ،یرو ببرم کالنتر  ییمجبورم هجا-
  نمیازش خوشش اومده! بب یلیکه هاکان خوب تونسته پرونده رو از داخل شرکت نظارت کنه بهروان خ

درپناه  یش یموفق م زد: حتماً  یبکنم. تابان لبخند  یکار  هیچندروز درنبود هاکان  نیتونم تو ا یمنم م
 خدا...
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ماهور تو   ش ی کرد. رفت پ زونیو آروم وارد سالن شد. پالتوش درآورد و دم در آو  نیسنگ ییقدمها با
و  دهیتخت دراز کش یبه در زد وسرشو برد داخل:اجازه هست ماهورجون؟ ماهور رو یاتاقش. تقه ا

 تابان نشست.  یروبروش با صدا واریزل زده بود به د

: به نظرت خوبم؟  د یکش ی! ماهور آه؟یتخت نشست:خوب  یروبرو یتو دخترم.اومد و رو صندل   ایب-
رنگ شده شو که توصورتش   یازموها  یکنم. تابان اومد نشست کنارش. طّره ا یمدارم ازغّصه دق 

 خوبه.    کایافتاده بود پشت گوشش فرستاد:قربونت برم من دلم روشنه حال ها

 . شمیآروم نم نمی رو نب کای حرفها! تا خود ها نیبا ا رهی گ یدلم آروم نم-

ماجرا تموم بشه. ماهور دست به    نینمونده ا یز یچ گهید  میکن  یتموم تالش خودمون رو م میما دار-
خوام،هر جا   یخودت به بچه ام رحم کن اونو سالم وتندرست از تو م   ایدعا رو به آسمون گفت: خدا

من فدات بشم تو  یماهور کرد: اله یهست مواظبش باش. تابان شروع به ماساژ دادن شونه ها
  نندی بب ی م  تابیب  نجوریاونها تو رو ا یوقت ،یبه خاطر بچه ها خوددار باش  دیبا  ،یخونه ا نیا ستون

 .شندیمسّلمه که دچار اضطراب م

به چشم  یوقته رنگ خوش یل یازبابت هاکان راحته،بچه ام خ المیخداتو رو به موقع رسوند،حداقل خ -
 .دهیند

 هاکان بدعنق شدم.  نیا دیماهورجون! منکه فعالً عبد وعب یآ-

 کم بدعنق هست اما دلش مهربونه،خدا هر دوتاتون برام نگه داره. هی-

 ممنونم...-

بود.  دار یب شبوینشه. تموم د داریرد تماس زد تا هاکان ب عی از خواب پروندش. سر یگوش یصدا 
بود. گردنش به خاطر بد   ازدهیبه   کیکرد. نزدبه ساعت   ی. نگاه دیبه صورت خواب آلودش کش یدست
 هبهش کرد. تماس از مهراب بود.اخم کرد یهاکان رو برداشت ونگاه یدرد گرفته بود. گوش دنیخواب

رفته بود پنجره رو ببنده. بعد   ادشی اومد.  یم یمحل! از درز پنجره سوز سرد یغر زد:خروس ب  رلبیز
خواب هم اخمهاش توهم بود کل   یبه هاکان غرِق خواب کرد. طبق معمول تو یبستن پنجره، نگاه 

  جاشسر  یهارا یبا صدا دهی . به پله ها نرس رونیشب رو با سردرد صبح کرده بود. از اتاق رفت ب
 شد.  کیبهش نزد ینشه. هارا  یشد.کالفه چشمهاشو رو هم فشار داد تا عصب   خکوبیم
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 تابان جون؟  یخوب -

دوباره رو   ستیمزاحم حرف زدنشون ن ی به دو طرف چرخوند تا مطمئن بشه کس یسر  یممنون!هارا-
 روز هاکان کوالک کرده؟ یپر   دمیتابان زوم شد: شن

  نهیداداشمه نگران حالش شدم. تابان دست به س نکهیشد: نه ا زی آم هیکنا یلحن هارا ؟یخوب که چ-
شب  مارستانیب یو اومد ینگران داداشت بود نقدریا نکهیشد مثل خودش پرطعنه گفت:تشکر از ا

  یلیبزنه خ   یپشت سرش حرف یکس  یونذاشت یبه زحمت نبودم، هواشو داشت یراض  ،یکنارش موند
 .ومد یخوش ن یکه به مذاق هاراکرد  دیداداش تأک  ۀکلم ی. رویداداش هارا ممنونم یلیخ

 ویمن برادرمو دوست ندارم؟ محض اّطالع شما بگم من عاقالنه رفتار کردم همه چ یتو فکرکرد-
 . دیکن  یکه دائم دست تو لونه زنبور م دییشما نیا س ی پل ۀگذاشتم به عهد

   ؟یدار  یخانواده ات برنم   یهای رفع گرفتار یقدم برا هیکه  یهست یموندم تو چه جور آدم -

  ؟یپرس  یحالش چطوره؟ پوزخند تابان پرصدا و واضح بود: از من م  رم،حاالیگفتم من با عقلم جلو م-
آدم   هیبه  یدل بست  یچ یقدم جلو اومد: تابان! برا هی یهارا  ش؟ی نیبب   یر یاتاقش پشت سرته چرا نم

! یون حالش بد نشه؟ تو جو ییتنها ،ییجا هیوقت،  هی  یداشته باش  نویاسترس ا یکه عمر  یضیمر
باورکن من  ؟یهدر بد یآدم  نیچن یعمرتو  پا یخوا ی! چرا می! هنوز اول راهیکن یجوون دیبا

آب تو دلت تکون بخوره   ذارمیباهام ازدواج کن، نم ،یکه فکرشو بکن یز یاز اون چ شتریدوست دارم ب
  هیشد. اگر   یشترمیتابان هرلحظه ب  تی .عصبانهیهردختر یسازم که آرزو یم  ییایرؤ یزندگ  هیبرات 
آورد تا   نیینبود. ُتن صداشو پا فیمرد کث نیسالم موندن ا یبرا ین یموند تضم یم نجایا گهیکم د
  یهاکان رو با هزارتا ۀدیگند یتار مو  هی! ینبرد ای ازح یینشنوه: خجالت بکش! تو بو زسی چ یکس

دوست   هرمودراز کن! من شو متی گل ۀکنم، حد خودتو بدون! پاتو انداز یآشغال عوض نم یمثل تو
رو سردرگم تنها گذاشت و رفت   ی حرف آخرم بود. هارا ن یا یکیهاکان هم  یک یدارم، عاشقشم، خدا 

  یخوب- بود که متوجه سالم ماهورنشد.دست ماهورنشست روشونه اش.   ی. اونقدرعصبان نییپا
بودم حواسم به  داریب شبویزد: ببخش ماهورجون، تموم د یحتدخترم؟ به خودش اومد لبخند مصل 

 شما نبود. 

 متوجه شدم، حال هاکان خوبه؟ -

 آره!حواسم بهش هست. -
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 بخور تا وقت ناهار بشه.  یز یچ هی ایدخترم، حاال ب  یش  ریپ-

مادرت تماس گرفت   شیپ  کساعتی لقمه رو که گذاشت تو دهنش ماهورگفت:  نیچشم... اول-
 براش گفتم.  وینگرانت شده بود منم همه چ

 ...زنمی زنگ بهش م هیبعدًا -

  رونیبه اتاقش رفت وتا موقع ناهار ب  میهاکان نشسته بود.مستق یرفت شرکت آتان جا  یوقت روزبعد
 آتان... شی به امضا داشتند رو جمع کرد وبرد پ  ازیکه ن  یی. نامه هاومدین

هاکان داشت رو به تابان برگردوند:   یبه امضا  ازیاز نامه ها که ن ییدوتا یکید بهشون کر   ینگاه آتان
 . تابان اونها رو گرفت. ادیبذار تا خودش ب

 گذره؟یخوش م استیر-

گفت: اگر تا   کنهیم  یدونست شوخ ی. تابان میبه همه دستوربد دهیم یف یچه ک یخال   سییر  یجا-
 خوره.   یهاکان کمتر حرص وجوش م  نیا یباش   سییپرونده ر دنیبه سرانجام رس 

خورده   یکه خاله حامله بوده چ یموقع  ستیگذاشته! معلوم ن ایدن نیا یدراکوال پا تو ییاون که خدا-
 اومده.  ایجانور بدن  نیا

 . ستیبد ن  یگیاونقدرها هم که م گهید-

 .هیدونم هاکان چه جور جانور یم  یکیندونه من  یاووووه!چه طرفدارشم شده حاال هر ک -

 آتاااااااااان! -

 خوبه؟ یتو بگ یجانم! باشه! هرچ-

 اوهوم! حاال شد. -

  یکن یم یتو ازش طرفدار  ینه! وقت گنیم یخر شانسه ه زی همه چ یهاکان ب نیا گمیم شهیهم-
 کوک باشه! حاال حالش چطوره؟  فش ی ک دمیبا

 خوابه.دو بار به ماهورجون زنگ زدم، هر بار گفت  -
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 . یموند یم ششیکاش امروز هم پ -

 بمونم.  شدینم نی از ا شتریعقب افتاده ب  یلی شرکت خ  یکارها-

 با خانواده ات هست.    تیاولو شهیبدون،هم نویهست اما ا شهیکار رو هم -

به هاکان   یاومد. توفکر بود که عصر  رونیتشکر ازاتاق ب  هیکنم وبا  یرو فراموش نم  حتتینص نیا-
 سربزنه.

 مهراب اخم کرد. ۀدوبار دنیهوا. از د دیبه به تابان جون! از ترس دومتر پر-

گفت: تو    ستیاطرافشون ن یمطمئن شد کس یهستم نه تابان!مهراب وقت یچند باربگم خانم شکور -
 .یمزاحمت نشم تا هر وقت خودت بخوا دمیفقط جواب منو بده قول م

 ؟ یچه جواب-

  ییپررو  یلیشد:خ  یاون روزها عصب یادآور یازت داشتم؟ تابان با  یدرخواست هیتو دانشگاه  ادتهی-
 ! از کنارش رد شد. مهراب دوباره جلوشو سد کرد.یزن ی حرفو م نیا یدار 

کنم که ازاومدنت به  ی م یمحترم! وگرنه کار  یگفت: برو کنار آقا یکنم تابان! تابان عصب  یخواهش م-
شد: تو فقط بگو    ریو مهراب اس وارید  نیشده بود که تابان ب   کی. اونقدر بهش نزدیبش مونی پش نجایا

کرد به عقب هلش بده اما موفق   یرو! تابان سع  ایبگو کل دن زم،ی ر یبه پات م  یخوا  یم یبله! هر چ
 نشد.

 واسم.  شهی بد م  نهیبب ینجور یما رو ا یکی آبرو دارم  نجایتو روخدا ولم کن من ا -

کرد.دست تابان   یخورد حالشو بد م   یمهراب که به صورتش م یخوام.هرم نفسها  یم نویمنم هم-
انگشت چپش چشم مهراب رو زد.   ۀنزنه. برق حلق غیناخوداگاه باال اومد ونشست رو دهنش تا ج 

  نیناباورانه به حلقه اشاره کرد: ا  دیقدم عقب کش هیشد.  رهیگرد شده به حلقه خ  ییمهراب با چشما
 . دیکش ی. نفس آسوده ادیانگشتت؟ تابان آروم دستشو نگاه کرد.منظورمهراب رو فهم  هیچ

 تونه باشه؟   یم یحلقه اس! چ-

 تابان از خدا خواسته جواب داد: بله! ؟یتو عقد کرد-
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 ؟ یک-

 رد گم کردنه؟  یحلقه برا نی: نکنه اد یکرد و پرس زی . مهراب چشماشو رشهیم یهفت ماه-

چون -دنبالت؟   ادی بار شوهرت ب هیپس چرا تا حاال نشده  ی:اگرعقد کرددیپرس  ینه! مهراب عصب -
که گفته بود تعجب کرد.   یدروغ نیکارش اونجاست. تابان خودش هم از ا ی عنیخارج از کشوره 

دنبالتم تا اون   هیثل ساوگرنه م یبهم بزن یکه عقد کرد یمهراب با حرص گفت: بهتره با اون احمق
 خودم خفه اش کنم.  یتا با دستها  نمیرو باهات بب  ثافتک

مهراب   ن یشد. مهراب فورًا از تابان فاصله گرفت. نگاه آتان ب  شیآتان ناج  یچه خبره؟ صدا  نجایا-
 شده؟  یز ی : چدیوتابان در رفت وآمد بود. با اخم از مهراب پرس 

تو که   دنشی د یر ی . آتان سرد گفت:چرا نمدمیپرس یم ینه نه نه! داشتم حال هاکان رو ازخانم شکور -
 .یهست ش یم یصم یاز دوستها

به تابان بعد به   ی. نگاه ششیگرفتار بودم هنوز نتونستم برم پ یلی مدت خ نیا  یتو ،امایگیدرست م -
 .دیکش  یداد ونفس راحت هیوارتکیفردا برم،با اجازه. با رفتنش تابان به د ایآتان کرد: احتماالً امروز 

 .یدیتکون داد: به موقع رس یحالت خوبه؟ تابان سر -

 کرد؟   تتیاذ-

 . رمیگ  ینم یمن جد یول زنهیم شهیحرفهاشو هم-

 خونه.   یبر   یتون یبه دو شده تو م  کهیخوب! ساعت نزد یل یخ-

 جمع کنم...   لمویممنونم، برم وسا-

اومد سرش   نییطور که پله ها رو پا نی. همدیخورد ولباس پوش  یدوش گرفت وناهار  هی عیسر تابان
جفت   هیرفت دم درسالن. پروانه درحال بافتن  میگشت، مستق یم دهاشی بود ودنبال کل  فیتو ک

 . دیدستکش بود که تابان رو آماده د

 هاکان.  دنید رمی: م دیآورد دم در پالتوشو پوش  رونیب  فیسرشو از تو ک ؟یر یم ییجا-
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  دییای. تابان شالشو مرتب کرد: قربونت برم تو وبابا باهم بمیباهم بر ادی ! بمون تا بابات بهیچه کار-
دوتا باشه؟!  نیحواسش به ا دیبا  یک ینداره،هانا هم شرکته، یماهورجون دست تنهاست حال خوش 

برسون، شب   هورشون بازکنه، سالم منو به ما یگره رو از زندگ نی: خدا هرچه زودتر ادیکش  یپروانه آه
 ... امی با بابات م

  یکرد. تابان سالم بلند یم رو نگاه  کای ها یهر روز مغموم کرده آلبوم دستش بود وعکسها ماهورمثل
 گذاشت و به استقبالش رفت... یکرد واومد داخل. ماهور آلبوم رو کنار 

گرفت درحال رفتن سمت پله   سی غذا رو ازدست ان ینی کردم. تابان س یوگرنه دق م یخوبه تو هست -
 منم دربست در خدمتشم.  م؟یها گفت: مگه ما چند تا ماهورجون دار

 یدونه ا هیداد زد:  باً ی رفت،تقر  یباشه. پله ها رو باال م  یتنت سالم باشه دخترم،خدا ازت راض-
گفت:دست پسرم درد نکنه با انتخاب کردن  رلبی اومد رو لب ماهور و ز یماهورجونم! لبخند

 وسش... عر

  زیم یغذا رو رو  ینیرفت داخل.س  واشیاتاق بود.  یی در رو بازکرد. نوِر آباژور تنها روشنا یال تابان
  نیاگر ا یعنیلب زمزمه کنان گفت: ری نگاه به صورت پر از اخمش کرد، ز هیگذاشت، لب تخت نشست 

 .د تابان طاقباز ش یبا صدا ؟یدار ی. آروم صداش زد: هاکان! بشهیاخم نباشه روزت، شب نم

 ؟ یسالم، زود اومد-

ماهور بدبخت   نیو ا یبداخالق! پاشو! پاشو ناهارت رو بخور تا زودتر سرپا بش  ۀخفت یبایسالم بر ز-
 . تیندونم کار نیبا ا یلرزون  یبنده خدا رو م ن یدفعه تن ا ره،هریکم از دستت آرامش بگ هی

 !یکن  ی! چقدر شلوغش ماووووه–

 گم؟ یمگه دروغ م-

نق زده که از موندن تو  نقدریگوشم ا خی ماهور جونت از صبح تا حاال ب نیغر نزن! ا گهیتو د  شییخدا-
 شدم.  مونیخونه پش

 . نمی نبودم بب  ،یمنم خال یدستش درد نکنه! جا -
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غذا رفت: شرمنده! آتان دستور داده  هر نوع   ین ینشد؟ تابان سمت س یخبر   کایمزخرف نگو! ازها-
 کنار تخت.  زی رو گذاشت رو م ینی اتاق ممنوعه. س نیتو ا یع ثانوتا اّطال یخبر 

 بخور.  یز یچ  هیبه دست وصورتت بزن   یآب هیبلند شو -

 بعد.  یبذاربرا-

داشته باشه،مصرف قهوه و هر نوع  ینی غذا وخوابت، وقت وساعت مع دی دکتر گفته با شه،ینم-
خود   یجا گهیاسترس د ،یدار ممنوع، ماشاءا... تو حرص وجوش خوردن لنگه ندار  نیکافائ یدن ینوش

ها!  یبا توپ پر اومد -داد.  هی . به زور خودشو به تاج تخت تک یبخور  ی! مجبور نمی داره،بلند شو بب
کدو تنبل شده، فقط بلده نق بزنه بداخالق !  نیزورگو. تابان تو دلش گفت:ع یگیبه من م  اونوقت

... قاشق  ستمیتونم بخورم چالق ن ی: خودم مدیقاشقو برد سمت دهنش که هاکان سرشوعقب کش
تکون داد:آره! بلند شد،سمت پنجره رفت   یتابان سر  ؟ی:خودت خوردد یاول رو گذاشت دهنش، پرس

 خورده هوا عوض بشه. هیو بازش کرد تا 

 هوا سرده.-

بندم... برگشت سرجاش نشست. هاکان غذاشو نصفه گذاشت.    یذره بازش کردم، زود م هی فقط-
  زنهی:چشمام داره از حدقه مدی. رو دست راست درازکشینخورد  یز ی به ظرف کرد:تو که چ یتابان نگاه 

غذا رو برداشت: برم   ینیبعد پنجره رو بست وس قهی اصرار نکن. تابان کوتاه اومد. چند دق رون،یب
 . ارمیب  هاتودارو

 خورم.  ینم-

  ی. جوابیبخور   دی،بایش یم ریچهارساله بداخالق وبهانه گ  یبچه ها نیا نیع  یض یمر یهاکان وقت-
 باشه...  یعنی نیازطرف هاکان نگرفت وا

داد.  لیکرد وبهش تحو هیچند روز ته  نیاز ا یگزارش کامل  هیچهارم هاکان برگشت شرکت. آتان  روز
 پوشه.  یبعد خوندن گزارش،اونو گذاشت ال

 چه خبر؟  ییازهجا-

 .رونی ب ادیداراب نذاشته ب ی نزده؟ ول   یهنوز حرف-
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 یکه غضب کرده نگاهشون م  یبشند. چشم آتان افتاد به تابان دایپ  مایوآ کای فقط هرچه زودترها-
ازجاش پا شد. داروهاشو گذاشت رو   هویتابان  خبرم؟یشده که من ازش ب  یز ی : چد یکرد. هاکان پرس

لم داد:  ی صندل  یبشم؟ به پشت  یعصبان  ادیخوشت م ا ی  یکن  یم یعمدًا منو عصبان ی: دار زجلوش یم
 رفته بود.  ادمیتابان! خوب   یکن یبابا! چقدربزرگش م  یا

 نرفته بود؟  ادشیهانا برات آورد،چرا اون -

 فراموشت بشه؟ یز ی ! خوِد تو! تا حاال نشده چگهید زادهیآدم-

  نی شد: بب یلحنش جد ساد،ی ! آتان اومد کنار تابان وارهینم  ادمیوسط باشه نه!  میسالمت یاگرپا-
اگر نه! خودت کنار بکش   یصبر وحوصله خرج بد دیبا یپرونده باش  نیا یتو یخوا یهاکان! اگرم

بهت   دربرا  هیبعنوان  نویبودنت ندارم، ا سییهم به ر  یکنم، کار  یباهات رفتارم  گهیجور د هیوگرنه 
و رو تخت    ایسرت ب  ییبال نکهیهاتو تحمل کنم تا ا یکه حاضرم قهر وناراحت یز یگفتم، اونقدر برام عز

ندارم. نگاهش به آتان    یگفتم، باهات شوخ یجد زه،ی به جون خاله که برات عز  نمت،یبب مارستانیب
به زور شده تو   ،یر ی گن ی: جدزیموم شد؟ آتان خم شد رو مکرد: ت یم یبود و با خودکار تو دستش باز 

 پرونده باشه.  نیا  یپات تو  ذارمیکنم اما نم یم تی خونه زندون

اومدن رو   رونیرفتند. تابان به محض ب  رونی . آتان وتابان باهم بدیبه کارهاتون برس دی! حاال بردمیشن-
. دستهاشو کرد تو  دندیآتان باال پر یگفت؟ ابروها یکدو تنبل بداخالق چ یدیگفت: د  یبه آتان عصب 

آتان    نباری. اکردتابان با همون لحن دوباره حرفشو تکرار  ؟یگفت  ی:تو االن چد یشلوارش وپرس بیج
 خنده.  ری نتونست خودشو نگه داره و زد ز

. دست تابان رو گرفت و از  نبود یخودشو گرفت شانس آورده بود منش  یخنده داره؟ آتان به زورجلو-
  یاگر بفهمه بهش گفت  یدون  ی: مستاد یاونجا دورش کرد تا هاکان صداشون رو نشنوه دم اتاق تابان ا

 . ارهیسرت م ییکدو تنبل چه بال

 خوردن ونشستن هم نداشت.  ینا یحت   روزید گم؟یدروغ م -

 جرم شدم.   کیمنم شر یدیوقت د هیکلمه رو به کار نبر  نیا گهیجان من د-

 ؟ یجرم   کیچه شر-

 . شهیبدتر م گهیهاکان! د یاونم جلو رم،یخنده مو بگ یتونم جلو  یآخه من نم -
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 اخم وتخم آقا رو تحمل کنم.  دیمِن بدبختم که با نیا ادی برنم یک یتو  ۀنترس! از عهد-

 از من گفتن بود! برو به کارت برس فعالً ... -

  بیکرد. بعد از ده روز تعق بی گرفته بود تعق  ی بیکه مدارک رو ازغ یاون مرد ه،یبه سا هیسا بامداد
که همراهش   ی. بامداد رو به راما، پسر دندیسرسبز اطراف قم رس یاز روستاها یک یباألخره به   زیوگر

 داد بامداد.  ویشماره گرفت وگوش عی. پسر سرریبود، کرد: با آتان تماس بگ

 سالم!-

-....... 

 فرستم رو بده بهروان.  یکه برات م یآدرس-

-....... 

 .می... هستیخارج از قم روستا ییجا-

-...... 

 نفهمه.  یباشه کس  یطور  هیدونم فقط  ینم-

-....... 

 باشه خداحافظ... -

 .دیمردم روستا نباش  دیوقت تو د هی ،ییای باشه از کجا ب  ادتی یآتان رو آورد  یراما وقت -

 افتاد... چشم. بامداد سمت تهران راه-

 رسونمت.   یرو مخش بود. آتان گفت:عجله نکن خودم م یهارا ادیفر  ی. صدارشدیهانا د-

 .دیپله د یبر نرده ها  هیرو آماده تک یاومد. هارا رونی پس بهش بگو بره. آتان از اتاق ب-

همه وقت منو معطل کرده که بگه   نیازنرده ها کنده شد: ا یرسونمش. هارا یتو برو خودم م  یهارا-
 گفت.   یاز اول م نویا اد؟ی با تو م
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هانا   شی . آتان برگشت پنییاخم کرده رفت پا ی.هارامیایقدرغر نزن! تو برو ما پشت سرت م  نیا-
 داد. یانجام م  یمیمال شی داشت آرا

به آتان گفت: خط چشممو  نهی کم زودتر. هانا از تو آ هی یهم خوشگل شیجور  نی! همزمیهاناعز-
 زی. دستهاشو دورکمرش حلقه کرد:خدا همه چسادیندارم. آتان اومد پشت سرش وا یکار  گهیبکشم د

. هانا  ییبای کنار گوشش زد:همه جوره ز یز ی. بوس ردمیبپسندم که پسند دیمن با  دهیتو رو تک آفر
تموم بشه نوبت   کایها یهاناشد:ماجرا یآتان قاب دستها . صورتدیکش رونیاز آغوش آتان ب خودشو

 ؟ یکن ی راض یهانا:عمو رو تونست یهاکان نشست رو دستها یمنو توئه.دستها یعروس 

 زنم. یماجرا تموم بشه خودم باهاش حرف م  نیبذارا شه،یاالن که نم-

 احترام بذار.  مشیاگرعمو قبول نکرد به تصم-

. از هم فاصله دهیشام د یبرا یامشب چه تدارک یهارا نم یآقامون بگه! خوب من آماده ام! بب یهرچ-
 خانواده رو عوض بشه. یخواسته حال وهوا ی جور   نیگرفتند: اونم ا

 به اومدن نبود. ی! راضیدی مامان رو ند ۀافیتو ق-

 ... ومدهیتا دوباره صداشون در ن میفعالً بر-

               ********************************************** 

که  یکنند. با آدرس  دایدست پ  ییسرونخ ها هیکردند تونستند به  یوعماد  ییکه ازهجا ییها ییبازجو
  یکس  دیقم به اون محل رفتند. بهروان به افرادش دستور داد نبا سیآتان بهشون داده بود با کمک پل 

جاتون تکون   ازو دیمون یجا م نی کرد: شما هم هم دیه. به هاکان وآتان وداراب تأکاز دستشون فرارکن
گذاشته بود  کیکوچ ۀتپ هیکنم. بهروان اونها رو پشت   یکارمون تموم شد خبرتون م دیخور یهم نم

 باشند؟  نجایبشند. هاکان از بهروان: ممکنه ا کینزد الیاز اون به و شتریواجازه نداد ب 

اومد  ی باشه. افسر  شونیآخر نیا دینشد دعا کن رمونیدستگ یز ی چ یقبل  یتاحاال که ازخونه ها-
سفارشات رو   نی آخر گهیبارد هیمقابل بهروان احترام گذاشت: قربان همه منتظر شماهستند. بهروان 

 کرد و رفت... 
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  جی! باباسرم گینیبش  شهیکرد وگفت:م ی رفت. آتان نچ یسره رژه م هید که بهروان رفته بو یلحظه ا از
نگاه کرد از   نی . به زمکنهی آسفالت نم یقشنگ نیهم به ا  یپاش کرد: شهردار  ری ز نیرفت. اشاره به زم 

  ادهیپ نی ماشکمک راننده نشسته بود از  یبس قدم رو رفته بود صاف شده بود. داراب که رو صندل
 شد.

. هاکان دوباره به ستیهم تموم بشو ن هایزود نیطول بکشه به ا یشون ممکنه چند ساعت  اتی عمل-
سترس داشت با حرص  ا کهی ! هاکان درحال نیتر ازقبل گفت:هاکان بش یقدم زدن ادامه داد.آتان جد

 نباشه؟ نجایبترسم که دوباره ا دیگم شده، نبا کایدوماه که ها شهیم گهیگفت: شش روز د

. بدون توجه به شهیعوض نم  ی ز ی شده دومًا با ترس واستراس واضطراب چ دهیاوالً گم نشده ودزد-
 . نیی پا دشی حرف آتان از تپه رفت باال، داراب به موقع کش

االن اطراف   ؟یکه رفتند تو اون خونه رو به کشتن بد ییاون بنده خداها یخوا یم  ؟یکن ی کارمیچ-
 .  یکن  یتموم نقشه ها رو نقش بر آب م نندیمورد مشکوک بب  هی  هیپراز نگهبانه کاف الیو

خودمو نشون بدم؟ خواستم لب تپه  دیدونم نبا ینم نقدراحمقمیا یعنی ؟یخودت فکرکرد  شیپ  چی–
بار حرف آتان   نی. هاکان انیبش ای تکون داد: جان من ب یبندازم. آتان با تأسف سر  یدراز کش نگاه 

 داد... هیتک نیتخته سنگ وبه ماش هیرو گوش داد. نشست رو 

  عیآتان بلند شد. سر یگوش یاومد.صدا یرمی ت یصدا ینشد. فقط گاه یخبر  چی گذشت وه دوساعت
 جواب داد: جانم هانا؟!

-........ 

 . ستی معلوم ن یچی هنوز ه-

-........ 

 . دمی!حتمًا بهت خبر م زمیچشم عز-

-....... 

 مواظب خاله باش. -
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-...... 

 خداحافظ ...-

 پالتوش.  بیگذاشت تو ج   ویهانا بود؟ آتان گوش -

  ییهجا یبفهم ینه.هاکان بلند شد مخاطبش داراب بود:تونست  ایشده  یخواست بدونه خبر  یآره!م-
 گرفته؟ یدستور م یاز ک

  یپرونده به خارج از کشور برم نیسر ا هی یعن ی:دی.هاکان پرس رانهیکه خارج از ا یکی گفت از یم-
 گرده؟

 : کدوم کشور؟ دیپشت گردنش کش یاوهوم! هاکان کالفه دست-

 هنوز ادامه داره.  یینگفت اما بازجو-

 ؟ یاگرحرف نزد چ-

 مجبوره حرف بزنه.  یعنی! زنهی حرف م-

 مجبوره؟ -

 آره. -

 ؟ یچ یبرا-

. خواست سؤال رهیکرده ونکرده رو گردن بگ یبراش که از ترس جونش هرچ دمیکش ینقشه ا هی-
 آتان بلندشد. یرو بپرسه دوباره زنگ گوش یبعد

 شد.  زی اسم بهروان گوشهاش ت دنیجانم بهروان! هاکان با شن-

-........ 

 سوار شدند... عیروشن کرد.هاکان وداراب سر  نویقطع کرد ورفت ماش وی. گوشمیفتی باشه االن راه م-
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آتان   یبود. تو اون شلوغ ژهیو گانیو پرسنل آمبوالنس و  یانتظام یرویپرازمأمورن الیوداخل و اطراف
ضد گلوله شو از تن   ۀقی. جلستادیو ا دیکنه. چند بارصداش زد تا بهروان شن دا یتونست بهروان رو پ

رو    مایوآ  کای ها دی: تونستدیپرس اوردیطاقت ن گهیبود. هاکان د کشیکه نزد یدرآورد وداد به سرباز 
! بعد رو به بهروان  ادی  ببنده خدا باال  نی! بذار نفس ا؟ینگاه بهش کرد: چقدرعجول هیآتان  د؟یکن دایپ

 .  یگفت: خسته نباش 

 مچکرم. -

به اطرافش که شلوغ بود کرد بعد رو به   یینگاه گذرا هیبهروان  د؟یکن داشونیپ دیشد؟تونست یچ-
 داشونیپ ژهیو گانی ی که دوره اش کرده بودند گفت:بعد دو ماه تالش بچه ها ییبچه ها

  دهی. نرسدییدو نی... تهران.هاکان معّطل نکرد وسمت ماشمارستانی شدند ب کوپترمنتقل یکردند،باهل 
 داراب شد. ۀنیبه س نهی و س دهیاز پشت بازوش کش نیاشبه م

 ؟ یکن یحالت رانندگ ن یبا ا یخوا یکجا؟ م -

آتان نذاشت   ینذار چشـ... صدا مارستانیزودتر خودمو برسونم ب   دیداراب من عجله دارم با نیبب -
چشم غّره به داراب و آتان رفت نشست   هیکنم. با  یم یرو بده! من رانندگ  چییحرفشو ادامه بده: سو 

 ... نیتو ماش

نق نقو   ی رزنهای پ نیا نیع شهیشده گفت:م  یگرفت که آتان عاص  رادیآتان بهانه وا یرانندگ   اونقدراز
 ! یدیوکار دستمون م ی کن یحواسمو پرت م  ی نجور یا ،ینز  نقدرغریا

 . یکن یم یالک پشت ها رانندگ  نیع یدار -

تکون داد: سرم رفت   یبه خودش غر زد.آتان سر   یرلبیتهران ز یکهای... تا نزدمی هرگز نرس نکهیبهتراز ا-
 هاکان! 

 به تو داره.  یکنم چه ربط  یکه کردم سرزنش م یاط یاحت یدارم خودمو به خاطر ب -

کس   چیه  ری بوده، تقص  ی! داداِش من اتفاقیشو رو داد دنیتور دزدانگار تو دس یزنیحرف م یطور -
اومده، گفت:بچه ها   شی داد بحث پ انی پا یخودتوسرزنش نکن. داراب برا  نقدریپس ا ستیهم ن

تو  یادتونم کار رو جلو ببرم.آتان جوابشو داد: امروز افت یدنبال پرونده االن راحت تر م فتمیازفردا م
 . یشد تی اذ یلیزحمت، خ 
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 د؟ یاس! به خانواده خبر داد فهوظی –-

 ؟یرو دار  مای برادر آ  ۀفعالً نه! شمار-

 اومد دفترم، شماره شو ازش گرفتم.  یآره! قبالً چند بار -

به   ینگاه هی. داراب مشغول زنگ زدن شد.آتان اخم کرده مارستانیبهش زنگ بزن خودشو برسونه ب -
 داد. یهاکان کرد. دوباره حواسشو به رانندگ  یمشت کرده ازعصبان  یدستها

  میکنم. جوابش سکوت بود. آتان ادامه داد:رفت یات م ادهیجا پ نیهم  یکن یخودخور  یهاکان بخوا-
باز سکوت جوابش بود. داراب  ؟ید یوجوش خوردن ممنوع فهم   ،حرصینیشیجا م هیآروم  مارستانیب

 قطع کرد.  ویگوش

 . فتهیگفت االن راه م-

 هیدست تنهاست  دم،یداره. داراب گفت:من حواسمو بهش م یبنده خدا بدتر از ما، االن چه حال-
 داشته باشه. ازی ن یز ی وقت به چ

 یز ی چ ای یهست اگر به پول  شیم ی هرچه باشه دوست صم یحساب کن   یتون ی رو کمک تابان هم م-
 داشت بهم بگو. اجیاحت

 باشه... -

. هر سه نگران دندیسالن انتظار د ی... برنا رو آشفته رو صندل مارستانیب دندیساعت بعد رس  کی
  دیبا  یکی وسط  نیدل آتان هم آشوب بود اما ا نکهیشو بلند شد. با ا دنیشدند. برنا با د کینزد

 هپنج ساله شد ۀبچ هی ۀکه االن تحملش انداز یبه هاکان  یدیگرفت ام یکنترل اوضاع رو بدست م
 ؟ یدیرس یبرنا: ک  ۀبود، نداشت. دستش نشست رو شون

 برده بودنشون اتاق عمل.  دم،یرس یوقت  شه،یم ی ساعت مین-

 ... ستین یز ینگران نباش انشاءا... چ-
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نشست   یم  یکرد گاه یم  یشد وعرض سالن رو ط یبلند م یداد. گاه یچپ شو تکون م یپا مرتب
خسته ونگرانش   ینشست رو زانوش. چشما یداشت. دست یبرنم  مارستانیب یوار یوچشم ازساعت د

 به صورت آتان.  دیرد دست رو گرفت تا رس

 باال انداخت.   یخونه؟ سر  یبر  یخوا یم-

 انداخت باال.   ی. بازم سر یعوض کن  ییهوا  رونی ب میبر یخوا یم-

که پرسنل    یباش یتو همون هاکان شهیباورم نم  ؟یدی روتکون م  یصد من ۀاون کل ینچ! زبون ندار -
 ی! صدادندید یحال م نیا یبودند و تو رو تو نجایترسند! کاش ا یازت م دیشرکت و کارخونه مثل ب

  شدمجبور  نباریبه صفحه اش کرد. بار نهم بود که هانا زنگ زده بود. ا یبلند شد. نگاه شیگوش
 جوابشو بده. 

 اسم هانا چشم به دهن آتان دوخت.  دنیجانم هانا!با شن-

-....... 

 جا مونده بود.  نیتو ماش  میگوش زم،یببخش عز-

-...... 

 . شهیکار بهروان تموم م گهیساعت د کیتا -

-...... 

 باشه. -

-...... 

درهم هاکان گفت: مجبورشدم بهش دروغ بگم، تا بچه ها از اتاق عمل   ۀافی ق دنیخداحافظ. با د-
ودکتر وضع شون رو مشخص کنه. به تکون دادن سر اکتفا کرد. دوباره چشمش به ساعت   انی ب رونیب

 افتاد. سه ساعت بود چشم به دراتاق عمل دوخته بود. 

به  یانداخت باال: باألخره زبونت باز شد؟ چشم غّره ا یی آتان ابرو شه؟یتموم م  یعمل لعنت نیا یک-
 آتان رفت.  
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تو  چی ساندو یحاو سهیک هی. دیچ یداراب تو سالن پ  یپا یخوب! بچه زدن نداره که! صدا یل یخ-
. آتان از  د یتا ازحال نرفت  دیبخور  یز یچ هی دییا یکنارآتان نشست: ب یدستش بود، نشست رو صندل 

شدن هوا نشده بود. برنا وهاکان   کینگاه کرد. اصالً متوجه تار رونیپشت سرش به ب ۀپنجر
  میتا بتون می بخور یز یچ هیحداقل   میقرارداد: بچه ها حق با دارب هست ظهر ناهار نخورد برومخاط 

 . رهی نم  نییازگلوم پا  یز یآتان نشست: من چ ۀگی. برنا ازجاش بلند و اومد طرف د میرو پا باش 

بخور... به   یبه زور هم شده دو لقمه ا ،یبهتره اول به خودت برس   یخواهرت باش شی پ یخوا  یاگرم-
 : کجا؟ د یگرفت ومشغول شد. هاکان بلند شد که آتان پرس  یچی اجبار آتان ساوند

 عوض کنم.  ییهوا رونی ب  رمیم-

 بخور! یز یچ هی نی! بشباره؟یم  زیر  زیسرد که داره بارون ر یهوا نیتو ا-

 . رهی نم نییندارم، از گلوم پا  لیم-

 .شهیدرست نم  ی چ یبا غذا نخوردن ه-

کرد به داراب و برنا که سرشون    یبخورم.آتان نگاه یز ی تونم چ یتا از حال بچه ها مطمئن نشم نم-
 چپ زده بودند. یعل ۀخودشون رو به کوچ  یعنیگرم خوردن بود 

از   یبخور  یز یچ هیبهتره  یباش  کای کنار ها یخوا  ی!اگر میشیبچه ها م   نیع یمواقع  نیهاکان تو چن-
 من گفتن بود، خودشم شروع کرد به خوردن...

ازش استقبال کرد.  ییشد.آتان با خوشرو داشونیپ گهیافسر د هیساعت بعد بهروان به همراه  مین
 :چه خبر؟ د یبهروان پرس

 هنوز اون تو هستند. -

 مونم... یمنتظر م -

افتاد که   یاومد. با دوره شدنش توسط بچه ها نگاهش به افسر  رونیاز اتاق عمل ب  یبا خستگ دکتر
شو نشون داد: من سرگرد بهروان هستم. سپس به    ییلباس نظام تنش بود. بهروان کارت شناسا

جواب   دیاما چند سؤال داشتم که با دیدونم خسته ا یهستند،م یهمکارم تجل شونم یافسراشاره کرد: ا
 .دیبد



 به رنگ دل  یدیترد

203 
 

 در خدمتم. -

 حال اون دختر وپسر چطوره؟ تموم چشمها به دهن دکتر دوخته شد.-

بوده االنم هر دو تو    زیآم  تیتونم بگم عمل هر دو موفق  ینظر بدم اما م یتونم بطور قطع یهنوز نم -
 بردند.  وی یس  یبخش آ

 ه؟یعلت جرحاتشون چ د یدون یهنوز نم یعنی-

 که مشخصه!  یجراحات ظاهر -

 د؟یبگ دیلطف کن  شهیم-

  میبذار نی پالت میشکسته،مجبور شد یراستش بدجور  یداره، پا نهیدنده وجناغ س یدختره شکستگ-
راست   یپهلو ۀدند یپسره متأسفانه، شکستگ  د،یدیتوپاش، جراحات صورتش رو حتمًا خودتون قبالً د

  یکتف وشکستگ یرفتگ م،دریتا طحال شو نگه دار میکرد  مونیطحال شده، تموم سع یموجب پارگ 
 داره جراحات صورتش هم مثل اون خانمه.  ستمچ د

 به همکارم.  دیو بد  دیهمه رو گزارش کن دیرو گفت یممنون دکتر، لطفًا هر چ-

خونه،   دیحتمًا! فعالً با اجازه. با رفتن دکتر، بهروان گفت: حاال که وضعشون مشخص شده بهتره بر -
مخاطبش بهروان بود:ممکنه  کهی به هاکان کرد در حال ی مونه.آتان با ابرو اشاره ا یم نجایهمکارمن ا

 به هاکان غرق درفکر کرد.   ی. بهروان نگاهمیشب بمون میبخوا

. برنا گفت: جناب بهروان منم دیکن  یفقط وقت خودتون رو تلف م ستین یموندن کس نجایبه ا ازین-
گردم لـ... بهروان  یو دوباره بر م  ارمیدونم تاب نم  یخواهرمه که م شیتونم برم اگرم برم دلم پ ینم

فردا   دیکن احتخونه استر دیبر کنهیرو دوا نم  یموندن تون درد نجای! ایینایم یوسط حرفش اومد:آقا 
 به رفتن کنه... یآتان وبهروان نتونست هاکان رو راض  ی هم خدا بزرگه.اصراها

  یولوله خواب بود. قطره ها میس  یمشت ری بود که ز ییکای نگاهش به ها وی ی س یآ ۀشیش  ازپشت
زنده   نکهیاشکشو با پشت دست گرفت. دست برنا نشست رو شونه اش: خدا بزرگه نگران نباش، هم

 .شکر داره یها آزاد شدند جا یاز دست اون وحش 
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داخل سالن   یها ینداشتند. هردو رفتند رو صندل  ینبود اونها گناه نیدوتا ا ن یدونم! اما حق ا یم-
 سر از شرکت شما درآورده؟ ی: خواهر من چطور دینشستند. برنا پرس 

سرش درد   شهیدخترهم  نینشست رو لب برنا: ا ی. لبخند کجیواتفاق یدونم، بصورت تصادف ینم-
سکوت   یزن  یبلند نامنظم  کفشها یباألخره هم کار دست خودش داد. صدا ،ییماجراجو یکرد برا یم

خودشون  مهی شد. نگاه هردو به اون سمت رفت. تابان سراس یم کتریشکافت ونزد یسالن رو م 
 ؟یاومد یموقعه شب با ک  نیا ؟ی کن یکارم یچ  نجایمتعجب از جاش بلند شد:تابان تو ا کانرسوند.ها 

  ادشیهاکان و تابان نگران ومتوحش نگاه کرد. تابان به برنا اشاره کرد.هاکان تازه برنا متعجب به 
  کونت یهاکان سر  د؟یشناس یرو م گهی:شما همدد ی. برنا پرسزدی حرف م یبا تابان اون جور   دیاومد نبا

  ؟یچ یاما نگفته بود برا یگفته بود از شرکت پدرت رفت   مای: آد یداد: معاون شرکتمه. برنا از تابان پرس
تابان دهن بازکرد حرف   د؟یکن یرو صدا م گهیهمد کیبه اسم کوچ  دیشد یمیبا هم صم   نقدریا یعنی

از پرستار    ادیبا فر انبزنه که متوجه حال نامساعد هاکان شد.درحال افتادن،برنا به موقع گرفتش. تاب
 کمک خواست...

 هشت ماه تونسته دهنش بسته بمونه؟   نیتو ا مای وگفت: چطور آ  دیکش یآه برنا

  یز یاز رابطه مون چ یهاکان دوست نداره فعالً کس  یحرفهاست، ول  نیفراتر ازا مایمنو آ یدوست-
به  دیبود. برنا رد نگاهشو گرفت تارس دهیهاکان نشست که با آرامبخش خواب  یبدونه. نگاهش رو

شو به   ن ی . تابان نفس سنگستین  ینگران ی: دکترش گفت جاد یچی ق پآتان تو اتا یهاکان. صدا
تو رو برسونم خونه، خودم   ای: ب سادیراحت شد. آتان کنار تابان وا المی داد:ممنونم خ رونی ب یآه ههمرا

 گردم.  یدوباره برم 

 بمونم فکرم آرومتره.  نجاینه! ا-

بود، صبحونه ، ناهار    یداشت وعصب! ازصبح اضطراب واسترس ستیجا ن چی لجبازتر از خودش ه-
  یمار ی: بد ی! برنا مردد پرسنیا شهیمعلومه آخرش م ده،یکش! حرف گوش نم شی وشام هم که پ

 داره؟  یخاص 

 ی: عمو هاددی. تابان پرس کنهی نم ت ی منعش کرده اما رعا  زهای چ یل یداره، دکترش از خ گرنینه بابا! م-
 کجاست؟ 

 خوره.  یوتکون نم سادهیوا  وی یس یدم در آ-
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 ؟ یگیبه ماهور جون وهانا م یک-

  شیپ ام ی. تابان گفت:آقا برنا ببخش نتونستم بمایآ ش یپ  رمی. برنا گفت: من م گمیفردا بهشون م-
 . دنشید امی فردا اول وقت م ما،یآ

کاناپه   نیگفت ورفت. تابان گفت:آتان بهتره رو ا  یکنم، فعالً شوهرت مهمتره. با اجازه ا یخواهش م-
 هی: واقعًا خسته ام، اگر دیتعارف رو کاناپه درازکش ی. آتان ب ییصبح سر پا ،از یکم استراحت کن  هی

 کن...  دارمیب یداشت ازی ن یز ی وقت به چ

  یلب تخت م یگشت، گاه ی رفت کنار پنجره و برم  یبرسه. م انی خواست به پا  یشب نم انگار
گرم شو تو دست   یزد... دستها یتو سالن قدم م  یکرد گاه یپراخم هاکان نگاه م ۀنشست به چهر

  یم ؟یار ی بالها رو سر خودت م ن یدارند چرا ا ازی که همه بهت ن یموقع نیگرفت آروم نجوا کرد:تو چن
خودتم به  یسالمت نکهی اما نه ا ین یخانواده ات رو داغون بب یازاعضا  یک یبرات سخته  مدون

شده بود. از بس اتاق رو گز   هوشی ب ی! بلند شد و به آتان غرق در خواب نگاه کرد.از خستگ یخطربنداز 
 تو اتاق. نور کم اتاق، خواب رو به چشماش آورده بود... یکرده بود خسته نشست لب تخت خال 

  دیبه شالش کش یخوابش برده بود. دست یک شبید دی . نفهم دارشدیاز خواب ب ییپچ پچ صداها با
 زدند.   یبا هم حرف م  واشی یونشست. آتان و هاد 

درحال رفتن سمت   ؟یدیدخترم! خوب خواب ری با لبخند جوابشو داد: صبح بخ ی! هادری صبح بخ-
اومد هاکان  رونیب  یبهداشت  سی بعد سرحال از سرو قهیگفت: بد نبود... چند دق یبهداشت   سیسرو

 . رمیشده بود. آتان گفت: من برم صبحونه بگ   داریهم تازه ب

 خورم، ماهور وهانا هم با خودت.  یم یز یچ  هیبرم شرکت، اونجا  د ینه آتان جون! من با-

  ی! آخه برایکم بود تو هم بهش اضافه شد کای رو به هاکان با اخم گفت:ها یچشم عمو جون. هاد -
گرفته گفت: من   ییبه فکرمادرت باش!هاکان با صدا یست یاونجا؟ به فکرخودت ن یرفت  یپا شد یچ

افت فشار؟! از سردرد   یگیبودنت م هوشیکرد: تو به ب  ی! آتان نچ نیخوبم! فشارم افتاده بود هم
! چشمات داد یار یمبارکت نم   یبه رو یی دونم درکمال پررو ی! االنم خوب می شد یمنفجرم  یاشتد
 .یباز نگه شون داشت یبه زور دار  زنهیم
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  نجایتو ا یخواد بگه جا یتابان گفت: م ؟یبگ یچ یخوا  یم ؟یچ یخوب! حق با توئه! ک یل یخ-
 . یکن  یخونه واستراحت م   یر یم  ست،ین

از   ی! هر چینر  یکن  یم خودیگفت:تو ب یخوب بشه. آتان عصب  کای مونم تا حال ها یجا م نیمن هم-
که   کایها  کنه،ی رو عوض نم یز ی چ نجایموندن ما ا گهیبسه! دکترهم م یکرد یتا حاال لجباز  روزید

با تأسف  یرسونمت. هاد یمونه، حاال آماده شو خودم م یم وی یس یمدت تو آ هیتا  ادی بهوش ب
 خونه... یر یشرکت، تو هم م رمی تکون داد: من م  یسر 

خوابش برد. هانا وماهور نگران به آتان چشم داشتند. آتان   دیسرش به بالش رس نکهیهم
  رونیگرفته. همه از اتاق ب مارستانیهستش که تو ب یی گفت:حالش خوبه خاله جون، اثرمسکن ها

 بگه... هیرو به بق کای گرفت موضوع ها میاومدند وآتان تصم 

از مجرمان، بهروان ازهاکان خواست بره  ییگذشته بود. بعد بازجو کایوها مایآ یروز از آزد ده
کرد و رفت   یبعد اومد. سالم قهی... درکنار برنا وتابان وارد اتاق بهروان شدند. بهروان ده دقیکالنتر 

 نشست.  زشی پشت م

کنار   ۀ. بهروان پوش ستین ی. هاکان گفت:مشکل دی طول کش یجلسه داشتم کم هیخوام   یعذرم-
 : حال برادرتون چطوره؟ دیهنوز ادامه داره. رو به هاکان پرس یی ازکرد:بازجودستشو ب

 . نگاه بهروان رفت سمت برنا. شهیاس تا پس فردا به بخش منتقل م زولهیتو بخش ا-

 شما چطور؟خواهرتون بهتره؟  -

 .  شهیفردا مرخص م-

 شده؟ رتونی دستگ یز ی: چد یگذشت. هاکان پرس ریبه خ زی خدارو شکر همه چ-

  ۀشون اعتراف کرده سرکرد  یکیداد:  شی به صندل هیرابطه باهاتون حرف بزنم. تک نیخواستم در ا یم-
کمان. هر   نی رنگ  گندیاما همه بهش م دهیشخص رو ند نی ا یگروه خارج ازکشوره، تا حاال هم کس نیا

 سه متعجب به بهروان نگاه کردند. 

که هست   یهرچ میدیرادمنش!ما احتمال م یابا شما داره آق یشخص چه خصومت نیدونم ا ینم-
 در گذشته داره. شهیر
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 سرمون تو کار خودمونه. میندار  یکس دشمن چیما با ه یول-

 داشته باشند.  یبا شما دشمن  یلیدال هیباشند که به   یاما ممکنه افراد نه،ینظر شما ا-

 . دیوبابام بپرس یاز هارا دیبا نویدونم! ا ینم-

 . میکن یصحبت م با اونها هم -

 نگفت تو کدوم کشوره؟-

 هست.  ییشون درحال بازجو گهی دونست اما دو نفر د ی نم  یچ یباره ه نیدرا-

 براتون.  ارمیدست بسته م دیگیرو که م یشخص  نیاون کشور، ا رمی شده خودم م-

 هیپرونده رو گرفت، نیا ۀدنبال شهیم یاللمل  نیب  سیپل  قیاز طر شه،یبه بعد به ما مربوط م نجایازا-
 د؟ یکرده باش  گه ید زیهرچ  ای یوخورد ،زدیر یدرگ یپرسم ممکنه باکس یم گهیبارد

 . یبپرس  یتون  یوبابا م  یاز هارا گمیبازم م  اد،ینم  ادمیمن -

 خودتونه. کیهست از افراد نزد یهرک یکنم ول ی کار رو م نیحتمًا ا-

 جاسوس؟ -

 بله!-

 امکان نداره؟ -

 دیخوا  یاحتماالت رو در نظر گرفت. رو به برنا گفت: شما م  دیممکنه جناب راد منش! با یز یهرچ-
  م؟یخواهرتون رو دنبال کن   ۀپروند

 البّته!-

 .میدار ازیبه کمک خواهرتون ن د،یو در دسترس باش  دیکنم از تهران خارج نش یباشه! پس خواهش م -

  نیداشت در ا دیکرد وتأک  یاشو جمع بند از حرفه یبه ساعت کرد خالصه ا   یچشم. بهروان نگاه-
 حرف زده نشه...  یرابطه با کس 
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دنده رو عوض   ؟یشکست:تو چه فکر  نویماش یبرنا رو به شرکتش رسوندند. تابان سکوت فضا اول
 با خانواده ام داره؟ یچه خصومت ه؟یکمان ک نیرنگ نکه ی: ادیکش  یکرد وآه

  ریی اومده. تابان با تغ شیپ  نجایشده تا ا یز ی که برنامه ر هیشخص ک نیا نمی منم مشتاق شدم بب-
 م؟ یری : کجا مد یپرس ن،یرماشیمس

هاکان برنداشت. هاکان کالفه و با اخم گفت: بدم   مرخی داد وچشم از ن هی. تابان به در تک مارستانیب-
 بشه.  رهیبهم خ  ینجور یا یکس ادیم

کرد و دوباره  ییهاکان باال رفت. نگاه گذرا یابرو یتا هیبهت نگاه کنم.  ادی من خوشم م یول-
 داد. یحواسشو به رانندگ

 اونوقت چرا؟ -

 چراش به خودم مربوطه.-

 ! کنجکاو شدم چرا؟! تابان صاف نشست ولب از لب باز نکرد.گهینه د-

 است؟ ی نجوریپس ا-

 جناب رادمنش.  استینجوریبله که ا-

 کنم؟  یم یتالف یکنم چه جور  یم یتالف  گمیم یوقت یدون  یم-

 بگم؟  ،هنوزیکدندگ ی ،یلجباز  ،ییاونکه تو ذاتته، با زورگو-

 باشه بهت هشدار دادم. ادتیبانو!  یلطف دار  یل یخ-

 .کشهی ! میخانم کشهیزد: م  ی. هاکان لبخند خباثت بار ذارمیمن نم یعن ی کشهیبه اونجا نم -

 . کشهینچ!نم-

 ... دندیرس مارستانی. با کل کل کردن به بشهیبعدًا معلوم م-

 مهراب به خودش اومد.  ی تو سالن منتظر نشسته بود که با صدا تابان
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  یجوابشو داد: خروس ب یتابان جون؟ تابان از جاش بلندشد با لحن سرد ی! خوبیبه به!چه تصادف-
 .  گندیمحل به تو م

 ۀنیبه س نه ی! سدمتیوقته ند یل ی خ دم،یمحل؟! اتفاقًا سر بزنگاه رس یخروس ب  یبهم بگ ادی دلت م-
 شد.  ریومهراب اس  وارید نیکه تابان ب یتابان شد. طور 

 وگرنه... یبهتره فاصله تو حفظ کن-

 ؟ ی وگرنه چ-

 .زنمیوگرنه داد م-

هنوز   ای یاز اون مرد جدا بش  یروگرفت   متیتصم ؟یکارکردی چ ی،راستیکن  ینم  یکار  نی همچ هیتو -
! نگاه هراسون تابان به در اتاق  ؟یوپشت گوش انداخت یفکرنکرد شنهادمیرو پ دمیشا ای  ؟یتوفکرش

 داد: برو کنار! رونی بود نفس پر از خشم شو ب زولهیا

  ریکه مهراب دوال شد وپاشو ماساژ داد، از ز نیپا محکم زد توساق پاش. هم  ۀواگر نرم؟! تابان با پاشن-
 دنیبگه که باد یز یبرگشت طرفش خواست چ   ی. مهراب عصبستادیا زولهیدستش فرارکرد وکنار در ا

زد:   یلبخند مصنوع  هی ؟یاومد ی:مهراب کد ی.هاکان متعجب پرسدیهاکان حرف تو دهنش ماس
 .  یهست کایها  شی گفتند پ یخانم شکور   دمیاالن رس نیهم

 با مار هفت رنگ نداشت.  یفرق چی که ه یتابان رو مهراب بود. مهراب  ی. نگاه عصبان یممنونم که اومد-

 دنش؟ ید میبر ذارندیم-

به تابان دوخت اما طرف صحبتش با هاکان بود:   دوارشوینه!به زورمنو راه دادند. مهراب نگاه تهد-
مالقات. با هاکان دست داد و پر طعنه به تابان گفت:به   امیدوباره م شمیمزاحم نم نیازا شتریپس ب

  یز یهاکان به خودش اومد: چ یمهراب داشت که با صدا ! چشم به رفتنیشکور  دارخانمید دیام
 ؟ یشده؟چرا تو فکر 

 چطور بود؟  کای ...هایچ ی...هیچ یه-

 مرخص بشه. یک  ستیمعلوم ن گهینسبت به گذشته بهتره!دکترش م-
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پس  -رستوران؟   میهاکان نشست: ناهار بر ۀمردون یدستها  یخوب خدا رو شکر. دست تابان تو-
 ؟ یشرکت چ 

 دنبال هاکان راه افتاد... یحرف  چیشرکت. تابان بدون ه میری به آتان سپردم بعد از ناهار م-

قاشق از سوپ شو   هیورفت. هاکان  دیچ زی م یمهراب بود. گارسون غذاها رو رو ری فکر تابان درگ هنوز
 خورد. 

شده؟ سر تابان به دوطرف به حرکت در اومد:نه   یز ی،چیتو فکر  میاومد رونیب   مارستانیاز ب یاز وقت-
خودش   یبرا یاسم  نیهمچ هیکه  هیکمان ک نیرنگ نکه یکردم ا ینه! داشتم به حرف بهروان فکرم 

  نیا دنکه مهمه خور یز ی خواد باشه!االن تنها چ  یم یسوپ رو کنار زد:هرک ۀانتخاب کرده؟ هاکان کاس
جوره خراب بشه. لبخند   چیه یحرف   چیخوام با ه یه نمک  باستیدخترخانم ز هیخوشمزه در کنار   یغذا

که افتخار   دمیکم هم بهت حق م  هیحاال  یز یرو لب تابان نشست: الزم نکرده زبون بر یکج وکوله ا
 خوردن ناهار رو بهت دادم ومشغول خوردن شد.

 ؟ یگرفت  یگفتم تو چرا جد یز ی چ هیحاال من -

 .یچون خودت اعتراف کرد-

 گفتم. یز ی چ هی یمثل االن که از زورگرسنگ گمیم ونیوقتها هذ یمن اعتماد نکن گاه  یبه حرفها-

 طلبت!... یکی باشه -

  یامضا بشند. هاکان کارتابل رو کنار  دیبا نهایگذاشت:جناب رادمنش ا زیم  یکارتابل رو رو یمنش
 گذاشت. 

 رفتن بود که وسط راه برگشت.  رونیدرحال ب ی. منش ندازمینگاه بهشون م هیباشه! -

 .دهینامه براتون رس هیبره  ادمیبود  کینزد دیببخش-

 من؟  یبرا-

  یموقع آتان هم وراد شد. حرفها نیگفتم اول به شما بگم. درا یول هیدرواقع گفت مال خانم شکور-
 قهیرفت. چند دق  رونی گفت وب  یچشم ی. منش ارشیهاکان گفت: برو ب یبه جا د یرو شن یآخرمنش 
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 ولا شهیگردنشو دراز کرد: م  ز،یبعد نامه رو داد دست هاکان ورفت. آتان نشسته بود رو مبل کنار م 
باشه که  یی: نکنه از اون نامه هادی هاکان کش زیمن باز کنم؟ نگاه آتان رو نامه ثابت شد خودشو رو م 

 اد؟ یتابان م یبرا

.  دینامه رو از دست هاکان قاپ زداری حرکِت خ  هی. آتان با یاوهوم! چون تابان نبوده دادند دست منش-
خوام   یمن م نباریآتان درحال بازکردن نامه گفت: ا ؟یکرد یبود یچه کار  نیهاکان معترض گفت:ِا ا

 . یار یسر خودت م ییبال هیبعدش   یخون  یوم  یکن ی بازش کنم، هر وقت تو بازم

 تابان؟   ۀاجاز بدون–

  یم شتری نداره من مطمئنم. نامه رو باز وشروع به خوندن کرد.هر سطرش اخم آتان رو ب یتابان حرف-
 نوشته؟ آتان نامه رو تا کرد وگذاشت تو پاکت.  ی: چدیکرد. هاکان کنجکاو پرس

 بهتره؟  یتو نخون -

 توش نوشته؟ یچ گمیم-

کرد نتونست   یداراب. هاکان بلند شد و اومد طرف آتان. هرکار  یبرم برا یبهتره! م شیگفتم نخون -
کل کل کردن اون دوتا گفت:   دنیبه درخورد وتابان وارد شد. ازد ی. تقه اره ینامه رو ازدستش بگ

 شوهر لجبازت بگو.  نی. آتان گفت: به اادی م رونی ! صداتون تا بدیخجالت بکش 

نامه؟ -.  دهیرس گهید ۀنام هیمبل نشست و گفت:  ۀباهم دعواتون شده؟هاکان  رو دست یحاال سر چ-
نامه؟ هاکان به آتان اشاره کرد: دست    نیتموم شده! حاال کجاست ا ینامه باز  نیا گهیمن فکر کردم د

نامه رو از    . تابانخونهنذاشتم نامه رو ب  نکهینه ا ترکه،یم  یداد باال: داره از حسود یی معاونه. آتان ابرو
 آتان گرفت. 

 توش نوشته؟  یحاال چ-

 . یبخون   ییبهتره تنها-

چسبونه    یآقا اگر بخونه دوباره آمپر م نیا ستیتوش ن یخوب زی چرا؟ دوباره به هاکان اشاره کرد: چ-
توش نوشته. آتان سمت در رفت همون   یفهمم چ ی. هاکان گفت: بعدًا که مدهیوکار دست خودش م

 برام.   ارشی: تابان بعدًا بساد یجا وا
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حالتو بد کرده...   دهینامه ها بدستت رس نیباشه. بارفتن آتان رو به هاکان کرد:حق با آتانه! هروقت ا-
 نوشته شده.  ینامه چ ن یبدونم تو ا دیوسط حرف تابان اومد: من با

شد. تابان محکم سرجاش   کیآتان! هاکان آروم به تابان نزد ۀهدبذار به ع نباری کنم ا ینه!خواهش م-
 کار رو نکن جان من!  نی: اسادیوا

تابان از فرصت بدست اومده استفاده کرد وبا خباثت گفت:   ؟یدیجون خودتو قسم م  ینچ! چرا الک-
 باشه من انتخاب مادرتم.  ینداره هر چ  یجون من که برات ارزش 

 بوده.  یبره اسمت چ  ادتیکه  زنمتی م نیتابان همچ نیبب -

 تکون داد: اون نامه رو بده به من! یبگو دروغه؟ هاکان سر  گمیاگر دروغ م گم؟یدروغ م -

 . دمینچ! نم-

 ؟ یدینم-

گوشش نجوا کرد:   ریهاکان ز ۀمردون یآغوش هاکان افتاد. ازپشت صدا  یحرکت تو هینچ! تو -
 نه؟  یدینم

 هاکان؟-

 ؟یبود که زد  یهاکان، اول بگو اون چه حرف یهاکان ب-

 . یخودت گفت-

 ؟ی ذهنت کرد ۀملک نویمن گفته باشم تو چرا ا-

 گه؟ یمن انتخاب تو هستم د نکهیا ی عنیحرفت   نیبا ا-

رو   یز ی نه؟ بوس ر ایباشم  تونیکی انتخاب  دینه؟ باألخره با یعن ی ی: چدیشده پرس  جینه! تابان گ-
 گونه اش نشست. 

 .نهی بب ی نطور یتو زشته ما رو ا  ادیب  یکی نکن هاکان -

 ؟ یجوابمو نداد  اد،ینم  یکس-
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 کرد: نذار بهت بگم...  ادیبگم؟ سکوت هاکان جسارتشو ز یچ-

 ؟ یبگ یچ-

 !یچ یه-

 ؟ یبهم بد دیلقب جد هی یخواست یم-

 .شهینم یهرکس بیلقب گرفتن از بنده نص-

 رو هم بگو.   یکی  نیا یدلت خواسته گفت  یتو که تا حاال هر چ -

 بگم؟-

 بگو!-

 ؟ یچرا بهم گفت یبعدًا اعتراض نکن -

 بگو.-

 بگم.ولم کن تا  -

 !شهینم-

. تابان رو سمت خودش امینم  رونی دستت ب ریام بگم چون بعدش مطمئنم زنده از ز وونهیمگه د-
 . همچنان نگاه تابان روش زوم بود.یبش مون ینکن از کرده ات پش  ی! کار نی چرخاند: بب

 قهیآغوش هتاکان شد. بعد از چند دق ری اس ادی. تا تابان به خودش ب ستمیمن مقصر ن گهینچ! پس د-
  ،یر یگ یجبهه م  یالک یفرصت طلب  گمیم یگفت: وقت  ین یریداد ولش کنه. تابان با اخم ش  تی رضا

. تو سالن  رونیتابان رفته بود...از اتاقش زد ب  ادی لحظه هنگ کرد. تا به خودش ب هیکدوتنبل!هاکان 
 رزد.به د یکرد ابهت خودشو حفظ کنه. مؤّدبانه تقه ا یسع

مطمئن شد   یسالم قربان. سرش به عقب برگشت دوتا از کارمندهاش بودند. جوابشون رو داد. وقت-
  ش یبه سرعت باد در روباز کرد وخودشو انداخت داخل اتاق. با ورود ناگهان ستی تو سالن ن  یکس گهید

  ییهوی دنی. از ددیکش یبلند نی شد سرجاش ودستش رو قلبش نشست وه خی به اتاق، تابان س
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افتاد.  شیداده بود و در رو از داخل قفل کرد. تابان تازه دوزار  هیتو اتاق خشکش زد. به درتک نهاکا
 حفظ کنه. شو یکرد خونسرد یآب دهنشو قورت داد.سع

باهات کار    ید باال وگفت: اساس دا  ییلب هاکان جا خوش کرد. ابرو ۀگوش یلبخند کج  ؟یداشت یکار -
 . تابان از در صلح وارد شد. یحساب یخونه تکون هی یعنیدارم 

باال داد و  یرستوران؟ هاکان همچنان زل زده بود بهش. تابان سر  میهاکان جون، شب بر گمیم-
. تابان دوباره  دینشن  یمن عاشق چرخ فلکم. بازهم جواب یشهرباز  میجواب خودشو داد: نه؟ پس بر

مانتو بخرم هنوز وقت نکردم.   هی خوام  یوقته م  یلیخ د یخر میری خوب پس م  یلیگفت: اونم نه؟ خ 
آروم   یلب نجوا کرد: فنا شدم رفت! قدمها ر یبرد ز یاز هاکان نگرفت به عمق فاجعه پ یجواب  یقتو

گفت:   یینقشه اش نگرفت عزم شو جزم کرد و در کمال پررو دید یکرد. وقت  یم شتریهاکان ترسشو ب
دونم و تو. هاکان وسط راه   یمن م  یایجلو ب گهیقدم د  هی ومده،یزبون خوش بهت ن نکهیمثل ا

راه   هیشده به فکر  یمیترفندت قد نیا ؟یبه ساق پام بزن  یخوا یکج کرد وگفت:مثالً م  یگردن ستادیا
  تی خاص   یب هیمن کدوتنبلم؟ قبالً هم  ،یدربر  یتون یباش که حاال حاالها از دستم نم  یدیحل جد

 شروع شد. زی چرخ خوردن دور م یعنیشون،ی. بازیتنگش گذاشته بود

رو دنبال  گهیهمد ز، یدور م نطوری. هم نجایا زهی تا کل شرکت بر زنمی م غیج  یبش  کیهاکان به خدا نزد-
 کردند و با هم در حال جدل بودند.  یم

جرأت نکرده بگه هاکان، اونوقت تو منو با القاب رنگارنگت   یتابان به خدا خونت حالله، تا حاال کس -
 ! ادی تابان تا آخر بازشد:آخه خوشم م شی آفتاب پرست. ن هی نی ع یکن  یم  ضیمستف

 شند؟ یم نی عناو نی هم شامل ا هیبق ای یبد   نتی القاب ز نیمنو تنها با ا ادی خوشت م-

تابان با خباثت   ؟ی:مثالً چه فرقستادیلحظه هاکان ا هی. یفرق دار  هیکوچولو با بق  هی! تو گهینه د-
  زی. دوباره چرخش دور میالقاب مو دار  اقتی پس ل  یقلدرتر و زورگوتر ومغروتر هست هیگفت:از بق 

  مهردو محک دینکش  یعوض کرد طولدفعه جهت گردششو   هی یباز  نیشروع شد. هاکان خسته از ا
فرار   یجا گهی تو دامم! د یبهم برخوردند. هاکان محکم گرفتش. سرشو کنارگوش تابان برد: خوب افتاد

  ریتکون خوردن اون. دست هاکان از ز هیاز  غیاما در اد یب  رونی . تقال کرد تا ازآغوش هاکان بیندار 
 شال موهاشو نوازش کرد.

 جوجه! موش کوچولو. سرشو باال گرفت.  یخون  یم یمن کرکر  یحاال برا-
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 بذار برم.  یشیم مونی هاکان از کارت پش-

 اد؟ یازت برم یفنچ چه کار  یمثالً تو-

تو   یخورده تابان ازخودش فاصله داد: از سرتا پا نگاهش کرد: موندم مامانم به چ هی. هاکان یهرکار -
  یتابان درهم شد:کدوتنبل مواظب حرفت باش چ  یمهاکرده برام؟ اخ  دیدلخوش کرده که تو رو کاند

 ؟ یگیم یدار 

تابان رو بلند کرد وانداخت رو دوشش وشروع کرد به دور خوردن دور خودش. تابان با    ؟یبازم که گفت-
کت   ۀقیاش  گهینره با دست د رونینزنه وصداش ب  غیوقت ج  هیدهنشو گرفته بود  یدست جلو هی

  شموخود ن یگذاشتش زم اطیهاکان از کارش خسته شد با احت ی. وقتفتهیهاکان رومحکم گرفته بود ن
بود که  یشکنجه ا   نیتر فیضع  نیگفت: ا زدینفس م  که ی کنار تابان نشست. درحال یرو همون صندل

رفت، چشماشو بست و کف اتاق پهن شد: خجالت بکش مثالً  یم جیدرحقت کردم. سر تابان گ
بچه هم بچه تره. رو تابان خم شد آروم   هیشون از  س یی دونند ر ی! کارمندهات نم یشرکت  سییر

تابان از هم باز شدند. صورت   یها! چشما ستمیقدر مهربون ن نیبعد ا ۀجون! دفع کوچولوگفت:موش 
دل وروده ام اومده تو حلقم   ؟یمهربون  یگیم نیتو به ا: دیهاکان تو صورتش بود. خودشوعقب کش 

 در حقم؟ یلطف کرد یگ یاونوقت م

. اتو دیبه کت وموهاش کش یبلند شد. دست نجا؟هاکانیا زندیر ی! االن همه مواشتری سسسیه-
خوام تا دو    یکارکنان شرکت م  تی گزارش چند روزه از تموم فعال هی ی:خانم شکور ستادیشده، خشک ا

 باشه.  زمی رو م  دیبا گهیساعت د

به  ؟یخوا  یگزارش م  هیاونوقت دو ساعته  یبرد ضیازبنده هم ف یتو کرد حیآره ارواح خاله ات! تفر -
 باش!  الی خ نیهم

 همون که گفتم. سمییر گهیاالن د-

 دی با  دیرفتن گفت: گزارش بدستم نرس رونی که گفتم. هاکان در رو بازکرد قبل از ب نیمنم هم-
کنه هاکان!  کارتی با خودش حرف زد: خدا بگم چ یو رفت. تابان با حال زار  یباش یمنتظرعواقب بدتر 

 انداختم... یکدوتنبل! از کار و زندگ 
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  نهینگاهشو تو آ نی شد. آخر مونری :زود باش دختر ددی پله ها به گوشش رس  نییپروانه از پا یصدا
که هاکان دوست داشت.   یاسپرت وساده، اون جور  پی با ت میمال شیآرا هیمرتب بود  زیکرد همه چ

 د. لب نرده نشست و ُسر خوررونی برداشت واز اتاق زد ب فشوی فرستاد، ک یبوس نهیخودش تو آ یبرا
!چرا یدیدست خودت م  یکار  هی گفتم! باألخره  یک نیاعتراض پروانه باال رفت: بب  ی.صدانییرفت پا

 اومد. نییاز پله ها پا  ام یدختر؟ تارا  به همراه ت نییپا یا یمثل آدم از پله ها نم 

دست   امی. تیخور  یحرص م   یدار  خودی ب کنهیبخواد م یمامان خودتو خسته نکن، تابان هرکار -
کنم.   یم نشیشاد بون تحس نیدارند ومن به خاطر ا یفی لط یۀدورکمر تارا انداخت:خواهرزن بنده روح

 کن.  قشیتشو یخوبه تو هم ه  یلیخودش خ  نکهیرفت: نه ا امیبه ت یتارا چشم غّره ا

من   یآبج  نی ا زمی عز یدار  کیکرد:ال امی به ت کنه؟رویم یشوهرخواهرم ازم طرفدار  ادیتاراجون زورت م-
بشه؟ به  می تو حسود یتارا رفت هوا: تابان من حسودم؟! آخه به چ یداره. صدا فیکم حسود تشر هی

  امیت شه،یم  رمونی! داره دهیبرهان ساکت شون کرد: بچه ها کاف ی... صداایبچه گونه ات  یاون کارها
 دیکش رونی گفت و رفت. تابان زبون شو تا ته ب یچشم  امی. تمیایروشن کن ما هم االن م نوی برو ماش

تارا   نیافتاد دنبالش. تابان پشت پدرش سنگر گرفت: بابا تو رو خدا کمکم کن، ا ییکه تارا با لنگه دمپا
خودم    شمیمجبور م دینش کتشده نذار منو بزنه. برهان  کالفه ازهر دو دخترش گفت: سا  یوحش

 یاس. لحن پروانه دستور  دهی تابان ورپر نیا ریتقص  ساکت تون کنم. تارا معترض گفت:همه اش
. تابان همچنان پشت پدرش  دیکن  ی! بذارند تا خود صبح با هم کل کل منمی! زود بب رونی شد:همه ب

 رفتند...   رونی سنگر گرفته بود تا از سالن ب

مژده که لم داده بود به مبل و داشت   دنیازمهمونهاش استقبال کرد. تابان با د ییبا خوشرو ماهور
 خاله هم هستند. ۀخانواد  یلب به تارا غر زد: چرا بهم نگفت ری کرد پنچرشد. ز ینگاه م ونیزیتلو

  امیاخم به صورتش آورد. تارا جوابشو داد و رفت کنار ت  یسالم هارا یمن خبرنداشتم به خدا! صدا-
 یجواب شو داد...هارا یکرد. تابان با لحن سرد یم بی رو تعق یتابان وهارا ام، یچشمان ت نشست. 

همچنان چشم به تابان داشت. تارا با آرنج زد   امیکنه. ت  داینشستن پ  یبرا ییمنتظر موند تا تابان جا 
:  د یتو! تارا مردد پرس شی جا پ ن ینگاه از تابان گرفت:هم امیبه پهلوش: معلومه حواست کجاست؟ ت

 ؟ یمطمئن

گذشت و   یا قهیکنارشو اشغال کرد. چند دق  یفورًا صندل یکه تابان نشست هارا نی. هم زمیآره عز-
باهم  ییجورا هیبه درسالن. همه  ی کرد گاه  یپله ها نگاه م یباال به یازآتان وهاکان نشد. گاه یخبر 
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 غمژده دم ینیب  ی! نم ستیخودشو سمت تابان کشوند آروم گفت: ن یدرحال صحبت بودند.هارا
  هی یکرد وهر از گاه یم یباز  لشیبار کالفه با موبا نینشسته. ناخودآگاه نگاهش رفت طرف مژده، ا

   ؟یچ ی: ک دیپرس ی. اخم کرده رو به هارانداختینگاه به ساعت م 

 .گهیهمد یهم هستند و منو تو برا یبرا یاونها زوج مناسب  نکهیا-

 گفته؟ نویا یک-

 من!-

   ؟یحرفها رو بزن  نیا شهیخجالت بکش! هاکان بردارته منم زنش! چطور روت م- 

باهات هستم. تابان    هیمثل سا یوهرجا باش یچشمم دنبالته هرجا بر  یخونه ا  نیعروس ا کهی تا زمان-
به هاکان  نکهیداشته باشه از ا تیخونه امن  نیتونه در ا ینم  ندهیاحساس کرد در آ یحرف هارا نیاز ا

 شد .  یم  شتریهم بگه ترسش ب

 ؟یحتمًا منم چغندر فرض کرد-

... اومدن هانا به جمعشون ی دلم نشست که به ینداره مهمه خودت یمن فرق یبرا  ینباش ای یباش -
مشوش شده بود اما ازاومدن به  ی هارا یحرفشو بزنه. گرچه افکاِر تابان با حرفها ۀادام ینذاشت هارا

 درهم تابان نگاه کرد.  ۀافیبعد به ق یموقع هانا خوشحال شد.هانا مشکوکانه به هارا

بفهمه تابان تو خانواده چه   یزن داداش رو غلظ تلفظ کرد تا هارا ۀشده زن داداش؟ کلم یز یچ-
گفت: داشتم ازحرفها برادرشوهرم   هی! سپس با کنازمی زد:نه عز یداره. تابان به زور لبخند یگاهیجا
  تادثابت رو تابان موند. هانا موهاشو پشت گوشش فرس یبردم. نگاه هارا  یاستفاده رو م تی نها
نتونست   نکه یمونه آتان رفته برسوندش، از ا یم  کایها ش ی ت:هاکان امشب پشو برداش   ییچا وانیول

 کنم.   یبمونه گفت از طرفش ازت عذرخواه

 رفته؟ یبرف  یهوا نیتو ا-

شده بود با    رشی کم استراحت کنه شد ساعت نه، د هی از شرکت برگشت، تا شام بخوره و  ری امروز د-
بوده، دوشب من موندم امروز نوبت هاکان بود،  ششی گفت: چند شب آتان پ یعجله رفت. هارا

خانواده اس که تو مشکالت   ۀفی: وظ نداختی تابان خودشو از تک وتا ن ؟یحتمًا از رفتنش ناراحت شد
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ازحرف تابان   یشوانجام بده. هارا  فهی وظ  دیخانواده اس و با  نیاز ا ییهم باشند هاکان هم جز نارک
تو   میحرفش نداشت. هانا دست تابان رو گرفت و بلندش کرد: بر یهم برا  یابومد،جویخوشش ن

 نشونت بدم...  یز ی چ هیخوام  یاتاقم م

 اتاق بسته شد. تابان نشست لب تخت وهانا کنارش. در

 . یکن یتو هم کم کم عادت م میما همه بهش عادت کرد  زه،یزبونش ت ر،یرو به دل نگ یهارا یحرفها-

 .ادیب   رونی از دهنش ب یحق نداره هر مزخرف  یول-

 بهت زده؟  یحرف -

هر دوشون   ۀ! رابطکنهی کارها رو م نیگفت: از لج هاکان داره ا ی. هانا عصبیشگیهم یهمون حرفها-
 نبود.  نطور یچش شده؟ قبالً ا  یدونم هارا ینم شه،یوسط داره داغون م نی شده، بابا ا رهی ت یادیز

 درازتر کنه. مشیپاشو از گل  ذارمیمواظبم، نمخودتو ناراحت نکن! من -

 .یو هواشو دار  ی! خدا روشکر که با هاکان عقد کردیخوب   یلیتابان تو خ -

 :کدو تنبل؟ دندیهانا باال پر یخصوص با اون کدوتنبل! ابروها م،بهیوصلت راض  نیمنم از ا-

 .گمیرو م  تتیخاص  یاوهوم! داداش ب-

 . ذارهیروش؟ بفهمه زنده ات نم یکنه دختر! باز اسم گذاشت کارتیخدا بگم چ-

کرد: کجاش    بشی نص یزهرمار  هیهانا اتاقو ترکوند. تابان  ۀدونه! تاوانشو هم پس دادم. خند یم-
 خنده داره؟  

 بوده؟ یدنیهاکان اون لحظه د ۀافیحتمًا ق -

 آره! چه جورم. -

 ؟یدتاوان شو دا یحاال چطور  ،یدار  ی سر نترس ادی خوشم م-
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داشته باشم، نداشته باشم که کالهم پس  یسِر نترس دیاوالً تاوانش به خودمون دونفر مربوطه دومًا با-
  یاز بازو ی شگونیبود؟ ن  جدهی:تاوانش مثبت هد یکرد وپرس کتری معرکه اس. هانا خودشو به تابان نزد

    ؟یر یگ یم شگونین ی هانا رفت هوا: مرض دار  غیهانا گرفت که ج 

  شی . نیبعد مواظب حرف زدنت باش ۀکار رو کردم تا دفع نی! ایمنحرف یادیو ز  یانگار تو مرض دار -
 ؟یخند یچرا م ه؟یبه دوطرف تکون داد: چ یهانا تا آخر باز شد. تابان سر 

 ؟ یازهاکان آتو داشته باش یخوا یم-

 آتو؟ -

 آره خنگه! -

 فروشه؟   یبرادرشو به زن داداشش م  هیدو، کدوم خواهر ،یخنگ خودت کی-

  نیلحنش نرمتر شد: حاال ا د،یترک یم یاصالً ولش کن. تابان داشت از کنجکاو ومدهیبه تو ن  یخوب -
  ه؟یچ  یگیکه م ییآتو

 ؟ ی:چه راز د یرو بهت بگم. تابان از خدا خواسته پرس ی راز  هیتونم  یافتاد اما م جانی ولش کن ازه-

 هاکان بود.  ۀدربار ییرازها  ۀ. تابان تشنیگینم  یز یچ یبه کس یقول بد دیقبلش با-

 !دمیقول م-

 رفتند باال: نه! یتابان به شکل خنده دار  یمتنفره؟ابروها ییهاکان ازچه غذا یتا حاال دقت کرد-

خوشش   ی واز چ  ادیبدش م  یشوهرت از چ یبفهم  یمدت نتونست نیتو ا یهست یِا تابان! توچه زن -
 اد؟ یم

 از بس خرم!-

 ! ؟ینر  هیحاش   نقدریو ا یبنال شهی : مد یکش یق یحوصله نفس عم  ی! تابان بیراست اومد   ویکی نیا-

 خورند.   یدونم بعدًا به دردت م یم  یهاکان رو بشناس شتریتا ب گمی رو م نهایتابان ا نیبب -

 !یچوندی خفه شدم ازبس حرفو دور سرت پ ؟ینر  هینقدرحاش یا شهیهانا م-
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پلو و   نی ری عدس پلو که کشمش توش هست، شله زرد، ش ن،مثلی ریش یازغذاها ی شوهرجنابعال-
 زد.  یباشه متنفره. تابان لبخند مرموز  نیری که ش ییخورشت آلو، خالصه هرغذا

 اونوقت چرا؟ -

 یم ؟یچ گهی:د د ی. تابان مشتاق ترازقبل پرسشهیچندشش م ییجورا هینداره  یخوب  ۀونیم ینی ریبا ش -
 فکر کرد.  گهید یکم  لیل مازش بدونم. هانا با کما شتریخوام ب

 یشلوغ دور  یهای داره، ازمهمون تی حساس ین یبادام زم اد،بهی وقرمز بدش م  یآهان! ازرنگ نارنج-
 ومتنفره.   زاریسرک بکشه به شدت ب  شیشخص میتو حر  یکس نکهیازا کنه،یم

 بدونم؟  دیهست که با یز ی هنوزم چ-

نکن بعدًا خودت با مشکل   یمورد باهاش شوخ نیتو ا  چوقتی خط قرمزش، خانواده اش هست، ه-
 . یشیمواجه م

 ندارم. یشوخ   یمنم سر خانواده ام با کس دم،یمورد رو خوب فهم هی نیا-

 . دیمورد با هم تفاهم دار نیچه عجب تو ا-

 به دردم خورد. یلیاز اّطالعاتت ممنون خ -

 نداشت...  زموی قابل زن داداش عز-

تموم شده!  ز ینکن! همه چ هیگفت: فدات بشم گر یرو تو دستهاش گرفت با ناراحت  مایآ یدستها تابان
گفت:   هیگرفته از گر  ییبا پشت دست اشکهاشو پاک کرد با ته صدا مای. آدیخدا رو شکر سالم و زنده ا

  تدس  شرفهایکرد ازم محافظت کنه اما اون ب ی م یسع  کای ! هایلیسخت بود تابان! خ یلیخ

  دهی! بعمایآ  دهبعی تو از–کابوس وحشتناک!  هیکابوس بود  هیکردند،  یم تی شتراذیبردارنبودند وب
 یسرمشق من بود شهی با اون همه ِاهم وتلوپ از خودش ضعف نشون بده تو هم یدختر 

  ریز  کا؟یها  ی چ یزد: برا یدار  یلبخند معن. تابان کاستیکنم،به خاطرها ینم هی من به خاطرخودم گر-
  یلفظ یر یاز نگهبانها درگ  یکیمنو   نیداد وگفت:ب رونیشون ب  نیبه تابان نگاه کرد، نفس سنگ یچشم

 یم ی کی بار ی! کار داشت به جاهارهی حرف زور تو کتم نم ؟یشناس  یصورت گرفت، منو که م یبد
 یبه جا ساد،یمن وا یاومد جلو کایزدن که ها یشد مشتش رفت هوا برا ی اون مردعصبان د،یکش
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افتاد، رفتم کمکش، از درد   نیرو زم کایخورد، نگهبان رفت،ها  چارهی ب  یکایمن کتکه رو بخورم ها نکهیا
شروع کرد    دکردم نتونستم از دردش کم کنم دو ساعت بع یدونستم چشه! هر کار  یدوال شده بود، نم

 دیدونستم با یبود، نم یآزاد یبرا  دمیام ۀبودم، انگاراون تنها روزن دهیترس  یل یابان خبه استفراغ، ت 
رو برد   کایها یدلش به رحم اومد... دوساعت شونیک ی تا   دمیکش غی کنم، اونقدر داد زدم وج کاریچ
شد،   یروز به روز بدتر م الش بعد از اون مشت بلند نشد که نشد، ح گهید کایو دوباره آورد،ها  رونیب

بود، از   یهوش ی رفت و ساعتها تو ب  یوقتها از زور درد ازهوش م یخودمو فراموش کردم، گاه یدردها
 کنه... تابان نذاشت ادامه بده.  تمی اذ یکس ذاشت یاون مراقبم بود نم شهیچون هم دمیترس کاینبود ها

خوبه، دوست    کایکه حال ها نهیخودتو بکن کن؛ مهمه ا یکردنش سخته اما سعدونم فراموش  یم-
 زد.  یلبخند آروم مای آ دنش؟ید میبر یدار 

 رفت؟  شهیم-

  یفرداعصر   ه،یشکرش باق یباز جا  شه،امایمرخص م یک ست یآره، امروز به بخش منتقل شد، معلوم ن -
 . دنشید می دنبالت با هم بر امیم

 .  زیتابان!به خاطر همه چممنونم -

 ؟ یچ یبرا-

 یدوست د،خوشحالمیدیچقدر زحمت کش هیکرد، گفت تو،هاکان، آتان وبق  فیبرام تعر  ویبرنا همه چ-
  مایباعث شد از آ  شیگوش ینکردم.صدا ی:قربونت بشم کار د یرو درآغوش کش ما ی مثل تو دارم. تابان،آ

 به صفحه اش کرد.  یجدا بشه. نگاه

 هاکانه، اومده دنبالم.  -

رو شونه اش انداخت: مراقب خودت باش    فشویوک دی رو بوس  ماینشه. صورت آ رتی !برو دزمی بروعز-
 آوردم.   یی:کجا تابان؟ من چاستادیبدست وسط درگاه ا  ینی . برنا سزنمیدوباره بهت سرم 

 منتظرمه.   نییبرنا جون، هاکان پا ممنونم–

 .یخورد  یم ییچا هی یموند یبد شد حداقل م-

 خداحافظ.  ادهیوقت ز-
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 تکون داد و رفت...  یبه هاکان سالم برسون. تابان دست-

کم درد داره از نظر   هیبه هاکان نشست:هنوز  لیجابجا و متما شی چطوربود؟ تابان تو صندل مایآ-
 داغونه. یروح 

 دوماه شکنجه شدند معلومه اثر بد روشون گذاشته.-

 یفکر  هی دیداره، هاکان با  مایمثل آ ی طیهم شرا کا ی شکل داره پس هام  یاز نظر روح  مایاگر آ-
شدن گفت:بذار   ادهی پاساژ نگه داشت قبل از پ هی ی. هاکان چراغ راهنما رو زد و جلومیبراشون بکن 

. دش ی . نگاه تابان رو هاکان طوالن رمی گ یبهتر بشند براشون وقت مشاوره م یاول از لحاظ جسم 
مهربون  یل یوقتها خ یزد وگفت: گاه یتابان لبخند ؟ی کن ینگاهم م ینطور ی: چرا ادیهاکان پرس

 . یشیم

 ؟ ی مهربون شهیبکنم اسمش م یکار  هیبراش   دیو با  ستیاوضاع برادرم خوب ن یوقت-

 . گمیم ،یهم هست مایتو فکر آ نکهینه! از ا-

تابان رفت تو هم   یدفعه اخمها هیبوده.  رداری فکر کنم مرضش واگ ،یبود مایآ ش یساعت پ  میفقط ن-
 شد...  ادهی پ نیاز ماش  ع یو سر یعقل هم خودت   نیری! شیکن نیبهم توه یاخطارگونه گفت: حق ندار 

  ۀمغاز هی یمغازه به اون مغازه نتونست اخالق تابان روعوض کنه. جلو نیپاساژ، از ا یتو گشتن
از مانتوها اشاره کرد.   یکیکرد. هاکان به  ینگاه م نیتری. تابان اخم کرده به وستادندیا یمانتوفروش

ن شده با  ییوتز ری کلوش ازحر ی نهایروشن با آس یسورمه ا ینگاه تابان به اون سمت رفت. مانتو
لج   نکهیا یمانتو خوشش اومد اما برا نی. خودشم از ادیرس  یبلنداش تا زانو م د،یسف  ینوارمغز 

 هم داره. گهید یگفت: رنگها ارهیهاکان رو درب 

نشسته بودند.  شخوانیپشت پ ظ یغل شی . با هم وارد مغازه شدند. دوخانم با آرامیداخل بپرس میبر-
 با ورود هاکان وتابان با عشوه بلند شدند.

از   یکیداشت. هاکان از  یرو هاکان ثابت موند وچشم ازش برنم  شونیکی! نگاه دیخوش اومد یل یخ-
 هم داره؟ گهید یرنگها نیتریداخل و یون مانتو سورمه ا: اد یخانمها پرس
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. کاتولوگ مانتوها جلوشون گذاشته شد. ومدی. تابان از لحن دختره خوشش ندی البته جناب!شما امرکن -
  یتالف یزد برا  یشخندیهمون مدل مانتو کرد. چشمش به رنگ قرمز افتاد. ن ی به رنگها یتابان نگاه 

 هاکان دست رو رنگ قرمز گذاشت.  شیساعت پ کیکردن حرف 

 نیقشنگ تره، ا یرنگ مانتو اخم کرد: به نظرمن سورمه ا دنیخوام. هاکان با د یرنگ رو م  نیهم-
 خوام.   یم نویمن ا یلج افتاد: ول  ۀ. تابان رو دندغهیج  یادیرنگ ز

  یهاکان برنم. همون زن که چشم از یشیم اد،خوشگلتریبه پوستت م  یلیخ یرنگ سورمه ا زمینچ!عز-
  ینم دن،ی نم تی اهم ونیلوس اصالً به نظر آقا یخانمها  نیخودتو خسته نکن ا  زمی داشت گفت:عز

  خترهبه د ی بوس تو هوا براش فرستاد. تابان نگاه تند هی ارزه بعد  ینم یعنی یخواد اعصابتو خراب کن 
 کرد.

 ۀخواد؟ رو واژ  یم یو چ گهیم  یداره که شوهرم چ ی ازشما نظر خواست؟ به شما ربط یخانم کس -
کرد وساطت کنه که  یسع یکرد. دختره کپ کرده به تابان نگاه کرد. دختر دوم یوافر  دیشوهر تأک 

 کان.دست ها اوردمیخانم رو از کاسه درن  نیا زیه یتا چشما زمیعز میبر  ایتابان رو به هاکان گفت: ب
  نکهیگفت: مثل ا یشو ول کرد عصبان.چند متر دورتر دست دی کش رونی رو گرفت ودنبال خودش ازمغازه ب

کرد نخنده. تابان   یبارم کنه؟!هاکان سع  فیمشت اراج هی زی ه ۀاون دختر ومدی بدت ن   نیتو هم همچ
به کل سالن پاساژ کرد.خنده شو قورت داد و دوباره   ینگاه  هیببند! هاکان  شتویتندتر ازقبل گفت: ن 

کم خودشو جمع   هیخواد؟ تابان  ی خاطرمو م گهید یکی  نکهیشده از ا تیتابان شد: نکنه حسود ۀر یخ
چشمش به مرِد زن دار باشه زشته! هاکان دست  گهیزن د هی نکهی! اما استین نطور یا چمیوجور کرد:ه

تو   یبر  یخوا  ی: نکنه باز مسادیرفتند. تابان وسط راه وا دور کمرش انداخت و طرف همون مغازه
چون ازش خوشم اومده. تابان   رمی گ یهمون مغازه و اون مانتو رو برات م یتو میری م-همون مغازه؟ 

شرکت   هی ِس یی ! هاکان کنار گوشش نجواکرد: زِن ر یار یلج منو درب یخوا ی:تو فقط مد یکوب  نیپا زم
 رو بپوشه اونم با نظر شوهرش.   نهایبهتر دیبا

حرفو   نیلج ا یدونست از رو یتابان، خودش خوب م کهی گفته باشم! من قرمزشو دوست دارم. درحال-
ربع بعد   هیگردم. تابان به حرفش گوش کرد.  یجا باش االن برم  نی.هاکان اخم کرده گفت:همزنهیم

. هاکان یدیگفت: حتمًا دوتا هم ازش خراومد. تابان دمغ کرده  رونی ازمغازه ب لونیهاکان با دو نا
 هلش داد سمت جلو: برو کمترغر بزن... 
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  ازدهی شهر زدند. ساعت  یدور هم تو هیرستوران خوردند.   یرو باهم رفتند. شام رو تو گهید ۀچندمغاز
 بدست سرشو از پنجره برد داخل.  لونیتابان رو به خونه شون رسوند. تابان نا

حرف   نیا دنیزد: شن یداشتم، ازت ممنون.هاکان لبخند  ازین  حیتفر نیخوش گذشت واقعًا به ا یل یخ-
خونه   یدیفاصله گرفت: رس  نیمنم خوشحالم که بهت خوش گذشت. تابان از ماش مته،یاز زبون تو،غن 

 بده، مواظب خودت باش.   امیپ هی

 براش تکون داد و رفت تو... یراحت برم. تابان دست الی برو داخل تا منم با خ-

بعد   قهیتو دستش ومنتظرآسانسور بودند.چند دق  مایداده بود عمل کرد. دست آ مایکه به آ یقول به
 بهتره.  ی: تو بهش بدما یسوم رفتند. تابان دسته گل رو داد آ  ۀسوارآسانسور به طبق

ممنون  -رو ازطرف تو براش گرفتم من قبالً براش بردم.     نها یزد وگفت:ا  یکه... تابان چشمک نیاما ا-
هلش داد:   رونیتابان به سمت ب ستادی. آسانسور اششی چطور برم پ یتابان،مونده بودم دست خال

 .  ادی برو که اصالً ژست مؤّدب بودن بهت نم

  زدی طور که داشت غر م نیهم امی اومدند. آ رونی کنم. باهم ب فیبار مثل آدم ازت تعر هی یذار یم نیبب -
 . سادیاتاق وا  هی یجلو دیتابان رو د

 نه؟ یاتاقش ا-

 آره!-

  یول یکم درب و داغون هیکج وکوله کرد:  یتا باال اسکنش کرد لب  نییتابان! ظاهرم چطوره؟ تابان از پا-
  ه؟یچ یدون  ی ! اصالً میموجب اعتراضش شد: مرض دار   مایموقع آ یب شگونیممکنه... ن  ستیبدک ن

که به  هخواست طرفش هجوم ببر  مای. آیمون  یم یاسقاط ینهایماش  نیا نیع   یهم َچَپرُچالق یلیخ
 مایجون! آ مایتابان تا آخربازشد: بفرما آ  شیرو توعمل انجام شده قرار داد. ن ما یموقع در رو بازکرد وآ

 داد... یبهش رفت که تهش نشون از کشتن تابان م  یچشم غّره ا هی

. تابان با  ستادیا ما یتنگ آب گذاشت وبرد کنار پنجره. دوباره برگشت کنار آ ی دسته گل رو تو تابان
 ادمهیکه  یی! تا جاد؟یبه هر دو کرد: االن باور کنم دوتاتون تو فاِزخجالت رفت ینگاه  دهیباال پر ییابرو

 یخانمها  یبرا ختنیتو زبون ر یکی گفت: تو  کایزبونش چهل متر دراز بوده. بعد رو به ها  مایآ
کنم   ینداره من شروع م رادیدوماه کوتاه کردند؟! ا نیا ی! نکنه زبونتون رو تو یبود  ری نظ  یمتشخص ب
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ه  مدت نگرانت بودم که نکن نیتو ا  یلیخ  ؟یجون؟ امروز بهتر  کایها یزبونتون وا بشه! خوب دیشا
فکر   یونیجون مد کایها لبتهبرات تنگ شده بود! ا یلی سرت اومده باشه، دلم خ یینکرده بال یخدا

با   نجایبه ا دنیجون بود که تا قبل رس مای آ یرو که زدم مال منه! تموم حرفها  ییحرفها نیا یکن
 یکرده نخنده اما مگه م  یسع کای توپ فوتبال شدند. ها  ۀانداز مایآ یکرده بود. چشما نیخودش تمر

رو شکمش نشست    کایدست ها اد،یز دنیکالً کپ کرده به تابان چشم داشت. از خند مایشد. آ
 هیپرستار رو صدا کنم؟ تابان  ی خوا یتون شد؟ م یز ی:چد ینگران پرس مایواخمهاش رفت تو هم. آ

  یمایآ نی رای تقصجون همه اش   کای : ببخش هاستادیبرداشت. رفت کنارتخت ا  یلحظه دست از لودگ
 .  ستی برات خوب ن دنینبود خند ادمیاس  دهیورپر

با   مایرفت حالتو بپرسم. آ ادمیزن داداش حرف زد  نیتو حالت خوبه؟ از بس ا مایاشکال نداره! آ-
! تابان با اشاره به خودش گفت: منو  یزنیم یگند هی  میری تابان که هرجا م  یبترک  یحرص گفت: ا

 کانگفت: بدبخت ها  مایبوده نه بنده! آ  یخصلت جنابعال نیخودتو؟! فکر کنم قبالًها ا ای یگیم
 کنه؟ی تحملت م یچطور 

  نیتازه داشت ا کایآقا! ها دیزرخر ۀکنم، به خدا شدم برد یمنم دارم هاکان رو تحمل م نی!ایهوووو-
 .دید  یتابان رو م ۀسک یرو

تکون داد: جوِن منه بدبخت رو گرفته تا   یسر  مایآ م؟یدونست یما نم یباحال بود نقدریزن داداش ا-
باره به جناِب خان   نی! دراکایها  نیوار گفت: بب  دی! قبالًها که قابل کنترل نبود. تابان تهدنیشده ا

 دونم وتو! ی! وگرنه من م؟ی گ ینم یچ یداداشت ه

 نبره.  ضیداداش هاکان ف فهی ح-

دو قدم   مای کردنم اونم از نوع خفن. آ یدونه من اهل تالف یم مای ها رو گفتم، آ  ی! من گفتن یخود دان-
بدبخت درآورد که نگو!  دیاز اسات یکی از روزگار یدمار  هیتو دانشگاه  ادمهیجلوتراومد:چه جورهم! 

 مشتاق شد.  کایها

 کرد: بله! نییباال وپا یتابان با افتخار سر  ؟یسوزوند شیحد آت نیتا ا یعنیتابان -

 هاکان! چارهی ب-
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هم بدون تعارف   مایکم نداره.آ یز ی ماشاءا... چ یوتکبر وقلدر   ییمن! داداشت که از زورگو چارهی ب-
که   یآخر   ۀساعت تموم، درحال حرف زدن بودند. خاطر  کی. حدود رونی ب ختیتابان رو ر ۀتموم پت

 جالب بود.   کایها یبرا شتریکرد ب ی م  فیداشت تعر مایآ

  یغیج  هیکرد، تابان هم نه گذاشت ونه برداشت  یشد؟ پسره از تابان خواستگار   یچ یدون ینم-
 دهیحراست وسط کش یکرده؟! پا  کاری اونجا، پسره کپ کرده بود که چ ختندیکه کل دانشگاه ر  دیکش

ود! ازت  نکرده ب  یگفت: اون بدبخت که جرم کایبود پسره ازدانشگاه اخراج بشه. ها  کیشد،نزد
  ی م یجواب منف یگفت: آخه چند بار قبلش مزاحمم شده بود من ه یکرد. تابان عصب یتگار خواس

باباش   یوقت مایآ ادیم  ادتی! یگفت: آخ مایحقش بود. رو به آ  هیشد،بار آخر یتر م  یدادم و اون جر 
 کرد؟  ینگاهم م یاومد ضمانت شو کرد پسره چطور 

 کرده بود. یخواستگار ! پسره فقط ازت  یاز بس شّر بود-

  قیمشت مزخرف که هرچه ال هی نکرده بود جانم! قبلش تو راه خونه مزاحمم شده بود،  یخواستگار -
تو دانشگاه  یکنم و اون جور  یگرفتم تالف  میبارهم مزاحم تارا شد منم تصم هیخودش بود بارم کرد، 
رتب کرد وگفت:چرا! تا خود سال  مزاحمت نشد؟ تابان شالشو م گهی:دد یپرس کای براش آبرو نذاشتم. ها

باره به من نگفته  نیدر ا یز یگفت: چ مایمحلش ندادم. آ گهیکرد د یخواستگار  گهیآخر، چند بارد
 .یبود

 ؟یازش خبر ندار  گهی: دد یدوباره پرس کای نداشت. ها یا دهیگفتم هم فا یم-

ِاهم   یازش خبر ندارم اصالً برام مهم نبود که بخوام درباره اش فکر کنم. صدا   گهینه! بعد دانشگاه د-
زده بود و هانا وآتان هم به زور داشتند   هیآورد. هاکان به درگاه در تک  رونی هرسه رو از اون عالم ب یکی

خونه   میکرد:بر ماینثارآ یشلب فح ری هاکان ز یبرزخ ۀافیق دنیکردند. تابان با د  یخنده شون مهار م
گفت: به من چه؟ هاکان از درگاه کنده شد  واشی مای. آی خودت باش یسوراخ موش برا هیدنبال  دیبا

رفت کنار   میهم اومد داخل. هاکان مستق یواجازه داد هانا وآتان هم وارد بشند. پشت سرش، هارا
 ؟ یر داداش؟ امروز بهت ی بود:خوب  کای اما مخاطبش ها سادیتابان وا

 هیوارتک یوساکت به د نهیدست به س یبهترم. هارا  یلیخانم امروز خ مای شکر! با بودن تابان وآ  خدا رو-
 خورد. یتکون نم  کای .هانا از کنار هاردشیبگ دیکرد ند یداده ونگاهش به تابان بود.هاکان سع
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 ندهیآ ۀ. آتان گفت: احتماالً تا هفت رهی م شیخوب پ  یل یخ  تی با دکترت حرف زدم گفت روند بهبود-
 سخت دوران نقاهت.  یاما با قانونها یشیمرخص م

 فهیتو زحمت. هانا قبل ازهمه گفت: همه وظ  دیافتاد یمدت حساب نیا یاز همه تون مچکرم تو -
  زیگفت: خدا رو شکر که همه چ کا ی رو به ها  ماینبوده. آ  یزحمت یکس  یشون رو انجام دادند پس برا

  هسر پروند هیخانم،  مایتموم شده آ یخوب   ریبه خ رانیا یتموم شد. آتان گفت: تو  یوخوب ری به خ
 ؟ یچ یعنیمتعجب گفت:   مانیبهخارج از کشور وصله. آ

 بانده خارج از کشوره.  نیکه مغز متفکر ا یسر افع نکهیا یعنی-

به   کایبهروان تموم بشه. ها  قاتی تا تحق  میقّصه سر دراز دارد. تابان گفت: آره! منتظر موند نیپس ا-
 یبه موها یکنه. هانا دست  فیبعدًا تموم ماجرا رو برام تعر  دیبا  یکی تو تخت نشست:  یسخت

.  نشدهکه حالش بهتر  ی. هاکان هشدارگونه گفت: نه تا وقتگمی: خودم برات مد یبردارش کش  شونیپر
  انیانداخت: به نظرم حق داره بفهمه جر نیکه تا اون موقع سکوت کرده بود تو اتاق طن  یهارا یصدا

.  دیکن یازش مخف  دیمرگ رفته و برگشته حق ندار یشکنجه شده، اونه تا پا کا ی باشه ها ی!هرچهیچ
 گفت: نه االن!  یهاکان محکم وجد

 هرچه زودتربهتر.  -

 به بعد هم ساکت باش.  نیاز ا یتا االن ساکت بود ؟یند تو نظر شهیم-

شد: حداقل   ده ی. هاکان خواست بره طرفش که بازوش توسط آتان کشگمیجان! خودم برات م  کایها-
 ...رونیب  دییکن. پرستار وارد اتاق شد:وقت مالقات تموم شده لطفًا بفرما  تی رعا کایبه خاطرها

  کاریدربست گرفت و رفت. تابان مونده بود چ ین یماش  ما ینبرد آ ییراه به جا ما ی تابان با آ  یاصرارها
 هی دی دست هانا رو گرفت وکش ؟یش یچرا سوار نم  ؟یکن  یاستخاره م یکنه. هانا گفت: تابان دار 
از   روهاکان  یجور  هیخوام  یسازند؟ م  یوهاکان با هم نم یهارا ینیب  یگوشه،آروم گفت: مگه نم

 اون دور کنم. 

. دست تابان  یدار  کارشونیچ رند،یم نییهم پا یازگلو  یجور  هیدوبرادر  نیا نم یبابا! سوار شو بب یا-
عقب بودند.هاکان اخم  هیجلو وبق یکرد. هارا یم ی... آتان رانندگ نیو چپوندش تو ماش دیرو کش

  نیا یایآتان! م گمیشکست:م  نو ی کرد. هانا سکوت ماش یپر ازبرف رو تماشا م رونیکرده، از پنجره ب 
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 یچشم. هارا گمیخانمم بگه، م ی نگاهش کرد: هرچ نهی آتان ازآ ؟یاسک ستیپ  میجمعه همه باهم بر
به خانواده ام بگم.هانا گفت:   دی . تابان گفت:بادیگفت: منم موافقم. آتان از هاکان وتابان هم پرس

آتان به خودش   یکنند. با صدا یدونم خاله پروانه وعمو برهان هم قبول م یم زم، ی عز میری م یخانوادگ 
 هاکان؟! یگیم  یاومد:تو چ

 !  گهیبله اس د هیخواد آپلو هوا کنه   یبابا! انگار م ی. هانا معترض گفت:اشهی م یچ نمیتا جمعه بب -

 بمونه خوبه؟! کایها شیپ میخوا یم  ماینه؟ آتان گفت: اون روز از آ ایباشه   کای ها شیپ  دیبا  یکی-

 . رهیزد: تو فکر کن کار خ  ی! آتان لبخند ما؟یچرا آ-

  یبرا یتونند زوج خوب  یم مایوآ  کای ها! ها یستی! هانا معترض گفت:ِا داداش اصالً تو باغ ن ر؟ی کارخ-
 هم باشند. 

که خودش   یی اما با حرفها مینگرفت  میآتان گفت: تصم د؟ی ری گ یم میتصم کایها  یبه جا دیشماها دار-
 شده.  رمونیدستگ ییزهایچ هی زنهیم

 ؟ یمثالً چ-

 رو ولش کن بچسب به اصل موضوع.    اتی بابا جزئ یا-

آتان گفت: سرک   د؟یندار یبه جز فضول یا گهیکار د د،یسرک بکش  هیتو کار بق دیشما فقط بلد-
تابان: حداقل تو   ۀزد رو شون  یکی نه؟ هانا   ای یایم ؟یگ یم یتا کمک کردن فرق داره، حاال چ دنیکش

 بگو! یز یچ هی

 بخواد. دیبه اومدنش کنم خودش با یتونم راض یبگم؟ منکه به زور نم یچ-

 ...شهیم یتا اون موقع چ نمیربط به تابان نداره! بذار بب -

                ******************************************** 

به   یداد باهاشون همراه بشه. برهان نگاه تیآتان وهانا باألخره رضا ۀوقف یسه روز حرف زدن ب بعد
دامادتون   نیرای. هانا گفت:عمو برهان همه اش تقصشهیم ری کم زودتر داره د  هیساعت کرد: بچه ها 

هاکان از رو   یاومعّطل آقا.صد می داریناز داره، ما از خروسخوان ب  شتریتا دختر بهست ماشاءا.. از صد 
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. با برهان دست داد وبا  دیاستراحت اونم  َازمون گرفت یبرا  میروِز جمعه رو دار هیشد:  دهیپله شن
 از رو مبل بلند شد وبا هاکان دست دادند. امیکرد.ت  ی پروانه روبوس

  دیبار نشد باهم بر هی دیکه عقد کرد یداره؟ ازموقع یدل هیخواهرزن بنده هم  یگ ینم  یخواب  یچقدرم-
 . حی تفر

کردم گفت خودش   دارشیهانا گفت: ب  اد؟ی نم ی! ماهور گفت:هارازی به موقعش باجناق عز زیهمه چ-
رو   کی ن کی پ یاز سبدها یکی! آتان گهید ادیخوب با ما ب  ه؟یتکون داد:چه کار یسر  ی. هادادیم

رو برداشتند و دنبال آتان   یهم دو سبد بعد امی. هاکان وتادیبرداشت: بهش اصرار کردم گفت با ما نم 
 رفتند...   رونیاز سالن ب 

  تابان گفت: تو و هانا هم د؟یکن یهاکان شد. آتان معترض گفت: قرارنشد تک خور  نی سوارماش تابان
خانم مهندس.   یبد  دیبدعنق رو تو با یبه تابان زد: اونوقت جواب آقا  ی. آتان چشمکدییا یب  دیتون یم

 فاصله گرفت.  نیروشن کرد. آتان از ماش  نویهاکان ماش

 ...دینکن ری د یبابا! ول دمی .آتان خنده اش گرفت: فهم دیکن دایخوب پ یجا  هیشما   میتا ما برس-

 زشت بود هاکان! -

 . یخواد براشون دل بسوزون  یحرفها هستند نم نیوهانا پرروتر از اآتان -

 اد؟ ینکنه ماهور جون وبابات بدشون ب-

 میدوست دارم با هم تنها باش رون،یب میاومد یروز جمعه ا هی! یا هیبق یتو چقدربه فکر حرفها -
 ه؟یادی ز یتقاضا

 چسبه.  یم  شتریبا جمع ب   ینه ول-

 پر بود. یتوپش حساب یتابان از طرز برخورد هاکان دلخورشد.اول صبح  م؟یبرگرد یناراحت-

   ؟یبدعنق  نقدریا یشیم داری که ازخواب ب شهیهم-

 آره؟  گهیپا رو دمم نذاره. تابان ناراحت گفت:االن من مزاحمم د یداره کس  یبستگ-

 دغدغه بگذره؟ یامروز ب هی یبذار  شهینچ! تابان م-
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پارک کرد   ابونی خ ۀ! گوشیکن یخلق منم تنگ م یدار  یباهات کل انداختم؟! اول صبح  یمن ک-
 کرد آرامش خودشو حفظ کنه. یبرگشت طرف تابان، سع

ها وبرنامه    الیشد. چه خ زونیتابان آو یباشه؟ لبها  ایامروز رو باهام راه ب هیکنم   یتابان خواهش م-
 امروز نداشت!  یکه برا ییها

داد، نرمتر از   رونیشون ب  نیهاکان نفس سنگ ؟یکن یم ی ُپره و سِر من خال  یا گهید ینکنه دلت ازجا-
 نتونستم بخوابم. داربودم،یقبل گفت: تا دم صبح ب

 ؟یبه اومدن شد یبه زور راض نکهیاز ا ؟یچ یبرا-

 نه!-

مشت به فرمان   هی ی. عصبشمیشده؟ دارم نگران م یمنم بفهمم چ یدرست حرف بزن شهیهاکان م-
 ؟ ی گفت: نصف شب یمکث طوالن  هی زد: داراب زنگ زده بود. تابان بعد از   نیماش

 آره!-

 گفت؟  یم یچ-

 . دهینامه از قبرس بدستش رس هیکمانه،  نیمربوط به رنگ-

 ه؟ینگفت در مورد چ-

 هاکان.  ۀرسونه دستم. دست تابان نشست رو دست مردون یگفت شنبه م-

مونم. هاکان  ی م شتیخونه؟ منم پ میبرگرد یخوا یم ست،ین  یاسک ستیرفتن به پ  یبرا یاجبار -
 حد درکش کنه.  نیدختر تا ا ن یکرد ا  یبه تابان کرد. فکرشو نم یق ینگاه عم

  حی تفر یزد:نه! برا یح یتابان لبخند مل ؟یست یامروز رو با خانواده ات ن نکهی ازا یشیتو ناراحت نم -
 برام مهمه تره. زیوقت هست،درک کردن تو از همه چ شهیوگردش هم 

 ممنونم ازت تابان! -

 .ادی م شی پ ست،ی به تشکر ن  یاجیاحت-
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 کنم.  یجبران م-

درعوض   یدستپخت مو تحمل کن   یکنم، توهم مجبور  یواما امروز! ناهار امروز رو من برات درست م -
رو دست تابان زد: تو   یبار بوسه ا  نیاول یگفته. هاکان برا یداراب چ یکن  یم فیرام تعرتو هم ب

 !یخوب   یلیخ

. هاکان دور زد و سمت خونه برگشت. تابان به مادرش  میندار شتریدونه هاکان که ب هی! میکن  کاریچ-
 گرده خونه... ی زنگ زد با هاکان برم 

اومد. تابان تماس شو قطع کرد وبه آشپزخونه رفت.   نیی و ازپله ها پا  دیپوش  یدست لباس راحت هی
 در حال درست کردن ناهار بود.  سیان

رو درآورد و داد  ری پاکت ش خچالیاجاقو کم کرد. رفت ازتو  ریز  سیان م؟یدار رگرمیجون ش  سیان-
رو گرم کن از دست تو   ری خودت براش ش  دیامروز باهم هست هیگفت: حاال که  یدست تابان، با مهربون 

ومنتظر   ختی رو توش ر  ری کرد و ش دایپ  سیان  ییرو با راهنما  رجوشی اس. تابان ش گهید زی چ هیبخوره 
 داد. هیکناراجاق تک نتیبه کاب  نهیشد گرم بشه. دست به س

 طال جون؟ طال همونطورکه دستش به غذا بود جواب تابان رو هم داد.-

 دخترم؟!  هیچ-

 سؤال ازت بپرسم؟!  هیتونم  یم-

 باشه!   یتا چ-

تابان   ؟یبدون یخوا یم  یلحظه سرشو طرف تابان گرفت: چ هیرادمنش هاست. طال  ۀدرمورد خانواد-
 وقت سر نره.  هیداد تا  ری حواسشو به ش

اجاق گاز   یباهم آشنا شدند؟ طال برنج رو آبکش کرد و قابلمه رو رو یچطور  ی ماهورجون وعموهاد-
  د،حاالی د یکه آقا، ماهورخانم رو به صورت تصادف نهیگذاشت: داستانش مفصله اما خالصه اش ا

  امرزیکرد،خدا ب  یرو ازدواجش با خانم پافشار  شتریاس، ب هیاهل ترک دیفهم  یدونم!وقت یکجا؟من نم
  ختینبود. برنج آبکش رو درون قابلمه ر ای ِر ماهور، ازدواج کرد اما عمرشون به دنبرادِرآقا هم با خواه 

آتان رو به عهده گرفتند،   یتصادف فوت شدند، خانم وآقا سرپرست هیوادامه داد:مادر وپدر آتان تو 
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بود خدا هاکان رو به خانم   رهای و واگ  ریهاگ نیمرد وزن رو پا بشند، تو هم نی تا دوباره ا دیطول کش
آقا   شییتونست حواس اونها  رو از مرگ پدر ومادرآتان دور کنه، خدا یموضوع تا حدود نیوآقا داد. ا
اونو تو   ر،تابانی آتان نه! با جوش اومدن ش یخودشون کم گذاشتند اما برا یبچه ها یوخانم برا

رو   زیتا همه چ شتیپ امیبپرسم بعدًا م  نازتو دیسؤال دارم که با یلیقبل رفتن گفت: خ  ختیر  یوانیل
امروز رو بهش برس. تابان اخم   هیهلش داد: برو پسرم منتظره،  رونی . طال به سمت بیکن  فیبرام تعر

افتاد تو  باً ی تقر رونیبداخالق؟ طال هلش داد ب ویاون د ایناز کنم   دیمن با ؟یگیم  یکرد:طال چ یناز 
 داده بود.  هیمبل تک  یهاکان که چشماشو بسته و به پشت ارنشست کن  ریش وانیسالن... تابان با ل 

 ابرشو رفت باال.  یتا  هیتابان چشم بازکرد.  یبا صدا  ؟یدیخواب-

  ری بخور تا ناهارآماده بشه. سرجاش صاف نشست: ش نویرو طرفش گرفت: ا  ریش  وانی. تابان لدارمیب-
تونم! تا خرخره    یخودت بخور. تابان پنچر شد: منم نم  فتمیو از ناهارم شمیم نیرو بخورم سنگ

 صبحونه خوردم.  

 ؟یزدی حرف م یبا ک  یداشت ینوش جونت! راست-

 ؟ یک-

 آشپزخونه.  یورفت یقطع کرد ویاون موقع که گوش-

رو لبش نشست: هانا تنها   یکرد، منم قطع کردم. لبخند کمرنگ یش بارم م آها!هانا بود، داشت فح-
 . چوندشی بپ یکیکه  نهیکه ازش متنفره ا یز یچ

 !  مینکرده بود یز ی ما که از قبل برنامه ر-

 حاال حاالها، هانا باهات کار داره.  -

 کجا؟  :د یپرس عی. هاکان بلند شد، تابان سر کاری خواد چ یآتان رو داره منو م ی تا وقت-

 تو سالن انداخت.  ی. تابان نگاه کنهیداره نگاهمون م یکیکنم  ی اتاقم، حس م میبر-

 فقط طال تو ساختمونه، شوهرشم که تو باغه.-
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که   نیتابان باالجبار بلند شد و دنبال هاکان راه افتاد... هم  ؟یبمون نجایا یخوا   یم ای یش یبلند م-
: پس چرا  د یتابان که پرس یبه سالن کرد همه جا ساکت بودبا صدا ینگاه هی تابان رفت داخل اتاق 

 پنجره رو بازکرد.  یتو؟ وارد اتاق شد  ودر رو بست. تابان ال یاینم

 . یخور  یببندش،هوا سرده سرما م-

افتاد.  انی بندم.خودش رفت وپنجره رو بست. نگاهش به باغ عر یاتاق عوض بشه م یکم هوا هی-
 کرد. دییکرده بود. تابان گفت: قشنگه! هاکان با سر حرفشو تأ  دیبرف همه جا رو سف

هاکان افتاد.    کم کم  ۀرخ مردون میبرف دقت نکرده بودم. نگاه تابان به ن  دنیوقته به بار یل یخ-
  ینبودکه فکر م  یشد. اونقدرها هم پسر بد یکه همسرش شده بود آشنا م  یمرد نیداشت به اخالق ا

 نیبه ا قدمقدم به  دیسؤال داشت. با ینه براش جا ایتونه عاشقش باشه   یم ندهی درآ نکهیکرد.اما ا
نه! نگاه ازش گرفت.   ایداشت جلو ببره  دیشد. دستش آروم بلند شد. ترد  یم  کیپسر اخمو نزد

دماغشو پر  عطرمردونه اش  یشد. بو  کتری رفت و نشست دور کمر هاکان. بهش نزد  شیدستش پ
  اوردی نداشت.طاقت ن یانتظار  نیکرد. نگاه هاکان آروم ونامحسوس رو تابان نشست، ازش چن

 گهید ادی به حالتش بده گفت: اگر بدت م یر یی تغ نکهی کامل رو تابان نشاند.تابان بدون ا هشوونگا
 وبه هاکان بدوزه.    رهی سمج هاکان مجبورش کرد نگاه از برف بگ ی کنم. چشما یتکرارنم 

اما بازغرور مردونه اش   دندیخند یهاکان م ی.ازش فاصله گرفت. چشماشهیتکرار نم  گهی! دببخش–
تو آغوش گرم هاکان  هویخوام!   یبزنه. تابان ناراحت پشت به هاکان کرد:معذرت م  ی نذاشت حرف

 حل شد.  

هرز   یمانباشم وچش  کتینزد گهید یشرکت وجاها یتو نکهیا ای برام آسونه ازت دورباشم،  یفکرکرد-
 نیکه ا یدارم البّته تا زمان  لیدل م یبفهمند زن وشوهر هی خوام بق  ینم گمیدنبالت باشه؟! اگرم گرونید

 داد. یحل بشه.تابان چشم توچشم هاکان شد وبه حرفهاش گوش م  یلعنت  ۀپروند

وبدون اّطالع   ییتنها چوقتینشو، ه کیبهش نزد چوقتی اعتماد نکن، ه یبه هارا چوقتیتابان ه-
. هاکان دمیتکون داد: قول م  یتابان سر  ؟یکار رو بکن نیا یدینرو، بهم قول م  ییجا یمن با هارا

کنم  ی م یمون هر کار  یخوشبخت یتابان کاشت وگفت:برا ۀرو گون ی. بوسدیکش ینفس آسوده ا
  ستیکه بلد ن یمرد یبه خاطر  نم یزد: ا  ی.تابان چشمکدمیبهت قول م رهیتو رو ازم بگ یکس  ذارمینم

کردم حاال    رتی داد باال: تازه اس ییعشق ودوست داشتن رو به خانمش نشون بده.هاکان ابرو یچطور 
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 سهیداد وتابان از خنده ر یتابان کل اتاقو گرفت. هاکان قلقلکش م ۀخند هویحاال باهات کار دارم. 
 . زدینفس نفس م. تابان دیبه سرفه افتاد هاکان دست کش یرفته بود. وقت

 هیوبه تاج تخت تک  دیدل درد گرفتم. تابان رو در آغوش کش یبد....بد  ی...ل لیها...کان....خ-
  هی. تابان شم یتو شاد م یکن منم با شاد یاز ته دل شاد یشیبخند، با خنده قشنگ تر م شهیداد:هم

  گزگرفت؟! هر  کیوبه فال ن ندهی آ یزندگ  یباشه برا یخوب  یتونست آغاز  یم ی عن ید،یلحظه دلش لرز
رفت که بهش گفته بود انتخاب مادرشه نه خودش!اما االن درآغوش   ینم  ادشیحرف هاکان   نیا

هاکان رو    یکرد.دستش بازو یم  جیشترگیتناقض ها تابان رو ب نیا زدیحرفها رو م  نیبود که ا یکس
  هتو حالتش بد یر یی تغ  ایبخوره  ی تکون  نکهیگفت: هاکان؟ هاکان بدون ا ینوازش کرد با لحن خاص

خواست بزنه   یکه م یگفتن حرف  یگفت: بله! نگاه تابان باال اومد و به صورت هاکان نشست. تو
 کرد.  سیمردد بود. با زبونش لبشو خ

مگون تابان  صورت گند یرو  عیلبخند رو لبم باشه؟ نگاه هاکان سر شهیهم  یتو واقعًا دوست دار -
 باال.  د ینشست. به همراه خودش، تابان رو هم کش

 داد. رونیتابان نفسشو ب  ؟یپرس  یمعلومه که دوست دارم!چرا م-

بهش بگه »چرا من  میخواست مستق  ی. نمیزنی حرفها نم  نیازا چوقتیه دم،آخهیپرس  یطور  نیهم-
ناهار   میبه دو شده بر کی ازهاکان جدا شد. به ساعت اشاره کرد: ساعت نزد ستم؟«یانتخاب خودت ن

   م؟یبخور

  م؟یبمون   یطور  نیهم گهیکم د هی شهینم-

باش بلند   ،زودیاز نظمش خارج بشه، صبحونه هم نخورد دینبا تییغذا ی!چون وعده هاشهینچ! نم-
هاکان   یدر بود که با صدا یک یبلند شد. تابان نزد ی . هاکان ناراض رمیم یدارم م  یشو از گرسنگ 

 به وضعش کرد.  یبرگشت. هاکان اشاره ا

لباس راحت تر   هیبهتره   ست،یخونه ن  یبه جز منو خودت وطال کس ؟ی لباسهاتو عوض کن یخوا  ینم-
 . یبپوش 

 آزاد باش.  گمیراحت ترم. هاکان اخم کرده گفت:همه زن دارند منم زن دارم من بهت م ینجور یمن ا-
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گل رز رو از تو کمدش   زی ر یسرخود،با نقشها نیآست دی تاب سف هیآخه... هاکان رفت سمت کمد. -
 آورد وگرفت طرف تابان.   رونیب

   ؟یاز کجا آورد نویاز حدقه دراومده گفت: ا یبپوش. تابان با چشما نویا ایب-

نگهش داشتم. تابان   یروز   نیهمچ  یوازش خوشم اومد برا دمشیپاساژ د هی! تو گهیمنم دل دارم د-
 ؟ یمن گرفت یبه خودش اشاره کرد:برا

  تیهاکان رو اذ ومدینشست رو لب تابان. دلش ن ی! لبخند گهیتوئه د یگرفتم؟ برا یک یپس برا-
 و گرفت. کنه. بلوز ر 

 نه؟ ای  ادیبهت م  نمیزد: خوشحالم خوشت اومده، حاال بپوش بب  یز یقشنگه! هاکان لبخند ر یل یخ-

 . رونیآقامون بد باشه!ومنتظر شد تا هاکان ازاتاق بره ب  ۀقیسل شهیمگه م-

هاکان طبق  یابرو یتا هیتو؟  یبا اخم گفت: اونم جلو رهی نم رونی ب دید یتابان وقت گه؟یبپوش د-
 ام؟! شوهرتم. بهیعادت باال رفت: مگه من غر

ساخته   یازش کار  گهید فتهیلج م  ۀ تابان رو دند یدونست وقت یتو بپوشم. هاکان م یعمرًا جلو-
 پشت کرد بهش.  ستین

 کنم خوبه؟!  ینگاه نم-

 ؟یگرد ی هاکان قول بده برنم-

 . دمیقول م-

 نه قول مردونه. -

بلند و   یوشالشو برداشت، موها دیبلوز رو پوش  قهیبابا! قول مردونه. تابان درعرض چند دق یا-
  نطوریهاکان ا یبار بود جلو نی پرپشت شو رو شونه هاش رها کرد. بعد ازهفت ماه عقدکردن، اول 

 شد.  یظاهر م
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زد.تابان لبخند زنان  یتابان تو اون حالت چشماش برق  دنی. هاکان برگشت. با دیبرگرد یتون  یم-
صاف   یبه موها یشد. دست کیآروم بهش نزد  اد؟هاکانیزد وگفت: چطوره بهم م  یدورخودش چرخ

 . ادیبهت م یلی بو کرد: خ  قیوعم دیوبراقش کش

  رونی . هاکان دست دورکمرش انداخت و همراه هم برمیم ی م یناهار؟! دارم از گرسنگ میحاال بر-
کارش تعجب   نیتا آخر بازشد.هاکان ازا ششیب نرده نشست ون تابان گل کرد. ل طنتی رفتند. ش

  غیتابان ج رهیو جلوشو بگ  ادیصحنه براش آشنا بود تا به خودش ب  نیا ؟یکارکن ی چ یخوا ی کرد:م
 .سادیاومد. تابان جلوش وا نیی پا  یک ی. هاکان پله ها رو دوتا نیی نرده ُسر خورد ورفت پا ازکشان 

. طال از ترس  یر ی رو ابرها راه م یانگار دار  نیی پا ییایب ی داره از پله ها ُسر بخور  یفی چه ک یدون ینم-
وقت   هی ؟ید یفهم  یکن  یکار رو نم  نیا گهیدم در آشپزخونه ُکپ کرده بود. هاکان با تشر گفت: تابان د

 یوبا صدا دیچرخ  ی. تابان دستهاشو ازهم بازکرد وخنده کنان دور خودش میار یسرخودت م  ییبال
وآرزوهامو  یشنو یدلمو م ی! ممنون که صدای! ممنون که هوامو دار ایگفت: ممنونتم خدا یبلند م

که  یکرد به تابان  یدختر شاداب نگاه م نی!عاشقتم خدا! هاکان لبخند به لب، به ایکن  یبرآورده م
فرق   یل ی خ گهید یروزها  تابانتاباِن امروز با   د،یخند یو از ته دل م دیبار یامروز شّرو شور ازش م 

 داشت. طال هم لبخند به لب رفت تو آشپزخونه تا به کارهاش برسه...

  ۀرفت. سرشو بلند کرد،چهر یم جی جا گرفت. از بس چرخ خورده بود سرش گ ی کیدفعه تو آغوش  هی
.  یدیوکار دست خودت م  یفتیم  یخور   یکه چرخ م نجوری! اردختری : آروم بگد یهاکان رود ۀاخم کرد

موندم و نرفتم   شتیکه پ نی! از ای ل ی...خوشحالم...هاکان...خیل یگفت:خ زدینفس نفس م کهیدرحال 
که مرتب اسمشو   یکس یرفت برا یتابان خوشحال بود دلش غنچ م  یخوشحالم. هاکان از شاد  یلیخ

  یکی یدفعه با صدا هیزد...  شیشون یرو پ  یز یکرد. صورت تابان قاب دستهاش شد و بوس ر یصدا م
 ستادنیشد. ا یوپشت هاکان مخف  دیکش یغ یج یهارا دنیهر دو برگشتند پشت سرشون. تابان با د

بود که کارد   یتابان. اونقدرعصبان  یشد جلو یبراش فاجعه بود. هاکان سد یهارا  یبا اون وضع جلو
اون صحنه زد به  دنین. با دتابان هراسون اومد تو سال  غیاومد. طال با ج  یخونش درنم  یزدیم

بودن دو برادرکه به خون  کنه؟یم کار ی چ نجایا نیلب زمزمه کرد:خدا مرگم بده! ا ریصورت خودش وز
خودشو از    یوچادررنگ دینشه پر ییدعوا نکهیمار و پونه بود. ترس ازا تی هم تشنه بودند حکا

بود. هاکان از  دهیآشپزخونه برداشت و به سالن برگشت. تابان از پشت لباس هاکان رو محکم چسب
دستهاش مشت کرده و چشماش به خون نشسته بود. دست طال نشست رو شونه اش که  تیعصبان 



 به رنگ دل  یدیترد

237 
 

طال  دستش، چنگ زد وچادر رو گرفت وسر کرد. به کمک   یطال وچادِرتو دنی. با ددیکش یا گهید غیج
هاکان  ادیفر  یدفعه کل سالن با صدا هیکرد.  یبا چشم دنبالش م صانهیحر یرفت سمت پله ها. هارا

 .سادنیرنگ وسط پله ها وا دهیمنفجر شد. تابان وطال پر

من   یدارم،پست فطرت جلو یکه با اون دختر نسبت شوهر  یشرم کن از زن شوهردار! شرم کن ازمن-
خوامش،   ی بار صداش باال رفت: قبالً هم گفتم! دوستش دارم،م  نیاول یبرا یهنوزچشمت زنمه. هارا 

حرفشو بزنه.   یۀما! من عا... مشت هاکان نشست تو صورتش ونذاشت بق  یجلو  یشد یاما تو سد
جور   نیلب پاره شده شو پاک کرد. خون هم ۀبا آرنج خون گوش یفوران کرد. هارا یدهن هارا ازخون 

 ی... مشت دومشهیآخرش مال من م نییپا  یایباال وب یگفت: بر  ی. با لحن منزجر رونی ب زدیم
هاکان   ادیفر ی. طال و تابان خشک شده به نزاع دو برادر چشم داشتند. صدایچشم هارا  ری نشست ز

 باال بود.  نهمچنا

  یصد تا دشمن داشته باشم بهتراز تو زتره،یه بهی برادر؟ چشمت ازصد تا غر گندی آشغال هم م یبه تو-
  یدونست یزد: م  یشخندیخاکستر ن  ریز  شیآت نیروشن کردن ا یبرا یو چشم ناپاکه. هارا  رتی غ یب

تا   زهنو  یدون  یعقد نشست؟! م ۀبه زور پدر ومادرش سر سفر  یدونست یخواد؟! م  یتابان تو رو نم
عمرًا  یدونست ی! اگرمگهید یدون ینم  ه؟کنی به زور داره تحملت م یدون ی! ماد؟ یهنوزه ازت بدش م 

  یگ یکرد: چرا بهش نم ی. برگشت طرف تابان که سنکوپ کرده نگاهشون م یموند یکنارش م
رو    قتی! چرا حق؟یعقدت لباس عزا تن کرده بود یبرا ی گ ی! چرا بهش نم؟یمجبورت کردند بله رو بگ

اشک رو   ی چشم به دهن تابان داشت که رگه ها یهارا  یهاکان مبهوت ازحرفها ؟یکن یم میقا ازش
آقا پسر   نینسبت به ا یچه حس  یگ یبلندتر از قبل گفت:چرا بهش نم یگونه هاش جا مونده بود.هارا

  یبود. ضربان قلبش اونقدر باال بود که صداشو واضح م دنیهاکان هر آن درحال فرو پاش  ؟یدار 
 ازوش انداخت. ب ری همون پله نشست. طال دست ز ی. تابان رودینش

دستخوش    یبه آسون  تینذار زندگ  ت،ی بندازه رو زندگ هیسا دیبلند شو دخترحرف بزن! نذار شک وترد-
دست وپنجه نرم کنه. تابان بلند شد. بغضشو قورت داد و به  یطوفان بشه، نذارشوهرت با افکارمنف

  یم یجنگ رو راه انداخته بود هرکار  نیکه ا یمقابله با هارا یهاکان نگاه کرد. صداشو صاف کرد برا
ببره. شد   نی گرفت از ب یرو که داشت پا م  یدوست داشتن ،یهارا ۀرکانیز ۀبا نفش ذاشتیم دیکرد، نبا

گفت: من شوهرمو دوست   یمحکم وجد ییزم شو جزم کرد با صداع  یشگیهمون تابان هم 
  یاگرنمعقد نشستم که  ۀخودم سِرسفر لی ! به میکه تو فکرشو بکن یز یاز اون چ شتریدارم،عاشقشم! ب
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اومد وچادر   نییپا یکی  یک یحرف زدن پله ها رو   نیتونست مجبورم کنه. ح ی نم  چکسیخواستم ه
 اش شد.  نهیبه س نهی. سیبه هارا  دیبود. رس  دهیچیرو محکم دور خودش پ 

!  ین یب ی! دست از سر منو شوهرم بردار وگرنه بد مرونیمن بکش ب یرادمنش! پاتو از زندگ  یآقا نیبب -
به   نقدریکنم پس ا یم یتالف ی! اونم بدجور نهیخوراکم ا  یعنیکردنم،  یدونند من اهل تالف یهمه م

مرده!  نی:اکردکه تونسته، قلبمو بهش بدم، به هاکان اشاره  یشوهرم نگو من دوستش ندارم،تنها مرد
مرده! جونم به جونش بسته اس، نفسم به  نیونفس من ا یمرده،عمروزندگ نیگاهم ا هیچون تک

  تو دلش نمونه، پس حد یز یکشم تا چ یم  شیآهش به آت یرو برا  اینفسش بنده، آه بکشه کل دن
رد   رشاز کنا  دهیدر یکنم و با چشمها  یرو نم یز یچ چیوه  چکسیه ۀبعد مالحظ ۀخودتو بدون، دفع

بعد چشم رو همه  ۀشد. دست هاکاِن ساکت رو گرفت وبرد سمت پله ها دوباره برگشت عقب: دفع
داشتن  گهید یکی چشم به ناموس  یکنم تا بفهم یم  تی بندم وبه جرم مزاحمت ازت شکا  یم زیچ
  یزنگ بزن زودتر برگردند نم یشد گفت:به عموهاد  یکه داشت از کنار طال رد م  ی. هنگام یچ یعنی

 گفت ورفت... ی. طال چشمنمیاحمقو بب  نیا ۀافیق گهید یۀثان هی وامخ

گذشت.تابان همچنان تو سکوت به هاکان غرق خواب    یازاومدنشون به اتاق م یا قهیوپنج دق  چهل
 چشم دوخته بود... 

. از رو مبل  زهستیمنم حواسم به همه چ یتو قبالً هشدارها رو بهم داد  ؟یکن یچرا باهاش کل کل م -
 بلند شد واومد لب تخت نشست.

رفت اون طرف تخت نشست.   دهیجواب نم دید  ی! وقتگم؟یم یچ یشنو یهاکان؟! هاکان م-
داده  یباز جواب  ؟یحد ازم متنفر شد  نیماش بسته بود. دست تابان نشست رو صورتش: تا اچش

 نشد.

ندارم بفهمم چته؟! باز هم سکوت... تابان کالفه   بیمن که علم غ ه؟ینچ! هاکان؟! الاقل بگو دردت چ-
. دم در نمیب  یعبوس تو رو نم ۀاف ی ناهار بخورم حداقل ق نییپا رمی منم م نطورهیگفت: باشه! حاال که ا

 پرخشم هاکان برگشت. یکه باصدا دیرس

 باألخره پسرم زبون باز کرد.-

منکه   ؟یناراحت ی!حاال بگو ازچرم ی! تابان دوباره نشست لب تخت: باشه نم ؟یدیفهم  یر ی نم  نییپا-
 بست.  خی رو دادم. با حرف هاکان خون تو رگهاش  یجواب هارا
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ازکجا   یدونست هارا  یگفتن نداشت. نم  یبرا یتا چه حد صحت داره؟ تابان حرف  یهارا یحرفها-
 هاکان اونو به خودش آورد.  ۀنسبتًا اوج گرفت یاون اّطالعات رو بدست آورده بود. صدا

انداخت. دوست داشت باهاش رو راست باشه تا   نییتا چه حد صحت داره؟! تابان سرشو پا گمیم-
کرد. لحنش آروم و   یم یکه سرش کرده بود باز  یبشنوه. با پر چادر  یز یچ گرانیبازهم ازد نکهیا

 محزون شد. 

تم، به نشس یتارا! ول  یعقد اومدم اونم با حرفها  ۀسفر یراستش اولش مخالف بودم،آره! به زور پا-
 . رهیخودم نشستم، نه با جبر و کتک وغ  لیم

 چرا؟ -

دونستم!  یاز دامادش نم  یچینشستم که ه یم یسفره ا ینبود! داشتم پا ن یدر ب یچون عالقه ا-
دوست   گهید ینبود تا بخوام براش حرفهامو بزنم!منم مثل تموم دخترها ی وسط داماد نیاصالً ا

 باشه. یداشتم خواستگارم تو مراسم خواستگار 

من انتخاب  یگفت  نکهیدلمو شکست؟! ا یاز همه، چ شتریب  یدون  یتابان سرشو باال گرفت:م گه؟ید-
دختر بگند تو به زور زن   هیبه  ستین نیبدتر از ا  یچیتو در نظر گرفته، ه یومادرت منو برا ستمیتو ن
. تابان یهست شیتو زندگ یاضافه ا زی چ هیتو  ،یستیانتخابش نخواد،تو  یکه تو رو نم یشد یمرد

به خودش جرأت داد   دیسکوِت هاکاِن اخم کرده رو د یآورد. وقت  یراحت حرفهاشو به زبون م  یلیخ
 ادمه بده. 

دوست داشتن رو در   نکهیبدم، ا  میشانس به زندگ هیگرفتم  میازعقدمون که گذشت تصم یسه ماه-
به   دیارز یبه اونچه که بدست آوردم، م  دیارز یم یسخت  نیسخت بود، اما ا یل ی کنارت تجربه کنم، خ

 تموم داشته هام.  

چشم تو چشم هاکان شد. تموم حسشو تو چمشاش   ؟ید یکه بهش رس دیارز یبه چ  یحاال اون سخت -
! ازکجا  ؟یکج کرد وگفت: چقدربه حرفت اعتقاد دار  یوگفت: به دوست داشتن تو. هاکان گردن ختیر

 سرش.   یحرف هاکان آوار شد رو   نیبا ا  ایانگار تموم دن ؟یکن یو دروغ سرهم نم یگیبدونم راست م

 داد باال: نه.   ییهاکان ابرو ؟یدیتو تا حاال ازم دورغ شن-
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محض بود.   قتیزدم همه اش حق یرو که به هارا  ییاون حرفها ندارم بهت بگم، تموم یخوب دروغ -
خواست به دوست داشتن   یتابان الزم بود،م هیتنب یاما برا کنهی م یرو ادهیدونست داره ز یهاکان م

رو   هین قضی روز اول تابان ا دی. بارهی اعتماد سر بگ نیا ذاشتینم  یحس هیاون اعتماد کنه اما ته دلش 
 بفهمه.  یکرد تا از زبان هارا یمطرح م

شد با   یم ی نباشه؟ تابان داشت عصبان   یتونم دوست داشتنت رو باورکنم از کجا معلوم باز دروغ ینم-
. هاکان از یکه تو زد یارزه به اون حرف  یرو اعصابش مسّلط شد: صداقِت االن من م قینفس عم  هی

 رفت.   نییتخت پا

 . یبشنو گهید یکیبون حداقل من خودم بهت گفتم نذاشتم از ز -

 ! یکن  یبگم تو باورنم  یمن هر چ-

 تا باورت کنم. یوعاشقم  یپس بهم ثابت کن دوستم دار -

بذارم دست   ستمین ی! من دختر نیبب   ؟یبش کیبهت اجازه دادم بهم نزد نکهی واضح تر ازا  ؟یچطور -
!  یبخواد دست دراز  نکهیبشه چه برسه به ا کمیاز مادر زاده نشده بخواد نزد یعن یبهم بخوره  یهرکس

ذارم  یکنه، نم یبا احساستم باز   یکس  ذارمیدونم، نم یخودم ارزش قائلم، حد وحدود خودموم  یبرا
فرق   هیاجازه ها رو دادم چون با بق نیا ۀدلش خواست بارم کنه، اما به تو هم یهر حرف  یهرک

  یگیو م یقشنگ برگشت  ؟یبهم داد یچ  نهایدرعوض تموم ا ؟یخواستمت اما تو چ  یم ،چونیداشت
. برگشت وبراق شد تو صورت  یبهم داد یاعتماد یحس ب هی! درواقع ی!بهم اعتماد ندار یباورم ندار 

 تابان. 

پس   ،یات هست توقعات مو برآورده کن  فهی فرق داشته باشم، چون شوهرتم، وظ  هیهم با بق دیبا-
وگرنه... تابان بلند شد و روبروش   یحرفها بهم ثابت کن دوستم دار  نیا یمّنت سرم نذار! به جا

  اشبه موه یدست یاز تابان فاصله گرفت وعصب  ؟یزن یچراحرفتو نم ؟ینه وگرنه چ ؟ی: وگرنه چسادیوا
خواست تو    ینداشت، نم یا دهیموندش فا  نجایبغضشو گرفت تا شکسته نشه، ا ی. تابان جلودیکش

بشه سمت   مونی بزنه که بعدًا از گفتنش پش یحرف  د یترس یبا هاکان بحث کنه م تی اوج عصبان 
رفتن گفت: من عروسک   رونیچنگ زد قبل ب  فشوی. شالشو سرانداخت و ک دیمانتوش رفت و اونو پوش

  میانسانم وحق دارم آزاد باشم و تصم هیمو انجام بدم، قبلش  فهیوظ  که ستمی تو ن یباز   شب مهیخ
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 یبستن شدن در،هاکان رو به خودش آورد و زنگ خطر که هارا یرفت. صدا  رونی و از اتاق ب  رمیبگ
 ...نهیی هنوز اون پا

  یکه تابان ازش م یروز یرو نگاه کرد. لبخند به لب بود. لبخند پ یدم در سالن برگشت وهارا تابان
  نییشد که تندتند در حال پا ده یهاکان از پله ها شن  یپاها یرفت. صدا رونی . اخم کرده بدیترس

 سرجاش موند.  یهارا یاومدن بود. وسط سالن با حرفها

  یم  نجایبغ کرده داشت از ا  یوقت! آخ که به دلم نشست ییبایز دنیچه پر د؟ی مرغ ازقفس پر ه؟یچ-
  یربط  چی ما به توه  یزن وشوهر  ی: اوالً دعوادیبهش غرّ   دیرو چسب یهارا ۀ قی هیرفت. درصدم ثان

دو  ام یپررنگ تر شد: هنوز از دعوا یهارا شخندیکشمت. ن یخودم م  ینداره دومًا چپ بهش نگاه کن
  یدر حال انفجار بود! حاال خدا م  ازت دلسرد شد؟ دختره یبهش گفت  یساعت هم نگذشته چ کیتا 

 ننشسته اند؟    نی در کم ییخلوت چه گرگها یابونهای سرد وخ یهوا نیدونه تو ا

مواظبش   شتریهاکان رو محکم پس زد و از جاش بلند شد: پس ب  یدستها ینداره! هارا یبه تو ربط  -
از طرف مقابل   یمهر  یب هیدارند،هر آن ممکنه با  یادیتو جامعه خواهان ز  ینطور یا یباش! دخترها

  لهمثل تابان جون! وقهقهه کنان سمت پ ی! به خصوص کسگهید یک یزود دلسرد بشند و برند سراغ 
 منه... یآرزو تی ازت دلسرد بشه چون نها دوارمیباال رفتن دوباره گفت:ام  نیها رفت. ح

خودش   شی نداشت. پ یا دهیف رو گشت، فارو برداشت و دنبالش رفت... هرچه اطرا چییسو هاکان
 گفت حتمًا برگشته خونه... 

دلشو شکسته بود. به  یهاکان بدجور  یرفت. حرفها یکرد و راه م یبا پشت دست پاک م  اشکهاشو
. از  دیچ ی دور خودش پ شتریبرف، لرز به استخونهاش نشوند. پالتوشو ب ی. سوز سرمادیپارک رس  هی

  یم نویدونست چقدر راه رفته فقط ا یشد وبه راهش ادامه داد. نم مونیسرما پش نینشستن تو ا
خلوت بودند. رو   یروز جمعه ا  ابونهای قدم برداشتن نداره. خ یبرا یتوان گهی که پاهاش د ستدون

هم   ینیبراش بوق زدند، چند ماش  ین ی... چند ماشنی ماش  هینشست به انتظار  ابونیجدول کنارخ 
که براش معما شده بود.   یینکرد. ذهنش پر بود از تناقض ها  یکدوم توجه چی مزاحمش شدند. به ه

بسته بود. دستهاشو »ها« کرد وسوار شد. آدرس داد...   خی . دماغش از سرما ستادیبراش ا یکستا  هی
ور رو اعصابش بود. رو ترش کرد وگفت:  نگاهها بدج نیکرد. ا یبهش نگاه م ی راننده هر از چند گاه

 شده آقا؟! راننده بالکنت گفت: ن...نه..نه... یز یچ
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هاکان فکر   یهم گذاشت وبه حرفها یلحظه چشماشو رو هیتون باشه.  یپس حواستون به رانندگ- 
ترس رو   شهی تو دلش نشست. باز مثل هم  یشد. ترس ییناآشنا ریچشم بازکرد متوجه مس یکرد... وقت

  نجایمن به شما آدرس دادم، ا د؟ یکن یم  یکرد و داد زد: آقا شما چه غلط میظاهر خشنش قا پشت 
به راننده تذکر   گهینزد. چند بار د  یکرد و حرف  ادتریز نویراننده سرعت ماش  د؟یمنو آورد  هیچه قبرستون

کفش چنان  ۀ. کفششو از پاش درآورد و با پاشناوردیکم ن  ستیحرفها ن  نیگوشش به ا دید یداد وقت
لحظه فرمان از دست راننده در رفت. تابان   هیآخش بلند شد و  یتو سر راننده که صدا دیمحکم کوب 

دوم هم زده شد که باز   ۀضرب ادیتا به جلو پرتاب نشه. راننده تا به خودش ب دیرو چسب   یمحکم صندل
باز کرد. با    نویفاده و در ماش راننده است  یجی کرده بود. از گ ی مرد باالرفت. تابان از ترس قالب ته یصدا

  ینی از روبرو ماش دید ی مهمتر بود. وقت زی. آبروش از همه چدیند  نیجز ا یسرعت باال بود چاره ا نکهیا
رفت و   یم  کزاکیهنوز داشت ز ن ی. ماشنییدستهاشو حفاظ سر کرد و خودشو پرت انداخت پا ادینم

با سرعت باال   ین یبود ماش ادشی ن ی چند غلت خورد فقط هم دیرو فرمان افتاده بود. نفهم جیراننده گ
 بود...  یگرفتنش حتم  ری شد وهرآن ز یم کی از روبرو بهش نزد

اومد. مدام  یرفت و م  یمکرر و جواب ندادن تابان نگرانش کرده بود. کالفه عرض اتاقو رو م یزنگها
چرا   رهیاون حرف زور تو کتش نم  یدون  یتو م ،یکرد یرو  ادهی : هاکان ززدیلب با خودش حرف م ریز

و به  ! نکنه دلسرد بشه و... سرش؟ی درست باشند چ یهارا ی! اگرحرفهایواقعًا احمق  ؟یباهاش تند رفت 
 شو برداشت راه افتاد... چییدو طرف تکون داد تا افکاِرمسموم رو از ذهنش دور کنه. پالتو وسو 

تماس    لشیبا موبا گهینشد. چند بار د رش یدستگ یچ ی اطراف رو گشت ه ی ابونهایتموم خ  دوباره
 پرت کرد وبه گشتن ادامه داد... یکنار  یصندل یرو  لویموبا تی گرفت باز جواب نداد. با عصبان

خواستم بهش نخورم   رون،یپرت کرد ب نی خودشو ازماش دمیبا التماس گفت: سرکار، من فقط د مرد
نکردم. افسر  یچپ کرد،به خدا من کار  نشیوماش  یهم رفت تو خاک  یلعنت  ۀ زدم رو ترمز اون رانند

 دیدکنه. مرد  دییشما رو تأ یو حرفها   ادیخانم بهوش ب نیتا ا دیبمون دیقانونه، شما با نیگفت: ا
 انتظار... یاس نشست رو صندل دهیفا یاصرار ب

 جواب داد.  نباریتماس گرفته شد. ا گهیرد تماس زد. دوبار د ویگوش یناشناس رو ۀشمار 

 بله؟ -

-........ 
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 خودم هستم!-

-........ 

 شوهرشم! -

-....... 

 مارستان؟یکدوم ب دیرسونم فقط بگ یاالن خودمو م-

-....... 

 رفت...  مارستانیافزود وسمت ب  نشیبه سرعت ماش   یقطع گوش با

 رفت.   یپرستار  ستگاهیزده وارد سالن شد. ا شتاب

 . نجایباهام تماس گرفتند زنمو آوردن ا شیپ قهیدق  ستیب  دیببخش-

 اسمشون.-

 باال... ۀپرستار رفت طبق  یی. با راهنمایتابان شکور -

 افسر هراسون سمتش رفت.  دنی. با دزدینفس نفس م  دیرس یوقت

 . نجایهستم که آوردنش ا یجناب من شوهر همون خانم دیببخش-

 اسمتون؟-

بلند شد واومد کنارهاکان: آقا دستم به دامن   یهاکان رادمنش، حالش چطوره؟ مرد نشسته رو صندل -
کن زودتر   یکار  هیافتادم  ریگ االن مارستانیخدا آوردمش ب  یرضا یگناهم! به خدا برا یتون، من ب

  دیگفت: بر ن . رو به هاکادینیبش دیی محترم شما بفرما ی. افسرگفت:آقا شهیبرم به خدا خانمم نگران م
 ...دیاز دکترش بپرس 

 . شهیکه به مرور زمان خوب م هیوکبود  یدگ یفقط چند ضرب د-
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  ادیتا خانمتون بهوش ن  ه،یمربوط به آدم دزد هیهست؟ دکتر گفت: قض  نجایا  یچ یبرا سیپس پل -
 تشکر از اتاق خارج شد...  هی. هاکان هنگ کرده بود. با میبگ  یز یچ میتون  ینم

تکون   یافسر سر  نم؟ی تونم خانمم رو بب ی: م دیکرد به اعصابش تسّلط داشته باشه از افسر پرس یسع
از   شتری تابان در اون وضع حالش بد شد، ب  دنی. هاکان سمت اتاق پرواز کرد... با ددییداد: بفرما

ازش خارج نشه. باالسرش   ییدهنش سد کرد تا صدا یخودش بدش اومد. دستشو محکم جلو
  شیشونیبسته شده بود، پ  یو دست راستش با باندکش دهی. سمت چپ صورتش کامل خراش ستادیا

لب نجوا کرد:    ریتابان رو گرفت. ز فیهم پانسمان بود. دست مشت شده اش دست سرد وظر
که  یکرد، لعنت به تو هارا یم یخودش شاد  ینبود، داشت برا نجایکردم االن ا یاگرباهاش بحث نم 
 گنیمحل که م یواقعًا خروس ب م،یگذروند یبا هم خوش م میبراش، داشت یروز خوبشو زهر کرد

صورتشو تک تک از نظر   یشد به صورتش. اجزا رهی کنار تخت خ ی! نشست رو صندل یهارا ییتو
 کیکرد.  یم شی عصب یجذابه. اسم هارا یهر مرد  یتابان برا ییبایبود، ز یگذراند. حق با هارا

اخم کرد.   دنشیتابان از تخت فاصله گرفت. تابان با د ۀکنه. با نال ازتا تابان چشم ب دیساعت طول کش 
وراننده افتاد. سر   یتاکس ادی. فورًا یمارستان یگفت: تو ب که توش بود.هاکان  یبه اتاق  دینگاهش چرخ

  یز یشد وهراسون اطرافشو نگاه کرد. هاکان دستشو گرفت وبه آرامش دعوتش کرد:چ  خیجاش س 
  یازحدقه دراومده آب دهنشو قورت داد. هاکان روسر  ییشتم. تابان با چشمایجات امنه منم پ   ستین

وارد شدند که تابان   یا گهیافسر ومرد د هیبعد به همراه  قهی . چند دقرونیشو مرتب کرد و رفت ب 
. هاکان کنارش نشست. چنگ زد به لباس دیترس ی م بهیداد. ازمرد غر هیازترس به تاج تخت تک 
من   زمیان دستشو دور شونه اش انداخت: نترس عزکرد. هاک یم تی امن اسهاکان، با بودنش احس 

.  مارستانی آقا لطف کرده تو رسونده ب  نیافسر پرونده هستند و ا شونی. به دو مرد اشاره کرد: اشتمیپ
 جلو اومد.   یافسر گام

.  دیجواب بد  دیهست که با یپرونده چند سؤال لی تکم یاما برا  شمیمزاحمتون نم ادیخانم! ز دیببخش-
 اکتفا کرد.   یتکون دادن سر تابان به 

آرامبخش هاکان شروع   یبا حرفها یبوده؟ تابان اول من من کرد، ول  یچ انیجر  دیخالصه بگ  شهیم-
آقا،   نیاشاره کرد: پس ا  شیداد. افسر به مرد کنار حیبه حرف زدن کرد. از اول تا آخر ماجرا رو توض 

. مرد لبخند به لب  ستندین شونینداخت:نه اباال ا یبه مرد کرد،سر  یتابان نگاه   ست؟ین یتاکس  ۀرانند
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  نجایرو جلوش گذاشت:ا یتونم برم؟ افسر برگه ا یبده، سرکار حاال م رتونیگفت: ممنونم خانم خدا خ
 ...دیبعد بر دیرو امضا کن 

تابان تا مرز   یحرفها دنیشد اما هنوز ازش دلخور بود. هاکان با شن نیکمک هاکان سوارماش با
کرد    یشو سر دنده خال  تیگرفت حتمًا راننده رو کشته بود.عصبان  یرفت. اگرافسر جلوشو نم  یوونگید

 وراه افتاد...

. لحن تابان  فتهی پس م ندتیوضع بب  نیخونه تون، مامانت با ا  یر یگفت: امشب نم یلحن تند با
 به اومدن اونجا ندارم.  یخودمون،عالقه ا  ۀخون رم ی داد:م یجواب هاکان رو م  یسرد بود وقت

 .  گمی به بابات م  ویروز بگذره من خودم همه چ هیبذار    ؟یکن یلج م  چرا–

 .  امیجا باهات نم چیخودمون ه ۀگفتم منو ببر خون-

 تونم حرف بزنم.  ینم  کنهی رو مخ تابان نشست: بس کن!سرم درد م  شیعصب یتابــــــــــان! صدا-

  یصندل  یبحث نکنه سرشو به پشت گهیداد د حی. ترج شهیبهونه هاتم شروع م یار ی! کم بگهیبله د-
 جواب داد. عیهاکان بلند شد. هاکان سر یگوش  یداد وچشماشو بست. صدا هیتک

 داد. یجانم! نگاهش به تابان بود ودوباره حواسشو به رانندگ -

-......... 

 ! میرونی نه ب-

-........ 

 پلک نزد تا نگاهش کنه.  ین حت مونه. تابا ی م شمیتابان امشبو پ-

-........ 

 . ارمشیراحت خودم م التونیخ-

-........ 

 گرفت...  شیخونه رو درپ ری مس یممنون سالم برسون خداحافظ. بعد از قطع گوش-
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سمتش رفت و   عی. ماهور سرفتندی بود پس ب کی وضع تابان نزد دنیبا د هیوبق یوهاد ماهور
شده مادر؟ چرا تابان   ی: چد یسرت اومده؟ رو به هاکان پرس ییبال:قربونت بشم چه دش یدرآغوش کش

 روز افتاده؟ همه منتظر به هاکان چشم داشتند. نیبه ا

چند  هینبود  فیتابان رو زد تابان هم ول کن ک فیبا موتور ک شرفیب هیپارک دم خونه،  میرفته بود-
 ؟ ی: پس تو کجابودد یپرس یشده. هاد  یلیزخم وز نیهم  یشد برا دهیبا موتور دنبالشون کش یمتر 

  یادیگفت: ز هیبا طعنه وکنا ی. آتان گفت: خدا بهش رحم کرده. هارارمیرفته بودم دوتا نسکافه بگ-
دوتا دعوا نشه از آغوش   نی ا نیباز ب  نکهیا یگوشش رد شده. تابان برا خی هم رحم کرده خطر ازب

 اومد.  رونی ماهور ب

.  زمیکنم عز یمن کمکت م ای. هانا زودتر از هاکان دستشو گرفت: بهکنیباال سرم درد م میهاکان بر-
هول نکنه   دنشیوقت پروانه خانم با د هیخودشون تا   ۀهاکان رو به همه گفت: تابان رو نبردم خون

 تا فردا عصر که خودم ببرمش.  دیبهش نگ ی ز ی اگر تماس گرفت چ

کرد  یبه هارا  ینگاه هیسوپ براش درست کنه. هاکان  هی گمیراحت االن به طال م  الیبرومادر خ-
رنگ به رو   رم یبم  اد؟ی بال سرت ن نی تا ا یول نکرد فوی: چرا کزدی وباال رفت. هانا داشت با تابان حرف م

 رفت. لب تخت نشست. رونی . هاکان وارد وهانا از اتاق بارمیآب قند درست کنم ب هیبرم برات  یندار 

 صورتشو طرف پنجره گرفت.  ؟یبهتر -

طرف هاکان:   دی. اخم کرده چرخ یبه سؤاالتم جواب ند  شهینم  لیاما دل یدونم ازم دلخور  یتابان م-
 بدم؟ مگه برات مهمه؟! حی بهت توض دیچرا با

: پس  دیپـ... وسط حرفش پر هیشدم اون مورد به قوت خودش باق  الیخی رو ب هی نچ! فکرنکن اون قض -
! االن منه  ی تو که به دوست داشتن من شک دار  نجا؟یا  یمنو آورد یچ یلم؟ برادنبا یاومد یچ یبرا

  وزر نیدلت خنک شده آهت منو به ا ؟یکن  یوضعم حال م دنیکنم؟حتمًا با د یکارم ی چ نجایاحمق ا
کرد. از درد چشماشو رو   یم تشیبدن اذ  یخنک باشه! کوفتگ دمیزد وادامه داد: با یانداخته؟ پوزخند

مانتو رو ازدستش   یاومد سمت مانتوش رفت، هاکان عصبان نییهم فشار داد و از تخت پا
تو؟ منکه    ایکنم   یگفت: من شلوغش م نی! تابان خشمگیکن  یشلوغش م یدار  یلی:تابان خ دیکش

زد، صداش بغض    باشه! دربرابرش زانو ؟یار ی منو به زانو درب یخوا یگفتن ندارم! م یبرا یحرف گهید
کنم خسته شدم ازبس گفتم دوست دارم وگوش   یزانو! دربرابرت کم آوردم اعتراف م  نمیا ایداشت: ب
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کنم   یخواهش م شمیم تیبمونم اذ نجایخوردم نکن! ا  نیازا شترینبود که بشنوه! بذار برم، ب  ییشنوا
من عذابت   نقدربودنیا یعن یبازوش گرفت و بلندش کرد:  ری منو ببر خونه مون. هاکان دست ز

 هیخوام با خودم خلوت کنم. هاکان با   یخوام تنها باشم، م  یانداخت: م نیی سرشو پا ده؟تابانیم
مانتو و  یروشن کنم. تابان با حال زار  نوی ماش نییپا  رمی برداشت: م  نویماش چییسو  یفی ضع ۀباش

 کرد ورفت... یو دربرابر چشمان متعجب همه خداحافظ  دیپالتوشو پوش

              **************************************** 

کرد. آتان به رابطه   ی با هاکان برخورد م نیهفته از اون موضوع گذشت و تابان همچنان سرسنگ سه
کمان   نیاز رنگ یتا آمار شون شک کرده بود. بامداد بطور محرمانه از طرف هاکان به قبرس رفته بود 

.  ارهی ب دستب یوعماد  ییازهجا یپرونده بود تا اّطالعات جامع تر  ری . داراب همچنان درگارهیبدست ب 
کرده هانا رو معاون خودش کرد هرچه باشه دخترش بود  انتی بهش خ  ییهجا  دیفهم  یاز وقت یهاد

گفت. هانا استکان  کی هش تبرگرفت و ب  هیهد هیوبهش اعتماد داشت. آتان بابت ارتقا رتبه براش 
 رو جلوش گذاشت و روبروش نشست.  یچا

آدم بعد از   دهیم فیبه اتاق کرد:ک یشو خورد ونگاه  ییاز چا  ی. آتان جرعه انهی سنگ تشیمسئول  یول-
هم  نی ح ش،یی داخل چا ختیشکر ر  یشرکت بزرگ رو داشته باشه. هانا قاشق هی ِسمت دوم تو  سییر

 زدنش گفت: آتان! 

 جانم! -

 تابان وهاکان سرد شده؟ نیب هیمدت هی یتو هم حس کرد-

 اوهوم!-

 چرا؟ یدیازهاکان نپرس-

 که با من بکنه! کنهیدرددل م یهاکان با ک-

با تابان حرف   دیمطمئنم! خودم با گهید نویا کنهی م یکی درد دل نکنه با تو  یانصاف نباش،با هرک یب-
 .هیمشکلشون چ نمیبزنم بب

 سرک بکشه.  شیتو زندگ یکس  ادیخوشش نم  یدون  یبذار اول من با هاکان حرف بزنم م-
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 آتان بلندشد وهمراهش هم هانا پا شد.  ه؟یچه حرف نی واه! من خواهرشم ا-

اخالقش تو   ذاره،یخواد بمونم هاکان نم یهانا زد: دلم م ۀ رو گون یبوس ؟یموند  یم گهیکم د هیکجا؟ -
 طفلک از دستش ّذلّه اس. کایبد شده؛ ها یلیسه هفته خ نیا

  دمیلحاظ حقو به هاکان م نیشرکت، از ا ادیم فتهیبا اون حالش راه م یخودشه، بذار  ری تقص  کایها-
 . ادیبرنم  کایها  ۀبابا هم ازعهد یحت

 بشه.  کشیاله که جرأت نداره نزد! خهی دردش چ نمیبب زنمیامشب با هاکان حرف م-

 . ینذار  خبری منو ب-

 باشه!مواظب خودت باش... -

خودشو رسوند به اتاقش. هاکان داشت با دوتا از   عیهاکان کل شرکت رو برداشته بود. آتان سر یصدا
آتان رو به پنجره  دنیزدند. هاکان با د  یکرد و اون بنده خداها الم تا کام حرف نم یپرسنل دعوا م 

 . آتان رو به دو پرسنل کرد. ستادیا

  یر ییتغ  نکهیتو حساب شده. هاکان بدون ا ییجابجا هیاز دو پرسنل گفت:  یک ی ه؟یموضوع چ-
  دیهاکان رو تشد تی که عصبان یهم نبوده. آتان طور  یساده ا ییتولحن و حالتش بده گفت: جابجا

.  دنداتاقو ترک کر عی. دو نفر سرهیچ هیقض نمی سر کارتون بب دینکنه رو به دو نفر گفت: شماها فعالً بر
پره چرا سر   گهید ییاگر دلت از جا ه؟یچ یهمه سروصدا برا نیا یبگ شهی: مسادیوا  زیم  کیآتان نزد

به آتان رفت: چه  یچه مرگته؟! برگشت، چشم غّره ا نمیبب  نیبش  ای! ب ؟یکن یم  یبنده خداها خال نیا
او   دستچه مرگمه؟  یپرس ی رفته به حساب قبرس م  میمستق ین بزرگ حساب به او هیمرگمه؟! 

قصه سِردراز داره! اون دو نفر رو   نیهنوز ا یرو قطع کردم ول  زی همه چ یب ی ب یوغ  یوعماد  ییهجا
آتان هنوز    زنه؟ی داره ازپشت بهم خنجرم یک ه؟یک هیقض نیبفهمم پشت ا دیبا  یدیبهروان م لیتحو

 وارد شد. یبه در خورد و منش یهاکان بود که تقه ا یو ماِت حرفها جیگ

از ترس   یرو نفرست داخل خانم! منش  یهاکان رفت هوا: فعالً کس یخانم شـ... صدا دیببخش-
 نشست.  یگفت و در رو بست. رو صندل یچشم

 . میبکن یا  گهیکار د هی دیآتان با-
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 ؟ یچه کار -

  یمنش نکهیا الیدر باز شد. هاکان به خ هوی. یبگ دیتو با نویدونم! مغزم االن هنگ کرده، ا ینم-
  ی: کار دیتابان تو درگاه صداش در گلو خفه شد. اخم کرده پرس دنیهست داد زد: مگه نگفتم کـ... با د

  یمثل خودش اخم کرده اومد تو وجلو ومدی آتان خوشش ن یتابان از رفتار هاکان اونم جلو ؟یدار 
رو جلوش انداخت   ی! نامه اریجناب مد شمیمزاحم وقتتون نم ادی گفت:ز یبا لحن سرد سادیوا  زشیم

 و رفت. دم در برگشت. 

به  یقبل... چشم از نامه گرفت و به آتان غضب کرده نگاه کرد. دست یمثل نامه ها گهید ۀنام هی-
 داد. ونری ونفسشو ب دی پر پشتش کش یموها

 تکون داد.  یآتان با تأسف سر  ؟یمجرم گرفت ؟یکن  ینگاه م ینطور یچرا ا-

 : کدوم رفتار؟ دی پرس  ییبود؟ هاکان با پررو یچه رفتار  نیا-

  یشناسمت پس خودتو به اون راه نزن، بگو چ یخوب م  یکی تو رو نشناسه من  یهاکان!هرک نیبب -
 شده؟

 شده؟  یچ ،یچ -

 شه؟ینم شونیحال   یچی برف وه  ری همه مثل خودت سرشون کردند ز یکرد الی شده! خ یزهرمار و چ -
اون  یکرد  کاریفرق کرده، باز چ  یلیتابان افتاد رفتار شما دوتا هم خ  یکه اون اتفاق برا یازاون روز 

 . یختیدونم اول تو ِکرم ر یمن که م ؟یرو چزوند  چارهیدختر ب 

 ! تی ترب یدرست حرف بزن ب -

 جناب رادمنش!  یبه آب داد  یمنه؟ باشه! باز چه دست گل  تی االن مشکل تو ترب-

 ؟ ینداشته باش  یتو سرت به کارخودت باشه و به منو تابان کار  شهیم-

رو درحقش تموم کنم، از االن  یشد برادر  یعدالت  ی! چون به تابان قول دادم هرجا بهش بشهینچ! نم-
 زد.  یتو! پوزخند ۀپسرخال ای برادر تابان هستم نه پسرعمو 
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آتان بلند شد اومد خودشو رو هاکان که نشسته بود خم   ؟یشد گرانیمدافع د لی تا حاال وک یاز ک-
 از تو شروع شده.   یدونم گندکار  یکه م یکرد :از وقت

زد: خسته   یشخندیخودتو خسته نکن! ن  خودیب اد،ی از دستت برنم ینباشه فعالً کار  ایازمن باشه -
آتان: ِا برو کنار خفه شدم. آتان صاف   ۀنیزد تخت س  یکی در مورد تو باشه.  ی! به خصوص وقتشمینم
از   یراست دم،یمنامه به بهروان اّطالع  نیکنم، ا یم یدگی موضوع بعدًا رس نیوادامه دادم: به ا سادیوا

 نشد؟  یبامداد خبر 

 . رهیرو فرستادم دنبالش ازش خبر بگ ی کیچند بار باهاش تماس گرفتم جواب نداد -

 منو تو وتابان وهانا بمونه. نینزن  بذار ب یباره حرف  نیدرا  یبه نظر من با کس-

 دونست.  ینم  یز یچ  یقبل هم کس ۀدفع-

 یز یهم چ کا یبهروان، به ها ۀما چهار تا باشه به اضاف نی تر بود اما االن ب عیوس  قاتیتحق ۀریچرا دا-
گفت تا زمان   یو ممکنه کار دست خودش بده، دکترش م  ارهی خودته، جوش م ۀلنگ یکینگو، اونم 

 دور باشه.  دیبا یخوب شدنش از هر استرس

 باشه! -

 . میتو وتابان حرف بزن ۀتا دربار شتیپ امیامشب م-

 ! خودیب-

تونه با اخالق گند   ینم  یهر دختر   یعن ی ،یازدست بد دیرو نبا   یممنوع! دختربه اون خوب یغلط اضاف-
حرف زدن بهش    ۀدوست داشته اونو سر راهت قرار داده. اجاز یلیبه جز تابان! اونم خدا خ ادی تو کنار ب

 نداد و رفت... 

. سوار ن ییرفت پا  عی سر ادیب رونیهاکان ازاتاقش ب  نکه یاومدند دنبالش. قبل از ا امی تارا وت یعصر 
 روشن کرد و راه افتاد. نوی ماش امیداد. ت یشد وسالم بلند  نیماش

 اد؟ی : هاکان نم دی. تارا برگشت عقب وپرس زیخواهر زن عز  یخسته نباش-

 کنم.   یکار داره و سرش شلوغه گفت از طرفش عذرخواه یلینه! خ-
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 میکن دی بازار خر میری زد:اول م  یبار  طنتی لبخند ش امیگذشت. ت یاومد خوش م  یشد!اگر م فیح-
 نیا یتا تو  ستی. تابان ناراحت بود که هاکان نمیخور یوشام رو همونجا م   یشهرباز  میریبعد م

چند   میدست کت وشلوار بخر هی  میری گفت: اول م امیکنه. تارا صاف نشست و به ت  شیهمراه یشاد
 .یعروس  میبر  یتکرار  یخوام با لباسها یدوستته نم یعروس گهیدشب 

 هاکان رفت... یبرد وافکارش پ  رونیخانمم! تابان نگاهشو به بچشم -

بود وزودتر از اونها از پاساژ   دهیودو شال خر یروسر  هی. تابان دیتا ساعت هشت طول کش  دشونیخر
شدند اخم  کینزد یشد. وقت داشونیوتارا بود. باألخره از دور پ امیمنتظر ت  ن یاومد. دم ماش  رونیب

زد و    نویماش موتیر ام یپام سبز شد. ت ری علف درخت ز یبه جا   د؟ییدونفر کجاکرده گفت: معلومه شما 
 رو صندوق عقب گذاشت.    دهایخر

 !یغر نزن ننه قز -

کنم خانم راد   ن ی: من غلط کنم به شما توهسادیتابان وا یروبرو امیمن غر زدم؟ ت شیی خدا ام یت-
 منش.  

سوار شدند. تابان خواست در عقب رو باز   امیرادمنش! تارا وت  یگیازدواج نکردم که بهم م ،هنوزیهو-
تارا به پشت سر تابان  ؟یچ ی:منتظر برادی. متعجب پرس یمنتظربمون  دیگفت: شرمنده! با امیکنه که ت

 دنیمزاحم خلوت منو شوهرم بشه. تابان برگشت پشت سرش. ازد یکس ستمی ن یاشاره کرد: من راض
دفعه   هیداده بود تعجب کرد.  هی تک   نیکه با ژست خاص خودش به ماش ابونی اکان در اون طرف خه

 اخم کرده برگشت طرف تارا. 

 بست.  نوی درماش امیت  ؟یشوهِر خائنت شد  نیهمدست ا یچ یتارا! برا  ینامرد یل یخ-

و لب جدول نشست.   دیکوب ن ی . تابان پا به زممیندار ازی به مزاحم ن  میتنها باش میخوا  یمنو زنم م-
 دید یزل زد. وقت  ابونیطور به خ   نی ساعت هم میخورد. ن یداده وتکون نم  نیبه ماش  هیهاکان هم تک

سوار   استکه خو نی. همسادیوا  یدست بلند کرد. تاکس یتاکس نیاول  ینداره بلند شد وبرا یچاره ا
 شد. دهیبشه دستش از پشت کش

پرقدرت   یدستها  ریرو ترش کرد ورفت.دستش اس ی. راننده تاکسشندیخانم سوار نم  نیآقا ا دیببخش-
 هاکان شد هر چه تالش کرد نتونست دستشو آزاد کنه. 
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تابان اونو دنبال خودش   یدهایتوجه به تهد  ی. هاکان بزنمیم  غیبه خدا ج یهاکان بذاربرم، ولم نکن-
خوام   ینداره صداشو انداخت رو سرشو وگفت: بابا ولم کن! نم یا دهیفا دید  ی. تابان وقتدیکش یم

تابان   کار نیدورشون جمع بشه. هاکان از ا یادیز ۀمگه زوره! سرو صداش باعث شد عد امی باهات ب
 عده مداخله کردند. هی. ارهیبود شاخ درب  کینزد

هم  هیره؟! بق باهات، زو  ادینم گه یم ؟یش یمزاحم ناموس مردم م یآقا مگه خودت ناموس ندار -
به   ینگاه  هیتابان  م؟یادبش کن یخوا  یگفتند. دو جوون جلو اومدند: خانم م  یم یز یچ هیهرکدوم 
هاکان  یحرکت ازدستها  هیبه دو پسر کرد. ازغفلت هاکان استفاده کرد ودستشو با  ینگاه هیهاکان 

هاکان شد.اخم کرده رو به جمع کرد:زنمه! به  ریکرد. هنوز دو قدم نرفته که دوباره اس دیکش رونیب
تابان   یتقالها د؟ینداشت  یخانوادگ  یتا حاال خودتون دعوا د؟یکن  یرو تماشا م  ی چ دیدار ؟ی شماها چ

 گل کرد.  شی لجباز  دینرس  ییبه جا

مرده گنده! رو به جمع گفت: مزاحمم شده تو رو   کشهیکجا من زِنتم؟ خجالتم نم ؟یگیآقا چرا دروغ م -
جر وبحثها دعوا به پا شد.   نیشد. تو ا  دهیهم وسط کش گهیچند نفر د ی. کم کم پادیخدا کمکم کن 

داشت. هاکان   ه. هنوز زد و خورد ادامسادیوا یمنتظر تاکس  ابونیتابان از معرکه فاصله گرفت وکنار خ 
لحظه دلش به حال هاکان  هی.  ستادیپاش ا یجلو یبه جون هم افتاده بودند. تاکس گهینفردوچند 

اومد با   ادش ی یبود. وقت ینفر به چند نفر نامرد  هیخورد اما    یوهم م زدیهم م نکهیسوخت. با ا
پاش   هیو  ودب یپاش تو تاکس  هیپشت سرش.  یبه قلبش زده بود پشت کرد به دعوا شی حرفهاش ن

  ینه؟ نگران ازتاکس  ای دیشیسر جا خشکش زد. راننده گفت:خانم سوارم یادیفر یکه با صدا رونیب
سست جلو   یی شلوغ تر ازقبل شد. با قدمها تی لب غر زد وحرکت کرد ورفت. جمع ریشد. راننده ز ادهیپ

ش هر  زد.ضربان قلب  ررو کنا  تیباشه. با دست جمع فتادهی ن یکس  یبرا  یکرد اتفاق یرفت. خدا خدا م
دهنش گرفت   ی. دستشو جلونیزم  یحرکت افتاده بود رو ینفر اون وسط ب  هی رفت.   یلحظه باالتر م
. با  زدیبه اورژانس زنگ م شونیکیبودند.   سادهیباالسرش وا ینشه. چند نفر  غی به ج  لی تا صداش تبد

  نهیس ۀاز شدت ترس قفس انم؟: حالت خوبه خد یکه کنارش بود دوال شد وپرس ی افتاد. خانم  نیزانو زم
تابان گفت:خانم شما   دنیبا د ون یاز آقا یک ی. ختیر ی صدا اشک م  یرفت و ب  یم  نییاش باال وپا

. نگاه پردرد  دیچه خوب شد نرفت شهیم داشونیاالن پ ، یاورژانس و کالنتر  میزنگ زد  د؟یینجایهنوزا
تا   نیخودشو کشوند رو زم انبود. تاب دهیاز اشک تابان. رنگش پر سیهاکان نشست رو صورت خ 

بشه! به  ینطور یخواستم ا  یگفت:نم هیخفه از بغض وگر یی سرش. با صدا ریکنارش. دست برد ز دیرس
 کرد. ی م جادیحرف زدن وقفه ا  نیخدا... نفسش ب
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ف زدن نداشت. مردم متعجب  حر  ی کنم، دردت به جونم.هاکان از درد نا یفقط...خوا....ستم....تال...ف-
 گفت.  یم  یز ی چ هی یکردند. هرک  یصحنه نگاه م  نیبه ا

 شناسند...  یرو م گهی که همد نهایبابا ا یا-

 احمق...  ۀدختر دی خواست به مراد دلش برسه که رس  یفقط م-

 ...مینگو سرکار بود میکرد یدختره همدرد نیما را باش با ا-

 اش کنه...   هیخواست تنب  یزده که شوهره م یچه گند ستیگفت زن! معلوم ن شهیم نمیبه ا-

 اسکول...  ۀما را منتر خودش کرده دختر-

بود که چاقو خورده   یکه براش مهم بود هاکان یز ی نداد،تنها چ تی حرفها اهم نی کدوم ا چیبه ه  تابان
 رفت.    یرو افتاده و داشت ازش خون م  ادهیوسط پ

 آمبوالنس اومد... ریآژ یکنم... صدا  یهاکان منو ببخش! خواهش م-

کرد چشماش ورم وصورتش پف کرده بود. تارا در آغوش   هیچند ساعت تابان از بس گر نیا تو
 .  دشیکش

ن با دستمال . تاباذاشتمیتنهاتون م دیمن بود نبا ری تقص شه،یحالش خوب م زمی نگران نباش عز-
لحظه از پشت صداش کرد. برگشتنش همزمان شد با   هی دماغشو پاک کرد و از تارا فاصله گرفت. هانا 

گفت: هانا   یتو دماغ  یچشماش گرفت ناراحت و با صدا ی. دستشو جلولی موبا نینورفالش دورب 
 رو گونه اش زد.  یهانا بوس  ه؟یوقت مسخره باز ناال

  هیانداخته  یزنش خودشو به چه روز  نهی بب  ادیداداشم بهوش م یخوام وقت ینه قربونت بشم م-
گشت   یرفت وبرم  یبلند شد وعرض سالن رو م یمدرک محکم ومستدل دارم. ماهور از رو صندل 

 کم آروم باش.  هی  یفتی ازپا م ینجور یگفت. پروانه گفت:ماهور جون ا یومرتب ذکر م

 االن سه ساعته اون تو هستند.  کشهین چقدر طول مچاقو خورد هیچطورآروم باشم؟! مگه عمل -
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 یرفت. هاد  یسر م هیماهور وتابان وبق  ۀهنوز دوساعت نشده خواهِر من!... کم کم داشت حوصل-
  رونیدکتر از اتاق عمل ب قهیدق  ستی . بعد دو ساعت وبدیپرس  یگرفت وحالشو م  یمرتب تماس م 

 اومد. ماهور سمتش پرواز کرد. 

. آتان دست رو شونه اش رمی م  یم یحال پسرم چطوره؟ دارم از نگران  دیدکتر تو رو خدا بگ یآقا-
و رو به  دیپشت گردنش کش یدست یتازه کنه. دکتر ازخستگ   یزد:خاله جون اجازه بده دکتر نفس

شکرت. تابان نفس    ای برد: خداماهور گفت: مادرجون حالش خوبه نگران نباش. ماهور دست دعا باال
. نشست رو  شهیحتمًا پس زده م دنشیدونست اگر بره د یداد، ته دلش م  رونیشده شو ب  حبس
اومد کنارش نشست   امیداد بره خونه. ت تی شب بود ماهور رضا ازدهی و منتظرشد. ساعت   یصندل

تکون داد:  یگوشه زل زده بود، سر  هیبرسونمت خونه؟ تابان به  یای:مدی گردنشو کج کرد وپرس
 هست،اما االن نه. یتاکس  امیخواستم ب

 ش؟ ی نیبب   یبر  یخوا  ینم-

 . رمیم-

 افتاده؟  یتو وهاکان اتفاق نیتابان؟! ب-

 . ستین یز ینه!نه! چ-

 .  یروم حساب بازکن  یتون یم  یبه کمک دار   ازین یهر وقت احساس کرد-

 کردند.  ی ممنونم. با اومدن تارا وپروانه بلند شد. پروانه وتارا مکث-

خواد بمونه. پروانه دلسوزانه گفت:مواظب خودت باش   یاون گفت:م  یبه جا امیمادر؟ ت  یای تابان نم-
جواب داد: مواظبم مامان. با رفتن مادرش   یگرفته ا ی. تابان با صدازمی عز یهواسرده تو سالن نمون 

کنار خودش احساس کرد. با پشت دست اشکهاشو پاک   ویک یه فوران کردند. نشستن اشکهاش دوبار
 کرد. 

به صورت هانا   ه؟یچ یها برا هیگر  نیاون که حالش خوبه پس ا ؟یکن  یم تی خودتو اذ  نقدریچرا ا-
بود  کیرو تو دلش نگه داشته بود نزد  یز یچ نکهیشد اشکها پشت پلکهاش لونه کرد. ازا  رهیخ

 رفت.  یم  نییهانا نوازشگر پشتش باال و پا یمنفجربشه. تو بغل هانا جا گرفت. دستها
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  یشناسمت که جنس ناراحت یم ی قدر  نی! ایکش یخودتو م یدار  نطوریشده ا  یز یچ هیتابان!حتمًا -
گذاشت تا تابان  د؟یفاصله گرفت شده؟ چرا سه هفته اس تو وهاکان از هم یچ ی گیهاتو بفهمم،حاال م

گرفته گفت:   ییروبروش. با صدا  وارینداشت. زل زد به د  ختنیر یبرا یاشک  یکنه. وقت  هیخودشو تخل 
 ؟ ینگ یز ی چ یبه کس یدیقول م

 گهیرازدار همد مایمنو تو وآ شهینرفته هم ادتی! یدوستم ،یزن داداشم باش نکهیقربونت بشم قبل ا-
زبون لب خشک شده شو تر کرد. شروع کرد به حرف زدن. هانا تا آخِرحرفهاش سکوت  . تابان با میبود

رو سرش    درو که بهم زده بو  یحرف یخواستم تالف یتابان تموم شد گفت:به خدام یحرفها  یکرد. وقت
 ویهمه چ یچقدر دوستش دارم،اون روزهارا دمی! تازه فهمشه،هانایم  ینجور یدونستم ا ینم ارمیدرب

  رون،یبودم و زدم از خونه ب یلج، نذاشت حرف بزنم، منم عصبان  ۀخراب کرد وهاکان هم افتاد رو دند
بهت شک   یکرد  ینم  یزد وگفت:اگر تالف  ی. هانا لبخندشهیم  یعصبان دنشیدونم اگر برم د یاالنم م

 . شی نیبب  یبر  ستین ی کس تا یخوا  یمونم، م یم ششیکردم! امشب من پ  یم

 ترسم. یم-

 باشه؟  دهیترس  یتابان تا حاال از کس  ادینم  ادمیتابان وترس؟! -

 داداش تو از دراکوال هم ترسناک تره. نیا-

 ؟یاگرترسناکه چرا بهش بله داد-

 .میهل گی خودم بود! داغ کردم وبله رو گفتم و با سر افتادم تو د  یاز کله خر -

و به اجبار هانا رفت تو   دیکش یپاشو! پاشو برو تا خوابش نبرده حداقل حرفهاتو بزن. نفس بلند-
  دیسرش بود. آروم وآهسته قدم برداشت تا رس یاتاق چراغ باال ییکه هاکان بود. تنها روشنا یاتاق
راه رفته رو   دی. چشمهاش بسته بود. ناامداریب ایتا مطمئن باشه خوابه  دیشک  یتخت. گردن کینزد

 شد.  خکوبی سرجاش م  دهیبرگشت. دم درنرس

گرفت. راه رفته رو برگشت. با    یآب دهنشو به زور قورت داد. خودشو محکم وجد  ؟یداشت یکار -
انداخت و گفت: معذرت   نییشد. سرشو پا شیو لب پاره شده اش دلش ر رچشمشیز یکبود دنید
 هاکان باال رفت.  یابرو  یتا هیخوام.  یم
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  یراض رونی زبونش نکشه ب  ریرو از ز یدونست تا هاکان حرف اصل  یبابت؟! تابان سرشو باال آورد.م-
 . ستی ن دنیبه بخش

 .ستمی ن  یمن مقصر اصل یدون  یخودت خوب م-

 شدم؟ ! حاال من مقصر ؟یکش یم شی با پا پ یزن ی با دست پس م-

  یم  شیوضع پ  نیا دیچرا با یکرد ینم  کمی! اگراون روز با اون حرف مسخره ات تحرییآره! مقصرتو-
تو کل   دیچی ! خواست رو دست چپ بچرخه که درد پیرفتار  نیا ی خودت بان یاومد؟ قبول هم ندار 

داد با لحن دورگه  رونی شد؟ هاکان نفس پر دردشو ب ی :چد یگفت. تابان نگران پرس یوجودش وآخ 
 !ی چی درد گفت: ه از یا

 . فتهیاتفاق برات ب نیخواستم ا ینم  یز یهاکان به جون خودت که برام عز-

 ؟ یآورد ی سرم م  یینبودم چه بال زی اگرعز میروزانداخت ن یبودم به ا  زیبرات عز-

ثابت کنم دوست دارم؟ که   ی! بابا چطور یدیمکشش  یاما تو ه  ارم،یتا از دلت درب  نجامیمن اومدم ا-
  ستین نیسنگ نقدریا گهیکردم تاوانش د یخبط  هیحاال من  ست؟یاحمق درست ن  یاون هارا یحرفها

  یوالنسکوت ط نیمدت به پنجره زل زد. از ا هینزد.  یحرف گهید دیسکوت هاکان رو د یبه خدا! وقت
 مدت خسته شد. 

مدت خوب   نیا یتو هم تو ،ینیب  یمنو نم گهیکه رفتم د نجایکه دوست دارم! از ا یباشه! قبول ندار -
 میاگر هم نه! هر جور تو تصم ،یچیکه ه میباهم ادامه بد یدیرس  جهینت نی فکرهاتو بکن اگر به ا

اتاقو ترک کرد. هانا با   نیسنگ  ییندارم، پس تا اون موقع خداحافظ. با گامها یمن مخالفت  یر یبگ
 نم اشکشو با بغض پس زد.  ؟یکن  شی راض یشد؟ تونست   ی: چدیلبخند زنان پرس دنشید

  شیتابان،پ یحد ناراحت کرده. با خداحافظ   نیشده که تابان رو تا ا یمونده بودچ ؟هانایندار  یکار -
 هاکان رفت...    

                 ******************************************** 

بود   امکیشون پ   یگذشت. تنها راه ارتباط یم یماه کیاومده بود  رونیاز شرکت هاکان ب یوقت از
اون معاون شده و  یبه جا کای بود. به خانواده اش گفته بود ها یمعمول یاونم درحد کار وحرفها 
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 هی شتابان مجبور شده به خانواده ا نکهیاز ا مایاومده. آ رونی هاکان بخودش داوطلبانه از شرکت 
با هاکان  نکهیا ۀرفت به بهون  یم رونی ب  مایرو بده ناراحت بود. اکثر اوقات با آ یبزرگ  نیدروغ به ا

 ۀرفت. تو کاف  رونی ب مایبا آ شهیمثل هم  یبوده تا خانواده اش بهش شک نکنند. اون روزعصر 
 .ردندهر دو سرشون روباال آو  یمرد ینشسته وآروم سرگرم حرف زدن بودند که با صدا یشگیهم

بدون مالحظه  مایمهراب اخم کردند. آ دنیوتابان با د مایآ نم؟یمحترم! اجازه هست بش یخانمها-
 کنار تابان. یخال ینشست رو صندل  یی. مهراب درکمال پرورمیخوا یمحل نم ی گفت: خروس ب

صد وده. مهراب رو به تابان   زنمیبرو وگرنه به جرم مزاحمت زنگ م  نجایرام خودت ازا! به احتیهووو-
تا حاال   ی: تابان جون؟ از کدندیباال پر مایآ ی. ابروهاادیخوشش ب سی گفت: فکر نکنم تابان جون از پل

 سکوت باال آورد.  ۀشما شده تابان جون؟ تابان دستشو به نشون یبرا  یخانم شکور 

 ؟یخوا یم  یچ ه؟یکارت چ-

 فهم!  زیآها! قربون آدم چ -

 زود حرفتو بزن و زحمتو کم کن.-

 

 حه میتوانید از لینک زیر تهیه کنید صف   445این رمان رو در  نسخه کامل  

https://zarinp.al/327605 

 

    

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

https://zarinp.al/327605
http://www.romankade.com/
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