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 5 جنجال عشق

 جنجال عشق

 یباسمه تعال
 

نمیدونستم چیکار کنم ، جدیدا به شدت نازک نارنجی شده بودم و حتی 
کوچک ترین حرف مهوش هم باعث می شد داغ کنم و اشک به چشمام 

هجوم بیاره . حاال که روبروم ایستاده بود و انگ ه*ر*ز*ه*گ*ی بهم می زد، 
طاق شد و با چشمای به خون نشسته نگاهش کردم ، بهم میگفت دیگه طاقتم 

ه*ر*ز*ه چون صبح تا شب سرکار بودم و پوالمو جای اینکه بدم به اونا پس 
انداز می کردم .سعی داشت هرجوری شده نفرتشو نشون بده حتی شده با 

 ! توهین کردن
 

 هان ؟ چیه الل شدی دختره ی بی سر و پا ؟ -
 

من هی می خوام بهت بی احترامی نکنم خودت نمی  حرف دهنتو بفهم ،-
 . ذاری

 
با عصبانیتی آشکارا به سمتم حمله ور شد و شروع کرد مشت و لقد پروندن به 

 ! بدنم
یکی در میون ضربه هاشو تو شکمم فرو می کرد ، با اینکه زن بود زورش از 

 . منی که روزی یه وعده غذا می خوردم بیشتر بود
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جه هام و داخل موهای نسبتا بلندش کردم و کشیدم ، جیغی با تمام قدرت پن

زد و دست از لقد پروندن برداشت ،تا جایی که زورم می رسید موهاشو 
 .کشیدم 

 
 ایـــــــــــی دختره ی عوضی حالیت می کنم .-

 
بازم به پنجه هام فشار بیشتری وارد کردم و بعد دستم و ول کردم ، به موهاش 

اهی پراز خوشحالی انداختم و به چشماش خیره شدم ، که کف دستم بود نگ
چشماش لبالب پر شده بود از شک و هر لحظه امکان بارش داشت .قبل از 

اینکه فرصت هرکاری و بهش بدم دستام و بردم باال و جلوی چشماش موهاش 
 . و تکوندم روی زمین

از پوزخندی زدم به قیافه وحشتناکش که آماده ی حمله بود و سریع قبل 
هجومش به سمت در دویدم و از خونه پریدم بیرون ، پشت سرم تا وسط 

  : کوچه اومد و جیغ زد
 .دختره ی نکبت ، برو برو به کــــــــــــارت برس ه*ر*ز*ه 

 
 مثل مسخ شده ها سرجام ایستادم و 

کمی با تعحب نگاش کردم ، قدرت بستن دهن نیمه بازم و نداشتم ، چشمام 
 پر شد ،
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ای سنگین همسایه هارو روی خودم حس میکردم ، نگاهاشون مثل نگاه ه

،محله تیری بود که به قل*ب*م اصابت کرده .متنفر بودم از این محله و آدماش
 . ای که اطراف شهر تهران بود و جزو پایین شهر محسوب میشد

پایین شهر بودنش چندان اهمیتی نداشت ولی مردمش انگار عادت کردن تو 
 . لت کننهر چیزی دخا

 
سرمو انداختم پایین و سعی کردم پچ پچاشون و نشنوم ، نشنوم تهمتی که 

  . مهوش بهم زد و بقیه باور کردن
 

 .نگاه کن نگاه کن چه مظلوم نمایی هم می کنه -
 .دختره محل و به گند کشیده -

 
  . باید بندازیمش از این محل بیرون تا شوهرا و پسرامون و از راه به در نکرده-

 
 به قدمام سرعت بخشیدم و سریع از اون محله و نگاه های کذاییش فرار کردم.

 
 تحمل این همه تحقیر شدن و نداشتم باید هرچه زودترکارم و عملی می کردم؛

 
گوشیم و برداشتم و به ایهان زنگ زدم، ایهان دوست بچگیم بود و همیشه مثل 

 ق جواب داد یک برادر پشتم بوده و حمایتم کرده . بعداز دوتابو
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 .صدای شادش گوشم و نوازش کرد :به سالم ببین کی زنگ زده
 

 سالم، ایهان ؟-
 جانم؟-
 می خوام ببینمت -

 
 اتفاقی افتاده؟-

 
 . نفس عمیقی کشیدم تا لرزش صدام کاهش پیدا کنه

 . نه چیز خاصی نشده! می خوام یکم باهات صحبت کنم-
 خیلی خب ، کجا ؟-
 پارک ...-
 .نیم ساعت دیگه می بینمت باشه پس تا  -

 باشه فعال. - 
گوشی و قطع کردم و خودمو به پارک رسوندم، روصندلی همیشگیمون نشستم 

 .و منتظر شدم
 

 ..سرم شدیدا درد می کرد، سرم و روی پاهام گذاشتم
 . صدای قدمای ایهان باعث شد سرم و باال بگیرم و نگاهی گذرا بهش بندازم

 ؟ این وقت شب بیرونی چرا ؟  سالم ،دیانا خوبی ?چیشده-
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 . به چشمای ابیش که نگرانی توش موج میزد نگاه کردم و لبخند زدم
قیافش خوب بود و چیزی که به صورتش جذابیت خاصی بخشیده بود رنگ 

 ... چشماش بود که دریایی بود
  : ایهان دستشو جلوی صورتم تکون داد و گفت

 وای دختر دیونم کردی می گم چیشده؟؟-
 

 یا بشین بهت میگم.ب-
 .کنارم با فاصله نشست و منتظر نگاهم کرد ، ل*ب*ا*م و با زبونم تر کردم 

 
ایهان هرچه زودتر کارام و بکنیم تا من زودتربرم حتی حاظرم همین االنم  -

 . فرار کنم من دیگه حوصله ی اون خونه و آدماش و ندارم
 

 چی شده مگه ؟-
اک بهش انداختم که خودش فهمید خسته از سوال تکراریش نگاهی وحشتن

 ! باز هرچی هست ، مهوش باعثشه
 

 !ایهان تو که همه چیز و می دونی-
دستاش و مشت کرد و چشمای سرخش و لحظه ای بست تا بتونه خودش و 

  ! کنترل کنه ، حرکات و رفتارش و از حفظ بودم
 
 .میدونم تواون خونه اذیت می شی ولی باید یکم دیگه صبر کنی -
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یگه نمی تونم مهوش مستقیما جلوی همسایه ها بهم برچسب ه*ر*ز*ه د-

 بودن زد همه باچشم بد نگام می کنن .
  : با چشمای گشاد شده نگاهم کرد و غرید

غلط کرده تو یکم دیگه صبرکن قول میدم توهمین دوسه روزه اینده باهم بریم 
 . از اینجا

 
 !چیییی؟؟مگه قراره تو ام بیای ؟-
 ! انتظارنداری که تنها بفرسمت یه کشورغریببله میام؛ -

پوفی کشیدم و ناراحت گفتم : ازاینکه نگران منی ممنونم ولی به مادرت 
فکرکردی؟ اون غیر از تو کسی و نداره، با اون قلب مریضش می خوای تک 

 وتنها ولش کنی؟
 . دستاش و الی موهای نسبتا کوتاهش برد و به عقب فرستادشون

 
 .رمی گیرم ،دیانا من نمی تونم دور از توباشمبراش یه پرستا-

 
معترض اسمشو گفتم : آیهــــــــان!!من نمی خوام توبامن بیای، اصال نمی 

 خواد توکمکم کنی ، خودم می رم دنبال کارام ، خداحافظ.
بعد از زدن حرفم بلند شدم سرجام ایستادم ، قدم اول و که برداشتم ایهان 

ه عزیزم؟؟باشه ، باشه ، با اینکه سخته اما فعال چراناراحت می شی اخ :گفت 
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 . "من باهات نمیام ، ولی کاراتو خودم درست می کنم
 

 .، پس منتظرم خبربدی؛ بهتره دیگه برمممنون داداشی -
 ! نگاهی خشمگین بهم انداخت که دلیلش و نفهمیدم

 می ری خونه؟-
 

 جای دیگه ای دارم به نظرت؟-
 

 .بیا بریم می رسونمت -
 . مزاحمت نمیشم با تاکسی میرم-
دیانا می دونی که خوشم نمیاد یه چیز و دوبار تکرار کنم، دیروقته بچه ، -

 . خودم می رسونمت
 

 . حسابی قند تو دلم آب شد که آیهان انقد هوام و داره
 
 . باشه من وببر خونه حاال که اصرار می کنی -

 : خندید و گفت
 چشم پرنسس من .-

 .هان ماشین و جلودرنگه داشتبعد نیم ساعت ای
 .داخل خونه کلید و داخل درانداختم و رفتم
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 .توی راهروصدای بابارو شنیدم ، داشت بامهوش بحث میکرد
 

شبه ۱۱بابا: مگه نگفتم نذار دیانا پاش و ازخونه بذاره بیرون هان؟؟االن ساعت 
 !! معلوم نیست کدوم گورستونیه

 
 اقا دورت بگردم فکرکردی به حرف من گوش می ده؟ مهوش:وای 

 
اخمام و کشیدم تو هم ، مهوش تو زندگی من نقش یه مار خوش خط و خال 

 . وداشت
 سعی کردم عصبانیتم و کنترل کنم.نفس عمیقی کشیدم و 

 وارد خونه شدم 
 . اروم سالم کردم

چه عجب به به خانوم :قبل از اینکه بابا حرفی بزنه مهوش با طعنه گفت 
 تشریف اوردین، خیابون گردی خوش گذشت؟

 مهوش راست میگه دیانا ؟ -
دستام و از حرص مشت کردم ، نبض شقیقم و حس میکردم ، بدون اینکه 

 . محلی به مهوش بدم جواب بابا رو دادم
 

 .شرمنده بابت دیرکردنم ولی بابا شما اشتباه فکر می کنید-
 . میگه اشتباه می کنیدوا بفرمایید اقا االنم که به شما  -
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 چشم غره ای به مهوش رفتم و ل*ب*م و به دندون گرفتم .
 ...بابا اینطور نیست من پیش ایـهــ -

 
ساکت شو، ساکت شو نمی خوام صدات و بشنوم ، ازفردا فقط واسه کارای -

ضروری می تونی از خونه بری بیرون درغیراین صورت خودت می دونی چی 
 میشه!

تو هم و حق به جانب گفتم : ولی باباشما اصال به من اجازه اخمام و کشیدم 
 .حرف زدن نمیدید ،مهوش بود که باحرفاش باعث شد از خونه بزنم بیرون 

 
 ? مهوش:اوا خاک برسرم دخترم دیاناجان مگه من چی گفتم

 
 بابا:بس کن دیانا اون مادرته کدوم مادری دخترشو ازخونه فراری می ده؟

 
اون مادر من نیست شم ایادتون رفته مادر من  به قول شما زیر یه نه بابا ؛ نه ، -

 ! خروار خاک خوابیده و زن شما هم نمی تونه جای مادرم و بگیره
 

بغض داشت گلوم و خفه می کرد نمی خواستم اشکام و مهوش ببینه، باسرعت 
دویدم سمت اتاقم روی تختم درازکشیدم ،عکس مامانم و ازباالی تختم 

ب*غ*لش کردم ،چقددلم تنگ شده بودبراش...بابا رو دوست  برداشتم و
داشتم ، بابا هم دوستم داشت این و حس می کردم چون عاشق مادرم بود و 

،اما انگار مهوش جادوش کرده بود ، هرچی مهوش می من ثمره ی عشقشون 
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گفت بی چون و چرا قبول میکرد ، آقا آقا از دهنش نمیفتاد و به نظر من بیشتر 
یه خدمتکار پدرم بود تا زنش ، با حرفاش یه جو مردساالری توخونه شب

 ! حکومت شده بود ، البته مردساالری به خواست همسر
 

خورد بادیدن اسم ایهان لبخندی تلخ توافکارم غرق بودم که گوشیم زنگ 
گاه رول*ب*م نشست، همیشه وقتایی که ناراحت بودم پیداش می  ناخودآ

 ایهان؟شدـ؛ جواب دادم:جانم 
 پرنسس من تو باز یادت رفت سالم بدی؟-
 اوپس،سالم جانم ؟ -
 خوبی تو ? چیزی شده ؟ -
 .اره خوبم ، نه چیزی نیست  -
 . مطمئنی دیانا ؟ صدات یه جوریه-

 
انگار گرفتگی صدام خیلی ضایع بود که ایهان از اون فاصله هم متوجه شده 

 بود ،
 . چیزی نیست فکر کنم سرما خوردم- 

 
 غ که شاخ و دم نداشت ، داشت ؟ درو
 

دمت گرم حاال من شدم غریبه؛ من که می دونم گریه کردی صدات داد -
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 .میزنه
 ! پوفی کشیدم ، باهوش لعنتی

 .با بابا بحثم شده-
 پوفی کرد و مثال بحث و پیچوند .

 !بذار یه چیزی بهت بگم که هرچی غم وغصه داری یادت بره-
 ? بی حوصله گفتم : چی

 
 .میام دنبالت اون وقت بهت میگم فردا-

حرصی دندونام و رو هم ساییدم و زیر لب گفتم وقت گیر اورده ها و بعد با 
 : لحن مهربونی گفتم

 !ایهان عزیزم تو که میدونی من چقد کنجکاوم تافردا می میرم ،االن بگو-
 

 !حاال شدم عزیزم؟؟کنجکاو نه فضول، پرنسس من تو فضولی-
 ب فضولم دیگه؛ توکه می دونی چرا اذیتم میکنی؟؟؟؟توهمیشه عزیزمنی خ-
 .تا فردا باید صبرکنی، شبت بخیرپرنسس من-

 .بدون اینکه اجازه بده حرفی بزنم گوشی و قطع کرد
 

 . بخوابمخیلی خوابم میومد سعی کردم به چیزی فکرنکنم واروم 
 
 

 . صبح باصدای مهوش که غرغر میکرد چشمام و باز کردم
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 . گه ظهره بلندشو نهار درست کن ببینماوف اوف لن-

با این حرفش سیخ سرجام نشستم و با چشمای از حدقه در اومده گفتم : 
 !کــــی؟ من؟

 غیر از تو کس دیگه ای هم اینجاس؟؟ :نیشخندی ریزی زد و گفت 
 

اره ،غیراز من چند نفر دیگه هم تو این خونه زندگی می کنن؛ بعدشم اینا -
 وظایف زن خونـــس .

 .پوزخندی زدم 
 

  !من سرم درد می کنه-
 . خب به پریناز بگو-
 !دخترم خستس خوابیده-

 
 . چشمای درشت شدم و محکم روی هم فشردم تا حرف نامربوطی بهش نزنم

 منم خستم می خوام بخوابم.-
باشه یه اشی برات بپزم دیانا  :انگار منتظر مخالفت من بود که سریع گفت 

 !خانوم
 

 . ین حرف رفت بیرون و در و کوبید بهمبعد از گفتن ا
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، زیرلب به جهنمی گفتم ، فوقش میخواد دروغ چرا ، پشیمون شدم ،البته یکم 
 ... بابام و پر کنه و منم چندتا کتک نوش جان کنم ، غافل از اینکه

 
اول صبحی حالم و گرفت؛ سعی کردم دوباره بخوابم ، ولی بی فایده بود،بلند 

اتالف وقت تصمیم گرفتم اتاقم و تمیز کنم ، جمعه بود و  شدم و بعد از کمی
 . مجبور نبودم برم سرکار

ساعت دو بود که صدای شکمم دراومد، رفتم سمت اشپزخونه یخچال و 
 .بازکردم چیزی توش نبود

 …مهوش٬مهوش-
 .چیه؟خونه رو گذاشتی روسرت-
 من گشنمه چراچیزی تویخچال نیست؟-

 : زخند گفتابرویی باال انداخت و با پو
 ! چیزی واسه خوردن نداریم-
 پس شماچی خوردید؟-
 کوفت ؛ توام می خوری برات بیارم؟ -

 .نفسموباصدابیرون دادم وسمت اتاقم رفتم.بحث با این زن بی فایده بود
 

 دستم و بردم زیر بالشم تا گوشیم و بردارم اما نبود ، هرچقد گشتم نبود ـ
 یعنی چی؟ یعنی کسی برش داشته ؟ 

 . ستام و تو موهام کشیدم و پریشونشون کردمد
  ;سمت در،نیش پرینازتابناگوش بازبود دراتاقم بازشد برگشتم
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 گوشیم وتو دستش تکون داد

 چشمام و ریز کردم و با لحن تهدید وار گفتم : پریناز اون وبده به من.
 نگاه خبیثانه ای بهم کرد وگفت : و اگه ندم؟

 ن .باید بدی پریناز عصبیم نک-
 : بی توجه به من سرش و کرد تو گوشیم و با خنده گفت

 ! وای ببین یه مخاطب بیشتر نداره اونم اسمش ایهانه
 ازپله ها دوید پایین منم دنبالش دویدم 

 
 .پریناز اونو بده به من گفتم-
 نوچ نمی دم.-

 . توخونه دنبالش می دویدم که یهو دربازشد و بابا اومد
صورتش و ب*و*سید وگفت: سالم بابا جونم خسته  پرینازدوید طرف بابا و

 نباشی.
 بابا:سالم به روی ماهت دخترم سالمت باشی.

تا جایی ٬به حالت چندشی به پریناز نگاه کردم که بابام صورتش و ب*و*سید
که یادم میاد عید به عید با بابا روب*و*سی میکردم ، کال از ماچ و ب*و*سه 

 . نفرت داشتم
 

 .ته نباشیمن:سالم بابا خس
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 سالم ممنون، چخبرته صدات تا سرکوچه میاد؟-
 .بابا راستش پریناز گوشیم و برداشته اون و می خواستم ازش بگیرم-

 
 ! خب اینکه جیغ و داد نداره ؛دخترم ببرگوشی خواهرت و بهش بده-

 
 . پریناز چون کوچیک تر از من بود بیشتر مورد توجه قرار می گرفت

 
 . نم ولی اولش باید یه چیزی نشونتون بدمپریناز:چشم باباجو

 
 . و به دنبال این حرفش ابرویی برای من باال انداخت

 
 چی دخترم؟-
 .اینجارو نگا کن اسم پسر تو گوشیشه آقا آیـــهان -
 می شناسم ،ایهان پسرخوبیه مثل داداش دیانا می مونه . -

چشمکی  حاال نوبت من بود ، پوزخند بی صدایی بهش زدم و نا محسوس
 . حواله ی صورت متعجبش کردم

 واقعا؟!پس میشه داداش منم باشه؟-
 !بله دخترم چرانشه-

 .پرینازگوشیم و اورد داد بهم
 .لبخند پیروزمندانه ای زدم وبه اتاقم رفتم
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 تصمیم گرفتم یه دوش اساسی بگیرم ، بعدازحموم جلو ایینه نشستم .

ولی دیگه حوصله ای برام نمونده  قبال عاشق ارایش کردن بودم اونم غلیـــظ ،
 .بود! موهام وشونه کردم وهمه رو ازباال بستم

تو ایینه به چشمام نگاه کردم چشمام کپی برابر اصل مامانم بود؛چشمای 
 . هردومون سبزتیره متوسط وکمی کشیده مژه های مشکی که چندان بلند نبودن

 
 .دستم بود و پوشیدم وازخونه زدم بیرونلباسی که دم 

 . خداروشکر کسی از اهل خونه متوجه رفتنم نشد
 .به ایهان زنگ زدم ، دومین بوق نکشیده برداشت 

 ?جانم پرنسس-
 سالم یادت رفتا ،من بیرونم میای دنبالم؟-
اخه توکه به من زنگ میزنی هوش وحواس ازسرم می پره؛ بله حتما میام شما -

 !! بگو کجایی درعرض دوثانیه رسیدم
 .سرکوچمونم ، پس منتظرتم فعالدیـــوونه! -

 . امان حرف زدن بیشتر بهش ندادم و قطع کردم
 .به یه درخت تکیه دادم و منتظرایهان شدم

 ! کالفه به ساعتم نگاه کردم ،دوثانیه ی ایهان شده بود نیم ساعت
 

گوشیم و برداشتم تا به ایهان زنگ بزنم که کسی ازپشت چشمام و گرفت، 
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اشنایی که متعلق به ایهان بود گفت : هیس  جیغ ارومی کشیدم صدای
 ! دختر؛پرده گوشم پاره شد

 
 ایهان تویی؟-

 . چه سوال مسخره ای کردم ،خودم خندم گرفت
 .نه په اقا دزدم میخوام تورو بدزدم-

 
 .خب حاال ، بامزه دستات و بردار -
 .البته دزدم تورو بدزده یه چیزی میذاره روت و برت می گردونه  -

 
و از روی چشمام برداشت، برگشتم سمتش و یه نیشگون ازبازوش دستاش 

 …گرفتم که باعث شد اخ بلندی بگه 
 

 ? که حاال دزد من و پس میاره-
 نه نه غلط کردم.-

 هردوخندیدیم 
 !پس ماشین قراضت کو؟-

نوک مدادی که به لطف وسواسی  ۴۰۵البته همچین قراضه هم نبود ، یه پژو 
 . می زدبودن ایهان ،همیشه برق 

 
 .دست یکی ازدوستام امروز و مجبوریم پیاده بریم-
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 باشه، راستی ؟ -

 
 !عین ماستی -

 
 !اه ایهان باز گفتی -

 
 .وا حقیقته دیگه عزیزم ، دختر که نباید انقد سفید باشه -
 .من که زیاد سفید نیستم ، سبزه ی رو به سفیدم -
 اره اره منم سبزه ی رو به برنزم .-

 .ادامه ی بحث و بیخیال شدم ، ایهان کم نمیاورد ریز خندیدم و
 
 ? خب حاال اون خبره که می خواستی بدی چی بود -

 
 دختر تو هفت ماهه به دنیا اومدی؟-

 ! از دیروز من و کاشتی ها :نگاهی حرصی بهش انداختم و گفتم 
وبعد از گفتن این حرف صورتمو به نشونه ی قهربه سمت مخالفش 

 . چرخوندم
 .که موقع قهرکردن نازم ومی کشید،ایهان بود تنهاکسی

 !منم بدم نمیومد یکم خودم و لوس بکنم براش
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بدون توجه به لوس بازی من با لحن بامزه ای گفت : دیاناجان عزیزم تسلیت 
 .میگم غم اخرت باشه

 
 باتعجب برگشتم سمتش 

 بلند بلند خندید و به لباسام اشاره کرد
 .ا مشکی پوشیده بودمنگاهی به خودم انداختم سرتاپ

 
 اخمی کردم و با لحن جدی گفتم :خیلی بی مزه ای ایهان یکم ادم باش.

همه این درخواست و می کنن ولی خودم احساس رضایت میک نم از گوله -
 نمک بودنم ،درضمن اگه من ادم بشم تو با کی همکالم می شی ؟

 
 .مایید رسیدیمخب پرنسس من بفر :چشم غره ای بهش رفتم که دوباره خندید 

 
 . جلوی یه کافی شاپ بودیم ایهان اشاره کردکه برم تو، منم رفتم

 
 ? خب دوست داری کجا بشینیم-

 
 درجوابش شونه هام و باال انداختم 

 کناراون پنجره خوبه؟؟ :لبخند ارومی زد و گفت
بدون اینکه نگاهی به جایی که اشاره کرد بندازم سرم و به نشونه ی تایید تکون 

 .مداد
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 . با اومدن گارسون ایهان کیک وچای سفارش داد
 

 پرنسس من چی می خوره؟ -
 .هیچی نمی خورم -

 
 اخماش و کرد توهم وگفت:چــــــرا؟

 با جدیت تمام گفتم :چون توجلوم نشستی توروکه می بینم اشتهام کور میشه .
 

چند لحظه با بهت نگام کرد و بعد روبه گارسون گفت : دوتا کیک و چای 
 طفال

 
 .دیاناخانوم قهرم باهات:بعد از رفتن گارسون فوری گفت 

 !اه اه مثل دخترا شدی -
 و بعد اداشو در اوردم 

آهسته خندید و با طعنه گفت :من که مث تونازکش ندارم پس ترجیح می دم 
 .قهر نکنم

 )تو دلم گفتم )چقدم که من نازکش دارم
 

 گارسون سفارشامون و اورد 
 دیانا عزیزم؟-
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 وم؟ه-

 
 قهری ؟-
 اوهوم-

 
 ! شونه هاشو بی تفاوت انداخت باال و گفت : بهتر منم خبر و نمیدم بهت

...- 
 

 زبونت و موش خورده؟-
...- 

 . دیانا اگه حرف نزنی منم چیزی بهت نمیگما-
 

 .خب باشه بگو دیگه-
 

کارای رفتنت درست شد اخرهفته ٬ایهان لبخندی زدوگفت : افرین حاالشد
 .اونوری

خبری بود که هر لحظه انتظار شنیدنش و می کشیدم ولی نمی دونم چرا دلم 
  ! گرفت

 
 هم خوشحال بودم هم ناراحت
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 . خوشحال واسه رها شدنم وناراحت برای دوری از ایهان و پدرم
 

 ?چیشد دیانا قیافت گرفتس-
 

 ...ایهان دلم برات تنگ می شه-
 چونم لرزید

هنوزم وقت داری ها، می تونم همه چیز و  اخماشو کشید تو هم و گفت : دیانا
 . کنسل کنم

 
 . شک به دلم افتاد ولی از یه طرفم مطمئن بودم میخوام خودم و گم و گور کنم

 
 .چیزی نگفتم ، ایهان دستمال برداشت و اشکامو پاک کرد ولبخند گرمی زد

 
 .ازحضورش احساس ارامش می کردم

 
 دیانا؟؟-

 
 جانم؟؟-

 
   هیچی-
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 .وا!بگوخب-

 
 یادم رفت-

 میخوای منو بپیچونی؟:مشکوک نگاهش کردم و گفتم 
 نه بعدا میگم .-

، ندایی درونم صدای بمش مرتعش شده بود ، دستام مشت شد روی پام 
 . میگفت : دیانا مجبور نیستی بری

 
 !! اما امان از وقتی که لج کرده باشی با خودت ، با دنیا ، با ادماش

 
 باشه -

 . تای کشیدش و دور فنجون چای حلقه کردسکوت کرد و انگش
 ایهانی ؟ -

 هوم؟ :به چشمام نگاه کرد 
 

چرا دیگه ابجی صدام نمی کنی؟ نکنه دیگه دلت نمی خواد ابجی ای مثل -
 من داشته باشی ؟ 

 
به وضوح پریدن رنگش و احساس کردم ، چشماش و بست و نفس عمیقی 
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 .کشید
 . زیبایی پرنسس بیشتر بهت میاد چون مثل پرنسسا-

 !درجوابش لبخند زدم و گفتم :مرسی ایهانی ، بهتره بریم وگرنه بابام میکشتم
 نفس حبس شدش و آزاد کرد و گفت : باشه پرنسس من بریم.

 . ایهان تاکسی گرفت و با هم سوار شدیم
 .توراه هردو ساکت و غرق در افکارمون بودیم

وا حسابی تاریک شده بود من فکر این بودم که االن جواب بابا رو چی بدم .ه
!  

 
نزدیک خونمون که رسیدیم بابارو جلو در دیدم !به وضوح رنگ از صورتم 

 . پرید
گاه به بازوی ایهان چنگ زدم متوجه تغییر چهرم شد وگفت: نگران  ناخودآ

 !نباش دیانا من باهاش حرف میزنم
 

 رفتیم جلو ...
 .باصدای لرزونی گفتم :سـ...سالم بابا

 
 .عمو ایهان:سالم

 
 بابا توجهی به ایهان نکرد و با عصبانیت منونگاه کرد 
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 کجابودی تا االن هان؟؟-
 

 . ایهان:عمو دیانا با من بود ،من شرمندم
نگاه لرزونم چرخید رو مهوش که با تمسخر و خباثت نگاهم میکرد ، کار 

با اخودشه ، اون بابام و پر کرده وگرنه اگه اون سر دنیا هم با ایهان می رفتم ب
 ! چیزی نمی گفت

 . چندتا از همسایه ها از پنجره به ما نگاه می کردن
 
 

بابا دستم و گرفت و کشیدتم تو حیاط ، بدنم لمس شده بود ، دستم و با شدت 
کشید که به خاطر شل بودنم افتادم روی زمین ، بدنم شدیدا درد گرفت؛ اخ 

دستشون و پس بلندی گفتم وچشمام پرشد ،مهوش وپریناز دویدن طرفم ، 
 . زدم و بلند شدم ایستادم

 .نگاهم به ایهان افتاد که دندونای کلید شدش و روی هم می فشرد
 

 ایهان:عمو خواهش میکنم اجازه بدید توضیح بدم.
 

بابا نیم نگاهی بهم انداخت و بعدگفت : پسرم من از تو ناراحت نیستم بهش 
نم، باید یه جوردیگه حالیش کگفته بودم حق بیرون رفتن نداره ولی مثل اینکه 

 توام برو؛ ممنون که تا اینجا اوردیش .
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 !بابااومد تو ودر وبست ، حتی اجازه حرف زدن به ایهان ونداد
 

 .دختره خیابونــــــــی حالیت می کنم-
 

این و گفت و به سمتم اومد ، پریناز پرید جلوش ، متعجب نگاهش کردم 
ل مسخ شده ها به پدرم نگاه می کردم ، ،ایهان به در مشت میکوبید و من مث

اولین بار بود که همچین حرفی بهم زد ، اولین بار بود که قهرمان زندگیم ، 
کسی که الگوم بوده همچین حرفی بهم زد ، هضمش برام سخت بود ، حرفش 

  . برام خیلی گرون تموم شد ،خیلی
مهار کنه ،  چشمام تار می دید ، پریناز گریه میکرد و سعی داشت بابا رو

بازش کرد ، یک قدم رفتم عقب ، سرم گیج رفت،  مهوشم به سمت در دوید و
 قدم بعدی ، 

بابا پریناز و کنار زد و به سمتم اومد ، بازو هامو گرفت و محکم تکونم داد 
،نمی تونستم نفس بکشم ،لحظه ی اخر فقط چهره ی برافروخته ی ایهان و 

 ....دیدم و بعد سیاهی مطلق
 

و باز کردم و قبل از هرچیزی چشمم به سرم باال سرم افتاد ، بابا و چشمام
ایهان کنار تخت بودن و داشتن صحبت می کردن ، ایهان با چهره ای 

مضطرب نگاهم کرد ، تا دید چشمام و باز کردم سریع سمتم اومد و پرسید : 
 دیانا جان خوبی ؟ 
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به یه طرف :  سعی کردم لبخند بزنم اما نتیجش شد کج شدن ل*ب*ا*م

 خــ..خوبم 
 

بابا اومد ، با دیدن چشمای سرخش که ندامت توش موج میزد پی به حالش 
بردم ، پدرم هنوزم قهرمان من بود ، هرچند ،اون حرفی که زد ریشه ی 

قل*ب*م و سوزوند اما بازم پدرم بود ، نمیتونستم این همه سال زحمتاش و 
 ... نادیده بگیرم

 
چرخوندم تا بغض توی چشماش و نبینم ، فکر کرد سرم و به سمت مخالف 

 دیانا ..بابا ؟  :ازش ناراحتم که با لحنی پشیمون گفت 
 . ایهان از اتاق رفت بیرون ، تنهامون گذاشت تا پدرم راحت حرف بزنه

 
دست گرم بابا که روی دستم نشست قطره اشکی از چشمم روی بالش چکید 

ودم ، احساس آرامش و امنیت به سراسر ، خدا می دونه چقد دلتنگ این گرما ب
 .وجودم منتقل شد

 
 . دیانا پدرتو ببخش ، عصبی بودم-

 
 . پوزخند تلخی زدم ، برگشتم طرفش و دستم و از تو دستش کشیدم بیرون

من کی باشم که ببخشم ، حق با شماست ، من اگه یه ساعت دیر بیام خونه -
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عتم دیر کنه ،اشکال نداره با خیابونی ام ، اما اگه اون یکی دخترتون دوسا
  ! دوستاشه

 
اشکایی که رو صورتم روون بودن و با پشت دستم پاک کردم و بلند شدم 

نشستم ، بابا با چشمای غمگینش نگاهم کرد و بعد سرش و انداخت پایین و 
 . با قدمایی کند از اتاق رفت بیرون

 . مدچند دقیقه بعد ایهان وارد اتاق شد و مستقیما به طرفم او
 

 . ایهان می خوام برم خونه-
 

 . چند دقیقه دیگه سرمت تموم میشه می ریم-
 ساعت چنده ؟  -
 سه -
 سه صبح؟ -

 
 !چشماشو به نشونه ی تایید باز و بسته کرد که آه از نهادم بلند شد 

  !پس صبح خواب میمونم به احتمال زیاد -
 

 ره فردا جایی بری ؟ مگه قرا :ابروهای ُپرشو توی هم کشید و با تحکم گفت 
 سرکار نباید برم ؟؟؟ -
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  ! اشاره ای به دستم کرد و گفت : می بینی که ، مریضی ، نباید بری
پوزخندی زدم و گفتم : من به پول یه روز کارمم نیاز دارم ، مریضی کیلو چنده 

 اخه ؟ 
سگرمه هاش بیشتر در هم شد و گفت : اگه مشکلت پوله ، من میدم بهت ، 

 . فردا بری سرکارنمیخواد 
 

ایهان جان سفارش مردم  :کالفه پوفی کشیدم و سعی کردم قانعش کنم 
 .... ، می دونی که ، از بدقولی و بی مسئولیتیدستمه، امانته ، الزمش دارن 

اره، اره میدونم از بد قولی وبی مسئولیتی بدت میاد ولی فردا زیاد به خودت -
 فشار نیار ! باشه ؟ 

 . که در حال تموم شدن بود نگاهی انداخت و بعد به سرمم
 

  ! چشم اخوی : لبخند زیبایی زدم و گفتم
پشتش و بهم کرد و دستاشو مشت کرد، با قدمای بلند از اتاق رفت بیرون تا 

 . پرستار و صدا بزنه
 !! فقط علت مشت کردن دستاش و نفهمیدم

تم وشیم انداخصبح با سر درد شدیدی چشمام و باز کردم ، نگاهی به ساعت گ
  !ساعت خوابیدم  ۳، شیش و نیم صبح بود یعنی کال 

  ! اولین باری بود که قبل از هشدار گوشیم خودم بیدار می شدم ، چه عجیب
 

بعد از شستن دست و صورتم و پوشیدن لباسام، تنها رژی که داشتم و به رنگ 
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 . هلویی بود به ل*ب*ا*م زدم
 

 . ال تموم شدن بودنگاهی به رژ عزیزم انداختم ، درح
 .پوفی کشیدم و داخل جیب مانتوم انداختمش 

 
گوشیمو از روی تخت چنگ زدم و به سمت در رفتم ، مهوش با چشمای 

خواب آلود داشت برای پدرم صبحانه آماده می کرد ، بی تفاوت از ب*غ*لش 
رد شدم که صداش متوقفم کرد : باز که داری می ری بیرون ، مگه پدرت 

 حق نداری جایی بری ؟ نگفت 
 

 چشمام و بستم و نفس عمیقی کشیدم؛
بدون اینکه نگاهی بهش بندازم رفتم بیرون و در و محکم کوبیدم ، حدس 

 ! میزدم دختر عزیزش و بابام از خواب پریده باشن
نیشخندی زدم و به قدمام سرعت بخشیدم ،بعد از یه ربع پیاده روی ، به 

 . سوار شدم ایستگاه اتوب*و*س ها رسیدم و
 

وارد کارگاه کوچکمون شدم و سالم کردم ، همه با خوشرویی جوابم و دادن ، 
پنج سالی می شد که تو این کارگاه کار میکردم ، از وقتی که چهارده سالم بود 
، اون موقع برای بابا مهم نبود کی می رم کی میام ، منم که تنها هدفم رفتن از 

 بی خیالیش نهایت استفاده رو ببرم و کار کنم وایران بود تصمیم گرفتم از این 



 35 جنجال عشق

پوالمو پس انداز کنم ، به ایهان گفتم و اون بهم پیشنهاد کرد برم پیش 
پسرعموش ، هم یه صنعتی یاد بگیرم هم آشناس باهام کنار میاد به خاطر 

محصل بودنم ، هم اینکه بتونم پس انداز کنم ، با یه تیر چند نشون بزنم در 
از خدا خواسته قبول کردم ،البته تا پارسال که مدرسه می رفتم به واقع ، منم 

صورت نیمه وقت کار می کردم ، یک ساله که تمام وقت از هشت صبح تا 
 . پنج بعد از ظهر کار میکنم

 
 

به مرجان خانوم که با لبخند نگاهم می کرد لبخندی زدم و پشت چرخم 
ع کردم ، عاشق شغلم بودم ، نشستم ، بسم اللهی زیر لب گفتم و کارم و شرو

 ! خیاطی ، کت و شلوار مردونه
انقد مشغول کارم بودم که نفهمیدم کی ساعت پنج شد ، ازهمگی خداحافظی 

 . کردم و رفتم بیرون
 

دستمو بردم تو جیب مانتوم ،یکم چرخوندمش بلیط اتوب*و*س و برداشتم و 
 . سوار اتوب*و*س شدم

 
 

 رینازم جلو تلویزیون لم داده بود؛مهوش تواشپزخونه مشغول بود و پ
 زیرلب سالم دادم ومنتظرجواب نشدم ،رفتم توی اتاقم تقویم ونگاه کردم ،

 پوفی کردم . سیزده اردیبهشت بود ،
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،با یاد اوری سفرم دلم گرفت ،دوری ازایهان  سه روز دیگه همین موقع ترکیه ام 
دلم و شکوند ولی و .... و صدالبته بابام واسم خیلی سخت بود ، درسته 

  ! همچنان عاشقش بودم
 

 .تقه ای به درخوردکه باعث شد از فکرکردن بیام بیرون 
 

 .بله بفرمایید-
 

بابا اومد تو،نگاهی به اتاق انداخت و با لحنی دوستانه گفت : حوصله داری 
 باهم صحبت کنیم؟ 

 لبخندی کنج ل*ب*م نشست 
 ! سالم بابا ،بله-

 
 حالت بهتره؟؟-

 
 اره -

 
 ازمن ناراحتی درسته؟-

نه باباجون باالخره پیش میاد ولی نمیدونم  :سعی کردم لحنم بدون کنایه باشه 
 ... چرا داری
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 . حرفمو قورت دادم و با استرس به چشمای روشنش نگاه کردم

 
 چرا دارم ؟؟؟-

 
ل*ب*ا*مو با زبون تر کردم و با اضطراب خاصی گفتم : بین بچه هات فرق 

 ..میزاری
 

دیانا اینطورنیست توشاید بخاطر حسادت به پریناز اینطوری برداشت نه -
 !!میکنی

 
ساله حسادت کنم ؟ درسته ازش  ۱۵نیشخندی زدم ، من چرا باید به پریناز 

 . خوشم نمیومد ولی حسادتم تو خون من نبود
 

 . دراتاق بازشد و قامت مهوش نمایان شد
 

 .ابریم شام بخوریممهوش:دخترم الهی قربون اون شکل ماهت برم بی
 

ونه ، خدا میدابروهای باال رفتمو به سختی سرجاشون برگردوندم ، چه مهربون 
 ! چه نقشه ی جدیدی برام چیده
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 باشه شما برید منم االن میام-
 

 ! بابا:پاشو دیانا با هم بریم، زشته مامانت اومده دنبالت
 

 . باشه بابا-
 

و در کمال ارامش خوردیم. ارامش باهم رفتیم سرسفره وبدون هیچ حرفی شام 
 ، ارامش مهوش و پریناز نشون دهنده ی طوفانی بود که در راهه

 .بعدازشام ، بابت غذا از مهوش تشکر کردم وبه سمت اتاقم رفتم
 

 . داشتم در و میبستم که پریناز مانع شد و داخل اومد
 

 با لحن مهربونی گفت : خوبی دیانا؟
. 

 و با بیخیالی گفتم : خوبم مشکوک نگاهی بهش انداختم 
 

 حوصله حرف زدن داری؟ -
 

حوصله که نه اصال ، اونم حرف زدن با پریناز ، ولی حتما قضیه ی جالبی بود 
 . که پریناز اینطور مهربون شده بود
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 اوهوم بیا بشین-
 

 ! روی تختم نشست و بی مقدمه گفت : دیانا میخوام با ایهان اشناشم
 
 

ت به دلم چنگ زد ، نمیخواستم با ایهان اشنا شه ، به برای اولین بار حساد
 . هیچ وجه ، ایهان فقط داداشی دوست داشتنی من بود

 
 
 

 پوفی کشیدم و گفتم : چرا ؟ 
 
ام...خب چیزه بابا گفت مشکلی نداره پسر خوبیه ، منم گفتم باهاش اشنا  -

  ! شم
 

رو  نداختم ، ازوقتی اینارو میگفت لپاش رنگ گرفت ، با خشم نگاهی بهش ا
تختم بلند شدم و چند قدم راه رفتم ، سعی در مهار کردن خشمم داشتم ، 

 . پریناز منتظر نگاهم میکرد
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 .باشه یه قرار میذارم اشناشید باهم-
 

 وای مرســــــــی میشه شمارشوبدی؟-
 

 :دیگه کنترل خشمم خارج از توانم بود ، با صدای نه چندان ارومی گفتم 

 !یشی اگه خواست شمارشومیدهباهاش اشنام
 

 !پشت چشمی نازک کرد و با ناز گفت : ایش نمیخوام بخورمش که
 

 ازتوبعیدنیس واال-
 

پریناز از عصبانیت سرخ شد، خندمو خوردم و با صدای لرزونی گفتم : وایی 
 پرینازشبیه لبوشدی چراعزیزم؟

 
 بعدریزریزخندیدم

 
بیخیال روتخت درازکشیدم باحرص ازاتاقم خارج شد و در و بهم کوبید ،

 . وچشام و بستم
ا صدای زنگ مالیم گوشیم دستمو از روی چشمام برداشتم و به سمت گوشی 

 . بردم
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. 
 الو؟-

 
 ســـالم -

 
چشمام از تعجب گرد شد ، گوشی و از کنار گوشم برداشتم و شماره رو نگاه 

 کردم ، ایهان بود ، اما ..اما چرا صداش دخترونه بود ؟
 
 

 مو قورت دادم و گفتم : شما ؟ آب دهن
 

 ! عزیزم من ســـارام دوست دختر ایـــهان-
 

صداش خیلی تو دماغی بود و کاملــــا ضایع بود که فیلمه ! صدامو صاف 
کردم و سعی کردم حین حرف زدن نلرزه : اوا سارا تویی ؟ نمیدونی که ایهان 

  ! چقد تعریفتو میکرد
 
  ! اههوای عزیزم فداش بشم ، خیلی م -

 
 !با لودگی گفتم : خیلـــــی 
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 ? زهرمار ، ماه نیستم-
 . ریز خندیدم

 
 . وا گوشیو بده سارا ببینم-

 
 ! سارا رفت-

 
 ! تو صداش خنده موج میزد ، مارمولک

 کجا ؟ -
 . خونشون دیگه-

 
 ! باشه ، ردیف کن قبل رفتنم ببینمش ، صداش که خوب بود قیافشم بیینیم-

 
 . یزی گفت که نشنیدمخندید و زیر لب چ

 
 چی گفتی ایهان ؟-
هیچی ، گفتنم نگران نباش خیلی نازه ؛ چشمای ابی ، پوست گندمی ، -

ابروهای دست نزده ی مشکی و موهای خرمایی ، از لب و دماغم که نگم 
برات ، عروســــک، دماغش خیلی به صورتش میاد ، عملیم نیست ؛ 

  ! ل*ب*ا*شم صورتیه سادس
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ش زدم بلند بلند زیر خنده ، حسابی که خندیدم با صدایی که رگه با توضیحات
 !های خنده توش موج میزد گفتم : پس با خواهر دوقلوت دوست شدی
 . کوتاه خندید و گفت : فردا بعد از ساعت کاریت یه سر بیا بریم بیرون

 
 !با یادآوری پریناز گفتم : باشه ولی اول باید بیام خونه پریناز و بردارم 

 
 لحنش متعجب شد : پریناز و چرا ؟ 

 . شونه هامو انداختم باال و گفتم : میخواد باهات اشنا شه
چند لحظه سکوت برقرار شد و بعد اروم گفت : اوکی پس ساعتشو هماهنگ 

  ! کن
 

  باشه-
 
 کاری نداری پرنسس ؟  -

 
 . نه ، شب بخیر ایهانی-

 
 . شب بخیر پرنسسکم-
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ردم یه گوشه ی تخت ، پرنسس من کم بود شدم گوشی و قطع کردم و پرتش ک
 ! پرنسسکم

 
البته دروغ بود اگه میگفتم بدم میاد ،اتفاقا وقتی این الفاظ و به کار میبرد یه 

 . حس شیرین تموم وجودمو در بر میگرفت
 

گاه روی ل*ب*ا*م نقش بست ، پاشدم و سالنه سالنه از پله ها  لبخندی ناخوآ
هاری وزید و موهامو به بازی گرفت،خونمون یه طبقه رفتم پایین ، باد مالیم ب

بود که پدرم برای من و به خواست خودم یه اتاق جمع و جور توی باال پشت 
 . بوم درست کرده بود

حقوقم و گرفتم و گذاشتم تو کیفم ، پایان ساعت کاری بود و اخرین روزی که 
 . تو اون کارگاه کار کردم

 
تو گلوم بود با تک تک همکارام خداحافظی کردم  در حالی که بغضی سنگین

،مرجان خانوم ب*غ*لم کرد و با گریه زیر گوشم گفت : قسمت نشد عروسم 
 . بشی ولی تو هم جای دخترم دوست دارم ، هرازگاهی بیا و بهمون سر بزن

 
 . . با بغض و چونه ای لرزون گفتم : چشم

. 
 و دیگه نمیتونم کار کنم به همه گفته بودم واسم یه مشکلی پیش اومده 

. 
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از کارگاه اومدم بیرون ، توکوچه ایستادم و چشمامو بستم ؛ ریه هامو پر از 
 .هوایی کردم که پنج سال توش نفس میکشیدم

 
 

 . یه قطره اشک از چشمم چکید ، سریع پاکش کردم و راه افتادم
 
 

بیام  خودمداشتم از خیابون رد میشدم که کیفم کشیده شد ، قبل از اینکه به 
 . موتوری کیف و از دستم کشید و گاز داد رفت

 ! جیغ بلندی کشیدم : دزدددددددد
چند نفر با تعجب نگاهم کردن و پشت موتوری دویدن، به خودم اومدم و با 

 . تمام قدرت دویدم ، سرعتش زیاد نبود اما دویست متر ازم جلو تر بود
و با  که با جدول برخورد کردیه لحظه موتوری برگشت تا پشت و سرش و ببینه 

 . موتورش پخش زمین شد
 
 

آه از نهادم بلند شد و سرعتمو بیشتر کردم ، وقتی نزدیکش شدم سریع بلند شد 
  . و بدون اینکه به کیفم اهمیت بده با موتورش گاز داد و رفت

 
 

کیفم و برداشتم و برای اطمینان زیپشو باز کردم ، با دیدن پوال لبخندی زدم و 
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 . کم تو آغوشم فشردمشمح
 

  . موتوری احمق ، داشتی پوالی نازنینمو میبردی :زیر لب گفتم 
 . چند نفر با تعجب نگاهم میکردن ، اهمیتی ندادم و به راهم ادامه دادم

 !تا برسم خونه انقد کیفمو محکم تو دستم گرفته بودم که پوستم سفید شده بود 
م دادن به سمت اتاق پریناز رفتم ، در خونه رو محکم کوبیدم بهم و بدون سال

بدون در زدن در اتاقشو باز کردم که با صدای جیغ جیغوش گفت : این در و 
  !واسه تو گذاشتنــــــا 

 
. 

میدونم ولی من نیازی بهش  :با اخم بهش نگاه کردم و با لحن طلبکاری گفتم 
 ! ندارم، تا نیم ساعت دیگه اماده باش

 
 

 د و گفت : چه خبره ؟ چشماشو تو حدقه چرخون
 

چشم غره ای بهش رفتم و در حالی که از اتاقش خارج میشدم گفتم : خبری 
  !ر ، البته اگه نمیخوای که چه بهت، گفتم شاید بخوای با ایهان اشناشی  نیست 
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صدای اخ جونش و شنیدم ، بی توجه در اتاقش و محکم بهم کوبیدم و به 
  . سمت اتاقم رفتم

 
 .پیام دادم که تا چهل و پنج دقیقه دیگه پارکیمبه ایهان 

 
از اونجایی که بذر حسادت تو دلم جوونه زده بود ، تصمیم گرفتم تیپ خوبی 
بزنم ، جدید و خوشگل ترین مانتویی که داشتم و پوشیدم ، صورتی چرک بود 
 و تا سر زانوهام میرسید ، ساده بود ولی چون تو تنم قشنگ بود دوستش داشتم

. 
 
 

  ! ژ یکی یدونم رو هم چند بار محکم مالیدم به ل*ب*م تا قشنگ رنگ بگیرهر
 
 

به خودم توآینه نگاه کردم ، با یه رژ لب تغییر چندانی نکرده بودم ، از ناراحتی 
پوفی کشیدم و زیر لب مهوش و لعنت کردم ، یه بار که باهاش دعوا کرده بودم 

 . مو دور ریخته بوداز حرصش وقتی خونه نبودم تمام وسایل آرایش
 

البته این ظاهر قضیه بود ، وگرنه من رنگ رژامو حفظ بودم و میدیدم که 
 . خودش و پریناز چه رنگای آشنایی تو صورتشون میشینه
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با یه لبخند خبیثانه کمی رژ و مالیدم به سر انگشتم و بعد هم ناشیانه انگشتم و 
 . روی گونه هام کشیدم

 . ولی خوب بودبازم تغییر چندانی نبود 
 

 پوفی کشیدم و به سمتم اتاق پریناز رفتم تا ازش ریمل بگیرم.
ایندفعه مثل یه خانوم با کماالت در زدم و بعد از کسب اجازه وارد اتاقش شدم 

 . ، جلوی آینه ایستاده بود و اینطور که پیدا بود داشت آرایش میکرد
 

 چشمامو تو حدقه چرخوندم 
 
 . خب من آمادم -

 
طرفم ، با دیدنش کپ کردم ؛ هر لحظه که بیشتر نگاهش میکردم  برگشت

 . اخمام بیشتر تو هم میشد
. 

پریناز چهره ی قشنگی داشت ، چشم و ابرو مشکی و یه نمونه ی کامل از یه 
 . دختر شرقی

و حاال با اون آرایش کامل ، صد برابر زیبا تر شده بود و این باعث کاهش 
  ! اعتماد به نفس من میشد
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با لبخند و مشتاقانه نگاهم میکرد . زیاد منتظرش نذارم با یه لبخند کامال 
ساختگی گفتم: خوشگل شدی ولی ایهان از دخترایی که زیاد ارایش میکنن 

  . خوشش نمیاد
 

 . قشنگ زدم تو برجکش .لبخندش کج شد و صورتش در هم شد
  اگه کارتبا دیدن قیافش خوشحال از اینکه زهرمو ریختم گفتم : خب حاال

 . تموم شده بریم
 

 . کمی مردد نگاهم کرد و گفت : صبر کن ارایشمو یکم کم کنم
 

پوفی کشیدم و بی حوصله گفتم : نمیخواد ، بدترخرابش میکنی بعد دوباره 
 . ، بدو دیر شدباید ارایش کنی 

 
و قبل از اینکه اجازه بدم حرفی بزنه از اتاق رفتم بیرون و به سمت در خروجی 

 . تمرف
 

 مهوش: کجا به سالمتی ؟ 
 . با آبجی میریم بیرون :پریناز 

  .. پوزخند زدم ، آبجی.
 

 . ! مگر اینکه این جماعت کارشون گیر باشه تا با آدم مهربون باشن
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با دیدن ایهان که روی نیمکتی نشسته بود ، پا تند کردم و بی توجه به پریناز به 
 . سمتش رفتم

 
 . سالم ایهان-

 
و با خوشرویی جوابمو داد ، پریناز هن هن کنان بهمون رسید و با ناز  بلند شد

 .گفت : سالم
 

  . اه اه ، صداشم قشنگ بود ، چشم غره ای به افکارم رفتم و ساکتشون کردم
 

 ایهان بی تفاوت جوابشو داد و گفت : حالتون خوبه ؟ 
 

 . . من و پریناز با هم گفتیم :خوبم مرسی
 

خودم و باهاش جمع ببندم ، ایهان خندشو خورد و اشاره اصال خوشم نمیومد .
 . کرد بشینیم

 
ایهان بین من و پریناز نشسته بود از درس و مدرسه ی پریناز ازش میپرسید و 

  . اونم با ذوق جواب میداد
به حرفای نه چندان جذابشون گوش میکردم که ویبره ی گوشیمو حس کردم ، 
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 . اشتماز تو جیبم برش داشتم ،یه پیام د
 

  ! زیر لب زمزمه کردم : البد ایرانسله
 . و بعد انداختمش تو جیبم ،به پنج دقیقه نکشید دوباره لرزید

 
 . برش داشتم و پیام و نگاه کردم ، برعکس تصوراتم یه شماره ی ناشناس بود

 
اول به خاطر متن طوالنی پیام فکر کردم تبلیغاتیه اما وقتی داشتم میخوندمش 

 . ظه گشاد تر میشدچشمام هر لح
 

ایهان بلند صدام زد ، با منگی نگاهش کردم ، با کنجکاوی گفت : چی شده 
 که قیافت این شکلی شده ؟ 

 
 . با ترس گوشیمو گرفتم سمتش ، هرثانیه ابروهاش بیشتر میپیچید به هم

 
 . به آخر پیام که رسید گوشیم زنگ خورد ، همون شماره ی ناشناس بود

گ و پریناز کنجکاو کرد و ازجاش بلند شد ، دنبالش بلند یه نگاه به من من
 . شدم و به پریناز اشاره کردم بشینه تا برگردم

 
 . ایهان گوشی و جواب داد و زد رو بلند گو ، بهم اشاره کرد حرف بزنم
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 .با صدای لرزونم گفتم : ا...الو.
 

ی اینجا یاصدایی ناآشنا خونسرد گفت : ببین رویا ، با پای خودت پا میشی م
 . وگرنه فریبرز و میفرستم سراغت ، میشناسیش که

 
با شنیدن حرفاش سگرمه های درهم من و ایهان باز شد و من پقی زدم زیر 

 . خنده
 
 . اشتباه گرفتی دکتر -

 
 . صدای خونسردش به عصبانیت مبدل شد

 
من هرچی که الزم بود بهت گفتم ، دقیق سه ساعت وقت داری تا بیای  -

 . لواسونویالی 
 

و بدون اینکه صبر کنه حرفی بزنم تماس قطع شد ، به ایهان نگاه کردم و زدم 
 . زیر خنده

 
ایهان صداشو دخترونه کرد و گفت : وای رویا خدا مرگت بده ، زود باش، زود 

  ! باش برو تا برسی اونجا سه ساعت و یه دقیقه شده
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 . قهقه ام بلندتر شد و گفتم : ملت روانی هستن ها

 
 سرشو تکون داد و با جدیت نگاهم کرد ـ

 
معلوم بود ادم خطرناک و کله گنده ای هستش ، نظرت چیه به پلیس خبر  -

 بدیم ؟ 
 

بی خیال شونه هامو انداختم باال و گفتم : ول کن بابا ، هرکس زندگی خودشو 
  ! داره ، به ما چه آخه

 
بیارم گفتم: خب ..  دلخور نگاهم کرد و چیزی نگفت .برای اینکه از دلش در

، ایهان خب خودت میگی ادم خطرناکیه ، یه موقع دیدی فهمید ما ام..چیزه 
 . راپورتش و دادیم و بال مالیی سرمون آورد

 
سرشو به نشونه ی تایید تکون داد و آهسته گفت : پیامشو که میخوندی رنگت 

  ! پریده بود ترسو
 

 . ترسناک بود ، بیچاره رویااقرار کردم : واقعا ترسیدم ، تهدیدش خیلی 
 

 . چیزی نگفت و با هم به سمت پریناز رفتیم
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همچنان کنجکاو نگاهمون میکرد که ایهان بیخیال یه موضوع دیگه رو بیان 

 . کرد و مشغول حرف زدن شدیم
باالخره پریناز موفق شد و شماره ی ایهان و گرفت ، انقد حرص خوردم که 

 . ا تار موهام سفید شدخدا میدونه ، فکر کنم دو سه ت
 

ایهان مارو تا خونه رسوند ومن دلخور ازش خداحافظی کردم ، پریناز ده سال 
 . از ایهان کوچیک تر بود و من عصبی از اینکه ایهان باهاش صمیمی شده

 
سالمی کردم و به سمت اتاقم رفتم ، بابا چیزی نگفت واسه دیر اومدنمون ، 

طر دختر عزیزدوردونش چیزی نمیتونه معلومه که چیزی نمیگه ، واسه خا
 !بگــــه 

 
 

 . لباسامو عوض کردم و تو تختم رفتم ، یه پیام از ایهان برام اومد
 

 پرنسس من خوابه ؟ -
 

 جوابی بهش ندادم ، چند دقیقه بعد یه پیام دیگه اومد ـ
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 . دیانا تو که نخوابیدی ، جواب بده کارت دارم-
 

ه شدم و نوشتم : میخوام بخوابم ، مزاحم نشو نمیخواستم جوابی بدم اما وسوس
 . ، شب بخیر

 
به یک دقیقه نکشید که یه پیام دیگه اومد :از دستم ناراحت نباش ، به خاطر تو 

 . به پریناز رو دادم وگرنه اون خیلی بچس
 

 . پوزخندی زدم ، هه
 
  ?به خاطر من ؟ چی به من میرسه اونوقت  -

 
دیانا تو فردا شب ساعت سه و نیم پرواز داری ، بعد از رفتنت چجوری  -

 میخوای از احوال خونتون با خبر باشی ؟ 
 

پوفی کشیدم ، بیراه هم نمیگفت ، مثل همیشه حق با ایهان بود ، سریع براش 
 نوشتم : باشه ولی زیاد بهش رو نده ، خب ؟ 

 
 چشم پرنسسکم ، راستی لباساتو جمع کردی ؟  -
 . ه از نهادم بلند شد ، اصال یادمم نبود که باید لباس جمع کنمآ
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 . نه حواسم نبود -
 
 دخترک حواس پرت ! هرچی سریع تر جمعشون کن من فردا میام و میبرمش -

. 
 

 ? تازه فهمیدم چه خاکی دارم تو سرم میریزم ،چمدونو چجوری باید ببرم
 

 . ازه اول دردسراتهصدای وجدانم بلند شد : بفرما دیانا خانوم ، ت
 

برای ایهان نوشتم : چجوری میخوای ببریش اخه ?مهوش و پریناز همش 
 . خونه هستن

 
و سعی کردم به خودم امیدواری بدم ، وجدان جان، عسلم ، انقد نفوس بد 

 . نزن ، خدا بزرگه و کمکم میکنه
 
 . من که ندیدم خدا به کسی تو فرار کمک کنه -

 
 .. کارم گفتم و پیام ایهان و خوندمکالفه خفه شو ای به اف

 
یه کاریش میکنیم ، خدا بزرگه ، فقط جمعش کن که اماده باشه تا فرصتی شد -
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 . بیام ببرمش
 

در حال خمیازه کشیدن باشه ای براش نوشتم و بعد نفهمیدم چجوری به 
 .. خواب رفتم

یوان لبا احساس تشنگی از خواب پریدم ، پاورچین پاورچین رفتم پایین و یه 
 . اب خوردم

برگشتم تو اتاقم ، نگاهم به گوشیم افتاد ، قفلشو زدم تا ساعت و ببینم ، 
  . اووووف پنج تا پیام داشتم

 
 

چهارتاش از ایهان بود که غر زده بود چرا بدون شب بخیر خوابیدم ، و اون 
 . . یکی هم از اون شماره ناشناس بود

 
 . با کنجکاوی پیام وباز کردم

 
عواقب کارت باش رویا ، هرجا باشی پیدات میکنم و جواب کارتو  منتظر -

 . میدم
 

روانی ای زیر لب بهش گفتم ، سرجام دراز کشیدم و به سقف خیره شدم ، 
صبح بود ،  ۵یادم رفته بود ساعت و نگاه کنم ، دوباره گوشیمو برداشتم ،

 .چشمامو بستم
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 . و کالفه تو موهام کشیدمهرکاری کردم خوابم نبرد ، سرجام نشستم و دستام
. 

 
از جام بلند شدم و چمدون نسبتا بزرگمو از زیر تخت کشیدم بیرون ، به سمت 
کمدم رفتم و هر چی لباس بیرونی و راحتِی خوب داشتم انداختم تو چمدون ، 

 . که روی هم شد ده دست
 

به سمت قاب عکس مامان رفتم و برش داشتم ، نگاهش کردم و مثل یه شی با 
سال نمیتونم اون  ۱۹زش گذاشتمش تو کیفم ، نمیدونم چرا هنوزم بعد از ار

 ! داستانی که پدرم راجب مرگ مادرم میگه رو باور کنم
 

 . نفس عمیقی کشیدم ، یه حسی مثل همیشه بهم میگفت مادرم زندس
 

یه جعبه ی کوچیک پر از بدلیجات داشتم که بیشتر از هر چیزی دوستش 
 . تو چمدونم داشتم ، اونم گذاشتم

 
 

دست به کمر ایستادم و نگاهی سرسری انداختم ، فکر نکنم چیزی مونده 
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 . باشه
 

 . زیپ چمدونو بستم و دوباره هولش دادم زیر تخت تا کسی نبینتش
 

کارت اعتباریم که تموم پس اندازم توش بود وبرداشتم ، و یکمم پول نقد 
 دستم بود که تو کیف پولم گذاشتمشون ـ

شده بود ، رفتم پایین .طبق معمول مهوش داشت برای پدرم  ساعت هفت
صبحانه اماده میکرد ، با یادآوری اینکه امروز روز آخریه که پدرمو میبینم 

 . بغض توگلوم نشست
 . صبح بخیر-

 
 .بابا نگاهی بهم انداخت و اروم گفت : صبحت بخیر دخترم

 
نشسته از جام بلند دستام روی میز مشت شد ، اشک به چشمام هجوم اورد ، ن

شدم و سمت دستشویی رفتم ، نگام به تصویر تو آینه افتاد ، چونم لرزید ، بعد 
از چندین سال دقیقا روزی که میخوام برم باید این لفظ و واسم به کار میبرد و 

 . تموم معادالت منو بهم میزد
 

دیانا  :لعنتی ای زیر لب گفتم وصورتم و شستم و سعی کردم خودم و اروم کنم 
 . بایـــــد اروم باش ، تو تصمیمتو گرفتی ، باید بری 
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و ، تنیمه ی خوشبین ذهنم پرید وسط و گفت :دیانا بایدی در کار نیست 

 خانوادت اینجاست ، کجا میخوای بری تو یه کشور غیب اواره شی ؟ 
 
 

از دستشویی رفتم بیرون و با قدمایی لرزون سمت سفره رفتم.مهوش و بابا 
 . اهی مشکوک بهم انداختن ، لبخندی زورکی رو ل*ب*ا*م نشوندمنگ
 

 ! بابا : خوبی دیانا ؟ رنگت پریده
 

 (. و بـــاز هم آن دروغ همیشــــــگی)
 

 . خوبم ، یکم دلم میپیچه-
 

 . انگار حرفمو باور کرد که دیگه پاپیچ نشد
 

 . مهوش میخواست کت بابارو بیاره که یهویی گفتم : من میارم
 

، قل*ب*م بی قرار با دو به سمت اتاقشون دویدم و کت بابا رو برداشتم 
، دستام یخ کرده بود ، مهوش و بابا با تعجب نگاهم سرجاش میکوبید 
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میکردن ، خب چیه ؟ میخواستم از اخرین لحظه های کنار پدرم بودنم 
 . استفاده کنم

 
برد .بابا  کشید؛ ماتم، واسه تشکر دستشو به سرم  کمکش کردم کتشو بپوشه 

 . سریع از خونه رفت بیرون ، بغض تو گلوم بزرگ و بزرگ تر شد
 

 . کاش زود تر از اینا یه قدم برمیداشتم برای نزدیک تر شدن به پدرم
 

 . آه دردناکی از قل*ب*م خارج شد
 بعد از رفتن بابا ، میخواستم برم اتاقم که صدای مهوش متوقفم کرد : ناهار

 .، من و پریناز میخوایم بریم خریدپای توئه 
 
 

، واسه مهوش سر تکون دادم و بی تفاوت از خوشحالی چشمام برق زد 
 پرسیدم : کی میرید ؟ 

 
 . البته ظاهرا بی تفاوت بودم ، وگرنه تو دلم عروسی بود

 
 . ساعت ده اینا -

 
 . باشه-
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یاد اون ضرب المثل  سمت اتاقم رفتم و خواستم به ایهان زنگ بزنم ، که

 .ه ، موشم گوش داره ( افتادممعروف )دیوار موش دار
 

صبح بخیر ایهانی، مهوش و پریناز میخوان برن خرید ، فکر :پس براش نوشتم 
 . کنم فرصتش جور شد

 
رو تخت نشستم و مشغول بازی با انگشتام شدم ، حدود ده دقیقه بعد جواب 

 . داد
 

 میرن ؟ باشه پرنسسکم ، ساعت چند -
 

 . طبق گفته ی مهوش ده اینا-
 

 . باشه پس وقتی رفتن بهم خبر بده من جلدی خودمو میرسونم-
 

 . باشه ایهانی ،پس فعال-
 

 .فعال عزیزم-
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نمیخواستم مزاحمش بشم ، هرچند به اندازه کافی مزاحمش بودم ، از همون 
ا یاد آوری بچگی هم تموم زحمتام پای ایهان و مادرش )خاله مهین ( بود ، ب

خاله مهین تازه یادم افتاد دلم چقد براش تنگ شده ، باید امروز حتما برم یه 
 . سر بهش بزنم

 
داشتم میگفتم ، خاله مهین واقعا برام عزیز بود و اونجور که میگفتن دوست 

صمیمی مادر بود ،البته مادر من ترکیه ای بود و بعد از اومدنش به ایران در 
 . هه باردار بوده ،با خاله مهین دوست شدهحالی که من و سه ما

 
 تو افکارم غوطه ور بودم که گوشیم زنگ خورد ـ

 
 بــــله ؟ -

 
 . بیا جلو درتونم-

 
چشمام گرد شد و گوشی و ازکنار گوشم برداشتم و یه نگاه متعجب بهش 

 . انداختم ، ای بابا باز همون شماره ی ناشناس
عا میپوکیدم بنابراین تصمیم گرفتم ساعت هشت بود ، تا دو ساعت دیگه قط

 . یکم سر به سر این آقای خطرناک بذارم
 

 اوا عزیزم چرا قبلش خبر ندادی برات چایی ، نسکافه ای چیزی آماده کنم ؟ -
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با دادی که زد یه متر پریدم هوا :بیــــــــا پاییــــــن تا خـــــودم نیـــومدم 

 .تو خونت 
 

یدونست من باال ام ؟ نکنه جدی جدی با من کار بیا پایین ؟ اون از کجا م
داشته باشه ؟ دویدم به سمت دور چین کوتاهمون و از اون باال نگاهی به جلو 

 . !درمون انداختم ، خداروشکر هیچکس نبود 
 . پس با خیال راحت میتونستم اذیتش کنم

 
 . امم ، مهیار جان من خستم خودت بیا باال-

 
 . هیار ؟ فقط اولین اسمی که اومد به ذهنم و گفتماصال نمیدونم چرا گفتم م

 
مهـــــیار کدوم خریـــه دختره ی عوضی ؟ در وباز کن تا بیام  :دوباره داد زد 

 . حالیت کنم من شـــــهابم نه مــــهیار
 

لحنم و ترسیده کردم: شهاب عزیزم ، مگه من گفتم مهیار ؟ گوشات سنگین 
 . اب تو از عصبانیت زیاد مهیار شنیدیتر از قبل شده ها ، من گفتم شه

 
 . فرزیــــــن، برو بیارش پاییــــن :بدون توجه به من داد زد 
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  !هیچ راه فراری نداره جوجه-

 
 . پوزخندی زدم و تو دلم برای رویای بیچاره فاتحه خوندم

 
  ! که صدای فرزین و جیغ و داد یه دختره اومد ، پس پیداش کردن

که میتونستم حدس بزنم چشماش چه شکلیه گفتم :  خندیدم و در حالی
  !! سرکار بودی مهیار جان ، نه ببخشید شهاب جان

 
صدای نفسای عصبیش نشون دهنده ی این بود که اگه روبروش بودم بدون 

 . هیچ ســــِـالحی گردنمو میکند
 
 

  ... میکشمـــــت دختـــــــره ی-
 

 . اسه وقت کشی تجربه ی خوبی بودگوشیو قطع کردم و برگشتم تو اتاقم . و
 

 . گوشیم دوباره زنگ خورد که شمارشو انداختم لیست سیاه
 . پـــوف ، رفتم پایین تا یواش یواش ناهار درست کنم

وسایل ماکارانی و آماده کردم و مشغول شدم ، حدودا نیم ساعت بعدش 
 . مهوش و پریناز رفتن ، فورا به ایهان پیام دادم که سریع تر بیاد



wWw.Roman4u.iR  66 

 

 
 . یک ربع بعدش در زده شد

 
 سالم -

 
 چطوری خانوم زشت ؟-

 
 . خندیدم و گفتم : خوبم آقای خوشگل

 
 . هردومون دروغ گفتیم که :ابرویی انداخت باال و با خنده گفت 

 
 . سرمو تکون دادم وارد خونه شدیم

 خب خب چمدونت کجاس ؟ -
 
 . تو اتاقم زیر تختم -

 
 .پس من برم برش دارم-

 
 . ایسا منم بیام کمکو-
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 ! اخمی کرد و گفت : نمیخواد ، چالق نیستم که
 

 ! مثل خودش اخم کردم : منم نگفتم چالقی ، گفتم شاید سنگین باشه
 
 

 زدزیر خنده و درحالی که میرفت باال گفت : اخه کوچولو تو که جثشو نداری

.  
 

 برگشتبا حرص نگاهش کردم که سریع رفت و چند دقیقه بعد با چمدونم 
 . .رنگ نگاهش تغییر کرده بود و غم بزرگی توش بیداد میکرد ، تلخ خندید

 
 ایهان -

 
 هوم ؟ -

 
 .میگم ... من عصر میام به خاله مهین یه سر بزنم-

 
 . چشماش برق زد و لبخند بی جونی رو ل*ب*ش نشست

 
 . کار خوبی میکنی-
 اوهوم-



wWw.Roman4u.iR  68 

 

 ا میذاری ؟ باشه ، چمدونو کج-من برم دیگه تا کسی نیومده .-
 . تو ماشین میمونه-

 
 . سرم و تکون دادم و ایهان با چمدونم رفت

 
 . دلشوره ی عجیبی داشتم ، همش حس میکردم قراره یه اتفاقی بیفته

 . زیر ماکارانی و خاموش کردم و به اتاقم پناه بردم
 

همه چیز اتاقم به طرز عجیبی دلگیر شده بود ، حتی هواشم سنگین شده بود و 
 . تونستم درست نفس بکشمنمی
 

دستمو رو گلوم فشردم و بغضم و به پایین هدایت کردم اما سر باز کرد و اشکام 
 . ریخت

صدای پریناز و مهوش از پایین میومد ، میدونستم کاری به کارم ندارن پس به 
 . گریه کردنم ادامه دادم.نمیدونم چقد گریه کردم که خوابم برد

 
ی به ساعت گوشیم انداختم ، پنج عصر بود ، پوفی چشمام و باز کردم و نگاه

 . کشیدم و به سمت دستشویی رفتم
 

تو آیینه دستشویی که خودم و دیدم وحشت کردم ، چشمام قرمز بود و حسابی 
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 . پف کرده بود ، هم پف خواب هم به خاطر گریه
 

 .اخمام در هم شد ، آب یخ و باز کردم و سرمو کردم زیر شیر آب
 

 ونه میرفتم بیرون که مهوش گفت : کجا؟ داشتم از خ
 

 . جوابی بهش ندادم
 
 با تواما ، کجا میری ؟ -

 
اهمیتی بهش ندادم و از خونه زدم بیرون ،تصمیم گرفتم پیاده برم ، بیست 

دقیقه بعد روبروی خونه ی ایهان اینا بودم ، خونشون یکم از خونه ی ما بزرگتر 
 . و تو یه محله ی بهتر بود

 
 

 یه سره روی زنگ گذاشتم که صدای عصبی ایهان از ایفون اومد دستمو 
 

 چه خبرتــــه ؟ -
 ایهان؟-

 
  ! چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت :دیانا فقط دستم بهت نرسه
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 ? نیشخندی زدم : میخوای چیکار کنی مثال

 
بدون اینکه در و باز کنه ایفون و گذاشت ، پسره ی خنگ ،با پاهام ضرب 

دقیقه گذشت ، دیدم مثل اینکه نمیخواد در و باز کنه ، تا دستمو گرفتم ، چند 
 . بردم سمت ایفون در باز شد و ایهان با قیافه ی برزخیش ظاهر شد

 
چشماش قرمز بود و موهاش درهم ! اخی پس بگو چرا هاپو شد ه،بچم خواب 

 . بود
 

 . مبه خودم اومدم و پقی زدم زیر خنده که بازومو گرفت و تو خونه کشیدت
 

بازومو از دستش کشیدم بیرون و گفتم :یه لحظه وایسا برم ببینم میتونم واست 
 . پیدا کنم یا نه

 
 . با چشمای از کاسه در اومدش نگام کرد

 
  ?چی پیدا کنی واسم  -

 
کفشامو در اوردم و در حالی که به سمت خونه میرفتم گفتم : 
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 ! استــــــــخــــــون
 

دویدم تو خونه و به سمت خاله مهین رفتم که دراز بعد از زدن حرفم فوری 
 . کشیده بود

 
محکم گونه هاشو ب*و*سیدم و در حالی که از هیجان نفس نفس میزدم گفتم 

 . : خاله مهین نجاتم بده ، پسرت میخواد بخورتم
 

ایهان با چشمای درشت و قرمزش نگاهی بهم انداخت و با تاسف سرشو 
 . تکون داد

 
 ! دید و گفت : چه عجب دخترم یادی از من پیر زن کردیخاله بی جون خن

 
چشمامو به حالت نمایشی گرد کردم و گفتم : وا مهین جون شما به این 

 جوونی کجا پیرید اخه ؟ 
 

 . ایهان با حرص گفت : کم خودشیرینی کن
 

 . چشم غره ای بهش رفتم و دوباره خاله مهین و ب*و*سیدم
 !مدیگروماچ وموچ میکنیدایهان:اه اه حالم بد شد چقد ه
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 وای ایهان حسود شدی ؟ -
 

 .اوهوم حسودم، حاال به منم یه ماچ بده تاحسادتم کار دستت نداده-
 باچشمای گردشده نگاهش کردم 

 
 مثل اینکه خودشم تازه فهمید چی گفته رنگش شد مثل لبو

 
 ! خاله مهینم چشم غره ای به ایهان رفت که باعث شد بیشترسرخ شه

 
 .دیانا شوخی کردم ببخشیدامم -

 
بعدازگفتن حرفش سرش وانداخت پایین ورفت تو اتاقش ، بعد رفتنش با خاله 

 . مهین خندیدیم
 

خاله جون چقد دلم برات تنگ شده بود باید منو بابت دیرسر زدنام ببخشید -
 .،شرمندتونم

 
نه عزیزدلم این حرفاچیه من که از تو انتظاری ندارم، میدونم کارداری -.

  !گرفتاری
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راستی خاله امروز میخوام برم سرخاک ٬الهی من فدای خاله ی مهربونم بشم-
 مامان شمام میایید با من؟

 
 . رنگ نگاهش تغییر کرد ، یه چیزی تو نگاهش بود که نمیفهمیدم

 
 .دخترم شرمندتم بخدا هوای آلوده ی بیرون واسه من مثل سم میمونه-

 .خودت که میدونی؟باایهان برو
 

 .چشم باایهان میرم٬شمنت شرمندهد-
 

 .مهین ازهمون لبخندای همیشگیش به روم زد و پیشونیم و ب*و*سید
 

 .بغضم گرفت، چقد دلم برای مهربونیای خاله مهین تنگ میشد
 

 دخترخوشگلم چرابغض کرده؟-
 

خاله همش حس میکنم دارم به مامانم نزدیک میشم ، نمیدونم چرا حس -
 . من میخوام بمیرممیکنم زندس ، یا شایدم 

 
 . خاله چشماشو روی هم فشرد و بعد گفت : دیانا از این فکرا نکن دخترم
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 .قطره ای ازگوشه ی چشم خاله مهین ریخت پایین و زود اشکشو پاک کرد
 

 !ببخشید خاله نمیخواستم ناراحتت کنم-
 

 .نه عزیزدلم اتفاقاخوشحالم میشم که منو الیق درد ودل کردن میدونی-
 

 !چ یه ساعته به هم چی دارین میگین ؟نچ ن-
 

 منو خاله مهین به سمت ایهان برگشتیم؛
 

 .من:حرفای خصوصی میزدیم
 عه حاال شد خصوصی دیگه اره؟-

 
 بله -

 .بعدروبه خاله مهین چشمک زدم
شماخانوما جز غیبت حرف دیگه ای ندارید ، من میشناسمتون ، بلندشو 

 .هزارتاکارداریم
 

 وامادرچیکاردارین؟-
 .دخترخوشگلم بعداین همه مدت اومده نمیذاری دودقیقه بشینه
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ایهان شونه هاشو باال انداخت و باو لحن شیطانیش گفت :من که کاری ندارم 
 .دلش میخواد بشینه

 
 

 بااخم به ایهان نگاه کردم
نه دیگه خاله جون برم دیرم میشه، سرخاک مامانم باید برم تازه، بابارو که -

 میشناسید؟
 

 .شه عزیزم برید خدا به همراهتون. بازم بیاخوشحال میشمبا-
 . تلخ خندیدم ، باز اومدنی در کار نیست خاله

 
 . چشم حتما-

 
با چشمای نم دارم اخرین نگاهمو به خاله مهین انداختم و با ایهان از خونه 

 .خارج شدیم
فت ر یکم که پیاده رفتیم دیدم ایهان قصد نداره حرف بزنه ،ای بابا حوصلم سر

 .، صداش زدم
 ایهان-
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 هوم؟-

 . دنبال یه جمله بودم که سر صحبت و باز کنم
 

 چرا امروز هاپو شدی؟-
 . ایهان چپ چپ نگاهم کرد، خب فکر کنم جمله ی درستی و انتخاب نکردم

 
 .قرمز شده بود واقعا از نگاهش ترسیدم رگ های چشمش

 
 !چیه؟چرا اینجوری نگام میکنی؟-

 
 نه االن؟میخوای بری خو-

 
 .یه سرمیرم سرخاک مامان چون امروز اخرین روزه دیگه فرصتی ندارم نه-

  : قیافش به شدت در هم شد و با لحن خشکی گفت
 

 باشه بریم-
 

 !کالفه شدم ازسردبودنش ،هیچ وقت اینطوری
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 . غرق در افکارم بودم که پام پیچ خورد و پخش زمین شدم

 
  .ایهان خیلی خونسرد نگاهم کرد

منتظر بودم کمکم کنه اما انگار نه انگار ، با حرص از زمین بلند شدم و 
 . لباسامو تکوندم

 
 . چشم غره ای به ایهان خونسرد رفتم که بی خیال به راهش ادامه داد

 باعصبانیت آستین لباسشو گرفتم
 ! چته لباسم در اومد-

 
 ایهان کاری کردم که ناراحت شدی ؟ -

 
 نوچ-

 
 ...پس دلیل این-

 
 حرفموقورت دادم

 
- 
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 !دلیل این؟ -
 

 . هیچی بزن به بیخیالی-
 

 . دستش و ول کردم وباحرص پاهامو رو زمین کوبیدم
 

 .. امامزاده ای که مامان توی محوطه اش دفن بود نزدیک بود
 

دقیقه پیاده روی رسیدیم براش شاخه گلی گرفتم و گذاشتم روی 2۰بعد از 
 .سنگ قبرش

  فاتحه ای فرستادم و
به سنگ سیاهش چشم دوختم ، یه حس غریبی به دلم چنگ زد ، حس 

دلتنگی ، درد ، ناباوری و هزار تا حس دیگه که باعث شد نتونم جلوی اشکام 
 و بگیرم و چشمام بارید

 .اصال متوجه ی حضور ایهان نبودم
 .بعد از حدود پنج دقیقه بازوم با شتاب کشیده شد

 
 !دیانا بسه دیگه-

 سر چشمای قشنگت اوردی؟  وای ببین چی به
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اصال بهش توجهی نکردم باز بازومو کشید ، مثل خودش گفتم :چته بازوم از 

 . جا در اومد
 

 لبخند کمرنگی رو ل*ب*ا*ش نشست ـ
 

 دیانا ،ببخشید اگه بدرفتاری کردم،-
 !دست خودم نیست

 
 با تمسخر گفتم : پس البد دست منه ؟ 

 
تی فکر میکنم که دیگه نزدیکم نیستی دیوونه وق :با ناراحتی نگاهم کرد و گفت 

 . میشم
 
 

 . تودلم کامیون کامیون قند اب میکردن ، پس بگو دلش واسه من تنگ میشه
 

 . اون چیزی که از دلم گذشت و به زبون آوردم
 

 . ایهانی منم دلم برات تنگ میشه-
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 . اشکام شدت گرفت ، هق هقمو تو گلوم خفه کردم
 

بهم کرد و بعد دور و بر و نگاه کرد ، هیچکس جز من و ایهان کالفه نگاهی 
 . ایهان اونجا نبود

 
تو یه حرکت غیر منتظره دستاشو دور کمرم حلقه کرد و من و به آغوشش کشید 

 ـ
 

 . از خجالت گونه هام رنگ گرفت
 

 ایهان با لحن فوق غمگینی 
 ..دیاناهنوزم دیرنشده میتونیم :گفت

 
 : ر حالی که ازش جدا میشدم گفتمنذاشتم حرفشو کامل بگه و د

 ! نه ایهان من تصمیممو گرفتم-
 . حلقه ی دستاشو شل کرد و من سریع از ب*غ*لش اومدم بیرون

 
 باشه  -

سرمو انداختم پایین ، بچگی همش ب*غ*ل ایهان ولو بودم ، ولی چند سالی 
 . میشد که سعی میکردم تماس های فیزیکیمون کم شه
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 . انقد سرخ شدن ندارهدیانا یه ب*غ*ل که -

 
سرمو به شدت آوردم باال ، طوری که قلنج گردنم شکست ، با چشمای 

 . درشتم به چشماش زل زدم
 

فین فینم راه افتاد که ایهان یه دستمال بهم داد و بیخیال از حرف چند ثانیه 
 .قبلش گفت : اه بیادختر، دماغتو تمیز کن ببینم حالم بدشد

 
 .گفت : بهتره که دیگه بریم تاهواتاریک نشدهزدیم زیرخنده ، ایهان 

 
 ..سرم وبه عالمت تاییدتکون دادم وکم کم ازسرخاک مامان دورشدیم

 . دستام طبق عادتم تو جیب مانتوم بود
 
 . یادت نره نیمه شب پرواز داری -

 
 . لحن غمگینش باعث شد آه عمیقی بکشم

 
 . ساعت چند؟-

 
 . اید فرودگاه باشیسه ونیم پروازته ، البته زودتر ب -
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. 
 مثال ساعت چند ؟  -

 
 . یک و نیم میام دنبالت -

 
 . چشمام درشت شد

 
 . ! نــــــــــه-

 چرا ؟ :با تعجب نگاهم کرد 
 

خب ریسکش باالس ، به عالوه اگرم یه موقع کسی من و دید و فهمید -
 . نمیخوام پای تو هم وسط بیاد

 
 . وقته ، یه موقع کسی مزاحمت میشه اخماشو در هم کرد :دیانا اون موقع دیر

 
 . نه نگران نباش کسی مزاحمم نمیشه -

 
 . پوفی کرد و گفت : میام دنبالت ، حرف اضافه هم نزن

 
باشه پس جلو در خونه نیا، خیابون .... منتظرم  :با صدای نسبتا بلندی گفتم 
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 . باش
 

 . بازم که حرف خودت شد-
 

بینن میتونم جوابشونو بدم ولی وقتی تو ام ای بابا ایهان ، من و اگه تنها ب-
 همراهم باشی چی بگم ؟

 . سرشو تکون داد
 

 باشه پس سریع بیا ، اگه چیزی هم شد فورا بهم زنگ میزنی ؟ فهمیدی ؟ -
 

 لبخند گشادی تحویلش دادم : اره اره فهمیدم
 

جلوی در خونه از ایهان خداحافظی کردم.ساعت گوشیم هشت و نیم شب و 
 . دادنشون می

 
 . بیحال سالم دادم و بی حال تر جواب شنیدم

 
 . بابا یه نیم نگاهی به ساعت دیواری انداخت که یعنی دیر اومدی

 
 . منم خودم و زدم به بیخیالی
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 پریناز عین چسب چسبید بهم : دوباره میبریم ایهان و ببینم ؟
 

  ! نیشخندی به صورت زیباش زدم : اره عزیزم چرا که نه
 
 . مهربونیم تعجب کرداز 
 

 . چیزی نگفتم و واسه تعویض لباس به اتاقم رفتم
یه بشقاب غذا واسه خودم کشیدم و بی توجه به نگاه های سنگین مهوش و بابا 

 . مشغول خوردن شدم
. 

شب آخری میخواستم حسابی دلی از عزا در بیارم که یادم افتاد اولین پروازمه 
 . و ممکنه حالم بد شه

 
 . همون یدونه بشقاب بسنده کردمپس به 

 
بعد از اینکه بشقاب و شستم برگشتم تو هال و به فیلمی که از تلویزیون پخش 

میشد چشم دوختم ، هیچی ازش نمیفهمیدم و بی هدف تصویرارو دنبال 
 . میکردم
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تا ساعت یازده الکی وقت گذروندم و لحظه ی آخر که پدرم میخواست بره 
 . بهش انداختم تا واسه همیشه تو ذهنم ثبت شهبخوابه یه نگاه عمیق 

 
حتی تصویر مهوش و پرینازم به خاطر سپردم ، همه رفتن بخوابن و من بی 

 . هدف وسط هال نشسته بودم
 

پوفی کردم و به اتاقم رفتم ، با اینکه ظهر خوابیده بودم اما بازم خوابم میومد و 
 . چشمام خمار شده بود

 
یک ساعت و نیم دیگه باید  . انداختم، دوازده بودیه نگاه به ساعت گوشیم 

 . صبر کنم
 

 . رو تختم دراز کشیدم و خاطره هامو مرور کردم
 

یاد مرجان خانوم افتادم ، یاد اون روزی که واسه پسرش ازم خاستگاری کرد و 
من هزار رنگ عوض کردم تا بگم نه و وقتی به ایهان گفتم چنان دادی زد که مو 

 . به تنم سیخ شد
 
 

 . اشکی از چشمم چکید ، قطعا بدون ایهان دیوونه میشم
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ای کاش ٬ای کاش مامانم بود ٬ای کاش خاله مهین مریض نبود و باهم میرفتیم
 . بابا هیچ وقت بامهوش ازدواج نکرده بود و هزار تا ای کاش دیگه

. 
 .آه بلندی ازروی حسرت کشیدم حسرت داشتن یه زندگی اروم

 
 . که باعث شد خودم وبه خواب بزنمتقه ای به درخورد 

 
 

 .یکی باالسرم نشست اروم اسممو صدا زد
 

 !دیانابیدارشو٬دیانا-
 

اوپــــــس این دیگه چی میخواست این وقت ٬برگشتم سمت صدا؛ پرینازبود
 شب!اروم گفتم

 
 هوم؟-

 
 میگم مانتوسفیدت کجاس؟-

 
 ?به توچه!این وقت شب اومدی امارمانتوی منو در بیاری-
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ب میخواستم فردابریم پیش ایهان، بعد میدونی که سفید به من خیلی میاد خ-
 ! ولی من مانتو سفید ندارم

 
 نفسموباصدابیرون دادم ،سعی کردم خونسرد باشم

عزیزم هررنگی به تومیاد! مانتو سفیدم دست یکی  : لبخندی ساختگی زدم
 .ازبچه هاس به نظرم مانتوصورتیتو بپوشی خیلی بهت میاد

 
 !دروغ گویی بودم وخبرنداشتما عجب

 
 !برق چشماش تو تاریکی راحت قابل تشخیص بود :واقعاراست میگی؟

 
 .اره عزیزم برو بخواب که دارم ازخستگی میمیرم-

 
همش لحظه هارومیشمردم ، و حاال با اومدن پریناز ٬پریناز از اتاق رفت بیرون

 . ن، وای خدایا کمکم کاسترس به جونم افتاده بود ،نکنه بقیه هم بیدار باشن 
 

 . ساعت دوازده ونیم ونشون میداد
 

 .سعی داشتم خودم واروم کنم وبه هیچی و هیچ کس فکرنکنم
 

 .به خودم گفتم تونبایدانقد بی اختیار باشی



wWw.Roman4u.iR  88 

 

 .ولی نمیتونم دور از ایهان و بابا باشم
 

اگه نمیتونستی پس ازهمون اول بیخود کردی که این تصمیمو گرفتی تونباید 
 . ذاری دلتنگی بهت غلبه کنه ، فهمیدی ؟ب

چشمامو بستم اما با یاد آوری یه چیزی با وحشت تا آخرین حد ممکن 
 : چشمامو باز کردم ، سریع یه کاغذ و خودکار آوردم و شروع کردم نوشتن

 
 

سالم بابا ، نمیدونم ِکی این نامه رو میخونی ،ولی میدونم وقتی داری )
 . نیستم ، یعنی ایران نیستم میخونیش من دیگه پیش شما

 
میخوام برم کشوری که مادرم بوده ، دنبالم نگردید، البته میدونم اونقدری مهم 

 ! نیستم که دنبالم بگردید
 
 

فقط خواستم بگم، نگران نباشید و موضوع رفتنم رو هیچکس جز خودم 
 .نمیدونست

 
 
کردم  د تنفسسال تموم توی جایی که پدرم نفس میکشید زندگی کردم و در ۱۹
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، حاال میخوام برم جایی که مادرم قبال توش نفس میکشید ، میخوام درد اونجا 
 . هم تجربه کنم

 
 
 

دیگه هیچوقت نمیبینمتون، دلم براتون تنگ میشه ، راستی؛ هیچ وقت راضی 
نبودم از اینکه مهوش شده نامادریم و پریناز خواهرم ،ولی شما هیچ وقت به 

 . با این حال دوستون دارمنظرم اهمیت ندادید ، 
 
 

 ( دیانا
 
 

 کاغذ با قطره های اشکم تزیین شده بود ـ
 .نامه رو روی میزم گذاشتم و لباسمو پوشیدم

 
 . از پله های خونه پاورچین پاورچین رفتم پایین

 
در خونه رو آروم بستم و وارد کوچه شدم ، با دیدن سیاهی مطلق ترس به دلم 

دو، سه قدم رفتم و بعد شروع کردم به دویدن ، تا کسی نبینتم ، تا  .. چنگ زد
سر خیابون دویدم و حواسم همش به پشت سرم بود که کسی نبینتم ، محکم 
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خوردم به یه چیزی یا اون خورد به من نمیدونم ، فقط فهمیدم پخش زمین 
 ... شدم

 
ی گفت : با حرص از جام بلند شدم که سرم محکم خورد به یه چیزی و یک

 اخخخخخ 
، بادیدن فرد روبروم و ماشینش با گیجی یه قدم رفتم عقب و سرمو اوردم باال 

دو دستی توسرم زدم و گفتم خاک توسرت نمیشد محکم میخوردی بهش پات 
 میشکست یه دیه ازش میگرفتی ؟ 

 
 پسره با گنگی یه نگاهی بهم کرد و گفت :خانوم حالتون خوبـــه ؟ 

 
ی که داشت و نشون دهنده ی این بود که ایرانی نیست پقی به خاطر لهجه ا

مثینکه » زدم زیر خنده که اخمی کرد و در حالی کہ داشت میرفت گفت 
  .. حالتون خوبه

 
 

با حالت حق به جانب نگاهش کردم و گفتم :زدی شهیدم کردیییی بعد 
 میگیییی حالت خوبه ؟ 

 
ولی خودتون ، جلو ماشین شرمنده نگاهم کرد و گفت : عذر میخوام خانوم 
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 .پریدید
 
 

 . لهجه ی خیلی بامزه ای داشت ، لبخند کمرنگی رو ل*ب*ا*م نشست
 

 ! خب من حواسم به پشت سرم بود ، تو که حواست به روبروت بود-
 

 .من که گفتم ببخشید : اخم کمرنگی کرد گفت
 

چشمامو تو حدقه چرخوندم و با گفتن خداحافظ ازش دور شدم و به راهم 
 . ادامه دادم

 
ایهان و دیدم که به ماشینش تکیه داده بود و نگران سرش و به این طرف و اون 

 . طرف میچرخوند
 

 با دیدن من به سمتم اومد و عصبانی گفت : اون گوشیتو چرا جواب نمیدی ؟ 
 

 . گوشیمو در آوردم و یه نگاهی بهش انداختم ،پنج تماس بی پاسخ 
 . تم : سایلنت بودخود به خود نیشم شل شد و گف

 
 اخماشو کشید تو هم 
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 یه ربع دیر اومدی ، اتفاقی افتاده بود ؟  -
 

 . بشین توضیح میدم :در حالی که به سمت ماشینش میرفتم گفتم 
ایهان با سرعت زیادی رانندگی میکرد و من وقایع چند دقیقه پیش و واسش 

 . توضیح میدادم
 

 انی نبود ؟ به قسمت لهجه که رسیدم گفت : یعنی ایر
 

 . ایرانی حرف میزد ولی لهجه داشت-
 

 لهجش چه مدلی بود ؟-
 

 ایهان من درسی به اسم لهجه شناسی نخوندما :چشمامو درشت کردم و گفتم 

. 
 

 . خندید و چیزی نگفت
 

تو فرودگاه نشسته بودیم و من آروم آروم گریه میکردم، ایهانم عصبی بود و با 
 . پاهاش ضرب گرفته بود
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میخواست سمتم بیاد ولی خودش و کنترل میکرد و من حسابی ممنونش هی 
 . بودم

 
 . دیانا جان بسه دیگه گریه نکن-

 . روبروم ایستاد
 

 .. نـ...نمیتونم ایهان ، دلم بــ..برات-
 به هق هق افتادم و نتونستم

 .حرفمو ادامه بدم
 

زون دستاش و آورد به سمت دستم که وسط راه مشت شد و کنار بدنش اوی
 . شد
 

 . دیا جاِن من بیا برگرد خونه ، از خیر ترکیه رفتنم بگذر-
 

 . با گریه سرمو به نشونه ی نفی تکون دادم
 

 ! نه ، نه ،نه-
 

اخماشو تو هم کشید و گفت : پس گریه نکن وگرنه قید محرم نامحرمی و 
 . میزنم و ب*غ*لت میکنما
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 !نه که نکردی-

 
ون روز هم گریه کردی و کنترلم و از دست کالفه دستشو تو موهاش کشید : ا

 ! دادم ، بسه دیگه
 

سعی کردم بقیه اشکامو تو دلم بریزم ، چون دلم نمیخواست اتفاق چند روز 
  ! پیش بازم تکرار شه

 
باالخره پروازم و اعالم کردن و من عین برق گرفته ها سرجام ایستادم و تند تند 

 . شروع کردم به حرف زدن
 
 ایهان بیای بهم سربزنیا ، بابا هم اگه ازت پرسید بگو خبر نداشتم ، باشه ؟  -

 
 . سرشو تکون داد و یه تیکه کاغذ و یه گوشی و خط بهم داد

 
 . کاغذ و نگاه کردم

 
ادرس هتلیه که باید بری ، جا رزرو شده برات ، اینم خط ترکیس ، اینم  -

 . گوشی جدیدت
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 . وم گفتم : واسه همه چی ممنون ایهانقدر شناسانه نگاهش کردم و ار

 
لبخند تلخی زد : میام بهت سر میزنما، هروقت پشیمون شدی یه بلیط 

  ! چارشه
 

 .دیگه باید از ایهان جدا میشدم . سرمو تکون دادم
 

 چشماش لبالب پرشده بود و واسه اشک ریختن اماده بودن ـ
 .سعی کردم خودموکنترل کنم .نفس عمیقی کشیدم

 
سم دیگه سفارش نمیکنما ،مواظب خودت باش، رسیدی حتمابهم پرنس-

 .خبربده ازاینجاحواسم بهت هست
 

 .حواست به باباهم باشه٬باشه ایهانی توام مواظب خودت وخاله مهین باش-
 

 .خب دیگه وقت جداشدنه٬باشه پرنسسم-
 

با شنیدن حرفش انگار یه چیزی توقل*ب*م فروکردن ،وقت) جداشدنه( 
 . هان ،خدایاخودت کمکم کن تا کم نیارمجدایی از ای
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 . بغض لعنتی اجازه حرف زدنو بهم نمیداد
 
 

 دیانا؟-
 

 جانم ایهانی؟ -
 

 : اب دهنشوقورت دادوگفت
 ...هر چقدم که ازم دورباشی جات توی قل*ب*مه و

 
باچشمایی که اندازه سکه شده بود نگاهش کردم ، البته ایهان زیاد به من 

 این حرفش فرق داشت وچرا ادامه حرفشو نگفت ؟؟ محبت میکرد ولی لحن
 

، این دفعه دیگه باید مثل بز نگام نکن:تک خنده ی محزونی کرد و گفت 
 .خدافظی کنیم

 
به خودم اومدم ویه نیشگون ازبازوش گرفتم و گفتم :" اون ور متتظرتم، خدافظ 

 "ایهانی
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سعی میکرد  ایهان خیلی٬خدا میدونه چقد گفتن این حرف واسم سخت بود
 . ب*غ*لم نکنه و منم خیلی سعی میکردم نزدیکش نشم

 
 ..حتما میام پیشت مواظب خودت باش خداحافظ پرنسسم-

 
 . وارد هواپیما که شدم اجازه دادم اشکام ببارن

 
 .هواپیما از زمین بلند شد و من هر لحظه ازایهان دورتر میشدم

 
 خانوم حالتون خوبه ؟ -

 
دختر جوون ب*غ*ل دستم نشسته بود،اشکام وپاک  به سمت صدابرگشتم ؛یه

 کردم و گفتم
 

 بله خوبم -
 

 .لبخندی به روم زد دستشواوردجلو وگفت "اسم من نازنینه خیلی خوش بختم
 
 

 دستشوتودستم گرفتم وبه گرمی گفتم
 .منم ازاشنایی باهات خوش بختم٬اسم منم دیاناس-
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لم نمیخواست باکسی بعدچشماموبستم وخودم وزدم به خواب ؛ اصال د
از محوطه فرودگاه خارج شدم و با گیجی نگاهی به اطرافم  ..حرف بزنم

 . انداختم
 

یه گوشه ی خلوت ایستادم و گوشی و خط و در آوردم تا به ایهان خبر بدم ، 
خط و انداختم داخل گوشی و داشتم روشنش میکردم که یکی محکم با کتفم 

شد ، با چشمای گشاد شده گوشی و دنبال برخورد کرد و گوشی از دستم پرت 
 . کردم که صاف تو جوی آب افتاد

 
، شروع کرد به ترکی یه چیزایی گفتن همون پسری که باهام برخورد کرده بود 

 . که هیچی متوجه نشدم
 

 . از یه طرف عصبی بودم و از یه طرف به خاطر حرفای پسره منگ شده بودم
 

 : گلیسی گفتیه نگاه به سرتاپام کرد وبه ان
- I thought you are from here  

 "فکر کردم اهل اینجایی "
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همیشه از انگلیسی متنفر بودم و وضع درس زبانم چندان تعریفی نداشت ، اما 
 . بازم به لطف غرغرای ایهان چند تا جمله ساده بلد بودم

 
اخمی کردم و برو بابایی حوالش کردم و به سمت جوی آب رفتم ، گوشِی 

چارم ، لبه ی جوی زانو زدم و تا کمر خم شدم توی گودی جو که پسره سریع بی
 . تر از من اومد و خیلی راحت گوشی و از تو جوی برداشت

. 
 

یه نگاه به گوشیم که انگار تازه دوش گرفته بود کرد و یه نگاه به من و بعد به 
 . انگلیسی گفت : متاسفم

 
 

 . جلو تا گوشیمو بده چشم غره ای حوالش کردم و دستم و بردم
 

گوشی و به پیرهنش کشید و سعی داشت خشکش کنه اما بی فایده بود ، حتم 
 . میدادم گوشی بیچارم سوخته باشه

 
گوشی و از دستش کشیدم وسعی کردم روشنش کنم اما فایده ای نداشت ، آه 

 . جانسوزی کشیدم
 

 . که نگاهش سرگردان شد دوسه تا بد و بیراه به فارسی نثارش کردم
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چمدونو برداشتم و شانسی به یه طرف راه افتادم ، پسره دنبالم میومد و یه  

 . چیزایی به انگلیسی واسه خودش بلغور میکرد
 

منم هی چشم غره بهش میرفتم ، دیدم نمیخواد بره و داره دنبالم میاد ، سریع 
 . به سمتش گرفتمکاغذی که حاوی ادرس هتل بود و از جیبم در آوردم و 

 
 

یه نگاه بهم کرد و و کاغذو ازدستم گرفت ، آدرس و که با حروف التین نوشته 
 . شده بود نگاه کرد و سرشو به معنی ندانستن چند بار تکون داد

 
پسره دوباره شروع کرد معذرت  ! خاک برسر بی خاصیتت :زیر لب بهش گفتم 

 . ، برو خواهی کردن ، به انگلیسی بهش گفتم : بخشیدمت
 . سرشو تکون داد و با لبخند گله گشادی راهشو کشید و رفت

پوفی کشیدم ، هر چقد گشتم نتونستم هتل و پیدا کنم ، به خاطر روون 
 .انگلیسی صحبت کردنمم هیچکس منظورمو متوجه نمیشد

 
 

خورشید داشت غروب میکرد و هوا رو به تاریکی بود ، ترس به دلم چنگ زد ، 
 ... ختم ولی بازم شباش ترسناک بود ، اینجا تو یه کشور غریبتهران و میشنا
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 . استرس و اضطراب باعث شده بود ضربان قل*ب*م نامنظم بشه

 
با یه کیف دستی و گوشی سوخته و یه چمدون بی هدف دور خودم 

 . میچرخیدم
 

 .هوا هر لحظه بیشتر تاریک میشد و من هر لحظه ترسون تر از قبل
 

 . ن زیاد ذوق ذوق میکرد و نم اشک تو چشمام نشسته بودپاهام از راه رفت
 

 . تو یه کوچه فرعی پیچیدم و به یه دیوار تکیه زدم
 

اشکام شروع کرد باریدن ، چشمامو باز کردم ، هوا کامال تاریک شده بود و 
 . من ناموفق از پیدا کردن هتل در حال اشک ریختن بودم

 
 

دمایی چشمامو باز کردم و با ترس زل نمیدونم چقد نشسته بودم ، با صدای ق
 . زدم به سیاهی مطلق کوچه

 
صدای پاهاشون هر لحظه نزدیک تر میشد ، صدای خندشون تو کوچه پیچید 

 ! ، صدای خنده های مردونه
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ته دلم خالی شد و با وحشت به تاریکی زل زدم ، کم کم از جام بلند شدم و 
فقط ده قدم ازم  . صدا قورت دادم تیکه دادم به دیوار ، آب دهنم و با سر و

فاصله داشتن ، سه تا مرد بودن ، پنجه هام و فرو کردم تو دیوار ، با دیدنشون 
 . قالب تهی کردم

 
یکیشون منو دید و بلند بلند قهقه زد و به اونا به ترکی یه چیزی گفت ، .

 . حالشون عادی نبود و معلوم بود مست بودن
. 

 
 ! میخوردبه سمتم اومد ، تلو تلو 

 . از دیوار فاصله گرفتم ، کیف دستیمو چنگ زدم و عقب عقب رفتم
 

اون دوتای دیگم توجهشون بهم جلب شده بود و در حالی که خنده های 
 . وحشتناکی سر میدادن به سمتم میومدن

 
 . اشکام پی در پی میریخت

 
م دبدون نگاه به پشت سرم چند قدم سریع برداشتم و بعد برگشتم و شروع کر
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 . دویدن
 

با دویدن من اونام سرعتشون و زیاد کردن ، با وحشت به کوچه ی بن بست 
  ! نگاه کردم ، قطعا کارم ساخته بود

 
 

 ! کمرم با دیوار برخورد کرد ، اونی که از همه بهم نزدیک تر بود ، منفور خندید
 
 

 . دستشو گذاشت رو بازوم و منو سمت خودش کشید
 

 ... زدمزیر لب اسم خدارو صدا 
 . اون دو نفرم داشتن بهم نزدیک میشدن ، با تمام وجود شروع کردم جیغ زدن

 
پسره با خشم دستشو رو دهنم فشرد . دندونامو توی دستش فرو کردم، فریادی 

 .زد و یه چیزی گفت ، نگاهی چندش به تک تک اجزای صورتم انداخت
 
 

 . ضربان قل*ب*م کند شده بود و زمان نمیگذشت
 

 .. کمکــــــم کـــن خدایا-
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اون دو نفر بهمون رسیدن و به سمت من اومدن ، حاال سه تا مرد با هیکالی .

 . درشت روبروم ایستاده بودن ، در برابر اونا جوجه بودم
 
 

 . پسره دستشو برداشت و سرشو نزدیک صورتم اورد
 

ه ب سرمو بردم عقب و با سر محکم یه دماغش کوبیدم ، فریادی از درد کشید و
دماغش چسبید ، رفت اونور و من اماده شدم واسه فرار که یکی دیگه از اونا 

 ... کمرمو از پشت چسبید
 
 

 ! با تمام قوا جیغ زدم : ولم کن عوضــــــی ، ولم کــــــن
 

  ! انقد ترسیده بودم که نمیتونستم تشخیص بدم اونا فارسی متوجه نمیشن
 
 .. خــــــدا- .
 

از داخل کوچه اومد ، چشمام و از ترس و درد روی هم صدای فریاد شخصی 
فشردم ، داشتم تالش میکردم از دست اون مرد خالص شم اما اون دستاشو که 
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 ... حلقه ی کمرم بود محکم تر فشرد
 

چشمامو باز کردم و نگاهی به  ... فریادی از درد کشیدم و بعد سیاهی مطلق
دم و نشستم ، تموم بدنم کوفته بود اطراف انداختم ، کمی تار میدیدم ، بلند ش

 . و سنگین شده بود
 

 . رو یه مبل راحتی بودم و یه فردناشناس روبروم خوابیده بود
 

فاصلش تقریبا زیاد بود و نمیتونستم چهرشو ببینم ، پتویی که روم انداخته شده 
 . بود و کنار زدم و ایستادم

 
 . مبل قدم اول و که برداشتم سرم گیج رفت و پرت شدم رو

 
چشمامو چندثانیه ای بستم و نفس عمیقی کشیدم ، دوباره از جام بلند شدم و 

 .به سمت اون فرد رفتم
 
 

نزدیکش که شدم ابروهام ار فرط تعجب پریدن باال ، چهرش خیلی زود به 
 .خاطرم اومد

 
 ....پس دیشب
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 شبا یاد آوری شب گذشته اخمام در هم شد ، باید این و بیدارش میکردم و از
 . میپرسیدم چه اتفاقی افتاده

 
 . البته بیدار کردنشم فایده نداشت چون نمیفهمیدم چی میگه

 
 چجوری بیدارش کنم حاال ؟ 

 
بد ترین راه ممکن و انتخاب کردم و باال سرش شروع کردم بلند بلند حرف 

 !، اونم به فارسی زدن 
 

شی یغ فرا بنفچند دقیقه گذشت دیدم نه مثل اینکه آقا خوابش سنگینه ، ج
 . کشیدم که چشماشو باز کرد و بعدم سریع سرجاش نشست

 
 . یکم گیج نگاهم کرد ، ای بابا اینم که کال گیج تشریف داره

 
بعدم یه نگاه به ساعت دیواری خونه کرد ، نمیدونم چی شد که با وحشت 

 . پرید سمت عسلی وسط خونه و گوشیشو برداشت
 
 

 . ممنون از توجه بسیـــــارت-
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با اینکه نمیفهمید چی میگم برگشت طرفم و دستشو به نشونه ی سکوت رو 

دماغش گذاشت ، بعد شروع کرد به ترکی حرف زدن یا شخصی که پشت خط 
 .بود
 

گاه وحشت کردم ، نکنه ...نکنه زنگ زده به دوستاش تا بیان و ناقصم  ناخودآ
 . ! کنن

 
کاری کنه که دیشب  اخمامو کشیدم تو هم ، نه دیانا جان اگه میخواست

 .نجاتت نمیداد
 

 . رفتم روبروش و دستمامو به کمرم زدم ، عین طلبکارا نگاهش کردم
 

 . دستشو به نشونه ی صبر کردن باال اورد و مکالمشو سریع تموم کرد
 

 who are" تو کی هستی ؟ :جمله های انگلیسی و تو ذهنم مرتب کردم و گفتم 

you " 
 

 " Im Bʊrak" :حترمانه دستشو آورد جلو و بعد گفت بلند شد ایستاد و خیلی م
 

  !بوراک ؟ چه اسمی 
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 . وقتی دید توجهی به دستش نکردم ، دستشو انداخت
 

میخواستم بپرسم اینجا چیکار میکنم ، اما هرکاری کردم نتونستم جمله بندیمو 
 .درست کنم

 
 "Wait" . صبر کن:انگار که فهمید ، سرشو تکون داد و گفت 

 
 ? اهل کجایی :کرد تو گوشیش و چند دقیقه بعد پرسید کلشو 

 
 ایران -

 
بعد یه چیزایی تایپ کرد و  با چشمای درشتش نگاهم کرد و گفت : اوکی

 . گوشیشو به سمتم گرفت ، به صفحه گوشیش نگاه کردم
خونه ی یکی از دوستام تو همون کوچه ایه که تو دیشب بودی ، دیشب پیش -

جه سر و صدای زیاد تو کوچه شدیم ، اومدم بیرون و دوستم بودم ، یهو متو
، نزدیک تو دیدم یه دختر وسط کوچه افتاده و سه تا مرد در حال فرار کردنن 

اومدیم و من شناختمت ، حدس زدم که نتونستی هتل و پیدا کنی و برای 
 . همین این بال سرت اومده ، برت داشتم و اینجا آوردمت

 . ، شناساییت یکم سخت بود د و لباساتم پاره البته سر صورتت داغون بو
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با خوندن جمله آخرش یه نگاه به خودم کردم ، گوشیشو پرت کردم سمتش و 
 با جیغی پریدم سمت مبل و پتو رو تا روی سرم کشیدم

خدای من .. چرا حواسم به سر و وضعم نبود، مانتوم پاره شده بود و نیمی از 
  .بدنم هویدا بود

و سرم کشید که محکم تر نگهش داشتم ، با یه حرکت ناگهانی پتو پتو رو از ر
 .رو برداشت که سریع کشیدمش باال و فقط صورتم معلوم بود

 . گوشیشو به سمتم گرفت
  ?تو مسلمانی -

سرمو به نشونه ی تایید چند بار تکون دادم که گفت :"اوکی" و به سمت یکی از 
 .اتاقا راه افتاد

 ! نسبتا بزرگ بود اما دوبلکس نبود نگاهی به خونه کردم ،
ای بابا شانسه مائه دیگه ، حاال هرکس دیگه ای بود توی قصر چشماشو باز 

 میکرد ـ
  ! از این افکارم خندم گرفت ، تو چه وضعی بودم و به چی فکر میکردم

چند دقیقه بعد بوراک با یه سری وسایل تو ی دستش اومد و گذاشتشون کنارم 
  عد تو گوشیش یه چی نوشت، نگاهم کرد و ب

اینا لباسای خواهرمه ، چمدونت تو ماشینمه ، فعال اینارو بپوش تا من برم  -
 دستشویی 

 . به سمت یه در رفت و من مشغول تعویض لباسم شدم
 . یه پیراهن آستین بلند که تا باالی زانوم بود و یه شلوار جین که راسته بود

 . نداختمشیه شال حریرم کنارش بود ، رو سرم ا
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 . بوراک اومد و با دیدن تلفن تو دستش تازه یاد آیهان افتادم
 . به سمتش رفتم و بهش گفتم : گوشیتو بده
من باید به کسی زنگ بزنم ، میتونم  :گوشیشو به سمتم گرفت ، واسش نوشتم 

 . از موبایلت استفاده کنم ؟ تلفن خارج از کشوره
 . و به سمتم گرفتبعد از خوندنش سرشو تکون داد و گوشی 

به ساعت نگاه کردم ، هفت صبح بود به گمانم ، حتما ایهان بیداره ، شماره رو 
 . گرفتم و کنار گوشم گذاشتم

بوقای آخر بود و من نا امید از اینکه ایهان جواب نداده ، گوشی و قطع کردم و 
یه بار دیگه تماس گرفتم ، سر چهارمین بوق جواب داد و بعد صدای خواب 

 . ودش توی گوشی پیچیدآل
 بــــــــله ؟ -
 ... ایهــــان-

صداش به طور ناگهانی هوشیار شد و تقریبا فریاد زد : دیانا تویی ؟ دختره ی 
 . احمق االن زنگ میزنی ؟ میدونی از دیشب مردم و زنده شدم
ایهان واست - . بغض کردم ، میدونستم نگران شده ولی خب تقصیر من نبود

 !توضیح میدم
 . فس عمیقی کشید و سعی کرد خشمشو فرو بدهن

 
 . خب توضیح بده-
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تمام وقایع و بهش گفتم ، بوراک کنارم بود و نگاهم میکرد ، موقع گفتن 
 . اتفاقات دیشب اشکام تند تند میریخت و بدنم میلرزید

 
صدای داغونش از پشت گوشی رسید : هیشش ، خب ، خب آروم باش 

 . عزیزم
 

 . ل*ب*م نشست : آرومملبخند زیبایی رو 
 
 کجایی االن ؟ خونه ی اون پسره ؟ مطمئنه ؟  -

 
 . اینطور به نظر میاد ، باالخره اون کمکم کرده ، فکر نکنم پسر بدی باشه -

 
 . باشه ، کارام یکم سبک شه و تو جا بیفتی اونجا، میام بهت سر میزنم-

 
 . مثل بچه ها ذوق کردم :اخ جون ، پس زود میبینمت

 
 . خنده ای مردونه کرد :اره پرنسسمتک 

 
 . ساعت و نگاه کردم

 
 . ایهان من دیگه قطع کنم ، پول تلفن این بیچاره زیاد میشه-
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 . باشه منم برم به ادامه ی خوابم برسم-

 
 ? وا مگه ساعت چنده ؟ سرکار نمیری-

 
 . ساعت نزدیک شیشه صبحه ، نه بانو امروز مرخصی دارم-

 
 . باشه، پس فعال-

 
 . مواظب خودت باش ، فعال عزیزم-

 
 . تلفن و قطع کردم و به بوراک گفتم : ممنون
 . لبخندی مهربون زد و بهم اشاره کرد بشینم

 
 بهم گفت : االن میخوای چیکار کنی ؟ 

 
 . دنبال یه جایی واسه موندن بگردم و بعدم یه کار پیدا کنم-

 
م شت و گوشی وبه سمتازم یه سوالی پرسید که متوجه نشدم ، تو گوشیش نو

 گرفت : کار چی ؟ 
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 صنعت خاصی بلدی ؟ استعدادی داری ؟ 
 

خیاطی بلدم ، کت و شلوار مردونه حرفه ای ،  :سرمو تکون دادم و نوشتم 
 . لباس زنونه هم نیمه حرفه ای بلدم

 
 . چشماش برق زد

 
 نوشت : هتالی اینجا گرونه ، چقد سرمایه داری؟

سرشو تکون داد و نوشت : با این پول نهایتا یه ماه  مقدار پولم و بهش گفتم که
 . بتونی تو یه هتل نیمه خوب بمونی ، بعد از اون حسابت ته میکشه

 
 . یه حساب سر انگشتی کردم و دیدم بی راهم نمیگه

 
من پدرم تو کاِر خونه هست ، میخوای بهش بگم  : گیج نگاهش کردم که گفت

 است پیدا کنه ؟ ببینم میتونه یه سوئیت اجاره ای و
 

 . برقی از امید و خوشحالی تو چشمام نشست
 

 اینکار و میکنی ؟ -
 

 اره، بازم بیا بریم چند تا هتل سر بزنیم و دنبال کارم بگردیم :نوشت 
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. 
 

 .. متعجب شدم از کمکش
 

 چرا داری بهم کمک میکنی ؟-
 

 . واسه اینکه گوشیت و سوزوندم-
 

 .گوشیتم ببریم درست کنیمخندیدم که دوباره نوشت : راستی 
 . برم اماده شم :سرمو تکون دادم که از جاش بلند شد و گفت 

 
 برو، دستشویی کجاست ؟ -

 
به یه گوشه از خونه اشاره کرد و خودش رفت تو یکی از اتاقا، منم به سمت 

 .دستشویی رفتم
 

پوفی کردم و نگاهی به صورتم کردم ؛ رنگم که زرد شده بود و گوشه ی 
زخم تقریبا عمیقی بود ، یکی از گونه هام کبود شده بود و حسابی تو  ل*ب*م

 . ذوق میزد
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 ! با دیدن وضعیت صورتم هم بغض کردم هم عصبی شدم ، عوضــــیا
. 

 
 . گوشیم و به اولین تعمیر گاه نشون داد و سپرد که درستش کنن

 
رین یعنی بدت با بوراک چند تا هتل سر زدیم و واقعا قیمت ها سرسام آورد بود ،
 . هتلش هرشب به واحد ایران دویست و پنجاه هزار تومن میگرفت

 
 . بوراک گفت : بریم پیش پدر من

 . سرمو به نشونه ی موافقت تکون دادم
 

ایول چه مغازه ی شیکی هم داره پدرش ، یه مغازه ی مشاور امالک که زیاد 
 . بزرگ نبود اما خیلی شیک و تمیز بود

 
م و اونجور که معلوم بود همه چیز و به پدرش توضیح داد. من فقط سالم کرد

 .از قیافه پدرش واضح بود چندان از بابت من خوشحال نیست
 

 . شونه ای انداختم باال ، به من چه
 ، نظرت چیه بریم ببینیمش ؟ متری هست  2۸یه سوئیت  :بوراک واسم نوشت 

 
و تیکه کاغذ از پدرش مثل بچه های خوب سرمو تکون دادم و بوراک یه کلید 
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 . گرفت و به سمت خونه ی مورد نظر به راه افتادیم
 

ده دقیقه بعد تو یه محله ی نسبتا خوب بودیم ، البته ظاهرش این و نشون 
 .میداد

 
 . بوراک بهم اشاره کرد پیاده شم و منم مطیعانه حرفشو گوش دادم

 
 . د و منم دنبالشبه سمت یکی از ساختمونا که نمای شیکی داشت به راه افتا

 
 . متر بود ولی خیلی دلباز و تمیز بود 2۸با دیدن خونه فکم کف زمین افتاد ، 

 
 چطوره ؟ :ذوق زده داشتم به خونه نگاه میکردم که بوراک گفت 

 
 . عالیه-

 
 خوشت اومده ؟ -

 
 . آره-

 
، البته یه مقدار کمی هم باید تو گوشیش برام نوشت : میتونی رهنش کنی 
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 .اجاره بدی ماهانه
 

 . سرمو تکون دادم و قیمت و ازش پرسیدم
تقریبا با دو سوم پولم میتونستم بگیرمش . پس قبول کردم و برای بوراک نوشتم 

 . : همین و میخوام
 

 . لبخندی زد و سرشو تکون داد
تو راه برگشت به مغازه ی پدر بوراک تو این فکر بودم که تنها وسیله ی من یه 

 . چمدونه فقط
ر بوراک یه چیزی بهش گفت که انگار به مزاجش خوش نیومد ، بوراک برام پد

 یه چیز نوشت و گوشیش و به دستم داد 
صاحب خونش یه مرده سی و پنج ، شیش ساله ی مجرده ، تو همون "

 ساختمون زندگی میکنه ، مشکلی که نداری ؟ 
 
 

 . نه :گفتم 
شد ، سریع تو گوشی  بوراکم به پدرش گفت و اون مشغول قرار داد نوشتن

 " بوراک نوشتم "میشه واسه شیش ماه قرار داد بنویسه ؟
 
 

 . یه نگاه به گوشی وکرد و بعد حرفمو به ترکی به پدرش گفت
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  "، ولی چرا واسه شیش ماه ؟ اره میشه "
 

 . خب شاید تا شیش ماه دیگه دستم باز شد و یه جای بزرگتر اجاره کردم-
 

قرار داد و از پدرش گرفت ، مشغول خوندنش بود ، بوراک سرشو تکون داد و 
ای بابا متنشم ترکیه ای بود ، من که هیچی سر در نمیارم " امیدوارم سرمو کاله 

  " نذارن
 
 

 . بعد از امضای قرار داد و دادن پول ، کلید و گرفتم
 
 ، میتونم با باقی مونده ی پولم چیزی بگیرم ؟ من هیچ وسیله ای ندارم - 

 
 . بتونی یه سری چیزارو دست دوم بگیری شاید-

 
 ? جایی میشناسی-

 
 . من که نه ، ولی پیدا میکنیم -

 
نجا ، ایران ایهان ایاز اینکه یه پسر غریبه بهم کمک میکنه حس خوبی نداشتم 
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هم بوراک . البته یه روز و نیم از اومدنم میگذشت و من چقد خوش شانس 
 ! بودم که با بوراک آشنا شدم

 
 . کمال پررویی براش نوشتم : دنبال کار نرفتیمبا 
 

 ! فعال نگران کار نباش ، بذار مکانت درست شه بعد-
 
اخه چطوری ? با باقی مونده پولم که باید یه سری وسایل بگیرم ، دیگه  -

 ! چیزی نمیمونه واسه امرار معاش
 
 

 . ، من کمکت میکنمسرشو تکون داد و گفت : نگران نباش 
 

  ! نجاشم زیادی کمکم کردیتا همی-
 

 . بیشتر کمکت میکنم خب-
 

 اخمی کردم و نوشتم : برای چی به کسی که نمیشناسیش کمک میکنی ؟ 
 

نمیدونم ولی نمیتونم ببینم وقتی کسی به کمک نیاز داره و من میتونم کمکش -
 . دریغ کنم کنم 
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ت تو وجودش ، مگه میشه یه آدم انقد انسانیحرفش به نظر منطقی نمیومد 

 باشه ؟ 
 . شاید میشه ، شاید من تو زندگیم با همچین آدمی برخورد نکردم

دیگه چیزی نگفتم تا برسیم خونه ، مثل اینکه باید خونه ی بوراک بمونم تا 
بتونم وسایل الزم و واسه خونم بگیرم ، ای بابا احساس چتر بودن بهم دست 

 . داد
 
 

 . و گفت میتونم اونجا بخوابم بوراک یکی از اتاقارو بهم نشون داد
 

 . از صبح چیزی نخورده بودیم و هر دو صدای شکممون در اومده بود
 

 . بوراک تخم مرغ شکست و من با ولع شروع کردم خوردن
 

 . سنگینی نگاهشو حس کردم و لقمه های بعدی رو آروم تر خوردم
 

اق ه گوشه ی اتتو اتاقی که بوراک بهم داده بود رفتم ، با دیدن چرخ خیاطی ک
 . بود چشمام درشت شد و سریع رفتم بیرون
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 . بوراک رو راحتی لم داده بود و در حال تماشای تلویزیون بود
 

 ... هی-
 

 . برگشت سمتم و اخم کرد و گفت : اسمم بوراکه
 

 . نیشم باز شد : چه جالب منم دیانام
 

 .اخماش از هم باز شد و لبخند کمرنگی زد
 

 چیشده ؟ -
 

 . اژه ی چرخ خیاطی رو بلد نبودم گفتم گوشیتو بدهچون و
 

 اون چرخ خیاطی مال کیه ؟ -
 

 . مال خواهرم :چهرش در هم شد و آهسته گفت 
 

 خیاطی بلد بود ؟ -
 

 .آره ، بعضی وقتا واسه خودش لباس میدوخت-
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 . چه جالب-

 
 . سرشو تکون داد و گفت : اگه میخوای میتونی ازش استفاده کنی

 
 . نشونه ی نه تکون دادم و با گفتن شب بخیر به سمت اتاق رفتمسرمو به 

 
کلید پشت در بود ، در و برای جلو گیری از هر احتمالی قفل کردم و با خیال 

 . راحت روی تخت تک نفره ولو شدم
. 

 
، تا االن که چیزی ازش ندیدم ، نه نگاه به نظر نمیاد بوراک پسر بدی باشه 

 ... هیزی نه
 

 .اونطور که به نظر میاد نیست دیانا خانومهمه چیز *
 

 . وجدان منفی بینم و ساکت کردم و سعی کردم یه بارم که شده مثبت فکر کنم
 

باید یه جوری از بوراک به خاطر کمکاش تشکر کنم ،اما...اما من که پولی 
 . ندارم تا واسش کادو بگیرم
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 : ودم زمزمه کردمیه المپ توی ذهنم روشن شد .لبخند خوشحالی زدم و با خ

  ! یادم باشه فردا حتما باهاش برم پارچه فروشی
 .چشمامو روهم گذاشتم و با فکرکردن به بابا و ایهان خوابیدم

 
 اهـــ، کله ی صبح کیه؟؟

 ! حتمابازم مهوش داره در میزنه
 

 .باچشمای بسته داد زدم :چیه مهوش ،یه بارشد بذاری راحت بخوابم؟
 
 

 .، نفهمیدم چی گفت صدای آشنایی و شنیدم
 
 

با دیدن اطرافم تازه یادم اومد که من دیگه تواون خونه  ٬سیخ سرجام نشستم 
 ..نیستم

 
 با دوتا دستم زدم توسرم و به خودم گفتم :توکی میخوای ادم شی؟ 

 
 

 . صدای ضربه های متوالی که بوراک به در میکوبید باعث شد به خودم بیام
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 رفتم سمت دروبازش کردم
 

 ک گوشیشو به طرفم گرفت بورا
 ! گفته بودی مسلمونی واس نمازصبح بیدارت کردم٬سالم صبحت بخیر-

 
 

اخه توفوضول نماز منی؟! از یه طرف خوشحال شدم که انقد حواسش به همه 
 . چیز هست و از یه طرف شرمنده

 
 .لبخند محوی زدم وسرم وباخجالت پایین انداختم

 براش نوشتم٬
 

 !ممنون که حواست بهم هست ولی من نمازنمیخونم٬سالم صبح توهم بخیر-
 

 .کمی تعجب تو چشماش دیده میشد
لبخند کم رنگی زدوازم معذرت خواست که مزاحم خوابم شده بعد رفت 

 .روکاناپه دراز کشید
 
 

  !منم که منگ خواب بودم روتخت ولو شدم چشمامو نبسته خوابم برد
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. 
 

واب بیدارشم و بعد از انداختن گرمای افتاب صورتم و نوازش میکرد و ازخ
بوراک داشت باتلفن حرف میزد، البته ٬شال روی سرم به سمت دستشویی رفتم

 .انگلیسی ،انگار*ق*صد داشت مخاطبشو قانع کنه
 

سرشو برگردوند وبا دیدنم لبخندی ازخوشحالی زدوبه سمتم 
گوشیشوگرف سمتم واشاره کرد که بگیرمش باتعجب گوشیو ازدستش ٬اومد
 !الو؟- . مگرفت

 : صدای گرم ایهان تو گوشی پیچید
 . سالم پرنسس من ،کجایی تواخه؟؟ دختر من سکته کردم-

 : با ذوق فراوون و بی مالحظه صدامو انداختم رو سرم
 سالم ایهانــــــی خـــوبی ؟

 
 صداش کمی تغییر کرد و غمگین شد 

 وقتی ازتودورم ، به نظرت میتونم خوب باشم ؟ -
ایهان :صداش کلی غصه به قل*ب*م سرازیر شد و با بغض گفتم از ناراحتی 

 ..به خدا برای منم سخته که
 

 .دوباره نتونستم حرفموکامل بگم
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 !بوراک بانگرانی بهم خیره شد
 ..ایهان شرمنده گفت : پرنسسم ببخش نمیخواستم ناراحتت کنم

 
 

 بغضموقورت دادم وبه سختی گفتم
 

 بام چه خبرحالش خوبه؟؟ازبا٬ناراحت نشدم که دیوونه -
 

چیزی نمیدونم چون به من زنگ نزدن که سراغتو بگیرن ؛واسه همینم گفتم -
 ! من چیزی نگم که شک نکنن

 هومی کشیدم 
 پرینازچی؟ اون بهت حرفی نزده ؟-

 
نه فقط گفتش یه مشکلی برای دیانا پیش اومده که شخصیه ونمیتونه به من -

 ! بگه
 .. پوزخندی زدم

 
 انامه گذاشتم، حتما اونو خونده وفهمیده کجام؛برای باب-

 راسی خاله مهین خوبه؟
 تغییر موضع داد و ناگهانی به من من افتاد 
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 ! إ اره اره خ.. خوبه-
 ? ابروهام باال پرید و با لحن مشکوکی پرسیدم : بهش چیزی گفتی

 
 .نه چیزی بهش نگفتم-

 
 مطمئن باشم؟؟-
ال هم برو استراحت کن بازم بهت اره پرنسسکم مطمئِن مطمئن باش؛ حا-

 .زنگ میزنم
 

 .ازایهان خدافظی کردم و گوشیو به بوراک دادم ..ازش تشکرکردم
 

 سریع تو گوشیش یه چیزی نوشت و به طرفم گرفت 
 

معلومه خیلی دوست داره که انقد نگرانته؛ پیداس توام خیلی دوسش داری -
 !که هر وقت باهاش حرف میزنی گریه میکنی

 
 

ای ازحدقه بیرون زده شده نگاهش کردم، معلومه که ایهان و خیلی باچشم
 . دوست دارم ولی انگار بوراک اشتباه برداشت کرده

 
 . نه قضیه اونطوری نیست که فکر میکنی-
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 پس چطوریه؟؟اصال نظرت چیه واسم داستان زندگیت و تعریف کنی ؟ -

 
 از کنجکاوی بیش از حدش حرصم گرفتم

 خب میشه اول صبحونه بخوریم بعد ؟"اسش نوشتم برای پیچوندنش و
 

صبحانه بدون  . . سرشو به عالمت مثبت تکون داد و به سمت اشپز خونه رفت
 .هیچ حرفی خورده شد

 
 .خب االن صبحونه هم تموم شد-

 . متوجه منظورش شدم و زیر لب فضولی نثارش کردم
 

 خب بله خوردیم-
 

تنها تو یه کشورغریبی؟من  نمیخوای داستان زندگیتوبگی؟چرا تک و-
 بایدبدونم دارم به چه کسی کمک میکنم!؟

 
ولی...نکنه، نکنه وقتی بفهمه از خونه فرار کردم دیگه ٬حقم داشت بنده خدا

 بهم کمک نکنه ؟ 
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نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم دستام موقع نوشتن نلرزه ، باالخره باید 
 . حقیقت و بدونه

 
وقتی بچه بودم مامانم وازدست دادم  ٬گفتن نیستاسمموکه میدونی نیازی به -

از همون اولم از زنش زیاد خوشم نمیومد ، وقتی  ٬وبعد بابام ازدواج مجددکرد 
چهارسالم بود پدرم و زنش دختر دار شدن ، وضع من بدتر شد ،تو خونه حس 

اضافی بودن داشتم ،از یه طرفم مادرم ترکیه ای بود و آرزو داشتم بیام ترکیه 
ایهان و خیلی دوست  ٬یهان دوست بچگیمه ومن به کمک اون اومدم اینجا،ا

دارم ، درست مثل برادر نداشتم ، اونم همین حس و بهم داره ، اینم داستان 
 .اگه پشیمون شدی که داری کمکم میکنی بگو٬زندگی من

. 
 .بعد از خوندن متن قیافش حسابی گرفته شد

 
سمتم گرفت : واقعامتاسفم عزیزم سریع یه چیزی تایپ کرد و گوشی و به 

شرمنده اگه ناراحتت کردم ولی من باید میفهمیدم که تو کی هستی و اینجا ٬
 .چی کارمیکنی

 
 

و نوشتم : نه ناراحت نشدم ، اتفاقا یه مروری بر زندگیم خنده ی کوتاهی کردم
 . شد
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 درحال نوشتن یه لبخند شیطون روی ل*ب*ش بود ـ
 

 .توروبه جای خواهرنداشتش بدونهراستی فکرنکنم ایهان -
 

 متعجب نگاهش کردم ، منظورش چیه ؟ 
 

 .نه اینطوری نیست ، ایهان و میشناسم-
 

 ! ولی من ازحرفایی که میزدچیزدیگه ای رومتوجه شدم-
 

 . اخمام و کشیدم تو هم، تا من و نندازه به ایهان ول کن نیست
. 

راستی با ایهان که  .. سعی کردم و بحث و عوض کنم که بدترش کردم انگار
 ? حرف میزدی چی گفت

 
گفت اگه یه تار مو از سر دیانا کم بشه ،میام  :با نیش باز مشغول نوشتن شد 

 . اونجا و حالیت میکنم
. 

 دهن نیمه بازم و بستم ، ایهان انقد خشن بود و خبر نداشتم ؟ 
 

 میشه بریم پارچه بخریم ؟  :سرمو تکون دادم و براش نوشتم 
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 پارچه واسه چی ؟  :شو گرد کرد چشما

 
 . الزم دارم-

 . اماده شو و بریم :سرشو تکون داد و گفت 
 

حرف زدن ما هم جالب بودا ، جمالت ساده رو به زبون میگفتیم ولی بقیه رو 
گاه خندم گرفت ، بیچاره بوراک ؛ اون راحت میتونه  مینوشتیم ، ناخودآ

 . بنویسهانگلیسی صحبت کنه ولی به خاطر من مجبوره 
. 
. 

بوراک چمدونم و آورده بود ، یکی از مانتو شلوارامو پوشیدم و شالمو سرم 
کردم ، درسته اومدم ترکیه و بازم درسته که نماز نمیخونم ولی یه سری 

اعتقادات مختص به خودم دارم ، شاید بعد ها خیلی بخوام تغییر قیافه بدم 
 . اد از خودم در بیامکت و شلوار و یا کت و دامن بپوشم.نمیخوام زی

 
لبخندی به شخصیتم زدم ، عاشق اخالقیاتم بودم و این موضوع باعث افزایش 

 ! اعتماد به نفسم میشد
بوراک با دیدنم لبخند مهربونی زد ، لباساشو عوض کرده بود و سرتا پا سرمه .

 . ای پوشیده بود که خیلی بهش میومد و با پوست روشنش تضاد جالبی داشت
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ه مغازه نگهداشت ، نمیدونستم قیمت پارچه چقدره ولی هرچقد باشه جلوی ی
 . باید بگیرم ،حتی اگه شده کل پولم و بدم

 
متر پارچه کت شلواری گرفتم ، بوراک خیلی متعجب شده بود و  ۴باالخره 

دلیل کارم و نمیدونست ، البته اینم بگم با بدبختی خریدمش ، من واسه 
ترجم و ایفا میکرد و حرفامو به ترکی به فروشنده بوراک مینوشتم و اون نقش م

 .میگفت
رفتیم نخ هم گرفتیم و بعد دوباره به خونه برگشتیم، باید هر چه سریع تر  .

وسیله میگرفتم و میرفتم خونه ی خودم . هر چقدم بوراک خوب باشه من 
 . حس خوبی نسبت به تنها موندن با یه پسر ندارم

 
 

 بوراک ؟-
 بله ؟ -

 
 میتونم از چرخ خیاطی خواهرت استفاده کنم ؟  :نوشتم واسش 

 واسه چی ؟ -
 

 . میخوام واست کت و شلوار بدوزم-
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 .. چشمام گرد شد و با تعجب نگاهم کرد
 

 واسه من ؟ برای چی ؟ -
 

لبخند نمکینی زدم : اره خب ، واسه کمکات ، چیز دیگه ای از دستم بر نمیاد 
 .شرمنده

 
 

نه اتفاقا عالیه ، آره میتونی استفاده کنی ، ممنون  :گفت  چشماش گرد و شد و
 . ازت

 
 . لبخند کمرنگی زدم

 
 .اون شب بعد از اینکه سایزای مورد نظرم و اندازه گرفتم استارت کارم و زدم

 
 

تا نیمه های شب بیدار بودم و مشغول دوختن ، میخواستم هر چه زود تر 
 . م برداشته شهتمومش کنم و این سنگینی مدیونی از دوش

 
 . البته میدونستم حاال حاال مدیونشم
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ظهر و نشون  ۱2انگشتم و تا بند کردم تو چشمم و تمیزش کردم ، ساعت 

 . میداد ، اینم از عوارض دیر خوابیدن
 

 رفتم بیرون ، بوراک نبود . یعنی کجاست ؟
 

 . کل خونه رو گشتم اما خبری از بوراک نبود ، هوف البد رفته بیرون
یه تخم مرغ شکستم و صبحانه و ناهار و با هم خوردم ، این چند روز غذای 

 . درست حسابی نخورده بودم
 
 

 .. حتما بعدا باید حسابی جبران کنم
تا ساعت یک و نیم مشغول دیدن تلویزیون و برنامه هایی شدم که هیچی 

 . ازشون نمیفهمیدم
م و به سرم انداختم ، صدای چرخوندن کلید اومد ، شالمو از رو پام چنگ زد

 . بوراک با لبخند شاد و چشمای براقش وارد شد
 .سالم-
 سالم ، چطوری دیانا ؟ -
 خوبم ، تو چطوری ؟  -
 . خوبم -
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 . خوشحال به نظر میای-
 . با ذوق سرشو تکون داد و گفت : اره عصر برات سورپرایز دارم

 . تعجبمو مخفی کردم و سرمو تکون دادم
 ناهار خوردی ؟ -
 اره -
 چی ؟ -
 . تخم مرغ-

 ... بلند بلند خندید
 

و موبایلشو برداشت و گذاشت کنار گوشش ، به گمانم میخواست غذا 
 . سفارش بده ، هوف خدا خیرش بده از تخم مرغ خسته شدم

 
 . بعد از تموم شدن تلفنش اومد روبروم نشست

 
 دیانا ؟ -
 بله ؟ -

 
 گوشیش نوشت : تا چه مقطعیمیخواست چیزی بگه که پشیمون شد و بعد تو 

 درس خوندی ؟ 
 

 . هههه حتما فهمیده من جملشو متوجه نمیشم واسم نوشته



wWw.Roman4u.iR  136 

 

 
نمیدونستم مدرک های اونام مثل ایرانه یا نه ولی باز براش نوشتم : دیپلم دارم ، 

 . دبیرستان و تموم کردم
 
 

 اهانی گفت و بعد نوشت : میخوای درستو ادامه بدی ؟ 
 
 

 . اگه موقعیتش و داشته باشم آره :لی میپرسید چرا همچین سوا
 

من میرم یه دوش میگیرم ، سفارشارو آوردن پول  :سرشو تکون داد و نوشت 
 . روی میز هست

 
 . باشه ای کوتاه گفتم و گوشیشو گذاشت رو میز و به سمت حموم رفت

 
 ! تازه یادم افتاد سه روزه حموم نرفتم

 
ی خب اگرم یادم بود حاضر نمیشدم توی از حواس پرتی خودم خندم گرفت ول

 . حموم یه پسر غریبه دوش بگیرم
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 .. اوف
 

تو افکارم غوطه ور بودم که گوشی بوراک زنگ خورد ، به عکس شخصی که 
 .. رو صفحه گوشی افتاده بود نگاه کردم

 
 ... چقد آشناس قیافش

 ...هرچی فکر کردم یادم نیومد اون قیافه رو کجا قبال دیدم
. 

 
  ... شونه هامو انداختم باال و به سمت اتاق رفتم تا به ادامه کارم برسم

 
یه نیم ساعتی مشغول بودم که چند تقه به در خورد و بعد بوراک وارد شد ، یه 

 .. سینی دستش بود ، با دیدنم لبخندی زد و سینی رو گذاشت روی چرخ
 

  ! قهوه-
 

 .ممنون-
 

 . راستی ، حموم بودی گوشیت زنگ خورد-
 

 . آره ، دوستم بود-
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 .قیافش خیلی برام آشنا بود-

 
 . شاید قبال دیدیش :شونه ای باال انداخت و گفت 

 
 .. شاید-

 
 . دیگه حرفی بینمون زده نشدو بعد از صرف قهوه بوراک سینی و برد

 
.** 
 

دیگه گردنم به ترق توروق افتاده بود که بوراک بعد از کسب اجازه اومد تو ، با 
اخمی کرد و گفت : هنوز کار میکنی که ، انقد سخت نگیر ، آماده شو دیدنم 

 .بریم جایی
 

 میخوام زودتر تموم شه ، کجا ؟ -
 
 

 . نیشخندی و زد یه ابروشو با شیطنت داد باال : سورپرایزه
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 . همینم مونده یه غریبه سورپرایزم کنه :صورتم در هم و شد و تو دلم گفتم 
 
 

بوراک چیکار - ... عویض لباسم از اتاق رفتم بیرونچیزی نگفتم و بعد از ت
 میکنی ؟ 

 
 . اه ، حرف نزن ، باید چشماتو ببندم-

 
از حرص دندونامو روی هم ساییدم ، یه لحظه ترسیدم ، واسه چی میخواد 

 ! چشمامو ببنده؟ نکنه فکرای شومی تو سرش باشه
 

 .. خاک برسرم با این افکارم
بوراک هم بدون کوچکترین تماسی با یه پارچه عین بچه های خوب ایستادم و 

 . ی مشکی چشمامو بست و بعد ماشین و روش کرد
 
 

توی راه هیچی نفهمیدم ، اصال نفهمیدم کجا میریم ولی بهش اعتماد داشتم ، 
 .تو این چند روز اعتمادمو حسابی جلب کرده بود

 
 

 . : رسیدیمباالخره بعد از ده دقیقه که واسه من ده سال گذشت بوراک گفت
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 چیزی گفتی؟ :زیر لب به فارسی بهش گفتم "خر" که گفت 
 

 . نه هیچی-
 

 . نمیدونستم قیافش چطوریه ولی معلوم بود حسابی سر کیفه که پی گیر نشد
 
 

 . بوراک من که نمیتونم برم-
 

 .من میبرمت-
 

و بعد از استین مانتوم گرفت ، سوار آسانسور شدیم و نمیدونم طبقه ی چندم 
 . یستادیما

 
 .. عجیب این مسیر برام آشنا بود

 .. صبر کردن خیلی برام سخت بود ، خصوصا که حسابی کنجکاو بودم
. 
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 .. صدای چرخوندن کلید تو گوشم پیچید و بعد بوراک هلم داد

 آماده ای ؟ 
 

 .. آره-
 

  .ترس تموم وجودموگرفت سعی کردم جلوی ترسموبگیرم
 
 

 ...نمیدونستم میخوادچیکارکنه که٬یک میشهحس کردم بوراک داره بهم نزد
 
 

 ..دستشوبردسمت دستمالوچشماموبازکرد
 

وای خدایامنوببخش که فکرای ٬ازچیزی که میدیدم کامالتعجب کرده بودم
 ..به سمت بوراک برگشتم که بانیش بازداشت نگام میکرد٬ناجور زد به سرم

 
 رو دهنم گذاشتم با تموم وجودم جیغ کشیدم و دستمو برای خفه کردن صدام

.. 
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زبونم از گفتن هر کلمه ای قاصر شده بود و بوراک با دیدن قیافم قاه قاه 
 . میخندید

 
 

  . وای بوراک ازت خیلی ممنونم واقعانمیدونم چجوری ازت تشکر کنــــــم-
 
 

 .. یعنی به طرز افتضاحی جمله هارو بیان کردم ، فعل و اول گفتم و نهاد و آخر
 
 

 قابل نداره خانــــوم :د و با لبخند دختر کشی گفت خندش قطع ش
 
 

 نیش باز شدم و هیچ جوره
  ..نمیتونستم ببندم...وای خدا این بشر فوق العادس

 
 چشمکی به روم زدکه جوابش وبا لبخنددادم

دلم میخواست ماچش کنم، تو پوست خودم نمی گنجیدم و آماده بودم بپرم 
 . ب*غ*لش
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 ... دیگه خونه رو از نظر گذروندم چشم چرخوندم و یه بار

 
 

همه چی عالی بــــود، تمام لوازم خونه رو واسم گرفته بود ، همه جاروسرک 
 . کشیدم حتی قاشق چنگالم جا ننداخته بود

 
 

تمام مدت بوراک نظاره گر رفتارای من بود و با دیدن ذوق من لبخندش پررنگ 
 . تر میشد

 
 

اش نوشتم : امیدوارم بتونم زحمتاتو جبران بهش گفتم موبایلشو بهم بده ، بر
 . کنم

. 
 
 

 . انگار یه ایهان دیگه پیدا کرده بودم ، منتهی ورژنش ترکیه ای بود
 
 

 . دیگه از این حرفا نزن :اخم کوچکی کرد و گفت 
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میخواستم جوابشو بدم که گوشیش زنگ خورد نگاهی به گوشیش کرد و 
بازشد و خوشحالیم چندین برابر  بادیدن اسم ایهان نیشم٬گرفتش سمت من

 . شد
 
 
 

 الوسالم ایهانی خوبی؟؟-
 
 

 .سالم عزیزم توخوب باشی منم خوبم-
 
 

 .صداش حسابی گرفته بود
 

 . چشمامو روی هم فشردم و لب گزیدم ، کاش من بهش زنگ میزدم
 تو چطوری دیانا ،راستی این پسره بوراک که اذیتت نمیکنه؟ -
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 . اک و کارش جیغ خفه ای کشیدم که ایهان شوکه شددوباره با یادآوری بور
 
 

 چرا جیغ میکشی دختر ؟ -
 
 

بنده خدا از وقتی که اومدم یه سره ٬وای ایهان نمیدونی خیلی پسرماهیه -
 . درگیرمنه وای ایهان امروز حسابی سورپرایزم کــــرد

 
 

 صداش جدی شد و در حالی که
 رده که انقد خوشحالی؟سعی میکرد کنترلش کنه گفت :شازده چیکارک

 
 

 ... بدون توجه به صداش با ذوق وصف نشدنی ای شروع کردم توضیح دادن
 
 

بیشتر پولم واسه اجاره خونه و اینا پرید بامابقیشم برای بوراک پارچه خریدم -
که واسش کت وشلوار بدوزم ، یعنی یه جور ازش تشکر کنم ، دیگه پولی واس 

 .رو بوراک برام گرفته خریدلوازم خونه نداشتم که همه
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بی توجه به ذوق من باصدایی که شبیه به فریادبودگفت: چرابه من نگفتی که 

 پولت تموم شده هان؟؟
 
 

ازلحن حرف زدنش تعجب کردم! من اینهمه ذوق داشتم اونوقت اون سرم داد 
 . میزد

 
 ... سعی کردم طوری حرف بزنم که باعث عصبانیت بیشترش نشه

 
 !اشم خیلی بهم لطف کردیخب تو تا اینج-

 
 
 

 .. اما انگار بدتر گند زدم
 

 اهان که اینطور؛ انقدغریبه شدم دیگه ! اره ؟ -
، هرجور کمکی هم ازش قبول میکنی رفتی اونور با یه پسر غریبه همراه شدی 

 ! ، فکر میکنی کسی حواسش بهت نیست ، حسابت و میرسم دیانا
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 .. دم ایهان انقد عصبی بشهدهن نیمه بازم و بستم ، فکر نمیکر

 
 ...ایهــــ-

 
 . با اولین پرواز اونجام ، خداحافظ-

 
 

بغض به گلوم چنگ زد ،  . گوشیوقطع کرد و اجازه ی حرف زدن بیشتر بهم نداد
، از یه طرف ایهان راست میگفت از یه طرفم بهش چشمام پر از اشک شد 

 ... حق نمیدادم انقد عصبی بشه . اون فقط دوستمه
. 

 
وجدانم مثل همیشه با پتک کوبید تو سرم : فقط مثل دوستته اره ؟ از بچگی 

 .. تموم زحماتت رو دوش ایهان بوده ، االن میگی فقط مثل دوستمه
 

همچنان شوکه بودم که با چکیدن اولین قطره ی اشکم و نزدیک شدن بوراک 
 .. بهم از بهت خارج شدم

 
  چی شده دیانا ؟- 

. 
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بی بهش بدم به اشکام اجازه دادم ببارن ، از جیبش دستمال بدون اینکه جوا

 .. کاغذی ای در آورد و به دستم داد و بهم اشاره کرد اشکامو پاک کنم
 
 

اشکامو پاک کردم و دستمال و تو دستم مچاله کردم ، ایهان حق داشت .. از 
وقت خودم در اومده بودم .. من با ایهان نیم ساعت تنها جایی نمیموندم و اون

 .. چند روز بود خونه ی بوراک بودم
. 

 
اشکام شدت گرفتن .. مثل همیشه حق با ایهان بود ... من متهم بودم .. و 

 .. خودم قبول داشتم حرفاشو
 چقد واقعیت تلخ بود... و چند دقیقه پیش مثل پتکی کوبیده شده بود تو سرم

.. 
 

 .. سرمو تکون دادم تا از اون فکرا بیام بیرون
 

 بوراک بریم ؟-
 

 ..بریم-



 149 جنجال عشق

هان ، باید با ایوسطای راه بوراک نظرش عوض شد و رفتیم گوشیمو گرفتیم 
 .. صحبت کنم و هر جور شده منصرفش کنم

 
بعد از اینکه به خونه رسیدیم به بوراک گفتم میخوام به ایهان زنگ بزنم و اونم 

 .. با سخاوت گوشیشو دراختیارم گذاشت
 .. با سومین بوق جواب داد

 .. صدای خشنش تو گوشم طنین انداخت
 . الو-
 . سـ...سالم-

  ! نمیدونم چرا صدام لرزش داشت ، لعنتی
 . سالم-
 .. ایهان-
 ها ؟ -

 بد اخالقی نثارش کردم که سریع جبهه گرفت 
  ! دیانا االن عصبیم ، بعد زنگ میزنم حرف میزنیم-

 
 ! از اونجایی که خیلی احمق بودم گفتم :نـــــه

هان تو جدی میخوای بیای ترکیه ؟ آخه واسه چی ؟ خاله رو میخوای ول ای
 کنی ؟ کارت چی پس ؟ 

 .. یه سره داشتم واسه خودم حرف میزدم که با صداش خفه شدم
تالش نکن منصرفم کنی ، باید بیام و میام ، حاال توصدتا بهونه هم واسم بیار -
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  ! .فعال
 

بوراک و تو دستم میفشردم که زنگ و گوشی و قطع کرد ، از عصبانیت گوشی 
 .. خورد ، با فکر اینکه ایهانه جواب دادم

 .. الــو-
 . یه صدای داد مانندی از اونور گفت : بــــــوراک

 
، دوست با ترس گوشیو قطع کردم ، هیچکی امروز اعصاب نداشت انگار 

 .بوراکم که بدتر
ممنونی  متش گرفتم و، گوشیشو به سبرگشتم و سینه به سینه ی بوراک شدم 

 . زیر لب گفتم
 

 .. سرشو تکون داد
 

  ! دوستت تماس گرفت ، فکر کردم ایهانه جواب دادم ، خیلی عصبی بود-
 

سری به معنی فهمیدن تکون داد ، کال انگار این بشر با حرف زدن مشکل 
 .. داشت
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ودم بی توجه بهش سمت اتاقم رفتم ، اتاقــــم ، چه زود اینجا رو خونه ی خ
میدونستم ، باید هر چی زودتر لباس بوراک و تموم کنم و به خونه ی خودم برم 

 ! ، نمیتونم چرخ خواهرشو با خودم ببرم
 
 

 ... صدای بلند بوراک تو خونه پیچید : دیـــانا
 

 . اخمامو کشیدم و زهرماری بهش گفتم و از اتاق بیرون رفتم
 

 بله ؟ -
 

  ? چیه شام بریم بیرون نظرت :سرخوشانه لبخندی زد و گفت 
 

شونه هامو بی تفاوت انداختم باال ، مهم غذا خوردن بودن ، حاال چه بیرون 
 . چه داخل خونه

 
 . یه نگاه به ساعت کرد ، هفت شب بود

 
 . پس تا نیم ساعت دیگه آماده باش-

، همش که سارافون تنم بود ، حاال انگار من آماده شدنم چقد طول میکشید 
 ... و سرم ، با همونا میرفتم بیرون دیگهشالمم که ر
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 . اما یه حس عجیبی بهم گفت : امشب عین آدم برو

 
 

منم به حرفش گوش دادم و یه دست لباس تر تمیز از چمدونم کشیدم بیرون و 
 . پوشیدم ، کال ده دقیقه هم طول نکشید

 
از  ،بوراک با دیدنم یه نگاه به ساعتش کرد و به حالت نمایشی تشویقم کرد 

 ... دستش حرصم گرفت ، پسره ی سرخوش
 
 

اول فکر کردم رستورانی جایی میریم اما در کمال تعجب جلوی یه خونه که 
 .. بی شباهت به عمارت نبود نگهداشت

 
 با صدایی متعجب لب زدم :اینجا شام میخوریم ؟ 

 
  . خندید و گفت : نه دوستمم میاد

  ..آهانـــــــی کشیده گفتم 
 

دم دوستشم با ماشین بوراک میاد اما در کمال تعجب یه ماشین از فکر میکر
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کنارمون رد شد و با بوقش بوراک در حالی که میخندید ماشین و به حرکت 
 . درآورد

 
 دوباره متعجب گفتم : پس دوستت کو ؟ 

 
. 

 ... اوناهاش :به ماشین جلویی اشاره کرد و گفت 
 
 
 

، با توقف ماشین جلوی یه  هومی گفتم و بقیه ی راه تو سکوت گذاشت
 ! رستوران که ظاهرش عالی بود؛ پیاده شدم

 
 

دوست بوراک برگشت طرفمون و با دیدن من هر دو همزمان گفتیم : 
 تــــــــو؟

با چشمای از حدقه در اومده نگاهش میکردم ..اونم دست کمی از من 
 . نداشت

 
 

ش مطمئن شدم چشمام از کاسه افتاده بود بیرون .. با فارسی حرف زدن
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 .. خودشه ، با اون لهجه ی مضحکش
 

 بوراک : همو میشناسید ؟ 
 

 .. اخمامو کشیدم تو هم ، هی میگم قیافش چقد برام آشناست
 

 .. اون هم متقابال اخماشو در هم کرد
 بوراک : آره دیانا ؟ 

 
 .. سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم

 یافه ی متفکری به خودشپسره به ترکی به بوراک چیزی گفت که بوراک ق
 .گرفت و بعد گفت : آها

 
 

پسره که هنوز اسمشو نمیدونستم رو به بوراک به انگلیسی گفت : دوست دختر 
 پیدا کردی ؟

 
 . و با چشم و ابرو به من اشاره کرد

  !چشم غره ای به بوراک رفتم و قبل از دهن باز کردِن بوراک گفتم : نــه 
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کرد بریم تو رستوران ، پشت یه میز چهار نفره شونه انداخت باال و اشاره 
 . نشستیم

  ( فارسی گفت)دفعه ی پیش که وقت نشد خودمو معرفی کنم ، آرال هستم  -
 
 

باز هم لهجه ی بامزه و خنده دارش باعث شد ل*ب*ا*م کش بیان و شکلی 
 .. شبیه لبخند رو صورتم ایجاد کنن

 . دیانا هستم ، خوشبختم-
 

 .همچنین-
 

 که متوجه نشده بود آرال چی گفته ازش پرسید : خودتو معرفی کردی ؟  بوراک
 

 .. آره-
 

  .. بوراک با لبخند شیطونی نگاهم کرد و بعد به ترکی به آرال یه چیز گفت
 .. آرال : بوراک میگه بیا یه معامله کنیم

 
 .. چشمامو ریز کردم و به بوراک نگاه کردم
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  چه معامله ای ؟-
 

از قیافم حدس زد چی گفتم که سریع دوباره به آرال یه چیزی بوراک انگار 
 .. گفت و آرال سر تکون داد

 
 . بوراک میگه تو بهش فارسی یاد بدی و اونم انگلیسی و ترکی بهت یاد بده-

 
چه جالب ، آرال نقش دیکشنری سخنگو رو ایفا میکرد اون وسط ، حرفای 

 .. بوراک و واسم ترجمه میکرد
 م گرفت و گفتم : قبوله ؟ از افکارم خند

 
تو  :سوالی مثل شهاب سنگ از ذهنم رد شد که سریع به زبون آوردمش 

 چجوری بلدی فارسی حرف بزنی ؟ 
 .. دو رگه ام-

 
  "!هومی کشیدم و گفتم "چه جالب 

 
شام در سکوت کامل خورده شد ، فقط گهگاهی آرال و بوراک مزه میپروندن ، 

 .س به حرفاشون گوش نمیدادمالبته من که متوجه نمیشدم پ
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 دیانا ؟  :بوراک 
 

  ! هیچی :سوالی نگاهش کردم که گفت 
 

متنفر بودم از این کار ، کسی و صدا کنی و حرفتو بهش نزنی ، با انزجار 
نگاهش کردم که آرال بلند بلند خندید و باز ترکی به بوراک چیزی گفت ,کالفه 

 .یگرفتم تا بفهمم چی میگنشده بودم ، باید هر چی زود تر ترکی یاد م
. 

 
 

میگه اگه  :بعد از تموم شدن شام بوراک چیزی گفت و آرال برام ترجمه کرد 
 . ! خستی نیستی بریم شهر بازی

 
 

 . فرقی نداره برام-
 

آرال اما اخماش تو هم بود و انگار زیاد راضی نبود ، موشکافانه نگاهش کردم 
 و پرسیدم : از چیزی ناراحتی ؟ 

 
 ! تکون داد و گفت : خودت میفهمیسرشو 
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ابرویی با تعجب باال انداختم و چیزی نگفتم ، آرال واسه پرداختن پول رفته 
 ... بود که نمیدونم چیشد یهو دورش پر آدم شد

. 
با تعجب به بوراک نگاه کردم که خندید و به سمت جمعیت رفت ، در حالی 

طرف خودش میکشوند به طرف که بازوی آراِل آشفته تو دستش بود و اون و به 
 .من اومد 

 چیشده ؟ -
 

هیاهو شده بود تو رستوران و همه میخواستن با آرال عکس بگیرن، آرال با 
 .. لبخند زورکی و مصنوعی با چندتاشون عکس گرفت

 
 

بعد از یه ربع سر پا ایستادن من هنوز تو کف بودم که بوراک آرال کشید و بهم 
 .. بریم بیرون اشاره کرد سریع از رستوران

 
 

آرال بدون توجه به ماشینش اومد داخل ماشین بوراک نشست و با عصبانیت 
چیزی به بوراک گفت که باعث شد بوراک با تمام قوا پاشو رو پدال گاز فشار 

 ..بده
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آرال کالفه دستی تو موهاش کشید و پوفی کرد ، بوراک شروع کرد حرف 
 ...زدن

 
 . تا بلندی گفتم :انگلیسی صحبت کـــنوسط حرفش پریدم و با صدای نسب

 
یه نگاه بهم کرد و سرشو تکون داد ، هر چند انگلیسیم چیزی نمیفهمیدم ولی .

 .. خب حداقل با زبونش غریبه نبودم
 ...هـــــــــوف بالخره رسیدیم شهربازی

 ...بعدازپارک ماشین پیاده شدیم ورفتیم داخل شهربازی
 

ای احترام میکرد و از ده نفرم پنج نفرشون هرکی مارومیدید به ارال اد
 واقعاکنجکاوشده بودم که بدونم چرا ؟ ٬میخواستن باهاش عکس بگیرن 

 
 گلوموصاف کردم وگفتم:میتونم یه سوال بپرسم؟

 
 آرال:بله حتما؟

 
 با لحن مشکوک و چشمای ریز شده پرسیدم :چیکاره ای؟

. 
 

خب راستش  ..فت : إهم ، اهمآرال خنده ی کوتاهی کرد و با حالت بامزه ای گ
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بنده پسر یکی از خان های بزرگ اینجا هستم و گهگاهی هم به عنوان مدلینگ 
 . فعالیت دارم ، البته خیلی کم و حرفه ی اصلیم تجارته

 
بعدازگفتن حرفش نیششوتا بناگوش بازکردو خوب تو صورتم دقیق شد تا 

 . عکس العملمو ببینه
 

گرم وخاکی باشه همیشه فکرمیکردم کسایی واسم عجیب بود که انقد خون 
که معروفن خیلی خودشونو باالتر از بقیه میبینن ، اما آرال تمام تصوراتمو بهم 

 .. ریخت
 
 

 لبخندی زدم و با لحنی دوستانه گفتم : اهان خیلی خوبه ، بهتون تبریک میگم

! 
 

 .. لبخند زیبایی زد
 !که بامن هم قدمی ممنون ، االن تو باید احساس غرور و افتخارکنی

 
 .ازته دلش خندید

 
قیافه ای جدی به خودم گرفتم و با خودشیفتگی گفتم : اشتباه نکنید ؛درسته که 
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شما معروف هستید ولی این شمایی که بایداحساس غرور کنید چون با یک 
 ! خانوم زیبا مثل ماه هم صحبتید

 
 

 ..دوباره خنده هاش بلند
 

  ! ماه ، قسمت ماه گرفتگیهفکر کنم منظورت از زیبا مثل -
 
 

بیچاره بوراکم که هیچی ٬بعدازگفتن حرفش چشمکی شیطون به روم زد
 .. ازحرفامون نفهمیده بود و مثل منگا نگاهش بین من و آرال در گردش بود

 
دندون قروچه ای کردم ، داشتم دنبال جواب واس حرف آرال میگشتم که 

 ...بوراک گوشیشو گرفت سمتم
 

ایهان مردد شدم واسه جواب دادن ، حقیقتا ازش میترسیدم ، از  با دیدن اسم
 .. عصبانیتش ، دل و به دریا زدم و دکمه ی سبز و لمس کردم

 
 
 

 الو؟-
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بدون هیچ مقدمه ای و با صدایی که اصال مهربون نبود گفت :ادرس جایی که 

 هستی و بده
بون خودم منشا این همه ترس ایهان مهر ..بی حس شدن پاهام و حس کردم 

 بود ؟ 
 

 ایهان کجایی ؟-
 

 !به تــــو...میگم ادرس جایی که هستی وبده-
 .. اخمامو در هم کردم

 
 به من ؟میگم کجایی؟-

 
 . صبح پروازدارم ادرس و بده زود باش ۶فرداساعت ٬هیچی-

 
 ... بغض گلومو فشرد ، قورتش دادم و کمی تعلل کردم تا صدام صاف شه

 
 ایهان : الو؟؟

 
 .رس اینجارونمیدونممن اد-
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 ! بافریادگفت:بده شازده جونت بگه

 .نگاهی به اطراف کردم ؛بوراک اونجا نبود
 

 . بوراک نیست ولی یه لحظه گوشی و نگهدار-
  .. گوشی و به سمت آرال گرفتم

 
 

 من:ببخشید میشه ادرس خونه ی بوراک وبه دوستم بدید ؟
 

 ..مضطرب شد ارال به سمتم برگشت، بادیدن چهرم قیافش یکم
 

 .بله حتما-
 

  .. سالم من آرال هستم دوست بوراک و دیانا جان-
 

یاخــــــدا ،اینم شد قوزباالقوز با این حرف زدنش.. حاال اون 'جان' و هم 
 ... تنِگ اسم من نمیاوردی آیهان خودش میفهمید دوستمی

 
مو ابعدازگفتن ادرس گوشیو گرفت سمتم ، استرس به جونم ریخته شد .. گوش

  ..آماده ی فریاد ایهان کرده بودم
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 . ا...الو-

 .. اما مخافت انتظارم صدای غمگینش به گوشم خورد
 

  .. "یکیم نه "دوتا !، اونم جنس مخالفچ زود دوست پیدا کردی -
 

 .. رو "دو" تاکید کرد ، چشمامو روی هم فشردم و سکوت کردم
 

 تو یه خونه ای ؟ حاال با دوستات کجایی ؟ نگو که باهاشون تنها-
 

 .. با صدایی تحلیل رفته لب زدم
 ..اومدیم شهربازی-

 
 .. پوزخندی زد

 
 ..امشب رو خوش بگذرون که فردا حالیت میکنم-

 
 .. صداش پر از تمسخر بود

 
 .. گوشیو بدون خداحافظی قطع کرد ، ناخونای نیمه بلندم و کف دستم فشردم
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  .. ایهان ..ایهان

 
  آرال : حالت خوبه ؟

 
 .بله خوبم-

 
بوراک به سمت مادوید و با دیدن حال آشفته ی من با اخم غلیضی به آرال 

 .. نگاه کرد
 

 .بوراک چیزی از آرال پرسید ـ
 
 

 . آرال:مشخصه که حالت خوب نیست بهتره برگردیم خونه
 

 .برنامه تونو به خاطرمن خراب نکنید٬نه من حالم خوبه-
 

  ! اخم نگاهم کرد ـ... چه اخم جذابیآرال ابروهاشو تو هم کشید ..با 
 

 .منم خستم، باشه واسه ی فردا-
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 . حوصله سرو کله زدن بامردمم ندارم ، قول میدم فردا بهمون خوش بگذره
 
 

لبخندی به صورتم زد ، دلم قیلی ویلی رفت ، نه به خاطر لبخندش ، به خاطر 
ده بود خوش حرفش ، فردا ایهان هم میومد و با اون چیزایی که پیش اوم

 . گذشتنی در کار نبود
 
 
 

 .باشه پس تافردا-
 

 بعدازخداحافظی با بوراک به سمت خونه حرکت کردیم
 . حسابی خسته و کالفه بودم

عکس ٬دلم از همه پر بود ، از بابا از مهوش وپریناز... حتی ..حتی از ایهان
 .. مامانمو ب*غ*ل کردم ، قبلم آروم شد

 
 

توایینه به خودم نگاه کردم چشام حسابی قرمز بود و به سمت دستشویی رفتم، 
 .خون توش موج میزد
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رو تخت افتادم و به پهلوی راستم خوابیدم ، هرچی سعی کردم بخوابم نشد که 
 .نشد

  .. باالی پونزده بار غلت زدم و سرجام جا به جا شدم
 

 ! به سرم زد کت وشلوار بوراکو اماده کنم.
 

 ..ر شدمپای چرخ نشستمو مشغول کا
 .. نفهمیدم چجوری خوابم برد

 
بانوازش دستی روی موهام چشمامو باز کردم، با فکر اینکه بوراکه اخمام در 
هم شد ، اما با دیدن چشمای آبیش و نگاه آشناش بغض به گلوم چنگ زد ، 

 ...ایهان دلموشکسته بود٬ازدیدنش هم خوش حال بودم هم ناراحت
 .. وهای خوش حالتشو تو هم کشیدلبخنِد محوش ، محو تر شد و ابر

 
 چیه ناراحت شدی که من اینجام ؟-

 . به خودم اومدم و از پشت چرخ بلند شدم و روبروش ایستادم
 

  ! خوش اومدی، نه ناراحت نشدم سالم-
 .. از سردی کالمم خودمم تعجب کردم .کامال بی تفاوت ازکنارش رد شدم

 
گرفت ،سعی کردم دستموازتوی دستش به قدم دوم نرسیده مچ دستمو از پشت 
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 .دربیارم ولی کامروا نشدم
 

  .. صداشو کنار گوشم شنیدم
 این اقا بوراک انقد مهم شده که شب نمیخوابی و واسش لباس میدوزی؟-

دستمو با تندی از دستش کشیدم بیرون و برگشتم طرفش ، تو صروتش براق 
ـی چرا بدون دونستن شدم با فریادوگفتم:ایهان میشــــــــه بس کنــــ

قضـــاوت میکنــی ؟ میدونی باحرفات چقد ازارم مـــیدی؟ از همتون 
 . متنفــــــرم، از همتــــون

 
 ...به سمت دردوییدم اشکام بی اختیار میریختن

دلم میخواست فقط از اون ٬توکوچه میدوییدم اصالنمیدونستم کجادارم میرم
 ..بهم میخورد قسمت دور شم ، دیگه حالم ازاین زندگی

 
با یه چیز محکمی برخوردکردم که باعث شد محکم به زمین بیفتم وزانوم روی 

 ...اسفالت کشیده بشه
 .اخ بلندی کشیدم

 
 !دیاناتویی؟-

 
 ..صدای آرال بود ..سرموبلندکردم و آرال و روبه روم دیدم
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نمیخواستم انقدبهم نزدیک باشه ولی چاره ای ٬کتفمو گرفت وبلندم کرد

 ..تم، تک تک اجزای زانوم میسوخت ؛ مجبور بودم بهش تکیه کنمنداش
 

 دیانااتفاقی افتاده؟بوراک اذیتت کرده؟-
 

 .سرموبه نشونه ی منفی تکون دادم
 

آرال کمی نگاهم کرد و بعد در حالی که کتفم اسیر دستش بود به سمت خونه 
 . .. راه افتاد

آرنجش رو زانوهاش بود و با وارد خونه که شدیم ایهان روی مبل نشسته بود و 
 .. پنجه هاش موهاشو میکشید ، بوراک نمیدونم کجا بود

 
 آرال : این کیه ؟

 
 

 !دوستمه ، همونی که دیشب باهاش حرف زدی-
 

باالخره کتفم و ول کرد و به سمت ایهان رفت ، دستشو به سمتش دراز کرد و 
 . گرم گفت:سالم خیلی خوش اومدی ایهان جان
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وضعیتم شد ، میخواست بیاد سمتم که پشیمون شد ورو به آرال  ایهان متوجه
 .گفت:سالم خیلی ممنونم

 
 . و بعد لبخندی به روی آرال زدوبی توجه به من روی مبل نشست

 
  .. آرال دوباره برگشت طرفم

 .بهتره بریم پاتوبشوریم-
 

 !یعنی این میخواست پای منوبشوره؟
موم کمکت میکنم بری ولی چشمای حیرت زدمو که دید گفت:تاجلوی ح

 پاتوخودت بایدبشوریا
لبخند بی خبری رو ل*ب*م نشست و سرمو تکون دادم ، دوباره کتفم و گرفت 

و کمکم کرد راه برم ، به ایهان که نگاه خیره ش رو دست آرال و کتف من بود 
 . محل ندادم و از کنارش رد شدم

 
 .به سمت حموم رفتیم

 
 .واربیارملباسات کجاست؟ بگو برات شل-

 
 . توی اون اتاق داخل چمدونم-
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 .سرشوتکون داد و ازم دورشد

 
 .. به زحمت شلوارمو در آوردم

 
سنگ ریزه هارو ازروی زانوم برداشتم وبا آب ٬وضعیت پام حسابی داغون بود

 .ولرم زانومو شستم
 
 

 . آب که به پام میخورد سوزشش تا عمق وجودم نفوذ میکرد
 

 به زور درو کمی بازکردم وگفتم بله؟تقه ای به در خورد ، 
 

شلوار و باند و بتادین و به دستم داد و گفت : اگه راه رفتن واست سخته صدام 
 . کن
 

 . باشه ای گفتم و در و بستم
 

 ازاین همه توجه ذوق کردم
 .بتادینوکه ریختم رو زخمم اخ بلندی گفتم ـ
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 چیزی شد؟-
 

چقدصداش و رفتارش شبیه آیهان بود. البته آیهانی که تو ایران ٬آرال بود صدای
 .. بود
 

 .باناله گفتم:نه چیزی نشده
 

  !باشه فقط خودتو نکشی-
 

 ..و بعد صدای خندش توگوشم پیچید
 

 . با هزار بدبختی شلوار ورزشی طوسی رنگ و پوشیدم
 

 خورم زمین ، صدایمیخواستم بلندشدم ولی پام لرزید و باعث شد از پشت ب
 . بوراک اومد

 
 چیشد دیانا؟ -

 
 .بر اثر درد ل*ب*مو گزیدم ـ
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 بوراک : دیانا میتونم بیام داخل ؟
 

 . آ..آره بیا-
 

اومد داخل و با دیدنم کمکم کرد بلند شدم ، ای خدا این چه خفتی بود ، 
 .. کمرم تیر کشید ، دندونامو بیشتر رو ل*ب*م فشردم

 
فتم سوپر مارکتا ، ببین چه اتفاقایی افتاد . چه بالیی سرت بوراک: یه دقیقه ر

 اومده دختر ؟ 
 

 .. هیچی-
 
 

وقتی ازحموم اومدیم بیرون با اخم ایهان مواجه شدم ، اینم که چپ میره 
 . راست میره به من اخم میکنه

 بوراک رو راحتی نشوندم و به سمت آشپز خونه رفت ـ-
 

از درد بستم ، نفس عمیقی کشیدم ،  پامو دراز کردم و چشمامو لحظه ای
صدای ایهان تو گوشم طنین انداخت : دیانا معذرت میخوام ، نمیخواستم 

 . ناراحتت کنم
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نیشخندی زدم ، جوابی براش نداشتم ، انقد دوسش داشتم که حرفاش به 

  ..چشمم نیاد ولی اون لحظه عصبی و بودم و داغ
 

 ایهان :دیانا ؟ 
 

 . ! نطوری نیست ایهان جا-
 

نگاهم با نگاهش تالقی کرد ، ناراحتی و پشیمونی توش موج میزد ، نیمچه 
لبخندی با زور رو ل*ب*م نشوندم و چشمامو به معنی چیزی نیست باز و 

 بسته کردم ـ
 

بوراک با یه سینی حاوی شربت برگشت و جلوی همه یه لیوان گذاشت ، با 
 ! خفه نشی :د عطش تمامشو یه سره خوردم که صدای آرال در اوم

 
 ! دندونامو بهش نشون دادم و گفتم : نگران نباش

 
دیدم بهترین فرصته واسه اینکه تصمیمو بگم، رو کردم به بوراک و گفتم : 

 . بوراک من از امشب میرم خونه ی خودم
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 پس لباس من چی ؟  :بوراک چشماشو گرد کرد و با لحن مظلومی گفت 
 

 . روکش کرده بودایهان خندید ، انگار عصبانیتش ف
 

 . فردا میام-
 

  ( آرال: چه لباسی ؟)به انگلیسی گفت
 

بوراک با ذوق شروع کرد تعریف کردن ، من که چیزی متوجه نمیشدم ولی 
 . خب معلوم بود داره از کت و شلوار میگه

 
  .. آرال : پس خیاطی

 
 . اوهوم-

 
 دونم دیگه چراهمگی با ماشین بوراک در حال رفتن به خونه ی من بودیم ،نمی

 آرال و بوراکم میومدن ؟ 
 

وفتی رسیدیم جلو در خونه ، فکر میکردم میان داخل اما در کمال تعجب آرال 
 .گفت : ما میریم جایی کار داریم . شب میایم بریم شهربازی
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 . لبخندی بهش زدم ، پس سر قولش مونده بود
 

 ایهان :شهر بازی ؟ 
 

آره دیشب  :با ایهان دست میداد گفت  آرال سرشو تکون داد و در حالی که
 . وقت نشد گفتم امشب جبران شه

 
 . آیهان :پس شب باز همدیگرو میبینیم

وارد خونه شدیم ، ایهان با دیدن خونه متعجب شد ، بوراک واقعا با سلیقه بود 
 . ، خونه به اون کوچیکی رو طوری چیده بود که بازم فضای اضافه داشت

 
 

اشت و روی راحتی ولو شد ، به سمت یخچال رفتم، چمدونشو یه گوشه گذ
میدونستم هیچی توش نیست ولی بازم دلم میخواست یه نگاهی بهش بندازم 

 .بلکه شاید معجزه دیدم و یخچال پر از خوراکی ای دیدم
. 

 
در یخچال و باز کردم ، دهنم اندازه غار باز شد ، معجزه نبود ، البته که اینهمه 

 . و فقط کار بوراک بودخوراکی خوشمزه فقط 
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لب هام به طرز زیبایی کشیده شدن و خنده به ل*ب*ا*م اومد .. صدای 

 .. پوزخند ایهان از فکر کشیدتم بیرون
 

 . چه کرده این گل پسر ! خوب خودشو تو دلت جا کرده-
. 

 
در یخچال و بستم و تکیه دادم بهش ، نگاه پر از اخممو تو چشمای ایهان 

 . ثابت نگهداشتم
. 

 
 . آره خیلی مهربون و ماهه-

 
 ...دوباره پوزخند زد

جالبه ، دیانایی که اجازه نمیداد من ب*غ*لش کنم خیلی راحت بازوهاش تو -
 . دست آراله و بوراک کمکش میکنه تا راه بره

 
 .. اخمام درهم شد

 
 ایهان با حرفات به چی میخوای برسی ؟ -
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نمیکردم انقد زود عقایدت و  هیچی ، فقط فکر :دلخور نگاهم کرد و گفت 
 . فراموش کنی

 
 

لب هامو روی هم فشردم ، حرفی برای گفتن نداشتم ، یعنی داشتم ... اما 
 .. میدونستم نمیتونم آیهان و قانع کنم پس سکوت و ترجیح دادم

 
 

 .. وقتی دید من چیزی نمیگم رفت کنار چمدونش نشست و زیپشو باز کرد
. 

 
 ... آورد و اومد گذاشت رو ُاپن یه سری وسایل از توش در

 
 . اینا ماله توئه، مامان مهین فرستاده-

 
 ... چشمام درشت شد

 
 م..مگه میدونه ؟ -

 
مامانم حس شیشمش خیلی :نگاهی عاقل اندرسفیهانه بهم انداخت و گفت 
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قویه ، گفت همونروز که دیانا اومد خونه فهمیدم یه کاری میخواد بکنه ، ولی 
ایران بری ! بعدم که پدرت باهاش صحبت کرده و نامه رو فکر نمیکرد از 

 . نشونش داده
 

 ناراحت نگاهش کردم و گفتم : ناراحت شد از دستم ؟
 

 . اوهوم ،خیلی-
 

 .. پوفی کشیدم و سمت وسایال رفتم
 چی هستن حاال اینا ؟ -

 
 .. یه سری لباس و خرت و پرت-

 
رداشت و نگاهی بهش پی حرفش دفتر کوچیکی که در راس قرار داشت و ب

 .. انداخت
 

 ! دستور دادن اینو بعد از برگشتن من بخونی-
 

 . چیه اون ؟ بده ببینمش-
 

دفتر و بهم نداد و گفت : نمیدونم چیه ، ولی حتما چیز مهمیه ، مامان گفت 
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 . وقتی برگشتم ایران تو بخونیش
 

 . باشه :شونه ای انداختم باال و گفتم 
 

نشدم راجب اینکه بدونم توی اون دفتر چیه .. ولی جالب بود اصال کنجکاو 
 .. کاش میشدم

 . ایهان رو راحتی نشست و بهم گفت : بیا اینجا
 

 .. کنارش نشستم ، نگاهی پر از دلتنگی بهم انداخت
 

 . خب حالیم کن ببینم :ابرویی باال انداختم و با تخسی گفتم 
 

 ... تک خنده ای کرد و دماغمو با دو انگشتش کشید
 

 .. خیلی پررویی دیانا-
 

 . اوهوم ، تو هم خیلی خشنی-
 

اخماش در هم شد و گفت : من نه بوراک و دیده بودم نه آرال ، االن که یه 
 . برخورد باهاشون داشتم به نظرم پسرای بدی نیومدن
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 .. کج خندیدم

 
  ! پس زود قضاوت کردی-

 
امال خوبن ، هنوزم سرشو به نشونه ی نفی تکون داد و گفت : هنوزم نمیگم ک

ناراحتم که شب خونه ی بوراک موندی ، ولی خب اون لحظه خیلی عصبی 
 .... شدم ، هم دلتنگی بهم فشار آورده بود هم

 
 ..موشکافانه نگاهش کردم

 
 هم چی ؟ -

 
  !چشماشو بست و آروم زمزمه کرد : هم غیرت و حسادت 

 
 ..نفسم برای لحظه ای منقطع شد

 !نبود که ایهان حسادت کنه یاغیرتی شهالبته به نظرم عجیب 
 

 ایهان؟-
 

 جان دلم پرنسس؟-
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 بابانگران من نشده بود؟-

 
 .. نگاهی مردد بهم انداخت ، انگار مطمئن نبود حرفشو بزنه یا نه

 
نه به نظر من که نگران به نظرنمی رسید؛ البته میدونست که کجایی؛ دلیلی -

 ! نداشت نگرانت شه
 

یعنی اصال وجودم واسه بابا ٬کردم ، این دفعه خوردشد شکستن دلمو حس 
 !؟مهم نبوده که حتی به دروغم تظاهربه نگرانی کنه

 
 به چی فکرمیکنی؟-

 
 راستی مهوش٬ها؟؟به هیچی-

 وپرینازچیکارمیکردن؟
 

 .کارخاصی نمیکردن-
 

 چشماموریزکردموگفتم:اونا درباره فرارم ازخونه چیزی نگفتن؟
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رون دادوگفت:به نظرت دوتا ادم بیکار که جزچرت ایهان نفسشوباصدابی
 وپرت گفتن کار دیگه ای روبلدنیستن چی میخوان بگن؟

 
مطمئن بودم باحرفاشون بابارو ازار دادن... با فرارم از خونه خودم مهر 

 .. حرفاشونو تصدیق کردم
 

 ایهان که دید جوابی نمیدم گفت : پرنسسم اجازه میدی من یکم بخوابم؟
 

 . ، شب بیدارت میکنمبخواب -
 

 . سرشو تکون داد و رو راحتی دراز کشید
 

هووف حوصلم حسابی سر رفته بود که یه دفعه نگاهم افتاد به جعبه ی ماژیک 
نگاه خبیثانه ای به چهره ی ایهان کردم و اروم به سمت  ٬های رنگی روی میز

 .. ماژیکا رفتم
 .. دلم میخواست حسابی ایهان و خوشگل کنم

انی که شبیه گربه ای ملوس شده بود چشم دوختم ، از نتیجه ی کارم به ایه
 . راضی بودم

 
به سمت حموم رفتم تا دوش مختصری بگیرم و باالخره این طلسم کپک زده 

 . رو بشکنم
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  : خوش و خرم در حال زمزمه کردن آهنگ مورد عالقم زیر لب بودم

 .. حس میکنم ، حس میکنی "
 .. پلی شکسته بین ما

 یرسم به تو ؛ ببین ، نم
 " .. کسی نشسته بین ما

 
 

 .. با صدای داد ایهان مثل سوسک چسبیدم به در و از ترس قفلش کردم
 

 . مشت محکمی به در کوبید و فریاد زد : دیانا میکشمت ، تو فقط بیا بیرون
 

 . نمیام بیرون :لبخند ذوق زده ای زدم 
 

میری ، در هر دو صورت مرگ اگه بیای که میکشمت، نیای هم از گشنگی می-
 . زجر آوری در انتظارته پس خودت ، خودتو خالص کن

 
 !دستامو بردم باال و مثل بچه ها اداشو در آوردم : ایـــی یــی یــی 

 .. حدس میزدم قیافم چه شکلی شده ، دهن کج درست مثل روانیا
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 . زهرمار ، ور پریده-
 

 . برو صورتت و بشور کم حرف بزن پیشی جونم-
 

صدایی ازش نیومد ، به گمانم رفته بود صورتشو بشوره ، لباسای تمیزم که توی 
حموم آویزون کرده بودم و پوشیدم ، تو آینه نگاهی به خودم انداختم ، ماچی 

 . برای صورتم که حاال رنگش عادی شده بود فرستادم
 

 آروم در حموم و باز کردم و عین 
 

 ...دزد ها اومدم بیرون
 

 . ـخپــــــ-
 

چند لحظه مات موندم ، ذهنم میگفت اینو مشناسم ترس نداره ، اما از 
اونجایی که پیامش دیر رسید به مغزم جیغی از سر وحشت کشیدم و به سمت 

 .. ایهان یورش بردم
 
 

تو اون خونه ی کوچیکم نتونستم بگیرمش ، اون میدوید و من با فاصله ی دو 
  .. قدم پشت سرش
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 .. نثارش میکردم -۱۸های جیغ میزدم و فحش 

 
 .. باالخره خسته شد و ایستاد ، محکم خوردم بهش و دوتایی افتادیم زمیـن

  ! ایــــــی کمرم شکســــت ، چقدر سنگینـــی-
 

با شرم و خجالت از رو کمرش بلند شدم،کال موضوع دنبال بازی و فراموش 
 . مکرده بودم و با گونه های رنگ گرفته سرمو به زیر انداخت

 
 

  .. ایهان که فهمید خجالت کشیدم چونمو با دستش گرفت و آورد باال
 

 .. سریع چونمو کشیدم عقب و نگاهش کردم
 

  .. خدای من
 

نگاهش به گونه هام افتاد و لبخندی زد .. با انگشت اشارش دو تا ضربه به 
 . گونه هام زد و گفت : خجالت میکشی خوشگل میشی
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کردن حرفش نداشتم از خونه رفت بیرون و در و  وقتی واسه تجزیه تحلیل
 .. بست

 
 

و من ماتم زده به جای خالیش نگاه میکردم .. نمیدونم چرا حس میکردم لحن 
  !.. تعریفاتش فرق کرده

 
 

 . لباسام و پوشیدم رفتم بیرون ، ایهان و ارال و بوراک مشغول صحبت بودن
. 

 
 سالم -
. 

 .. ه فارسی ، کمی متعجب نگاهشون کردمهمشون با هم جوابمو دادن البته ب
 

 .مگه تو ام فارسی بلدی ؟-
 

 .. مخاطبم بوراک بود که با ذوق نگاهم میکرد
 

 . لبخند دندون نمایی زد و گفت : آرال و مجبور کردم بهم یاد بده
 . خوب کاری کردی :خندیدم و گفتم 
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 . آرال زیر لب زمزمه کرد : آره ، از این به بعد دهن من سرویسه
به چند تا مردی که با فاصله ی کمی ازمون ایستاده بودم نگاه کردم ..فکر کردم 

 .. اما قیافشون خیلی ترسناک بود ..حتما از ساکنان کوچه ان 
 

با رسیدنمون به شهر بازی نگاهی ذوق زده به وسایال انداختم ، یه سریاشونو 
 .. میشناختم اما بقیه رو نه

 .. ال و آیهانم پشت سرمون میومدنبا بوراک هم قدم بودم و آر
 

با دیدن چرخ و فلک با ذوق برگشتم طرف آیهان ، امابا دیدن اون چند تا مرد 
گاه ذوقم کور شد و ترس به دلم چنگ زد .. نکنه دنبال ما ان  ? ناخودآ

 
آرال رد نگاه ترسیدم و گرفت و با دیدن اونا با تعجب برگشت سمتم :دیانا 

 چیشده ؟ 
 

م :اونا تو کوچه بودن ، االنم پشت مان .. نکنه میخوان ترورمون با ترس گفت
 کنن ؟ 

 
آرال چند لحظه نگاهم کرد و بعد قهقه بلندی سر داد .. چند نفر توجهشون 

 .. جلب شد و به سمتش هجوم بردن
 .. متعجب از ندونستن خنده ی بی وقت آرال بهش خیره بودم
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 :سمتم اومد و در گوشم گفت  آیهان در حالی که رنگش به سرخی میزد به

 ! جای دیگه نگی آبرومونو ببری ها ، بادیگاردای آرالن
 

 !چشمام گرد شد و بلند گفتم : نــــــه 
 

  .. نه گفتن من همانا و قهقه آیهان همانا
بوراک با گیجی نگاهمون میکرد .. حرصی نگاهی به آیهان و آرال خندان 

میرفتم زهرماری نثار دوتاشون کردم .. انداختم و در حالی که به سمت بوراک 
 چغندرا ، چرا زود تر نگفتن خب ؟ 

. 
 

 بوراک با تعجب نگاهم کرد و گفت : چیشده ؟ 
 

از آرال یا آیهان  :نمیتونستم منظورمو به انگلیسی بهش بفهمونم پس گفتم 
 ... میتونی بپرسی

 
نده تو فکر کنم مشکلمو فهمید که جاش با آرال عوض شد ، هنوز اثرات خ

 .. صورتش نمایان بود
. 
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 دیانا-

به حالت قهر رومو ازش برگردوندم ، پسره ی بی شخصیت ، خب من چه 
 میدونستم بادیگارد با خودش حمل میکنه که سوتی ندم ؟ 

 
 ... دیانا-

 
 . !باز هم جوابی ندادم که گفت : خب خیلی بامزه بود ، بهم حق بده 

 
 

و از زاویه ی منطقی با موضوع برخورد  سعی کردم لوس بازی و بذارم کنار
 .. کنم
 
 

 .باشه-
 

نگاهی گذرا بهش انداختم که لبخندی زیبا بهم زد ، ایشی گفتم و ایستادم تا 
 .. بوراک و آیهان بهمون برسن
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بوراک در حالی که نیشش تا بنا گوش باز بود به سمتم اومد و با یه شوخی 
 .. شمام لوچ شدپسرونه دستشو محکم رو شونم کوبید که چ

. 
 

 ... دوباره با دیدن قیافه ی من هر سه شون زدن زیر خنده
 
 

 .. چشم غره ای بهشون رفتم ، لیاقت نداشتن هیچکدوم
 

 پا تند کردم و ازشون جلو زدم 
 .. ایهان خودشو بهم رسوند

 
 .. پرنسسم-

 
 . با تمام قوا گفتم : زهـــرمار

 
معش کرد و جدی گفت :دیانا اخم دوباره صدای خندش پیچید، البته زود ج

 . نکن دیگه ، اومدیم خوش بگذرونیم ها
 

 .. سرمو تکون دادم و ابروهامو باز کردم
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 .. ایهان لبخندی زد و ازم فاصله گرفت
 

 کجا ؟ -
 

 ! میرم بلیط چرخ و فلک بگیرم-
 

 .چشمام برق زد که از دید ایهان دورنموند
و خمیازه ای طوالنی کشیدم ، نگاهم بلند شدم و خودم کشیدم ، دهنم باز شد 

به ساعت دیواری افتاد ، ده صبح بود ، دو ساعت دیگه بوراک و آیهان میومدن 
دنبالم تا برم خونه ی بوراک ، شب قبل بر اثر تنگی جا ایهان تصمیم گرفت 

 .. دعوت بوراک و قبول کنه و به خونش بره
 

ر شده بود و سیبیالم درست صبحانه خوردم و رفتم سراغ آینه ، زیر ابروهام پ
مثل یک دختر دبیرستانی که اعتقادات تعصبی ای داره شده بود ، خندم گرفت 

، یکم دیگه بلند میشدن میتونستم راحت بابلیس بپیچمشون یا اتو بکشمشون ، 
 ...البته با کمی مبالغه

 
 

نخی از تو وسایلم پیدا کردم و مشغول شدم ، واسه ابروهام نمیتونستم کاری 
کنم ، هرچند ایرانم زیاد دست بهشون نمیزدم و فقط در حد چند تا دونه 
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 ... تمیزشون میکردم
 
 

رنگم از دیروزم که حمام رفته بودم روشن تر شده بود و پوستم عالوه بر سرخی 
 .. شفافیت پیدا کرده بود

کمی آرایش کردم و منتظر شدم ، با زنگ خوردن موبایلم به سمتش رفتم، چقد 
 .. بود که بوراک درستش کرده بود خوب شده

. 
 

 . صدای ایهان که میگفت "پرنسسکم بیا پایین" تو گوشی پیچید
 

. 
 .. سوار ماشین شدم و سالم بلند باالیی گفتم ، در کمال تعجب آرال هم بود

 
 

  بوراک: خب کجا بریم؟؟
. 

 
  ایهان : راجب مسجد سلیمانیه خیلی شنیدم ، نزدیکه ؟

 
 .. قیقه ای راهشه ، بریم اونجا بوراکآرال : یه چهل د
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** 

سرمو چرخوندم و نگاهم به نگاه مهربون ایهان افتاد ، مسجد سلیمانیه خیلی 
  ..زیبا بود و حاال ما تو رستوران منتظر نهار بودیم

در حال غذا خوردن حواسم پی شوخی های آرال وآیهان بود ،بوراکم گهگاهی 
با هم صمیمی شده بودن که از هر دری  شرکت میکرد ، جالب بود ، به قدری

حرف میزدن ، باالخره نهار خوردن تموم شد وبلند شدیم که بریم ، با یادآوری 
 .. کت و شلوار بوراک فهمیدم که خونه رفتنی در کار نیست

 
 

سرم به کار خودم گرم بود و پسرا در حال بازی کردن بود ، به شدت از بازی 
ابراین نمیدونستم چی بازی میکنن، کار کت و های کامپیوتر متنفر بودم بن

شلوار بوراک رو به اتمام بود و با یه نصفه روز وقت گذاشتن سرش کامل 
 .. میشد

 .. چقد دوست داشتم شاهکارمو تو تنش ببینم و مطمئن شم که عالی شده
بوراک به داخل اومد و با دیدن لباس نیمه کاملش لبخندی زد و گفت : کارت 

 . عالیه
اینکه آرال حسابی باهاش کار کرده بود ، کماکان کلمه هایی رو فارسی  مثل

 .. میگفت وباعث لبخند زدن من میشد
بعد از صحبت زیاد با آرال لهجه ی شیرینش کمتر به چشمم میومد و حاال 
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 .. بوراک جای اونو گرفته بود
 .. ساعت یازده شب بود که بعد از املت آرال پز ، ایهان اهنگ رفتن کرد

 ایهان راستی تو کی برمیگردی ایران ؟  :ارال 
 .. ایهان: فردا ، پس فردا احتماال

به قدری دلم گرفت که سرمو به پایین انداختم .. کاش ایهانم کنار ما بود ، 
 .. اونوقت خیلی خیلی خوشحال تر بودم

 . اما نمیشد ، هر اومدنی یه رفتنی داره
نجا بمونیم و از لحظات کنار هم بودن بنا بر اصرارای بوراک قرار شد شب و او

 .. نهایت استفاده رو ببریم
 .. من به اتاق خودم رفتم و پسرا هم تو پذیرایی خوابیدن

صبح با صدای زمزمه های نا  . .. سرم به بالشت نرسیده چشمام بسته شد
 .. واضحی که میشنیدم بیدار شدم

 ... زمزمه ها نزدیکتر شدچشمامو باز کردم و سالنه سالنه از تخت بلند شدم ، 
 

اما هنوزم نا واضح بود ، شالمو چنگ زدم و به بیرون رفتم ، صبح بخیر 
 .. کوتاهی به آرال و آیهان گفتم و به سمت دستشویی رفتم

 
با وحشت به قیافم نگاه کردم ، پس چرا مثل رمانا که دخترا از خواب بیدار 

سر میشم وقتی از خواب میشن و حسابی ناز و تو ب*غ*لین من شکل دیو دو
 بیدار میشم ؟ 

 



wWw.Roman4u.iR  196 

 

کل صورتم باد کرده بود و متفضح تر از همه دماغم شده بود که بی شباهت به 
 .. چماق نبود

 
 

جهنی گفتم و به سمت پسرا رفتم ، بوراک تو جاش نشسته بود و منگ اطرافشو 
 .. نگاه میکرد ، آرال وآیهانم مشغول دیدن چیزی تو گوشی آرال بودن

 
 .. م رو راحتی و بهشون چشم دوختمنشست

 
 آرال:خوبی ؟ 

 
 آره تو چطوری ؟ -

 ... آرال:خوبم
 

چه مکالمه ی خشکی .. ایهان با لبخند نگاهم میکرد ، لبخندی بهش زدم ... 
 .. در همون حین بوراک به سمت دستشویی رفت

 
 ! واسه شب بلیط دارم-

 
 .. رنگ از رخسارم پرید
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 کی میای باز ؟ -
 

  .. بذار بره حاال :دید و گفت آرال خن
 .. اخمی بهش کردم که ساکت شه . مگه از اون سوال پرسیده بودم ؟ نخودچه

 
ایهان جاشو عوض کرد و کنار من نشست ، موهای باز و بلندم که از زیر شال 

 .. زده بود بیرون و به بازی گرفت
 . زود میام پرنسسم-

 
 .. نداشتیم ، لبخندی زد نگاهش کردم ، چند سانتی متر بیشتر فاصله

 مثال چقد زود ؟ -
 . چشماشو باز و بسته کرد و گفت : انقد زود

 . مسخره ، انگار بچه خر میکنه . چشم غره ای بهش رفتم که غمگین خندید
بعد از صرف صبحونه که بوراک ترتیبشو داده بود به اتاق رفتم ، چه معنی 

 . داشت تو جمع پسرونشون باشم ؟
. 

 
ت چرخ اما هر کاری کردم حوصله ی برای دوختن پیدا نکردم ، نشستم پش

 .. نفسمو کالفه دادم بیرون و از اتاق رفتم بیرون
. 
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 ... با دیدن صحنه ی روبروم کم مونده بود پخش زمین شم
 

آیهان و آرال روی بوراک افتاده بودن و به شدت قلقلکش میدادن ، بوراکم در 
رفتارش نداشت به انگلیسی و ترکی بهشون حالی که میخندید و کنترلی روی 

 .. فحش میداد
. 

 .. به سمت بوراک رفتم تا نقش ناجی رو ایفا کنم
 

اون دوتا با دیدنم عین بچه های مظلوم از رو بوراک بلند شدن و یه گوشه 
 .. ایستادن ، به بوراک که هنوز میخندید کمک کردم بلند شد ،تشکری کرد

. 
 

ون دوتا با لحن نسبتا جدی ای گفتم : شماها کنارش ایستادم ورو به ا
 چندسالتونه ؟ 

 
 بیست و پنج  :آیهان 

 . آرال : بیست و شیش
 

 .. به بوراک نگاه کردم
 

 .. بیست و چهار-
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. 
 .. از هر دوی اونها کوچیک تر بود پس

 .نچ نچی کردم گفتم : از سنتون خجالت بکشید
 

  آرال با شیطنت گفت : و اگه نکشیم ؟
 ریز کردم و گفتم : جلوی یک خانوم متشخص این کارا خجالت داره چشمامو

. 
 

 کو ؟ کجا ؟ من که خانوم متشخصی نمیبینم :ایهان با بی خیالی ذاتیش گفت 

. 
 

 .. خم شدم و کوسن مبل رو به سمتش پرتاب کردم که تو هوا قاپیدش
 

 . لبخند گشادی زد
 وراک نگاه کردم .. تو کافیبا لبخند حاکی از مرور خاطرات چند روز پیش به ب

شاپ بودیم و به قول بوراک برای مراسم افتتاحیه کت و شلوارش جشن 
دو روز از رفتن ایهان میگذشت ، بر خالف تصورم انقد ناراحت  .. میگرفتیم

 .. بودم که اون نصفه روز به یک روز و نیم تبدیل شد
 
 

 .. گوشیش زنگ خورد و من مشغول خوردن قهوم شدم
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 ..ل بودآرا -

 
 خب ؟ -

 
 ... داره میاد اینجا-

 
 . ! خوبه-

پنج دقیقه بعد صدای آرال اومد که سالم کرد ، به دختری که همراهش بود 
 .. نگاه کردم ، چقدر زیبا بود

 
 . آیسان ، دختر عموم :آرال که نگاهمو به دختر دید اخمی کرد و گفت 

 
 . و همسر آیندش-آیسان

 
 یعنی دوست دخترش محسوب میشد دیگه ؟ برق از کلم پرید ، .. پس 

 
 .. خوشبختم و مبارکه-

 
نیشخندی زدم ، میزمون چهار نفره بود ، آیسان و آرالم نشستن ، دلیل رنگ 
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 .. پریدگی بوراک و نمیدونستم
 .. به آیسان نگاه کردم ، چشماش مثل من سبز بود ، ولی روشن تر

 
ه ای تو لباس عروس کنار آرال در کل جذاب بود و برانزده ی آرال ، برای لحظ

 . تصورش کردم ، لرز کوچیکی به تنم نشست
. 

 
اخمام در هم شد ، آرال انگار زیاد از آوردن آیسان راضی نبود ، شاید میترسید 

 .. کسی عشقشو بگیره ازش
 آیسان : آرال جان معرفی نمیکنی ؟ 

 
 

آرال اخمی کرد و توجهی به حرف آیسان نکرد به جاش به بوراک نگاه کرد و 
 کار دیاناست ؟ :گفت 

. 
 

بوراک ذوق زده از توجه آرال لبخند دخترکشی زد و گفت : آره .خیلی قشنگه 
 مگه نه ؟ 

. 
 

 . نگاه خاص آرال تو چشمام افتاد ،و بعد گفت : آره واقعا کارش حرف نداره
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  ! فتم :چه فایدهپوزخندی زدم و گ

 
 

  .. تعجب تو چشمای آرال نشست
 

 واسه چی ؟ -
 

 دنبال کارم ، اونم که شکر خدا-
 . هیچ جا پیدا نمیشه

 
 ..تعجبش پر رنگ تر شد

 
 کار خیاطی ؟-

 
 .. دستم و دور فنجون حلقه کردم و اوهوم آرومی گفتم

 
 چشماش برق زد و آروم گفت : حتما باید باهات حرف بزنم ـ

 
 . .. ره اوهومی گفتمدوبا
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بااینکه خوشگل بودولی ازش چندان خوشم ٬آیسان بااخم نگاهم میکرد
 .نمیومد فکرکنم اونم همین احساسو نسبت به من داشت

 
 

 .ایسان ایشون اسمش دیاناست ویکی ازدوستای بوراک-
 

 .. دوست بوراک ؟ یعنی دوست اون نبودم ؟ عجب
 
 

ورتمو چک کرد و گفت:خوش آیسان باچشمای ریزشده تک تک اجزای ص
 بختم عزیزم

 
 . وبعددستشو به سمتم دراز کرد

 
 

 .. منم همینطور :به دستش فشار خفیفی وارد کردم و گفتم 
 

گاه گوشام تیز شد  . آیسان دوباره مشغول حرف زدن با بوراک شد..ناخودآ
 

 . وای بوراک نمیدونی واسه عروسیمون چقد ذوق دارم-
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آیسان انداخت و گفت:شمادوتازوج خوشبختی میشین  بوراک نگاه غمگینی به

 . عشق توچشمای هردوتون موج میزنه
 
 

 .بعدازگفتن حرفش سرشوانداخت پایین
 

  .. آرال پوزخند پر صدا و معناداری زد
 

 . البته وقتی سی سالم شد ازدواج میکنیم-
 

 . آیسان اخمی کرد و گفت : شایدم زودتر
 

واال من که عشقی نمیدیدم ، حداقل تو چشمای ٬یه نگاهی به چشماشون کردم
  ! آرال

 
 

باالخره از کافی شاپ اومدیم بیرون و تصمیم بر این شد که کمی قدم بزنیم ، 
پشت همشون بودم ، واقعا حوصله ی حرفاشونو نداشتم ، فقط و فقط دلم یه 

 .. نفر و میخواست .. آیهان



 205 جنجال عشق

 
ور که قبال میداد ، واسم کار اون میتونست از بالتکلیفی نجاتم بده ، همونط

 .. پیدا میکرد حتما
 دیانا؟:آرال 

 
 بله؟-

 
 ... یکم این پا اون پا کرد ، انگار واسه گفتن حرفش تردید داشت

 
 . اممم ، اگه مایل باشی میتونی واسه ما کار کنی .. یعنی من-

 
 .. حاال بوراک و آیسانم به طرف ما برگشته بودن

 
 توش هویدا بود گفتم : چه کاری ؟با لحنی که تعجب کامال 

 
خب ، ببین ، من خیاط شخصیم بچش دچار یه بیماری شده واسه همون -

نمیتونه دیگه کار کنه ، منم نیاز به یه خیاط شخصی دارم ، البته به گفته ی 
 . اوکتای خان ، وگرنه به من بود که یه دست لباس و انقد میپوشیدم تا پاره شه

 
 

انش خندیدم ، چقد خوبه که مغرور نیست و خودشو به لحن خاکی و دوست
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 .. نمیگیره ..اصال انگار نه انگار قرار خان آینده باشه
 
 

 .. پیشنهاد بدی نبود ، بشم خیاط شخصی یه آدم معروف .. وسوسه انگیزم بود
. 

 
  کجا باید کار کنم ؟-

 
 لبخندی زد

 
 . خونه ی ما، یه کارگاه کوچیک خیاطی داریم-

 
 اخم به آرال نگاه میکرد ، مگه اونم فارسی متوجه میشد ؟آیسان با 

 
 . قیافش گرفته بود و انگار اصال از پیشنهاد آرال راضی نبود

 
لبخندم و بزرگ تر کردم و درحالی که سعی میکردم ذوقمو خفه کنم گفتم 

ممنون ،تو و بوراک به من خیلی لطف کردید نمیدونم چطوری :
 . شکلی ندارم ، تازه خوشحالم میشم، من مزحماتتونوجبران کنم 
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 .ارال نگاه گرمی بهم کرد ..لبخندی جوابش بود

 
 . بیا یکم با هم قدم بزنیم عزیزم :آیسان سریع پرید سمتم و گفت 

 .. از صمیمت بیش از حدش جا خوردم
 
 

آیسان به گونه ی آرال ب*و*سه ای زد که باعث سرخی چشمای بوراک و اخم 
 . اصالنمیتونستم بفهمم که چرا بوراک اینجوری شدوحشتناک آرال شد. 

 تومسلمون هستی؟-
 

 .. از سوال بی ربطش خندم گرفت
 

 !بله-
 

 !چه جالب-
 

 .دقیقا نفهمیدم چیش جالبه
 

  ? فارسیو آرال بهت یاد داده-
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نه ، مامانم یه مدتی ایران زندگی میکرده و یاد گرفته و به منم یاد داده . بعد ما -
عالقه ی آرال به فارسی ، فارسی صحبت میکنیم ، االنم که بوراک  هم به دلیل

  .داره کم کم راه میفته ، راستی حتما یه روز به دیدن مادرم میبرمت
 
 

 .حتمابه دیدنش میام-
 

 .ازخانوادت برام میگی؟البته اگه دوست داری-
 
 

 .اصالدوست نداشتم س همه ازراز های زندگیم خبرداربشن
 

 .. دم و سعی کردم جزئیات و حذف کنمل*ب*ا*مو تر کر
 

خب راستش من مادرم و وقتی که بچه بودم ازدست دادم وپدرم بخاطراینکه -
 !داستان خاصی نداره زندگیم٬من احساس تنهایی نکنم دوباره ازدواج کرد

 
 . عزیـــزم ، مادرتو خدا بیامرزه-

 
 . لبخندی به روش زدم. ممنونی گفتم
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 عشقوتجربه کردی؟-
 
 سوال بی مقدمش دهنم وا موند ،انگار عادت داشت سواالی بی ربط بپرسه از

. 
 

 !نه-
 

 چرا؟-
 

 .خب راستش موقعیتش پیش نیومده، وهنوز فرد مورد عالقم پیدانشده-
 

من عشقو با وجود آرال تجربه کردم ودیونه ٬امیدوارم اونی که الیقته پیداشه -
 .وارعاشقشم

 
اومد ، اداشو تو دلم دراوردم:عشق وبا  از لحن لوسش نیشخندی به ل*ب*م

 !! وجود آرال تجربه کردم ودیوانه وارعاشقشم
 .امیدوارم خوشبخت بشید٬ممنون عزیزم-

 
من واسه عروسیمون خیلی عجله دارم ٬چشماش برق خاصی زدوگفت:مرسی
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ولی آرال میگه فعال زوده ، من دوست دارم زودترمال هم بشیم...اخه میدونی 
 .لعاده ایه میترسم ازم بگیرنشآرال پسرفوق ا

 
 

دستاشو با اطمینان فشر دادم و اون حرفی که به نظرم دروغ میومد و گفتم : 
مطمئن باش آرالم عاشق توئه و هیچکس مانع عشق شما نمیشه و کسی 

 . نمیتونه اونو ازتو بگیره
 
 

 ... کاش انقـــد مطمئن نمیگفتم
 

  .به به میبینم که خیلی باهم صمیمی شدید-
 

به سمت ارال برگشتیم ، آیسان سریع دویید پیش ارالودستاشو دوربازوش حلقه 
احساس کردم اخم کوچیکی روپیشونی آرال نشست ولی سعی کرد با ٬کرد

 .لبخند اخمشو محو کنه
 

 آیسان میشه بری ازداخل ماشین کیف پولمو بیاری؟-
 .اره عزیزم االن برات میارم-
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 .. دادم ، آرال ریز خندیدپیشونیمو به حالت چندشی چین 
 

 .ایسان به سمت ماشین رفت
 

 که کسی نمیتونه تو از کجامیدونی من عاشق ایسانم یا ازکجا انقدمطمئنی-
 منوازش بگیره؟

 
 

باچشمای گردشده نگاهش کردم ، با شیطنت خندید وگفت: ایناچیه باال سرته 
 !؟

 دستی به باالی سرم کشیدم وبا اخم گفتم: چی باالسرمه؟
 

 . خندش شدت گرفت وگفت:اون عالمت تعجبارو میگم باال سرت
 

 .. بعد از درک حرفش چشم غره ای با حرص بهش رفتم
 
 

خیلی بانمک شدیا، ایسان جون به جای انژری وقتی که پیشته نمک تزریق -
 !میکنه؟

 
 .. واین بارمن بودم که ریز و پر از خباثت خندیدم
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. 
 .نچ وجودتوبهم نمک تزریق کرده-

 
 .. ودوباره بلند خندید

 .. خیلی بانمک میشد..درست مثل آیهانوقتی میخندید 
 

 .آیسان به طرفمون اومد
 

 .عشقم بیاکیف پولت-
 

 . مرسی-
 

آیسان با اخم نگاهم کرد و با لحن نه چندان دوستانه گفت : دیاناجون چی به 
 .این اقا آرال ماگفتی که صدای خندش تااون سردنیام میومد

 
من چیزی نگفتم واال ، اقا فال :راستمو باال انداختم و با پلیدی گفتم ابروی 

 !گوش وایساده بودن وحرفای ماروشنیدن 
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 :ایسان با ناز خندیدو به آرال گفت
 چیاازحرفامون فهمیدی ؟؟؟؟؟

اینوفهمیدم که تومیترسی منوازت  :آرال نیشخندی زد و با لحنی مضحک گفت 
 .بگیرن

 
 .. ه ای کردو بعدم خنده ی مسخر

 
خب حاالبه نظرت میتونن تورو ازمن ٬فقط جاهایی روکه به نفعته میشنوی-

 !بگیرن؟
 

قبل از آرال دهن باز کردم و جواب دادم:اتفاقا داشتیم درباره همین باهم حرف 
 .میزدیم

 
 .و نیش بازشدمو به آرال که با ابرو اشاره میکرد چیزی نگم نشون دادم

 
 ینم چی میگفتید؟واقعا؟!خب دیانابگوبب-

 
 .. ارال چشماشو مثل بچه گربه گرد کرد و با معصومیت نگاهم کرد

 
ل*ب*ا*مو بازبونم ترکردم وگفتم:خب میگفت که ایسان دیونست و نمیتونه 

 !بفهمه که عشقی که نسبت بهش دارم اجازه نمیده کسی جدامون کنه
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خیلی ٬زدم  به آرال که با چشمای گرد شده نگاهم میکرد چشمکی نا محسوس

 .سعی داشتم جلوخندموبگیرم
 

 بوراک:شماهاچیکارمیکنید یه ساعته ؟ 
 

همه به سمت بوراک برگشتیم که آیسان به آرال گفت :" وای عزیزم خیلی 
 ".دوست دارم

 
 .ودوباره روگونه هاش ب*و*سه زد

 ..اخمام در هم شد ، تو خلوتم میتونه ابراز عشق کنه ها .. دختره ی بـــوق
 

 .. باخشم نگاهی به آیسان کرد بوراک
 خیلی کنجکاوشده بودم بدونم دلیل رفتارای بوراک چیه؟

 .. آرال جواب بوراک و داد
 

 آرال:هیچی دیاناداره منواذیت میکنه؟
 

 !من؟-
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 . آرال : بله بله خود شما
 

 .چشمامو ریزکردومو انگشت اشارموجلوچشماش تکون دادم
 

 ..ا اونطوری نگاهم نکن میترسماآرال رفت پشت بوراک وگفت:وای دیان
 .. درست عین بچه ها بود

 
من و آرال خندیدیم وآیسان فقط یه لبخند کم رنگ زد ؛ بوراکم که مطمئنًا 

 . نفهمیده بود چی گفتیم، گیج داشت نگاهمون میکرد
 

 .آرال به ترکی چیزی به بوراک گفت که اونم خنده ی کوتاهی کرد
 

 بخوریم من گشنمه؟ آرال جان میشه بریم یه چیزی-
 

 ..آرال زیر لب باشه ای گفت
 

 ..آیسان اخم غلیظی کردکه آرال بهش توجهی نکرد
 بوراک :دیانا به نظرت واسه ناهار کجا بریم ؟ 

 ! ، یه نفرم مارو آدم حساب کردایول به بوراک 
 

 . خب من که جایی رو نمیشناسم هرجاشما بگید واسه ی من فرقی نداره-
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 عزیزم میگم چطوره بریم رستوران بابا؟آیسان : 
 

 .آرال : نه آیسان ؛ خودت که میدونی من زیاد با عمو جور نیستم
آیسان اخمی کرد و با لحن فوق ناراحت گفت : باشه توببین بقیه کجامیخوان 

 .برن ؛ اونجا برید ، منم میرم رستوران بابا خداحافظ
 

 !چقدرم لوس بود٬آیسان به سمت خیابون دویید
آرال با تحکم صداش زد ، ایستاد ولی برنگشت ، به ناچار دنبالش رفت و 

 .. دستشو گرفت و به ما اشاره کرد بریم
 

رستوران بابای آیسان به قدری بزرگ بود که نظیرشو ندیده بودم ..بر خالف 
 .. تصور آیسان پدرش رستوران نبود و همین باعث دمق شدنش شد

 
 ** 

گفت که رستوران میمونه و به کارا رسیدگی میکنه .. بعد از صرف ناهار آیسان 
 .. بوراکم گفت که میره خونه ی خودش

 .. آرال اول؛ بوراک و رسوند
 
 

خب بهتره باهم بریم خونه ی ما تایه نگاهی به کارگاه و وسایل خیاطی -
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 ! بندازی
بی تفاوت شونه ای انداختم باال ، من که کسی منتظرم نبود پس مهم نبود سر 

 .. رهظه
 

تو راه هیچ حرفی بین منو آرال زده نشد ،آرال کالفه بود و معلوم بود حوصله ی 
 .حرف زدن نداره منم که چیزی واسه ی گفتن نداشتم

 
احساس کردم دلم برای بابام خیلی تنگ شده ، کاش میتونستم بهش زنگ بزنم 

 انع میشد، اما از یه طرف رابطه سرد و خشکمون و از طرف دیگه قضیه فرارم م
 .، غرق توافکارم بودم که باصدای آرال به خودم اومدم

 
 کجایی؟-

 
 !من؟-

 
 غیر از تو فرد دیگه ای هم اینجاست؟-

 
 !نه-

 
 آرال نیشخندی زد وگفت:چیه دخترجون بدجور بهم ریختی؟
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 !چیزی نیست فقط دلم تنگ شده-
 

 برای آیهان-
 .. آیهان و پدرم-

 
و باز کرد ، وارد حیاط شد و بعد از پیاده سرشو تکون داد و با ریموت در 

 .. شدنش دوتا بادیگارد کنارش اومدن
 

از تجمالت زیاد بدم میومد ، و این خونه هم پر زرق و برق بود ،برعکس تموم 
کسایی که خونه ی بزرگ و اشرافی دوست داشتن ، با دیدن این عمارت حس 

 .. وست داشتنی ترهمیکردم خونه ی نقلی و کوچولوی خودم خیلی زیبا و د
 

آرال اشاره ای بهم کرد و رفتم کنارش ، یکی از بادیگاردا ترکی چیز هایی بهش 
 .. میگفت و آرال با دقت گوش میداد

 
 .. بر خالف چند ساعت پیش حسابی قیافش جدی شده بود

 
 .. با همون قیافه ی جدی به سمت ته باغ رفت و منم دنبالش

 
ارگاه جمع و جور نسبتا بزرگ اونجا بود که از مخالف تموم انتظاراتم ، یه ک
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 .. چرخ دستی تا چرخ فول کامپیوتری توش قرار داشت
 

با ذوق فراوون به چرخی که از تمیزی برق میزد رفتم و دستمو نوازش گونه رو 
 .. بدنه ی سفیدش کشیدم ، آرال دست به سینه نگاهم میکرد

 
 آرال : نظرت چیه ؟ 

 
 راجب چی ؟ -

 
 ه ، محیط ، کارگاه ..گاین خون-

 
 .. دست از نوازش چرخ برداشتم و برگشتم طرفش

 
من دوست دارم خونه ی آدم نقلی و کم زرق و برق باشه در عوض محل کار -

  ! بزرگ و دلباز ، اما اینجا برعکسه
 

 .. تموم صداقتمو به کار برده بودم
 

 یعنی از عمارت به این نازی خوشت نمیاد ؟  :متعجب گفت 
 

وش اومدن یا نیومدن من که مهم نیست ، تو اینجا ساکنی و تو هم راضی خ-
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 .. پس دوست داشتنیههستی ، این کارگاهم تمیز و جمع و جوره 
 

 .. اولین دختری هستی که میگه از عمارت و خونه های مجلل خوشم نمیاد-
 

 . کوتاه خندیدم
 

 . و ذهنم موندهشاید چون از اول سبک زندگیم اینجوری بوده این نظریه ت-
 

 .. ل*ب*ا*ش کش اومدو لبخندی زد
 

 ... بگذریم ، نظرت راجب پیشنهادم چیه ؟ قبول میکنی یا-
 

 .. سوالی نگاهم کرد
 

خب این پیشنهاد برای من عالی محسوب میشه و دلیلی برای قبول نکردنش -
 . نیست

 .. خوبه-
 

 ببینم آرال ،مگه تو چقد کت و شلوار نیاز داری ؟ -
 



 221 جنجال عشق

 ..چشماشو روی هم فشرد ، انگار از سوالم جا خورده بود
 

 .. زیـــاد-
 

 خب چقد زیاد ؟ -
 

چشماشو تو چشمام ثابت کرد و گفت : انقدری که صبح تا شب مشغول 
 .. باشی

 
سرمو تکون دادم ، بهــــتر ، به من چه که مصرف کت و شلوارش زیاد بود یا 

م ، شاید بعد ها تونستم وارد دانشگاه کم ؟ من میخواستم کارکنم و پول در بیار
 .. بشم

 
 منو میبری خونه ؟ -

 
 .. کالفه نفسشو فوت کرد

 
 .. ناراحت نمیشی که بگم راننده ببرتت ؟ من یکم سر درد دارم-

 
 .. سرمو به نشونه ی نفی تکون دادم
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 ! راه و بلد نیستم وگرنه خودم میرفتم -
 

. 
**  

ژولیدم اجازه ی آزادی دادم ، گوشیمو چنگ شال و از سرم کشیدم و به موهای 
 .. زدم و رو شماره ی آیهان مکث کردم

 
 .. لبخندی زدم و شمارشو گرفتم

 
 صدای پر انرژیش تو گوشی پیچید : جانم پرنسس ؟ 

 
 علیک سالم آقا آیهان ، احوال شما ؟-

 
 ، خندید و با لودگی گفت : اوه اوه چه با کالس حرف میزنن بعضیا ، سالم بانو

 بنده خوبم ، از احواالت جنابعالی ؟ 
 

 .. خندیدم و مسخره ای نثارش کردم
 خوبم ، چه خبر ؟ مهین جون خوبه ؟ -

 
 . خوب که چه عرض کنم ، شکر خدا ، بهونتو میگیره و به من فحش میده-
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 .. لب گزیدم
 

 .. شرمندم-
 

 .. صدای اعتراضش بلند شد
 

اطر تو فحش نخوریم چیکار کنیم شوخی کردم دختر .. فدا سرت ، واسه خ-
 پس ؟ 

 
لبخند زیبایی رو ل*ب*م نشست ، آیهان دوست داشتنی ترین شخص زندگیم 

 .. بود
به سمت وسایلی که آیهان برام آورده بود رفتم تا اون دفتری که آیهان حین 

 .. تماس اصرار میکرد حتما سریع تر بخونمش و پیدا کنم
ی پیداش کردم ، نمیدونم چطوری رفته بود بعد از یه ربع گشتن از زیر راحت

 .. اونجا
  (به نام خالق عشق)

 
 .. دفتر با همچین مضمونی شروع شد

 
دیانای عزیزم ، میخوام قسمتی از زندگیت رو برات شرح بدم .. امیدوارم منو )

 ( بابت پنهون کاری چند سالم ببخشی .. مهین
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که صدای زنگ گوشیم بلند  پس این دفتر و خاله مهین نوشته بود ! ورق زدم

  .. شد
 

 .. نمیخواستم جواب بدم ولی به خاطر خوبیاشم که شده باید این کارو میکردم
 

 سالم -
 

 .. بوراک : دیــــــــانــــــــــا
 

متعجب شدم ، بوراک مست بود ؟ کامال معلوم بود تو حال خودش نیست 
 .. چون به طرز کشیده ای اسممو گفت

 
 اتفاقی افتاده ؟ خوبی بوراک ؟ -

 
 .بیـــا پایـــین ، جلو در خونــــتم-

 
 . اخمام شدت گرفت و سریع گفتم : صبر کن االن میام

 
گوشی و قطع کردم و شالمو انداختم رو سرم ، پیراهن مردونه ای تنم بود که تا 
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 .. زیر ب*ا*س*نم بود و نیازی به سارافون نداشتم
 

به شدت نفرت انگیز جلوه کرد ، رو جدول در و که باز کردم صحنه ی متقابلم 
 .. نشسته بود و با وضع داغونی داشت زهرماری مینوشید

 
  .. خشم درونم غل زد ، به سمتش رفتم و به شدت شیشه رو از دستش کشیدم

 
 .. سرشو آورد باال و طلبکارانه نگاهم کرد

 
 دست به کمر زدم و با حرص گفتم : واسه چی از اونا میخوری ؟

 
  ( یدونستم مشروب چی میشه به انگلیسینم)

 
 

گاه دلم از غم  تلخ خندید و با چشمای غم آلودش نگاهم کرد ، ناخودآ
 .. نگاهش گرفت

 
 چی باعث شده بود بوراک مهربون انقد غمگین بشه ؟ 

 
  بوراک چیشده ؟-
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. 
....- 

 !!بـــــوراک؟-
سرشو تکون  اما انگار نه انگار ، آهنگی رو زیر ل*ب*ش زمزمه میکرد و

  .. میداد.. رقت انگیز شده بود
 

 بوراک : قدم بزنیم ؟ 
 

با این حالش میخواست قدم بزنه ؟ بلند شد ایستاد ، نتونست تعادلشو حفظ 
  " کنه ،بازوشو گرفتم که خندید و گفت "خوبم ، خوبم

با حرص دستشو کشیدم و در حالی که به سمت خیابونی که به ساحل 
 .. کشوندمش ، پسره ی بی عقل میرسید، دنبال خودم

. 
 

روی نیمکت نشوندمش ، نصف وزنش رو کتف من بود ، همونجور که کتفمو 
 .. از درد میمالیدم روی نیمکت کنارش افتادم

. 
 

 .. خم شدم و آرنجمو رو زانوم گذاشتم و متفکرانه نگاهش کردم
 

  بوراک چیشده ؟-
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 .. نیم نگاهی هم بهم نینداخت

 
 .. وسش داشتممن ....من ، د-

 
 . متعجب شدم

 
 کیو ؟-

 
 .. تلخ نگاهم کرد ، انگار زیادم مست نبود و هوشش سرجاش بود

 
، یه قطره اشک از چشمش چکید ، سرشو تکیه داد و چشماشو بست 

 .. قل*ب*م فشرده شد
 

 . دستمو رو بازوش گذاشتم و تکونش دادم
 

 ... دستشو به معنی چیزی نیست تکون داد
 

 . واست توضیح میدمراه بریم -
شونه به شونه ی هم راه میرفتیم ، کمی تلو تلو میخورد ولی میتونست خودشو 

 .. جمع کنه
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وقتی به دنیا اومد دو سالم بود ، از همون موقع هم تموم توجهش به آرال بود -

و من تموم توجهم به اون ، هرچی بزرگتر میشد زیبا تر، خانوم تر و تو دل برو 
 .. تر میشد

ال ازش فاصله میگرفت و اون بیشتر بهش نزدیک میشد ، درست برعکس آر
، بهترین دوستم میشه همسر عشقم ، ... تا چند وقت دیگه هم مال آرال میشه 

خیلی سخته دیانا خیلی ، آرال دوسش نداره ، میدونم ؛ ولی آیسان داره .. 
 ... نمیدونم ، گاهی به آرال حسادت میکنم

رفتارای ظهرش دیگه نامعقول به نظرم نمیرسید ، من عاشق با دونستن این چیزا 
آیهان نبودم و فقط دوستم بود ولی وقتی پریناز ازش حرف میزد از حرص و 

خشم میمیردم ، دیگه تصـــور کن کسی که عاشقشی جلوی چشمت به یکی 
 .. دیگه بگه عشقـــم

 
 

م و محکسنگ جلوی پاشو به شدت پرت کرد ، دستشو تو موهای بورش برد 
 .. کشیدشون

 
 

تو اون موقعیت نبودم حاال ، پس نمیتونستم تصلی بدم .. فقط سکوت کردم 
واجازه دادم تو حال خودش بمونه ، ترسیدم .... از اینکه حرفی بزنم و جای 
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 . تصلی داغی رو دلش بذارم
. 

 
چند دقیقه ای گذشت ، دستاش ناموزون کنار بدنش افتاده بود و به نقطه ای 

 .. یره بودکور خ
 

 بوراک برگردیم ؟-
 

 .بدون هیچ حرفی راه خونه رو در پیش گرفت
 

بی حال روی راحتی دراز کشید ، دفتری که هنوز باز بود و از روی میز برداشتم 
،شربتی برای بوراک بردم ، ولی تا یک ربع بعدش که خوابید شربت دست نزده 

 . موند
طی کردم ، ولی هنوز راه حلی به نمیدونم آشپز خونه ی هشت متریمو چند بار 

 .. نظرم نمیرسید ، برای مشکل بوراک
 

 .. گوشیم زنگ خورد ، سریع برش داشتم تاصداش ، بیدارش نکنه
آرال:سالم ، دیانا خوبی ؟ خبری از بوراک داری ؟ گوشیش خاموشه ، نگرانش 

 . شدم
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  .. نفس عمیقی کشیدم
 ... : اینجاست با صدایی که بی شباهت به زمزمه نبود گفتم

 
 .. صدای غمگینش ناگهانی نگران شد

 
 اوـ....اونجا ؟ این موقع شب ؟-

 واسه چی ؟
 حالش خوب نبود ، اومد اینجا یکم قدم زدیم ـ-

 
 االن چی ؟ االن اونجاست ؟ -

 
 .. حرفاشو خیلی شتابزده میگفت

 
 . آره ، خوابه-

 
 . باشه تا ده دقیقه دیگه اونجام-

 
 ... کردم االن ؟ البته احتماال میومد بوراک و ببرهمن اینو دعوت 

در و باز کردم ، قیافه ی  دقیقه ده دقیقه بعد صدای زنگ خونه بلند شی 
 .. برافروختش قل*ب*م و فشرد
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 .. اومد داخل یه نگاه به بوراک کرد بعد سرشو تکون داد

. 
 مست بود ؟ -

 
 .. اره-

 
سرشو با ناراحتی تکون داد ، پوفی کشید و گفت : میشه یه لیوان آب برام بیاری 

 ؟ 
 

 .. آب ریختم و براش بردم ..یک نفس تمومشو باال کشید
 

 باهات حرف زده ؟ : آرال
 
 

 . آره-
 

 کنجکاوانه نگاهم کرد : چی بهت گفت ؟ 
 

 . هیچی ، حرفای عادی-
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 .. نیشخندی زد
 

 آیسان ؟ دور و بر دوست داشتن -
 

  .. تومیدونی بوراک آیسان و :ابروهامو سر جاشون آوردم و گفتم 
 

 .حرفمو قطع کردو گفت : آره،آره میدونم
 

 .. اخمام در هم شد
 

 پس چرا میخوای باهاش ازدواج کنی ؟ -
 

 .. سوالی نگاهم کرد
 

 .. من نمیخوام ، دیانا اینا قضیه داره باید سر فرصت بهت توضیح بدم-
دست از سرم بر نمیداشت ، میخواستم االن بشنوم ، یه چیزی این  کنجکاوی

 .. وسط درست نبود
 . آرال: باید همون اول باهام تماس میگرفتی

 
 چرا ؟-
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 . چون یه مرد وقتی مست میشه هرکاری ممکنه بکنه :اخم کرد و گفت 

 
 .. چشم غره ای بهش رفتم

 
 . بوراک ناراحت بود-

 
کرد و دیگه چیزی نگفت ، بوراک و که بین خواب و فقط اخماشو بیشتر در هم 

 .. بیداری بود به خونش برد
 

خمیازه ای کشیدم و رو راحتی ولو شدم ، انقد خسته بودم که نفهمیدم 
 .. چجوری خوابم برد

 
 
** 

با احساس تشنگی از خواب بیدار شدم ، یه لیوان آب خوردم ، برگشتم سرجام 
.. دستامو حائل سرم ودسته ی راحتی کردم،  و هرکاری کردم دیگه خوابم نبرد

کمی که گذشت دیدم هیچ جوره خوابم نمیاد ، بلند شدم و دفتررو برداشتم؛ 
 ..بایدهرچه زودتر میفهمیدم توش چی نوشته شده

 
. 
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دیال( )دیاناعزیزم خودت که میدونی منومادرت خیلی باهم صمیمی بودیم )
دوست شدیم مادرت خودشو  مثل خواهرنداشتم میموند ، وقتی ما با هم

  خیلی خوشبخت احساس میکرد ، اما این خوشبختیش زیاد دووم نیاورد
مادرت ، دختر یکی از خان های ترکیه بود که طبق رسومات ، اشراف زاده ها 

یا خان زاده ها باید با هم وصلت کنن ، حتی اگه شده بدون عشق ... برای 
اتفاق افتاده بود ، درست تو اوج  مادرت هم ؛اونطور که شرح داده بود همین

نوجوونیش و خامیش ، به زور باید با یکی از خان زاده ها که آوازه ی ظلمش 
کل اون منطقه رو برداشته بود ، ازدواج میکرد ، البته اون موقع تا دختر بیست 
ساله نمیشد عقد دائم نمیکردن و صیغه میخوندن ، مادرت هیچ عالقه ای به 

بعد از ازدواجش بالفاصله  .. اما خب رسم بود و مرسوم اون مرد نداشت ،
باردار شد و یه فرزند به دنیا آورد ، از وقتی که توی اون عمارت رفته بود عاشق 
یکی از خدمتکارای اون عمارت که مرد جووِن ایرانی و خوش بر و رویی بوده 

و میشه ، طی ماه های بارداریش اون دوتا از عالقشون به همدیگه میگن 
 .. تصمیم بر این میشه بعد از به دنیا اومدن بچه فرار کنن

 
همینطور هم شد ، دو هفته بعد از آسودگیش فرار میکنن و به ایران میان .. و تو 

میشی ثمره ی عشقشون .. درست یک سال بعد از تولدت ، اون خان مادرتو 
ه تو واهمه ب پیدا میکنه و برش میگردونه به ترکیه ، پدرت چون از گفتن واقعیت

داشت ، داستان دروغین مرگ مادرتو برات سرهم کرد تا پی گیر نشی ... اما 
مثل اینکه حدساش بنا بر باور کردن تو اشتباه از آب در اومد و تو همش حس 
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میکردی مادرت زندس ،بعد از اون سالها از مادرت خبری ندارم اما حتم دارم 
 (.. که زندس ، دنبالش بگرد و پیداش کن

چشمای اشک آلودمو به ساعت دوختم ، هفت صبح بود... پس حدسم 
درست بود ، مادرم زنده بود و پدرم .. آه .. پدرم ، چطور تونست اونهمه دروغ 

 سر هم کنه برام ؟؟؟؟
  .. اعصابم متشنج شده بود و درد و غم به سلول سلول بدنم نفوذ کرده بود

 شو میپرسیدم ..دلیل دروغاشو ، دلیلباید حتما با ، بابا حرف میزدم و دلیل کار
 .. رفتارشو و خیلی چیزای دیگه

چشمامو بستم و به خواب عمیقی فرو رفتم ، با حس سردرد بیدار شدم ، ناله 
 . .. ای کردم و سرجام نیم خیز شدم ، معدم میسوخت

 
فکر میکردم از گشنگی زیاده ، اما یک ساعت و نیم بعد از خوردن وعده هم 

ه نشد ، همچنان میسوخت و دلم و به تب و تاب مینداخت، درست نشد ک
باید به بوراک یا آرال میگفتم ، خودم که نه دکتری میشناختم نه حتی از 

داروخونه میتونستم شربت بگیرم ، بوراکم که از پشت تلفن دیکشنری نداشتم 
 .. تا بهش بفهمونم مسکن میخوام

 
 ... پس میموند یه گزینه ،آرال

 
 .. بوق صدای نسبتا گرفتش تو گوشی پیچید بعد از سه

 بله ؟ -
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 سالم، خوبی ؟-
 سالم ، ای خوبم تو خوبی ؟-

 .. معدم تیری کشید و ناله ی خفیفی سر دادم
 

آرال میشه یه مسکن بهم معرفی کنی برم بگیرم ؟ هرچند که نمیدونم -
 !? داروخونه کجاست

 مریض شدی ؟ صداش کمی .. فقط کمی نگران شد : مسکن واسه چی ؟
  ! .. مریض که .. نه ، معدم از صبحی که بیدار شدم درد میکنه ..خیلی-
 سابقه داشته ؟-

 
 .. نه ..آخ .. اولین باره-

 
 . خیلی خب صبر کن ، من دور و اطراف خونتم میام میبرمت دکتر-

 . موبایل و تو دستم فشردم
 

 ... نمیخواد ، اگه آدرس داروخونه و اسم مسکن و-
 

، شاید گم داروخونه دوره ، جایی هم که بلد نیستی  :و قطع کرد و گفت حرفم
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 . ، آماده شو دوازده دقیقه دیگه اونجامشی 
 

و بعد گوشی و قطع کرد ، بیشتر از همه دوازده دقیقش متعجبم کرد ، خب 
 تقریبی میگفت ده دقیقه دیگه ، اون دو چی بود ؟ 

 
 .. شونه انداختم باال و آماده شدم

 . سالم ، سیزده دقیقه شدا-
 .. کلماتو درحالی که صورتم از درد معدم جمع شده بود ادا میکردم

 .. لبخند بی جونی زد و گفت : یک دقیقه مشکلی نیست
 

و بعد هم ماشین و به حرکت آورد ، یه ماشین سیاه پشت سرش بود ، حتما 
 .. بادیگاردا

 
ت ، با دکتر ترکی حرف جلوی ساختمونی که قطعا بیمارستان بود نگهداش
 .. میزد .. دکتر ازش چیزی پرسید که برگشت طرفم

 
 گفتی سابقه نداشته نه ؟ -

 
سرمو به نشونه ی نه تکون دادم ، اخم کوتاهی کرد ، دکتر واسش چیزی 

 .. توضیح داد و مشغول نسخه پیچیدن شد
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؟  مآرال : دکتر گفت که اگه سابقه نداشته حتما از فشار عصبی بوده ، هو
 اتفاقی افتاده که باعث پریشونی و معده دردت بشه ؟ 

 
 با یادآوردی دفتر و نوشته های داخلش ، اخمام در هم شد و درد معدم بیشتر

..  
 

 .. درد و نوشته ها بی ربط به هم نبودن
 

 .. آرال سوالی و منتظر نگاهم میکرد
 

 .. چیز مهمی نیست-
 

..اشاره ای به صورت در هم  ابروهای خوش حالت و مشکیشو در هم کرد
 .. فشرده ام کرد و گفت : چیزای غیر مهم باعث این سر و وضع نمیشن

 
مسافت بیمارستان تا ماشین با این حرفا طی شد و در حالی که ماشین و باز 

  : میکرد گفت
  ..بشین تو ماشین تا من برم داروهاتو بگیرم

 
م خورده ی ماشینش خیره بود دست به سینه و خیره به نقطه ای از شیشه ی ترک
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، فکرای زیادی تو ذهنم وول میخوردن ، افکاری اطراف زندگی مادرم ، زندگی 
خودم .. چطور ممکنه ؟ چه رسم مسخره ای قبال داشتن ها .. چرا باید به زور 

ازدواج کنن ؟ اونم بدون اینکه عشق و عالقه ای نسبت به هم داشته باشن .. 
خان زاده میبوده .. چه چیزا ، خداروشکر که االن تازه طرف حتما هم باید 

  ..دیگه این چیزا نیست
در کوبیده شد و بعد پالستیکی روی پاهام قرار گرفت ، به نیمرخ آرال نگاه 

 .. کردم
 

 آرال ؟ -
 

 .. کامل به طرفم چرخید و سوالی نگاهم کرد
 

 از کی باید بیام سرکارم ؟-
 

 . از امروز که نیومدی-
 

 . نستمخب نمیدو-
 

چیزی نگفت و ماشین و روشن کرد ، در طول مسیر آهنگ بی کالم و مالیمی 
 پخش میشد که باعث خواب آلودیم شد .. این چه مدل آهنگیه دیگه ؟ 
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خمیازه ای کشیدم و در همون حین گفتم : آهنگ دیگه ای نداری که با کالم 
 باشه ؟ 

 
 چطور مگه ؟ -

 
 .. ازه دیگه کشیدمدهنم و بستم اما بالفاصله یه خمی

 
 . آ..آخــــه خوابم میگیره-

 
بی هیچ حرفی دستشو برد سمت ضبط و چند تا پوشه عوض کرد ، باالخره یه 

 .. آهنگ اومد که ریتمش یکم تند بود
 

ای بابا اینم که ترکیه ای بود ، کال بیخیال آهنگ گوش دادن شدم ...شنا تو 
ی خوابم میبرد و با آهنگ رپ عصب افکارم لذتش بیشتر بود ، با آهنگ بی کالم

میشدم ، حد تعادلش پاپ بود ، اونم نه هر آهنگی .. خواننده ی مشخصی رو 
دوست نداشتم ، چون یه خواننده به طور مداوم همه ی کارهاش خوب ، یا بد 

 .. نیست
 
 

فکر میکردم میبرتم خونه اما در کمال تعجب سر از روبروی عمارت در 
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 .. آوردیم
 

واد نصفه روزو ازم کار بکشه ؟ غرولندی کردم و از ماشین پیاده شدم یعنی میخ
 .. ، به طور کل معده دردمو نوشته های دفتر و فراموش کرده بودم

 
سایزام تو اون هست ، تغییر  :وارد کارگاه که شدیم به دفتری اشاره کرد و گفت 

 ... وزن چندانی نداشتم پس اونام تغییر نکردن
 

پارچه هم  :به قفسه هایی که انواع و اقسام پارچه توش بود اشاره کرد و گفت 
هر نوع که الزمه هست ، بازم اگه چیز دیگه الزم داشتی کافیه با من تماس 

 .. بگیریریا در صورت لزوم به عمارت اصلی بری و به یکی از خدمه بگی
ا بود ، تموم شبهات ذهنم با حرفاش برطرف شد، همه چی آماده و مهی

 .. دوختش فقط پای من بود
 
 

آرال بیش از همیشه جدی شده بود و اخم کمرنگی حین صحبتاش میون 
ابروهاش خودنمایی میکرد .. عجیب بود ،انگار توی عمارت کال شخصیتش 
عوض میشد و به یه آدم جدی تبدیل میشد .. کنار جدی بودنش مغرور نبود و 

 ... همین یه ُحسن بود
 

  ..گاه میرفت بیرون که پشیمون شد و یه نگاه به من کردداشت از کار
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 منتظر چی هستی بانو ؟ -

 
 .. عجـــب ، صداش شیطنت همیشگیشو پیدا کرده بود

 
فقط یه دست الزم داری ؟ رنگ و مدلش فرقی برات نداره ؟ چند روز وقت -

 دارم واسه آماده کردنش ..؟
 

 . کوتاه خندید و گفت : نفس بگیر دختر
 
عد ادامه داد : آره ، فعال فقط یه دست ، نه فرقی نداره چون من فقط یه بار و ب

 .. میپوشمش ، حدود سه روز هم وقت داری ، ولی هرچی زودتر بهتر
 

هر کت و شلوار و یه بار میپوشید ؟ تعجب کردم .. اونقدری که سوالمو بلند 
 ..پرسیدم

 .. ی زندگی میداد، لبخندی که بولبخند کمرنگی رو ل*ب*ا*ش نقش بست 
 

 .. ، نه تنها کت و شلوار ، همه چی رو فقط یک بار میپوشمآره -
 

 .. و بعد چشمکی زد و گفت : پولداریه دیگه
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خودش به حرفش خندید اما من اخم کردم .. از آدمای مرفه بی درد بدم میومد 

ار و حاال آرال ..از اون دسته آدما بود ؟ فکرشو نمیکردم .. هر چیز و یک ب
استفاده میکرد و به دوری می انداخت ؟ پس اونایی که حتی لباسی واسه 
پوشیدن ندارن چی ؟ پوفی کشیدم ، آرال منتظر جوابی از جانب من بود ، 

 .. چیزی نگفتم ، چیزی واسه گفتن نداشتم
 ... وقتی دید جوابی نمیدم سر تکون داد و رفت بیرون

 
نبودم به دوختن ، به تو چه ای به پشت چرخ که نشستم ناراحت بودم ، راضی 

خودم و افکارم گفتم و مشغول دوختن شدم .. مثل هر وقت دیگه ای که 
 .. مشغول کار میشدم متوجه زمان نمیشدم باز هم همونطور شد

 
 .. با صدای آرال گیج و منگ نگاهش کردم

 
 .. موفق باشی بانو-

 .. س دیگهو بعد یه ضربه به ساعتش زد و گفت : وقت رفتن به خون
سوالی نگاهش کردم و بعد سرمو سمت ساعت دیواری چرخوندم ، هشت 

 شب بود ؟ بدون هیچ وعده ای انقد کار کرده بودم ؟ 
 

 نگاهمو که دید؛ گفت : مثل اینکه متوجه گذر زمان نشدی .. نه ؟ 
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 . راستش نه-
 

 . لبخندی زد و گفت : پاشو بریم شام بخوریم
 

 شدتعجب و گیجیم چند برابر 
 آرهدیگه- بخوریم؟-
  کجا اونوقت؟-

 خندیدوگفت:توحموم،توخونه دیگه خب
 کدومخونه؟

 
 پرحرص نگاهم کرد وگفت: خونه ی بوراک،خب عمارت اصلی دیگه

چـــــی؟منم بیام اونجا غذابخورم؟ اخماشودرهمکردوگفت: آره -
  دیگه،نکنهمیخوایبیارمبراتاینجا؟

 
 . نه دیگه ، من میرم خونه-

 
 .. ر هم شداخماش د

 ساعت هشت شبه، کی بری خونه  کی وقت کنی شام درست کنی؟-
 

 ...شونهانداختم باال و گفتم :یه  کاریش میکنم
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 آرال اخم کرد وگفت:دیانا،زشته،بهمامانمایناگفتم،بیا
 

 باحرصنگاهشکردم،میخواسمبگمبیخودکردیگفتیولیخیلی
 بخورمکهمودبانهگفتم: آرالمنفقطخیاطم،دیگمعنیایندارهباشماشام

 
 ...کالفهنگاهممیکرد،البدباخودشمیگفتدخترهچقدراحمقهها

 
 عالوهبرخیاطتو دوستمنم.

 هستی،پس حرفنزن و بیا ..
 

غرغر کنان پشتش از کارگاه خارج شدم ، با دیدن تاریکی هوا تازه پی به عمق 
فاجعه بردم و شکمم به قارو قور افتاد ، ولی هنوزم راضی نبودم شام و اونجا 

 ..بمونم
 

 ...بادیدنلباساممهتابی ای توذهنم روشن شد
 

 آرال-
 

 بله ؟-
 

  لباسام پر نخه و مناسب نیست 
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 .من نمیام دیگه میرموخونه ی خودم
 

 دیانا لجبازی نکن انقد، میگم به مامانم گفتم، ناراحت میشه-
 به جهنمی تو دلم گفتم ولی باز

عمارت اصلی که شدم ، تازه پی ادب حکم میکرد این یه بار و کوتاه بیام ..وارد 
بردم حیاط اون خونه و بقیه ساختمونای داخلش فقط نیمی از این هم نمیشن ، 

البته از نظر تجمالت ... اخمام در هم شد ، اصال احساس خوب و راحتی 
از خونه های آن چنانی متنفر بودم ، و با دیدن همچین خونه ای  ...نمیکردم

بود ، یکی از خدمه ها به آرال احترام گذاشت و نزدیک نفرتم چند برابر شده 
 ..ـ.چیزی بهش گفت 

 
 .. آرال: تو سالن غذا خورین

 
سالن غذا خوری ؟ آهی از نهادم بلند شد ، عاشق سادگی سفره هایی بودم که 

 .. روی زمین هرجای خونه پهن میشد
 

ختر با ورودمون به سالنی که به گمانم غذا خوری بود یه خانوم مسن و یه د
 خانوم جوون به طرفمون اومدن ، نکنه اینم اون یکی نامزدش بود ؟ 

 
 . خوش اومدی عزیزم :خانومی که مسن تر بود و معلوم بود مادر آراله گفت 
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انگلیسی حرف میزد ، لهجش فوق العاده بود و نشون دهنده ی تسلطش بر 

 .. زبان بود
 

 . سالم ، ممنون-
 

بی میلی دستم و تو دستش گذاشتم و دستشو دستشو به طرفم دراز کرد ، با 
 ... فشردم

 
 . من مادر آرالم ، فاطیما-

 
 . خوشبختم، منم دیانام-

 
 .. لبخندی زیبا زد و اون دختر جوون به سمتم اومد

 
 .. آیسودا هستم، خواهر آرال-

 
، دستشو فشردم و لبخندی زدم، برعکس مادرش ؛ آیسودا به دلم نشست 

 .. ماظهار خوشبختی کرد
، صندلی ای که در راس میز قرار داشت و با تعارف مادر آرال سر میز نشستم 

 .. معلوم بود جای پدر خانه ، خالی بود
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آیسودا انگار ذهنمو خوند و با لبخند گفت : پدرم واسه کارش به سفر رفته، 

 . نیست
 

 .. آهانی گفتم
 

ه افتاد ، گوشت چیو مشغول شدم ، برای لحظه ای با دیدن گوشتا شک به دلم 
 ؟ 
 

به آرال نگاه کردم ، روبروم نشسته بود ، سنگینی نگاهمو حس کرد و سرشو 
 .. آورد باال

 
 به گوشتا اشاره کردم و گفتم : گوشت چیه ؟

  .. لبخند مطمئنی زد و گفت : حالله ، مال بره اس
 

 .. سر تکون دادم و با خیالی آسوده خوراکمو خوردم
 

د ، باعث اخمم شد ، همشو که نمیتونن بخورن، پس بقیه کلی غذا روی میز بو
 ... غذاها چی میشه؟ خب معلومه دیگه دیانا... اصراف

 .. پوفی کشیدم که توجه هر سه شون بهم جلب شد
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 آیسودا : چیزی شده عزیزم ؟ 

 
 .به خاطر لحن دوستانه و راحتش لبخندی زدم و گفتم : هیچی خانومی

 
  .. عشق و عالقه موج میزدسر تکون داد ، تو چشماش 

 
  .. حتم میدادم دختر خوش قلبی باشه .. البته نباید با یک نگاه قضاوت میکردم

 
** 

 . صبر کن برم دستمو بشورم، میام :آرال 
 

 .. نمیخواستم دیگه مزاحم آرال بشم
 

 .. آرال .. نمیخوا-
 

  .. اما توجهی به حرفم نکرد و سریع از راس دیدم دور شد
 

قلنج تک تک انگشتای دستمو شکوندم ، نمیخواستم نگاهم و تو  با حرص
عمارت بچرخونم و ندید بدید بازی در بیارم ، سرمو انداختم پایین که پاهای 

 .. زیبای آیسودا جلوم پدیدار شد
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 منتظر آرالی ؟ -

 
 .. من بهش گفتم مزاحمش نمیشم ولی خود-

 
 .. آرال : خودم میخوام برسونمش

 
م ، چشماش براق تر از هر وقت دیگه ای بود ، تپش تند و بهش نگاه کرد

  .. ظریفی رو سمت چپ سینه ام حس کردم
 

لبخندی زد و با احترام اشاره کرد اول از در خارج شم ، خجوالنه سر به زیر 
 .. انداختم و رد شدم

 
 ... نفس عمیقی کشید

 
 .. ماشین و متوقف کرد

 
 نظرت چیه یکم قدم بزنیم ؟  -

 
دور تر از خونه ماشین و پارک کرد ، انگار میخواست تا خونه رو پیاده کمی 
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 .. بریم و به اصطالحی قدمی زده باشیم ..موافقتمو اعالم کردم
 

 شونه به شونه ولی با فاصله از هم راه 
 .. میرفتیم

مسافتی رو طی کردیم که آرال بی مقدمه گفت :واسه چی اومدی ترکیه ، اونم 
 تنها ؟ 

 .. دم تا االن بوراک بهش گفته باشه ، اما انگار اشتباه میکردمفکر میکر
 

 ...اینجا رو از بچگی دوست داشتم-
  .. نگاهم کرد ، انگار دلیلم قانعش نکرد

 
 تو چرا تنها اومدی ؟-

 
پوفی کشیدم ..مونده بودم چی بگم ، حقیقت و بگم ؟ بگم از خونه فرار کردم 

 ؟ 
 

 . اشهانگار نمیخوای چیزی بدونم، ب-
 

 .. لحنش ناراحت نبود و برعکس انگار درک میکرد
 

 .. متاسفم ، ولی-
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میفهمم، بعضی چیزا خصوصین و بعضی چیزارو به دلیل بی اعتمادی نمیشه -

 ... به هرکسی گفت 
 ... کمر راست کردم

 این دفعه به دلیل گزینه ی اول بود...-
 

 .عکس العملی نشون نداد
 . ظی کردم و اون راه اومده رو ،برگشتجلوی در خونه از هم خداحاف

 
** 

دو هفته از کار کردنم میگذشت ، کارم خوب بود و آرال راضی بود ، البته سه 
روز میشد که نبود ، احتماال واسه کارش رفته بود جایی ، البته چندان اهمیتی 

 …نداشت بودن یا نبودنش
 

 .. دم که آیسودا بودبرای اولین بار تو عمرم با یه دختر خیلی صمیمی شده بو
البته چیزی از زندگیم نپرسیده بود و منم چیزی نگفته بودم ، هنوزم به فاطیما 

حس خوبی نداشتم ، با بوراک زیاد در ارتباط بودم و شبی یک الی دو ساعت 
زبان کار میکردیم ، البته یک شب در میون و نوبتی به هم دیگه یاد میدادیم ... 

شاره ای به آیسان نکرده بود .. انگار یادش رفته بود از اون شِب مستیش هیچ ا
 .. که همه چیز و بهم گفته
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، خاله مهین از آیهان هر روز تماس میگرفت و از حال و روزم با خبر میشد 
 .. حرف زدن باهام امتناع میکرد و همین باعث دلشکستگیم میشد
اش تماس باهدلم برای پدرم تنگ شده بود ولی نگران نشدنش باعث میشد از 

ممانعت کنم .. حس خوبی نداشتم اون روزا ، حسی مثل" تهی" بودن ؛ "پوچ " 
در کل تو این دو هفته کمی جا « بودن ..این چند مورد و که فاکتور میگرفتم

افتاده بودم و زندگیم رو به بهبودی بود .. پشیمون از فرارم نبودم و کم کم 
 .. داشتم حس آزادی و میفهمیدم

و یک بار مالقات کرده بودم ، مردی با قیافه ی خشن اما قلبی رئوف  پدر آرال
.. از وجناتش مهربونی و دلرحمی میبارید ، اما سعی میکرد خودشو جدی 

 ... نشون بده ، هرچند بایدم این کار و میکرد ، خان بود
تنها چیزی که خیلی آزارم میداد ، نگاه های پر از خشم و کینه ی آیسان بود که 

 .. لشو نمیفهمیدمدلی
 .. دست ظریفی روی دستم قرار گرفت

 آیسان : دیانا نظرت چیه امشب بریم خوش بگذرونیم دوتایی ؟ 
 .. لبخندی زدم و دست از کار کشیدم

 مثال چیکار کنیم ؟ -
چه میدونم ، بریم بگردیم و خرید کنیم بعدم بریم رستورانی جایی شام -

 .. مشتی بخوریم
ذیرفتن درخواستش داشتم ، اما متاسفانه بی پولیم شدیدا عالقه ی شدیدی به پ

 .. تو ذوقم زد
 .. راستش من فعال از نظر مالی وضعم ضعیفه-
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 .. خندید
 . این چه حرفیه دیوونه، بریم مهمون من-

 .. اخمی مصنوعی کردم
 . شام میشه مهمون تو ولی دیگه خرید که نمیشه-

 .. چشمکی حوالم کرد
 .یم یه وقت دیگهباشه خرید و میذار-

 .. چشمام برق زد
 . خب پس حله-
 اوهوم فقط اگه میتونی یکم زودتر کارتو جمع و جور کن-

آیسودا بر خالف اصرارهای مادرش گفت که میخواد عین آدمای عادی بدون 
ماشین شخصی بریم .. منم از خدا خواسته قبول کردم ، نمیخواستم با اون 

 .. ماشین مدل باالش جلب توجه کنیم
سوار اتوب*و*س شدیم ، اما جا نبود و مجبور بود بایستیم ، آیسودا لبخند به 

لب با کسایی که در اثر تکونای اتوب*و*س بهش میخوردن و برخورد میکرد ، 
بر عکس مادرشون ، آرال و آیسودا خیلی خونگرم و خاکی بودن ، همینم باعث 

 .. شیفتگی تعداد زیادی از مردم میشد از جمله خودم
و متر میکردیم و پاهام دیگه ذوق  ......دیک به یک ساعت و نیم خیابونای نز

 .. ذوق میکرد .. آیسودا به پسرایی که بهش تیک میدادن محل نمیداد
 .. هر چقدم سعی میکرد عادی باشه بازم رفتارش نشونگر یه اشراف زاده بود

فت : یستاد و گدستمو گرفت و با ذوق پا تند کرد ، روبروی بستنی فروشی ا
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 بستنی دوس داری ؟ 
 . میمیرم براش-

 "خندیدم و گفت " بزن بریم پس 
 نظرت راجب مسابقه چیه ؟  :آیسودا 

 چه مسابقه ای ؟ -
 .. لحن تعجب زده ام ، آیسودا رو به خنده واداشت

 . هرکی بیشتر بستنی بخوری-
 .. پشت بند حرفش چشمکی پر از شیطنت بهم زد

 . دم ، مغازه نسبتا خلوت بود و هرکس پی کار خودش بوددور وبرمو نگاه کر
 باشه ولی چجوری ؟ :با کمی تعلل گفتم 

 .. دندوناشو به نمایش گذاشت
به خاطر سفارشای  . چند مدل بستنی سفارش میدیدم ، هرکی زود تر خورد-

زیاد آیسودا ، مجبور به تعویض میز شدیم و رو یه میز چهار نفره نشستیم ، در 
یم ساعت میز پر شده بود از بستنی های ه*و*س انگیز ، واقعا چشمکـ عرض ن

میزدن ، آیسودا نامردی نکرده بود و هر طعم خوبی که من عاشقش بودم 
 .سفارش داده بود

توجه چند نفر به میز ما جلب شده بود و مشتاقانه منتظر بودن ببینن چیکار 
  . قراره بکنیم

 با گفتن .. یک .. دو ... سه 
 روشن کرد " ز جانب من ، آیسودا کرنومتر گوشیشو همزمان با شماره ی "سها .

.. 
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بستنی ها همشون لیوانی یا کاسه ای بودن ، با دست چپم تند تند یکی از اونا 
، سه برابر حجم قاشق  رو هم میزدم و یکی دیگرو با دست راست میخوردم

 کنم .. صدای توش بستنی میریختم و وقت نداشتم اصال به آیسودا نگاه
تشویق از دورمون میومد ولی وقت نداشتم به صاحباشون نگاه کنم ، از یازده 

نوع بستنی چهار نوعش و خورده بودم ، سراغ پنجمی که رفتم ، حس کردم هر 
، تا خرخره پر شده بودم و قشنگ حسش میکردم ، درد آن ممکنه منفجر بشم 

  .. شقیقه هامم یه طرف
او بعد به آیسودا نگاه کردم ، بیشتر بستنیارو میل کرده بود و نا امید به بستنی ه

 .. با ولع داشت ادامه میداد
دیدنش انرژی مضاعف بهم داد ، قاشق و کنار گذاشتم و با سر رفتم تو لیوان و 

پنجمی هم خوردم ، همینطور ششمی .... هفتمی .. هشتمی .. که صدای " 
 .. من بردم " ـِـه آیسودا تو گوشم پیچید

  .. با حرص نگاهش کردم ، اینهمه بستنی و کجای هیکلش جا داده بود
 قیافش باعث قهقه بلندم شد

تا زیر گودی چشماش بستنی بود ، با خنده ی بلندش دستم به سمت صورتم 
رفت ، خودمم وضع بهتری نداشتم انگار ... صدای تشویق بلند شد و همه 

ه دید بلند شد و به طرفم اومد ، مثل آیسودا رو تشویق کردن ، نگاه مظلومم و ک
 .. یه خواهر تو آغوشش کشیدتم

 .. با مالیدن صورتش به مانتوم تموم حسم مبنی بر عالقش به خودم ، پر کشید
 .. به شدت از خودم دورش کردم که صدای قهقه های زیادی بلند شد
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با شیطنت نگاهم میکرد ، چشم غره ای بهش رفتم و سمت سرویس بهداشتی 
غازه رفتم ، با دیدن صورتم تو آینه کنترلمو از دست دادم و خندیدم ... واقعا م

 ا .. جالب شده بود ، یه نیم دایره ، وانیلی؛کاکائویی؛زعفرانی و
 .. زیر چشمام درست شده بود

دست از خندیدن برداشتم و سرمو زیر شیر آب گرفتم و با کف دستم محکم 
و آیسودا گفت " بیا بیــــرون صورتمو شستم ، تقه ای به در خورد 

 " !دیگــــــــه 
از قصد بیشتر صبر کردم که تقه ها محکم تر شدن .. بیرون رفتم و با یه فکر 

 .. شیطانی دست خیسمو رو صورتش کشیدم که جیغ فرا بنفشی کشید
لوسی بهش گفتم و پا به فرار گذاشتم ، قیافش دیدنی شده بود .. به محوطه که 

ه های هیز و رو خودم حس کردم ، آخه مسابقه بستنی خوری تو برگشتم ، نگا
 ملح عام ؟ 

چشم غره ای بهشون رفتم ، آیسودا اومد و بعد از تصویه حساب از مغازه 
 .. خارج شدیم که وزوز چند تا مگس مزاحم مغزمو به بازی گرفت

 .. یکی از مگسا جرات زیادی به خودش داد و دستمو گرفت
تشو رو دس برگشتم و با تمام قوا کوبوندم تو صورتش ، چون توقعشو نداشتم

گاه یه قدم به  صورتش گذاشت .. نگاه بهت زده اش خشمگین شد ، ناخودآ
  ..عقب رفتم 

پسره یقمو گرفت و به سمت خودش کشوندم ، دستاشو دور گردنم حلقه کرد ، 
داشتم نبه دستاش فشار میاور و من رو به کبودی میرفتم ، اکسیژن واسه تنفس 

 .. و میخواستم سرفه کنم .. چشمام لحظه ای بسته شد که دستاش ول شد
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تلو تلو خوردم و بعد محکم به زمین افتادم ، آیسودا با مشت و لگد به جون 
 .. پسره افتاده بود

برای ذره ای اکسیژن داشتم جون میدادم ، دستامو رو گلوم گذاشتم و سعی 
 .. کردم نفس بکشم

رو به داخل ریه هام بردم ، به سرفه افتادم ، آیسودا به سمتم بریده بریده هوا
دوید ، دستشو رو کمرم گذاشت و دورانی مالش داد ، کمی حالم جا اومد 
 .. ولی همچنان سرفه های خشک و محکم میکردم طوری که گلوم میسوخت

  ... یه نفر یه شیشه آب جلوی دهنم گرفت، صاحبش اصال مهم نبود
خوردم اما بازم تشنه بودم .. سرفه های بی امان ، امانمو بریده نصف بطری و 

  .. بود
دستمو باال بردم و به آیسودا گفتم خوبم .. آیسودا با پرخاش چیزی به جمعیت 

دورم گفت که سریع متفرق شدن .. بلند شدم ایستادم ، چشمام به چشمای 
 .. سرخ اون پسره افتاد ، همونی که قصد جونمو کرده بود

ااخم نگاهش کردم؛ به خونش تشنه بودم. آیسودا دستمو گرفت وگفت:ولش ب
 ..کن عزیزم بهتره بریم

 . سرموتکون دادم و ازشون فاصله گرفتیم
 

 ! دیانامن شرمندم-
 

 !واسه چی؟-



 259 جنجال عشق

 
اولین باریه که بامن میای بیرون ، اونم ٬نتونستم کاری کنم بهت خوش بگذره-

 .که اینجوری شد
 

و با لحن شیرینی گفتم :توکه پیش بینی نکرده بودی قراره اخم کوچیکی کردم 
 .االنم که چیزی نشده ؛خداروشکر هر دومون سالمتیم٬چه اتفاقی بیفته

 
 .لبخندزد؛ با چشمک جوابشو دادم

 
 .. پیاده تا جلوی یه رستوران رفتیم

 
 ! فکرکنم دلت برای غذای ایرانی خیلی تنگ شده باشه٬اینجاغذاهاش ایرانیه-

 
 

مام برق زدونیشم خود به خودبازشد. تا گلو پر بودم ولی خب نمیتونستم چش
 .. از خیر غذا هم بگذرم ، اونم غذای ایرانی

 
وای آیسودا ازت ممنونم ،واقعا هم دلم برای غذای ایرانی تنگ شده -

 .،مخصوصاقرمه سبزی
 ... خندید و گفت : اوه همون قرمه سبزی معروف
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 .ادیم گوشی آیسودا زنگ خوردبعدازاینکه سفارشامونو د

 
 بله؟-

 
 .نه عزیزم من اومدم بیرون-

 
 .من االن باید شام بخورم ؛ ادرسوبعدابرات پیامک میکنم-

 
 .توام مواظب خودت باش-

 
... با صدای خفه گفت :آیسان  تلفن و قطع کرد و با حرص گذاشت روی میز 

 !بود
 

 .. مگه من پرسیدم کی بود؟! عجب-
 .خب خوبه-

 
 یش خوبه؟میخوادبیادپیش ما!چ-

 ..بی هیچ دلیلی حالم گرفته شد
 !خب مگه اشکالی داره؟-
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دستمالی از جعبه برداشت و با حرص دور دهنشو پاک کرد و بعد مچالش 
 .. کرد
 

، خیلی همیشه حق منو میگرفت٬منو آیسان ازبچگی باهم مشکل داشتیم-
ه داره خودشو عزیز اذیتم میکرد ،حاال هم که قراره باداداش ازدواج کن

 .اون یه دختر عوضیه من ازش بدم میاد٬میکنه
 

چشمای آیسوداپرازاشک شد..ته قل*ب*م باهاش هم نظر بودم ، نه از نظر 
 ... عوضی بودن آیسان، از نظر اینکه خوشم نمیومد ازش

 .. طبق معمول تو دلداری دادن صفر بودم و فقط یه سوال ابلهانه پرسیدم
 

 ه؟عزیزم حالت خوب-
 

 اره خوبم-
بدون هیچ حرفی غذارو خوردیم،آیسودا حساب کرد و به خواستش رفتیم 

  .. سمت پارکی تا آیسان بیاد
 ..ازدور بوراک و آیسانو دیدم

 
 .سالم آیسودا جان ، سالم دیانا-

 .. زیر لب جوابشو دادم
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چشمای آیسوداسرخ شده بودن ونگاه خیره اش روی بوراک بود ، سنسورام 
 .، دلیل خشم آیسودا رو نسبت به آیسان فهمیدم فعال شد

 
 .بوراک قیافه ی پریشونی داشت ،سرشوفقط به معنای سالم تکون داد

 
 ..همه دپرسنا ، فقط آیسانه که با دمش گردومیشکنه

 ..چندی که گذشت ، از فضای سنگین جمع دلم گرفت
 

 امروز چراهمتون درهمین؟-
 

 . م، االنم دوس دارم باهم قدم بزنیمآیسودا:من که خوبم اصال هم دپ نیست
 .. بوراک وآیسان موافقتشونو اعالم کردن و منم که کال خنثی بودم

 
 باآرال حرف زدی؟ :آیسودا 
 .نه گوشیش خاموشه ، درنبود آرال مجبورم به بوراک زحمت بدم :آیسان 

 
 .. بوراک:وظیفست ، توهرکاری داشتی به من بگو

 .هستیمرسی بوراک تودوست خوبی -
 

 آیسودا باحسرت به بوراک نگاه میکرد ، نگاهش برام گنگ بود ولی نامفهوم نه
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..  
 

 .همه ساکت وغرق درافکارشون بودن
 

 آیسودا: بهترنیست بریم خونه؟
 

 .ماتازه اومدیم عزیزم :آیسان 
 

 .. سرم دردمیکنه٬خب منودیانا میریم ،تو و بوراک بمونید-
یسودا آژانس گرفت و اول منو به خونه رسوند و خداحافظی کردیم و رفتیم ، آ

 . بعد خوش رفت
کلید انداختم و وارد آپارتمان شدم ، از پله ها رفتم باال .. به نفس نفس افتاده 

 .. بود ، دستمو رو زانوم گذاشتم و بعد کمر صاف کردم که خشک شدم
 ...نفسم یک لحظه حبس شد.چشام اندازه دوتاکاسه شدن

ابروهاش و نیشخندی رو ل*ب*ا*ش بود .. وحشت به  اخم غلیظی میون
 .. جای جای وجودم منتقل شد

نگاهم کرد، سعی کردم خودموجمع کنم وبه روی خودم نیارم که برخوردی 
 .. داشتیم

 
 ..به ترکی چیزی گفت داخل خونه روبروی خونه من شد

ازم چـــــــــــــــــــــــی !؟نکنه این همسایه منه؟!وای خدایا خودت 
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با صلوات وارد خونه شدم ، مثل چی ترسیده بودم .. نکنه نصف حفاظت کن.
شب بیاد خفم کنه ؟ دست به خفه کردنش که خوبه انگار ، عصر داشت 

 .. میکشتتم
 ..خیلی خسته بودم چشاموروهم نذاشته خوابم برد

 ..باصدای آیفون ازخواب پریدم
 .. ن رفتماول صبحی کی بود آخه ؟ لنگ لنگون به سمت آیفو

 الو؟-
 

 .صدای خنده ی آیسودا ازپشت تلفن اومد
 

 پشت آیفن بله میگن یا-
 الو؟

 .. خندیدم
 ..بیاتو-

 
 ..درخونه رو بازگذاشتم و رو مبل ولوشدم

 
 سالم خانوم خوابالو-

 .. کیفشو روی مبل انداخت
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 سالم خوبی؟-
 

 اره خوبم بلندشوببینم-
 

 .بشین یه آب به سرو صورتم بزنم بیام-
 

بعدازشستن صورتم ،پیش آیسودا نشستم، رگ های چشمش سرخ سرخ بود ، 
 .. نشون دهنده ی یه گریه حسابی بود

 
 عزیزم چیشده ؟ -

 
 .نفسشو باصدا داد بیرون

 
 !؟ دیانا-

 
 .اسممو با بغض گفت ، برای یک لحظه دلم گرفت

 
 جانم؟-

 
 . من بوراک و دوست دارم-

 .. یز جدید میگفتیخب این و که خودم میدونم ، یه چ
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آیسانم عاش آراله.. ٬بوراک عاشق آیسانه ٬این دیگه چه دردیه!این عاشق بوراکه

 .. خندم گرفت، چه داستانیه ها
 خب اینو بوراکم میدونه؟-

 
 ..قطره اشکی از چشمش چکید ، سرشوبه معنای مثبت تکون داد

 
 ..خواهش میکنم اروم باش-

 ..حال خودم سوختلحنم انقد درمانده بود که دلم به 
 

 .. دیانا جز تو و بوراک کسی چیزی نمیدونه-
 

خیالت راحت گلم. بوراک هیچ عکس العملی به اینکه تودوستش داری -
 نشون نداده؟

 
 .به هق هق افتادوبریده بریده گفت:نـ.. نه.. حـ.. حتی تحقیرمم کرد

 
 !، چرابایدتحقیرش کنه؟ یعنی چی

 !وگفتم:چراتحقیرت کرد؟سوالموبه زبون اوردم 
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بوراک همیشه پشتم بود هرکمکی ازش میخواستم دریغ نمیکرد ، توجه خیلی -
زیادی بهم داشت به آیسانم خیلی محبت میکر،د کم کم داشتم به بوراک 

عالقه پیدامیکردم ودیونه وارعاشقش شده بودم همیشه ازاینکه شاید آیسانم 
یه روز تصمیم گرفتم به عشقی که  تااینکه٬اونودوست داشته باشه میترسیدم

 ...نسبت بهش داشتم اعتراف کنم
ازش خواستم باهم بریم بیرون اونم قبول کرد وقتی بهش گفتم که عاشقش 

شدم ؛گفت:من تورو جای خواهرم دوست داشتم چطورمیتونم به آرال 
 ..خ*ی*ا*ن*ت کنم وباچشم دیگه ای بهت نگاه کنم

گفت همیشه منوجای خواهرش تصور بوراک خواهرشو از دست داده و می
میکرده نه چیزه دیگه ای، ولی من عاشقش بودم وباخودم عهد بستم که یا به 

یه روز که اومده بود خونمون واسه ی ٬دستش میارم یاواسه ی همیشه میرم 
دیدن آرال، دستشوکشیدم وبردمش تواتاقم ؛ جلوش زانو زدم وباگریه والتماس 

ولی اون با بد وبیراه گفتن به من، ترکم کرد من  که منوازخودش نرونه"گفتم 
یه روزبهم زنگ زدوگفت ٬هنوزم امیدداشتم به اینکه به دستش میارم اما ،اما ..

 ..که باهم یه قراربزاریم
 .. منم تودلم عروسی گرفته بودم که میخواد از عشقش بهم بگه

من تویه کاری کردی  ":وقتی رفتم پیشش، بهم گفت ازم متنفره..گفت 
عشقموازدست بدم ، من عاشق آیسانم وقتی بهش گفتم که دوستش دارم گفت 

منم اوالبهت عالقه داشتم ولی آیسودا بهم گفت که توعاشقشی منم  :
فراموشت کردم واالن همه ی زندگیم آراله .. گفت .. گفت .. حالش ازم بهم 

لی من چنین و٬میخوره ودیگه نمیخواد منو ببینه بخاطردروغی که به آیسان گفتم
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کاری نکرده بودم اون به من و حرفام وعشقم بی اعتمادبود ولی درموردآیسان 
وقتی به آیسان گفتم که توبه بوراک عالقه مندی گفت نه ٬قضیه فرق میکرد

؛گفتم پس چرااون دروغاروگفتی، گفت چون نمیخواستم عذاب وجدان داشته 
هرچندکه من عاشق  باشمو میخوام که بوراک همیشه منودوست داشته باشه

 ...آرالم
 

دهنم از تعجب باز مونده بود، خشم ، بغض و ترحم تو قل*ب*م رخنه کرده 
بود . یعنی آیسان خدارونمیشناسه ؟ شایداگه حقیقتو میگفت بوراکم به آیسودا 

 ...عالقه پیدا میکرد
  : با یه فکر ناگهانی گفتم

 ی که نداری؟میخوام درباره این موضوع بابوراک حرف بزنم ،مشکل-
 

 سرشو به نشونه ی نفی تکون داد
 

 ..سریع شماره ی بوراک و گرفتم .. با اخرین بوق جواب داد
 بله؟-

 
 کجایی؟-

 
 خونه. چطور؟-
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 . خیلی سریع بیا خونه ی من-

 
 

 اتفاقی افتاده؟-
 

 .میفهمی٬اره بیا-
 
 

 اجازه حرف زدن بهش ندادموگوشیوقطع کردم.عین چی پشیمون بودم ، به من
 .. چه که دخالت کنم آخه ؟ ولی خب کاری بود که کردم دیگه

 
 ..من میرم-

 
 !کجا؟-

 
 .اینطوری اذیت میشم ،نبینمش بهتره -

 
 .باشه برو مواظب خودت باش دیگم گریه نکن، بهت سرمیزنم-

 
 .گونم و ب*و*سیدو ازخونه خارج شد
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ری اده تچقددلم براش میسوخت آیسودا دخترزیباییه ، حتماپسرای فوق الع

 ..ازبوراک سمتش میرفتن ولی اون باتموم وجودش بوراک ودوست داشت
 . البته از گفته هاش میشد اینو برداشت کرد

 
 .. میدونستم که بوراکه٬زنگ آیفون زده شد بدون جواب دادن دروبازکردم

 
 سالم-

 
 سالم -

 .. قیافش پریشان و نگران بود ،حتما فکر کرده بود اتفاق بدی افتاده
 یشده دیانا؟چ-

 
 خیلی بی مقدمه گفتم سعی کردم اروم باشم ولی نمیشد ، 

 
 .. توخیلی بی لیاقتی-

 
 ...باچشمای ازحدقه دراومده نگاهم کرد

 
 کاری کردم که باعث ناراحتیت شده؟-
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 ! آره-

 
 خب بگوچیکارکردم؟-

 
 

 .. دل شکوندی-
 

 .. این دفعه دیگه چشاش داشت میفتاد کف دستش
 

 !کیومیگی؟-
 

 ...آیسودارو-
 

بافریادگفت : درباره ی اون دخترحرف نزن؛ توهیچی نمیدونی اون کسیه که 
 .. باعث شد من عشقموازدست بدم

 
کنترلمو از دست دادم ، اشکای آیسودا رو مغزم اثر کرده بود و دست خودم 

 .. نبود
 

 یچرا اتفاقا،همه چیومیدونم این تویی که چشماتو رو حقیقت بستن:فریاد زدم 
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 ..، عشقت یه آدم کثیـــ
 
 

باگفتن این حرفم سیلی محکمی به صورتم زد که باعث شد بغض کنم ، 
 .. تقصیر خودم بود ، دخالت بیخود کرده بودم ، قبول داشتم ولی آیسودا

 
متاسفم دیانا بخدا من  :بوراک با ناراحتی به دستش نگاه کرد و نادم گفت 

 ...نمیخواستم روت دست بلند کنم ؛ببخشید
 

بعد از زدن این حرفش با سرعت ازخونه خارج شد ... ازش فقط به خاطر 
 .کاری که با آیسودا کرده بود دلخوربودم ،سیلی ای که بهم زدواسم مهم نبود

 
 ..شماره آیسوداروگرفتم گفتم بیادپیشم تاماجرارو براش تعریف کنم

 ..دلم به درد اومد انگار همون دور و برا بود که به سرعت اومد .. بادیدن قیافش
 

 چیشددیانا؟-
 

 .همه قضیرو واسش تعریف کردم
 

 ..خودشوپرت کردتوب*غ*لم وبه هق هق افتاد
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سعی میکردم ارومش کنم ولی نمیدونستم چی بگم ....تاحاالتوهمچین 
 ..موقعیتی نبودم

 
قیافه ی مظلومی داشت حاالم که اشک ازچشماش میبارید دل ٬به هق هق افتاد

 .. یکردآدم و کباب م
 

 ..به نظرم میومد تواین موقعیت گریه براش بهتره٬بادستم موهاشونوازش میکردم
 

توافکارم دنبال راه حل واس مشکل آیسودابودم که گوشیم زنگ خوردوباعث 
 .شدازافکارم بیام بیرون

 .به شماره نگاه نکرده گوشیو وصل کردم
 

 بله؟-
 .نگ شده بودسالم بر دخترک بی معرفت ، چقددلم برای صدات ت-

 
لبخندی گوشه ی ل*ب*م نشست...آیسودا ازم ٬صدای آیهان باعث آرامشم شد

 .. فاصله گرفت و روی مبل نشست
 

 سالم آیهانی خوبی؟-
 

 .اگه پرنسسم خوب باشه خوب خوبم-
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 منم خوبم ...چه خبر ؟ -
 .. میخواستم بگم " چه خبر از بابام ؟" اما قسمت دومشو قورت دادم

 
 یست..تو چه خبر؟ چیکارا میکنی با زندگی ؟هیچی خبری ن-
 .. هی . شکر خدا همه چی روال و عادیه-
 .. آره واقعا شکر خدا-
 خاله مهین چطوره ؟ -
  .. خوبه ، دلش برات خیلی تنگ شده ، مدام سراغتو میگیره-

 لبخند زدم
 .. وضعیتش چجوره ؟ منم دلم براش تنگ شده 

 .. آهی از سر کالفگی کشید
 .. تر میشه نه بدترنه به-
 . خداروشکر که بدتر نمیشه-

 .. خندید
 .. زبونمو تر کردم و سوالمو به زبون آوردم

 بابام چی ؟ خبری نداری ازش ؟ -
 .. صداش گرفته شد

 . نه خبری ندارم-
 

بغض به گلوم هجوم آورد باصدای خفه ای گفتم:دلم براش خیلی تنگ شده 
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 .آیهان
 

گته ازوقتی که رفتی اوایل توجهی نمیکرد،ولی اونم دلتن٬میدونم دلتنگشی-
 .االن انگارچندسال پیرترشده ،کمترباکسی حرف میزنه

 
 .امیدوارم بابا منو ببخشه-

 
خودتواذیت نکن عزیزم حتمامیبخشتت توبخاطرمادرت رفتی اونجا..راستی -

 نمیخوای دست به کاربشی؟
 

 واسه ی چی؟-
 

 نمیخوای دنبال مامانت بگردی؟-
 .. آیهانم میدونست ، ابروهام در هم شدپس 

 تو میدونستی و چیزی بهم نگفتی ؟ -
 .. ازترکیه که برگشتم پا پیچ مامان شدم و اونم بهم گفت-

 
راستش میترسم وبدترازهمه نمیدونم ازکجا شروع کنم .. اصال نمیدونم ترکیه -

 هس یا نه ؟ 
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احتمال  .. بههیچی نباش نگران خودم میام اونجاببینم چیکارمیتونیم بکنیم-
 .. خیلی زیاد ترکیس

 
 .نه آیهان تااینجام زیادی به زحمت افتادی-

جوابی نداد،فکر کردم قطع شده .. گوشی ونگاه کردم و با دیدن تماس برقراره 
 .. دوباره دم گوشم گذاشتم

 
 آیهانی؟٬الو-

 
 ..بعدابهت زنگ میزنم ببخشید-

 
 .دادگوشیوقطع کردواجازه حرف زدن بهم ن

یه دفعه چیشد اخه؟!نکنه ازحرفام ناراحت شد؟!از سر ندونستن شونه ای باال 
 .. انداختم

با شنیدن اسمم از دهن آیسودا یادم افتاد اونم اونجاس ، به کل فراموش کرده 
 .. بودم

 
 

دیانا امشب داداشم ازسفربرمیگرده حتمابوراک وآیسانم میان خونمون ،میشه -
 توام بیای؟
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ولی عزیزم؛ من چرابیام ؟!من فقط خیاط آرالم فکرنکنم ٬متیخب به سال-

 .. حظورمن واجب باشه
 

چی؟یعنی تو فقط خیاط آرالی دوستمون نیستی؟لطفادیانا من به حضورت -
 ..احتیاج دارم

 
ته دلم لرزید ، خوشحال بودم که یه دوست پیدا کردم که وجودم واسش 

ان وبوراک تنهانباشه ازمن آرامشه ، میدونستم برای اینکه درمقابل آیس
 ..میخوادبرم پیشش

 
 ... باشه میام .. فقط-

 
 !آیسوداباغم نگاهم کردوگفت:فقط چی؟

 
 ..بایدبیای دنبالم من هنوزاینجاروکامل یادنگرفتم-

 .. خندید و چشماش روشن شد
 ..ای به چشم دنبالتم میام-

 
 .خب من برم ،واسه شب اماده شو؛فعال-
  باشه عزیزم فعال-
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گوشیوبرداشتم وبه آیهان زنگ زدم ولی جواب نداد سه بار باهاش تماس 
 .. گرفتم اما هربار ناکام تر از دفعه ی فبل

حتی اگه ازم ناراحتم بشه هیچ وقت کاری نمیکنه که من ٬نگرانش شدم
 ..نگرانش بشم

 
 .تصمیم گرفتم یباردیگه زنگ بزنم

 
 :باآخرین بوق جواب داد

 
 بله؟-

 
 .گرفته بود.ـ صداش به شدت

با صدایی که کنترلش دست خودم نبود ، فریاد زدم ..: کجایـــــــــی 
 چراجوابمونمیدی؟

 
 ..ببخشید دیانا کارداشتم-

 
 

 کارت انقد مهم بود که اونجوری قطع کنی ؟ -
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 .شرمندم عزیزم-
 

 .. دلشوره به کل وجودم افتاد..صدای مغمومش ، باعث تشدیدش شد
 

 ؟آیهان چیزی شده-
 

 .نه-
دروغ میگفت ، میفهمیدم ، بهتر از خودش نه ، ولی میشناختمش .. میدونستم 

هرچی اصرار کنم چیزی نمیگه ، پس مثل یه آدم عوضی دست گذاشتم رو 
 .. نقطه ضعفش

 
 .جون دیاناراستشو بگو-

 
 :بافریادگفت

 
 آره خـــــــــیلی چیزاشده-

ونه، تو این مدت موهاش بعدازرفتنت همه چیزخراب شده ...بابات داغ ..
تماما سفید شده ..من دارم دیوونه میشم ،مامانم انقدر به توفکر کرد و هرروز 

گفت توجای غریب نکنه این بالسرش بیاد ،نکنه اتفاقی براش بیفته ، االنم 
بهت حقیقتو ازحال بابات  ٬سکته قلبی کرده.. امیدی به زنده بودنش نیست

 ..واستم ناراحت بشیومامانم وخودم نگفتم چون نمیخ
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 .. بغض کرده بود .. از صداش مشخص بود

 
شوکه شده بودم ، دردشدیدی به معدم واردشد  ٬چیزی نداشتم که بهش بگم

 ...گوشیوپرت کردم زمینوبه سمت دستشویی دوییدم وعق زدم
 

 .حالم که بهترشدبه سمت گوشی دوییدم
 .. صدا زدنای پی در پی آیهان رو اعصابم بود

 .. الو-
 

دیاناکجارفتی عزیزم؟؟؟ ببخشیدسرت دادزدم غلط کردم؛ عصبانی بودم -
 ...دیانابامن حرف بزن

 
 با بغض گفتم : ایهان میشه بعدا حرف بزنیم ؟ 

 .. حال داغونمو درک کرد و قبول کرد
، اگه خاله خاله مهینو ازمون نگیر٬خدایاخودت بهم صبربده ،خواهش میکنم

.. اون نمیتونه این دردوتحمل کنه خدایاخودت کمک  مهینم بره آیهان مشکنه
 ..کن
 

به هق هق افتاده بودم جزدعاکردن کاره دیگه ای ازدستم برنمیومد...حرفاش 
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  .. سوهان روحم شده بود
 

به ساعت نگاه کردم نزدیکای شیش بود ، دوساعت تمام گریه کرده بودم ، 
یخی از  ٬کرده وسرخ شده بود توآیینه به چشمام نگاه کردم پف٬بایداماده میشدم

 .. ، روی چشمام گذاشتم تا پفشون بخوابهتوی فریزر برداشتم 
 

یکمی آرایش کردم تاچهرم شاداب تربشه نمیخواستم همه بدونن حالم بده 
 ...وازهمه مهم ترمن االن بایدبه آیسودا انرژی میدادم

 
 بعدازآماده شدنم رومبل نشستم ومنتظراومدن آیسوداشدم

 .بعدازنیم ساعت صدای گوشیم دراومد
 

 بله؟-
 

 .بیاجلودرم-
 

 .سعی کردم تظاهربه خوشحالی بکنم
 

 .سالم آیسوداجونم-
 

 .سالم به روی ماهت-
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 .لبخندی زدموبه طرف عمارت به حرکت دراومدیم

 
 .دیانا دعاکن خودمو جلوشون نبازم-

 
 :بازوشوفشردموگفتم

 
 ..اگه خودت بخوای نمیبازی-

 
 .سمت باال وپایین تکون داد سرشوبه

 ...داخل عمارت شدیم سروصدای زیادی ازداخل میومد
 

 آرال اومده؟-
 .. همه هستن و منتظر ما٬آره-

استرس به جونم افتاد ، نمیدونم با چه اعتماد به نفسی رفتم اونجا ، من نسبت 
 خاصی باهاشون نداشتم

سان محل ندم ، البته به آرال خوش آمد گفتم و سعی کردم به چشم غره های آی
فکر کنم چشماش قیچ بود ، هم به من هم به آیسودا چپ چپ نگاه میکرد .. 

 .. مشکل داره به گمانم
 .به طرف بوراک رفتم ، بیشتر از همه باهاش احساس راحتی میکردم
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 با دیدنم اخماشو باز کرد و با خوشرویی گفت : چطوری دختر ؟ 
ز آدمای زیاد دورم که هیچکدومم لبخندی پر از استرس زدم ، استرس ا

 . نمیشناختم
 خوب ، تو چطوری ؟-

 ... نیم نگاهی به آیسان که از بازوهای آرال آویزون شده بود کرد
 .. خوبم-

  . چشماش با لحنش همخونی نداشت
بچه ها به سمتمون اومدن ، آیسودا در حالی که با چشماش ؛ داشت آیسان و 

 ؟  قورت میداد گفت : پس خاله کجاس
 . آیسودا : گفتم که ، با پدر رفتن سفر

چند نفری اومدن و با بچه ها احوال پرسی کردن ، منم با خجالت سرمو پایین 
 .. انداخته بودم ، تو وضع بدی بودم

از رفتنم پشیمون بودم ، فضای اونجا برام خفقان آور بود ..دلم میخواست برم 
 . یه گوشه و بشینم و فقط نظاره گر باشم

صدا کردنای پی در پی آرال ، متوجه شدم خیلی وقته صدام میکرد و من تو با 
 . باغ نبودم

 هــ..ها ؟ -
 . زل زد به چشمام ، انگار دنبال چیزی میگشت

 ! سرشو آورد نزدیک و با صدایی آروم گفت : انگار معذبی
 ..آخ که حرف دلمو زدی آرال اوغلو .. کمی ازش فاصله گرفتم

 . ای نا آشنا ندارمای ، عادت به جمع-
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 .. لبخند کمرنگی زد
 بریم حیاط ؟ -

با دیدن برق چشمام خودش جوابمو فهمید و دستاش و به نشونه ی احترام به 
 .. طرف در نگهداشت تا من اول برم

از سالن که خارج شدیم ، نگاهم به کارگاه دوست داشتنیم افتاد ، واقعا مکان 
 . آرامش بخشی بود ، البته برای من

 رد نگاهم و گرفت و با لحن مهربونی گفت : کارا چطوره ؟
نفس عمیقی کشیدم و هوای پاِک ناشی از وجود درختای زیاد و به ریه هام 

 . کشوندم
خوب ، راضیم از وضعم ، همیشه کارمو دوست داشتم و االن که تنها کار -

 . میکنم رضایت تو وجودم بیداد میکنه
 .. لبخندی زد

خوشحال بودم که انقد نکته سنجه و این  . هی بدت میادپس از کارای گرو-
 .. نکته ی کوچیک و از بین حرفم فهمید

 . آره ، واقعا دردسر سازه-
 . تنها هم سخته-
تو بعضی مورد ! تازه وقتی کارای سخت و تنها انجام میدی اعتماد به نفست -

 . بیشتر میشه
تکون داد ، انگار موفق به چشماش خیره شدم تا تاثیر حرفمو کامل کنم .سر 

 . شدم
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 آرال ؟ -
 جانم ؟ -

خندیدم، به طور کامال خودکار ..خودمم دلیلشو نمیدونستم ، شاید چون 
همیشه رمانایی که میخوندم این حس و بهم القا میکردن که ، با "جانم " گفتن 

 . یه پسر؛ دلم میلرزه ..ولی همچین حسی نداشتم
 یه سوال بپرسم ؟ -
 . آره-

 "ایستادم و زل زدم به چشماش ، میخواستم عین این " آدم شناسا  روبروش

 .. مقدار صحت کالمشو از چشماش بخونم
 . تو گفتی نمیخوای با آیسان ازدواج کنی ، چرا ؟ اون که دوست داره-

 . از سوالم یّکه خورد ، حس چشمای مهربونش تغییر کرد و به بی حسی گرایید
 .. خب .. خب راستش-

دقیق شدم، خوب میشناختم این عالئم و ، دنبال یه داستان به چشماش 
 . دروغین بود

 .اگه نمیخوای بگی ، خب نگو ، ولی دروغم نگو-
 .. رنگش پرید

 . نیشخندی زدم و با زرنگی گفتم : من ذهن خون نیستما
 . مقدار رنگ پریدگیش بیشتر شد . نفس عمیقی کشید

 ! رفتار شناسیت خوبه-
 ! جبش داشتممطالعات زیادی را-
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ببین ، طبق یه سنت قدیمی ، خان زاده ها باید با هم وصلت کنن ، و معموال با 
کسی که از طرف خانواده هاشون مورد تاییدن .. و خب آیسان ؛ هم خان زاده 

هست ، هم مورد تایید خانوادم ..اوایل مشکلی نداشتم ، ولی از یه برهه ی 
 .. لت از دست دادمزمانی به اونور دیگه عالقمو به این وص

 .. با باریک بینی به چشمام نگاه کرد
 .. این اواخرم یه سری اتفاقا باعث تشدید این حس بشه -

پس اون رسم مزخرف که مادرم درگیرش شده بود هنوزم پابرجا بود ، چقد 
مزخرف .. یه لحظه ..جمله ی آخرش کمی شک برانگیز بود و جعبه ی 

 .. فضولی ته دلمو قلقلک داد
 چه اتفاقایی ؟ -

 . نیشخندی زد و با زیرکی گفت : اون دیگه شخصیه
بی اراده چشم غره ای بهش رفتم که خندش پررنگ تر شد ، صدای بچه ها از 

 " دور اومد ، بیخیال موضوع شدم ، به قول قدیمیا " ماه پشت ابر نمیمونه
کرد بچه ها به کنارمون رسیدن ، آیسان با خشم نگاهم کرد ، البد فکر می

میخوام آرال و ُغر بزنم .کاش میتونستم بهش بگم " بیخیال بابا، ما که از این 
  "عرضه ها نداریم 

به سمت آیسودا که خیره به بوراک بود رفتم و به شوخی به بازوش زدم .. گیج 
 .نگاهم کرد ، نیشخندی زدم و اشاره ی ریزی به بوراک کردم .اخم کرد

دخترای حاضر ، بلند و زیبا بود ، فقط من مثل  لباسای آیسان و آیسودا و تمام
دنیا ندیده ها با پیرهن آستین بلند و شلوار جین راسته و شال بودم .. اشکال 
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نداره ، درعوضش متفاوتم . به افکار مثبتم لبخندی زدم .. اگه این روحیه رو 
نداشتم که میمردم ، نمیدونم چرا و چجوری ، ولی یهو یاد آیهان و حرفاش 

تادم ، دلم عجیب هوای ایران و کرده بود ،هوای پدرم ؛آیهان؛خاله مهین ؛ اف
حتی ، حتی .. پریناز و مهوش ، ولی نه ، برنمیگردمنگاهی به میز پر از غذا 

انداختم، واقعا این همه تجمالت الزمه ؟اوف ، اگه اینهمه آدم که اینجان ، از 
 قد اصراف ؟ هر مدل یه بشقاب بخورن بازم اضافه میاد ..آخه چ

بغ کرده به غذا ها نگاه میکردم ، همشون چشمک میزدن ، ولی مواد اولیشونو 
نمیدونستم ، پس نمیتونستم از همش بخورم ، آرال اومد کنارم و یه بشقاب به 

 ... سمتم گرفت .. سوالی نگاهش کردم
 .. گفتم از بقیه گوشتا نمیخوری ، گوشت بوقلمون آوردم برات-

مون ؟ من گوشت مرغ ، هر ماه یک بار میخوردم ، البته وا.. گوشت بوقل
باعثش مهوش خسیس بود.. ولی خب تا اون موقع گوشت بوقلمون نخورده 

بودم .تشکری از آرال کردم ، هیچ حسی نسبت به توجهاش نداشتم ، شاید اگه 
 . آیسانی وجود نداشت ، همه چیز فرق میکرد .. ولی اون نامزد داشت

به حساب دوستیش گذاشتم و سعی کردم خودمو قانع کنم پس فقط توجهاشو 
 . هیچ حسی بیشتر از یک دوست بهم نداره

  .. نگاهم به افرادی که خیلی آروم و با کالس غذا میخوردن، یه مشکل دیگه
من بلد نبودم از چند نوع چنگال و چاقو استفاده کنم ، اصال بلد نبودم با 

 .. پرستیژ خاصی غذا بخورم
مظلوم به جمع نگاه کردم ، حس بدی داشتم ، آرال کنارم بود و متوجه نگاه 

های خیرش میشدم ، دستمو کشید و به سمتی بردم .. بشقاب به دست 
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 دنبالش رفتم ، اگه قصدم فرار از اون جمع های کالس نبود ، دنبالش نمیرفتم

.. 
م ، در نمیزدخیلی نامحسوس به طبقه ی باال بردتم ، متعجب بودم ولی حرفی 

 .. اتاقی رو باز کرد و به داخل هلم داد
 . با لبخند شیطانی ای گفت : حاال هرجور که دوست داری غذاتو بخور

 با چشمای درشت شده نگاهش کردم ، ل*ب*ا*ش به طرز زیبایی کش اومد

.. 
  .. میدونم تحمل اون جو برات سخته-

 .. به غذای تو دستم اشاره کرد
 . یفتادهبخور تا از دهن ن-

با ولع مشغول خوردن شدم ، به نگاه های آرالم توجه نکردم ، ازش ممنون 
  .. بودم.. ولی از حق نگذرم ، گوشت بوقلمون هم فوق العادس

  " برای لحظه ای از ذهنم گذشت " چه عشقی میکنن با این زندگی شاهی
یه قضفکرمو به جای دیگه معطوف کردم ، بدم میومد از کسایی که گول ظاهر 

 .. رو میخوردن و خودم شده بودم مثل اونا
بشقاب خالی به دستم از جام بلند شدم ، تازه حواسم به اتاق جمع شد ، اتاقی 

 .. پر از عکسای آرال ، پس اتاق خودشه
 قشنگه ؟ -

به یه عکسی که از نیم رخش بود خیره شدم ، برگشتم و با نیم رخ خودش 
 . ه دلنشینمقایسش کردم ، زیبا بود ..و البت

 . آره، معلومه عکاساش حرفه ای هستن-
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 .. صدای پوزخندشو شنیدم
 عکاسا حرفه این ؟ مدل عکس چی پس ؟ -

خندم گرفت ، من به منظور خاصی اون حرف و نزده بودم ولی اون اشتباه 
 .. برداشت کرده بود ، به سمتش چرخیدم ، سه قدم فاصله داشتیم

 .. لبخند ناشیانه ای زدم
 .. م این بود ، امم ... هم مدل عکس هم عکاساش حرفه اینمنظور-

  .. ای بابا باز گند زدم که ، قیافش در هم شد
 یعنی چی مدل عکس حرفه ایه ؟ -

 . با لحنی خشن گفتم : منظورم نوع ژستاته
آهانی گفت و متفکر به صورتم خیره شد ، فکر کنم باید ماجراجو میشد جای 

 .. نکاش داشت ، اونم تو صورت من بیچارهتاجر .. عالقه زیادی به ک
  .. با لحنی کامال جدی صداش زدم

دوباره جوابم یک " جانم " بود ، البته این یکی جنسش فرق داشت ، صداش 
 .. آروم تر و بم تر شده بود

 .. چشمام و روی هم فشردم و افکار مزخرفمو از خودم دور کردم
 دنبال چی میگردی ؟ -

 .. تعجب زده شد
 منظورت چیه ؟ - 

 .. خندمو کنترل کردم و دایره ای فرضی دور صورتم کشیدم
عیب و اشکالی تو صورت من میبینی ؟ یک سره در حال جستجویی چیزی -

 هستی انگار
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رنگش کمی به بی رنگی رفت ، انگار حرفم واسش زور داشت، فاصله ی 
نی ، یع میونمون و پر کرد و عقب تر رفت .. زیر لب چیزی گفت که نشنیدم

نخواستم که بشنوم، خواستم فکر کنم اشتباه شنیدم "مگه عیبی هم میشه پیدا 
  "کرد تو صورتت ؟

قالب تهی کردم ، اشتباه شنیدی دیانا .. اشتباه شنیدی .. معلومه که اشتباه 
 .. شنیدم ، آرال .. آرال

 "هرچی فکر کردم نتونستم به خودم بگم "آرال چی ؟
، یک قدم کوتاه به سمتم برداشت ، اما با دو قدم بلند صورت مبهوتم و که دید 

 .. به عقب جبرانش کرد
به سمت در اتاق رفتم ، حرکات هول و شتاب زدم دست خودم نبود ، دستم رو 

دستگیره بود که در ناگهانی باز شد و با پیشونیم اصابت کرد و چند قدم به 
ی پیشونیم حس عقب پرت شدم ، گرمی مایعی که به نظرم خون بود و رو

کردم ، صدای "وای" زیبای آیسان که به شدت اون لحظه منحوث جلوه میکرد 
 .. تو اتاق پیچید ..آرال به سمتم خیز برداشت

دستم رو پیشونیم بود ، دستشو رو دستم گذاشت که سریع با خشم نگاهش 
 .. کردم ، متاسفمی زیر لب گفت

 . دستتو بردار پیشونیتو ببینم-
و گوش دادم ، دستمو برداشتم و همزمان مات اخمای آرال بودم مطیعانه حرفش

، نگاهش به پیشونیم بود و آیسان با خشم نگاهمون میکرد ..نفسش به دماغم 
میخورد و قلقلکم میداد ، ازش فاصله گرفتم .. آیسودا و بوراک سر رسیدن ، 
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، آیسودا به طرفم اومد و اشکاش روان شد ...درد زیادی رو حس نمیکردم 
 .. بوراک کنارش زد و به زخمم نگاهی انداخت

 فکر نکنم نیازی به دکتر داشته باشه ، جعبه ی کمک های اولیه رو بیار آیسودا-

.. 
آیسودا سریع از اتاق زد بیرون ، بوراک با کمترین تماس به طرف تخت آرال 

هدایتم کرد ، نشستم ، خواستم دستم و ببرم سمت زخمم که بوراک مانع شد ، 
 .. رال در حال سرزنش آیسان بودآ

 . با صدای خفه ای گفتم : آرال چیزی نشده که ، ول کن
  .. با تکون خوردن جمجمم تازه متوجه درد زیاد پیشونیم شدم

 نکنه سرت شکسته ؟  :بوراک که صورت درهمم و دید گفت 
قیافم کج شد ، با دو انگشت کمی شالمو عقب کشید و موهامو به دو قسمت 

،نگاه پر از دقتش اجازه ی مخالفت بهم نمیداد .. همزمان با اومدن کرد 
 "آیسودا ، بوراک گفت " احتماال مو برداشته ، باید بریم دکتر

به صورت وحشت زده ی آیسودا لبخندی زدم ، سرمو تکون دادم و بوراک تکه 
ای دستمال رو سرم گذاشت ، از جام بلند شدم ، سرم گیج رفت و باعث پرت 

، آرال به سمتم اومد و کمکم کرد بلند شم ، آیسان با روی تخت شد  شدنم
حرص و کمی شرمندگی نگاهم میکرد ، به اون هم لبخند زدم ، البته نه از 

جنس لبخندم به آیسودا ، لبخندی به اینکه حتی یه معذرت خواهی هم نکرد.. 
 ..انگار راضی هم بود از کارش

ودا مجبور به موندن شدن و من و آرال و بوراک آیسودا و آیسان با تذکر مادر آیس
  .. رفتیم
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آرال کالفه بود ، از 'پوف' های پی در پیی که میکشید و دستایی که مدام 
 .. موهاشو چنگ میزد معلوم بود

ته دلم تک لرزه ای رو حس کردم ، واسه چی نگران بود ؟ واسه من که نبود 
ه نگاهی بهم انداخت و مچ قطعا، من سالم پشت سرش نشسته بودم ،از آین

 .. نگاه خیره ام رو گرفت
لبخند کم جونی بهش زدم برای جبران گند کاری ولی فایده نداشت ، ای بابا ، 

تو چشماش یه حسی بود ،یه حسی که نمیفهمیدمش ،تو فهمیدن زبان بدن 
 ! عالی بودم ، اما تو خوندن چشم افتضاح

  .. هرکس یه استعدادی داره دیگه
معاینه های دکتر که به نظر من چرت و پرت بود ، گفت که هیچ صدمه بعد از 

ی جدی ای ندیده و میتونه بره خونه . فقط باید استراحت کنه و یه مدت کم 
 . حرف بزنه

این مورد آخر و موافق بودم ، آخه به محض حرف زدن زخمم تیر میکشید 
؛ خبری از آرال کالفه ..یکمی هم دارو نوشت که ناکام نمونه ، تو راه داروخونه 

ی چند دقیقه پیش نبود ، نگاهش رنگ دیگه ای داشت ، رنگی از جنس 
 .. آرامش

 . ایول ! چشم خونیمم داره خوب میشه کم کم، جای پیشرفت دارم
از افکارم خندم گرفت ، واقعا آدم بی خیالی بودم ، خیلی کم عصبی میشدم ، 

رنه قبل از اون ، به خاطر حرفای البته اینا همش اثرات ترکیه رفتن بود ؛ وگ
 .. مهوش همش سردرد داشتم و فشار روحیم زیاد بود
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از بوراک و آرال خداحافظی کردم و وارد ساختمون شدم ، با دیدن چشمای 
 . تیره اش قل*ب*م از تپش افتاد .. خیلی ترسناک بود ..خیلی

دم .. ش نیشخندی زد و مثل یک جنتلمن خودشو کنار کشید تا سوار آسانسور
عمرا با این تو یه آسانسور برم ، عمـــرا ، مسیرمو سمت پله ها کج کردم که 

 مچ دستم اسیر شد
صلواتی زیر لب فرستادم و با لبخندی ساختگی به طرفش برگشتم ، رو لرزش 

 .. صدام کنترل نداشتم
 ? اتفاقی افتاده-

 .. رنگ چشماش تغییر کرد و از خشم و نفرت به شیطنت متمایل شد
 .. مثل اینکه همسایه ایم-

 ای خدا اینو خودم میدونم ، میدونم بدبختیام تمومی نداره ، یه چیز جدید بگو

.. 
 خودتو معرفی نمیکنی ؟-

ترس توی چشمام جاشو داد به جدیت ، اخمی بهش کردم ، مچ دستمو آزاد 
 .. کردم

 . دلیلی نمیبینم-
م، این چرا باید میشد همسایه ی اینو گفتم و از پله ها دویدم باال . این همه آد

من ؟ خصوصا که فکر کنم چکی که تو گوشش زدم حسابی حرصیش کرده 
 . بود ..ولی خب اونم جبران کرد ، داشت میکشتتم

وارد خونه شدم و لباسامو عوض کردم ، میخواستم زنگ بزنم آیهان ، اما دیر 
 ..وقت بود ، فردا صبح حتما زنگ میزنم
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. 
باال پایین میشد و مردد بودم ، رو شماره ی بابا ایستادم ..  دستم رو شماره ها

 . نفس عمیقی کشیدم ، مصمم نبودم ، میترسیدم زنگ بزنم
دلمو به دریا زدم و شماررو گرفتم ، اما به محض برقراری تماس قطعش کردم 

 .. ، قل*ب*م به شدت میکوبید ، نباید ، نباید به بابا زنگ بزنم
 .. مچرا .. باید زنگ بزن

برای سومین بار تالش کردم و گوشیو دم گوشم گذاشتم، با هر بوقی که 
 .. میخورد قلب منم تند تر میکوبید ، حس میکردم از دهنم میزنه بیرون

 .. صدای خستش تو گوشی پیچید
 . الــو بفرمایید-

نفسام تند و نا منظم بودن ، نمیدوستم چی باید بگم ، چیزی واسه گفتن 
 .. نداشتم

 و ،الو ؟ ال-
گوشی و قطع کردم و یه گوشه پرتش کردم ، برای رهایی از اون حس خفگی که 

 . بهم دست داده بود لباسامو پوشیدم تا زودتر از موعود برم سرکارم
خوبیش این بود که صبحا راحت با اتوب*و*س میرفتم ، اما بعضی عصرا 

 .. خیابونارو قاطی میکردم
 ، بابا چند باری تماس گرفت اما جواب ندادم وارد کارگاه شدم ، پریشون بودم

... 
از کارم پشیمون بودم .. شنیدن صداش مصادف با یادآوری تموم بدبختیام 

 . بود..دیگه خبری از اون حس خوب نبود
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یه کلمه ی فارسی رو به انگلیسی و ترکیه ای -ویسی که بوراک فرستاده بود 
گوش دادم ، ایده ی خوبی از  پلی کردم و همزمان با کار کردن بهش -میگفت 

جانب خودش بود ، هم فارسی رو یاد میگرفت هم من انگلیسی و ترکیه ای .. 
در به سرعت باز شد و قیافه ی پر ا استرس آرال نمایان شد ..با حرص و هول 

 ..شالمو چنگ زدم و روی سرم انداختم
 . دست از کار کشیدم

 .. ه سرعت شروع کرد حرف زدندهنمو باز کردم تا سوالی بپرسم اما آرال ب
 . پاشو ، پاشو یه کار واجب داریم باید بریم-

 .. نه سالمی نه علیکی ، نچ نچ چقد خان زادمون بی ادب بود
 .. چــی شــ- 

 . اجازه حرف زدن بهم نداد
 . پاشو بریم بعدا سوال بپرس ، زود باش وقتمون کمه-

ه به لباسمو میتکوندم ، چشم غره ای بهش رفتم و در حالی که نخای چسبید
 .. سوار ماشین آرال شدم

 .. دوساعت دیگه بوراک به دنیا میاد ، هنوز واسش کادو نگرفتم-
 .. چشمام گشاد شد

 ? به دنیا میاد ؟ یعنی تولدشه-
 .نگاهی پر از استفهام بهم انداخت

 .. نه پس-
 .. دو دستی کوبیدم تو سرم

 . من نمیدونستم-
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نبود ، االن میریم هم به من کمک میکنی واسه کادو میدونم ، منم یادم -
 . خریدن هم خودت میخری

 ..پررویی بهش گفتم که نیشش باز شد
 ! نیشخندی زدم و گفتم : معلومه

 . متقابال نیشخند زد : چند تا دلیل محکم دارم واسه حرفم
 .. حرفشو تو هوا قاپیدم

 ... میشنوم-
  ..ره شدجلوی یه مغازه ایستاد و به ست چرم خی

 نظرت راجب این چیه ؟ -
 . قشنگه-

 .. واقعا قشنگ بود ، قهوه ای روشن بود و طرح های برجسته روش داشت
آرال بهم اشاره کرد که اول وارد مغازه شم ، با ذوق از کنارش گذشتم و وارد 

 .. شدم .. اصال کشته مرده ی این جنتلمن بازیاشم
میاوردم ، اما معلوم بود قیمتش گرونه که من که از واحد پول ترکیه زیاد سر در ن

 .. آرال بعد از شنیدنش چشماش اونجوری بیرون زده بود
 .. کمی مردد شد اما بعد سریع کارتشو به سمت مرد گرفت

 . میگه چرم بزه ، اصله ، خیلی گرونه-
 .. گوشه ی ل*ب*م کج شد و فاتحه ای برای پوالم خوندم

 ولی ارزششو داره ـ-
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 ..لبخندی زد
 خیلی بیشتر از اینا-

 .. از مغازه که اومدیم بیرون ، لب و لوچه ام آویزوون شد
 من چی بخرم واسش ؟ -

 ... نگاهی به ساعتش انداخت
 تیشرت خوبه ؟-

 ..سرمو تکون دادم ، واسه آقایون کادو خریدن مصیبت بودا
 یه تیشرت بادنجونی ساده براش گرفتم ، البته آرال پولشو حساب کرد و قرار

 .. شد از حقوقم کم کنه
کاغذ کادو خرید و من تو ماشین با بدبختی تموم کادوشون کردم ، بعدم یه 

کیک نسبتا بزرگ گرفت ..با چند تا بادکنک ، متعجب شدم ، مگه بوراک 
 بچس ؟

 .. آرال تعجبم و که دید خندید
 . تولد بدون بادکنک که تولد نیست-

 .. پقی زدم زیر خنده
 .بی از تولد داریچه استدالل جال-

 . لبخندی زد
زنگ زد به بوراک و از خونه نبودنش مطمئن شد ، آها پس میخواست 

 .. سورپرایزش کنه
 .. کلید انداخت و وارد خونه شدیم

 تو کلید اینجارو داری ؟-
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 .. لبخندی دندون نما زد
 .. کلید همه جارو دارم ، اعم از اینجا ، اونجا ، همه جا-

 .. دممسخره ای نثارش کر
 . شیطون شد و گفت : کلید خونه ی تورو هم دارم ، نگران نباش

 .. چشمام درشت شد
 . ادامه داد

هرشب وقتی میخوابی ، میام باال سرت و تا صبح نگاهت میکنم ، انقد تو -
 .خواب زشت میشی که نگو

 . فهمیدم ایسگا گیریه با مشت به بازوش زدم
 .. درهم آخ و اوخ گفتخم شد وبازوشو گرفت و با قیافه ای 

 .. نگران خم شدم
 آرال ... آرال .. چیشدی ، خوبی ؟ -

 .. نگران شده بودم .. سرش پایین بود و دستش رو بازوش ، من که آروم زدم
با ترس دستمو سمت کتفش بردم که با یه حرکت دستمو پیچوند و پشت کمرم 

 .. میکردگذاشت ، روبروم ایستاده بود و با شیطنت تو چشمام نگاه 
 ! عصبی شدم ، همش فیلم بود پس

 . دندونامو روی هم ساییدم
 . خیلی مسخره ای-

 . خندید و ازم فاصله گرفت
وارد خونه شدیم ، رو راحتی لم دادم و گفتم : من هیچ کمکی نمیتونم بکنم 
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 . ،خستم
اومد باال سرم و دست به کمر ایستاد، ابرویی باال انداختم و چشمامو بستم 

 .. نی نگاهش باعث سنگینی پلکام شده بود..سنگی
صدایی ازش نشنیدم و با خیال اینکه رفته سراغ تزئین خونه با راحتی سعی 

کردم بخوابم .. توی خلسه بین خواب و بیداری بودم که صدای بمبی ب*غ*ل 
 .. گوشم شنیدم

جیغی زدم و از جا پریدم ،صورت خندون آرال روبروم بود و بادکنک پاره پوره 
 .. و دستش .. جیغی کشیدمت
 .. میکشـــــمت-

بعد از گفتن حرفم به سمتش خیزبرداشتم و اون شروع کرد به دویدن ، دنبالش 
بودم و هر چند ثانیه یک بار میگفتم " میکشـــمت آرال ، واسا ، جرات داری 

 ".. واسا
 .. میخندید و به سرعتش اضافه میکرد ، عین تام و جری شده بودیم

، دور خونه چرخیدیم و آخر به نفس نفس افتادم ، روی زانوهام به  هفت دوری
زمین افتادم و دستمو به سمت گلوم بردم ، آرال با نیشخند روبروم ایستاده بود 

 ..و نگاهم میکرد
  . جون نداری که دختر-

چشمامو ریز کردم و دستمو به حالت تهدید روبروش تکون دادم که بلند بلند 
 . خندید

، وجدانا تند میدوید ، با دیدن حرصم گرفت که نتونستم بگیرمش از خودم 
ساعت محکم به پیشونیش کوبید و تند تند بادکنکرو باد کرد و تو خونه ولشون 
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 .. کرد
 تزئینت همین بود ؟ -

 .. دندوناشو نشونم داد
آره دیگه ، بوراک به دیوارا حساسه ، نمیذاره چسب بزنیم وگرنه میزدمشون به -

 . دیوار
 .. آهانی گفتم

به دستشویی رفتم تا به صورتم آب بزنم ، براثر دویدن زیاد سرخ شده بودم 
 .. ،درست مثل لبو

تولد بوراک بود .. و من با لباس کار رفته بودم ، بدون هیچ آرایشی ، بدون هیچ 
 ! تشریفاتی .. از آرال حرصم گرفت که چرا زودتر بهم نگفته

 .. کوبیدم که آرال یه متر پرید باال از حرصم در دستشویی رو محکم
 چته دختر ؟ -

 .. چشم غره ای نثارش کردم
 . من با این وضع اومدم تولد خیر سرم-

 . به لباسام اشاره کردم
 .. خندید

  .. گوشیم زنگ خورد ، آیهان بود
 .الو ، سلــــام-
 سالم ، خوبی ؟-

 .. در حین حرف زدن رفتم و روبروی آرال نشستم
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 زم خوبم ،توخوبی ؟آره عزی-
 .. صداش کمی متعجب شد

  ! ؟ مهربون شدیخوبم ،چه خبر -
 .. اه اه ، نگاهم به صورت آرال افتاد که با کنجکاوی نگاهم میکرد

 سالمتی گلم ، تو چه خبرا ؟-
پا روی پا انداختم و با شیطنت به آرال اخمو نگاه کردم ، یکم اذیتش کنم 

 . حرصم خالی شه
 .. آیهان از اونور اومدصدای نفس عمیق 

 .. جز دلتنگی خبری نیست-
 هجوم درد و به قل*ب*م حس کردم 

 .چیزی نگفتم
 .. دلم واست تنگ شده دیانا-
 . منم-

 .. این کمله به قدری از دهنم آروم خارج شد که فکر کردم نشنید
 چه خبر از آقایون؟-
 . تو که بیشتر خبرشونو داری-

 .خندید ، پر از درد
 . بیش در ارتباطیمکم و -

 . هومی کشیدم
 ! امروز تولد بوراکه-
 . واقــعا ؟ از طرف منم بهش تبریک بگو-
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 . ای به چـــشم-
میتونستم لبخندشو حس کنم ، اخمای آرال خیلی رو صورتش سنگینی میکرد 

 . ، ابرویی باال انداختم
 چی خریدی حاال ؟-
 . اوم، با آرال رفتیم من واسش تیشرت گرفتم-

 .. سکوت کرد کمی
 با آرال رفتی ؟ االن کجایی ؟ -
 . آره ، جایی و بلد نیستم که ، االن خونه ی بوراکیم ؛منتظر تا بوراک بیاد-

 .. صداش ناباور شد
 با آرال تنهایی ؟ -

 اخمام در هم شد ، خب تنهام که تنهام ، که چی االن ؟ 
 . نه ، ارواح خبیثه ام هستن-

 ..ی شتاب زده اش به گوشم رسید دوباره کمی درنگ و بعد صدا
 . دیانا من کار دارم ، فعال-

 .. با حرص اسمشو صدا زدم
 بله ؟ -
 تا دو ثانیه پیش که کار نداشتی ، تو چته ؟ چرا عصبی شدی یهو ؟ -

 .. کمی مالیمت به خرج داد
من.. من ... یکم حساس شدم به روابطت با بوراک و آرال ، دل نگرونتم -

 .اتفاق بدی واست بیفتههمش ، نمیخوام 
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لبخندی زدم و با مهربونی گفتم : نگران نباش ، هیچی نمیشه ، بادنجون بم 
 . آفت نداره

 .. خندید
با صدای چرخش کلید تو قفل سریع از آیهان خداحافظی کردم و با اشاره ی 

 . آرال ، تو اتاق رفتیم
 .. صدای باز و بسته شدن در اومد و بعد صدای خنده ی دختری

بعد صدای جیغ تعجب زده اش .. از در خارج شدیم و آیسودا و دیدیم که  و
دستاش رو دهنشه و به بادکنکا نگاه میکنه ..بوراکم با دهن نیمه باز منظره رو 

 . نگاه میکرد
 .. به سمت آرال اومد و مردونه ب*غ*لش کرد

 .. آرال بهش تبریک گفت ، منم بعد از اون ، آیسودا رو در آغوش کشیدم
بوراک : ممنونم ازتون ، سورپرایز شدم ، آیسودا هم جلوی در منتظر بود تا 

 اولین نفر باشه ـ
 . خندیدم ، آیسودا نقشمونو خراب کرده بود ، قرار بود ما اولین نفر باشیم ها
کال هیچ چیز طبق خواسته ی ما پیش نرفت ، بوراک با کلی ذوق و شوق 

دا رفت تا کیک و بیاره ..منم به نشست و مشغول شوخی با آرال شد و آیسو
 . آشپز خونه رفتم تا کمکش کنم

چند تا میوه از تو یخچال بوراک پیدا کردم و شستمشون ، با سلیقه تو یه ظرف 
 . چیدمشون و اول چند تا پیش دستی و چاقو بردم

 . آیسودا در حال نصب شمع روی کیک بود
،  آرال با اخم نگاهم کرد پیش دستیارو روی میز گذاشتم ، بوراک تشکر کرد و
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  .. شونه ای انداختم باال
آیسودا در حالی که شعر "تولدت مبارک " رو به انگلیسی میخوند از آشپز خونه 

 .. اومد
هردوشون ایستادن ، چشمای بوراک از خوشحالی برق میزد ..بوراک بین من و 

راک دست بو آرال ایستاده بود ، آیسودا با ناز کیک و میاورد سمتش و همین که
نزدیک میشد بهش دوباره میرفت عقب.. واقعا صحنه ی جالب و مضحکی 

بود ، دفعه ی پنجم یا شیشم بود که بوراک حرصی شد و با عصبانیت کیک و 
 .. گرفت ازش

 آیسودا لبخندی پر از عشق به بوراک زد ، بوراک نگاهشو دزدید و کیک و برید

.. 
شونیم برخورد کرد و خنک شد ، مشغول خوردن کیک بودم که چیزی با پی

ه ، یه نگاه به دستم و یه نگاه بدستمو سمت پیشونیم بردم و کیک و برداشتم
 .. صورت خندون آیسودا کردم

 با لبخند از جام بلند شدم و به سمتش رفتم، در اثر خنده شونه هاش میلرزید

.. 
ه بود دخیلی ریلکس دستمو تو کیک کردم و به کل صورتش مالیدم ، هنگ کر

اما یهو جیـــــغ فرا بنفـــشی کشید و نامردی نکرد ، کل کیک بشقابشو به 
صورتم پرت کرد ،داد زدم و به سمتش هجوم بردم که دستی مانعم شد ، آرال 

 . بود ـ. بوراکم آیسودا رو گرفته بود
مثل دو تا ببر زخمی همدیگرو نگاه میکردیم ، از دست بوراک رها شد و به 

 .. رداشت ، آرال پرید میونمون و کیک رو صورتش فرود اومدسمتم خیز ب
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آیسودا دو قدمیش ایستاده بود و برادرشو نگاه میکرد ، نمیدونستم بخندم ،یا 
 .. حرص بخورم و حال آیسودا رو بگیرم

در نهایت گزینه ی اول بر دومی غلبه کرد و هر سه تامون پقی زدیم زیر خنده ، 
رد و به سمت من که بلند تر از بقیه میخندیدم آرال حرصی دستشو تو کیک ک

 .. دوید .. جیغی زدم و شروع کردم دویدن
زهرمار و "این دومین باری بود که دنبال بازی میکردیم ، دنبالم میدوید و 

 . کوفت و مرض و درد و مرگ و " نثار جانم میکرد
 بدو ام ودرآخر کنج خونه ایستادم و آرال روبروم وایساد ، دیگه نمیتونستم 

خسته شده بودم ، دستمو جلوی صورتم گرفتم، کمی انگشتامو فاصله دادم و 
مظلومانه آرال و نگاه کردم ، یکم مردد شد ، از مکثش استفاده کردم و زدم زیر 

 .. دستش و کیک برگشت تو صورت خودش
به سمت بوراک خندون پریدم و پشتش قایم شدم ، آرال روبروش ایستاده بود و 

ط و نشون میکشید ، زبونمو واسش در آوردم ، یه لحظه هنگ کرد ، برام خ
 خودمم همینطور ، تا این حد راحت نبودم باهاشون، اما کاری بود که شده بود

.. 
 .. چند ثانیه بعد ، شلیک خنده اش تو فضا پیچید

 .. و..ای خـ..خدا قیافــشو-
م ت ، حدس میزدبر اثر خنده حرفاشو بریده بریده میگفت. خودمم خندم گرف

 .قیافم چه شکلی شده بود ، صورت کیکی و زبون درازیم
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اون شب فوق العاده ترین شب زندگیم بود ، آخرشم بعد از اون کیک بازی ، با 
آیسودا سمت دستشویی پریدیم که دوتامون الی در گیر کردیم و آرال با یه 

جیغ  حرکت هولمون داد تو ، و خودش خیلی ریلکس صورتشو شست و به
 . جیغای من و آیسودا هم اهمیتی نداد

همه چیز عالی بود تا وقتی که رسیدم جلو در واحدم ، هنوز لبخندی به خاطر 
یاد آوری کارامون رو ل*ب*م بود و هر از گاهی ریز میخندیدم که یه جفت 
کفش مردونه روبروم دیدم ، خندم رو ل*ب*م ماسید و به سکسکه افتادم ، 

چشمای تیرشو دیدم ، بی علت از این مرد میترسیدم ، شاید  سرمو بردم باال و
 .. چون با بی رحمی تمام داشت خفم میکرد

 
سفیدی چشماش سرخ بود ، بوی بدی ازش ساطع میشد که فکر کنم بوی 
مشروب بود ، کلید و تو در چرخوندم و تا خواستم برم توخونه مچ دستمو 

 .گرفت و به دیوار کوبوندتم
گاه صدا ی آرال تو مغزم پیچید " یه مرد وقتی مست میشه ، ممکنه ناخودآ

  " هرکاری بکنه
به چشمام خیره بود .. از این نزدیکی ترسناک تر به نظر میومد ، نمیدونم با چه 

شجاعتی و زوری به عقب هولش دادم وبه داخل خونه دویدم ، چون مست 
دم و همون بود زورش کم شده بود و راحت ازم فاصله گرفت ، درو قفل کر

پشت در نشستم ، به اشکام اجازه ی باریدن دادم ، صدای مشتایی که به در 
میکوبید لرزه به تنم مینداخت ، تو این خونه امنیت جانی ندارم ، امشب و فرار 
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 کردم ، شبای دیگه اگه مست نبود و مزاحمت ایجاد میکرد چی ؟ 
ولی هیچ چیز  وحشت کردم، صدای مشتا قطع شد، به ترکیه ای حرف میزد

 . نمیفهمیدم
تموم طول شب و با وحشت ناشی از کاب*و*س دیدن از خواب میپریدم وبا 

ترس به در نگاه میکردم ، صبح زود تر از همیشه از خونه زدم بیرون و به سمت 
عمارت اوکتای خان راه افتادم ، ماشین مشکی رنگ اوکتای خان توی حیاط 

میومد پایین ، سالم کوتاهی گفتم که  پارک بود، خودش هم از پله ها داشت
 .. صدام کرد

 دختر جون ؟ -
 بله آقا؟ -

 نگاهی پر از غرور بهم انداخت و گفت : کارات چطور پیش میره ؟ 
 . شکر خدا ، مشکلی ندارم باهاشون-

لبخندی زد ، بر عکس نگاهش ، لبخندش جنسی از مهربونی داشت ، سر 
 .تکون داد و گفت : برس به کارت پـس

این یعنی همون برو رد کارت ..سر تکون دادم و وارد کارگاه کوچیکم شدم ،دو 
 .. ساعت از ورودم گذشته بود ، اما هرکاری میکردم دلم به کار نمیرفت

تصاویر دیشب مثل فیلم از جلوی چشمام رد میشد ، باید از اونجا برم ، اون 
د و آیسودا وارد شد راهرو و خونه وحشت به دلم مینداخت ..تقه ای به در خور

 .. ، پشت سرشم آرال
نمیدونم قیافم چطور بود که آیسودا وارد نشده جویای اتفاقات شد ..دلم 

میخواست با یکی حرف بزنم و با همفکری راه حل پیدا کنم ، اما نمیتونستم 
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 .. چیزی بگم ، خصوصا با وجود آرال
ته می گفتم، وگرنه سک آیسودا دوباره سوالشو تکرار کرد و من مردد شدم ، باید

 . می کردم
 .هیچی ، یکی مزاحمم شد -

 . اخمای آرال در هم شد ، یه نگاه به آیسودا کرد ، مشکوک نگاهم میکردن
 کی مزاحمت شد ؟  :آرال 

 ل*ب*ا*مو با زبونم تر کردم ، ای خدا ، چی بگم ؟
با یادآوری صحنه های شب قبل به وضوح رنگ از صورتم پرید ، آیسودا با 

وحشت یه نگاه به من و آرال کرد ، بعدم سریع دوید بیرون ، آرال روی چرخ 
 .. خم شد و زل زد تو چشمام

 . انگار سعی داشت با اینکارش افسار ذهن و دهنمو تو دست بگیره
 دیانا راستشو بگو ، یه مزاحمت ساده نبوده ، مگه نه ؟ -

 .. تمآب دهنمو پر سر و صدا قورت دادم ، نگاه از چشماش گرف
 . نه ، نبوده-

 .اخماش در هم شد
 . خب ، درست توضیح بده -

آی دهنمو قورت دادم و کل اتفاقات و توضیح دادم ، هر لحظه اخماش بیشتر 
تو هم گره میخورد ، دستش که روی چرخ بود قفل شده بود. تموم شدن حرفم 

کم لمصادف شد با ورود آیسودا، آرال نفسشو عمیق تو صورتم فوت کرد ، قلق
 .. اومد
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آیسودا لیوانی رو روی میز گذاشت ، به سمت لب هام بردمش ، کمی که ازش 
خوردم شیرینیش دلمو زد ، آرال مستأصل توی کارگاه قدم میزد و آیسودا با حال 

  .. پریشون نگاهم میکرد
 آشناس پسره ؟ -

که  روزلب هامو تر کردم ، آشنا نبود ولی برخورد داشتم باهاش .. اتفاقات اون 
با آیسودا بودم و براش شرح دادم ، آیسودا گیج نگاهمون میکرد ، نمیدونست 

 .. قضیه از چه قراره
 آیسودا:چیشده مگه ؟ به اون پسره چه ربطی داره ؟ 

آرال هیسی گفت و عمیق تو فکر رفت ، بعد از چند دقیقه آیسودا کالفه گفت : 
 .. به منم میگید چیشده یا نه

ون روز میخواست خفم کنه ، همــ...همسایمه ، دیشب اون پسری که ا -
 .. میخواست .. میخواست بهم

آیسودا که فهمید چی می خوام بگم سریع میون حرفم پرید : باشه ، فهمیدم 
 . آروم باش

 . و بعدم لیوان آب قند و داد دستم .الجرعه سر کشیدمش
  .. آرال ایستاد و نگاهمون کرد

 . دیگه نباید بری اونجا-
 .. چشمام گرد شد

 ؟ نباید برم ؟ پس تو خیابون بخوابم ؟ چی  -
 .. اخم غلیظی کرد

 مگه ما مردیم ؟ -
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دلم زیر و رو شد ، حمایت .. از این قشنگتر مگه هست ؟ لبخندمو پنهون 
 . کردم

 خب یعنی چی ؟-
 . ، دیگم نمیری اون خونه ی کوفتی نمی رییعنی می مونی همینجا -

 . ابر شدگردی چشمام دو بر
 بمونم همینجا ؟ اینجا ؟ آخه چطوری؟ -
آره دیگه همینجا ، از کله سحر تا بوق شب که اینجایی ، شب تا صبحم -

 . همینجا میخوابی دیگه
 .. آیسودا مسکوت نگاهمون میکرد فقط

  ?وسایالم چی پس -
، خودت میمونی می مونن اونجا ، با وسیله هات نمی تونه کاری داشته باشی -

 . جا تا یه خونه دیگه پیدا کنیماین
ته دلم یه چیزی قیلی ویلی می رفت ، عصبی شدن آرال یه حسی مثل نسیم رو 
از دلم گذروند ..خیلی خب ، من از خدام بود اونجا نباشم ، نمیخواستم دیگه 

 ریخت نحس اون یارورو ببینم ، ولی یکم ناز که بد نبود ؟ بود ؟؟
 . نه ، نمی شه ، میرم همونجا -

صدای خشن آرال ، لرز کوچیکی به تنم انداخت : مثل اینکه همچینم بدت 
 .نیومده ها

بعد از گفتن حرفش رفت بیرون و در و آن چنان به هم کوبید که دو متر پریدیم 
 . باال
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 . متعجب به آیسودا نگاه کردم ، لبخندی پر معنی زد
 چه وقت ناز کردن بود اخه دیانا ؟-

 . واقعا حق با اون بود
 حاال آرال چرا همچین کرد ؟-

 . خندید
 . عصبی بود خب-
 خب باید سر من خالی می کرد ؟-

 . لبخندش بیشتر کش اومد
 .از دست تو عصبانی بود خب-

چشم غره ای بهش رفتم که اومد چرخ و خاموش کرد و از پشت چرخ 
 . بیار بریم شام بخوریم-کشوندتم بیرون . .

 . خودم میرم غذا میگیرمنـــــه، من اینجا بمونم هم -
 .. اخم شیرینی کرد

دلخور میشم ها دیانا،خونه ی ما واسه هر وعده اندازه چندین نفر غذا درست -
میکنن و همش حیف میشه .. پس بیا تا کمتر حیف شه .خندم گرفت ، جالب 

بود آیسودا هم با من هم نظر بود ، گزینه ی خوبی هم بود ،نه پوالی من زیاد 
ه غذاهای اونا، دستامو بهم کوفتم و بعد از شستن صورتم با حیف میشد ن

آیسودا وارد عمارت شدیم ، چشم چرخوندم تا آرال و ببینم ، توی سالن نشسته 
 .. بود و با پدر مادرش مشغول صحبت بود

سالم کوتاهی گفتم و سرمو پایین انداختم ، خیلی خجالت کشیدم ، آخه چرا 
 .. قبول کردم ؟ لعنت بهت دیانا
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 . فاطیما : سالم دخترم ، خوش اومدی
 . اوکتای خان : سالم

همین ، با فاطیما روب*و*سی کردم و ازش تشکر کردم ، آیسودا نشست و منم 
کشید ، تلپی پرت شدم رو راحتی، بین خواهر و برادر بودم ، اوکتای خان با 

 .. چشمای تیزش داشت بر اندازم می کرد
م پایین بود که چونم با گردنم برخورد کرده بود ، واسمون قهوه آوردن ، انقد سر

خیلی معذب بودم ، آیسودا سقلمه ای بهم زد که توجهم بهش جلب شد ، 
 . فتنه واسه شب نشینی میخواد بیاد اینجا :لبخندی زد و در گوشم گفت 

 . آیسان دیگه :فتنه ؟ فکر کنم بلند فکر کردم که گفت 
  .. هومی کشیدم ، چه شــود

یما هم فاط میز شام ، زیر ذره بین بودم ، اوکتای خان با نگاه جستجو گرش سر 
با محبت ، فقط آیسودا و آرال بی خیال غذاشونو میخوردن ، دو سه قاشق که 

خوردم دیدم نه نمیتونم ، نگاهشون خیلی سنگینی می کرد و عذابم می داد ، به 
م و با یه عذر خواهی از جام بلند شد -درحالی که سیر نشده بودم -ناچار 

 کجا ؟  :خواستم برم که همه با هم گفتن 
 . شامتو نخوردی که دختر جون :اوکتای خان 

 . ممنون ، میل ندارم-
 فاطیما : وا مگه میشه ؟ نگا نگا گشنگی از صورتت میباره ، بشین شامتو بخور

. 
و  ، باالجبار اما با خوشرویی نشستم سرجام ، خداروشکر دیگه نگاه نمیکردن
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 . من با خیال راحت بشقاب و به حالت اولیه ی تمیزش برگردوندم
آیسودا و فاطیما با لبخند نگاهم میکرد ، تو چشمای فاطیما خنده موج می زد 

 . ، می خواست بگه )دیدی گفتم ( .. خجوالنه سر به زیر انداختم
 

ه اتاقش بسر شب بود ، و طبق گفته ی آیسودا زود بود واسه رفتن ، بنا بر این 
 .. رفتیم ، روی تختش چهار زانو نشستم .. درست مثل خودش

 . وای دیانا خیلی خوشحالم-
 چرا ؟-
 .بوراک خیلی خوب تر شده ، مهربون تر ، وای ، خیلی خوب رفتار میکنه-

 . لبخندی زدم و دستشو گرفتم : خوشحالم آیسودا
 . شق آیسانهلبخند کوچیکی زد ولی به یکباره غمگین شد : ولی هنوز عا

 . درست میشه ، نگران نباش :دستشو نوازش کردم 
 . آره ، ته دلم روشنه-
 . خب ، شکر خدا-

 .خوب دل می بری ها لبخندی زد و از روی شیطنت گفت : شیطون 
 . متعجب نگاهش کردم ، نوازشم متوقف شد

 یعنی چی ؟ -
 یعنی نمیدونی ؟  :چشمکی زد 

 چیو ؟ با دهن نیمه باز نگاهش کردم : 
  !به بازوم کوبید : آرال و بیچاره کردی 

ضربان قل*ب*م یهو کند شد ، اما ناگهانی به سرعت کوبید ، کوبیدنش 
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معمولی نبود ، تند تند و پر شتاب ، انگار خودشو به اینور اونور می کوبید تا 
 بیاد بیرون .. آیسودا چی می گفت ؟ 

 . با ، جدی نگیرشوخی کردم با :قیافمو که دید هول شد و گفت 
 ! نفسی از سر آسودگی کشیدم ، پس قصد شوخی داشته

 راوی
سرخوشانه از پله ها پایین رفتن ، آیسان و یه زن ومرد دیگه در حال سالم و 

احوالپرسی بودن ، آیسان با شنیدن صدای پایی برگشت و با نفرت سالم داد .. 
فکر می کرد می  خودشم دلیل نفرتش از دیانا رو نمی دونست ، شاید چون

خواد آرالش و ازش بگیره .. زن و مرد هم برگشتن و سالم دادن ،یه پله مونده 
بود به آخری ، دیانا سرجاش خشک شد .. آیسودا دستش و کشید اما دیانا 

حرکتی نکرد ، رد نگاهشو گرفت و به خاله دیال رسید.. دیانا مسخ شده بود ، 
 .م که مثل خودش بهت زده بودنگاهش به یه جفت چشم بود ، یه جفت چش

  " واژه ی غریبی تو ذهنش رژه می رفت " مادر ..مادر ..مادر
پاهاش تحمل وزنشو نداشت ، روی دو زانو افتاد زمین ، اما چشماشو از اون 
زن نگرفت ، آشوبی توی دلش به پا بود که هیچکس نمیتونست حسش کنه ، 

حس میکرد ، مادرش رو شک نداشت ، حسش میکرد ، اونو با تموم وجودش 
... آرال و آیسودا به سمتش دویدن .. دستش به سمت گلوش رفت ، زن 

خواست قدمی به سمتش برداره ، اما پاهاش یاریش نمی کرد ، دخترکش .. 
دختر کوچولوش چقدر بزرگ شده بود .. اشک از دیده هاش جاری شد .. آرال 

سخی خارج نشد ، شونه کشیده ای به گوشش زد ، اما 'دیاناش ' از حالت م
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هاشو گرفت و محکم تکونش داد.. نعره هاش کل عمارت و برداشته بود 
 .. :دیــانا ، دیــانا

، جری تر شد ، پاهای بی توانش و حرکت داد و به زن با شنیدن اسم دخترکش 
سمتش دوید ، اما رسیدنش مصادف شد با بسته شدن چشم های قشنگ پاره 

 .. ی تنش
ه و بی جون دیانارو به سمت خودش کشید و با یه حرکت آرال تن یخ زد

بلندش کرد ، انقدر نگرانش بود که سنگینی وزنش به چشمش نیاد ! به سمت 
در دوید ، آیسان جلوی در خشکش زده بود ، با خشم به آیسان تعجب زده ، 

 . نگاه کرد و غرید :ِد بــرو کنــار
چجوری گفت که ماشین و آماده دادش همانا و از جا پریدن آیسان ، نفهمید 

کنن ، بدن دیانا هر لحظه سرد تر می شد و این واسش وحشت آور بود ، می 
خواست خودش رانندگی کنه اما توانشو نداشت ، تو طول مسیر انقدر سر اون 

 . راننده ی بیچاره فریاد کشید که تند تر برونه ، نزدیک بود تصادف کنن
ماشین شد ،عین آدمای مست رانندگی  دیالی بیچاره پشت سر آرال سوار

میکرد ... بعد از هیفده سال دخترکش و دیده بود ، دیانا کوچولوش رو شناخته 
  .. بود ، قل*ب*ش فشرده شد ، شبیه خودش بود ، کامال شبیه

آرال دیانارو کمی کشید باال ، دیانا چنگی به لباس آرال زد .. کمی سرشو پایین 
ی زمزمه میکنه ، اما بی نتیجه بود .. پرستارا با دیدن تر برد تا بفهمه دیانا چ

رنگ سفید شده ی دیانا و لمس دستای سردش سریع یه دکتر فرستادن باال 
سرش ، دکتر داشت معاینش می کرد که دیال وارد اتاق شد .. یک راست به 

سمت دخترش رفت ، اشک هاش آروم آروم می ریخت ، با لرزش حاکی از 



wWw.Roman4u.iR  316 

 

و لمس کرد ، آرال متعجب از رفتار دیال شده بود ، اما استرس دست دخترش
 هیچی نمی گفت ، فقط تو ذهنش یه چیز بود ، دیانا بهوش بیاد

زمزمه های ناواضح دیانا ناگهانی واضح شد و تبدیل به فریاد شد )مامان 
 ( ..مامان..مامـــان

ن نمایاتن سرد و یخ زدش به یک باره داغ شد و دونه های عرق روی پیشونیش 
شدن ، آرال وحشت کرد .. دکتر شتابان پرستارو صدا کرد و گفت :حرکاتش 

 ! ناشی از وقوع تشنجه
آرال دیگه نشنید دکتر چی گفت و چی شنید ، به دیوار تکیه داد و سر خورد ، 

دیانا که خوب بود ! یهو چی شد آخه ؟ زجه های دیال و دخترم دخترم کردناش 
 .. بیاد بیرون .. حالش بد بود هم باعث نشد از حالت خلسه

فقط وقتی دستی رو شونش نشست تونست سر بلند کنه و دکتر لبخند به لب 
 .. رو ببینه

 . امواج تشنج و دفع کردیم پسر جون ، تا چند ساعت دیگه بهوش میاد-
همین یک جمله انگار دنیارو براش زیبا کرد .با انرژی مضاعف از جاش بلند 

انا خیره شد ، بر اثر تب سرخ شده بود ، دیال دستشو شد و به صورت سرخ دی
می فشرد و گریه می کرد ، آرال عجله ای نکرد برای دونستن ، همه چیز به 

 .. زودی مشخص میشد
اوکتای و فاطیماهمراه باآیسودا،آیسان وپدرش به بیمارستان رفتن،آیسان زیادیم 

 ه شکه بودند وفقطازوضعیتی که برای دیاناپیش اومده بودناراحت نبود،هم
 .آرال وآیسودا ودیالبودن که نگران بودن، غم رومیشد از چشماشون خوند
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 آیسودا:داداش حالش خوبه؟
 .خداروشکرخوبه_
 تورنگت پریده زخودت خوبی؟_
 .آره منم خوبم_

 !آیسان:مامان چیشده قضیه چیه ،بایدبهمون توضیح بدید همه ی ماشکه شدیم
د وبه سختی گفت:بعدازمرخص شدن دیال بغض تو گلوش رو قورت دا

 .دیاناهمه چیزومیگم
 ..ولی مامان_

 .دیاللبخندی به روی دخترعجولش زد
 .فاطیما:بهتره بریم بیرون؛ سروصدای مااذیتش میکنه ؛به استراحت نیازداره

 
 .همه ازاتاق خارج شدن وآرال ودیالبودن که دلشون اجازه رفتن نمیداد

رکش نگاه کنه،دختری که حسرت بزرگ دیالدوست داشت بادل سیر به دخت
کردنش به دلش مونده بود دختری که هیچ وقت نتونسته بود پیداش کنه حاال 

روبه روش بود ؛روی تخت بیمارستان،دلش میخواست اون رو درآغوش بکشه 
وحرف بزنه ؛صورتش رو نوازش کنه ؛ به اندازه ی تمام این سالهای دوری 

 . براش مادری کنه
کرد،هیفده سال صبروانتظارکشیده بود این یک روز رو هم باید امابایدصبرمی
 .تحمل میکرد

 .آرال:زن عمو بهتره بریم بیرون
 ..چشماش رو روی هم فشرد وسعی کرد آرام باشه
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تو فکر این بود که چطور ماجرا رو بگه،حس عجیب ونگرانی زیاد تو دلش 
 انا همون دخترهداشت، البته یاشار همه چیز و میدونست ولی نمی دونست دی

.. 
چشم های سبزو بی جونش رو آروم بازکرد چشمی دوراتاق چرخوند و کسی 

 .رو ندید
 .سرش تیرکشید وباعث شد آخ کوتاهی بگه

بایادآوری مادرش دردی به دلش وارد شد ، دلش می خواست اشک بریزه 
وخودشو خالی کنه ، اما نمی تونست ، اشکی نداشت ، انگار که چشمه ی 

 . ک شده بوداشکش خش
تو ترس ازدست دادنش غوطه ور بود  دیالبه فکر دخترک کوچولوش بود و آرال

، قطعا این اتفاق اونوبه نابودی میکشوند و افکار آیسان بهم ریخته بود؛حتی 
نمیتونست حدس بزنه چه اتفاقی افتاده .. وازهمه بدترنگران توجه زیادآرال به 

دیانا بود ..آرال مال اون بود ، سهمش بود ، تموم زندگیش تو آرزوی بزرگ 
 ! ال شدن سپری شده بودشدن و همسر آر

 !!آرال:من یه سربه اتاق میزنم ببینم حالش چطوره
همه سرشونوبه معنای باشه تکون دادند وفقط آیسان بودکه گفت:منم نگرانشم 

 .باهات میام داخل
دروغ بود ، نگران دیانا نبود ، به هیچ وجه ، نگران خودش و آیندش بود ، 

  ! دخترک خودخواه
 ...اتاقوبازکرد وآیسان پشت سرش داخل اتاق شدآرال چیزی نگفت ودر
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 **دیانا 

به سمت درصورتموبرگردوندم؛ بادیدن آرال لبخند روی ل*ب*ا*م و با وجود 
 .آیسان اخم کم رنگی رو پیشونیم نقش بست
 .آرال:خوبی دختر؟هممونوبه کشتن دادی که

اری د لبخندبی جونی زدم وگفتم:خوبم،اگه به کشتن باشه که ،تو هفت تاجون
 .فکرنکنم حاال حاال ها بمیری

 .صدای خندشون توفضای اتاق پیچید
 با این حالی که داری بازم کل کل میکنی؟_
 .ما اینیم دیگه_
 .من برم به بقیه خبربدم توحالت ازهمه ی مابهتره الکی داری ادا در میاری_

بعد از گفتن حرفش بیرون رفت ..ولی حال من اصال خوب نبود ، ولی بدم 
ود ، مادرمو پیدا کرده بودم اما .. اما می ترسیدم مثل قبال ها نداشته باشمش نب

 ...آیسان هم از اتاق خارج شد
انگار این دختر فقط برای چک کردن اومده بود ،باسروصدای زیادی در باز 

 .. شد و همشون اومدن داخل
ه خدایـــا این زن مامان منه ؟آره.. آره ..خودشه .. درست همونی بود ک

 .. همیشه با در آغوش کشیدن عکسش می خوابیدم
چقددلم میخواست خود واقعیشو ب*غ*ل کنم وتمام سال هایی رو که نبود رو 

 ! جبران کنم
دست آرال جلوی چشمام تکون خورد، از افکارم بیرون رفتم ، مادرم نگاهش 
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گریون بود ، الهی دخترت فدای چشمای بارونیت بشه .. با حسرت نگاش 
 !رنگ نگاهامون یکی بود کردم ،

 آرال:دیانا،دیانا،حالت خوبه؟
به چشماش خیره شدم نگرانی توش موج میزد،از اینکه یه نفر هست که نگرانم 

 . بشه دلم گرم شد
 :بالبخندساختگی گفتم

 .بله خوبم_
 مطمئنی؟_

 .سرموبه نشونه ی مثبت تکون دادم
 ...ولی رنگت_

 .وبه رنگشم عادیهآیسان پریدوسط حرفشوگفت:خیلیم حالش خ
 . دستمو از حرص مشت کردم و ملحفه ی روی تخت و چنگ زدم

با خشم به آیسان نگاه کردم ، تازه متوجه شباهت هرچند کممون شده بودم ، 
چشمای هردومون سبز بود ، لعنتی ... آیسان خواهرم بود ، اون بچه ای که 

 ..خاله مهین ازش گفته بود قطعا آیسان بود
 ن قدم های مادرم به خودم اومدمبانزدیک ترشد

 .. دختـــــرکم_
همین یه کلمه کافی بود تا چشمه ی خشک شده دوباره جوشش کنه، اشکام 

روون شد و به آغوشش پناه بردم ، اهمیتی به نگاه متحیر بقیه هم ندادم ... 
دستای گرم و مهربونش پر از دلتنگی روی کمرم کشیده می شدن و نوازشم می 
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ر محتاج این نوازش بودم .. هق هقش بند دلم رو لرزوند ..حلقه کردن ، چقد
 ...مــامـــان :ی دستامو دورش تنگ تر کردم و از ته دلم هق زدم 

صدای پر از اشتیاقش توی گوشم پیچید : جانم دخترکم ، جانم خوشگل 
 . مامان ... کجا بودی عزیز کردم .. من و ببخش دیانام ، ببخشم عروسکم

گرفت ، واسه کدوم کار باید ببخشمش ؟ اون که گ*ن*ا*هی  هق هقم اوج
نداشت ، اسیر بود .. اسیر یه رسم مزخرف و بعد از اون هم اسیر یک عشق 

ممنوعه .. عطر تنشو با تمام وجودم به ریه هام کشیدم .. انگار که تمام 
 .. استخونام شکسته بود ، قفسه ی سینم بدجور سنگینی می کرد

 ..داش در اومد آیسان بوداولین نفری که ص
همه به لبای مامان خیره شده بودن و پدر آیسان با خشم نگاهمون می کرد 

 .....دلیل این همه خشم چی بود؟خدامیدونه
 

 .االن دیاناحالش خوب نیست، اجازه بدید بعدا بهتون توضیح میدم_
ا ننه مامان االن،دیاناحالش خوبه ،داریدحساسیت به خرج میدید ، شماو دیا_

 ...باید همین االن توضیح بدید همه چیو
 .. مادرم نگاهی پر از محبت بهم کرد

 .خیله خب،توضیح میدم_
 دیانادخترم توحالت خوبه؟وضعیت روحیت برای شنیدن حقیقت آمادس؟

من خوبم،اما مامان من همه چیو می دونم ، پس بهتره به بقیه توضیح بدین _
 ،اگه سختتونه من این کاروبکنم؟

ن بالحنی که پرازتعجب بودگفت:توهمه چیومیدونی ماما
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 ؟؟؟چطور؟حتمابابات بهت گفت؟
 .نه مامان شما توضیح بده منم برات میگم، وقت زیاده_

مامانم یه نگاه مردد به همسرش انداخت .. امل عزمشو جزم کرد و گفت ..از 
 .. از دلتنگیا گفت .. از اون رسم مزخرف .. از اون دل شکسته .. از اجبار ..از

عشق ممنوعش به پدرم ..از همه چی ..دقیقا همون چیزایی که خاله مهین 
 . نوشته بود

همه بهتشون زده بودچشمای آیسوداوآیسان پرشده بود... یاشار خان وسطاش 
 .. از اتاق زده بود بیرون

لبخندی زدم ، بعد از گفتن حرفاشون ازشون خواهش کردم تنهام بذارن تا 
 . حت بدمکمی به ذهنم استرا

مامان دیال من وتو آغوشش فشرد وگفت:با اینکه دلم نمیادولی االن باید 
 ..تنهات بزارم ؛منو ببخش؛ فردا میاییم دنبالت مرخصی دخترکوچولوی من

لب های گرمش روی پیشونیم نشست ، خدا میدونه حس و حال اون لحظمو 
نگاه عمیق و  ..واقعانمیتونستم حرف بزنم؛ انگار حالم و درک میکرد.با یه

 .. طوالنی بلند شد و بیرون رفت
 ..همه ؛جز آرال به همراه مامان بیرون رفتن

 .دیانابرات خیلی خوشحالم_
بایه لبخند جوابش و دادم ،نگاهش و ازم گرفت و با عجله گفت : خب دیگه 

 . منم میرم، مواظب خودت باش
 .. دستشوبه معنای خدافظی تکان داد و منم براش دست تکون دادم
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 .خیلی خسته بودم چشمام به خاطر گریه سنگینی میکرد وکم کم خوابم برد
 یه صدایی اروم توگوشم زمزمه میکرد.ـ

 
 ....دیانا دخترم، پاشو عزیز دل مامان_

 .. چشماموآروم بازکردم بادیدن مامانم خوشحالی به تموم وجودم هجوم آورد
 خوبی خوشگلم؟ _

 .بمروتخت نشستم وگفتم:سالم مامان خو
 

 .خداروشکر عزیز دلم_
بعدازگفتن حرفش ب*و*سه ای رو گونم زد.چقدرمهربون بود،چقدرباحسرت 

مهربونی بزرگ شدم وحاالمامانم داره همه رو جبران میکنه،خیلی خوشحالم 
 .که پیداش کردم

 . آرال وآیسودا،به همراه دکتر و دو تا پرستار داخل اومدن
 لت بهتره؟آرال وآیسودا هم زمان گفتن:سالم حا

 .ازهماهنگیشون خندم گرفت.خودشونم خندشون گرفته بود
 .سالم آره خیلی بهترم_

 .آیسودا:خب خداروشکر
 .دکتربعدازمعاینات گفت:تاشب مرخص میشی

 
 .خیلی خوشحال شدم ،چشمام برق زد و سرموبه معنی فهمیدن تکون دادم

 پرستار:وقت مالقات تمومه، برید بیرون مریض استراحت کنه
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می روی پیشونیم نشست ،نمیخواستم ازمادرم دوربشم دلم میخواست اخ
 .بیشتربمونه ولی این قانون لعنتی نمیذاشت ـ

 .آیسودا:ما تازه اومدیم
 

 !باید زودتر میومدید شرمنده_
 

 .حاالشمابرید،کارخصوصی دارم، ماخودمون پنج دیقه دیگه میریم_
 .خب همینجا می ایستم تا کارتون تموم شه_

 ...ـوف عجب پرستار گیری بوداهـــــ
 

نچ ،خانوم پرستار ،من شاید بخوام این مریضو ب*و*س کنم، جلو شما که _
 .نمیشه خجالت میکشم

 ..با این حرف آیسوداهمه زدیم زیرخنده
 ..پرستار که از آیسودا خوشش اومده بود به رفتن رضایت داد

 .دمآیسودا به سمتم دویید و محکم ب*غ*لم کرد، داشتم له میش
 .آیسوداجونم دل و رودم اومد تو دهنم_

 .دوباره صدای خنده توفضای اتاق پیچید
 .وای دیانا چقد دلم برات تنگ شده بود_

 .آرال:خب حااللوس نشین
 .ایشی نثارش کردم
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 .آیسودا:لوس خودتی
 .مامانم بالبخندبهمون نگاه میکرد

 
با اون یکی آرال ادای آیسودارو درآورد یکی ازدستاشو گذاشت روکمرشو 

 !دستشو تو موهاش کشیدوبا لحن دخترونه ای گفت:لوس خودتی
 ..خندیدیم

 .آیسوداچشم غره ای بهش رفت
 

آرال به سمت من با اخم گفت:آیهان نزدیک صد دفعه به گوشیت زنگ زده و 
پیام داده ،به گوشی منم زنگ زد، دیدم خیلی نگرانت بود ، مجبور شدم بگم 

به زن عمو گرمه ،برای یک مدتم نمیخوای با کسی  مامانتو پیداکردی و سرت
 .حرف بزنی،مرخص که شدی خودت بهش زنگ بزن و قضیه رو تعریف کن

چشمام برق زد ، یه حسادت به خصوصی توی حرفای آرال باعثش بود ، وقتی 
 . اسم آیهان و میاورد که بدتر

 .باشه خیلی ممنونم نمیدونم این همه لطف وچجوری جبران کنم_
 

ی بابا،تو هنوز با من تعارف داری؟!االن دیگه یه جورایی فامیل هم هستیم، ا_
 . ازاین به بعددیگه راحت باش

با اینکه من هیچ نسبت فامیلی ای با آرال نداشتم اما حرف و لحنشو عجیب 
 .. دوست داشتم ، درست مثل خودش ، دوست داشتنی بود خب
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 تو خواهرشی ـ مامان:دیانا نمیدونی آیسان چقد خوشحاله که
 

 .هه؛ فکر نمیکنم،اون االن داره منفجر میشه به احتمال خیلی زیاد
 

 .منم خوشحالم_
 .. انقد لحنم مضحک بود که لبای آرال و آیسودا کش اومد

 .خواهرای خوبی برای هم میشید_
 

 ...هوم امیدوارم
 

 !بله مامان حتماهمینطوره_
 

 .تقه ای به درخورد وپرستار وارد شد
 

 .سیدنت بیشتر از پنچ دقیقه طول کشیداب*و*_
 

 .همه به خنده افتادیم
 

 .چشم خانوم پرستاراالن دیگه میریم_
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 :آرال زیرلب گفت
 .فکرکنم وقت بیکاریش بوده،نشست دقیقه هارو شمرده

 
منوآرال ریزخندیدیم، آیسوداومامان مشکوک نگاهمون کردن ولی ما اصالبه 

 ..روی خودمون نیاوردیم
 

سفارش که مواظب خودم باشم و تاشب بیمارستان و تحمل کنم بعدازکلی 
 ...رفتن

انگاروجودشون بهم آرامش میداد،چون بعد از رفتنشون دوباره غم به دلم 
 ..نشست

 
بابایی کاش بودی وعشقتو می دیدی،شایدم فراموشش کردی و مهوش االن 

 چیز روصاحب قلبته، هم با من بد کردی هم با خودت ،قربونت برم اگه همه 
باشه خیلی ممنونم نمیدونم این همه _ ..از اول بهم گفته بودی اینطوری نمیشد

 .لطف وچجوری جبران کنم
 

ای بابا،تو هنوز با من تعارف داری؟!االن دیگه یه جورایی فامیل هم هستیم، _
 . ازاین به بعددیگه راحت باش

 لحنشو عجیببا اینکه من هیچ نسبت فامیلی ای با آرال نداشتم اما حرف و 
 .. دوست داشتم ، درست مثل خودش ، دوست داشتنی بود خب
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 مامان:دیانا نمیدونی آیسان چقد خوشحاله که تو خواهرشی ـ
 

 .هه؛ فکر نمیکنم،اون االن داره منفجر میشه به احتمال خیلی زیاد
 

 .منم خوشحالم_
 .. انقد لحنم مضحک بود که لبای آرال و آیسودا کش اومد

 .وبی برای هم میشیدخواهرای خ_
 

 ...هوم امیدوارم
 

 !بله مامان حتماهمینطوره_
 

 .تقه ای به درخورد وپرستار وارد شد
 

 .ب*و*سیدنت بیشتر از پنچ دقیقه طول کشیدا_
 

 .همه به خنده افتادیم
 

 .چشم خانوم پرستاراالن دیگه میریم_
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 :آرال زیرلب گفت
 .دهفکرکنم وقت بیکاریش بوده،نشست دقیقه هارو شمر

 
منوآرال ریزخندیدیم، آیسوداومامان مشکوک نگاهمون کردن ولی ما اصالبه 

 ..روی خودمون نیاوردیم
 

بعدازکلی سفارش که مواظب خودم باشم و تاشب بیمارستان و تحمل کنم 
 ...رفتن

انگاروجودشون بهم آرامش میداد،چون بعد از رفتنشون دوباره غم به دلم 
 ..نشست

 
قتو می دیدی،شایدم فراموشش کردی و مهوش االن بابایی کاش بودی وعش

صاحب قلبته، هم با من بد کردی هم با خودت ،قربونت برم اگه همه چیز رو 
 ..از اول بهم گفته بودی اینطوری نمیشد

کاش شما می تونستید دوباره همو ببینید..بابایی دلتنگتم ،دلم میخواست االن 
 ..تورو کنار مامان می دیدم

 .عنتی به گلوم هجوم آورددوباره بغض ل
 

 خدایاچراهمیشه یه چیزی کمه؟
 ..ل*ب*مو گزیدم و سر تکون دادم ، نمی خواستم کفر بگم

 !من چم شده بودآخه؟
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دیانای دیوونه داری ناشکر میشی، همون خدا بود که کمکت کرد مادرتو 
پیداکنی، پس انقدرناشکری نکن،زیاده خواه نباش.. حتما حکمتی تو کارش 

 .. پدر و مادرت از هم جدا شدن ، آره همینه هست که
 

 ..حوصلم بدجور سررفته بود، گوشیمم پیشم نبودکه با آیهان حرف بزنم
چشمامو بستم و سعی کردم به یه چیز خوب فکر کنم، خیلی ناگهانی چشمای 
آرال تو ذهنم نقش زده شد ، تپش قل*ب*م زیاد شد ..هرکاری کردم تصویر و 

اما نشد و هر دفعه پررنگ تر می شد ، میدونستم اون از ذهنم پاک کنم ، 
حسی که داره درونم جوونه می زنه چیه ، ولی نمیخواستم ، آرال اول و آخر 
مال آیسان بود ، حاال چه دوستش داشته باشه چه نه .. برای لحظه ای فکر 

کردم کاش من دختر یاشار خان بودم اون وقت زن آرال می شدم ، اما با 
دم تمایل آرال به آیسان سریعا فکرمو عوض کردم و به جایگاه خودم یادآوری ع

 .. راضی شدم
 :در با شتاب باز شدو آیسودا پرید تووباصدای بلندگفت

 
 !سلــــــــــام،بالخره داری مرخص میشی_

 .قیافش شیطون و بانمک شده بود
خنده ی کوتاهی کردم ، بقیه هم وارد شدن ، بعد از سالم و احوالپرسی 

 .کوتاهشون ، کمی سکوت حکمفرما شد
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فاطیما:دیاناجان، باید مارو ببخشی که امروزهمراه بقیه واسه ی مالقات 
نیومدیم، اوکتای برای یک کاری مجبور شد سفرکنه،بایدیکی توخونه 

 .میموند،امیدوارم که ببخشیم
 

از لطفتون ممنونم،احتیاجی به معذرت خواهی نیست،تااالنم خیلی اذیت _
 .شدید

 
 ..این چه حرفیه توهم مثل آیسودایی برای من_

 
بوراک:حاال تعارفارو بذارید کنار، بابا مثل من باشید انگار نه انگار که منم 

 !واسه ی مالقات نیومدم
 . اخم شیرینی بهش کردم که با شیطنت چشمک زد

اصال بلد نبودم خیلی رسمی باشم و تعارف کنم، ولی باید رسمی وبا تعارف 
 .. می کردم چون دور از ادبهبرخورد 

 :لبخندی روی ل*ب*ا*م نشست وگفتم
ازهمه ی شما ممنونم، همین که انقد ارزش قائل شدید و االن به خاطر من 

 !اینجایید واسه من کلی ارزش داره
 

 .مامان:قربون دختر خانومم برم من
 

 .باخنده گفتم:خدانکنه
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 ،یک لحظههم نگاه میکرد نگاهم به نگاه آیسان گره خورد، با نفرت داشت ب

چهره ی پرینازاومدجلوی چشمام،بعضی از رفتارای آیسان باپریناز مو نمیزد.. 
 . یعنی من هرجا می رم یکی باید ازم متنفر باشه

 .وای خدایا،خودت بهم صبر بده که با این خواهرحسودم بتونم سازش کنم
د، نشد بیام ؛ آیسان که نگاه خیرم و روخودش دید ؛گفت:منم حالم خوب نبو

االنم به خاطر تو اینجام وگرنه کلی کارداریم؛ با آرال بایدوسایل عروسی و 
 .آماده کنیم

 
خب االن که چی بشه ؟ چرا همش دوست داره تو هر بحثی اسمی از آرال و 

 ازدواجشون بیاره ؟
 واقعا برام سخت بود تحمل کردنش.ـ

طرمن ازکارات عقب آیسان خوشحالم کردی با اومدنت ، شرمندم که بخا_
 !موندی

 
آرال:ما که فعال نمیخوایم ازدواج کنیم، پس دلیلیم نداره که ازاالن نگران خرید 

 .و سایلی
 

آیسان با اخم به آرال نگاه می کرد ،صورتش سرخ شده بود و ل*ب*ش 
 .وگازمیگرفت
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 !بااین کاراش خودش و فقط اذیت میکنه ؛نه منو؛ هنوزبزرگ نشده
دوست داشته باشم ، هیچ وقت زندگیش و با آیسودا بهم  من حتی اگه آرالم

 . نمی زنم
 

مامان:دخترم ، آیسان فقط یکم به خاطر پدرش عصبیه ، وگرنه منظوری 
 . ازحرفایی که زد نداره

 
 .هه،نه به خاطرپدرش نبود؛ به خاطر وجود من عصبی بود

 
اومدیم  بعد از جمع کردن وسایلم وانجام کارای مرخصی از اون بیمارستان

 .بیرون
 .جلوی در بیمارستان یه نفسی تازه گرفتم

 !! آخیـــــش ،چه بوی خوبــــی-
 آرال:بوی آشغال و دوست داری؟

 
 چطور؟_

 
 .با چشماش به سطل آشغالی که کنارش بود اشاره کرد

 .صدای خنده ی همه بلندشد
معطل نکردم و خم شدم ولنگه ی کفشم و درآوردم وبه طرفش پرت 

ه کفشم و برداشت و گفت : اوه سیندرال ، حاال یه لنگه پا تاخونه کردم،لنگ
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 . برو، منم برم دنبال صاحب واقعی این لنگه کفش بگردم
 

 .بعدازگفتن حرفش زبونش وآورد بیرون
 

اوال بله ، من بوی سطل آشغال و به بوی بیمارستان ترجیح میدم ، دوما اگه _
ون وقت پام خسته میشه ومجور لنگه کفشم و ندی؛ من ازجام جم نمیخورم ا

 . میشی کولم کنی ها
 .. خنده ها که بلند شد ، سرخ شدم و سرمو انداختم پایین

 
 :آرال کفشم و به سمتم پرت کرد وگفت

 
 .من کمرم و دوست دارم، ازخیره کفشتم گذشتم_

هر کس سوار ماشینی شد و من مردد مونده بودم ، کجا باید برم ؟ به اون خونه 
ی گشتم به خاطر اون پسره ، االنم که وقت کار کردن نبود برم کارگاه ، که بر نم

مگر اینکه واسه خواب برم ، تو افکارم بودم که کتفم کشیده شد ، به مامان 
 .. لبخند به ل*ب*م نگاه کردم

 تو فکر چی هستی دختر مامان ؟ -
 .. دلم غنج رفت

 . من باید با آرال اینا بریم-
  وا ، با اونا چرا ؟-
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 . خب ، خب .. باید شب تو کارگاهم بمونم-
 .. اخماش تو هم شد

 مگه ما خونه نداریم دختر ؟ -
 .. دستای یخ زدم و به هم تاب دادم

 . خب نمی تونم بیام اونجا که-
 . چرا نتونی ؟ اونجا از این به بعد خونه ی تو ام هست ، یاال سوار شو-

ز االن تا آخر عمرم در کنار در حالی که تو دلم عروسی بود سوار شدم ، ا
 . مادرم زندگی می کنم

. 
 

ای بابا ، می گن از هرچی بدت میاد ، سرت میاد ... دقیقا مثال منه ، آقا من از 
خونه ی بزرگ و عمارت بدم میاد ؟ به کی بگم؟ بعد باید بیام تو عمارت به 

ر کنم زیبا بود ، ولی من دوسش نداشتم .. خب چی کا?این بزرگی زندگی کنم 
 . هر کس سلیقه ای داره دیگه

نالون وارد شدم . داخل خونه خیلی بهتر از بیرونش بود ، رایحه ی خوش بویی 
تموم خونه رو در بر گرفته بود ..دست مادرم روی کمرم نشست و هدایتم کرد 

 .. به داخل
 معلومه حسابی گشنته ، نه ؟ -

ید ، نگاه خشمگین با ذوق سرمو تکون دادم ، خندید و پیشونیمو ب*و*س
 .. آیسان رو روی خودم حس می کردم
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لبخندم گشاد تر شد و مامان یکی از خدمه رو صدا زد و به ترکی چیزی بهش 
 اون خانوم نگاهی پر از محبت بهم کرد و رفت . ای جانم چه مهربون ..گفت 

..  
 لمامان:آیسان ، فعال اتاق مهمون و نشون خواهرت بده تا بعد یه فکری به حا

 . اتاقش بکنم
 .. آیسان با خشم و قدمای سنگین به سمت پله ها رفت ، منم به دنبالش

روبروی یه در کرم ایستاد و در و باز کرد و دستش و به نشونه ی " گمشو برو تو 
 .. همون بفرمایید داخل خودمون دراز کرد "

  ! رفتم تو اتاق و در و بستم ، به درک که آیسان پشت در بود
به اتاق انداختم ، تقریبا پونزده متری می شد .. دیواراش نخودی بود و  یه نگاه

یه تخت دو نفره یه گوشه ی اتاق بود .. و یه میز آرایشم سمت راست تخت و 
یه در که حدس می زدم سرویس بهداشتی باشی روبروی تخت .. حیـــف .. 

  .. فقط یه آشپز خونه کم داشت وگرنه خونه ی توپی می شد
 و رو تخت انداختم و به سقف خیره شدم ، هیچ فکری تو مغزم نداشتمخودم 

..  
هیچ حس خاصی هم نداشتم ، نسبت به این عمارت و زندگی جدید ، تنها 

حس خوبی که داشتم حاکی از پیدا کردن مامانم بود . زیر لب خدایا شکرتی 
 .. گفتم و به سمت در اتاق غلت زدم

 .. ب که تقه ای به در خوردچشمام داشت گرم می شد واسه خوا
 :سیخ سرجام نشستم وبه در نگاه کردم ، یه تقه ی دیگه ... با کسلی پرسیدم 

 بله ؟
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در باز شد و قامت همون خانومی که پایین دیده بودمش نمایان شد .به 
 . انگلیسی گفت که مادرم پایین منتظرمه

لم می خواست عین دو پا داشتم ، دو تا دیگه هم قرض کردم و د بدو .. خیلی د
این رمانا از رو میله ها لیز بخورم ، اما من خانـــوم بودم .. این کارا در حد من 

 نبود .. واال ، با این خونه زندگی برم از میله ها سر بخورم ؟ 
خندیدم و خاک برسرتی حواله ی افکارم گرفتم، یک ساعتم نمیشه اومدی ها 

 . ، جو گرفتت عجـــیب
ون خانوم مهربونه راهنماییم کرد سمت یه گوشه از سالن، رفتم پایین ، هم

مامانم و آیسان سر میز نشسته بودن و بحث می کردن ، اما از اونجایی که ترکیه 
  ( طبق معمول)ای بود هیچی نفهمیدم 

با انرژی یکی از صندلیای کنار مامان و کشیدم بیرون و نشستم ، حاال آیسان با 
قا روبروم بود .. لبخندی زدم و دندونام و به اون چشمای بر افروختش دقی

 .. نمایش گذاشتم
سعی کردم عادی برخورد کنم و قیافم و چپ نکنم، آخه چند نوع غذا می 

 .. خورن که چی ؟ آخرش همش تو معده مخلوط می شه ،یه نوع می شه دیگه
مامان بشقابی به دستم داد ، با لبخند قدرشناسانه نگاهش کردم و مشغول شدم 

، آیسان یکی دو قاشق بیشتر نخور و در حالی که به شدت قاشقشو تو ظرف 
 .. می کوبید از جاش بلند شد و به سمت پله ها دوید

وا .چرا همچینه این ؟ من که مشکلی باهاش ندارم ، هر کی مشکل داره 
خودش حلش کنه .. مامان کلی قربون صدقم رفت و بعد با هم به اتاقم رفتیم 

فاقات این چند سال گفتم براش .. اونم با اشتیاق به تمام حرفام و از تموم ات
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گوش می داد ، البته جاهایی که اسم بابا رو می آوردم اشتیاقش چند برابر می 
 .. شد

با یاد آوری آیهان ازش خواستم که تلفنشو بهم بده تا باهاش تماس بگیرم ، با 
  .. خوشرویی به تلفن گوشه ی اتاق اشاره کرد

 .. ت تلفن پرواز کردمبه سم
 . تا تو با این گل پسر حرف می زنی ، منم برم یه اتاق واست آماده کنم-

 ..سرمو تکون دادم و پر از عشق نگاهش کردم
سریع شماره ی آیهان و گرفتم اما جواب نداد .. نزدیک ده بار تماس گرفتم اما 

لی فتاده بود ،خیهربار نا امید تر از دفعه ی قبل شدم ..استرس بدی به جونم ا
 .. بد

به زیر گردنم چنگ انداختم، اما دلشورم کم نشد .. دوباره شمارشو گرفتم که 
 .. صدای فوق غمگینش تو گوشم پیچید

 ..الو-
 الو سالم آیهان،دیانام ، چرا گوشیتو جواب نمی دادی ؟-

 .. صداش به یکباره انرژی گرفت
یدا کردی.. درسته ؟ االن چطوری دیانا ؟ خوبی ؟ آرال گفت که مامانتو پ-

 کجایی ؟ چی شد ؟ شناختت ؟ 
 . لبخندی رو ل*ب*م نشست

 .. نفس عمیق بکش و بعد ادامشو بپرس-
 . خندید
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 . زود باش دختر ،جواب بده مردم از فضولی-
 .. تک تک به سواالش جواب دادم

 خاله مهین چطوره ؟-
 .. آه عمیقی کشید

 .. دیانا..راستش-
 راستش چی ؟ -
ن حالش خیلی خوبه ، خیلی خیلی خوب ، ولی یه عمل قراره انجام بده ماما-

  . که باید بیایم ترکیه
 .. جیغ خفه ای از هیجان کشیدم

 خداروشکر که حالش خوبه ، خداروشــــکر ... کی میاین ترکیه ؟-
 . دور و بر یه هفته دیگه-

مهین و .. کلی از ذوق دیگه رو پام بند نبودم ، هم آیهان و می دیدم هم خاله 
حرف واسه آیهان داشتم ، باید بهش می گفتم ، از اون حسی که تازه تو دلم 

 .. پیدا شده بود ، از حسم نسبت به آرال
 . وای وای ، عالـــیه آیهانی ، الهی فدای خالم بشم ،دلم واستون یه ذره شده-
 فدای خالت بشی ؟ یکمم فدای من شو خب ، چجور رفیقی هستی ؟ -

 .. دم و بیشعوری نثارش کردمجیغی ز
 . خیلی خب تو نشو ، من فدات می شم-
 .. خدا نکنه دیوونه ، من برم یکم بخوابم ، خیلی خستم-
  ! منم جای تو همش تو بیمارستان خواب بودم خسته می شدم خب-
 . کوفت آیهان ، کوفتــا .. فعال عزیزک-
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 .فعال پرنسسم-
پریدم بیرون که بــــوم .. خوردم به یه گوشی و قطع کردم و با ذوق از اتاق 

چیزی ... بله ، آیسان عین میرقضب نگاهم می کرد ، لبخند زورکی ای زدم و 
 .. دماغ له شدم و تو دستم گرفتم

 .. چشم غره ای بهم رفت
 کوری مگه ؟-
 ! آره از بس کوچولویی ندیدمت-

م بودم ، آیسان دروغ می گفتمـــا ، من از اون کوچولوتر بودم ، تازه تپل تر
 . خیلی رو فرم بود

 .. دندون قروچه ای کرد و رفت تو اتاق و در و بهم کوبید
شونه انداختم باال و با بی خیالی رفتم پایین ، سراغ مامانمو از همون خانوم 

 . مهربونه گرفتم که گفت : خانوم رفتن استراحت کنن
 .. اعت دوازده شب بودمگه قرارنبود اتاق منو آماده کنن ؟ البته حقم داشت س

به سمت در ورودی رفتم تا یکم تو باغ قدم بزنم،با این که خیلی از تاریکی می 
 . ترسیدم اما خوابم نمی برد

پامو از در که گذاشتم بیرون ، لرز کوچیکی تو تنم نشست ، خیلی تاریک بود 
، تمام چراغا خاموش بودن و صدای جیرجیرکا به ترسناکیش اضافه می کرد ، 
درست مثل این فیلم ترسناکا، یه جن کم بود تا قشنگ سکته کنم، پشیمون از 

تصمیمم به خونه برگشتم و به اتاق مهمون رفتم ، زیر پتو خزیدم و چشمامو 
بستم ، تمامی صحنه های ترسناکی که تو عمرم دیده بودم مثل یه فیلم از 
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کردم ، جلوی چشمم رد شد .. پتو رو روی سرم کشیدم و خودمو مچاله 
 .. چشمامو فشردم اما بدتر شد

 . انقد با خودم کلنجار رفتم تا خوابم برد
 

با احساس نوازشی روی موهام بیدار شدم ، عطر مامان و خوب شناخته بودم ، 
آروم آروم موهامو ناز می کرد .. منم قصد بیدار شدن نداشتم .یکم که گذشت 

 و بعد از کش و قوس دادن فکر کردم البد دستش اذیت می شه ، پس بلند شدم
 .. به بدنم محکم دستمو حلقه ی گردنش کردم و لپشو ب*و*سیدم

 . صبح بخیر مامان جون-
 . ظهر بخیر دخترم-

 . پیشونیم و ب*و*سید و ازم فاصله گرفت
 . تا دست و صورتت و بشوری ، غذا آمادس ، بیا پایین-

انداختم که وحشت  سر تکون دادم و به سمت سرویس رفتم ،یه نگاه به خودم
کردم ، بدون مراعات کردن ، شونه ی روی میز آرایش و برداشتم و موهام و 

 . شونه کردم
با دیدن یاشار خان در راس میز ، وحشت و خشم به دلم افتاد .. سالم کوتاهی 

کردم و کنار آیسان نشستم ، یاشار با نگاه تیزش تک تک اجزای صورتم و 
 .. نشونه گرفت

 . خوش اومدی-
  ..همین و گفت و تمام 

 . ممنون-
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 . انقدر آروم گفتم که بعید می دونم شنیده باشه
 آیسان: مامان کدوم اتاق و واسه دیانا آماده کردی ؟

 . اتاق روبروی اتاق تورو-
آیسان اخماشو در هم کرد ، فکر کنم می خواست بگه " خیلی خوشم میاد 

  " ، اتاق روبروی منم دادین بهشازش 
  "! ی گفت ، منم حتما می گفتم "چه تفاهمیاگه م

اما حیف ، حیف که نگفت . بعد از صرف صبحونه خواستم بلند شم که با 
 حرف یاشار خان سنکوپ کردم ـ

 . بشین کارت دارم -
گاه به چشمای مامان نگاه کردم ، کمی استرس توی چشماش موج می  ناخودآ

 . زد
 . دستامو به هم گره کردم و نشستم سرجام

تو از این به بعد جزئی از خانواده ی ما محسوب می شی، درسته که یک خان -
زاده نیستی اما سعی کن مثل یک خان زاده رفتار کنی ، نمی خوام به خاطرت 

، سر ساعت هفت اسم خانوادگیم لکه دار شه ! اینجا هر چیز قانونی داره 
ی از بهره می مونصبح، صبحونه خورده می شه ، اگه دیرتر بیدار شی دیگه بی 

صبحونه ، ساعت دوازده ظهر هم ناهار و چهار عصر میان وعده و ساعت 
هفت شب شام . دیرتر از این ساعات سر میز حاضر شی چیزی پیدا نمی شه . 

شب و نمی تونی بیرون از خونه بمونی و نهایتا تا دوازده شب می تونی بیرون 
 . باشی
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نی ، فقط با کسایی که در حد و ـ با هر کسی هم نمی تونی رفت و آمد ک
شانت باشن ! به همه اعضای اینجا باید احترام بذاری ، در راس همه ی امور 

 من باید تصمیم گیرنده باشم ، ملتفت شدی ؟ 
متعجب فقط سر تکون دادم و با یه ببخشید از جام بلند شدم و به اتاق مهمون 

ا من که سرباز نبودم ، پس پناه بردم ، اینجا کم از پادگان نظامی نداشت ! ام
مجبور نبودم به حرفای یاشار خان گوش بدم .. اون هیچ نسبتی با من نداشت ! 

 . بعد از دو تقه ،در باز شد و مامان اومد تو .. کمی این پا و اون پا کرد
 . یاشار یکم سخت گیره ، میدونم ، باهاش راه بیای کاری به کارت ندارم-

 . مپوزخندم و تو دلم خفه کرد
 . من با پدرم راه نیومدم ، اونجا نبودم که با نا پدریم راه بیام

 اوهوم، می فهمم ـ-
 . اومد کنارم و دستم و گرفت

 پاشو ، پاشو بریم اتاقت و نشونت بدم ـ-
 و عین جوجه اردک دنبالش راه می رفتم ، روبروی یه در قهوه ای رنگ ایستاد

بازش کرد ، اتاق بزرگی بود ، بی حوصله چشم چرخوندم ، کمد دیواری و میز 
آرایش و تخت یه نفره ، از همه بیشتر پنجره ی بزرگ با اون پرده ی یاسی 

رنگش به چشمم اومد .خوبه باز پنجره داره ، آدم یه هوایی می خوره . زورکی 
 . لبخند زدم

 . ممنون-
 همین ؟ نکنه خوشت نیومد ؟ -
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 . چرا خوشم اومد . خیلی ممنون-
 . مامان انگار فهمیده بود یه چیزی به مزاجم خوش نیومده

راستی من خودم خونه گرفته بودم ، اونجا رو پس می دم ، سر کار هم می رم -
 . تا یه مدت که یه پولی گیرم بیاد ، از اینجا می رم و مزاحمتون نمی شم

 .. مامان اخم کرد
? بعد این همه سال پیدات کردم بعد اینجوری می گی دخترم این چه حرفیه-
 ؟
نه آیسان ، نه یاشار خان از من خوششون نمیاد ، منم عالقه ندارم جایی که -

 . اضافه هستم بمونم
 چهره ی زیبای مامانم حسابی سرخ شد 

 . من شرمندم-
 . ب*و*سیدمش و گفتم : دشمنت شرمنده مامانیم ، هستم فعال اینجا

 . داد و با قدمای سنگین از اتاق رفت بیرونسرش و تکون 
حوصلم سر رفته بود حسابی ، سر کار که نرفته بودم و قصد نداشتم برم ، پس 

  !یه راه داشتم ، یه حموم مشتی 
باریکال ، باریکال ، انقد شامپو تو حموم بود که نمی دونستم کدوم و به کجا 

 ! بزنم
توت فرنگی تو دماغم پیچید ، همون و در یکی از شامپو هارو باز کردم که بوی 

 . خالی کردم رو سرم و حسابی موهام و چلوندم
حوله رو چنگ زدم و دورم پیچیدم ، وارد اتاق شدم که با دیدن آیسودا 
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 . جیـــــــــغ فرابنفشی کشیدم
یک متر پرید باال و با خشم متکا رو به سمتم پرت کرد ، جا خالی دادم . از 

 . ر حموم صدای ناهنجاری درست شدبرخورد متکا با د
 . چته وحشی ؟ سکته کردم دیانا ، چشم سفید الهی به زمین گرم بخوری -

چشمامو گرد کردم . به در اتاق اشاره کردم و گفتم : این و واسه تو گذاشتن 
 .گلم

دوباره به دستش اشاره کردم و به حالت نمایشی که مثال دارم در می زنم تو هوا 
 . دادمدستم و تکون 

 با این حرکتم که آشنا هستی عسلم ؟-
 . به سمتم خیز برداشت که سریع متکا رو حائل بینمون قرار دادم

عقب نشینی کرد و در حالی که از اتاق می رفت بیرون گفت : پایین منتظرتیم 
 . ، می خوایم بریم بیرون ، زود آماده شو

و پوشیدم ..با لوازم  از ذوق زیاد نفهمیدم چجوری از تو کمد لباس برداشتم
آرایش هایی که توی کشوی میز بود ، مختصر آرایش کردم و با شوق به سمت 

 . پایین روونه شدم
با دیدن قامت آرال که پشتش بهم بود ، برای لحظه ای دلم تو سینم لرزید ، 

 . مرده شوری نثارش کردم و سالم گفتم
 . به به ، سالم به روی ماهت-

آرال خندون رفت . لبخند محومو جمع کردم و جدی  آیسان چشم غره ای به
 .نگاهش کردم

 .بانمک-
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 . چیزی نگفت
 ! آیسودا : بریم دیگه ، دیر شد ها

فکر می کردم می ریم بگردیم یا جایی اما در کمال تعجب دیدم جلوی مغازه 
 .پدر بوراک توقف کرد

 اینجا واسه چی ؟-
 . خونه رو پس بدیم دیگه-

بیشتر از من به فکر خودم بودن .. چه دوستای ماهی . البته هومی کشیدم ، اینا 
آرال و فاکتور بگیریم که حس می کردم که احساسم نسبت بهش فراتر از یه 

 . دوسته
خونه رو پس دادیم ، وقتی واسه وسایال پرسیدم آرال گفت : سپردم خالی کنن 

 . خونه رو ، نگران نباش
همه جارو کرده بود و این خوشحالم می واقعا مونده بودم چی بگم ، آرال فکر 

 .. کرد
 

یه هفته از رفتنم تو اون عمارت می گذشت ، سعی می کردم کار به کسی 
نداشته باشم ، کسی هم کار به کار من نداشت .. سرکار می رفتم و بر می 

گشتم ،مامان خیلی اصرار کرد تا ماشین بگیره برام ، اما از اونجایی که رانندگی 
گفتم نمی خواد و با تاکسی رفت و آمد می کردم ، روز چهارم وقتی  بلد نبودم

یاشار خان ماجرارو فهمید چنان علم شنگه ای به پا کرد که بیا و ببین .. می 
گفت ما آبرو داریم ، با این همه پول و پله دخترمون با تاکسی می ره و میاد .. 
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شت ، به طرز عجیبی از اون روز به بعد واسم یه ماشین با راننده شخصی گذا
از این وضع ناراضی بودم و دلم می خواست یه بالیی سر یاشار خان با این 

 . افکارش بیارم ، اما دستم بسته بود
آیهان بهم گفته بود که کارای خاله یکم درست کردنش طول می کشه ، واسه 
همون پروازشون رو به تعویق انداخته بودن ، یاشار خان اصال راضی نبود که 

ن کار کنم ، اونم توخونه ی اوکتای خان .. اما وقتی با صدای نسبتا بلند فریاد م
زدم " احترامتون واجب ، ولی تا حاال کسی واسه زندگیم تصمیم نگرفته و 

 ". نخواهد گرفت ، چون اجازش و نمی دم
همین حرفم باعث دندون قروچه اش شد ، اما دیگه چیزی نگفت و دست از 

 . سرم برداشت
ک و آیسودا خیلی بهتر شده بودن و آیسودا کم کم داشت خودش و تو دل بورا

بوراک جا می کرد ، از این موضوع خوشحال بودم. نفرت آیسان رشد کرده بود 
 ! و نیشه و کنایه هاش بی امون .. البته من چندان اهمیتی نمی دادم
با در زدن تو همین افکار بودم که در باز شد و آرال وارد شد .. خواهر برادر 

مشکل دارن کال ، این و خیلی وقت بود کشف کرده بودم . به نظر پریشون 
 .میومد

 چیشده ؟ -
 این کت و شلوار کی آماده می شه ؟ -
 کم مونده ، واسه چی ؟ -
 . الزمش دارم ، اگه می تونی سریع تر کاراشو کن-

گاه گفتم : خب مجبور هر چی ز و با چشمای ریز شده نگاهش کردم ، ناخودآ
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 . یک بار بپوشی ، نگهدار و دوبار بپوش
یکی دیگه از کشفیاتم این بود که آرال لباساشو بعد از پوشیدن نگه نمی داره و 

 ! معلوم نیست چیکارشون می کنه
 . اخماشو در هم کرد

 .تو سرت به کار خودت باشه-
 بهت زده نگاهش کردم ، اولین بار بود که اینطوری حرف می زد . نگاهم و که

 دید گفت : معذرت می خوام ، اصال حالم خوب نیست ـ
شونه باال انداختم و لب برچیدم ، خوب نیست که نیست ، حتما باید بزنی تو 

 !پر یکی دیگه ؟
 . چیزی نگفتم و مشغول شدم که سایش و باال سرم حس کردم

 دیانا ؟ -
 . سوالی نگاهش کردم . زورکی لبخند زد

 . ی فشار رومهاز دستم ناراحت نباش ، خیل-
 . منتظر نگاهش کردم تا بگه چه فشاری

 . بابام می گه باید زودتر با آیسان عروسی کنم-
 .. قل*ب*م از تپش ایستاد

 .باصدای لرزون وخفه ای گفتم:خب،به سالمتی مبارک باشه
 .خدامیدونه چقد گفتن این حرف واسم سخت بود

س دیگه ای رودوست چی چی وبه سالمتی؟من به آیسان عالقه ندارم من ک_
 .دارم، با آیسان خوشبخت نمی شم
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چشمام گرد شد و ضربان قل*ب*م رفت رو هزار ، رو تیره ی کمرم عرق 
 .. سردی نشست

 !خیلی بی مقدمه گفتم:کیودوست داری؟
 

 ... اگه آیسان نامزدم نبود، مطمئن باش تا االن گفته بودم اون_
 .شد حرفش وادامه نداد و باسرعت از کارگاه خارج

یعنی کی و دوست داشت ؟ حس حسادت توی دلم باعث خشمم می شد ، از 
حسادت متنفر بودم ، االنم به کسی که نمی شناختم داشتم حسودی می کردم 

 !، این دیگه آخرشـــه 
هجوم اشک و به چشمام حس کردم ، اما حتی حوصله ی اشک ریختن هم 

  .. نداشتم ، نمی خواستم ضعیف باشم
 .دماغ کارکردن نداشتم. سرم و روی میز گذاشتم وچشمام و بستمدیگه دل و 

نه دیانا، نه؛ آرال با آیسان ازدواج نمی کنه هنوز که اتفاقی نیفتاده...آرال 
دوستش نداره پس حتما مانع میشه واسه ی این ازدواج ولی...ولی یکی 

 .دیگرودوست داره اگه ازآیسان جدابشه و...نه،نه این امکان نداره
چیزای خوب فکر کن،مثالفکر کن؛ اونی که آرال میگه تو باشی،توعشق به 

 .آرال باشی
 .با این فکرم یه امیدی تودلم به وجودآمد

باصدای زنگ گوشیم به خودم اومدم.به شماره نگاه نکرده گوشی و وصل 
 .کردم

 بله؟_
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 .سالم پرنسسم_
 خوبی آیهانی؟_
 خوبه خوب،توخوبی؟_
 .شکر،منم خوبم_
 !رفتساماصدات گ_
 .اره خستم یکم_
 .خب بروخونه استراحت کن_
 .. حسش نیست_
 ، چی شده ؟چرا -
 هیچی -
 چه خبر از آرال و بوراک ؟ -

 .. پوزخندی رو ل*ب*م نشست
 .آرال تا چند وقت دیگه عروسی می کنه ، بوراکم هست-
 .آهان مبارک ان شاء الله قسمت من وتو_

 . رنگ تر شدبعدازگفتن حرفش قهقه زد... پوزخندم پر
 .ایشاال لباس دومادیت وخودم بدوزم_
 .فدای پرنسسم بشم من_
 !اوووه،خدانکنه_
 اگه گفتی پس فردا کجام؟_

 . به یکباره از حالت غمگین به هیجانی مبدل شدم
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 !ترکیـــــــــه؟_
 .آفرین خانم باهوش_
 .آیهانی نمیدونی چقدرخوشحالم کردی_

 . ذوق توی صدام کامال مشهود بود
 .اوهوم من خودم می دونم که حضور من باعث خوشحالیته_
 .ایش اصال هم اینطوری نیست ،من واسه ی دیدن خاله مهین خوشحالم_
 !ِا اینجوریاست دیگه؟_
 . بله ، دقیقا همینجوریاست_
 !پس حاالکه اینجوریه خبری از اومدن نیست_

 !بدجنـــــــس:صدای جیغم و روسرم انداختم و فریاد زدم 
  نـــزن من گوش هام و الزم دارما جیغ_
 آیهان جونم؟_
 جونم؟_
 یه چیزی رومی دونستی؟_
 !چی رو؟_
 .این که دلم خیلی برات تنگ شده_
 .برودخترجون برو خرخودتی_
 .ابرازعالقه هم بهت نیومده_

 
 .تقه ای به درخورد
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 .آیهان یه لحظه گوشی رونگه دار_
 .باشه عزیزم_

 !ب این درزددربازشدوآرال اومدتو.چه عج
 

 سالم ، می تونم بیام داخل ؟ _
 !ابرو باال انداختم ،چه مودب 

 . سالم ، حتما_
 . دوباره گوشی و دم گوشم گذاشتم

 .ببخشیدعزیزم_
 .نگاه کن چه عزیزمی راه انداخته، من خرنمیشم_
 .خرکه هستی گلم_

 .و بعد لبخند مرموزی زدم ،آرالم با لبخندی تلخ بهم نگاه میکرد
 .ت تومن سربه بیابون میزنمازدس_
 ! قبال سر به بیابون میذاشتن ها-
 . اه دیانا ، منظورم همون بود-
 . خو معذرت بخواه-
 . ببخشیــــد-
 افرین پسرخوب،آرال پیشمه کاری نداری؟_
 .نه پرنسسم بهش سالم برسون ،مواظب خودتم باش_
 .توام مواظب خودت باش، به خاله مهینم سالم برسون_
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 .احافظ پرنسسمچشم،خد_
 .خداحافظ عزیزم_

 .روبه آرال گفتم:آیهان سالم رسوند
 .. لرزش صدام رو نروم بود ، نمی خواستم آرال بفهمه

 .سالمت باشه_
 . باچشم های پرازغم نگاهم کرد

بانگاهش دلم گرفت، مرده شور این دل و ببرن ، تو این هیر و ویری عاشق 
 . شدنم کم بود

 کی بودپشت تلفن؟_
 .گفتم:بمیرم برات خل شدی زیرلب

 !توام جای من بودی خل می شدی_
 .خاک توسرم ،چقدرگوش هاش تیزه

 .آیهان بود_
گاه به صورتش خیره شدم ،با خنده  آرال باصدای نسبتا بلندی خندید.ناخودآ

 . دوست داشتنی تر می شد
 حس کردی تواین چند وقته الغرتر شدم؟_

 .سرموبه معنی آره تکون دادم
 .دا اندازم و بگیر واسه کت و شلواراپس ، فر-

 .این دفعه سرموبه نشونه ی باشه تکون دادم
 میشه زبونت و ببینم؟_

 .زبونم ومیخواست چیکار؟چشمام گردشد و زبونم و آوردم بیرون



wWw.Roman4u.iR  354 

 

 .. با شیطنت نگاهم کرد ، بازم اون لرزش لعنتی تو سمت چپ سینم
 .خداروشکرفکرکردم زبونت وگربه خورده_

 .حرفش پقی زد زیر خنده بعدازگفتن
منم همینجوری داشتم نگاهش می کردم که دوباره زد زیر خنده!پسره ی 

 .دیوونه
بخاطرخنده بریده بریده گفت:ز...زبونتو..بده ت...تو ، اون چشماتم االناس 

 .که بیفته کف دستت
 .تازه به خودم اومدم

بستم . مشغول  چشم غره ای بهش رفتم و دهنم و که اندازه ی غار باز شده بود
 . کارم شدم

 دیانا؟_
 بله؟_

 .جواب چیزی جزسکوت نبود
 .ِاهم_
 .هیچی یادم رفت_

گاه این ضرب المثل تو  شونه هاموباالانداختم ، دیوونه بود این آرالم .. ناخودآ
 " دیوانه چو دیوانه بیند خوشش آید "ذهنم پررنگ شد 

 ن کت و شلوار دیگه ندوزمن برم، یکم کاردارم ،اومدم فقط بگم که بعد از ای_

. 
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 !دلم نمی خواست بره، کاش می شد بهش بگم بمونه
 .نه کاری ندارم_
 .بابای_

 .مثل بچه ها گفت بابای
 .درجوابش گفتم:بابای

 .. چشمکی زدورفت بیرون. واقعا روانی بود، یه دقیقه غمگین یه دقیقه شاد
** 

ابی دیرم شده بود، به به ساعت نگاه کردم نه شب رو نشون میداد. اوه،اوه حس
 .سرعت ازکارگاه خارج شدم

 راننده:سالم خانوم دیر کردین ؟
 .سالم ،بله، کارم یکم طول کشید_

 . وارد عمارت شدم ، حوصله ی مواخذه های یاشار خان و نداشتم
 .. با دیدن مامان کنار یاشار خان به سمتش پرواز کردم

 .سالم دخترخوشگلم خسته نباشی_
 .مرسیسالم مامانی _
 .میگم غذات وبیارن تواتاق_
 یاشارخان اجازه میدن؟_

 . خودمم متوجه لحن پر کنایه ام شدم
، مامانم تقصیری نداشت که ، نگاه مامانم غمناک شد،ازخودم متنفر شدم

 .اونابامن مشکل داشتن
 .ببخشیدمامان منظوری نداشتم_
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 .میدونم عزیزدلم بهش فکرنکن،غذاتواالن میارن_
 . به گونش زدم و تو اتاقم رفتمب*و*سه ای 

 .بعدازنیم ساعت تقه ای به درخورد و مامانم با آیسان وارد اتاق شدن
 .مامانم غذاروکنارتختم گذاشت

 .مرسی مامان جونم_
 .نوش جون دخترم_

 . غذاموتوی سکوت خوردم،توجهی هم به نگاهای سنگینشون نکردم
 مامان جونم؟_
 جون دلم؟_
 .یهان میانپس فردا خاله مهین وآ_
  .جدی میگی؟خیلی دوست دارم زودتر ببینمشون_

 :دست هاشو توی دستم فشردم وگفتم
 .اونام مشتاق دیدارتن قربونت برم_

آیسان وسط حرفمون پریدوخیلی بی مقدمه گفت:چرا با آیهان ازدواج 
 نمیکنی؟ 

  .. ازسوالش عصبی شدم.دلم می خواست یکم بچزونمش
نکرده ، منم که مثل بقیه دخترا نیستم خودم و به آیهان از من خواستگاری  -

 .زور بندازم به کسی ، تازه من و آیهان مثل خواهر و برادریم
 . مامان با زیرکی نگاهم کرد ، منظورم به خودش بود که قالب آرال شده بود

شونه هاش وباالانداخت وگفت:آدم بایدباکسی ازدواج کنه که دوستش داشته 
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 .که خیلی همومی خواییم باشه، مثل من وآرال
 

دندونام و روهم ساییدم،هووف این دوباره بدون هیچ دلیلی آرال و کشید و 
من برم، یکم _ . وسط ، البته یه" آره جون خودت" هم تو دلم بستم به بیخش

 . کاردارم ،اومدم فقط بگم که بعد از این کت و شلوار دیگه ندوز
 

 !بمونه دلم نمی خواست بره، کاش می شد بهش بگم
 .نه کاری ندارم_
 .بابای_

 .مثل بچه ها گفت بابای
 .درجوابش گفتم:بابای

 .. چشمکی زدورفت بیرون. واقعا روانی بود، یه دقیقه غمگین یه دقیقه شاد
** 

به ساعت نگاه کردم نه شب رو نشون میداد. اوه،اوه حسابی دیرم شده بود، به 
 .سرعت ازکارگاه خارج شدم

 دیر کردین ؟ راننده:سالم خانوم
 .سالم ،بله، کارم یکم طول کشید_

 . وارد عمارت شدم ، حوصله ی مواخذه های یاشار خان و نداشتم
 .. با دیدن مامان کنار یاشار خان به سمتش پرواز کردم

 .سالم دخترخوشگلم خسته نباشی_
 .سالم مامانی مرسی_
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 .میگم غذات وبیارن تواتاق_
 یاشارخان اجازه میدن؟_

 . وجه لحن پر کنایه ام شدمخودمم مت
، مامانم تقصیری نداشت که ، نگاه مامانم غمناک شد،ازخودم متنفر شدم

 .اونابامن مشکل داشتن
 .ببخشیدمامان منظوری نداشتم_
 .میدونم عزیزدلم بهش فکرنکن،غذاتواالن میارن_

 . ب*و*سه ای به گونش زدم و تو اتاقم رفتم
 .مامانم با آیسان وارد اتاق شدن بعدازنیم ساعت تقه ای به درخورد و

 .مامانم غذاروکنارتختم گذاشت
 .مرسی مامان جونم_
 .نوش جون دخترم_

 . غذاموتوی سکوت خوردم،توجهی هم به نگاهای سنگینشون نکردم
 مامان جونم؟_
 جون دلم؟_
 .پس فردا خاله مهین وآیهان میان_
  .جدی میگی؟خیلی دوست دارم زودتر ببینمشون_

 :توی دستم فشردم وگفتمدست هاشو 
 .اونام مشتاق دیدارتن قربونت برم_

آیسان وسط حرفمون پریدوخیلی بی مقدمه گفت:چرا با آیهان ازدواج 
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 نمیکنی؟ 
  .. ازسوالش عصبی شدم.دلم می خواست یکم بچزونمش

آیهان از من خواستگاری نکرده ، منم که مثل بقیه دخترا نیستم خودم و به  -
 .ی ، تازه من و آیهان مثل خواهر و برادریمزور بندازم به کس

 . مامان با زیرکی نگاهم کرد ، منظورم به خودش بود که قالب آرال شده بود
شونه هاش وباالانداخت وگفت:آدم بایدباکسی ازدواج کنه که دوستش داشته 

 .باشه، مثل من وآرال که خیلی همومی خواییم
 

بدون هیچ دلیلی آرال و کشید و دندونام و روهم ساییدم،هووف این دوباره 
 . وسط ، البته یه" آره جون خودت" هم تو دلم بستم به بیخش

اونکه آره ولی آدم بایدبفهمه طرفم بهش عالقه داره یانه ،باعشق یه طرفه _
 . ازدواج کردن فایده نداره که ، اون زندگی نمی شه

 ه؟چی باصدایی که شبیه به فریادبودگفت:منظورت ازاین حرفی که زدی
 .خیلی ریلکس گفتم:منظوری نداشتم همینطوری گفتم

 
 .خواست چیزی بگه که مامان جلوشوگرفت

 .دخترای خوشگلم بهتره کم کم بخوابین خواهرتم خستس_
مامان ازگونم ب*و*سیدوشب بخیرگفت وازاتاق رفت بیرون. سعی کرد آیسانم 

 ببره اما موفق نشد .بی تفاوت بهش دراز کشیدم 
 !دودرگوشم گفت:شبت به فناخواهرجونیآیسان خم ش

 . نیشخندی هم پشت بندش زد . پشتشو بهم کرد و به سمت در رفت
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 . بالشت رو برداشتم و صداش زدم
 .وقتی به سمتم برگشت بالشت وبه صورتش پرت کردم

 .امیدوارم کاب*و*س ببینی_
 .بعدبادستم براش ب*و*س فرستادم

 .کوبید باحرص ازاتاق خارج شد و در ومحکم بهم
 .خودش پاروی دمم گذاشت من که کاریش نداشتم واال

به محض بستن چشمام ،تمام خاطراتی که با آرال داشتم، ازایران که باهام 
 .تصادف کرد تا امروز مثل برق ازجلوی چشمام رد شد

سرجام نشستم و کالفه دستی توی موهام کشیدم.سعی کردم بخوابم ، اما باز 
 ... همون صحنه هابه محض بستن چشمام .. 

 .به سمت دستشویی طبقه پایین رفتم ویه آبی به سروصورتم زدم
 .دردستشویی رو بازکردم ،بادیدن شخص روبه روم جیغ بنفشی کشیدم

 . دستشوگذاشت رودهنم وگفت:ساکت باش دختر
 .و بعد هم با اون اخمای عب*و*سش نگاهم کرد

 چراجیغ کشیدی؟_
 .چون ترسیدم_
 چراترسیدی؟_

 !سواالی بنی اسرائیلی میپرسه ها اینم
 .چون فکرکردم دزده_
بابات بهت یادنداده که خونه های اینجوری دوربین وهزارتانگهبان دارن ، در _
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 .ضمن هیچ دزدی نمیاد ازتوی دستشویی دزدی کنه
 

 . خوب شد گفتی! حیف بزرگتر بود ، احترام موهای سفیدشو نگه داشتم
 

 .باشه شماببخشید_
 . ده و میذاره از کنارش رد شم سر تکون می

 
**  

با پام ضرب گرفته بودم ، مامان دست یخ زدم و گرفت و با مهر فشرد ، زورکی 
لبخند زدم .شلوغی اونجا واسم نا آشنا نبود ، همه تو تکاپو بودن ، باالخره 

اعالم کردن پرواز نشسته ، با شوق به محوطه نگاه کردم و دنبال یه آبی رنگ 
می گشتم ، مامان هم دست کمی از من نداشت ، با دیدن آیهان و خاله آشنا 

مهین بی توجه به مامان به سمتشون پرواز کردم و خاله رو تو آغشوم فشردم ، 
صورتشو غرق ب*و*سه کردم .به سرفه افتاد ، فشار زیاد باعثش بود ، ازش 

ت ، برداشفاصله گرفتم و تازه توجهم به آیهان جلب شد ، یک قدم به سمتم 
 .. عجیب دلم می خواست ب*غ*لش کنم

اما نمی شد ، صدای گریه ی بلند خاله مهین و مامان حواسم و از آیهان پرت 
کرد ، به سمتشون برگشتم ، هر دو هم و ب*غ*ل کرده بودن و زار می زدن ، 

دستی  .. مردم خیلی عادی با این صحنه برخورد می کردن ، خب معلومه عادیه
م نشست ، به آیهان نگاه کردم ، لبخندی زد و به مامان اینا اشاره روی شونه ها

کرد ، از حواس پرتیم سو استفاده کرد و من و به سمت خودش کشید ، دستش 
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دور کتفم حلقه شده بود .. حواسم پی مامان اینا بود ، انگار دلتنگیشون رفع 
می گرفت و نشدنی بود ، مامان هر چند دقیقه یک بار از خاله مهین فاصله 

صورتشو نگاه می کرد و دوباره به آغوشش می رفت .. تحت تاثیر صحنه ی 
مقابلم اشکام روون شده بود ، این رفتارشون نشون می داد چقد صمیمی 

  .. هستن
آیهان با نوک انگشتش اشکام و پاک کرد و گفت : می دونم به خاطر دوریه من 

 . پیشتم اشک می ریزی ولی نگران نباش یه چند هفته ای
 . با ذوق فراوان به سمتش چرخیدم و موهاشو کشیدم ، نهایت ابراز عالقم بود

خیلی خوشحالم که اینجایید ، دلم واسه هردوتون تنگ شده بود ، بیشتر  -
 . خاله ، مرسی که همش خبرای خوب می دی

لبخندی زد و ناگهانی من و به طرف خودش کشید ، دستاش دور کمرم حلقه 
برای لحظه ای بند اومد ..معترض اسمشو صدا زدم و تالش کردم شد ، نفسم 

که از آغوشش برم بیرون، باالخره رضایت داد و حلقه ی دستاشو باز کرد، 
انگشت اشارمو که تهدید وار روی صورتش گرفتم ب*و*سید و گفت: خب 

 . دلم تنگ شده بود
چشمای  چشم غره ای بهش رفتم و به سمت مامان اینا بر گشتم، با دیدن

براقشون دویدن خون و زیر پوستم حس کردم . مامان به سمت آیهان میره و 
 . مادرانه اونو در آغوش می کشه

خدا لعنتت کنه ای نثار آیهان و چشمای شیطونش کردم ، لب خونی کرد و 
 .. اخمی کرد ، نیشم باز شد وابرو باال انداختم
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ه کرد و گفت : ماشین اونجاس ، از فرودگاه بیرون رفتیم . مامان به ماشین اشار
 . بیاید

خاله مهین تند سرشو به چپ و راست تکون داد و گفت : نه دیال جان ، ما می 
 . ریم هتل

اخمی صورت مامان و پوشوند و درحالی که خاله رو به سمت ماشین سوق 
 مگه ما خونه نداریم ؟  ?می داد گفت : مهین جان هتل چیه 

 . خاله مهین لب گزید
 .  منظورم این نبود ، مزاحم شما نمی شیمدیال-

پشت بندش چشم و ابرویی به آیهان رفت که یعنی تو هم یه چیز بگو دیگه ، 
آیهان بی خیال شونه هاشو انداخت باال و گفت : من تو خیابونم می تونم 

 .. بمونم ،ولی حاال که خاله دیال اصرار داره بریم اونجا دیگه
 . که انقدر فهمیدس ، پس بریم مامان : آ قربون پسرم بشم

 .. خاله مهین چشم غره خفنی به آیهان رفت و به سمت ماشین رفت
 .. در طول مسیر مامان و خاله مهین یک سره از خاطراتشون می گفتن

  ?خاله : وای دیال یادته دوران حاملگیت و 
 مامان خندید و گفت : منظورت آیهانه ؟ 

دم ،با شنیدن اسم آیهان کنجکاو به جلو گنگ و گیج به صحبتشون گوش می دا
 . خم شدم

 ! خاله قهقه ای زد و گفت : وای یادته ؟ چقدر اون روز خندیدیم
  ?آیهان : کدوم روز ؟ چیکار کردم باز من 

دیال ، ماهای آخر حاملگیش بود  :خاله مهین درحالی که لبخند داشت گفت
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 ؟  خاله این چیه تو شکمت :که تو رفتی و ازش پرسیدی 
 . یه بچه ی خوشگل موشگل :دیال هم گفت 

تو هم نه گذاشتی نه برداشتی و گفتی : چجوری یه بچه رو خوردی که جا شده 
 تو شکمت ؟ 

با شنیدن این قسمت بلند بلند زدم زیر خنده و آیهان با حرص و نیشخند 
حتما باید منو جلوی این آی کیو  :نگاهم کرد و بعد رو به مامان اینا گفت 

 گ جلوه می دادید ؟ خاطره ی خوب از دیانا ندارید ؟ خن
خاله و مامان خندیدن و سر تکون دادن ..خوشحال از اینکه از من آتو ندارن 

رو به آیهان شکلکی در آوردم که متقابال به حالت مسخره ای ل*ب*ا*شو 
جمع کرد و ردیف باالیی دندوناشو به نمایش گذاشت .با ورودمون به عمارت 

 . وتی زد و سرشو نزدیک گوشم آورد : عجب خونه ای دارید کلکآیهان س
 . پوزخند زدم ، متوجه شد

 ، نکنه کوچیکه راضی نیستی ؟  ها-
 . و چشمکی ضمیمه حرفش کرد

 . درسته، راضی نیستم ، ولی از کوچیک نبودنش-
 . کمی متعجب نگاهم کرد و بعد گفت : خــــاک تو سرت

حالت نمایشی خاک ریختن تو سرم تکونشون داد و  دوتا دستشو برد باال و به
 !گفت : خاکـــا خاکـــ 

 . اخمی کردم و بی ادبی نثارش کردم ، لبخند گله گشادی تحویلم داد
بی توجه بهش سمت آیسان و یاشار خان که منتظر مهموناشون بودن رفتم و 
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دا ، خ سالم کوتاهی گفتم ، آیسان سر تکون داد ویاشار خانم اصال محل نداد
 . بده پول .. واال پولداره که پولداره .. یه جو شعور نداره

سری از روی تاسف تکون دادم ، وقتی مامان با ذوق پرید سمت یاشار خان و 
، خاله مهین و آیهان و معرفی کرد ، یاشار خان خیلی سرد گفت : خوشبختم 

 . خوش اومدید
رد ، این مرد اصال دوست آیهاِن همیشه بیخیال ، داشت با اخم نگاهش می ک

 . داشتنی نبود
 . خاله : ممنون

 . ، خاله مهینم بلده پس ، اینا همش اثرات مثبت آیهانهای جانم انگلیسی 
، مامان می خواست دو تا اتاق جدا بهشون بده که خاله مهین وارد خونه شدیم 

 . گفت الزم نیست و با پسرش کنار میاد
 ! آبجیت چقد بد عنقه :آیهان با شیطنت دم گوشم گفت 

 . و بعد صاف نشست .سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم
 دوباره اومد نزدیک و گفت : می گم ، من بیام اتاق تو ، مشکلی نداری ؟ 

بهش نگاه کردم تا اثری از شوخی ببینم ، اما قیافش کامال جدی بود ..ولی 
 . چشماش می خندید

 . حرصی پوفی کردم
 . دارمچرا خیلی مشکل -
 . مشکلتو حل کن-
 وا، این همه اتاق ، چرا اتاق من ؟ -
 . خب من مهمونم ، باید لوازم آسایشم و فراهم کنی-
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 ... اخمی کردم و انگشت اشارمو به سمت یاشار خان گرفتم
 .میزبان ایشونن ، می تونی بری تو اتاق یاشار خان-

 . قیافشو ترسیده کرد
 .بیدار شم و دیو دو سر ببینم باال سرمنه نه ، می ترسم برم نصفه شبی -

سری به نشون تاسف تکون دادم که به حالت شیطونش برگشت و گفت : ولی 
 . اتاق تو خوبه ها ، نصفه شب پاشمم یه پری زشت می بینم

 . اوال زشت خودتی ، دوما پری ها همشون خوشگلن-
 .. سخت نگیر دیانا ، اوم .. ببین همه جا استثناء هست-

 .. لی محسوس به آیسان اشاره کرد که سریع زدم رو دستش تا بندازتشبعد خی
 مثال تو فکر می کنی شیطان ها زشتن ، ولی یه شیطان خوشگل روبروته ـ-

منظورشو گرفتم ، نتونستم خودم و کنترل کنم و ریز خندیدم ، سرم و انداختم 
ز جمع ا پایین تا کسی متوجه نشه . گوشی آیسان زنگ خورد ، با یه ببخشید

فاصله گرفت ، خاله مهین و مامان با یاشار خان در حال صحبت بودن ، یاشار 
خان کالفه و بی حوصله به نظر می رسید ، معلوم بود اصال عالقه ای به گوش 

 . دادن بحث خانوما نداره
 .. شونه باال انداختم ، به تو چه آخه ؟ باز رفتی تو کنکاش کردن زبان بدن

 .. آهنگ می خوندم و توجهی به کالفگی آیهان نمی کردم تو دلم واسه خودم
 حالم سرجاشه تو که باشی همیشه در کنارم  )

 ( .. تنهات نمیذارم تو هم تنها نرو تنها نذارم
باصدای آیسان که می گفت اوکتای خان و خانوادش میان اینجا حواسم بهش 
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ت شدم ، جمع شد ، تپش قل*ب*م زیاد شد ، دستم که روی زانوم بود مش
 .. آرالم میاد .. آرال

با تکرار اسمش تو ذهنم گر گرفتم ، ای خدا این چه حسیه .. نمی خوام ، نمی 
خوام گرفتار بشم ، هر چند که شده بودم ، دیر بود واسه این حرفا ، باید کمتر 

 .. بهش فکر کنم ، آرال نامزد خواهرمه
گاه نگاهم سمت آیسان کشیده شد ، با لبخند ز یباش مشغول صحبت ناخودآ

با خاله مهین شد ، انگار تنها کسی که اخماش نصیبش می شد من بودم ! با 
دیدن صورت زیباش اعتماد به نفسم و از دست دادم .. اما با یاد آوری اینکه 
آرال دوسش نداره به حالت عادی برگشتم که حرف آرال تو ذهنم تکرار شد " 

 " یکی دیگه رو دوست دارم
که بادش خالی شده ، شدم . حرصم گرفت و گره ی دستام مثل بادکنکی 

 . محکم تر
 .. من عاشق آرال نیستم ، عاشقش نیستم .. اااه .. نیستم نیستم

 . سرمو تکون دادم که صدای ذوق زده ی آیسودا تو گوشم پیچید
بلند شدم ومودبانه به همشون سالم دادم ، به آرال نگاه نکردم ، می خواستم به 

 !کنم هیچ حسی بهش ندارم و می تونم ازش چشم پوشی کنم  خودم ثابت
آیسودا و فاطیما رو ب*و*سیدم ، فاطیما خیلی با مهر بود ، درست برخالف 
اون چیزی که تو اولین دیدار فکر می کردم بهم ثابت شه بود ، فاطیما خیلی 

خوب بود ، مهربون بود ، سر زنده و شاداب بود .. زن خوبی بود .به نظر 
ومد آرال و آیسودا شیطنتاشون و از مادرشون به ارث برده باشن ، هر چند که می

اوکتای خان هم در عین با جذبه بودنش با محبت بود ، اوکتای خان و بیشتر از 
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 . یاشار خان دوست داشتم و احترام خاصی براش قائل بودم
 آیهان و آرال مردونه هم و در آغوش کشیدن و خوش و بش کردن ، به سمت

مبل سه نفره ای رفتیم و با آیسودا و آیسان نشستیم ، کنار آیسودا بودم .. نمی 
 . خواستم با آیسان تماسی داشته باشم

آرال و آیهان روبرومون نشستن ، اعصاب متشنجم تشدید شد ، اینهمه جا ... 
 حتما باید روبروی ما مینشستن ؟

ده شد ، مشغول باالخره اراده ام در هم شکست و نگاهم سمت آرال کشی
صحبت با آیهان بود .از این زاویه سه رخ دیده می شد ، جذابیتش بیشتر به 

چشم میومد ، سنگینی نگاهم و حس کرد و کامل سرش و به طرفم چرخوند 
گاه اخم کردم و رو ازش گرفتم ،  ،به نشونه ی احترام لبخندی زد که ناخودآ

 ودمم نمی دونستم ،آیسانمیتونستم نگاه متعجبشو حس کنم . دلیل اخمم و خ
و دیدم ، جوری به آرال نگاه می کرد که هر لحظه امکان داشت غرق بشه ، بی 

طاقت از جام بلند شدم و در حینی که داشتم سمت آشپز خونه می رفتم از 
قصد پاش و لقد کردم که آخخخ بلندی گفت و نگاه از آرال گرفت ، لبخند 

 خوبی آیسانی ؟  : ظلومی گفتمپیروزمندانم و مخفی کردم و با لحن م
آیسودا با ابروهای باال پریده نگاهم می کرد ، حقم داشت ، من و محبت به 

 آیسان ؟ 
 . آیسان با دندونای رو هم کلید شده نگاهم کرد

 . معذرت خواهی هم که بلد نیستی-
 . قیافم و مثل عالمت سوال کردم
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 تو ؟  چرا باید معذرت خواهی کنم ؟ واسه دراز بودن پای-
 . همه توجهشون به ما بود ،خشم آیسان چند برابر شد

 . نه به خاطر کوتاهی پاهای خودت معذرت بخواه -
 . با لحنی مضحک گفتم : ببخشید که تیر برق نیستم

ی ریز آرال و آیسودا .. چشم غره ی  حرفم همانا و خنده ی بلند آیهان و خنده
 ! یاشار خان و بعد صدای محکمش : دیانا معذرت بخواه

سکوت کل سالن و فرا گرفت ، حتی صدای نفس کشیدنم نمیومد ، پوزخندی 
 . زدم ، انگار با بچه ی پنجساله حرف می زنه

  ! یاشار:دیانا
خودم بودم ، لحظه ای دلم از جدیت صداش لرزید ، من با دخترش و خواهر 

 . اون حق دخالت نداشت .. حق خورد کردن من و نداشت
به چشماش نگاه کردم و با لحن استواری گفتم : کار اشتباهی نکردم که عذر 

 . بخوام
از گستاخیم جا خورد ، با همون نیشخند وارد آشپز خونه شدم و یه لیوان آب 

ت کردم .. دستی ریختم ، الجرعه لیوان و سر کشیدم ، دستای لرزونم و مش
روی مچ لباسم نشست، از انگشتای کشیدش گرفتم و تی شرت مشکی 

رنگش چشمم و نوازش داد ، با دیدن چشمای آرومش سریع آستینم و از زیر 
 دستش کشیدم ـ

 . لعنت بهت آرال .. لعنت . تپش قل*ب*م چند برابر تر شد
 . در سکوت نگاهش می کردم و جوابم نگاه پر از حرفش بود

 . ا یاشار خان لج نکن دیانا ، به نفعت نیستب-
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 . از حالت خلسه اومدم بیرون و پوزخندی زدم
 من با کسی لج نمی کنم ، موضوع بین من و آیسان بود ، حق دخالت نداشت-

. 
 . اخماش کمی در هم رفت

 مشکلت با آیسان چیه ؟ -
دی حسواز آیسان دفاع می کرد ؟ می گفتم مشکلم چیه ؟ می گفتم منی که ا 

بیزار بودم به خاطرت به خواهرم حسودی می کنم ؟ می گفتم مشکلم اینه 
آیسان تو آیندته ولی من نه .. می گفتم هرچند تو آیسان و دوست نداشته باشی 

بازم باید باهاش ازدواج کنی ؟ چی باید می گفتم به این نگاه پر سوال .. 
م طر تلخ و گس داشتچشمام و بستم و نفس عمیقی کشیدم ، انتظار حس یه ع

، اما به جاش یه عطر خنک و ترش تو بینیم پیچید ، به پیشونیم چین دادم و 
چشمام و باز کردم . بی هیچ حرفی از آشپز خونه رفتم بیرون و آرال و با یه دنیا 

 . یه سوال تو نگاهش تنها گذاشتم
بی تفاوت وارد سالن شدم و سرجای قبلیم نشستم ، همه به حالت اول 

دشون برگشته بودن و مشغول صحبت بودن ، فقط من زیر سنگینی نگاه خو
خشمگین یاشار خان در حال ذوب شدن بودم ، آرال کالفه سرجاش برگشت و 
نگاهی عمیق بهم انداخت ، جوابش لبای کج شده ی من بود که سعی داشتن 

ونه اش ، سرش روششبیه لبخند بشن . آیسان تغییر مکان داد و کنارش نشست 
گذاشت و مشغول حرف زدن شد ، نمی تونستم نگاه خیره امو ازشون بگیرم ، 

 . آیسان با خشم نگاهم کرد
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پوزخندی زدم و سرم و چرخوندم ، برای لحظه ای چیز عجیبی رو شونه ام 
سنگینی کرد ، شاید غم نگاه آیهان بود .یادم رفته بود ، باید باهاش حرف بزنم 

 . بگم و از احساسم به آرال نسبت بهش
حتما می تونه کمک یا راهنمایی ای تا این مورد بکنه ، به بوراک لبخند زدم که 

 . جوابم لبخند پر معنایی شد
 کنارم نشست و به انگلیسی پرسید : زبانت در چه حاله؟ 

 . خندیدم و به ترکیه ای گفتم :خوب
خندید..کوتاه .. پر از غم ، نگاهش که چرخید روی آیسان و آرال دردشو 

گاه سرم به سمت آیسودا چرخید ، داشت ل*ب*ش و می  فهمیدم ، ناخود آ
جوید و به بوراک و نگاه در گردشش نگاه می کرد . درکش می کردم .. حس 

خیلی بدی بود ...بوراک و دوست داشت ولی بوراک یکی دیگرو ، درست 
 .. مثل من که آرال و دوست داشتم اما اون

دم ، اون شب مزخرف ترین شب عمرم بود ، پوزخندی به افکار هیچ و پوچم ز
خصوصا وقتی یاشار خان گفت تا هفته ی دیگه مهمونی ای می گیره و نامزدی 
آیسان و آرال و رسمی اعالم می کنه ، انقدر اون لحظه قل*ب*م فشرده شد که 

متوجه نگاه خیره ی آرال نشدم ، از آیسودا درخواست کردم بمونه، کمی مردد 
کتای خان و فاطیما چرخوند و در نهایت فاطیما با لبخند و نگاهش و بین او

 . اطمینان چشماش و به معنی قبول کن باز و بسته کرد
 . ازش ممنون بودم

لباسام و با لباس راحتی عوض کردم و در حال مسواک زدن بودم ، چشمام 
سرخ سرخ بود ، دلیلشو نمی دونستم اما گلومم خیلی درد می کرد ، حس 
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تم اما می تونستم بغضو حس کنم . چشمای ملتهبم و باز و بسته گریه نداش
 . کردم و از دستشویی خارج شدم

آیسودا گوشه ی تخت کز کرده بود و زانوهاشو در آغوش گرفته بود ، لبخند 
، قطره تلخی زدم و آهسته کنارش نشستم ،دستم و رو شونه اش گذاشتم 

 . اشکی از چشمش چکید
*ت و بلندش گذاشتم و به عقب هولشون دادم . دستم و روی موهای ل*خ

 .. نگاهم کرد ، توی نگاهش خیلی حرفا بود .. خیلی دردا
من که هر کاری واسش می کنم ،  ?چرا بوراک فقط اون و می بینه ؟ چرا دیانا -

اما اون عاشق آیسانیه که هیچ حسی بهش نداره و از قضا نامزد بهترین دوستش 
 . می شه

د ، ماهیچه های دستم منقبض شدن ، دستم مشت شد و نوازشم متوقف ش
 . آروم اومد پایین

سعی کردم امید بخش ترین لحن ممکن و به کار ببرم .. اما مگه می شه 
 خودت نا امید باشی و به کس دیگه امید بدی ؟ 

 . خب . شاید مشکل همینه-
 پرسشگر نگام کرد : مشکل چیه ؟ 

بکنی ، منظورم اینه که... حاضر  خب خودت گفتی حاضری براش هر کاری-
 . نباش .. یعنی ..چیزه ..امم

 .نگاه منتظرش فشار دندونام و رو ل*ب*م زیاد تر کرد
 .یکم بهش بی محلی کن-
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 . اخماش در هم شد
 . نمی تونم -
 چرا نتونی ؟ -
 ! خب ، خب من عاشقشم-

 . اخمام در هم شد
 . *ق*صمخب منم عاشقم ، اما دلیل نمی شه به هر سازش بر-

 . چشماش گرد شد و اشکاش بند اومد ، تازه متوجه سوتی ای که دادم شدم
 تو عاشقی ؟ عاشق کی ؟ -

 دوباره ل*ب*م و گزیدم ، دیانا شد یه بار عین آدم یکی و دلداری بدی ؟ 
 . هــ....هیچکی-

 . با هیجان دستامو گرفت و چهار زانو نشست
 کیه ؟ خودت االن گفتی عاشقی. زود باش بگو -

می گفتم عاشق کسیم که هفته ی دیگه  ?مستاصل نگاش کردم ، چی می گفتم 
 یا می گفتم عاشق داداشتم که یکی دیگرو دوس داره ؟ ?نامزد خواهرم می شه 

  . هیچ کدومشون گزینه های خوبی نبودن ، سرم و تکون دادم
 . هیچی بابا ، یه چیزی پروندم دیگه-

 . زیرکانش دست و پام و گم کردمچشماشو ریز کرد ، زیر نگاه 
 ! فکر نمی کردم بهم دروغ بگی ، یا شایدم یهم اعتماد نداری

از حرفش جا خوردم ، منظورم و بد برداشت کرده بود ، لعنتی ..برای خاتمه 
 . بحث گفتم : نه اینطور نیست آیسودا باور کن

ماد بهم اعت ، اگه نبود بهم می گفتی عاشق کی هستی ،چرا دقیقا همین طوره -
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 . می کردی همونجور که من کردم
 . چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم

 ! خب ... خب .. اون ا..اون آیهانه-
با گرد شدن چشمای آیسودا چشمای خودمم گرد شد ، مثل توپی که بادش و 

 . خالی کرده باشن شد
 . جدی ؟ فکر می کردم کس دیگه ای باشه-

 مثال کی ؟  :با دقت پرسیدم 
 . رشو تکون داد و هیچکی زیر لبیشو شنیدمس
 یعنی تو حاضر نیستی به خاطر آیهان هرکاری کنی ؟ -

 ای بابا ، اخه من که عاشق آیهان نبودم ، حاال چی بگم به این .زورکی خندیدم

. 
  . خب ، نه هرکاری-
 چی کار می کنی که جذبت شه ؟ -

 . چشمام درشت شد . ولی بعد لبخند جذابی زدم
 . زی نیست کاری کنم ، خودم خدادادی جذابمنیا -

 . خندید و زد به بازوم . روی تخت خزیدم و وادارش کردم بخوابه
حداقل اتفاق خوب اون شب وجود آیسودا بود ، خوشحال بودم که دروغ گفته 

 بودم ، نمی خواستم کسی بفهمه عاشق آرال شدم ـ
رستان بستری کردن تا بعد فردای اون روز خاله مهین و به مدت سه روز تو بیما

عملش انجام شه ، هیچکس استرس نداشت ، اما می گفتن عمل تو این سن 
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 . ممکنه بازگشتی نداشته باشه ، حاال هر چقدم که حال بیمار خوب باشه
 اما هممون ته دلمون روشن بود ، فقط نگاه دردمند آیهان بود که عذابم می داد

. 
شب دومی که خاله مهین بیمارستان  باید سریع تر باهاش حرف می زدم ،

بستری بود فاطیما مارو به صرف شام دعوت کرد ، آیهان نمی خواست بیاد اما 
وارد . . خاله مهین زورش کرد که حالش خوبه و نیازی نیست پیشش بمونه

حیاط عمارت که شدیم قل*ب*م تند تر از حد معمول می تپید .با دیدن آرال 
 . و مشت کردم تا به هیجان درونیم مسلط بشم تپشش دو برابر شد ، دستام

، با آیهان بهشون سالم دادیم اما فایده ای نداشت ، بوراک و آرال کنار هم بودن 
.بوراک با خوشرویی جواب داد اما آرال سالم زیر لبی گفت و بعد نگاه اخم 

آلودی بهم انداخت که زمان برام ایستاد ... خیره ی نگاه دلخورش بودم که 
هان دستش و پشت کمرم گذاشت و به داخل هدایتم کرد . چرا حس می آی

کردم نگاه آرال دلخوره ؟ شاید به خاطر این بود که سر کار نرفتم ،ولی آرال 
  ! خودش اجازه داد که نرم، پس واسه این دلخور نبود

شونه انداختم باال ، واقعا گوش دادن به حرفاشون حوصله سر بر بود ، آیسان و 
ا از مد حرف می زدن و سعی داشتن چشم هم و در بیارن ، دستامو دور آیسود

فنجون حلقه کرد و به ل*ب*م نزدیکش کردم ، صدای خفه ی آرال و که پشت 
 . سرم شنیدم فنجون از دستم ول شد و افتاد زمین

 . باید حرف بزنیم-
هین بلندی گفتم ، همه توجهشون جلب شد ، از جام بلند شدم و به طرف 
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ط دویدم ، رو شلوارم ریخته بود و پام می سوخت ، نمی دونم با چه حیا
 . نیرویی پریدم تو حوض وسط حیاط

 . با حس خنک شدن پوستم ،خوشی زیر پوستم دوید
 دیانا خوبی ؟ -
 چی شد ؟ -
 پات خیلی سوخت ؟ -
 . بیا بیرون از اونجا-

م ایستاده با شنیدن صدای نگران بچه ها چشمام وباز کردم ، همشون روبرو
بودن و نگام می کردن ، به بزرگترا گفتم خوبم و چیزیم نیست ، اونام خیلی 

راحت رفتن تو خونه ، آرال به سمتم اومد و دستشو سمتم دراز کرد ، می 
 . خواست کمکم کنه برم بیرون

با شیطنت خندیدم و آروم ، طوری که فقط خودمون بشنویم گفتم : از آب 
 بازی که بدت نمیاد ؟ 

و قبل از اینکه از بهت در بیاد مشتی آب به صورتش پاشیدم که آیسودا پر از 
هیجان جیغ کشید . آرال با دهن باز نگام می کرد ، قطره هایی که از موهاش 
سر می خورد و تا به چونش می رسید باعث شده بود فکر کنم خیلی جذاب 

یدتو آب ، دو تا شده ، و واقعا هم شده بود . نامردی نکرد و با یه حرکت پر
 .دستاشو محکم تو آب کوبید که حجم زیادی آب رو صورتم پاشید

پامو محکم تو آب تکون دادم و به سمت صورتش بردم ، عالوه بر صورتش 
 . پیراهنشم خیس شده بود ، خندیدم
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بچه ها بیرون از حوض به آب بازی ما می خندیدن که آیسودا با یه حرکت 
و بوراک و آیهان خیس خالی شدن ، و اون بود  ناجوانمردانه پرید تو حوض

شروع آب بازی گروهی ما .. فارغ از همه جا به نزدیک ترین کس آب می 
پاشیدیم و سر خوشانه می خندیدم ، آرال از پشت سرم صدام کرد ، برگشتم 

طرفش ، مشت پر آبشو به طرف صورتم پخش کرد ، بلند بلند خندیدم که 
 . ، شیطون وجودم فعال شده بود ساکت شد و فقط نگاهم کرد

به سمتش رفتم و با لبخندی کذایی نزدیکش شده ، با یه حرکت کوبیدم تخت 
سینش که پرت شد توی حوض.چشماش گشاد شد و با حرص بلند شد ، فرار 

و بر قرار ترجیح دادم و از حوض پریدم بیرون ، با اون لباسای خیس سنگین 
 . مشده بودم و نمی تونستم خوب بدو ا

  . باالخره با جیغ جیغ آیسان که می گفت : بسه سرم گیج رفت
ایستادیم ، آرال چشم غره ای نثارش کرد و به سمت عمارت رفت . آیسانم به 

 . دنبالش ،دست کمی از دم نداره این بشر
 . آیسودا : بریم بهت لباس بدم ، تا مریض نشدی

عذبی بود قشنگ ، احساس م از آیسودا تپل تر بودم بنا براین لباساش جذب تنم
می کردم ، آیسودا دستم و کشید و رفتیم پایین . فاطیما و مامان با شیطنت 

نگاهمون می کردن ولی یاشار خان با خشم ، اوکتای خان هم با لبخند محوی 
، تره ای از موهای خیسم و از صورتم کنار زدم و عین دخترای خوب نشستم 

بود که عزم رفتن کردیم . خوشحال بودم سرجام .ساعت نزدیکای دوازده شب 
چون دیگه طاقت نگاه سنگین آرال و نداشتم. به حالت اولش برگشته بود و با 

 . اخم نگاهم می کرد
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منم که اصال به روی مبارکم نمی آوردم ، با آرال صمیمانه خداحافظی کردم که 
 . سر تکون داد و زیر لب جواب داد

** 
رفت که صداش کردم ، چشمای منتظرشو به  آیهان داشت به سمت اتاقش می

 .چشمام دوخت .لبخند احمقانه ای زدم
 حوصله داری یکم قدم بزنیم ؟ -

یه نگاه به ساعتش کرد و بعد نگاه عاقل اندر سفیهانه ای نثارم کرد ، بادم 
 . خوابید

 . اما پشیمون شد و گفت : پنج دقیقه دیگه پایین باش
 . ست حسابی هم بپوش ، مریض شدی انگارعطسه کردم که گفت : یه چیز در

 . یه عطسه دیگه . سر تکون دادم و سمت اتاقم رفتم
لباسای آیسودا رو سریع عوض کردم و با پوشیدن لباسای خودم احساس 

 . راحتی به سلول سلول بدنم منتقل شد
 . شنل بافتنی کرم رنگ و از کمد برداشتم و رو دوشم انداختم

 . از پله ها رفتیم پایین
 بیرون بریم یا همینجا ؟ -
 . همینجا . بیرون دیر وقته-

تایید کرد و مشغول قدم زدن شدیم ، سوز سردی اومد که شنل و بیشتر پیچیدم 
 . ، نگاه مواخذه گر آیهان لبخند به ل*ب*م آورد

 سردته برگردیم تو ؟  -
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 . نه خوبه-
 . از کنمبازم سرشو تکون داد ، هوفی کشیدم و سعی کردم سر صحبت و ب

 آیهان ؟ -
 هوم ؟-
 تا حاال عاشق شدی ؟ -

از سوال ناگهانیم جا خورد و ایستاد ، کامل به سمتم چرخید و عمیق به 
 . چشمام خیره شد . منتظر نگاهش کردم

 رنگ نگاش تغییر کرد و با خونسردی پرسید : چطور ؟ 
 . هیچ طور ، خب سوال پرسیدم دیگه-
 .آره شدم-

 . ستادم و دستامو کوفتم بهمبا هیجان روبروش ای
 خب کی ؟ -

 . سرشو انداخت پایین و با نوک پاش به زمین ضربه زد
 .نمیشناسیش- 

 . بعدسرشو آورد باال و به صورتم خیره شد .هومی کشیدم
 . خب ... منم ...اوم یه حسایی دارم-
 چه حسایی ؟ -
م عاشق نمی تونم دقیق واست توضیح بدم ، ولی حس می کنم دارم ... دار-

 . می شم
 . چشماش گرد شد

 عاشق می شی ؟ عاشق کی ؟ -
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 . شونه انداختم باال و به شنلم محکم تر چنگ زدم
 . نمیشناسیش-

 . اخماش و در هم کشید
 . جدی ؟ ولی فکر می کنم آشناس -

 . شیطنت کالمش مجبورم کرد نگاش کنم
 جدی ؟ خب فکر می کنی کیه ؟ -
 . اوم .. بذار حدس بزنم-

 . و منتظر بودم ساکت
 خب چیشد ؟ حدس زدی ؟ -
 . نچ ، خیلی سخته ، خب یه کمکی کن-
 چه کمکی ؟ -
 اول اسمش چیه ؟ -

 . ضربان قل*ب*م زیاد شد
  .. آ-

  .. چند ثانیه متعجب نگام کرد و بعد بلند بلند خندید
 چرا زودتر نگفتی عاشقمی فنچ ؟ -

 . ی بهم خیره شدچشمای تعجب زدمو نادیده گرفت و با لبخند جذاب
فاصله ی بینمون و کم تر کرد و با صدایی که شبیه به زمزمه بود گفت : فکر 

 . نمی کردم حسامون یکی باشه
خشکم زد ... به معنای واقعی بدنم یخ کرد ، عرق سردی از روی ستون فقراتم 
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 ... لغزید و تا گودی کمرم رفت . آیهان با چشمای مشتاقش منتظر جوابم بود
 . نقد کند می گذشت که نمی دونستم چی بگمزمان ا

وقتی دید حرفی نمی زنم ،ادامه داد : همیشه می خواستم به خودم بقبولونم که 
حسم بهت مثل یه برادره ، اما اینطور نبود ، هر چقد بزرگتر می شدی بیشتر 

می فهمیدم این حس، حس برادر به خواهر نیست . سه ساله که لحظه لحظم 
ری می شه دیانا ، چیزی بهت نگفتم ، قصدم نداشتم بگم چون به خاطر تو سپ

نمی خواستم ذهنت و در گیر کنم و می خواستم اگه قراره عشقی بینمون باشه 
دوطرفه و به خواست خودت باشه ، اما .. امشب مثل اینکه خدا دلش واسم 

 . سوخت .. دیانا نمی دونی چقد خوشحالم کردی ، خیلی دوست دارم
هابا روی صورتم می ریخت ، حس بدی توی دلم پیچ می خورد، اشکام بی م

از خودم متنفر بودم ... آیهان فکر می کرد به خاطر حرفای اونه، خواست 
 . اشکام و پاک کنه که سرم و عقب کشیدم ، لبخند تلخی زد

راستش فکر می کردم با اومدنت به ترکیه عاشق کسی دیگه بشی و بعد از  -
رسیدم عاشق بوراک یا آرال بشی ، بیخود و بی جهت دیدن پسرا همش می ت

حساس شده بودم ، من و به خاطر همه ی اون سرزنشا و عصبانیتا ببخش ... 
 . حاال می دونی که همش به خاطر حسی بود که بهت دارم

یه قدم عقب رفتم و دستم و جلو دهنم گرفتم ، آیهان نگران شد .. خدایا من و 
بعد برگشتم و به سمت عمارت دویدم . حرفای بکش ... عقب عقب رفتم و 

آیهان آتیشی به قل*ب*م زده بود که خاموش کردنش کار اشکامم نبود . تو 
اتاق دویدم و در و بستم ، سرم و تکیه دادم به در و چشمام وبستم ، کنترل 

اشکام دست خودم نبود و دست دلم بود . دلم که حاال راز بزرگی براش بر مال 
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ی تاب شده بود . سر خوردم و روی زمین تو خودم مچاله شدم. شده بود و ب
خــدا... ناخونام و به شنلم که رو زمین افتاده بود کشیدم ، فایده نداشت ، 

آروم نمی شدم . زانوهام و تو ب*غ*لم کشیدم و سرمو روشون گذاشتم . هر 
چی اشک داشتم ریختم اما بغضم سبک تر نشد که هیچ ، سنگیت و سنگین 

 .شد ، برای خفه کردن هق هقم دندونام و سر زانوهام فرو کردمتر
 چطور متوجه نشده بودم آیهان عاشقمه ؟ چرا ... چرا االن باید بفهمم ؟ 

احساس شرمندگی می کردم ، نسبت به آیهان وحسش ، نسبت به دلش ... 
پنجه هام و تو موهام فرو کردم و محکم کشیدمشون . کاش بهش نمی گفتم .. 

چیزی نمی گفتم . کاش تا ابد این راز پشت پرده می موند . لعنت بهت کاش 
  .. دیانا ، لعنت

 .آیهان فکر می کنه عاشقشی ، در حالی که نیستی ، گــــند زدی ، گنـــد
انقد گریه کردم که نفهمیدم همونجا خوابم برد . وقتی بیدار شدم بدنم حسابی 

سلوالی بدنم هم درد می کردن خشک شده بود و نمی تونستم تکون بخورم ، 
 . . روی پارکت خوابیده بودم

با یادآوری اتفاقای دیشب بی حال صورتم و شستم و رفتم پایین . همه سر میز 
نشسته بودن و داشتن صبحونه می خوردن . آیهان که سرش و بلند کرد سریع 

ش رسرم و انداختم پایین . نمی تونستم بهش نگاه کنم . باید از سو تفاهم د
می آوردم و بهش می گفتم که اشتباه می کنه . یه لقمه واسه خودم گرفتم اما از 

گلوم پایین نمی رفت ، ببخشیدی گفتم و به اتاقم پناه بردم . صدای پیامک 
 . گوشیم بلند شد ، چنگ زدمش .. از طرف آرال بود
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 . اگه می تونی از عشقت دل بکن و بیا سر کارت-
 سش نوشتم : منظورت چیه ؟ چشمام گرد شد ، سریع وا

 . هیچی ، زود بیا-
 یعنی چی از عشقت دل بکن و بیا ؟  -
 . خنگ شدی ؟ آیهان و می گم -

با دستای یخ زده به متن پیام نگاه می کردم ، گوشی و تو مشتم فشردم که زنگ 
 . خورد .صدای خشکش تو گوشی پیچید

 . زود تر برسون خودت و عجله دارم-
 .. آرال-
 چیه ؟-
 . باشه ، فعال-

گوشی و قطع کردم و لباسام و عوض کردم ، داشتم می رفتم بیرون که آیهان 
 سد راهم شد : میری سرکار ؟ 

 . ل*ب*مو گزیدم : آره
 . منم میرم بیمارستان ، خاله دیال ماشینش و داده بهم ، بیا می رسونمت-

ودن واهمه سرم و به چپ و راست تکون دادم ، از حرف زدن باهاش و کنارش ب
 . داشتم

 . نمی خورمت نگران نباش -
، دسته ی کیف و تو دستم فشردم و بی هیچ حرفی فشار دندونام بیشتر شد 

سوار ماشین شدم . تا خود مقصد سکوت بینمون حکم فرما بود ، هزار بار لب 
 . باز کردم بگم عاشقت نیستم اما زبونم نچرخید
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ان دووم نیاورد و سریع پرید جلوم ، باالخره وقتی از ماشین پیاده شدم آیه
 . نگاهم کرد و کالفه دستش و تو موهاش کشید

 . خواستم برم که آرنج دستم و گرفت ، روبروم ایستاد
 دیانا از دیشب یه طوری شدی . حرفام ناراحتت کرده ؟ -

 . سرم و انداختم پایین ، باید می گفتم که عاشقش نیستم
 . ط .. فقط فکر کنم یه سو تفاهمی شدهنه حرفات ناراحتم نکرده ، فق -
 چه سو تفاهمی ؟ -

لبای خشکم و با زبون تر کردم ، جرات نگاه کردن به چشماش و نداشتم ، 
 . سرم همچنان پایین بود

من گفتم کسی که دوستش دارم اول اسمش ) آ( هست ، مــ...منظورم -
 . تونبودی

 پس منظورت کی بود ؟ -
 .آ...آرال -

دستاش از دستم باعث شد سرم و بیارم باال که با دیدن آرال بهت جدا شدن 
 .زده ، خشکم زد

لب باز کردم تا حرف بزنم اما کلمه ای به ذهنم نمی رسید ،آرال با چشمایی 
 . که قد سکه شده بودن نگام می کرد ، آیهانم دست کمی از اون نداشت

به سمت کارگاه دویدوم ، نفهمیدم با چه قدرتی از کنار آیهان و آرال رد شدم و 
در و محکم بهم کوبیدم و وسایلم و یه گوشه پرت کردم ، شالم و با شدت 

 . ازسرم کشیدم که دور گردنم پیچید
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با حرص کشیدمش و انداختمش یه گوشه ، داغ کرده بودم و حرارت بدنم رو 
هزار بود ، از درون داشتم می سوختم .از بی چارگی همون وسط نشستم و 

 . ین دستام گرفتمسرمو ب
چه گندی باال اومد . االن آرال پیش خودش چی فکر میکنه ؟ اگه بگه دیگه نیا 

وای خدایا .. آیهان ... قیافه ی بهت زده اش از جلوی چشمم  ?سرکار چی 
کنار نمی رفت ، اگه بره و دیگه پشت سرشم نگاه نکنه... بدبخت شدم . 

 . بدبخــــــت
، با وحشت سر بر گردوندم و با چشمای سرخ آرال  در کارگاه با شتاب باز شد

روبرو شدم ، با ته مونده نیرویی که تو تنم مونده بود بلند شدم . باید چیزی 
می گفتم ، دهنم و باز کردم تا بگم اشتباه شد ، بگم من عاشقت نیستم به 

 . آیهان دروغ گفتم اما زود تر از من اون حرف زد
 کردی که چی ؟  دو نفر آدم و مسخره ی خودت-

 مات و مبهوت موندم ، منظورش چیه ؟ 
 . پوزخند صدا داری زد

به آیسودا می گی عاشق آیهانی به آیهان می گی عاشق منی ، این دورویی رو -
 . ازت انتظار نداشتم دیانا ، فکر نمی کردم تو هم مثل بقیه باشی
من مبهوت و بعد از گفتن حرفش و آوار کردن دیوار آرزوهام رو سرم رفت و 

 . تنها گذاشت ... نه می تونستم بشینم نه پاهام توان ایستادن داشت
بدتر از این نمی شد ، اون موقع تازه دلیل اخم و نگاه دلخور آرال و فهمیدم ، 

 . آیسودا بهش گفته بود چی بین ما رد و بدل شده
رو  شد وبا حالی نزار سرجام ایستادم ، انقد ایستادم تا باالخره پاهام خسته 
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  . زمین افتادم
تازه زندگی لعنتی داشت بهم روی خوش نشون می داد ، دیگه باید قید این 

کارم بزنم ، قید آیهان ، قید عشقم ... قید همه چیو ، باید تا آخر عمرم تو 
 . عمارت یاشار خان بمونم ، باید شاهد عروسی عشقم و خواهرم باشم

 .. لعنتی ، لعنتـــــــی
داشتم و از اونجا زدم بیرون ، دیگه روسری نداشتنم مهم نبود ، از وسایلم و بر

درون فرو ریخته بودم ... به بدترین شکل ممکن . به زنگای پی در پی گوشیم 
 ... اهمیت ندادم و به سمت تنها جایی که اون لحظه برام مونده بود رفتم

 ... خونه ی بوراک
 

رال عقب گرد کردم و به سمت تا دم در خونش رفتم ، اما با دیدن ماشین آ
ساحل رفتم ، واسم مهم نبود هیچ جا رو خوب بلد نیستم ، هیچی مهم 

 . نبود،فقط طرز فکر آرال نسبت بهم مهم بود که اونم خراب شده بود
روی یکی از نیمکت ها نشستم و به دریا خیره شدم ، باد سوزناکی می وزید 

 . . هیچـــــی ... واسم مهم نبود .دیگه چیزی اهمیت نداشت
به آبی بی کران خیره شده بودم ، موج هایی که خیلی آروم بودن و به زحمت از 

، تو کمتر از ده جاشون تکون می خوردن ... نیشخندی رو ل*ب*م نشست 
 دقیقه دو تا از عزیزترینام و از دست دادم .. نمی دونم چقد اونجا نشسته بودم

... 
گوشیم انقد زنگ خورد که شارژ باتریش  یک ساعت ! دو ساعت ! نمی دونم ،
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تموم شد و خاموش شد ، هوا تاریک تاریک بود ، از سرما دندونام بهم می 
 . خورد ، هوا زیادم سرد نبود ، دل من سرد شده بود ... خیلـــی

دستامو ب*غ*ل کردم و زانوهام و تو شکمم کشیدم ، زوجایی که دست تو 
 . ی کردن به درد دلم اضافه می کردندست رد می شدن و با تعجب نگاهم م

کاش اینجوری نمی شد ،کاش اصال با آیهان حرف نمی زدم ... آخرش که 
 ! چی دیانا ؟ باالخره که باید می فهمید ... اره ، ولی نه اینجوری

انقد غرق تو فکرم بودم که نفهمیدم کی کتشو انداخت روی شونم ، سر 
دم ، انقد بهش فکر کرده بودم که چرخوندم . بی تفاوت به روبروم خیره ش

 . رویاش انقد برام واضح شده بود
صبر کن ... این ، این که رویا نبود .با سرعت سرم و چرخوندم که رگ گردنم 

گرفت ، لبخند تلخی زد ، چند بار پلک زدم . بی جون اسمشو زیر لب زمزمه 
 . کردم ، بی حرف کنارم نشست

الت گشتیم . آخرشم فکر بوراک بود که گوشیت خاموش بود ، همه جارو دنب-
 . اینجایی

چیزی نگفتم و به دریا خیره شدم ، دستای گرمش روی دستای یخ زدم 
 . نشست

 چرا اینجوری اینجا نشستی ؟ -
 . جوابم فقط و فقط سکوت بود

قل*ب*م حتی دیگه تند نمی تپید . انگار همه چیز و از دست داده بودم ، حتی 
 .. احساسم به آرال و

من ... من متاسفم ، نمی خواستم با حرفام ناراحتت کنم ،ولی شوکه شده -
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 . بودم ، معذرت می خوام
وقتی دید جوابی نمی دم کالفه دستش و برداشت و چنگی به موهاش زد ، 

 . انگار به قلب من چنگ زد. لعنت
  . همین حرکتش تموم اون حسارو زنده کرد

 . ت می خواممی دونم زود قضاوت کردم ، ولی معذر-
-..... 

 دیانا ؟ -
-.... 

 . چرا ساکتی ؟ یه چیز بگو خب-
دندونام بهم می خوردن ، لرزش بدنم بیشتر شده بود ، چونم و تو دستش 
گرفت و به سمت خودش برگردوند ، با نگرانی و وحشت نگام می کرد ، 

 . چشمامو از صورتش برداشتم و به یقه ی پیراهنش خیره شدم
 . ، پاشوبریم چقد یخی دختر-

می خواستم بلند شم ، اما ماهیچه هام یخ زده بودن و نمی تونستم زانوهام و 
 . بکشم

با یه حرکت ناگهانی دستشو انداخت زیر گردنم و زانوم و ب*غ*لم کرد، به 
یکباره لرزشم بیشتر شد که بیشتر به خودش فشردتم ، حتی جون مقاومت 

 . نداشتم
کمی خم کرد و نفس عمیقی کشید ، برق اشک و در ماشین و باز کرد ، سرشو 

 ... تو چشماش دیدم ، شاید اشتباه می کردم اما چشماش برق می زد
 .روی صندلی گذاشتتم و بعد خودش سریع سوار شد و بخاری و روشن کرد
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سرم و به شیشه تکون دادم ، از تو شیشه زیر نظر داشتمش ، سرشو به پشتی 
 . ی زمزمه کردصندلی تکیه داد و زیر لب چیز

 . گوشیش و برداشت و دم گوشش گذاشت
 . سالم-

-... 
 . آره با منه-

-... 
 . نه شما نگران نباشید ، شارژ باتریش تموم شده بود . حالش خوبه-
 ....ـ-
 . چشم مراقبشم ، فعال-

 . گوشی و قطع کرد
 .مادرت بود-

م و از *ب*ا*د ، حتی نمی تونستم لتو دلم هومی گفتم ، وضعم فالکت بار بو
 . هم جدا کنم یه کلمه حرف بزنم

دیانا می دونم به خاطر اینکه آیهان و بپرونی اون حرف و زدی ، بیا امروز و -
 فراموش کنیم ، خب ؟ 

سر چرخوندم و چند ثانیه خیره نگاش کردم ، چشماش و بست و باز کرد ولی 
نید ، ر کنم شدیگه به چشمام نگاه نکرد . باشه ی آرومی زیر لب گفتم که فک

 . چون لبخندی تصنعی زد
 خب کجا بریم ؟ -
 . من و ببر خونه لطفا-
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سرش و تکون داد و ماشین و روشن کرد . تمام طول راه سرم و به شیشه تکیه 
 . داده بودم

کتش و از رو دوشم برداشتم ، به اندازه ی کافی عطرشو استشمام کرده بودم . 
یجم کرد : موهات خیلی قشنگه ، ولی وقتی از ماشین پیاده می شدم حرفش گ

 . روسری بذار
از دو پهلو صحبت کردنش حرصم گرفت و در ماشینش و بهم کوبیدم . با وارد 

شدنم به عمارت ، با سیلی از سواالی نگران مامان مواجه شدم . فقط تونستم 
 یه کلمه بگم : حالم خوبه . آیهان کو ؟ 

 .قیافش پکر شد
نکه تو رو رسوند اومد خونه و چمدوناشونو برداشت یکی دو ساعت بعد از ای-

 . ، گفت میره هتل
سر تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم ، انتظار کار دیگه ای و نداشتم ، می 

اون شب با خودم عهد بستم آرال و فراموش  . دونستم دیگه نمی خواد ببینتم
بهش بدم کنم ، از آیهان معذرت خواهی می کردم اما می خواستم یکم وقت 

 . تا از عصبانیتش کاسته شه
درست یه هفته از اون ماجرا می گذشت ، برخوردام باآرال به دو روز درمیون 
رسیده بود و از این موضوع ته دلم ناراضی بود ، انا وانمود می کردم راضیم . 

مامان به مالقات خاله مهین که عملش با موفقیت انجام شطه بود می رفت ، 
 . جرات روبرویی باآیهان و نداشتماما من نه ... 

همه چیز حالت روتین وار به خودش گرفته بود و انگار اون موضوع گرد غم به 
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 تک تک لحظاتم پاچیده بود ـ
آیسان دیگه تیکه نمی انداخت و قرار بود دو روز دیگه رسما با آرال نامزد بشه . 

صله بحث و خوشحال بودم که سرش شلوغه و وقت طعنه زدن نداره ، منم حو
 . جدل و نداشتم

آیسودا چند بار تو کارگاه به دیدنم اومده بود و سعی داشت از زیر زبونم حرف 
 ، اما موفق نشد ، حتی نمی خواستم ازش بپرسم که چرا به آرال گفته ؟ بکشه 

  ... با بوراک هم در حد یه تماس تلفنی ارتباط داشتم . متنفر بودم از اون روزا
تهیه ی تدارکات برای نامزدی بودن و فقط من بودم که عین  همه تو تکاپوی

میت نظاره گر این صحنات بودم ، قرار بود لباسشو من بدوزم اما اوکتای خان 
 . با دیدن وضعیتم گفته بود الزم نیست و کت و شلوار آماده گرفته بودن

واسه  مپیامکی که از طرف مامان بود و باز کردم : میام دنبالت بریم لباس بخری
 . جشن

بی حوصله گوشی و پرت کردم و به ادامه ی کارم مشغول شدم ، هوا کم کم رو 
 . به سردی می رفت

اونطور که من شنیده بودم ، قرار بود آرال و آیسان چند سال نامزد بمونن تا آرال 
 . خان بشه و بعد ازدواج کنن

ن فتم ، آخرشم اولیبی حوصله پا به پای مامان که پاساژ و متر می کرد راه می ر
انتخاب مامان و گرفتم . پیراهن بادنجونی کوتاهی که مدل پرنسسی داشت ، 

 . در کل زیبا بود . واسه کوتاهیشم مامان پیشنهاد پوشیدن ساپورت و ارائه داد
 . منم فقط به تکون دادن سر اکتفا کردم ، نای هیچی نداشتم

یخت و پاش ... دلم نمی قرار بود مراسم وتو کشتی بگیرن و خالصه کلی ر
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خواست برم ، چون هنوز باور نداشتم از دست دادنش و ، ولی باید می رفتم و 
مامان واقعا - . ، مال خواهرمبا تموم وجود قبول می کردم که مال آیسان می شه 

 . سرم درد می کنه
دیانا زشته ، نامزدی خواهرته ، حداقل واسه ده دقیقه هم که شده باید تو -

 . باشی مراسم
دستم و رو شقیقم گذاشت و تو دلم گفتم : آره نامزدی خواهرم و عشقم حاضر 
و آماده بودم ولی واقعا سر درد داشتم و بهونه ی خیلی خوبی بود برای نرفتن ، 

 . اما مامان زیر بار نمی رفت
خودمم حیفم میومد با این لباس و آرایش نرم . آرایشگر نزدیک سه ساعت 

 . رو خوشگل کردنم وقت گذاشته بود
شونه انداختم باال و سالنه سالنه به سمت ماشین یاشار خان رفتم و سوار 

 . شدم
از تو آینه نگاهی بهم انداخت و اخمی کرد . بی تفاوت روم وبه سمت شیشه 
برگردوندم که چشم غره رفت ، اصال مهر این مرد به دلم نمی نشست ، یعنی 

نه . در طول مسیر به آهنگ ترکیه ای که اصال مهری نداشت که بشینه یا نشی
هیچی ازش نمی فهمیدم گوش می دادم و سعی می کردم نشون ندم چقد 

 . حوصلم سر رفته
باالخره بعد از نیم ساعت زجر آور ماشین توی پارکینگ ساحلی متوقف شد و 

بعد به سمت لنج رفتیم . مامان بازوی یاشار خان و گرفته بود و منم مثل 
 . دنبالشون بودمجوجه اردک 
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 . کشتی نزدیک لنج بود و قرار بود وقتی همه سوار شدن اون هم حرکت کنه
به نظرم ایده ی جالبی بود اما من همچنان همه چیز و ساده دوست داستم ، 

آیسان نگاهی بهم  . نامزدی های ساده که تو خونه برگزار می شد بهتر بود
عدم دست مامان و کشید و چند انداخت که یعنی جلوی این نمی تونم بگم ، ب

قدم اونور تر رفتن ، تند تند واسه مامان چیزی و توضیح می داد و دستاشو با 
پریشونی تو هوا تکون می داد . نگاه ازشون گرفتم و سر چرخوندم ، یهو یاد 

آیهان افتادم ، کاش بود . اما از مامان شنیده بودم که به محض مرخص شدن 
ن ، مامان خیلی سعی می کرد دلیل ناراحتی آیهان و خاله مهین برگشتن ایرا

 . بگم اما روم نمی شد
 . مامان به سمتمون اومد

 یاشار: دیال چی شده ؟ 
 . دیال ل*ب*شو گاز گرفت و گفت : آرال دیر کرده

گاه پوزخند زدم که یاشارخان بهم توپید : چته ؟ خیلی خوشحالی نه ؟  ناخودآ
یکی رو می گیرم. متعجب نگاهش کردم ، مراسم دخترم بهم بخوره حال تو 

مامانم نگاهش مثل من بود. یاشار خان پوفی کشید و یه لیوان زهرماری 
 . ریخت و یه سره نوشیدش

نفرت عمیقم و نسبت بهش حس می کردم . اصال تحمل وجودشو نداشتم ، 
از جام بلند شدم و به سمت عرشه ی کشتی رفتم . چند تا زوج ایستاده بودن و 

 . ه و حرفای عاشقونه رد و بدل می کردننگا
بی تفاوت به حفاظ تکیه دادم و به دریا خیره شدم . باالخره با صدای تشویق و 
جیغ معلوم شد که آرال اومده . قل*ب*م فشرده شد ، اون یه ذره امیدی هم که 
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داشتم از دست دادم ، چی می شد آرال نمیومد ؟ مثال یه دروغی سر هم می 
 . ت ماشینم خراب شده ، تصادف کردم ... اصال هرچیزیکرد و می گف

 . ولی حداقل نمیومد
 . سرم و تکون دادم

 دیوونه شدی دیانا ؟ مراسم نامزدیشه ها ، چرا نباید بیاد ؟ -
 .. چون ... چون-
 چون عاشقشی ؟ -

عصبی سرم و تکون دادم تا افکار مسخرم بریزن بیرون . کم کم عرشه خالی 
ها به خاطر آهنگ مالیمی که پخش می شد به پیست شد و همه ی زوج 

ر*ق*ص رفتن ، البته اینا همش حدس بود ، جرات نداشتم برگردم و پشت 
سرم و نگاه کنم . حتما با صحنه ای مواجه می شدم که خوشایندم نیست ، 

شاید دست تو دست بودن آیسان و آرال .. یا حتی شاید صحنه ی 
 . ب*و*سیدنشون
آرامش و به وجود پر تالطمم تزریق می کردن ، ولی فایده  موج های آروم ،

نداشت ، آشفتگیم به آرامش درونیم غلبه کرده بود و قل*ب*م بی قرار 
 . سرجاش وول وول می خورد

با قلبی لرزون و پاهای سست به سمت جایی که میزا چیده شده بودن رفتم ، 
 ... چه ده سال دیگه باالخره باید باهاشون روبرو می شدم ، چه اون موقع ،

 . باالخره باید قبول می کردم آرال مال آیسانه ، همسر آیندشه .. پدر بچه هاشه

باالخره باید قبول می کردم از اول زندگیم بد شانس بودم ، از هر لحاظ .. از 
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لحاظ اینکه چند سال با نبود مادرم و دروغ پدرم بزرگ شدم ، عالوه بر فاکتور 
ش ... از لحاظ اینکه بهترین دوستم عاشقم بود و نفهمیدم گرفتن پریناز و مهو

و بد تر از اون به بدترین شکل ممکن بهش گفته بودم عاشق یکی دیگم ، از 
لحاظ اینکه عشقم با اینکه شنیده بود دوسش دارم حرفمو باور نداشت و 

 . امشب من باید شاهد نامزد کردنش با خواهرم باشم
زش چونم مشخص نشه، حال خوشی نداشتم و دندونام و بهم فشردم تا لر

  .. معدم تیر می کشید . شوک عصبی
آیسان و آرال پشتشون به من بود و سر میز مامان اینا وایساده بودن ، دست آرال 

  . رو کمر آیسان بد جور تو چشمم می زد
به سمتشون رفتم و میز و دور زدم ، در حالی که سعی می کردم خونسرد باشم 

 .دی ساختگی گفتم : سالم ، تبریک می گم، با لبخن
همین ، نگاهم و از نگاه آرال گرفتم ، نمی خواستم پی به حس درونیم ببره و 

نقابم از صورتم بیفته . یاشار خان با چشمای مغرورش تک تک حرکاتم و زیر 
 . نظر داشت

  . بی تفاوت صندلی رو کنار زدم و نشستم
 . آرال : سالم ، ممنون قسمت خودت

 . آیسان با ناز خندید و گفت : آره ، البته تو و عشقت ، مثل ما
پوزخندی زدم و تالش کردم برای نادیده گرفتن لحن محزون آرال و لحن پیروز 

آیسودا به سمتمون اومد ، از پشت میز بلند شدم و صمیمانه  . آیسان
ب*غ*لش کردم ، واقعا زیبا شده بود و مثل یه الماس می درخشید، نگاه 

 . یرمو که دید دستم و کشید و از میز دورم کردخ
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 . می دونم خوشگل شدم ، حاال تو نخور منو-
خندیدم ، با درد . دستم و روی معده ی دردمندم گذاشتم ، لعنتی بدجور تیر 

 . می کشید
 . آره واقعا خوشگل شدی -

 لبخندی زد و با شیطنت گفت : شانسم چقدره ؟ 
 در رابطه ؟ -
 وراک ، می تونم مخش و بزنم یانه ؟ در رابطه با ب-

 . طوری خندیدم که سرم به عقب رفت و موهای پخش شدن
 . البته که می تونی -

پس برم شانسم و  :چشمکی زد و به جایی که بوراک بود اشاره کرد و گفت 
 . امتحان کنم ، وای به حالت اگه جواب نده

سی و طرف دیگم با خنده سرم و تکون دادم و چشم ازش گرفتم ، حضور ک
 . حس کردم

 واسم آرزوی خوشبختی نمی کنی ؟ -
 . نیشخندی زدم . کامال برگشتم طرفش و یه لنگه ابروم و باال انداختم

 . نه-
 چرا ؟ -
 . چون هستی-

ل*ب*ا*ش به سمتی کج شد و به حالت مسخره خندید .زهرماری تو دلم 
ظر طرفش و منت نثارش کردم و خواستم برم که مچ دستم و گرفت . برگشتم
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 . نگاهش کردم
 . خیلی مطمئن حرف می زنی-
 مگه غیر از اینه ؟ -

 . دوباره همون خنده ی تمسخر آمیزش
 . شاید باشه-
 خیلی خب خوشبخت شی . االن حل شد ؟ -

 . با نگاه پر از غمش چشمام و نشونه گرفت
کرد و مثل نسیمی گذرا از کنارم  زیر لب چیزی گفت که نشنیدم ، دستم و ول

رد شد . چشمام و بستم و عطر جا موندش و نفس کشیدم ، خیلی سعی کردم 
تو ریه هام ذخیرش کنم ، اما فقط واسه چند ثانیه بود و بعد وجودم خالی شد 

  .. از عطرش
تلخ خندی زدم و به جای خالیش خیره شدم ، کاش انقد جرات داشتم که بگم 

داره با کسی که من نیستم ازدواج کنه ، اما متاسفانه ... عاشقشم و حق ن
همیــــشه دقیقا اون چیزی که نمی خوای و فکرشو نمی کنی اتفاق میفته ، 

 . چه بسا این اتفاق رسیدن عشقت به یکی دیگه باشه
تا وقتی که نامزدیشونو رسما اعالم کنن سرجام نشسته بودم و حتی کوچک 

 . ، توانشو نداشتم ترین تکونی هم نمی خوردم
باالخره با رفتن آرال و آیسان به نقطه ی باالیی که در راس همه بود صدای 

 . تشویق کشتی رو در بر گرفت
 .به ناچار دستام و به هم می زدم ، اما کامال واضح بود جونی برام نمونده

آرال با صدای بلند شروع کرد ترکیه ای حرف زدن و بعد از چند دقیقه تشویقا 
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 . ت گرفت و آرال دست آیسان و ب*و*سید . لباسم وبه چنگ گرفتمشد
 . لعنت بهت ، آروم باش ، آروم-
 اه ، لعنتی چرا انقد تند می کوبی ؟  -

فایده نداشت، قل*ب*م آروم بشو نبود .تمام خانواده ها تک تک جلو رفتن و 
ی و نمبهشون تبریک گفتن . مامان اشاره کرد ما هم بریم اما مسخ شده بودم 

 . تونستم از جام حرکت کنم
 . با صدایی که به زور شنیده می شد گفتم : من قبال تبریک گفتم ، شما برید 

سر تکون داد و رفتن . تقریبا رو صندلی پرت شدم ، سرم و رو میز گذاشتم . 
جوشش اشک و فهمیدم ولی اصال دلم نمی خواست گریه کنم . نمی خواستم 

ی تا لحظه ی آخرم امید داشتم مراسمشون یه ، حتمراسمشون خراب شه 
جوری بهم بخوره ، حاال هرجوری که شده ، اما امیدی واهی بیش نبود . 

اصال نمی دونم اون شب کوفتی چجوری تموم شد و من چرا کارم به 
بیمارستان کشیده شد ؟ شاید به خاطر درد ممتد معدم و در نهایت بهم 

باعث نشد حتی به مراسم نامزدیشون  خوردگی حالم بود ، هرچی که بود ،
کوچیک ترین خدشه ای وارد شه . با خط و نشونایی که تو نگاه یاشار خان بود 

واردعمارت شدیم ، آیسان مثل ندید بدیدا رفته بود خونه ی اوکتای خان تا 
 . شب و با نامزدش بگذرونه .. چه مسخره

ر متری می شد ، اگه از پنجره ی اتاقم به پایین خیره شدم ، ارتفاعش چها
خودم و پرت می کردم پایین نمی مردم و فقط چند جام می شکست ، من 

مرگ راحت می خواستم نه زجر کش شدن .پس کال بیخیال خودکشی شدم و 
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فقط سعی کردم خودم و قانع کنم که حتما مصلحت بوده . اما قلب بی قرارم و 
ل و باور نداشتن ، هر اشکای روونم باور نداشتن ، سهم یکی دیگه شدن آرا

  ... چند که از اولم سهم من نبود ، اما تو خیاالتم
 ... مگه می شه عاشق بشی و رویاهاتو کنار عشقت نسازی ؟ نه نمیــــشه

رو شمارش مردد مکث کردم ، نمی دونستم برخوردش چیه ، ولی وقتش بود 
 . که باهاش تماس می گرفتم و حرف می زدیم

 . ادبا دومین بوق جواب د
 .. الو-

ل*ب*ا*م و بهم فشردم تا از لرزششون جلوگیری کنم ، آب دهنم و به سختی 
 . قورت دادم

 ..الــــو-
 سالم-

 .چند ثانیه سکوت برقرار شد
 خوبی ؟ -

 ... باز هم سکوت
 آیهان؟-

... 
 الو ؟-

یهو انگار که از خواب پریده باشه گفت : ها ..آهان آره ، آره خوبم ، تو 
 چطوری ؟ 

 .. خوبم ، راستش زنگ زدم که-
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 ! که معذرت خواهی کنی-
 . گوشی و تو دستم فشردم

 . آره-
 . نیازی نیست-
  ! چرا هست-
 چرا باید ازم معذرت بخوای ؟ -

 .. چشمام و رو هم گذاشتم
 .. چون ...چون-
 چون عاشق یکی دیگه ای ؟ -

 . به سرعت چشمام و باز کردم
 . بدمنــــه ، چون نمی خوام از دستت -

 . دوباره همون سکوت زجر آور
 .. دیانا ولی تو-
 . آیهان خواهش می کنم-
ببین دیانا ، من تا ابد دوستتم ، ولی واسم سخته که قبول کنم دست رد به -

سینم زده شده ! نمی دونم می دونی یا نه ، ولی بهش میگن شکسته شدن غرور 
 .. یه مرد . االن حالم دقیقا همونجوریه

 ..ازه بده توضیـآیهان اج-
توضیح نمی خوام ، فقط یه مدت وقت می خوام تا قلب و مغزم هماهنگ شه -

 . هوم ؟
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 . لب پایینم و به دندون گرفتم
 همه چیز درست می شه ؟-
 . می شه ، درستش می کنم-

 . لحن مطمئنش آرامش و بهم هدیه داد
 . ممنون-
 . خودم باهات تماس می گیرم ، خدافظ-
 . خداحافظ-

ی و قطع کردم و سرم و به پشت صندلی تکیه دادم . بعد از یه ماه باهاش گوش
تماس گرفته بودم و اون وقت بیشتری می خواست ، خوبه ... درکش می کردم 
، گند زده بودم به همه چی ، از زندگی خودم بگیر تا احساسات آیهان .. آیسان 

 . و آرالم که به خوبی و خوشی با همن . ه صبر کن
م خوش و خرم نیستن ، معلومه یه مشکلی دارن وگرنه آیسان انقد اصال ه

بدعنق نمی شد . قولم و یاد آوری کردم ، به تو چه دیانا ؟ امیدوار باش 
 .. خوشبخت شن .. هوم آره ، امیدوارم خوشبخت شن

خودم می دونستم آرزوی واقعیم نیست ، اما باید آرال و فراموش می کردم ، 
 . خودم داده بودم .. و نمی خواستم بزنم زیرش این قولی بود که به

بعد از مراسم نامزدیشون به ظاهر همه چیز به حالت اولش برگشت ، می رفتم 
اونجا ، خیاطی می کردم ، با آیسودا سر سنگین شده بودم و با بوراک بیشتر در 
تماس بودم ، با آرال کمترین برخورد ممکن و داشتم و همچنان از نفرت آیسان 

 .. عذاب بودم در
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  ** دوسال بعد**
دستام و بهم کوبیدم و دزدگیر ماشین و زدم ، سوار شدم و به سمت عمارت 

 . یاشار خان روندم
با دو تا بوق پشت هم و یه تک بوق در باز شد ، بوق مختص به خودم بود و یه 

جوری رمز شده بود بین من و نگهبانا .. واسه وقتایی که می رفتم عمارت 
خان . ماشین و گوشه ای پارک کردم و پیاده شدم ، یه نگاه تو شیشه به یاشار 

خودم انداختم ، موهای فر شدم و به صورت مساوی دو طرف صورتم ریختم 
و لبه ی کت مشکی چرمم و مرتب کردم . با قدم های موزون و هماهنگ به 

ش فسمت عمارت اصلی راه افتادم ، بدی قد کوتاه این بود که مجبور بودم ک
 . پاشنه بلند بپوشم ، البته بهش عادت کرده بودم و درست راه می رفتم

 . در شیشه ای و باز کردم و تو آغوش مامان فرو رفتم
 . سالم-
سالم دخترکم ، چه عجب بعد از دو هفته ما چشممون به جمال جنابعالی -

 . روشن شد
م : می خندیدم و سرم و کمی کج کردم و با صدای آروم و کمی مرموز گفت

 . دونی که خوشم نمیاد زیاد اینجا باشم
لبخند گرمی زد و دستشو صمیمانه حلقه ی شونه هام کرد و به خودش 

 . فشردتم
 . آره می دونم ، یه امشب و با آدمای غیر مودر عالقت بگذرون-

  . لبخند محوی زدم و وارد سالن شدیم
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 . سلـــام-
می کردم تو حفظ ظاهرم نهایت همه جوابم و دادن و من با لبخندی که سعی 

تاثیر و داشته باشه روبه یاشار خان گفتم : می بینم که از مرگ حتمی نجات 
 . پیدا کردید ، چه خوش شانس

 " اوکتای خان خندش و کنترل کرد و زیر لب گفت "دختره ی گستاخ
شونه انداختم باال و با لبخندخاصی روی راحتی نشستم ، دقیقا روبروی آیسان 

  . لو آرا
از اون خونه متنفر بودم ، همچنان یادم بود سال قبل یاشار خان با بی رحمی 

تمام به خاطر اینکه جواب آیسان و دادم از خونه بیرونم کرد . هر چند زیاد 
 واسم مهم نبود و یه جورایی خوشحالم شدم ، ولی واقعا ازش متنفر شده بودم

. 
به آرال خیره شدم ، لعنتی بعد از پای راستم و رو پای چپم انداختم و مستقیم 

دیگه دوسال بازم با دیدنش قل*ب*م می خواست از حاش بیاد بیرون ، اما 
حرفه ای شده بودم و راحت ظاهرم و کنترل می کردم ، هر چند تو کنترل درون 

 . موفق نبودم
هر کس درگیر بحث خاصی بود و منم با بیخیالی سعی می کردم نگاه خیره ی 

یده بگیرم ، هر چند مثل همیشه شکست خوردم و بهش نگاه کردم ، آرال و ناد
دستم که روی دسته ی مبل بود مشت شد . این بشر چی داشت که نمی 

 تونستم فراموشش کنم ؟ 
 . با صدای آیسان چشم از آرال گرفتم

 بابا جون نمی خواید بگید واسه چی این مهمونی رو گرفتین ؟ -
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حسوسی به من کرد . لبخند مسخره ای تحویلش و بعد مثــــال اشاره ی نام
 . دادم

یاشار : اتفاقا می خواستم بگم ، راستش امشب قراره من و اوکتای خان تاریخ 
 . عروسی بچه هارو مشخص کنیم

صبر کن ببینم ، چی گفت ؟ تاریخ عروسی بچه ها ؟ یعنی آرال و ؟ نه نه 
ند شدم . همه به طرز خدای من امکان نداره ، مثل برق گرفته ها ازجام بل

عجیبی نگاهشون بهم جلب شد ، احمقانه ل*ب*ا*م و کش دادم و گفتم : 
 . مـ..میرم دستشویی

وای خدایا ، مسخره تر از این جمله تو عمرم نگفته بودم ! ل*ب*ا*م و تو هم 
کشیدم و دستم و محکم رو چونه ی لرزونم گذاشتم ، دوسال از حقیقت فرار 

دترین شکل ممکن تو صورتم کوبیدنش .. باالخره که می کردم و امشب به ب
  . چی .. اونا باید عروسی کنن .. لعنتیا ، ناخونای بلندم کف دستم فرو رفتن

 . روی پله هایی که به حیاط ختم می شد نشستم
 . سرم و بین دستام گرفتم . نمی خوام ، خدایا نمی خوام

کنارم حس کردم ، اشکام تند و پشت سر هم می ریختن ، حضور کسی و 
 .. نگاهم که به کفشای قرمز اسپورتش افتاد فهمیدم آیسانه

 ! چه جالب ، نمی دونستم تو حیاط خونمون هم دستشویی هست-
 . اهمیتی به کنایه اش ندادم .که بازومو گرفت و مجبورم کرد بلند شم

 ابا عصبانیت به چهرم نگاه کرد . مچ دستش و گرفتم و از بازوم جدا کردم .ب
نفرت عمیقی گفت : نمی دونم چی از جون من و زندگیم می خوای ، ولی از 
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 . خدا می خوام بری به جهنم
 . پوزخندی به چشمای سرخش زدم

 . چه بد ، اونجا هم باید تحملت کنم -
تقریبا فریاد زد : دختره ی عوضــــی ،فکر نکن متوجه نگاهای بین تو و آرال 

 . کش بیروننشـــدم ، پاتو از زندگی ما ب
تمام غمام و پشت چهره ی خونسردم پنهون کردم ، باید حال این بشر و می 

 . گرفتم
 .. اوال که من پام تو زندگی کسی نیست ، دومـــا-

 صدام و آروم کردم : اگه نکشم چی می شه ؟
 . دندونای کلید شدش و بهم فشرد

 .مجبورت می کنم بکشی ، عوضـــی-
 .باشه منتظرم-

چهره ی بهت زدش زدم و به سمت در ورودی رفتم که سینه به  نیشخندی به
سینه ی آرال شدم .راهم و کج کردم که سد راهم شد ، رفتم سمت چپ که باز 

 . همون اتفاق افتاد ، نگاهی بهم کردیم و بعد زدیم زیر خنده
 چی به آیسان گفتی که فریادش به هوا رفت ؟ -

 . نیمچه لبخندی زدم
 . چیزای جالبی نبود-
 جدی ؟ -
 . آره جدی-
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 ! پس خیلی بد شد-
 متعجب پرسیدم : چی ؟

 . با شیطنت گفت : اینکه همشو شنیدم
 . و بعد از حرفش با انگشت اشارش ، دهنم و که نیم متر باز شده بود بست

 حالت متفکری به خودش گرفت و گفت : مگه نگاهای ما چجوریه ؟ 
  . کم شه دست یخ زدم و رو پام فشردم تا از التهابم

دوباره با شیطنت ذاتیش گفت : من که خیلی سعی می کنم ضایع بازی در 
 . نیارم ، پس هرچی فهمیده تقصیر توئه

بعد از گفتن حرفش قصد رفتن کرد ، سه قدم که ازم دور شد از بهت در اومدم 
 . و گفتم : یه لحظه

 . برگشت و منتظر نگام کرد
 منظورت چی بود ؟ -

و گفت : فکر کنم باهوش نبودنم باید به صفات مثبتت اضافه لبخند زیبایی زد 
 . کنم

 . با چشمای از حدقه در اومده نگاش کردم
 می خوای بگی من خنگم ؟-

 . سه قدمی که رفته بود و برگشت و با لذت به صورتم خیره شد
من غیر مستقیم یه چیزی و بهت گفتم ، اما تو متوجه نشدی یا خودت و زدی -

 . . به هر حال همون نا باهوش بهتره .. خنگ و دوست ندارمبه اون راه 
بعد از گفتنش ازم دور شد و من و با یه دنیا سوال و بهت تنها گذاشت ، متنفر 
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بودم از دو پهلو حرف زدن و آرال دقیقا همون کار و کرد .ولی بازم یه حس 
د رخوبی داشتم ، اون حسی که زیر پوستم دویده بود باعث شد با خنده وا

 . سالن شم و به بقیه مهمونی برسم
با عصبانیت توی کارگاه قدم می زدم و منتظر بودم آرال بیاد .. دستم و تو موهام 
کشیدم و به قدم زدن ادامه دادم ، دلیل این همه آشفتگی و خوب می دونستم .. 

تقه ای به در خورد و بعد آرال وارد شد .. از قیافش معلوم بود که حسابی 
  .. پریشونه

 . سالم چطوری ؟ دیر شد ،ببخشید-
 . سالم-

متر و برداشتم و به سمتش رفتم ، متفکرانه نگاهم می کرد ، لبخند تمسخر 
آمیزی زدم و اشاره کردم دستاش و یکم از بدنش فاصله بده . در تمام مدتی که 

سایزارو می نوشتم در سکوت نگاهم می کرد و من مدام ل*ب*م و به دندون 
 . که از اشکام جلو گیری کنممی گرفتم 

  . خیلی خب ، تموم شد-
 تو حالت خوبه ؟ -

 . سرم و انداختم پایین و خودکار و بین انگشتام فشردم
 . خوبم ... خوبم-

 . نگاه موشکافانه اش بهم ثابت می کرد که دروغ گفتم
 مطمئنی ؟ خوب به نظر نمیای ؟ -

 . زورکی لبخند زدم و ازش فاصله گرفتم
 . مرین می کنمدارم ت-
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 متعجب پرسید : چه تمرینی ؟ 
 . چشمکی زدم و سعی کردم لحنم خبیثانه باشه : خوب به نظر بیام

 . چه خوب ، ولی من عالقه ای ندارم :لبخند کوچیکی زد و گفت 
 به چی ؟ -
 به نشون دادن یه حس دیگه که ندارمش-

 . داشته باشیشونه ای انداختم باال : خب سعی کن حس خوشحال بودن و 
 . نمی شه-
 چرا نمی شه ؟-
 . به همون دلیلی که تو نمی تونی داشته باشیش-

 . نفسم حبس شد .. قفسه ی سینم تند تند باال پایین می شد
 . با لحن مثال شادی گفتم :ولی من خوشحالم

 . یه قدم کوتاه به سمتم برداشت
 . چشمات این و نمی گه-

 . ت و سرش و نزدیک گوشم کردطره ای از موهام و تو دستش گرف
 می دونی چشمات چی میگن ؟-

 . به سختی سرم و تکون دادم ، قل*ب*م داشت از دهنم میومد بیرون
میگن این لبخندا ، خنده ها .. همش و همش ساختگیه و فقط سعی می کنی -

 . خودت و خوشحال نشون بدی
رو کردم وهام فبه بدبختی ازش فاصله گرفتم و پشتم و بهش کردم دستم و توم

 . و با شدت کشیدمشون
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صدای بسته شدن در نشون از رفتن آرال می داد ، دستام و به میز برش تکیه 
  .. دادم و سرم و پایین گرفتم

چندثانیه به یه نقطه از میز خیره بودم ، پلک زدنم مساوی با شروع اشکام می 
 . شد

 . یز وارد کردماما باالخره طاقتم تموم شد و پلک زدم ...فشاری به م
پارچه رو بلند کردم و به سختی روی میز پهنش کردم و مشغول بریدنش شدم 

.. دلم می خواست زمان بر می گشت به چند سال پیش ، کاش تو ایران می 
موندم و هرگز نمیومدم ترکیه .. کاش هرگز آرال و نمی دیدم ، اصال کاش هرگز 

کردنش بیام ترکیه .. کاش  فکر نمی کردم مامانم زندس که به خاطر پیدا
همونجا میموندم و با مهوش و پریناز و دعواهامون زندگی می کردم ، کاش از 
آیهان نمی خواستم کمکم کنه بیام ، اونوقت شاید منم عاشق آیهان می شدم و 

هرگز آرال نامی تو زندگیم وجود نداشت .. هرگز آیسانی نبود که صاحب 
انی نبود که ازش متنفر بشم و فقط من بودم عشقم باشه ... هیچ وقت یاشار خ

لعنتی  .. و دردای بچه گانه ی خودم .. درد دعوا ها و زخم زبونای آدمای دورم
 . . کاش زندگی یه جور دیگه بود ، کاش یه تصمیم دیگه می گرفتم

نمی خواستم .. نمی خواستم یه دختر عوضی باشم که به شوهر خواهرش 
عث خرابی زندگی آرال و آیسان باشم ، نمی چشم داشت ، نمی خواستم با

خواستم حسادتی که به آیسان دارم به زندگیشون انرژی منفی بده ، ولی همیشه 
 همون چیزی که نمی خواستم اتفاق افتاده ... همیشه هم همونطوری میمونه 
سر درد شدید امونم و بریده بود ، انقد فکرای بیخود تو سرم جولون می دادن 
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 . افتاده بودم به اون روز
 .. به سمت کیفم رفتم و مسکنی از توش برداشتم

انقد این چند وقت سر درد داشتم ، مسکن شه بود پارتنر همیشگیم .. قرص و 
بدون آب خوردم و روی زمین نشستم ، بی جون دراز کشیدم و ساعدم و رو 

 . سرم گذاشتم
کنی  ال و فراموشدیانا بس کن ،گریه نکن ... تو ضعیف نیستی ، می تونی آر-

، یه کم وقت الزم داری ، تا چند وقت دیگه همه چیز عوض می شه ، وقتی 
آرال و آیسان ازدواج کنن تو هم فراموشش می کنی ، قول می دم ... پس با 

خیال راحت به کارات برس ، تو و آرال تو طالع هم نیستین پس بیخیالش شو 
 . ... بیخیال اون پسر شو

گاه به دستم و رو شقیقم گ ذاشتم تا وجدان عزیزم و ساکت کنم . اما ناخودآ
 . مکالمه باهاش پرداختم

اگه قرار به فراموشی بود ، تو این دوسال فراموشش می کردم ، ولی نشد ، -
 . نتونستم .. نمی تونم

 . می تونی ولی نمی خوای-
نه معلومه که نمی خوام ، حس خوبی که عشق بهم میده رو نمی خوام از -

 . بدمدست 
  .. دیانا از کجا معلوم عشقه ؟ عشق واقعی همیشه دو طرفس-
 خب ..ـ خب از کجا معلوم دو طرفه نیست ؟ -

 . صدای پوزخند بلند تو ذهنم اکو شد
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  .. دیانا می فهمی چی میگی ؟ دو طرفس ؟ امکان نداره دو طرفه باشه -
 خب خب چرا نباشه ؟ -
  .. آیسان ازدواج نمی کردد احمق اگه دو طرفه بود هیچ وقت با  -
  .. اون مجبوره ، این یه رسمــــه-
آره یه رسمه ، ولی چه مجبور باشه چه نباشه داره با آیسان ازدواج می کنه و تو -

 ... باید فراموشش کنی
 . باشه ، باشه فقط االن دست از سرم بردار-

ار چشمام و باز کردم تا به کارم برسم و کت و شلو .وجدانم ساکت شد 
 .. دامادی عشقم و بدوزم

پارچه ها رو برداشتم و پشت چرخ نشستم ، مشغول شدم ، فکر کنم یه ساعتی 
گذشت که احساس گشنگی شدیدی کردم .. گوشی و برداشتم و زنگ زدم 

پیتزا سفارش دادم .. به یکی از نگهبانای حیاطم سپردم اگه غذارو آوردن 
ان پیتزارو آورد .. رو زمین گذاشتمش بگیرنش .. بعد از چهل و پنج دقیقه نگهب

 . و خودمم نشستم
تقه ای به در خورد ، آیسودا سرش و از الی در داخل کرد و گفت : اجازه 

 هست ؟ 
 . لبخندی زدم و سرم و به نشونه ی مثبت تکون دادم .. وارد شد

لبخند رو ل*ب*ا*ش بود اما چشماش خیلی غمگین بودن .. روبروم مردد 
 .. ار شک داشت بشینه یا نهایستاد ، انگ

 . چرا واسادی ؟ بشین-
 . لبخند ذوق زده ای زد و روبروم چهار زانو نشست



wWw.Roman4u.iR  412 

 

 . جعبه ی پیتزارو به سمتش فرستادم که لبخندی زد و یه تیکه برداشت
 . خیلی وقته حرف نزدیم-

 . ابرویی باال انداختم
 این یعنی حرف بزنیم ؟ -
...ام که دهن لقی کردم معذرت می خوام آره بزنیم ، من واسه اون موضوع -

 ... ولی
 . مشتاقانه نگاهش کردم

 ولی چی ؟ -
 . هیچی بیخیال-

 . گازی به پیتزای تو دستش زد
 خب چطوری ؟ -
 این یعنی شروع یه بحثه ؟ -

 خندیدم
  . ای یه جورایی -

 . بعد بطری آب و به سمت دهنم بردم
 . موش می کنمخب پس باید بهت بگم که دارم بوراک و فرا-

آب تو گلوم پرید و به سرفه افتادم ، آیسودا سریع بلند شد و دو تا مشت محکم 
 . به کمرم کوبید .دستم و به نشونه ی بسه تو هوا تکون دادم

 چی شد چرا اینطوری شدی ؟ -
 . لبخندی زورکی رو ل*ب*م نشوندم
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 .هیچی-
 . مشکوک نگاهم کرد و بعد سر تکون داد

 موشش می کنی اونوقت ؟ چجوری داری فرا-
خب می دونی ، به این نتیجه رسیدم که یه عشق اگه واقعی باشه دو طرفس ، -

بعدشم عشق همیشه آدم و به سمت خوبی ها و پیشرفت می بره ، ولی من از 
وقتی عاشق بوراک شدم از کار و زندگی افتادم و یه چشمم اشکه و یه چشمم 

ریبا همش به بوراک و عشقش فکر می خون ... هیچ کار مفیدی نمی کنم و تق
کنم ،اما خب در آخر به این نتیجه رسیدم که عشق یه طرفه هیچ فایده ای برام 

نداره و بدتر باعث ضررمه .. بوراک خودش آب پاکی و رو دستم ریخت و 
گفت حتی اگه آیسان با آرال ازدواج کنه ، بازم نمی تونه فراموشش کنه و تا ابد 

می خوام تا آخر عمرم منتظر کسی باشم که عاشق یکی به یادشه ، منم ن
 ... دیگس

 . لبخندی از ته دلم زدم
  ! خوشحالم که این تصمیم و گرفتی-

 یعنی تو هم باهام موافقی ؟ :با ذوق پرسید 
 . البته-

بعد از تموم شدن غذامون ، آیسودا خمیازه ای کشید و گفت : من برم بخوابم ، 
 . ام پیشتیکی دو ساعت دیگه باز می

 . سری تکون دادم و آیسودا رفت ، اما به ده دقیقه نکشیده برگشت
 . سوالی نگاش کردم

  ! چه زود بیدار شدی-
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 . خندید و گفت : راستش نخوابیدم ، بابام باهات کار داره
 متعجب شدم 

 با من ؟ چیکار ؟-
دستش و تو هوا تکون داد و گفت : یه سری حرف راجب دوخت و دوز کت 

 . ر اق دومادشلوا
از طرز حرف زدنش خندم گرفت . سر تکون دادم و به سمت عمارت اصلی 

 . رفتیم
 . اوکتای خان کنار پنجره ایستاده بود و به باغ خیره بود

 سالم ، با من کاری داشتید ؟ -
 .برگشت طرفم و لبخند مهربونی زد

 . دارم . بشین-
ه انداخت باال .رو راحتی به آیسودا نگاه کردم که به نشونه ی ندونستن شون

  . روبروی اوکتای خان نشستیم
واسمون قهوه آوردن و اوکتای خان فنجونش و تو دستش گرفت . نیم رخش 

 . طرف من بود
یکم قهوه شو مزه مزه کرد وبعد انگار پشیمون شده باشه از جاش بلند شد و در 

ت ا این وصلحالی که به سمت طبقه باال می رفت ، گفت : هر چند زیاد دلم ب
 . نیست ، اما می خوام تمام سعیتو واسه لباس آرال کنی

 . چشم حتما-
فکر کنم  : آیسودا ولوم صداش و به پایین ترین حد ممکن رسوند و گفت
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 .. حرفاش بیشتر از این بودا
 . حرفش و تایید کردم

 . به هرحال ، من برم به ادامه ی کارم برسم-
 . اینور اونور نشهاوهوم حواست باشه یه میل هم -

 . به لحن دستوری و شیطونش خندیدم و رفتم سمت کارگاهم
** 
 جانم آیهان ؟  -
 سالم بر دیانا بانو .. احوالت ؟ -
 خوبم فدات تو چطوری ؟ -
  . خوبم منم-
 . چه خبر ؟ چه عجب یه خبر گرفتی از ما-
ار ک ببله بله ، ما که مث شما بی معرفت نیستیم . حداقل سی و نه روز ی-

 ... زنگ می زنیم
 که اگه مردم به چهلمم برسی ؟-
 . اوال خدا نکنه ، دوما آره یه همچین چیزی-

 . خندیدم
 . خبرای عروسی آرال و آیسان و شنیدم-

لحن پر طعنه اش باعث شد نفس عمیقی بکشم تا خودم و کنترل کنم ...انگار 
ش من و پس غیر مستقیم داشت می گفت " چی شد اون آرالی که به خاطر
 "زدی ؟ هیچی عوض نشد و داره با خواهرت عروسی می کنه 

 الو دیانا هستی ؟-
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 . افکارم و به گوشه ای انداختم و گوشی و دم گوشم محکم کردم
  . آ .. آره هستم-
 خب نظرت چیه ؟ -
 راجب عروسی خواهرت ، حسابی می خوای بترکونی نه ؟-
 . از این اخالقا ندارمسعیم و می کنم ، ولی توخوب می دونی که -
 نگـــــو که می خوای مثل خانوما بشینی و فقط نظاره گر امور باشی ؟ -

 . لبخند دندون نمایی زدم
 . تصمیمی راجبش نگرفتم هنوز ، ولی راه حل خوبی بود مرسی-
 . ای بال ، یه دستی زدی -

 . بلند خندیدم
 .. نه فقط دارم از فرصت استفاده می کنم ، می دونی که-
 . آره آره می دونم-
 . خب خداروشکر-
 راستـــی ، نکنه دوختن لباس دامادی هم پای توئه ؟ -

 .نچی کردم
 . دو امتیاز تا االن ، درسته پای خودمه-
 چه حسی داری موقع دوختنش ؟-
 .. آیهــــــان-
 . خیلی خب ، نمی دونم چرا خوی بدجنسم امروز عود کرده-
 . نسیت خوابید حرف می زنیمعجـــب ، پس هر وقت رگ بدج-
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 . فکر خوبیه کوچولو ، فعال-
 . خدافظ-

گوشی و قطع کردم و با کلید در آپارتمانم و باز کردم . بعد از اون اتفاق ، آیهان 
هیچ وقت دیگه تیکه کالم معروفش و بهم نگفت و هر از گاهی تیکه هایی 

 . مینداخت . درکش می کردم
می کردم . چند باری هم ترکیه اومد اما انقد اگه منم جاش بودم همین کار و 

برخوردامون سرد بود که ترجیح می دادم همیشه از پشت تلفن باهاش در 
 . تماس باشم

از بابا چیزی بهم نمی گفت اما می دونستم حالش خوبه .. همون حسی که 
می گفت مادرم زندس بهم می گفت . دکمه های پیراهنم و باز کردم و از تنم 

 . دم ، یه گوشه پرتش کردم و یک راست به سمت حموم رفتمدرش آور
آب یخ و باز کردم و زیر دوش ایستادم ، لرز کردم ، قطره های سرد آب مثل 
شالق تیز روی بدنم فرود می اومدن و من و یاد این می انداختن که دردی 

 . بزرگ تر دارم
و به باال  درد از دست دادن عشقم ... دستام و رو صورتم کشیدم و موهام

هدایت کردم ، داشتم به آب یخ عادت می کردم و کم کم برام عادی می شد ، 
 ... درست مثل ازدواج آرال و آیسان

وقتی ایران بودم ، هیچ وقت فکر نمی کردم عاشق شم ، یعنی ... فکرشو نمی 
کردم اینطوری عاشق شم . شاید یه عشق سنتی که به یکی از خواستگارام پیدا 

و در نهایت با خوبی با هم زندگی می کردیم ، اما همه چیز فرق کرد می کردم 
... اونطوری که دلم می خواست عاشق نشدم ، عاشق کسی شدم که از همون 
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اولین دیدار می دونستم مال من نیست . اما دلم خودش و زد به گیجی و 
ه شعاشق شد ، عاشق آرالی شد که تا سه روز دیگه ازدواج می کرد و برای همی

مال خواهرم می شد ، اونوقت فکر کردن بهشم گ*ن*ا*ه می شد ، هر چند 
اون موقع هم بود ، باالخره نامزد بودن .. از پنجره ی حموم سوز سردی وزید 

گاه دستم رو شیر آب گرم لغزید و بازش کردم  . که ناخودآ
  . دومین فصل پاییز بود و من مثل احمقا با آب یخ دوش گرفتم

خودم پیچیدم و رفتم بیرون . به سمت شومینه رفتم و زیادش کردم حوله رو به 
. تازه فهمیدم آب یخ به سلول سلولم نفوذ کرده و تا مغز استخونم گز گز می 

 . شد
زیر آب سرد نبودم اما اثراتش رو تنم مونده بود ، درست وقتی که آرال و 

 .. می مونه فراموش کنم هم همین اتفاق میفته ، فراموش میشه اما اثراتش
نزدیک شومینه شدم ، عالقه ی زیادی به ب*غ*ل کردنش داشتم .بند بند 

 . وجودم از سرما می لرزید
آیفون به صدا در اومد . با دندونایی که از سرما به هم می خوردن به سمتش 

 . رفتم و از تصویر مامان و دیدم
 م و تند تند لباسدکمه رو زدم و بعدم در خونه رو باز کردم ، به سمت اتاق رفت

 . پوشیدم
 دیـــانا ؟ -
 . سالم... بله االن میام-

حوله رو دور موهام پیچیدم و رفتم تو هال . مامان پشت به من ایستاده بود ، 



 419 جنجال عشق

 . دستام و دورش حلقه کردم و رو شکمش چفت کردم
 . سالم بر دیال بانوی خودم-

 . برگشت طرفم و پیشونیم و ب*و*سید .لبخندی زدم
 ن خوشگلم چطوره ؟ ماما-
 خوبم گلم ، تو چطوری ؟ -

 . شونه انداختم باال و چونمو باال کشیدم
 . خوب به نظر میام-
 . دیانا بشین باید حرف بزنیم-
 . صبر کن برم نوشیدنی بیارم-

مچم و گرفت و گفت : میدونی درگیر تدارکات عروسیم ، بشین زیاد وقتت و 
 . نمی گیرم

 . ی کنارش نشستمسر تکون دادم و رو راحت
 . خب من سراپا گوشم-

لبخند پر استرسی زد و دستم و تو دستش گرفت ، با انگشت شصتش مشغول 
 . نوازش دستم شد

می دونی که من مادرم و تو هرجوری باشی و هر چی باشی من بازم عاشقتم -
 ، خب ؟ 

 . استرس نگاش به دلم افتاد
 چی شده مامان ؟ -
 ... صی نیست . فقطهیـ...هیچی راستش چیز خا-
 فقط ؟؟-
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 .. آیسان و آرال داشتن بحث می کردن ... راجب تو-
 کنترلم و از دست دادم و با صدای بلند گفتم : مـــن ؟ 

 . مامان نگاهش و ازم دزدید
 آره ، دیانا تـــ...تو آرال و دوست داری ؟ -

.  به وضوح پریدن رنگم و حس کردم ، موجی از سرما وجودم و در بر گرفت
چند ثانیه بی حرکت نگاش کردم که دستاشو جلوی دهنش گرفت و اشکاش 

 ... ریخت
 .مـ...متاسفم دخترم-

 . فکر می کردم قشقرق به پا کنه اما دستاش و باز کرد و محکم ب*غ*لم کرد
 . سردرگم شده بودم و دلیل کاراش و نمی فهمیدم

  . تم بر نمیادمتاسفم کت انقد دیر فهمیدم ... متاسفم که کاری از دس-
 . یه قطره اشک از چشمای بستم فرود اومد

 . چیزی نیست مامان-
 ازم فاصله گرفت و دستاش و دور صورتم قاب کرد ـ

چرا هست ، هست ... دختر کوچولوی من که کلی سختی و درد کشیده -
 .... عاشق شده ولی

 .گفتم که چیزی نیست ، دارم باهاش کنار میام-
 . اشکاش بند اومدن

 با چی ؟-
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 . شونه هام و باال انداختم
  ... به اینکه قسمت نبوده و حتما با آیسان خوشبخت می شه-
 ... دیانا-

 . تند از جام بلند شدم و با پشت دست صورتم و پاک کردم
 .. دیانا-

 . برگشتم طرف مامان ولبخند مسخره ای زدم
 . ترکیه می رمنگران نباش مامان ، فراموشش می کنم اگرم نتونستم ... از -

 . غم تو چشماش جاش و به وحشت داد
 ا...از تــ...ترکیه میـ...میری ؟ -

 . لبخند زدم
  . احتمالش زیاد نیست-

 . نفسش و از سر آسودگی به بیرون فوت کرد
  . خداروشکر-

 . خندیدم و صورتش و ب*و*سه بارون کردم
 نظرت چیه بریم خرید ؟ -

 ردی ؟ متعجب پرسید : مگه هنوز خرید نک
 . شونه انداختم باال

 . می دونی که من کارام و دقیقه نود انجام می دم-
سری به نشونه ی تاسف تکون داد و گفت : وقت ندارم ، چرا با آیسودا نمی 

 ری ؟ 
 . خوبیه ، پس ، فردا می رمفکر -
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 . دستی به شونم زد
 . از دست تو با این خرید کردنت-

کدوم آدمی واسه خرید عروسی عشقش با یکی پوزخندی زدم و تو دلم گفتم : 
 دیگه از چند هفته قبل آماده می شه که من بشم ؟

 . خب من دیگه برم-
 چشمکی زدم و گفتم : فقط می خواستی از صحت حرفای آیسان مطمئن شی

. 
 . لبخند رول*ب*ش ماسید ولی زود جمعش کرد

 . می خواستم ببینم دخترکم چقد قویه-
 . دمچینی به پیشونیم دا

 خب چقد ؟ -
خیلی بیشتر از اونی که خودش فکر  :در حالی که گونم و می ب*و*سید گفت 

 . می کنه
 . لبخندی تصنعی زدم

 . من برم دیگه ، دوستت دارم فعال-
 . فعال مامانم-

بعد از رفتن مامان روی راحتی نشستم و آرنجم و به زانوم تکیه دادم و با دستم 
، دلم می از ریختن اشکام جلوگیری کنم  سرم و چسبیدم . نمی تونستم

خواست با خیال راحت گریه کنم و نگران ضعیف بودنم نباشم . همه چیز تو 
یه نگاه خیلی ساده به نظر می رسید ولی کسی که دوستش داشتم داشت 
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ازدواج می کرد ... یکم بیشتر که بهش فکر می کردم به عمقش پی می بردم ، 
  . داشت ازدواج می کرد

ا وقتی که نامزد بودن ، بازم امیدی ته دلم بود ، ولی وقتی ازدواج کنن دیگه ت
 ... اون امیدم برام نمی مونه

هوف خدا چــــرا ؟ هر چی بیشتر فکر می کردم کمتر به نتیجه می رسیدم ، 
دراز کشیدم و پاهام و توشکمم جمع کردم . از خدا خواستم فقط بهم صبربده 

 .. حفظ کنم و گند نزنم تو همه چی ، کمکم کنه تا ظاهرم و
از آیسودا خواستم باهام بیاد خرید اما خیلی مودبانه گفت که کار داره و نمی 

تونه ، با بی خیالی داشتم پاساژ و متر می کردم . اصال به مغازه ها نگاهم نمی 
 ... کردم

حس و حال خرید کردنم پریده بود ، بی هدف سه دور پاساژ و زیر پا گذاشتم 
اما درست نشد که نشد ... تصمیم گرفتم یکم با خودم خوش بگذرونم ، از 

 . پاساژ زدم بیرون و به یه فست فودی رفتم
یه پیتزا سفارش دادم و منتظر شدم ، با ناخونم رو میز ضرب گرفته بودم و سعی 

 . می کردم استراق سمع نکنم
 پسرایی که ولی شیطون تو جلدم رفته بود ، گوشام وتیز کردم و به حرف

 . میزشون پشت میزم بود گوش دادم
 هیچ چیز جالبی نمی گفتن پس بیخیالشون شدم ـ 

 
با رسیدن بوی پیتزا به مشامم دلم ضعف رفت و طاقتم از کف رفت ـ باالخره 

  . بعد نیم ساعت آوردنش و با عشق بهش نگاه کردم
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...تا  دیگه ایمشغول شدم و تالش کردم فقط به طعم پیتزا فکر کنم ، نه چیز 
 . حد زیادی هم موفق شدم

بعد از حساب کردن ، ازمغازه زدم بیرون و دوباره به سمت پاساژ رفتم ، مغزم 
 . دیگه باز شده بود و راحت تر می تونستم انتخاب کنم

باالخره بعد از گشتن سه تا مغازه یه پیراهن مشکی که تا زیر زانو بود چشمم و 
 گرفت ـ

تا کمر تنگ بود و از کمر به پایین گشاد می شد .. کمربند رفتم پروش کردم ، 
 . بنفش با شکوفه های ریز داشت

تو تنم خوب بود و قیمتشم مناسب بود ، به خاطر قد عزیزم مجبور شدم یه 
 . کفش پاشنه ده سانتی هم بگیرم که البته بنفش بود

ین بعد از اتمام خریدا به سمت خونه رفتم و با خیال تخت و دلی غمگ
 . خوابیدم

 
**  

به جمعیت نگاه کردم و نفسم و حبس کردم ، نمی خواستم اجازه بدم بغضم 
 . بشکنه .اونم درست وسط عروسی

این چند روز به اندازه کافی گریه کرده بودم و دیگه اشکی برام نمونده بود ، تنها 
 . چیزی که آزارم می داد معدم بود که مدام تیر می کشید و حالت تهوع داشتم
اعالم کردن عروس و داماد دارن وارد می شن، لرزش پاهام بیشتر شد . دلم 

 . می خواست بشینم اما صندلی ای دور و برم نبود
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سنگینی نگاهی و حس کردم ، سر چرخوندم و مامان و دیدم که نگران نگام 
می کرد ، می دونست وضعم چجوریه ... صد بار پشیمون شدم واسه رفتنم تو 

فایده نداشت ، باید با چشمای خودم می دیدم . باید با تمام عروسی ولی 
 ... وجود باور می کردم از دست دادن آرال و

آهنگ مالیمی زده شد و آرال و آیسان دست تو دست وارد شدن ، بی خبر به 
 . کتف بوراک که کنارم بود چنگ زدم

 . دستم و تو دستش گرفت و فشار خفیفی وارد کرد
ودن ... هر دوتاشون ، آیسان می درخشید و آرال ... آرال فوق العاده شده ب

عالی شده بود . حداقل من عالی می دیدمش ... کاش ، کاش من کنارش بودم 
 . نه آیسان

 می خوای بریم بیرون ؟  :بوراک سرش و به گوشم نزدیک کرد و گفت 
 یسرم و به نشونه ی نه تکون دادم و با پشت دست اشکم و پاک کردم ، فکر م

 . کردم چشمه ی اشکم خشک شده اما نشده بود
آیسان لبخندی عاشقانه به آرال زد که آرال هم با یه لبخند جوابش و داد ، اما 

 . کامال مصنوعی بودنش هویدا بود
وجدانم بهم نهیب زد : دیانا می خوای با این افکارت به خودت تلقین کنی 

ه ، اون عاشقه آیسانه اگرم آرال آیسان و دوست نداره ؟ ولی اینا همش توهم
 . نبود ، دیگه شــــده

 به ما رسیدن و نگاه حسرت بار آرال تموم اون لرزش و تپش ها رو دو برابر کرد

. 
نه ، نـــه حسم بهم دروغ نمی گه ، آرال عاشقش نیست .. از اولم نبود . 
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 . عاشق آیســـان نیــــست
خوشحال بود ، برق  به سمت جایگاهشون رفتن و نشستن ، آیسان خیلی

 . چشماش از این فاصله هم مشخص بود
اما آرال ، بین جمعیت نگاهش و می چرخوند ، روی من متوقف شد .... تو 

چشمای هم خیره بودیم و من فارغ از زمان و مکان ، دور از اینکه عروسیشه و 
 ... این کار زشته

م به حالت تسلی آیسودا سقلمه ای بهم زد که با خشم نگاهش کردم ، دستاش و
 . باال برد

 ... اوه اوه چه خشن-
 ... سرش و نزدیک تر آورد و صداش و پایین تر

فقط خواستم بگم اونجوری تو چشمای هم غرق نشید ، آیسان بد نگاتون می -
 . کنه

دستم و مشت کردم و سرم و به سمت آرال چرخوندم ، اما دیگه نگاهش به من 
 . نبود

پام داشت فرو می رفت و ترش کرده بودم ، دلم پیچ یه حسی داشتم ، انگار ل
خورد ... نفهمیدم چجوری از بین جمعیت رد شدم و با اون کفشا به سمت 

 .. دستشویی دویدم
خم شدم و عق زدم ، هیچی نخورده بودم که باال بیارم فقط زرداب بود و 

 ... زرداب
و از تو آینه نگاه  دستی رو کمرم نشست و دورانی ماساژ داد ، سرم و باال بردم
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 .. غمگین مامان و دیدم
 . لبخند تلخی زدم که تلخ تر جوابم و داد

 . سرش و به کتفم تکیه داد
 . ببخش دخترکم که کاری از دستم بر نیومد-

  . لبخندم جمع شد
 . از هیچکس هیچ کاری بر نمیومد مامان ، من به قسمت اعتقاد دارم-

 . تشویی رفت بیرونضربه ی کوچیکی به کمرم زد و از دس
روی سینک خم شدم و هق هقم تو فضا پیچید ، اشک نمی ریختم فقط هق 

 . می زدم
 . گوشیم زنگ خورد . با دیدن اسم آیهان تماس و برقرار کردم

 .. الو-
 . کجایی پرنسس ؟ دلم واست تنگ شده-
 .. می خواستی بیای عروسی-
 . دآه امروز عروسیه دوستمه ... چه بد ، حواسم نبو-
 مسخره ، چرا نیومدی ؟ -
 . خــــب ، یه سری مشکالت شخصی-
  . اوهوم در جریانم-
 . خب می دونم دل تو هم واسم تنگ شده-
 . البته که شده-

 . می تونستم لبخند زدنش و از پشت تلفن حس کنم
 . پس می بینمت ، فعال برو به عروسی برس تا بعد-
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 . انداختم ، به بینیم چین دادمگوشی و قطع کردم و یه نگاه بهش 
 . تقه ای به در خورد و بعد صدای نگران بوراک به گوشم رسید

 دیانا خوبی ؟ -
در و باز کردم و لبخندی زدم ، با دیدن آیهان خشکم زد . تک خنده ای مردونه 

 . کرد و به سمتم اومد ، محکم ب*غ*لم کرد
 . نگفتی اینجایــــی-
 . می خواستم سورپرایز شی-

 . ازم جدا شد و دستم و کشید
 . واقعا هم شدم-

 نیشخندی زد و اشاره ای بهم کرد 
 . منم شدم-

کالفه چشمام وتو حدقه چرخوندم که بوراک گفت : زود باشید داره به قسمت 
 . جذابش می رسه ها

 با بی حوصلگی گفتم : مگه قسمت جذابم داره ؟ 
وسشون یه آهنگ اختصاصی می اوهوم ، معموال دامادا تو این شب ، واسه عر-

 . خونن یا می گن پخش کنن
 . هومی کشیدم

 آرال جزو کدوم دستس ؟ :آیهان 
 . بوراک : صداش بد نیست ، فکر کنم خودش بخونه

 . آیهان به نشونه ی تفهیم ابرو باال انداخت
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 . رفتیم سرجامون
 چرا نمی شینی دیانا ؟ -
 . واقعا نمی تونم-

گاه کرد . باالخره دی جی به حرف اومد و گفت: چیزی نگفت و به بوراک ن
 خب ، آقا داماد ، آهنگ درخواستی ندارین واسه پخش یا خوندن ؟ 

آرال یکم جا خورد ولی سریع خودش و جمع و جور کرد و به سمت 
  . میکروفون رفت

خب راستش، من آهنگی واسه امشب آماده نکردم ،  :لبخند جذابی زد و گفت 
هنم هست که می خوام بخونمش ، البته شاید زیاد مناسب ولی یه آهنگ تو ذ

 . امشب نباشه ولی دوست دارم بخونمش
و بعد یه نگاهی به جایی که ما بودیم ، کرد. چشماش رو آیهان ثابت موند و 

اخمی کرد .صدای تشویق کل سالن و برداشته بود ، چیزی در گوش دی جی 
سر تکون داد و به سمت گروه  گفت که چشماش گرد شد ولی بعد از چند ثانیه

 . رفت و بهشون اشاره ای کرد
 .. با آهنگ مالیمی که پخش شد همه ی جمیعت از رو صندلی پاشدن

 . آرال میکروفون و تو دستش ثابت کرد و چشماش و بست
 

sanki elimi hiç bırakmamışsın gibi  
 انگار که دستامو رها نکردي

 
 ( ... لکام اومداشک تو چشمام جمع شد و تا پشت پ)
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yokluğunda kendi kendime inandım dayandım  

  ( در غیاب تو اینگونه به خود باوراندم و تحمل کردم ) به خودم دروغ گفتم
 

 لرزش پاهام و به وضوحس حس می کردم ، بد تر از اون کوبش قل*ب*م بود

. 
 

sanki kötü sonlu hiç hikaye yokmuş gibi  
 چ داستاني بد نیستانگار که پایان هی

 
 . چشماش و باز کرد و مستقیم چشمام و نشونه گرفت

  ... سرم گیج رفت ، داشتم می افتادم که دستی محکم دور کمرم پیچید
 

sonumuzu iyi biteceğini varsaydım, yalandı 
 بر این باور بودم که آخر داستانمان با خوشي به پایان مي رسد اما ... دروغ بود

 
خی زد ، به دستای آیهان که دور شکمم حلقه شده بود چنگ زدم و لبخند تل

 ... چشمام و بستم ، یه قطره اشک
 

havalarda soğuk gidiyor  
 هوا رو به سردي است
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buaralar üşürsün sen bilirim  

 در این آب و هواها تو سردت میشه ، مي دونم اینو
 

تالشی برای  قطره های بعدی تند و پشت سر هم می ریختن و هیچ
 . ممانعتشون نمی کردم

 
aman dikkatat , aklıma yazları getir  

 آه عزیزم مراقب خودت باش ... تابستون و یه یاد بیار
 
 

پلکای لرزونم و باز کردم و چشمام تو چشماش افتاد .. تمام مدت نگاهش و 
حس می کردم . دردی که توی عمق چشماش بود ، بیشتر از هرچیز دیگه ای 

 ... رام واضح بودب
. 
. 

neolurara sıra haberdaret  
 چي میشه بعضي وقت ها زنگي بزني ، خبري از خودت بدي

 
pencere lerade bekletme  

 منو پشت پنجره ها منتظر نذار
hayatına elbet biri girecek mutlu ol ihmaletme 
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اهي کوتحتمًا یکي وارد زندگیت میشه ، خوشبخت باش و در این خوشبختي 
 نکن

 
. 

نگاه معنی دارش به آیهان قل*ب*م و به آتیش کشید ، زیر لب اسمش و زدم : 
 ... آرال

 
 

acımaszs ın isyan kârsın  
 بي رحم و سرکش هستي

. 

فشار دستای آیهان بیشتر شد ، به سختی پنجه هاش و از هم باز کردم و نفس .
چرخوندم و برق عمیقی کشیدم ، سنگینی نگاهی و حس کردم ... سرم و 

نفرت چشمای آیسان چشمم و زد ...مامانم مثل من چشماش گریون بود و 
نگاهش بین من و آیسان در گردش بود ، بین ما دوتا گیر افتاده بود ... لبخند 

تلخی نثارش کردم و آخرین نگاهم و به آرال انداختم ، می خواست نابودم کنه 
، خوب تونسته بود قل*ب*م و  ...منظورش و با این آهنگ خوب رسونده بود

 ... به تپش واداره
 
 

vefasiz ın riya kârsın 
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 بي وفا و ریاکار هستي
 

hem günahsız hem günahkârdın 
 هم بي گ*ن*ا*هي و هم گ*ن*ا*هکار هستي

 
hayat gibi.... 

 درست مثل زندگی
 

صدای تشویق بلند شد ، آرال نگاه تیزی بهم انداخت و بعد سرش و انداخت 
ایین ، چشماش برق می زد ، ولی این دفعه برق اشک آشکار بود .. پ

 .لعنتــــی
از سالن دویدم بیرون و توی حیاط ایستادم ، سوز سردی اومد ... دستام و 

  .. ب*غ*ل کردم و اجازه دادم ادامه ی اشکام بریزن
صدای قدمای آشنایی و پشت سرم شنیدم ،برنگشتم ... نمی خواستم باور کنم 

 . تماال توهم زده بودم، اح
ولی وقتی صداش و از نزدیک ترین جا شنیدم مثل برق گرفته ها سمتش 

 . چرخیدم
 آهنگ چطور بود ؟ خوب خوندمش ؟ یا صدام افتضاح بود ؟ -

چشمای درشت شدم و به حالت عادی برگردوندم و سریع با پشت دست 
 . اشکام و پاک کردم

... و معلوم بود منظوری داری ،  نه خوب بود ، فقط مناسب امشب نبود و-
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 .حیف که نفهمیدمش
تند نگاهم کرد و با صدایی آروم گفت : اتفاقا خوب منظورم و فهمیدی ، فقط 

 . تظاهر به نفهمیدن می کنی
 . متعجب شدم

 . دستاش و تو جیب شلوارش کرد و سرش و به سمت آسمون گرفت
 . اشتمشاید خیلی دیر باشه واسه گفتنش ، ولی ... دوست د-

 با صدای خفه ای گفتم : چـــــی؟ 
 . نگاه کوتاهی بهم انداخت

 ... و دارم-
 . برگشت طرفم و لبخند تلخی زد ، نگاه معنا داری بهم کرد

 خودخواهیه اگه ازت بخوام یکم صبر کنی ؟ -
 .. تعجبم بیشتر شد

 واسه چی صبر کنم ؟ -
 . زش کرددستش و به سمت صورتم اورد و با پشت دست گونم و نوا

  .. فقط صبر کن-
 . بعد از گفتن این جمله رفت و من و با یه دنیا سوال تنها گذاشت

هنوز نمی تونستم حرفای قبلش و هضم کنم ، اصال حرفاش هیچکدوم قابل 
 .هضم نبودن ، گفت دوسم داشت و ... و داره

ل*ب*ا*م و بهم فشردم ، حسی دوگانه تمام وجودم و در برگرفته بود . هم 
وشحال بودم هم ناراحت ... وقت خوبی و واسه اعتراف انتخاب نکرده بود خ
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 . و همینطور قلب من ... وقت خوبی و واسه تند تر تپیدن پیدا نکرده بود
اصال واسه چی اعتراف کرد ؟ واسه چی گفت که دوسم داره ... کم پریشون 

و با  کردنیستم ، با حرفش حالم و بدتر کرد . احساس غم به خوشحالی غلبه 
 . پاهایی سست و کرخت به سمت سالن رفتم

 . آیهان تند به سمتم اومد
 ... دیانا-

 . دستم و به نشونه ی سکوت باال بردم
 . خوبم آیهان چیزی نیست-

رنگت پریده  ?با خشم بازوم و تو دستش گرفت و با لحن تندی گفت : خوبی 
 . و عین میت شدی . من اثری از خوب بودن نمی بینم

 . رخندی زدمزه
 . نگران نباش-

بی توجه بهش به سمت وسایلم رفتم که دوباره بازوم و کشید و برگشتم طرفش 
 . ... از فاصله ی کم بینمون حس بدی تو دلم پیچید

 . آیهان ولم کن-
 کجا می ری ؟ -
 . می رم بمیرم ... ولـــم کن-

بهمون جلب قسمت آخر حرفم و بلند تر از حد معمول زدم ، توجه چند نفری 
 .شد ، بازوم و به شدت از دستش بیرون کشیدم و به سمت پارکینگ رفتم

تو ماشین نشستم و سرم و به فرمون تکیه دادم ، متنفر بودم از اینکه بازم اشک 
بریزم ولی اشکام تمومی نداشت ... صحنه های چند دقیقه قبل مدام تو ذهنم 
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 .. رژه می رفتن ، حرفای آرال تو سرم اکو می شد
 .. می دونم دیره-
 .. دوست داشتم-
 ... و دارم-
 .. فقط صبر کن-

مشت محکمی به فرمون کوبیدم و ماشین وروشن کردم ، با تمام سرعت از 
 . پارکینگ زدم بیرون

واسه چی باید صبر کنم ؟ لحنش تلخ بود ولی اطمینانی هم پشت حرفاش 
 . نهفته بود

خاموشش کردم .حتی نگاه نکردم  به زنگای پی در پی گوشیم اهمیت ندادم و
 . ببینم کیه که زنگ می زنه

نزدیک دو ساعت بی هدف تو خیابونا چرخ می زدم ، دلم واسه بابا تنگ شده 
 ... بود ، کاش بود

پام و رو پدال گاز فشردم ، با دیدن جسمی وسط خیابون جیغی زدم و فرمون و 
د محکم با چیزی با تموم وجود چرخوندم ، ماشین چند دور چرخید و بع

 .برخورد کرد .. سرم و بلند کردم
خیسی خون و رو پیشونیم حس می کردم ، با دیدن دودی که از ماشین بلند 

 .. می شد ، کیف و گوشیم و چنگ زدم و با وحشت از ماشین بیرون رفتم
شروع به دویدن کردم ، چند قدم بیشتر دورنشده بودم که صدای انفجار مهیبی 

 ... هوا معلق بودم اومد و بعد رو
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با شدت به زمین خوردم ، تموم استخونام درد می کرد ، با درد برگشتم و به شی 
 .توی آتیش خیره شدم

با عصبانیت از عمارت زدم بیرون و با تمام سرعت به طرف اسکله روندم ، 
 ... روی یکی از نیمکت ها نشستم و چند روز قبل و به یاد آوردم

  "دو روز قبل "
 آیسودا ؟ جانم -
 دیانا خوبی ؟ کجایی ؟-
 خوبم ، بیرونم ... چطور ؟-
 . میای اینجا ؟ بابا کارت داره-
 چیکار ؟ -
 . ر...راستش نمی دونم-

 . حرف زدنش مشکوک بود ، سر تکون دادم و گفتم باشه تا ده مین دیگه میام
 . گوشی و قطع کردم و سر ده دقیقه رسیدم به عمارت

باال ، حس کنجکاویم تحریک شده بود و رو حرکاتم اثر سریع از پله ها رفتم 
 .گذاشته بود
 .. سالم دادم

اوکتای خان نشسته بود و دستش رو عصاش بود ، آرال کالفه قدم می زد و 
آیسودا با استرس دستاش و تاب می داد ، فاطیما هم ریلکس نشسته بود .با 

 . واب دادنشنیدن صدام همشون موضعشون و تغییر دادن و با لبخند ج
خیلی سریع چشمم و از آرال گرفتم ، نمی خواستم دوباره تپش قل*ب*م باال 

 ! بره
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 فاطیما : خوبی عزیزم ؟
 . ممنون خوبم-

 . رو کردم سمت اوکتای خان
 با من کار داشتید ؟-

 . اوکتای خان با جدیت برگشت سمت آرال که آرال با التماس نگاهش کرد
ک می زدن . خان سرش و تکون داد و گفت : بریم ابروم و باال انداختم ، مشکو

 . باال حرف بزنیم
ابروهام بیشتر باال پریدن ، اوکتای خان چه حرف خصوصی ای با من داشت 

 ؟ 
به دنبالش به طبقه باال و تو اتاق مطالعه اش رفتم ... پشت میزش نشست و 

 . بهم اشاره کرد بشینم ، رو صندلی افتادم و منتظر نگاهش کردم
فسش و پر سر و صدا بیرون داد ، انگار حرفی که می خواست بزنه خیلی ن

 . مهم و سنگین بود
  ...نمی خوام حاشیه برم ، یه رسمی هست بین خان ها و خان زاده ها-

حرفش و قطع کردم و با تمسخر گفتم : که حتما باید ازدواج کنن تا خان بشن 
!  

 .تیز نگاهم کرد
  ... این یه قسمتشه-

 . انه نگاهش کردم ، تا ربط حرفاش و با خودم بفهمممشتاق
یه خان زاده ، در صورتی می تونه خان بشه که قبل از سی و دو ، سه سالگی -
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ازدواج کنه و بچه دار شه ، وصیت نامشم تنظیم می کنه که جانشینش 
 . مشخص شه

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد : می دونی که من دیگه نزدیک هفتاد سالمه و
باید جام و واگذار کنم به آرال ... با توجه به سابقه ی بیمارستان رفتنم تو این 
چند هفته ، حتم می دم عجلم نزدیکه ... می خوام قبل از مرگم از جای آرال 

 . مطمئن شم
سرش و به طرفم چرخوند و منتطر نگاهم کرد ، ابروهای باال پریدم و 

 . سرجاشون نشوندم
  ! کرده خب ؟ آرال که ازدواج-

 . نفسش و با حرص بیرون داد
درسته ازدواج کرده ، ولی حاال که هفت ماه از ازدواجشون گذشته ، مشخص -

  ... شده آیسان نمی تونه باردار شه
 خب ، ربط این ماجراها به من چیه ؟ -

 . عاقل اندر سفیهانه نگام کرد ، موشکافانه به چشماش خیره شدم
 . کنی می خوام تو با آرال ازدواج-

 . چند لحظه تو شوک بودم ، بعد به حالت هیستیریک خندیدم
 چـــی ؟ -

 . تقریبا به حالت فریاد و عصبی این و گفتم
 .. آروم باش دختر-

 چشماش و روی هم فشرد ـ
من از اولم با این وصلت ، آرال و آیسان منظورمه ، راضی نبودم ، ولی یه -
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 . رسمه و باید اجرا بشه
 . کردم اخمام و در هم

 چه جالب ، و اونوقت چرا کن باید قربانی این رسم مسخره شم ؟-
 ... جوری نگاهم کرد که انگار تو باغ نیستیا

 قربانی یعنی چی ؟ -
مسخره گفتم : با آرال ازدواج کنم وبچه دار شیم ، هم این رسم مسخره اجرا 

م با بچ شه ... بعدشم من و گور به گور می کنید که عروستون ناراحت نشه و
 . به خوبی زندگی کنه

 . ابروهای سفیدش و در هم کرد
 چی باعث شده این طوری فکر کنی ؟ -

دوباره عصبی خندیدم و ازجام بلند شدم ، دستام و روی میزش گذاشتم و 
 . کمی به سمتش خم شدم

چی باعث نمی شه اینطوری فکر کنم ؟ آیسان از من بدش میاد ، همه جای -
تفاقات یه پولی می دن به قربانی موضوع و از جلوی دید دنیا هم آخر این ا

 . همسر اول محوش می کنن
همه ی حرفام و با پوزخند گوشه ی ل*ب*م گفتم ، دستش رو عصاش می 

لرزید ... من آرال و دوست داشتم ، حتی بیشتر از قبل ، ولی به خودم قول داده 
اه ضر نبودم زندگیم و تببودم فراموشش کنم . هرچند موفق نبودم ، ولی بازم حا

 . کنم
 . به سمت در اتاق راه افتادم که حرفش بین راه متوقفم کرد
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من دخترای زیادی مد نظرم دارم واسه این کار ، ولی تو انتخاب و پیشنهاد -

آرالی ... تا دوروز دیگه می تونی فکرات و بکنی ، تو مهمونی این موضوع و 
 . رسما مطرح خواهم کرد

 
یز ندونستم ، دستام مشت شدن و با عصبانیت در اتاق و باز کردم موندن و جا

که سینه به سینه ی آرال شدم ، شاید دو ثانیه چشمام با چشماش تالقی کرد که 
عشق توی نگاهش قل*ب*م و لرزوند ... با خشم کنارش زدم و به دیانا دیانا 

 ... گفتناش توجه نکردم
 ن کردن ... دیگه بهشون عادت کرده بودمبا بیرون رفتنم ، اشکام شروع به بارید

، تو این هفت ماه همدم شب و روزم بودن ... هفت ماه بود که مدام شبا به 
 ... خودم می گفتم : قول می دم از فردا صبح فراموشش کنم
 " ! صبحا فراموش می کردم ... نه آرال و عشقش و .. قولم و

 
 
**  

شرتم بردم ... باورم نمی شد همه با نسیم مالیمی وزید ، دستام و تو جیب سوی
این موضوع موافق باشن ، امشب وقتی اوکتای خان موضوع و مطرح کرد ، تنها 

 . کسی که ناراحت شد و با گریه جمع و ترک کرد ، آیسان بود
یاشار خانم اخم غلیظی داشت ، اما ساز مخالف نزد ، از نگاه مامانم معلوم 

 ... بود راضیه
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فت که تا چند وقت دیگه یه جشن مختصر می گیرن ... این اوکتای خان بهم گ
در صورتی بود که من هیچ جواب مثبتی نداده بودم ، اما اگه می خواستم با 

خودم روراست باشم ... از خدام بود ، ازدواج با آرال ...با کسی که تموم 
 زندگیمه ... مگه می شه کسی دلش نخواد با نفسش هم نفس باشه ؟ 

به خاطر خودمختاری اوکتای خان و بریدن و دوختناش عصبی بودم از یه نظر 
 ... و از یه نظر خوشحال ... اگه نظرم و می پرسید ، حتما می گفتم نـــه

با یه حساب سر انگشتی ، بعد از ادواج یک سال با آرال زندگی می کردم ، 
 . بعدم اون و به خیر ما رو به سالمت
شاید واقعا سهمم اینه که یک سال فقط  با پشت دست اشکام و پاک کردم ،

باهاش باشم ، شاید قرار نیست تا آخر عمر در کنار هم با خوبی و خوشی 
 . زندگی کنیم ، باید به همون یه سالم قانع باشم

از رو نیمکت بلند شدم و مشغول قدم زدن شدم ، تو این چند وقت مطمئن 
وش کنم ، ولی مثل اینکه شده بودم با کسی ازدواج نمی کنم تا آرال و فرام

قسمت نبود فراموشش کنم ... حاال هم با این پیشنهاد ، عجیب شدید تر شدن 
 . حسم و عشقم و نسبت بهش حس می کردم

به سمت خونم راه افتادم ، تا نزدیکای صبح بیدار بودم و فکر می کردم ، ولی 
. خص بود ..به هیچ نتیجه ای نرسیدم ... اینکه چرا من انتخاب آرال بودم مش

 . هنوز حرفای شبی که ازدواج کرد و یادم بود
ولی دلیل برق و شادی نگاه بقیه رو نمی فهمیدم ، انگار یه چیزی این وسط 

درست نبود ..مامان باید ناراحت می بود اگه قرار بود بعد از بچه جدا شیم ، 
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 . ولی از همه خوشحال تر بود
پتو مچاله کردم ، احتماال توهم زده شونه باال انداختم و خودم و بیشتر زیر 

 . بودم
تا چشمام گرم شد ، با صدای زنگ گوشی از جام پریدم و با چشمای بسته 

 . جواب دادم
 .. الــــــو-
 سالم زنداداش جـــونم ، چطوری ؟ -

 . صدای شاد آیسودا و حرفش چشمام و تا آخرین درجه باز کرد
 . ، ولی تو خوب نیستی انگارخوبم -

 ید خند
چرا خوب نباشم وقتی تا دو ساعت دیگه میام دنبال زنداداشیم تا با هم یه -

 جشن مجردی توپ بریم ؟ 
 . چشمام دیگه جای باز شدن نداشت

  ! چی میگی آیسودا ؟ یه جور حرف می زنی انگار چه خبره-
ن روا ، دیانا تو بگو چه خبر نیست ؟ خبر از این بهتر که دو تا کفتر عاشق دا -

 بهم می رسن ؟ 
 . صورت آرال جلوی چشمام نقش بست ، دستام یخ کرد

 . پوزخندی زدم
 . بعد از یک سال دوباره جدا می شن-

 . صداش تب دار و غمگین شد
 . دیانا خدا بزرگه ، اینطوری فکر نکن-
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 . مگه دروغه ؟ فقط به خاطر بچه قراره ازدواج کنیم-
ن عشقیم که بینتونه، فکر نکنم جدایی ای نچ ، من داداشم و می شناسم ، با ای-

 . در کار باشه
گاه لبخند زدم ، از خدا خواستم که واقعا حرف آیسودا راست باشه  . ناخودآ

 . پس حله دیگه ؟ میام دنبالت تا دوساعت دیگه-
 . نه بابا چی چی و حله ! من لباس مباس ندارم هیچی-
 . می بینمت فعال عشقک طوری نیـــــست ،همه چی اوکیه ، ناراحت نباش-

. 
به بوق ممتد گوشی گوش سپردم ، لبخند از رو ل*ب*م کنار نمی رفت ، 
همون یه جمله ی آیسودا انقد شیرین بود که با انرژی از جام بلند شدم و 
 . دست و صورتم و شستم و یه صبحونه ی مفصل بعد از مدت ها خوردم

ه شنیدم ، کیفم و چنگ زدم دو ساعت بعد صدای بوق آیسودا رو از کنار پنجر
 . و سریع در و قفل کردم و رفتم پایین

 . سالم-
 سالم جیگر ، چطوری تو ؟ -

 . لبخندی زدم و گونش و ب*و*سیدم
 فدات تو چطوری ؟ -
 خوبم -

 چشمکی زد
 . داداشمم خوبه-



 445 جنجال عشق

ضربان قل*ب*م باال رفت ، آیسودا خیلی شیطنت می کرد ، چشم غره ای 
با بی خیالی روم و سمت شیشه کردم و به آهنگ بهش رفتم که خندید .

 . انگلیسی در حال پخش گوش دادم
جلوی یه آرایشگاه ایستاد و اشاره کرد پیاده شم ، از صندوق عقب ماشین دو تا 
کاور که حدس می زدم توش لباس باشه برداشت . چشمک شادی زد و رفتیم 

 . داخل آرایشگاه
 . ی سالم و علیک کردآرایشگر با دیدن آیسودا با خوش روی

آیسودا یه اشاره به من کرد و رو به آرایشگر گفت : جمیله جون این دیانای مارو 
 . حسابی خوشگل کن

 . ابرو باال انداختم و با لبخند گوشه ی ل*ب*م آیسودا رو نگاه کردم
ب*و*سی فرستاد ، جمیله روی صندلی نشوندم ، سرم و سمت آیسودا که 

 . ندمکنارم نشسته بود چرخو
 چه جور جشنیه راستی ؟ -

 . چشماش برق زد
تولد یکی از دوستامه ، خیلی بزرگ و با کالسه ، گفتم هم بشه جشن مجردی -

 . تو هم تولد اون ... با یه تیر دو نشون
 . هومی کشیدم و خودم و به دست جمیله جـــون سپردم

 .ت دادنفکر کنم دو ساعتی روی من و آیسودا کار کردن که باالخره رضای
روبروی آینه ایستادم و به خودم خیره شدم ، دلم می خواست اون دیالوگ 

معروف " وای شبیه ماه شدم " رو بگم ... ولی اصال حوصله نداشتم ، خوب 
شده بودم ، با اون آرایش نسبتا غلیظ قیافم حسابی تغییر کرده بود و دیانای 
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خوام یه امروز و دیانای  جدیدی بودم ... خب حاال که قیافم تغییر کرده ،می
  . جدید باشم و برای خودم باش ... قول می دم امروز و بترکونم حسابی

 . آیسودا هم خوشگل شده بود ، از من بیشتر
 . دیا خوشگل شدیا-

 خندیدم
 . تو هم خوشگل شدی-
من که خوشگل بودم ، ولی این لوازم ارایشا با تو چی کردن ، باید از مراحل -

 . ه هلو فیلم می گرفتمتبدیل لولو ب
 . مشتی به دستش کوبیدم ، صدای خنده مون آرایشگاه رو برداشته بود

آیسودا لباسی رو به سمتم گرفت ، از مدلش خوشم نیومد ، با قیافه ی چپ 
 . شده نگاش کردم که خندید : اینطوری قشنگ نیست ، بپوش تو تن عالیه

ت پارتیشن رفتم و سرتکون دادم و لباس و از دستش گرفتم ، به سم
 پوشیدمش.

یه پیراهن سرمه ای که آستیناش بلند بود و بلندی خودش تا روی زانوم می 
 .. رسید ، بر عکس تصوراتم تو تنم عالی بود ، فیت فیت

کمرش تنگ بود و حالت ماهی داشت ، و واسه من که قدم کوتاه بود گزینه ی 
  . خوبی بود

 از پشت پارتیشن بیرون رفتم ـ
 . ودا : دیدی گفتم بهت میادآیس

 . لبخند زدم و سرم و به نشون تایید تکون دادم
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پیراهن خودشم آبی بود اما مدلش یکم فرق می کرد ،آیسودا دست مزد و 
 . حساب کرد واز آرایشگاه زدیم بیرون

یکم احساس خجالت داشتم ، معموال آرایشم در این حد غلیظ نبود ، مالیم 
 . بود

 . ش و لباس و شینیون ... عجیب بوداما با این آرای
 . با دیدن مسیر تعجب کردم

 . این که مسیر خونه ی بوراکه-
 . ، اونم میادآ..آم... دوست مشترک من و بوراکه دیگه -

 . هومی کشیدم
 . وای راستی ، من کادو ندارم که-

 . چشماش و تو حدقه چرخوند
 . عقب اشاره کردمن دارم ، و به جعبه ی کادو پیچ شده روی صندلی -

جلوی خونه ی بوراک متوقف شد ، گوشیش و برداشت و با کسی تماس 
 . گرفت

 . الو بوراک، جلو در منتظرتیم بیا-
 ...ـ-
 . چی ؟ دست و پا چلفتی-

-..... 
 . نه نیم ساعت دیگه وقت هست-

-..... 
 . باشه باشه االن میایم-
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سش ورده ریخته رو لباگوشی و قطع کرد و با شتاب گفت : داشته شربت می خ
 . ، می خواد پاکش کنه بریم ببینیم می تونیم کمکش کنیم یا نه

با تعجب و بهت از ماشین پیاده شدم ، کوچه به طرز عجیبی شلوغ بود ، 
 . طوری که هرگز نبود

در کمال تعجب در خونه ی بوراک باز بود ، آیسودا دستش و پشت کمرم 
ز تاریکی خونه تعجب کردم ، یکم گذاشت و من و اول داخل فرستاد . ا

 .ترسیدم 
یهو برقا روشن شد و صدای "تولد تولد تولدت مبارک " عزیزترینام تو گوشم 

 . پیچید
سرجام خشک شده بودم و نمی تونستم تکون بخورم ،باالخره به خودم اومدم 
 و جیغ خفه ای زدم ، دستم و جلو دهنم گرفتم و با بهت به جمعیت خیره شدم

... 
بودن ، و ... و یه جفت چشم آبی که بهم نزدیک می شد تعجب و  همه

 . سورپرایزم و چند برابر کرد
 . خودم و تو ب*غ*لش انداختم و ناباور اسمش و گفتم

 .. آیهـــان-
 . به به ، بچمون زبونش باز شد-

 . ازش فاصله گرفتم و خندیدم
آرال چشمم و رو تک تک اعضای حاضر چرخوندم و فقط نگاه متفاوت 

 . چندثانیه میخکوبم کرد
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همه خوشحال و خنده رو بودن ، اما اون با اخم و نگاهی عصبی بهم نگاه می 
 . کرد

 . حدس می زدم قیافم شبیه عالمت سوال شده بود
 . تک تک اومدن جلو و تبریک گفتن و من با ذوق جواب دادم
ده بود زیین شنبود آیسان لذتم و چند برابر کرد ، خونه ی بوراک به زیبایی ت

 . وسقف و دیوارا پر از بادکنک بود
باورم نمی شد ، روز تولدم و یادم رفته باشه . ولی حس خوبی داشتم ، 

 . خیلــــی خوب
 . آیسودا رو محکم ب*غ*ل کردم و فشردمش

آی ، آی دنده هام شکست دیانا ... بوراک و آرال و اینطوری بچلون که مدیر -
 . تدارکاتن

 
 . زدم به اون دوتا که کنار هم بودن خیره شدمبا نگاه بهت 

 . بوراک به سمتم اومد اما آرال سرجاش با نگاهی مغرورانه بر اندازم کرد
 . بوراک و روبروم ایستاد و مانع دید زدنم شد

 همه ی اینا کار توئه ؟ -
 .چونه شو باال فرستاد

 . پیشنهاد آرال و کار من ، آره دیگه همین می شه-
 . ا ذوق گفتم : مرسی مرسی بـــوراک ، عالیهخندیدم و ب

خواهش می کنم وظیفه که نبود ولی ارزش خوشحالیت و داشت ، به نظر من -
 ... آرال الیق تشکره
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چشم غره ای بهش رفتم و از کنارش رد شدم ، آرال و مامان مشغول حرف زدن 
 . شدبودن . سرفه ای کردم که اعالم حضور کنم . توجه هر دوشون بهم جلب 

 .. آرال-
 . برگشت و منتظر نگاهم کرد ،دستای یخم و بهم پیچوندم

 . ممنون-
 واسه چی ؟  :سوالی نگاهم کرد 

 . واسه این کارت-
 . و با دست دور تا دور خونه رو نشون دادم

 . لبخند زیبایی زد که فشار دستام و بیشتر کردم ، پوستم سفید شده بود
 . نجام دادم که باعث خوشحالیمهنیازی به تشکر نیست ، کاری و ا-
 تولد من باعث خوشحالیته ؟ -
 . این پروسه یکم پیچیدس ، خوشحالیت باعث خوشحالیمه ... اوم-

ضربان قل*ب*م رفت رو هزار... آرال ... با حرفاش خوب می تونست با 
 . ضربان و نبض من بازی کنه

 لبخند زد 
ریختن توخونه ... متعجب به زنگ در زده شد و بعد تعداد زیادی پسر و دختر 

کار آیسوداس ، معتقده  :جمعیت نگاه می کردم که آرال کنار گوشم زمزمه کرد 
 . هرچقد کادوها بیشتر باشه آدم خوشحال تره

 . از استداللش به خنده افتادم
 اینا کین ؟ -
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 ... دوستاش ، دوستای دوستاش و-
 . هم پیچیدس چشمکی زدم و با شیطنت گفتم : مثل اینکه این پروسه

 . تک خنده ای کرد
در حالی که نگاهش به عمق قل*ب*م نفوذ کرده بود گفت : خوشگل تر 

 .شدی
از جمله اش گر گرفتم و خون زیر پوستم دوید ، می دونستم سرخ شدم چون 

 . حرارت بدنم رفته بود باال
 . منتظر پاسخ بود

 . لبخند مضحکی زدم
 . ممنون-
 . دیخیلی چیزا به آدم یاد می -

 . از الک خجلم بیرون رفتم
 مثال چی ؟ -
 . اینکه در مقابل تعریف انتظار تعریف نباید داشت-

ریز خندیدم و نفس عمیقی کشیدم ، عطرش زیربینیم پیچید و تو سلوالم رخنه 
 . کرد

 . عطرت خوشبوئه-
 . و اینکه اگه تعریف می کنی ، تعریفت بجا باشه -

 .خم شد تا هم قدم بشه
 .انـــومممنون ب-
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با چشمای گرد شده به دندونای سفیدش نگاه کردم .چی گفت ؟ بانوم ؟ 
 بانوش ؟ یعنی من ؟ منظورش من بودم ؟ 

 هوفی کردم تا به هیجاناتم مسلط شم ، با یه میم مالکیت داشتم پس می افتادم

. 
 این دیگه چه کوفتیه ؟ 

ه ، از نحومن که فکر می کنم کوفت خیلی خوبیه ، اسمش و گذاشتم عشق -
 . ی اسم گذاری تو خبر ندارم

با وحشت نگاش کردم که ذهنم و خوند : خیلی دوست داشتم تیکه های 
 . اولشم بلند بگی ، اما متاسفانه ناکام موندم

دستام و مشت کردم و از کنارش رد شدم ، به طرز عجیبی مرموز شده بود . 
 .پیش آیهان رفتم

 . چه بی خبر اومدی-
 . از نقشه بود اینا همش جزئی-
 چه نقشه ای ؟ -
 . نقشه ی سورپرایز تو-
 اااا ، کی بهت خبر داد ؟-
 . مثل اینکه یادت رفته هم با آرال هم با بوراک دوستما-

 . هومی کشیدم
 . همه وسط در حال ر*ق*ص بودن ، آیسودا اومد کنارم و دستم وکشید

 کجا می بریم ؟ -
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 . که چی بریم بر*ق*صیم دیگه ، ماتم گرفتی-
با چشمای گرد شده نگاش کردم که وسط پیست بردتم ، اما همون موقع 

آهنگ مالیمی زده شد و دختر پسرا جفت جفت مشغول ر*ق*صیدن شدن ... 
 . فکر کنم تانگو

با ذوق دستم و از دست آیسودا که با لب و لوچه ی آویزون نگاهم می کرد 
 . داز پشت دستم و کشی کشیدم ، داشتم از پیست بیرون می رفتم که یکی

چون آمادگیشو نداشتم با کله رفتم تو شکم طرف ، سرم وبردم باال و با صورت 
آیهان روبرو شدم . لبخند مسخره ای زدم و از بین دندونای کلید شدم گفتم : 

 چیکار می کنی ؟ 
 . می ر*ق*صم-
 . من که تانگو بلد نیستم-
 . ط آروم حرکت کنمنم بلد نیستم ،تاریکه کسی نمی بینه ، فق-

 . با حرص خواستم از ب*غ*لش برم بیرون که محکم تر گرفتم
 . خیره توچشمای هم بودیم و آروم آروم می ر*ق*صیدیم ، مثـــال

صورت آیهان لحظه به لحظه نزدیک تر می شد ، منم مثل منگا داشتم نگاش 
 . می کردم که بازوم توسط کسی کشیده شد

دست آیهان شل شد و اون شخص من و راحت از بهت در اومدم ، حلقه ی 
 . دنبال خودش کشید

 آیسودا چی کار می کنی ؟ -
 . آیسودا با حرص نگاام کرد

 می خواستی وایسی آیهان بب*و*ستت ؟ -
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 .با چشمای درشت شده نگاش کردم
 یا می خواستی یه دعوای درست حسابی راه بندازی ؟ -
 یعنی چی ؟ -

، برگشتم و با آرال اخمو که دست به سینه نگام با انگشت به جایی اشاره کرد 
 . می کرد روبرو شدم

 . اوه اوه ، پس بگوآیسودا چرا حرص می خوره
 . واال ، داداشم انقد حرص خورد موهاش سفید شد-

شونه انداختم باال و مثال بیخیال گفتم : جای حرص خوردن میومد 
 . بر*ق*صیم

 . آیسودا چشماش گرد شد
 .شاید دیانا خوشش نیاد بر*ق*صه ، واسه اون نیومدنه بابا ؟ گفت -
 . حاال یه امتحان می کرد ، ضرر که نداشت-

 . آیسودا خندید و چیزی نگفت
 . بوراک اومد کنارمون ، آیسودا چشم غره یه رفت ودور شد ازمون

 مشکلی پیش اومده با آیسودا ؟-
 نه-

 . شونه انداختم باال و چیزی نگفتم
 

 . هوفی کرد
 ! ا من نمی تونم از عشق آیسان دست بردارم ، نمی دونم می فهمی یا نهدیان-
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 . کامل چرخیدم طرفش
 . ولی اون االن ازدواج کرده-

 . یه جور خاصی نگام کرد
 آرالم ازدواج کرده ، چرا بی خیالش نمی شی ؟ -

 . ل*ب*م و گزیدم
 . قضیه ما فرق می کنه-
 . آره ، تنها فرقش اینه که آرالم عاشقته-
 . بوراک ، آیسودا خیلی خوبه . یه فرصت به خودتون بده-
نمی تونم ، خیلی سعی می کنم، ولی فقط به چشم دوستی می بینمش که از -

 . بچگی با هم بودیم
 . خیره نگاش کردم

 . می دونم آیسان مال یکی دیگس ، زن دوستمه ، اما آرال دوستش نداره-
 . سرم و انداختم پایین

 . بزنمحرفی نداشتم که 
 باالخره بی خیال ر*ق*ص عاشقانه شدن و دوباره همه پریدن وسط ـ

، اما به آیسودا دوباره دستم و کشید ومنم از خدا خواسته رفتم بر*ق*صم 
 . محض اینکه رفتم وسط ، آهنگ قطع شد

با حرص مثل بچه ها پام و کوبیدم زمین ، انگار قسمت نیست من بر*ق*صم 
 . م هنرنمایی کنم ها، یه بار تو عمرم خواست

با صدای دست و جیغ به جلوی پام نگاه کردم ، از تعجب کم مونده بود کف 
 . زمین پهن شم ، آیهان روی یه پا جلوم زانو زده بود
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 . همه دورمون جمع شده بود ، دستش و کرد تو جیب کتش و یه جعبه در آورد
 . دزیبایی توش بو با لبخند خیلی خاصی ، در جعبه رو آروم باز کرد ، حلقه ی

 . جعبه به سمت من بود
گاه سرم و بردم باال ،  همه ساکت بودن ومنتظر حرفی از جانب آیهان ، ناخودآ

 . اما هر چی چرخوندم آرال و ندیدم
 . با صدای آیهان سرم وبه سمتش چرخوندم

 با من ازدواج می کنی ؟-
گیر  تیه توشروتیره ی پشتم عرق سرد نشسته بود ، خدایا این دیگه چه خف

کردم ؟ با استرس به آیهان نگاه می کردم ، قرار بود تا چند وقت دیگه با آرال 
 . ازدواج کنم ، اونوقت آیهان بهم پیشنهاد ازدواج داد

 . حتما از موضوع خبر نداشت
اگه می گفتم نه ، جلوی این همه جمعیت خوردش کرده بودم ، اگه می گفتم 

 . و واسه همیشه امضا کرده بودم آره ... حکم از دست دادن آرال
 . تو بد باتالقی گیر کرده بودم و نمی دونستم چی بگم

 . صدای دوباره دوباره ی دختر پسرای خوش خیال به آشفتگیم دامن می زد
 . آیهان یکم لبخندش جمع شده بود ، تردیدم و حس کرده بود

 . اما مطمئن بودم غرورش اجازه نمی ده پا پس بکشه
 افتخار یک عمر زندگی با خودت و بهم می دی؟ دیانا ، -

 . صدای جیغ کر کننده بود
زانوهام به لرزش افتاده بودن و داشتم رو زمین می افتادم ، دستی رو کمرم 
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 . نشست و روی شکمم حلقه شد
 . آیهان با اخم از جاش بلند شد

 . صدای گرم آرال ، گوشم و نوازش داد
 . و دیانا قراره ازدواج کنیم قرار بود امشب اطالع بدم که من-

 . با صدای رسا این جمله رو گفت ، کل جمعیت تو بهت عمیقی فرو رفتن
آیهان قیافش مثل شکست خورده ها شد ، خواستم یه قدم به سمتش برم که 

 . فشار دست آرال بیشتر شد
 . با صدای خشنی کنار گوشم زمزمه کرد : تکون نخور

ه آیهان نگاه کردم ، عقب عقب رفت و از داخل با ناراحتی و چونه ای لرزون ب
 . جمعیت رفت و بعدم از خونه زد بیرون ، صدای آهنگ دوباره زیاد شد

ولی من سرجام ایستاده بودم و به جای خالیش نگاه می کردم ، نمی خواستم 
 . بشکنه

 . آرال دستم و کشید و از اونجا دورم کرد
 چرا ناراحتی ؟ -

 . ونم لرزید و اشکام سرازیر شدنبغ کرده نگاش کردم ، چ
محکم ب*غ*لم کرد ،بی قرار سرم و رو سینش گذاشتم و به ضربان 

قل*ب*ش که تند تر از قلب من می تپید گوش دادم . آرامش به رگام تزریق 
 . شد

 . گریه نکن جانم-
حرفش اشکام و بیشتر کرد ،بیشتر از اون چیزی که فکرش و می کردم 

 . ادوجودش بهم آرامش می د
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ازش فاصله گرفتم ، چند نفر نگامون می کردن ، با خجالت سرم و انداختم 
 . پایین و به سرعت ازش دور شدم

 . از خجالت تا آخر مراسم سرم و باال نبردم
 
**  

گاه به چند ماه پیش برگشتم   با تعجب به دو تا خط خیره شدم و ناخودآ
 

بودن . لبخند کوچیکی صدای دست و جیغ کم بود ، اما همشون پر انرژی "
زدم ،درست به کوچیکی مراسممون ، دست آرال روی دستم نشست .تو این 

یک هفته که از تولدم گذشت ، آیهان بهم یه پیامک خداحافظی داد و گفت که 
 . بی خبر از ترکیه رفته و تا یه مدت بهتره در تماس نباشیم

ه یادی نداشتیم پس بتدارکات عروسیمون و خیلی زود فراهم کردن ، فامیالی ز
 ... خواست خودم فقط خانواده هامون بودن

به بابا زنگ زدم و با کلی گریه زاری ازش رضایت گرفتم ، در کمال تعجبم 
واسم دعای خیر کرد ـ اظهار دلتنگی کرد و ازم معذرت خواست واسه همه 

 . چی و گفت در اولین فرصت میاد ترکیه ببینتم
عالی بود واسم ... آیسان واسه عروسیمون و چقد خوشحال بودم ، همه چی 

 . نیومده بود ، باورم نمی شد هووی خواهرم شدم
 . اما با فکر اینکه آرال دوستش نداره دلم راضی بود

 . آرال دستم و نوازش کرد
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 بر*ق*صیم ؟ -
با لبخند سر تکون دادم ، انقد آروم و خوشحال بودم که اندازه ی تموم غم هام 

 . د بزنممی تونستم لبخن
از خدا ممنون بودم که پایان همه چیز خوب شد ، هر چند که نمی دونستم 

 . اولشه
آرال بلند شد و آقاوارانه دستش و به سمتم دراز کرد ، اونم مثل من بود ، 

حسش ... لبخند به لب داشت و برق چشماش خاص تر از همیشه بود .انگار 
 ...چراغونی کرده بودن چشماش و

 . ت تو دستش گذاشتم و از جام بلند شدم ، به آغوشش رفتمدستم و با لذ
چشمام به آینه افتاد ،سرخ شده بودم هم از حرارت زیاد هم از هیجان وصف 

 . ناپذیر ، یه جورایی برام غیرقابل باور بود
دستاش رو کمرم نوازش گونه حرکت می کردن ، سرم و روی قل*ب*ش 

 . گذاشتم
، به خاطر آیسان ... اما با فکر اینکه آرال  ته دلم یکم عذاب وجدان داشتم

 . دوسم داره اون حس پر می کشید و می رفت
لباس عروسم ساده و بلند بود ، موهام به طرز قشنگی فر شده بودن و آرایشم 

 . بر عکس تولدم کمرنگ و مالیم بود
 .. دقیق مثل یک ازدواج اروپایی

 . شام مهمون کرد بعد از یک دور ر*ق*صیدن ، اوکتای خان همه رو
 . یاشار خان با بد خلقی گفت : من نمیام

 مامان : وا چرا ؟ 
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 . آیسان تنهاست ، میرم پیشش-
 . قیافه ی مامان گرفته شد ، انگار اونم دلش می خواست بره پیش دخترش

 . با قدم های موزون رفتم کنارش
 . مامان اگه می خوای بری ، برو ... من ناراحت نمی شم-

 . دی بهم انداخت و سرش و تکون دادنگاه مرد
 . نه می مونم-

 . اخمای یاشار خان غلیظ تر شد ، با عصا زدنش ازمون دور شد
 . فاطیما با لبخند نگام می کرد ، لبخندی زورکی رو ل*ب*م نشوندم

 اومد و ب*غ*لم کرد ، پیشونیم و ب*و*سیدـ
 . خوش اومدی به خانوادمون-

چرخید سمت آرال ... نگاهش حس  لبخندم کمی جون گرفت ، چشمام
 . خوب و قشنگی و بهم القا کرد که باعث شد انرژی تحلیل رفتم و پس بگیرم

اوکتای خان هم اومد و ب*غ*لم کرد ، گرماش آغوشش باعث شد بغض کنم 
 . ... کاش بابا اینجا بود ، اون وقت این مجلس کامل کامل می شد

 . خوش اومدی دختر جون-
کرد و تقریبا زمزمه وار گفت : خوشبخت بشید ، از اولم صداش و آروم تر 

 . دوست داشتم تو بشی عروسم
 . با چشمای گرد شده لبخند زدم ، چه چیزایی که داشت واسم رو می شد

 . تو آغوش مامان رفتم ، اشکام سرازیر شد
 . قربونت برم ، خوشبخت شی دخترکم-
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 . لبخند تلخی زدم
  . شتواسه آیسانم همین آرزو رو دا

 . باالخره مراسم ب*غ*ل و ماچ تموم شد و راهی رستوران شدیم
از وجنات و ظاهرش معلوم بود چه رستوران شیکیه ، آرال دستش و دور شونم 

 . حلقه کرد و فشار خفیفی داد
 رستوران اومدن دیگه چه صیغه ای بود ؟ -

 . متعجب نگاش کردم
 خوشت نمیاد از رستوران ؟ -
ندارم ، ترجیح می دادم روز عروسیم با خانومم تنها غذا  با رستوران مشکلی-

 . بخورم
 . شیرینی حرفش به دلم نشست ، سرم و انداختم پایین و لبخند پررنگی زدم

 عجب عجب ، لبخند یواشکی از کی تا حاال مد شده ؟ -
 .نیشم باز تر شد

 . جمعش کردم و بهش نگاه کردم
 کی گفته من لبخند زدم ؟ -
 .دیدمبنده خودم -
 . اشتباه دیدی ، حرفت اصال لبخند دار نبود که لبخند بزنم-
 اااا .. جدی ؟ -
 اوهوم-
 . باشه می بینیم از این به بعد-

 . لپم و از تو به دندون گرفتم تا نخندم



wWw.Roman4u.iR  462 

 

 . پشت میز نشستیم و مشغول سفارش دادن شدیم
ای آن ورانبا اینکه نزدیک سه سال و نیم بود ترکیه زندگی می کردم ، اما رست

 . چنانی نرفته بودم
با عجز به چاقو و چنگال های جلوم نگاه کردم ، آخه چرا از همش چند تا 

 چندتاس ؟ 
 . دست آرال روی دستم نشست

 . با ناتوانی بهش نگاه کردم و تا حد ممکن چشمام و مظلوم کردم
ش اوال که اونطوری نگاه نکن ، دوما ... اصال خودت و اذیت نکن ، راحت با-

 . تا بعدا سر فرصت یادت بدم
 با ذوق لبخند زدم .که سریع رو هوا قاپیدش : حرف من لبخند دار بود ؟ 

 ل*ب*ا*م و جمع کردم و چشم غره ای بهش رفتم که خندید
شام با خنده و شوخی خورده شد ، چشمای غمگین مامان اذیتم می کرد ، 

 . ودانگار پشیمون شده بود و دیگه از ازدواجمون راضی نب
 

البته خودمم یه حسی داشتم ، نه حس خوب نه حس بد ، یه حس خاصی بود 
که تک تک عناصر بدنم و در گیر کرده بود ، وقتی بچه بودم هیچ وقت فکر 

نمی کردم با یه مرد زن دار ازدواج کنم ، چه برسه به اینکه اون زن خواهرم باشه 
واهرم ، هر چند که ... یعنی هیچ وقت تو مغزمم نمی گنجید بشم هووی خ

 . خواهر خوبی برام نباشه
اما بازم خواهرم بود ، از یه طرف وصل بودیم به هم ، دل خوشی ازش نداشتم 
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 . ولی آرال و دوست داشتم
شاید اگه این فرصت و از دست می دادم دیگه هیچ وق به دستش نمی آوردم ، 

 . پس شاید بهترین یا بدترین تصمیم و گرفتم
 فکر کردم ، دیدم نه بهترین نه بدترین تصمیم بود ـالبته یکم که 

 . یه حدی این وسط بود ، به نظرم تصمیم خوبی بود
ازدواج با آرال چیزی بود که بیشتر از همه چی خواهانش بودم ، نمی خواستم 

 . با عذاب وجدان و این فکرا شیرینی وصال و به زهرمار تبدیل کنم
امون آرزوی خوشبختی کردن و بعد هر کس به بعد از شام ، دوباره و سه باره بر

 . سمت ماواش رفت
 . منم که اصال خبر نداشتم خونه ی جدیدم کجاست و چه شکلیه

گاه خمیازه  سوار ماشین شدیم ، آهنگ بی کالمی در حال پخش بود ، ناخودآ
 . کشیدم که آرال دستش و سمت کنترل برد

 آهنگ فارسی نداری ؟ -
 . باشم ، بذار بگردم فکر کنم یه پوشه داشته-

 . سرم و تکون دادم
 . می خوای من بگردم ؟ حواست پرت می شه موقع رانندگی خطرناکه -

بی هیچ حرفی کنترل و به دستم داد ، ایشی زیر لب گفتم که خندید . از خدا 
 . خواسته منتظر بودا

 . نم بارون به شیشه ی ماشین خورد ، با ذوق گفتم : وای آرال بارون
 نچ می بینی ؟نچ  -
 چیو ؟ -
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 . خدا هم داره به حال من گریه می کنه-
با عصبانیت مشتی به بازوش کوبیدم که خیلی ریلکس دستم و گرفت و نرم 

 . تک تک انگشتام و باز کرد ، سر هر انگشتم ب*و*سه ی کوتاهی زد
 شوخی می کنم بانوم ، مگه خوشبخت تر از منم پیدا می شه ؟ -

 . کردم و به شیشه که بخار گرفته بود نگاهی کردم لبخند محوم و پنهون
 بعد از کلی گشتن پوشه ی مد نظر و پیدا کردم

 . شانسی روی یه آهنگ کلیک کردم
 صدا کن اسمم و عشقم 
 صداتم واسه من خوبه 
 نگا کن توی چشم من 
 نگاتم واسه من خوبه 

 
 . آرال با شیطنت از گوشه ی چشم نگام کرد

 . گی هم پلی شداخندم گرفت .عجب آهن
 

 بازم موهات و وا کردی
 عجب موجی تو موهاتــه

 یه دریا زیر سـر داری
 یه دریا پشت پلکاتـــه 
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 . به چشمات قسم ، آرومــــ
 نمی شم تا نیای با من زیر بارون 

 
 به این احساس دل بستن 

 دارم وابـــــــــــــسته می شم ساده و آسون
 

 . ی این کار و کرد که من به جلو پرتاب شدمآرال زد رو ترمز ، انقد یهوی
 . برگشتم طرفش و با شوک نگاش کردم

 . مظلوم نگام کرد
 بریم قدم بزنیم ؟ -

 . با چشمای گرد شده نگاش کردم
 االن وقت قدم زدنه ؟ -
 . آره ، بارون میاد حال می ده-

 . نفس عمیقی کشیدم و لبخند زدم ، سرم و به نشونه ی تایید تکون دادم
 . آرال سریع از ماشین پیاده شد ، منم دنبالش

سرم و کمی باال گرفتم و با لبخند نگاهش کردم ، با دستاش صورتم و قاب 
  .گرفت و ب*و*سه ی تند به ل*ب*م زد

 . بعدم خیلی ریلکس انگشتاش و تو انگشتام قفل کرد و مشغول راه رفتن شدیم
 

 نفس پشت نفس دارم 
 هوام و از تو می گیرم 
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 باشی با خودم خوبم تو 
 نباشی از خودم سیرم 

 هوای شهر بارونه 
 

 . هوا یکم سرد بود ، اما هیچ کدوممون سرما رو حس نمی کردیم
 
 

 چه حالی داره شب گردی 
 نمی دونم هوا ابره 

 یا تو موهات و وا کردی 
 به چشمات قسم آروم 

 نمی شم تا نیای با من زیربارون 
 وابســــــته به این احساس دل بستن دارم 

 می شم ساده و آسون
 . چند قدم نرفته بودیم که ایستادم و آرالم مجبور کردم وایسه

 . سوالی و منتظر نگاهم کرد
 .ل*ب*ا*م و با زبونم تر کردم

 .باورم نمی شه-
 . لبخند قشنگی زد و صورتم و نوازش کرد

 چرا ؟-
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 . چون همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد-
 . وداین سرعت الزم ب-

به چشماش نگاه کردم . مستقیم مستقیم ، هیچ مانعی نبود که ازش چشم 
 . بگیرم ، شوهرم بود

 .. آیسان-
 . حرف اون و نزن امشب-
 . اون خواهرم و زن توئه-

 . کالفه نگام کرد
دیانا یه امشب و بیخیال حرف زدن راجب هر کس دیگه ای شیم ، لطفا ... -

 . نمی خوام خراب شه
 .انداختم پایین و شرمنده گفتم : باشه قبولسرم و 

 . آ قربونت-
 . زیر لب خدا نکنه ای گفتم و دوباره مشغول قدم زدن شدیم

 . بی هیچ حرفی
 . فکرم خیلی مشغول بود ، یه تصویر مبهم از آینده ای نه چندان دورم داشتم

رف نمی دونستم ته ماجراها چی می شه ، اما از یه طرف دلم گواه بد و از ط
 . دیگه حس خوب می داد

 . واقعا نمی تونستم درک کنم منظور حسام و
 .باالخره بعد از اینکه موش آب کشیده شدیم به خونه رفتیم

 . بارون شدید تر شده بود . یه آن حس کردم رو هوام
 وا آرال چرا همچین می کنی ؟ -
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 . به خودش فشردتم
  . خسته شدی از بس راه رفتی-
 . م راه اومدیتو هم پا به پا -
 ..من مردما-
 . مــــرِد من-

ایستاد و به چشمام خیره شد ، خودم وباال کشیدم و ل*ب*ا*ش و 
 ".. ب*و*سیدم ، سرم و بردم عقب که مانع شد و با پاش در خونه رو با کرد

 
از دستشویی بیرون رفتم و در و بهم کوبیدم.آرال خونه نبود ، سریع گوشی و 

 . نگ زدمبرداشتم و به مامان ز
 . الو سالم مامان-
 دخترم ، چطوری قربونت برم ؟ -
 خوبم شما خوبید ؟ -
 آره گلم ، شوهرت چطوره ؟-
 ... آرالم خوبه سالم داره ، راستش مامان-
 جانم ؟ -
 . باید ببینمتون ، راجب یه چیزی حرف بزنیم-
 وای خدا ، چی شده ؟ -
 . چیزی نشده ، نگران نباش-
 . اه می افتم میام اونجاباشه پس من االن ر-
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 . نه ... نه االن نه ، فردا یا شما بیاید یا من میام-
 وا دخترم دق دادی تو من و ، بگو چی شده ؟ -

 . صدای در خبر از اومدن آرال داد
 . چیزی نیست قربونت برم ، تا فردا-
 . دق نکنم خیلیه ، خداحافظ-

ش پرواز کردم و محکم تو قطع کردن گوشیم و وارد شدن آرال همانا ، به سمت
 . آغوشش فرو رفتم .سرش و تو موهام فرو کرد و نفس عمیقی کشید

 . جونم ، دلم واست یه ذره شده بود-
 . خوش اومدی عزیزم-

 . لبخندی زد
 . کمکش کردم کتش و دربیاره ، از دستم گرفتش و رو ساعد راستش انداخت

 . شام حاضره-
 . م سریعیه دوش پنج دقیقه ای بگیرم ، میا-

 . باشه ای گفتم
رفتم سراغ میز و با نهایت سلیقه چیدمش ، تو این پنج ماه که به سرعت برق 

 . گذشته بود ، همه چیز عالی بود . حاال با اتفاق امروز یکم استرس داشتم
حتی دیگه نمی تونستم به از دست دادن آرال هم فکر کنم ، خونمون همون 

  . بود ، نه خیلی کوچیک نه مثل یه عمارتچیزی بود که باعث رضایت کاملم 
 . واسه ی زندگی دو نفره عاشقانمون بهترین جایی بود که سراغ داشتم

 . حتی یک بارم با آیسان چشم تو چشم نشده بودم ، یعنی آرال نذاشته بود
یکم سختی و مشکل داشتیم ، دقیقا سه روز در هفته پیش من بود کامال و 
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آیسان ، البته گهگاهی .... که نه ، بیشتر وقتا تو اون  چهار روز دیگه رو کنار
 . چهار روز هم پیش من بود . حاال چه از طریق زنگ ، پیامک ، یا پیچوندن

در کل سعی می کردم نکات مثبت زندگیم و ببینم و به چیزای منفی فکر نکنم 
، تا حدودی هم موفق بودم ، هر چند فکر اینکه آیسان و آرال در چه حالن 

 . گاهی تو ذهنم رژه می رفت
اون شب با استرس تمام نشدنیم به بدترین شب عمرم تبدیل شد .هنوز از 

صحت موضوع مطمئن نبودم و وضعم این بود ، وای به حال اینکه شکم بر 
 . طرف می شد

صبح به محض رفتن آرال از جام پریدم و به سرعت نور آماده شدم ، سوییچ و 
 . یاشار خان پرواز کردمچنگ زدم و به سمت عمارت 

 . مامان و ب*غ*ل کردم و سریعم از ب*غ*لش در اومدم
 تا صبح مردم و زنده شدم ، چرا انقد دیر اومدی ؟ -
 خدا نکنه ، منتظر بودم آرال بره بعد ـ-
 خیر باشه ، چی شده دخترم ؟ -
 . بریم تو تعریف می کنم-

 . مامان یکم دستپاچه شد
 . باشه ، بریم-

هال شدیم ، با دیدن آیسان دلیل دستپاچگی مامان و فهمیدم ، هر  وقتی وارد
 .دو مثل طو تا ببر زخم خورده بهم نگاه می کردیم

 . آیسان با حرص بلند شد و کیفش و چنگ زد
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در حالی که به سمت ما میومد گفت : مامان جون من برم دیگه ، شب آرال 
 .قراره بیاد ، یکم به خونه زندگی برسم

 . ند تصنعی زد و سرش و به سرعت تکون دادمامان لبخ
با خشم و حرص نگاهش می کردم ، کنارم مکث کوچیکی کرد و در حالی که 

به چشمام خیره بود رو به مامان گفت : باید راجب انتخاب اسم بچمون هم 
 . مشورت کنیم

سرجام خشکم زد ، پاهام توانایی حرکت نداشتن ، انگار به زمین چسبیده 
ن با تشر اسمش و زد .باور و هضم حرفش برام سخت بود ، یعنی بودن .ماما

 . غیر قابل گنجایش بود
 مــ...منظور...رش چـ..چی بود ؟-

مامان دستپاچه هدایتم کرد بشینم ، با بهت رو مبل نشستم و به نقطه نا 
 . معلومی خیره شدم

 .. مامان-
 . انقد صدام گرفته بود که مامان نشنید

 دمکمی گلوم وصاف کر
 حاملس ؟-

با چشمای نمناکش بهم خیره شد و سرش و به نشونه ی مثبت تکون داد 
 .ناباور نگاهش کردم 

 . ، دهنم نیمه باز مونده بود
 آ...آخه چـ...چطوری ؟ مـ..مگه مشکل نداشت ؟ اصال از کجا مطمئنه ؟ -

 . نگاه غمگینش جواب سواالم و داد
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داشته ولی یکم شک داشته که  تحت درمان بوده این چند ماه ، عالئمش و-
 . رفته آزمایش داده و جواب مثبته

دلم پیچ و تاب خورد ، به سرعت به سمت دستشویی دویدم و باال آوردم ، یه 
 . قطره اشک از چشمم چکید

 . باورم نمی شد ، آرال گفته بود مشکل داره ، گفته بود نمی تونه بچه دار شه
 . ی ، همه چیز عوض شده بودگفته بود نگران نباشم . اما حاال چ

دیگه نمی تونستم باآرال زندگی کنم ، حاال که آیسان باردار بود ، وجود من 
 .فقط یه معنی داشت ، سر بار ، اضافی

 خدایا... انقد زود باید عمر خوشیام تموم می شد ؟
 .اگه می شه می خوام تنها برم-

 یم و ب*و*سیدیه جور خاصی نگام کرد و بعد سرش و تکون داد ، پیشون
 . پس مواظب خودت باش-
 .چشم ، فعال-

از عمارت که زدم بیرون ، شیشه ی ماشین و تا آخر پایین دادم . نفس عمیقی 
 . کشیدم ، عجیب بود که بغضم ته کشیده بود و احساس سبکی می کردم

 . تو عمارت داشتم می ترکیدم
 . ماشین و گوشه ای پارک کردم و به سرعت از مطب رفتم باال

 . بعد از اتمام آزمایش بهم گفتن که جوابش تا کمتر از یه هفته دیگه حاظره
خب کارم اونجا تموم شده بود ، به سمت خونه روندم و هیچکدوم از تماس و 

 . پیام های آرالم جواب ندادم
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 . رو تخت خزیدم ، پیچیدن عطر آرال بغضم و سر باز کرد . آیسان حامله بود
نمی دونستم چی در انتظارمه .نزدیکای سه صبح بود که کلید  باورم نمی شد ،

 . تو در چرخید ، با خوف تو خودم جمع شدم
 . در اتاق باز شد و قامت آرال نمایان شد ، نفسی از سر آسودگی کشیدم

 .به سمتم اومد
 ! دیانا خوبی ؟ چرا تلفنت وجواب نمی دی آخه ؟ مردم از نگرانی--

 .به چشماش خیره شدم
 ..آیسان چطوری حاملس ؟ آ.-

 . با بهت نگاهم کرد و بعد سرش و انداخت پایین
مشتی به سینش کوبیدم و با فریاد گفتم : تو گفتی مشکل داره ، گفتی نمی تونه 
باردار شه ، گفتی بردیش پیش دکتر ، گفتی نگران نباشم ، چی شد پس آرال ؟ 

 چجوری شد ؟
 . کشیدم بیرونخواست دستم و بگیره که با شدت از دستش 

 . برات توضیح می دم -
 .منتظر نگاهش کردم

 . قبلش یه قول بده بهم-
 .مشکوک نگاهش کردم

 بگو-
 . خوب فکر کن ، بعد تصمیم بگیر-

متعجب شدم ، چه چیزی وجود داره که من ازش بی خبرم ، روی تخت 
 . نشست و سرش و سمت پنجره برگردوند
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می خواست باهاش باشم ، اما مجبور بودم وقتی با آیسان ازدواج کردم ، دلم ن-
، دنبال یه بهونه بودم که تو وارد زندگیم بشی ، بهترین بهونه همین قضیه ی 

بچه بود ... آیسان مشکلی نداشت واسه بارداری ، اما پیش یکی از صمیمی 
ترین دوستام بردمش که به دروغ بهش بگه باردار نمی شه ، نمی تونه یعنی ، 

  . د . اما ... دیانا باور کن من خودمم نمی دونمآیسان باورش ش
 . مات و مبهوت بهش خیره شدم

 . باور حرفاش واسم میسر نبود
 یعنی همش نقشه بود ؟ ؟-

 . دو تا دستم و تو دستش گرفت و ب*و*سید
 . مجبور بودم به خدا ، اگه این کار و نمی کردم از دستت می دادم-

 . جام پریدمپوزخندی زدم و مثل دیوونه ها از 
 . االنم از دست می دی-

 . خشکش زد
مگه قرار نبود واسه بچه فقط ازدواج کنیم ؟ آیسان حاملس ، زنت بارداره ، -

 . ، دیر یا زود باید از زندگیت برمدیگه نیازی به من نیست 
 . بلند شد و پریشون دستش و تو موهاش فرو برد

 . نمیذارم این اتفاق بیفته-
 . نیخشندی زدم

 . دیـــانا-این دفعه چه دروغی می خوای سر هم کنی ؟ -
با عصبانیت فریاد زدم : می فهمی چی کار کـــردی ؟زندگی سه تا مونم به 
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 . جهنم تبدیل کردی
 . به سمتم اومد که ازش دور تر شدم

 . درستش می کنم-
چی ؟ نکنه می خوای ببریش دکتر بهش بگن بچش مشکل داره که سقطش -

 کنه ؟
 .شدمتحیر 

 . دیانا-
غم زده نگاهش کردم ، از دستش ناراحت بودم ، باورم نمی شد این حیله رو به 

 . کار برده باشه
 . دیانا من اون کار و واسه زندگیمون کردم ، واسه خودم ، واسه تو-

 . تلخ گفتم : چه فایده ، وقتی تا چند وقت دیگه همه چی تمومه
 . تن قلنج کمرم و شنیدمبه سمتم اومد و محکم ب*غ*لم کرد ، شکس

نمیذارم ، به شرافتم قسم نمیذارم اون روز بیاد که اگه بیاد خودم و نیست می -
 . کنم

پیشونیم و با شتاب ب*و*سید و از خونه رفت بیرون . این همه اتفاق و باورم 
نمی شد ، ته خط رسیدنم و باور کرده بودم ، هر چند نمی دونستم حاال مونده 

 . تا آخرش
فته مثل برق و باد گذشت، سعی می کردم سرد نباشم اما نمی تونستم ، یه ه

گاه از آرال فاصله می گرفتم و اون یه هفته رو خودم و تو خونه حبس  ناخودآ
 . کرده بودم

 . برگه ی آزمایش و تو دستم فشردم و لبخند دلنشینی زدم
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 .تبریک ها رو با ولع به وجودم کشیدم ، باورم نمی شد
  . بود که یه کوچولو شب و روز همراهم بود و خودم خبر نداشتمشیش هفته 

 . برگه رو تو کیفم چپوندم و سوار ماشین شدم
دستم رو شیکمم کشیدم و با لذت گفتم : خب کوچولوی مامان چی می خواد 

 واسش بگیرم ؟
 . به بستنی فروشی رفتم و حسابی از دین بچم در اومدم

ه پنهون کردم ، آرال به حالت تهوع و ویارام به سختی یک هفته موضوع و از هم
 . شک کرده بود

 . واسم مهم نبود ، می خواستم تا جای ممکن موضوع و ازش پنهون کنم
اون شب مهمون داشتیم ،آیسودا زودتر اومده بود بهم کمک کنه ، قرار بود 

 . خانواده هامون بیان
 زنداداش جونیم چطوره ؟-
 خوبم فدات شم ، تو چطوری ؟ -
 هی خوبم ، چه خبرا ؟-
 سالمتی ، تو چه خبر ؟ از بوراک خبر داری ؟-
 . اوهوم ، داره در دوری عشقش می سوزه و می سازه-

 . لبخند زدم
 دلت چطوره ؟ -
 . خوبه ، باالخره موفق شد از شر بوراک خالص شه-
 خب خداروشکر ـ-
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 . آره واقعا ، همش واسه خودم عذاب بود فقط-
 . ج و تو آبکش ریختملبخندی زدم و برن

گاه گفتم : وای کمرم  . قابلمه یکمی سنگین بود ، به کمرم فشار اومد و نا خودآ
 چی شدی ؟ -
 . قابلمه سنگین بود ، کمرم گرفت-
 وا از االن با این سن کمر درد داری ؟  -

نگاهم به سمت شیکمم کشیده شد ، انگار داشت نگاهم می کرد ، لبخندی 
 بهش زدم ـ

 ی خوای من بخرم ؟ چیزی نم-
 . به وسایال نگاه کردم

 . اگه بری پودر ژله بگیری که خیلی عالیه-
 . هومی کشید

 سوییچت کجاست ؟ -
 یکم فکر کردم 

  . تو کیفم -
 کیفت کجاس ؟-
 . تو اتاق-

 .باشه ای گفت و سمت اتاق رفت
 

تم فآیسودا یکم دیر کرده بود، دستام و با پیشبند خشک کردم و به سمت اتاق ر
، از الی در نگاه کردم ، پشت به من ایستاده بود و سرش پایین بود ، انگار به 
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 . چیزی نگاه می کرد
 . آیسودا-

 .برپشت طرفم . با دیدن برگه تو دستش قل*ب*م از تپش ایستاد
 . برگه ی آزمایش و آورد باال و تکونش داد

 این چیه زنداداش ؟ -
 . رم ، دستش و برد پشت سرشبه سمتش خیز برداشتم تا برگه رو بگی

 . هـ...هیچی . بدش من-
 .مشکوک نگام کرد

 مطمئنی ؟ -
 . کالفه نگاش کردم . همیشه ی خدا باید نقشه های من خراب بشه

 . برگه ی آزمایشه-
 . عاقل اندر سفیهانه نگام کرد

اون و که می دونم ، آزمایش چی ؟ کلمه هاش خیلی مخففه نمی تونم  -
 . بفهمم

 . ل*ب*ا*م کج شد . خداروشکر که نمی تونست بفهمه آزمایش چیه
 آزمایش چیه زنداداش ؟ -
 . هیچی آیسودا بدش به من-

 . اخم کرد و گوشیش و از جیب پشتی شلوارش در آورد
 . خیلی خب نگو-

 با گوشیش از رو کاغذ عکس گرفت
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 .متعجب به رفتارش نگاه می کردم
 .گفت : تو که نمی گی چیه ، خودم می فهمم شونه انداخت باال و با بی خیالی

حرصی دندون قروچه ای کردم که جیـــــغ فرا بنفشـــی کشید و دستاش و 
 بهم کوبید ، برگه رو روی تخت انداخت و محکم ب*غ*لم کرد ـ

وای فدام بشی ، قراره چقد فحش بخورم ، وای دیانـــا ... دارم عمــه می  -
 . شم

 . کنم و بلند بلند خندیدمنتونستم خندم و کنترل 
 . از فاصله گرفت و محکم لپم و ب*و*س کرد

 بیشعور چرا نگفتی بارداری ؟ -
 انگشتم و به نشونه ی هیس رو ل*ب*ش گذاشتم ،

 نمی خواستم کسی بدونه ، بعدشم تو چرا انقد خوشحال شدی ؟ -
 وا چرا خوشحال نشم ؟ -
 بارداره انقد خوشحال شدی ؟ منظورم اینه .. چیزه .. وقتی فهمیدی آیسانم -

 . به حسادتم لبخند زد
اره خوشحال شدم ، چون کال بچه ها رو دوس دارم ، این دوتام می شن -

جیگر عمشون ،از خون منن ، مگه می شه خوشحال نشم ؟ ولی بچه ی تو یه 
 . چیز دیگه می شه .. چون دوست خودمی

 . خندیدم ، صداقتش سرحالم کرد
 . رو بخرم تا این جیگر هالک نشده من برم پودر ژله -
 .. آیسودا-
 جانم ؟-
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 می شه به کسی چیزی نگی ؟  -
 مظلومانه گفت : حتی آرال ؟ 

 . اره ... می خوام خودم بهش بگم-
 . باشه ، ولی اگه تاخیر زیاد داشته باشی خودم می گم-

. م .بعدم زبونش و در اورد و تندی از اتاق زد بیرون ، خندیدم و سر تکون داد
 . دختره ی دیوانه

 . همه دور میز نشسته بودیم ، آیسودا با چشم و ابرو بهم اشاره کرد
 . چشم غره ای بهش رفتم ، که دستاش و بهم کوفت و گفت : خب یه خبر

با چشمای گرد شده نگاش کردم ، همین چند ساعت پیش بهم قول داد که 
 ... چیزی نگه ها ، عجب آدمیه

 . ذاشت و با اشتیاق به آیسودا خیره شدآرال چنگال و کنار گ
 چی شده دخترم ؟ :فاطیما 

 دیانا تومی گی یامن بگم ؟-
 . اخمام و در هم کردم

 . آیسودا-
 . خب پس خودم می گم-
 . الزم نیست-

 .. لبخند زورکی ای زدم و به چشمای شکاک آرال نگاه کردم ، دلم هری ریخت
 ... راستش ، خب-

 . د مارو جانم ، بگو دیگهمامان : وای سکته دادی
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 . ل*ب*ا*م و با زبونم تر کردم
 . دارم عمه می شم : آیسودا پوفی کرد و گفت

 . صدای خوردن قاشق چنگاال به بشقاب لحظه ای متوقف شد
 فاطیما : چــــی ؟
 مامان : چــــی ؟ 

لبخند خجلی زدم ، با چشمم برای آیسودا خط و نشون کشیدم و سرم و سمت 
 . چرخوندم ، با بهت داشت نگام می کردآرال 

 . لبخندی زدم
 . من باردارم-

 . فاطیما اولین نفر از جاش بلند شد و مجبورم کرد بایستم
 . وای قربونت برم ، مبارک باشه -

مامان به سمتم اومد و با ذوق گفت : پس بگو اون روز چرا اومده بودی ، 
 . مبارک باشه دخترم عزیزم

همه تشکر کردم ، اوکتای خان پدرانه پیشونیم و ب*و*سید و لبخندی زدم و از 
 . تبریک گفت ، خداروشکر کردم که یاشار خان نیست

 . منتظر به آرال نگاه کردم ، اما لبخند خشکی زد و گفت : من خبر نداشتم
 . با حرص دندون قروچه ای کردم

 . حاال که داری-
 آیسودا ب*غ*لم کرد ـ

 . جالت می کشه داداشماینم جای آرال ، االن خ-
 . پوزخندی زدم .تموم خوشی و ذوقم جاش و به ناراحتی داده بود
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 . بعد از شستن ظرفا با کمک آیسودا ، مامان اینا زود تر از حد معمول رفتن
آرال برگشت و با لبخند نگام کرد ، به سمتم اومد و محکم ب*غ*لم کرد ، 

 .ش حلقه کردممتعجب از رفتار ضد و نقیضش دستام و دور کمر
 ... مرسی خانوم کوچولو ، خوشبختیمون تکمیله دیگه-

 .از ب*غ*لش بیرون اومدم ، پیشونیم و نرم ب*و*سید
 . مرسی دیانا ، مرســـی که دنیام و انقد قشنگ کردی-

 با لبخند بهش نگاه می کردم ، حرفاش تا عمق وجودم نفوذ می کرد 
 .. آرال-
 جانم خانومی ؟-
 آیسان چی ؟-
 عنی چی ؟ی-
 یعنی .... ته این قضایا چی می شه ؟-
 . نمی دونم دیانا ، نمی خوامم بدونم-

 . سرم و انداختم پایین
 
 . آرال ، نمی خوام از دستت بدم -

 . صورتم و غرق ب*و*سه کرد
 نمی دی عزیزم ، نمی دی ، مگه یادت رفته ؟ -
 چیو ؟ -
 . فقط مرگه که می تونه مارو از هم جدا کنه -
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 . ندم عمیق تر شدلبخ
 . خدا نکنه-

 . لبخند زد و با لبخندش تموم خوشی های عالم و به دلم سرازیر کرد
روزها تند و پشت سر هم می گذشتن ، با آیسان با هم باردار بودیم و فاطیما و 

مامان بدجوری بینمون گیر افتاده بودن ، یک هفته پیش من یک هفته پیش اون 
 . ، اما یاشار خان آخر صداش در اومد، آرال بیشتر پیش من بود 

با بوراک در ارتباط بودم ، جای آیهان و واسم پر کرده بود ، مثل یک برادر پشتم 
بود و همش ازم حمایت می کرد ، هنوزم عاشق آیسان بود و از حرف زدن 

 . راجب حسش ، حتی جلوی آرال ...آبایی نداشت
 . ده ... دقیقا یک ماه فاصلههفته ی دوازدهم بارداریم بودم و آیسان شونز

عجیب بود ، با اینکه یک زن دیگم تو زندگیم بود اما حس بدی نداشتم ، چون 
یه حسی بهم می گفت اینا خیلی زود تموم می شه ، اما نمی دونستم تموم 

 . شدنش به قیمت تموم شدن خودمه
ت کرده وبا بابا تلفنی در تماس بودم ، پی تدارکات عقد پریناز بود و مارم دع

 . بود اما به خاطر بارداریم نمی تونستم برم
چند بار با مهین خاله تماس گرفته بودم و حال آیهان و پرسیده بودم ، اما هر 

 . بار جوابای سر باال می داد
 . خسته شده بودم ،تنها موضوعی که باب میلم نبود ، آیهان بود

تو زندگیمون رنگ و  با آرال روزای عاشقانه ای و سپری می کردم و همه چی
 . بویی از عشق داشت ، خوشبختی و با تمام وجود حس می کردم

زندگیمون حالت آرومی به خودش گرفته بود و خبری از هیجان هر چند کم 
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 . قبال نبود ، این موضوع خوشایند هر دومون بود
 آرال ؟ -
 جانم دیانام ؟ -
فتاده همش خونه ی بنده خدا فاطیما جون به خاطر من از کار و زندگی ا-

ماست ، من که مشکلی ندارم نمی خواد کسی ازم مواظبت کنه اما مامان اینا 
 . قبول نمی کنن

لبخندی زد و صورتم و با دستاش قاب گرفت : عزیزکم ، بده مگه دو تا مامان 
 مهربون حواسشون بهت هست ؟ 

 . با اکراه ل*ب*ا*م و جمع کردم
نمی خوام باعث دردسرشون بشم ، اونام نه بد نیست ، خیلیم خوبه ، اما -

 ... زندگی خودشون و دارن ، بعدشم
 بعدش چی خانوم ؟-
 . من این طوری لوس می شم ، تازه ماه های اوله ، وای به حال بعدش-

 . خندید و ل*ب*ا*م و ب*و*سید
لوس شدنم بد نیست ،به نظر من که تا می تونی از این فرصت استفاده کن -

 . ه بچه ی دوم از این خبرا باشهکه فکر نکنم واس
 متعجب پرسیدم : بچه ی دوم ؟

آره دیگه ، نکنه فکر کردی من به یکی رضایت می دم ؟ نه جانم ...دور و بر -
 . من باید پر بچه باشه
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 . با عشق نگاش کردم
 . گوشیش زنگ خورد ، بی عالقه چشم ازش گرفتم

 جانم خوشگلم ؟-
-.... 

 امشب ؟-
-.... 

 . ببینم چی می گه باشه بذار-
-.... 

 . نه جانم ، باید برم پیش آیسان -
 ...ـ-
 . فکر خوبیه. پس تا شب-

 سوالی پرسیدم : کی بود ؟
 . مامان بود ، گفت ببرمت اونجا-
 . آی ببینا ، اولین بارم نیست که خونه تنهام ، نمی خواد-

 . اخم کرد
 . آماده شو می برمت اونجا ، خیالم جمع تره-

 ... م و مظلوم گفتم : آراللب برچید
 . نچ فایده نداره ، می دونی اصال راه نداره . زود آماده شو -

 ... با حرص گفتم :آرال
 . نچ ، نشد . زود تا زور به کار نبردم-

با حرص سمت کمد رفتم که صداش و شنیدم : عزیزم یه چند دست لباسم 
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 . بردار شاید موندگار شدی
داختم که دستاش و از پشت دور کمرم حلقه با حرص لباسارو روی تخت ان

 .کرد
 . حرص نخور واسه کوچولومون ضرر داره-

 . لبخند محوم و قایم کردم
 . باشه ، برو کنار لباس جمع کنم-
 . نچ ، تا ب*و*سم نکنی نمی رم-

 . برگشتم طرفش و گونش و ب*و*سیدم
 . آفرین حاال شد ، منتظرم-

 . سر تکون دادم و لباس جمع کردم
 . سته ی ساک و گرفتم اما انقد سنگین شده بود ولش کردم و افتاد رو زمیند

کشون کشون از اتاق بردمش بیرون که آرال با اخم وحشتناکی به سمتم پا تند 
 . کرد

من به این بزرگی رو ندیدی ؟ نمی گی واسه بچه بده ساک به این سنگینی رو  -
 حمل می کنی ؟ 

 . تمل*ب*ا*م و دادم جلو و چیزی نگف
باالخره به خونه ی فاطیما جون رسیدیم ، تو یکی از اتاقای باال مستقر شدم . 

 . آرالم سریع رفت تایاشارخان شاکی تر نشده
 . داشتم از پله ها می رفتم پایین که گوشیم زنگ خورد

 . بدون نگاه کردن به صفحه ی گوشی جواب دادم
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 . الو-
پش ایستاد ، صدا خیلی آشنا ، قل*ب*م از تصدای گریه از پشت خط اومد 

 . بود
 الو ... الو ؟ -

 ... صدای خفه ای گفت : دیانا
بهت زده به صدا گوش دادم ، انقد شخص تو ذهنم بود که نمی تونستم بفهمم 

 . کیه . اما با حرف بعدیش سریع فهمیدم
 . دیانا دخترم-
 افتاده ؟الو ، خاله مهین شمایید ؟ چی شده ؟ چرا گریه می کنید ؟ اتفاقی -

 . صدای گریش بیشتر شد
 . آ...آیهان-

 . تــ..تو کـ..کماست-آیهان چی ؟ آیهان چی شده ؟  : بهت زده گفتم
گوشی از دستم سر خورد و صدای خورد شدنش تو فضا پیچید ، زانوهام 

سست شد و چشمام سیاهی رفت ، یه جمله تو ذهنم اکو می شد ، آیهان تو 
 ... کماست

 . از پونزده تا پله ی باقی مونده سقوط کردمچشمام بسته شد و 
چشمام و آروم باز کردم و نور سفیدی چشمام و زد . درد و توی تموم عضالتم 

 .حس می کردم
سعی کردم تو جام جا به جا شم اما درد بدی تو کمر و شکمم پیچید ، با بهت 

دستم و رو شیکمم کشیدم و با حس نکردن برجستگیش با وحشت سر جام 
 . منشست
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 . جیغــــی کشیدم که در باز شد و پرستاری وارد شد
 ... آروم باش-

پشت سر هم جیغ می کشیدم ، دست خودم نبود ، حالت هیستیریک بهم 
 . دست داده بود

 ....دستم و محکم رو شکمم فشار دادم تا کوچولوم و حس کنم 
 . اما هیچی نبود

 . اشکام بی مهابا می ریخت
 ؟ بـــــــچم چی شد ؟  بچم ، بچم ... چی شد-

پرستار به سمتم اومد و خواست مسکنی بهم تزریق کنه ، دادی زدم و هلش 
دادم ، با ترس از رو تخت بلند شدم و به دردی که هر لحظه بیشتر می شد 

 . اهمیت ندادم ، به سمت در اتاق دویدم که میون دستای آرال اسیر شدم
چرا حسش نمی کنم ؟ کوش ؟ بچم  آرال... آرااااال بچم کو ؟ چرا نیست ؟-

 . چـــــی شد ؟ آرااال
دستاش و محکم تر کرد و بیشتر ب*غ*لم کرد ، سرش و تو گردنم فرو کرد ، 

 ... به سینش مشت می کوبیدم
 . لرزش شونه هاش به تلخی حقیقتی که فهمیده بودم دامن می زد

 ... دیانا-
 ؟  با هق هق گفتم : بچم دیگه نیست ؟ مگه نه ؟ رفته

 . لرزش شونه هاش بیشتر شد
 .دیانا آروم باش . من اینجام ، پیشتم-
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ناباور از آغوشش در اومدم ، داشتم می افتادم که دوباره کمرم و گرفت ، 
 ... چشماش سرخ سرخ بود

 . عالوه بر اون ، رد اشک رو گونش دردم و هزار برابر کرد
 چــرا ؟ -
 . قسمت نبوده دیانا-

بیشتر کرد ، ازش دور شدم و با پاهای لرزون به سمت  صدای گرفتش بغضم و
 . تخت رفتم ، اما نرسیده بهش سرم گیج رفت و پخش زمین شدم

ایندفعه با صدا های نا واضح اطرافم چشمام باز شد و اولین چیزی که دیدم یه 
دکتر باال سرم بود که داشت به پرستارا چیزی می گفت ، آرالم گوشه ای 

 . لبخند تلخی نگاهم می کرد ایستاده بود و با
 . دستم و رو شکمم کشیدم و لبخند تلخی زدم

 دکتر : دختر جون حالت خوبه ؟ 
 . خوبم-

خوب نبودم ، به هیچ وجه ، باورم نمی شد تموم اون حسای بدم تعبیر شده 
 . باشه

 . دکتر و پرستارا از اتاق رفتن ، آرال اومد کنارم و دستم و گرفت
 ... دیانا-
 میشه تنهام بذاری ؟ -

 . ناباور و متحیر نگام کرد
 . سرم و به سمت دیگه ای چرخوندم

 مطمئنی می خوای تنها باشی ؟ -
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نگاه غمناکی بهش انداختم که سرش و پایین انداخت و با صدای لرزونی 
 ... گفت: حتما قسمت نبوده

 . بعدم با قدمای ناموزون از اتاق رفت
 . شیدمدستم و نوازش گونه رو شکمم ک

کوچولوی من کجا رفتی ؟ نه به اونقد عجله واسه اومدنت ، نه به این زود  -
رفتنت ، نگفتی مامان بد بهت عادت کرده ؟ نگفتی مامانم بی من چیکار کنه 
؟ مگه قرار نبود دو ماه دیگه صبر کنی تا یه اسم خوشگل برات انتخاب کنم ؟ 

جا رفتی آخه ؟ جات خوبه ؟ نکنه انقد زود مامانی و بابایی و تنها گذاشتی ؟ ک
اینجا جات کوچیک بود که خوشت نیومد ؟ هوم ؟ حاال من بی تو چیکار کنم 

 ؟
با پشت دست اشکام و پاک کردم و تازه یاد مکالمم با خاله مهین افتادم ، بد تر 
از این نمی شد ، باورم نمی شد بچمم و از دست دادم ، باورم نمی شد پاره ی 

... هر چند کوچیک بود ، اما مگه می شد ، سه ماه تو بطنم تنم دیگه نیست 
 . بود و بهش عادت کرده بودم

کم کم پلکام سنگین شد و به خواب عمیقی فرو رفتم ، با بیدار شدنم مامان 
 . اینا رو دیدم ، لبخند تلخی بهشون زدم

آرال چشماش متورم شده بود ،معلوم بود حسابی از خجالت اشکاش در 
 . اومده

 اطیما : دیانا دختر چجوری از پله ها افتادی ؟ چی شد آخه یهو ؟ ف
 .. خاله مهین -
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 . مامان کنجکاو شد
 . صدام گرفته ی گرفته بود ، سرفه ای کردم تا گلوم باز بشه

 . خاله مهین زنگ زد، گفت آیهان تو کماست-
 . صدای هیــــــــن گفتن مامان و بعد دستاش که رو دهنش نشست

 .ید بهش زنگ بزنممن...با-
 .سرم و به نشونه ی مثبت تکون دادم

 . دست آرال رو دستم نشست و آروم آروم دستم و نوازش کرد
 حالت خوبه ؟ -
 مگه می شه خوب باشم وقتی پاره ی تنم نیست ؟  -
 .. دیانا-
می دونم آرال ، قسمت بوده ، دارم باهاش کنار میام نمی خواد هی تکرار -

 . کنی
 

نریزی یک هفته ای تو بیمارستان بودم و بعد مرخص شدم ، به خاطر خو
مامان اینا خیلی اصرار کردن برم خونشون ولی دیگه نیازی نبود ، دیگه بچه ای 

نبود که کسی ازش مواظبت کنه ، آرال نگران بود ، انگار عادی بودن من 
ترسونده بودتش ، چون برعکس بیشتر خانومایی که سقط جنین داشتن من 

گی نگرفته بودم و سعی می کردم باهاش کنار بیام ، هر چند انگار تو یه افسرد
باتالق دست و پا می زدم . ولی بازم یکم موفق بودم و تو اون یه هفته با 

نبودنش کنار اومده بودم ، بخشی از اون هم مربوط به این می شد که هنوز 
 . جنسیتش مشخص نبود ، وگرنه قضیه خیلی سخت تر می شد
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ا ضربه پشت هم خورده بودم ، اول اینکه پاره ی تنم و از دست دادم ، چند ت
 . دوم تصادف آیهان و سوم اینکه دیگه نمی تونستم باردار بشم

تحمل همه ی اینا برام طاقت فرسا بود ، بازم به خاطر وجود آرال همه چی و 
 . تحمل می کردم ، به سختـــــی

 
 .توآشپزخونه بود و داشت آشپزی می کردروی کاناپه دراز کشیده بودم ، مامان 

آیفون به صدا در اومد ، مامان از ترس اینکه از جام بلند نشم سریع در و باز 
 .کرد
 

 . در باز شد و قامت آیسان نمایان شد . با لبخند تلخی بهش نگاه کردم
 . شکم گرد و برآمده اش باعث شد آه عمیقی بکشم

 . روبروم نشست داد و اومدمشمای دستش و به مامان 
 . سالم-
 . سالم-
 خوبی دیانا ؟ -

گین نگاش کردم  . زهرآ
 تو بودی خوب بودی ؟  -

 . ل*ب*ا*ش لرزید
 . درکت می کنم -

 . تلخ خندیدم
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می دونی ، همش فکر می منم تاوان دادم ، تاوان اینکه وارد زندگیت شدم ،  -
شاید نفرین تو  نباید از اول هم تو زندگی شما دخالت می کردم . شاید ...

 دامنم و گرفت . نه ؟ 
 . با مهربونی دستم و گرفت

، اما وقتی عشق آرال و اینطوری نگو ، من اوایل ازت خیلی بدم میومد  -
نسبت بهت دیدم ، سعی کردم دیدم وعوض کنم... مگه یه عاشق چی جز 

 خوشی معشوق می خواد ؟ 
 بود ؟  با بهت نگاهش کردم ، این همون آیسان چند ماه پیش

 . انگار حرفم و فهمید
می دونی ، از وقتی که با آرال ازدواج کردم خیلی چیزا فهمیدم و خیلی تغییر  -

کردم ، فهمیدم که حتی اگه خودمم بکشم براش به چشمش نمیام ، چون دلش 
 .پیش توئه ، عشق ما از اول اشتباه بود ، ورود تو اشتباه نبود

که عزیزت و از دست بدی ، فقط در ضمن من هیچ وقت نفرین نکردم 
 . خواستم درد بکشی ، هر چند بعد پشیمون شدم

 . اشکی از چشماش چکید
 . من و ببخش دیانا ، من ... من خواهر بدی بودم -

 .. ناباور زمزمه کردم :آیسان
 . خودش وبه آغوشم انداخت و شروع کرد به گریه کردن

  ... ق واست بیفتهدیانا معذرت می خوام ، نمی خواستم این اتفا-
 .. من معذرت می خوام آیسان ، نباید-
هیش ... تو عشق آرالی نه من ، حاالم منتظرم اورکان به دنیا بیاد و واسه -



wWw.Roman4u.iR  494 

 

 . همیشه از زندگیتون برم
 . متحیر از حرفش بهش خیره شدم

 منظورت چیه ؟-
 . لبخند تلخی زد

طر وظیفش و ، وقتی کنار منه فقط به خاآرال با من خوشحال نیست -
مسئولیتیه که در قبالم داره ، بودنش کنار من فایده نداره وقتی فکر و ذهن و 

 . قل*ب*ش پیش توئه
 . آیسان متاسفم-
 . نه من متاسفم که فکر کردم می تونم عاشق خودم کنمش-
 بچت پسره ؟ -
 آره ، اورکان ... نظرت چیه ؟ -
 . قشنگه ، خدا حفظش کنه -
 . حفظش کنه در اصل خدا برای تو -

 متعجب پرسیدم : چـــرا ؟ 
 . لبخند قشنگی زد

بعد از به دنیا اومدنش من از آرال جدا می شم و واسه همیشه از ترکیه می رم  -
 . ، فقط تو رو به عزیزت حواست به بچم باشه

مات و مبهوت نگاهش کردم که گونم و ب*و*سید : ما هنوز خواهریم ، مگه 
 نه؟

 ... معلومه که خواهریم-
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**  
 اورکــــان ، اورکان کجایی ؟-

دستی دورم حلقه شد و متقابال شیرین ترین صدای عمرم و شنیدم : با آرام با 
 .هم بازی می کنن

 . لبخندی زدم
 آیسودا میاد دنبال آرام ؟  -
نه آیهان گفت خودش میاد دنبال دخترش ، دختر ذلیل می گه دلم واسش -

 . تنگ شده
 . خندیدم

 خبر نداری ؟ از بوراک -
 . چرا ، داره سعی می کنه آیسان و به ازدواج راضی کنه -

 
 . لبخند زدم و برگشتم طرفش ، نرم ل*ب*ا*ش و ب*و*سیدم

 . دوست دارم مــــــــَـردم-
 . منم دوست دارم خانومیم-

 . لبخند زدم و سرم و رو سینش گذاشتم و از ته دلم خدارو شکر کردم
 
 

 ای عشق بکوشتا توانی به خرابی من 
 من نه آنم که ازین پس دگر آباد شوم
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