
 الرحمان الرحیم اهللبسم  

 

 "طالع شطرنجی"رمان 

 "فایزه فاتحی فر"نوشته ی

 

 بسمه تعالی

 1_تپار#

 یطالعشطرنج: رمان#

 

 

 ریحر

 



لرزانم دکمه آسانسور  یکه انگشت ها یام به حد یعصب

دستم  یو باال ادیم یخوشبختانه مرد کنهینم دایرو پ

 دهیدکمه قرمز رنگ رو فشار م

 رمیو م گردمیخوره م یکه زنگ م میگوش دنبال همزمان

همکف رو  یداخل آسانسور و بازم همون مرد دکمه 

 زنهیم

 یو صدا دمیقطع بشه جواب م میگوش نکهیاز ا قبل

 :شهیتو گوشم پخش م یال یشاک

 یباش نجایتو خوبه بهت گفته بودم سر ساعت ا ییکجا _

 یخودت انجامش بد دیبا رسمینم یمتاسفم ال _



که آروم تر  ستیحالم خوب ن فهمهیصدام ماز  انگار

 :دهیادامه م

شده مگه ، اصاًل من االن برم اون باال  یچرا دختر؟ چ _

 ؟یبگم بدون آمادگ یچ

رو برات بفرستم الزم  یکنم متن سخنران یم یاالن سع _

از من  یاصاًل اسم ستیمال خودت ن یکه بگ ستیهم ن

 نبر

 شده؟ یچ یبگ یخواینم شهیآخه مگه م _

 ستادهیشد در طبقه سوم ا یم یکه چند لحظه ا آسانسور

تکان  هویخواد وارد بشه،  یم یکردم کس یبود و فکر م

چند  یفضا یاضطرار ییاز روشنا ریو غ خورهیم یسخت

که بترسم سرم رو  نیبدون ا شهیم کیکامال تار یمتر



آسانسور جواب  یصفحه باال یبررس نیو ح رمیگیباال م

 :دمیرو م یال

دلم از اول هم قرار بود من فقط متن و  زیعز هشیم_

فعال  دمیم حیبهت توض نمتیبرات آماده کنم ، حاال بب

 برو من بفرستم متن رو

 کنهیتمومش نم دونمیچون م مونمینم شیخداحافظ منتظر

 بزرگ مانتوم بیتو ج زارمیکنم و م یرو قطع م یگوش

طر خ ریآژ یراه انداز یمرد برا یبه تقالها تیاهم بدون

کنم،  یو بازش م ارمیدرم فیو لپ تاپ رو از ک نمیشیم

خودم  یمتن با صدا نیارائه ا یچقدر ذوق داشتم برا

و  امیاون همه استاد کار بلد بلکه به چشمشون ب یجلو

 استعدادهام رو  ننیبب



از  یترس یاصال نم یبزن یزیچ یغیج کی یخوا ینم _

 ریگ کیرتو طبقه سوم ساختمان داخل آسانسور تا نکهیا

 یافتاد

همونطور که سخت  رمیگیاز صفحه لپ تاپ نم نگاه

جوابش  گردمیامروز م خیبا تار یلیکردن فا دایدنبال پ

 :دمیرو م

خدا  طیشرا نیکه االن تو ا یفرصت نیباور کن بهتر _

به  کیاتاقک تار یکرده ، فکرش رو بکن تو بمینص

م ها دارم کارم رو انجا نیو بوق ماش یدور از همهمه 

 جور آوانس تو وقط اضافه است هیگفت  شهیم دمیم

 ینگاه مین هی شهیمتعجبش باعث م یتک ختده  یصدا

 بهش بندازم و دوباره مشغول به کارم بشم



و  نهیشیپاهاش م یکنم از کنار چشم که رو یم حسش

 :پرسهیبه صفحه لپ تاپ م رهیخ

 یکیکه به سکوت و تار یکن یم کاریچ یمگه دار _

 ؟یدار اجیاحت

پس بهتره  یاریکه فکر نکنم تو ازش سر در ب یکار _

 یخطرت باش ریمشغول آژ یبر

 :دهیکوتاه جوابم رو م یمکث با

 که خدا بهت داده رو خراب کنم یآوانس ادیدلم نم _

بهش  رهیباال و خ ارمیسرم رو م فرستمیرو که م لیفا

 :گمیم

 کارم تموم شد گهید یممنون ول _



اما  شناسمشیکنم م یحس م کینزد یفاصله  نیا تو

به  کنهیدوباره شروع م یهمون لحظه آسانسور با تکون

 رفتن نییپا

 شمیو بلند م کنمیرا جمع م لمیوسا

که نخوام بهش  یآروم شده البته تا وقت یکم اعصابم

سرم  میکه با استفاده از سادگ یفکر کنم به کاله

  رفتیکه ازشون انتظار نم یگذاشتن اونم کسان

به دست  نیدورب یمرد شهیآسانسور که باز م ییکشو در

که در وهله اول مارک شبکه روش توجهم رو  نمیبیم

 کنهیجلب م

که پشت  یو رو به چند تا پسر خندهیکنارم م مرد

 :گهیم ستادنیا لمبرداریف



 کی یخانوم حت نی، ا دینکرد یاصال انتخاب درست_

 بترسن  نکهیچه برسه به ا دنیناقابل هم نکش غیج

 یک یکه جلو شمیسمتش و تازه متوجه م گردمیبرم جیگ

  ستادمیا

با اون  ونیزیتلو یروزها نیا یتازه معروف شده  یمجر

 غیخواست از ج ی، مثال م شیمخف نیدورب یبرنامه ها

 ارهیدر ب یجالب زیمن چه چ دنیکش

 2_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 



اما همون  یبرم سمت ورود تیدارم بدون اهم دوست

که نصف  یسمتم و با همون لبخند گردهیه برملحظ

 :گهیرو عاشق خودش کرده م رانیا یدخترها

،  دیشده باش تیاگر اذ خوامیبه هر حال معذرت م_

 اشکان هستم

کن چون خوب  یتو هم خودت رو معرف یعنی نیا

  دمینم یتیخب اهم یکه شناختمش ، ول دونهیم

 دمیم شنهادی، در ضمن پ یداوود یخوشحال شدم آقا_

چون به نظرم اصال جالب  دیاتون رو عوض کن دهیا

، تصور  یمخف نیدورب یبرا کیآسانسور تار کی ستین

کفشش بزنه تو سرتون  زیت یخانوم با پاشنه  هی دیکن



بسته  یمرد تو فضا کیبا  ییاونم تنها یکیچون از تار

  ترسهیم

 نیو ح زنهیم یا یشینما یسرفه  یول خندهیم چشمهاش

 :گهیسرش م تکون دادن

 دینیسه شنبه شب حتما برنامه مون روبب دمیم شنهادیپ_

 یدنید شهیمن هم یها دهی، ا گردهیمطمئنم نظرتون برم

 ان

 

 یول بالهیبه خودش م یادیبودم ز دهیاستاد اعتماد شن از

و با  ندازمیدو کوچه اونورترش هم بود ، شونه باال م نیا

تاه رو به همشون کو یبلند"دیموفق باش"گفتن 

  شمیو ازشون دور م کنمیم یخداحافظ



 شنومیهنوز چند قدم نرفتم که صداش رو م اما

 خانوم؟_

  گردمیکامل برنم یول کنمیشونم رو کج م یکم

 عارف _

 کاملتر بگم  نباریا شهیباعث م جشیگ نگاه

 خانوم عارف _

 نباریبود ، ا یادیز نمیهم ینشده ول یکه راض واضحه

و  کنمیم یخداحافظ میلبخند تصنعفقط با دست البته کنار 

ذوق و شوق  یبا کل یکه اومدن یاز اون ساختمون

  شمیواردش شده بودم خارج م



 دیبند نبود و با ییداشت برام که دستم به جا درد

 لمیف نیتا اول دمیزحمت کش یکه کل کردمیفراموش م

 کارم باشه  نینامه ام بهتر

نم و به ک یرو ادهیپ یکم دمیم حیترج یگرمه ول هوا

 از کجا شروع کنم  دیفکر کنم حاال با نیا

بازم اومدم رو خط  یول کنمینم یصحنه رو خال مطمئنا

و باال  رهیکه دستم و بگ یکیبگردم دنبال  دیصفر و با

 بکشه 

 کنم. کاریاعتمادم رو چ اما

 

 



که  نمیبیرو از دور م یال نیو ماش شمیم ادهیپ یتاکس از

  سرعت دم دره خونه است ، ماشااهلل

 کنمیسمتش و در سمت راننده رو باز م فتمیخنده راه م با

 تو میشو بر ادهیپ ؟یدو ساعت تحمل کن هی ینتونست_

 نیکه در ماش یو در حال دارهیرو برم فشیچشم غره ک با

 :گهیم یاخطار بندهیرو م

محکم باشه که ارزش  یبه اندازه ا لتیفقط دعا کن دل_

 حرف خوردن من و داشته باشه 

  رهیاز رو لبام کنار م خنده

 ستمیاونقدر لوس ن یشناسی، من و که م خوامیمعذرت م_

 تو رو خراب کنم یوجهه  یبخوام الک



 دهیم یرو فشار بازوم

نتونستم تحمل کنم  شیهست که بعد هما نمیهم یبرا_

  شتیو اومدم پ

 دیسمت در خونه و با کل کشمشیو م رمیگیرو م دستش

 ستیطمئنا االن مامان خونه نچون م کنمیخودم بازش م

 

که  یجور شهیمانتوم م یکه دستم بند دکمه ها نیهم

 :توپهیم ی، عصب دهیانگار صبرش ته کش

اسلوموشن لباس هات رو  ینجوریا یعمدا دار_

 ؟یاریدرم

 وا _



شده که باعث شده  یمثل آدم بگو چ نیکوفت ، بش_

که استاد اعتماد تو  یرو بزن یشیتو هما یسخنران دیق

 اولش نشسته بود فیرد

 اومده بود؟ ؟یگیم یجد_

هم از دستت شکار بود که با خواهش و تمنا  یلیبله خ_

و  یو خودت گردنت رو خورد کرد یدعوتش کرد

 یومدین

 :گمیم یمقدمه ا چیو بدون ه کشمیم یقیعم آه

 ام رو به اسم خودش زده  لمنامهیف یناصر یال_

رو داشتم ،  حال نی، منم اولش هم کنهینگاهم م فقط

 :دمیادامه م



 رمیرو بگ یاکران خصوص یامروز رفتم دعوت نامه ها_

  دمیپوسترش رو د

 شهیم منفجر

 یاومد یخانوم وار پاشد یحرف چینگو که بدون ه_

  رونیب

 دمیم سرتکون

نامه زحمت  لمیاون ف یچقدر پا یدونینه ، تو که م_

 هست یپیاولش مودبانه گفتم تو پوستر اشکال تا دمیکش

 لکسیر یلیبهش نشون دادم خ یو وقت شهیگفت مگه م

 یساز لمیف یسابقه  نیکه با ا یگفت توقع ندار دیخند

  لممیف نییگمنام رو بزنم پا سینو لمنامهیف هیاسم 



 لمنامهیرو ف یسرم منت هم گذاشت که کل یحت یال یوا

 ام کار کرده 

 یخود ناصر_

  شیبله خود عوض_

فکر  یول کننیکار نم ها باهاش یلیبودم خ دهیشن_

تر از  رکاهینگو آب ز ناستیسر دزدمزد و ا کردمیم

 ؟یکن کاریچ ییخوایم یخودش خودشه وا

  ندازمیباال م شونه

ندارم تازه االن  یمدرک چیبکنم ، ه تونمیم کاریچ_

 شهیخودم بد م یکار ی ندهیآ یبکنم برا یهرکار

 که چقدر نفوذ داره  یدونیم



 ؟یچ یعنی_

 امیبه نظر ب یپر انرژ کنمیم یو سع کشمیم یقیعم نفس

 :گمیو م

که دنبال دست  ییبه روزها گردمیبازم برم یسخته ول_

 گشتمیم زیآو
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* 

  زنمیتقه به در اتاق بازش م دو



 سالم اجازه هست؟_

خوش  نکیع ریباال و از ز ارهیچشمهاش رو م فقط

 کنهیمزود اخم  یلیو خ کنهیفرمش نگاهم م

  دییایب یساعت بعد دیینه بفرما_

 شیعصب شتریب نیکنترل کنم و هم تونمیرو نم لبخندم

  کنهیم

 بهت گفتم شهی، هم ادیبدقول بدم م یاز آدم ها_

مشکل بزرگ بدقول  کی یاگر اون آدم ر راستا یحت_

 شده باشه؟

برم داخل ، آروم قدم  تونمیم یعنی نیا گهینم یزیچ

 تو اتاق  گذارمیم



 داخل؟ ییایب یتونین گفتم مم_

 نه_

و  زیرو م گذارهیو خودکارش رو م کشهیم یپوف

 کنهیدستهاش رو قفل هم م

 کالمیر کیمثل  تونهیم شیبهت گفته بودم اون هما_

 استعدادت باشه یبرا

از  چکدومیه گهید یجوری، چون ا ومدمین نیهم یبرا_

خط از  کی یحت کردنیکه اونجا بودند رغبت نم یافراد

 شته هام رو بخونننو



و  گمیرو براش م انیکه ادامه بده منم جر گهیم سکوتش

بهم  ی، دروغ چرا کم زنهیبرعکس تصورم لبخند م

 فهمهیکه خودشم م خورهیبرم

اعتماد  دیتو االن با یاخمهات رو چرا درهم کرد_

 کیات رو  لمنامهیف نیبنفست باالتر از قبل رفته باشه اول

 یعنی نیمعروف بر زده و ا نسبتا لمیکارگردان تله ف

 ؟یچ

 

 میدیرو ناام یریتاث نیا یمنظورش رو ول فهممیکم م کم

 عرصه نداره نیاز ا

که سرم کاله گذاشتن رو  قتیحق نیبازم ا یدرسته ول_

 کنهیعوض نم



 یکه هنر پشتوانه  ییروز اول بهت گفته بودم تو جا_

 رهیگیسر راهت قرار م یادیز یها ینداره سخت یمحکم

  یسیهاش وا یسخت یجلو یتونیهمه جوره م یت، گف

 نشیاول نیاهلل ا بسم

  شمیم متعجب

 حرفه نیکار اونقدر مرسومه تو ا نیا یعنی_

خب از اماتور بودنت سواستفاده کرده و خودت  ینه ول_

  یستیهم کم مقصر ن

فکر  یاصال به محکم کار تشونیمن به خاطرمعروف_

 نکردم 

 فکر نکن  زهایچ یلیپس االن هم به خ_



 وجود نداره؟ یراه چیه یعنی_

پر سر  ی هیحاش کیدر حد  یزیتو چ یها قتینه حق_

 باشه تونهیو صدا نم

 

 میهمه رک بودن استاد اعتماد عصب نیا یگاه چقدر

  کردیم

 ه؟یچ تیبعد یبرنامه _

 ام  شنامهیدوتا نما ریفعال درگ_

 شد؟ یمسحور چ ی لمنامهیف_

 خب ... یلنمونده تا تموم بشه و یلیخ_



االنت رو تموم کن  ی، فعال کارها یبش دینا ام نمینب_

 بزرگ تو راهه یروزها

 یلیدر لحظه بکوبتم و خ تونستیاستاد اعتماد م فقط

 بلندتر از قبل بسازتم 

کمکم کرده بود و ممنونش بودم ،  ریمس نیتو ا چقدر

 ۴٣پدرم که هنوز هم با  یمیبرادر کوچکتر دوست قد

 ینشکلیا گهید شید و معتقد بود زندگسال سن مجرد بو

 نخواهد کرد یرییو تغ مونهیم
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کامران برادر کوچکتر مامان بود و تو دفتر روزنامه  ییدا

 یشبکه  هیهم تو  یمشغول بود ، به تازگ یخصوص ی

مطمئنم بودم ساکت  بایو تقر کردیم تیفعال ینترنتیا

 لمیدر مورد ف ینترنتیکوالک ا هیمنتظر  دیو با نهیشینم

دروغ چرا  دیترسیکه مامان ازش م یزیچ میباش یناصر

 کرد یم یکار نیاگر همچ شدمیخوشحال م

هاش  یاز سخت یکار و وقت نیکرده به ا قمیتشو شهیهم

برام آسون جلوه اش بده تا با  یجور کردیم یسع گفتمیم

 نیتر یاز اصل یکیگفت  شدیادامه بدم ، م یشتریشوق ب

رو در من  ریمس نیشروع ا ی زهیبود که انگ ییآدما

 کرد  تریو قو یقو



در مورد اون موضوع  یزیچ نکهیبود از ا ریهم دلگ االن

که خبر نداشته  یاز محسن نامزد ال یبهش نگفتم و اتفاق

و اومده تا  دهینگفته باشم ، شن مییبه دا یزیممکنه چ

 رو بهش بگم  زیهمه چ لیخودم با تفاص

 رهیکه از دستم دلگ کنهیتکرار م کباریهم  قهیدق دهرچن

 دلش باهام صاف بشه  ستیو حاال حاالها قرار ن

جمله اش با خنده  نیهم به دنبال ا رایسم ییهربار زندا و

 "باور نکن کنهیم یشوخ" کنهیاضافه م

 :توپهیبهش م ییسر دا آخر

 یجلو یکنیپاره م کهیابهتم رو ت ید نکن خانوم دار_

 بچه نیا



  خندمیو بلند م شمینم یاز لفظ بچه عصب شهیهم برعکس

 یموها یرو ییدا ختنیکلکل هاشون راجع به سس ر به

 یزندگ یالگو ییجورا هیمامان ، عاشق رابطشون بودم و 

  شدنیحساب م ندمیآ

 

و از همونجا برام خط و نشون  رونیب ادیاز اتاق م مامان

  کشهیم

حرکت  نیا یون قربانمنم که مثل ا هیبابا گناه من چ یا

 داداشش شدم 

 

رو تمومش  یکار یبابا برسه خونه بحث ها یوقت تا

و  یلیتحص یچون از اول هم مخالف رشته  میکنیم



تک  یبرا یبود که شروع کردم ، مثل هر پدر یکار

داشت و متاسفانه من اونقدر از  یادیز یفرزندش آرزوها

مامانم  بگذرم و البته قمیخود گذشته نبودم که از عال

من  یبرگ برنده  نیهم و ستادیپشت من و آرزوهام ا

 بود.

 

که  گهیکامران م ییدا یو وقت میگذرونیرو م یخوب شب

 بوسمشینگران نباشم پر از شوق م چیو ه کنهیکمکم م

هستش و واقعا هم  دمیبهش که تنها ام کنمیو اعتراف م

 بود 



خواد بود ن یعیبرم سراغ استاد اعتماد چون طب شدینم روم

کنه و من  میمعرف یکننده ا هیبه کارگردان و ته

 .قهیبگذارمش تو مضا خواستمینم

 

 

و  زنهیکامران بهم زنگ م ییبعد دا یهفته  کی قایدق

کننده و کارگردان  هیکه روز دوشنبه با ته دهیخبر م

مصاحبه دارن و خوبه که منم اونجا باشم تا باهم  یجوان

 آشنامون کنه 

و اصال  دمیکه اسم کارگردانه رو نپرس ذوق داشتم اونقدر

خودم وارد  میمستق نباریکه ا نهیداشت مهم ا یتیچه اهم

تنها  یکه ناصر شیپ ینه مثل دفعه  شمیمذاکره ها م



تو  یشرکت حت یرو ازم گرفت و اجازه  لمنامهیف

ها رو هم بهم نداد چه برسه به جلسات جمع  یلمرداریف

 .لمیشدن عوامل ف

 

نام  یقیو با نفس عم رسمیشون م یو یآپارتمان ت به

برم داخل که همون  فتمیو راه م کنمیخدا رو زمزمه م

و محکم به هم برخورد  گذرهیاز کنارم م یلحظه مرد

  میکنیم

و  کشمیم یکوتاه و پر درد غیج ادهیبس درد بازوم ز از

 شمیخم م

خودتون بود ، فکر کردم  ریتقص یخانوم ، ول دیببخش_

  دیدستایسر جاتون ا



بشم  یعصب ومدیم شیآروم و مودب بودم ، کم پ شهیهم

 تونستمیدرصد بود و واقعا نم نیاالن هم جزو اون کمتر

 رو ندم  شیجواب پررو

و شناختنش مکث  دنیبتوپم بهش اما با د کنمیبلند م سر

بازم  یکه آماده کرده بودم ول یزیدر گفتن چ کنمیم

 زنمیم رو مپس حرف ارهیزبونم طاقت نم نیدلم و همچن

 دیکه زد نکهیکنم از ا یمعذرت خواه دیاالن با یعنی_

 یکوتاه بگ ستی، سخت ن دیبازوم رو خورد کرد

 و تمام  دیببخش

 تا برم داخل  رمیگیازش م نگاه

 و تمام دیخب پس ببخش_



 دمیتکون م ینه به لبخند االنش تنها سر شیبه لحن قبل نه

 سمت آسانسور  میریو م

  نمزیدکمه رو م خودم

 د؟یریکدوم طبقه م_

زنگ  میجوابش رو بدم خوشبختاه گوش نکهیاز ا قبل

کامران رو  ییبهش جواب دا تیاهم ی، پس ب خورهیم

 :دمیم

 تو آسانسورم  دمی، رس ییجونم دا_

  یباش نجایقبل از اومدنش ا خوامیبدو م_

 چشم _

  نییپا رسهیو همزمان آسانسور م کنمیرو قطع م یگوش



 دهیو مودب اجازه م انیم رونیل بودن بکه داخ ینفر دو

 من وارد بشم 

 تو دلمم بگم جنتلمن  یحت زارهیبازوم نم درد

بهش  یدودل نگاه نهیشیکه رو عدد چهار م دستش

  ندازمیم

 ییچرا دا یکامرانه ، ول ییهم همکار دا شونیا یعنی

 نزده  یراجع بهش حرف چوقتیه

  یطبقه ات رو بزن یدکمه  ییخواینم_

 چهار  رمی، منم م ستیزم ننه ال_



خوشبختانه قبل از  یول کنهیاونه که من و برانداز م نباریا

و من زودتر از اون  میرسیبتونه حرفش رو بزنه م نکهیا

 شمیخارج م
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 رت؟یتاخ نیا یبرا یدار یهیچه توج یبگ شهیم _

 

رو که دم در بدون سالم  ییجواب دا کنمینم فرصت

 روع کرده بود ، بدم ش



و  کنهیسالم پشت سرم صورتش رو از هم وا م یصدا

 نیکه مهمونشون ا شهیم لیتبد نیقیمن همونجا شکم به 

 تازه معروف شده است  یآقا

جون راه رو باز  ریتو حر ایپسر ، ب یبه به خوش اومد_

 کن 

 یو کامال ب ذارمیم شونیکار تیقدم داخل سو بالجبار

و  دنیمتشون که مردونه دست مس گردمیحوصله برم

 کنن یکوتاه هم رو بغل م

 

 نیشناسه فقط خدا کنه ا یما هم همه رو م ییدا نیا

  ادیاز اب در ن رستانشیهم دوست دوران دب یکی

 کامران؟ یکنینم یخانوم رو معرف_



 

 رو دلش فکر کنم  مونده

 یکه مسئوالن اصل یلمید یلحظه خانوم و آقا همون

 رونیب انیم یند از اتاق کنارشبکه بودن با لبخ

 یمنش زیو کنار م کشمیکوتاه عقب م یضمن سالم منم

و به نگاه کردن اکتفا  ستمیا یم ستیپشتش ن یکه کس

 فهممیو م کنمیم

امروز  یمجر یمکرر ، آقا یبعد از دعوت ها ایگو که

 جور کنه و خودش رو برسونه  یبه زور تونسته وقت

نبود چون برنامه  یزار گرمجز با یزیاداها چ نینظرم ا به

تکرار و اون مدل  یروزه البته با کل کی یاش هفته ا

 شترینصف روز ب کی دمیکه من اون روز د یلمبرداریف



ما در انتخاب همه  یمای، متاسفانه صدا و س برهیزمان نم

مشکل  شهیهم یمردم یو برنامه ها یاعم از مجر زیچ

 داشته

تو  یان همهمه اچن یربع از ورودش گذشته ول کی فقط

دست  نیراه انداخته ب کیاون سالن نسبتا کوچ

 اندرکاران،

دارم که تحت  ینکنه من مشکل کنمیخودم شک م به

 قرار نگرفتم یمرج یآقا یبه قول کاله قرمز نیا ریتاث

رو لبهام که همون لحظه  ادیم همیاز تشب یلبخند

 شهیخوره و اروم لبخندم پاک م ینگاهمون به هم گره م



کامران  ییکه از دا یزیباال رفته اش و چ یابرو یتا

که چرا تا همه سرشون  کنهیم میعصب لیدل یب پرسهیم

 کارم ، یبود من نرفتم پ ییگرم خوشآمدگو

خودم  یآدم که تجربه اش هم سطح تجربه  نیاز ا عمرا

 رفتمیم دیدوباره با نکهیکمک کنم مثل ا یبود تقاضا

 سراغ استاد اعتماد 

، اشکان هم  دیها رو راه بنداز نیدورب دیبر بچه ها شما_

هرچند فکر نکنم به  شهیم میگر یزود آماده  یلیخ

 داشته باشه ازین یآنچنان میگر

 

بدون  یاز بس براش نوشابه  یخسته نشد ییبسه دا اه

 ؟یگاز وا کرد



 گردمیبا گفتن االن برم ییو دا شنیکم کم متفرق م همه

دنبالش  لیم بدون دلسمت اتاق ته راهرو و نگاه رهیم

 کنهیم

که من  دیکامران باش یهمون خواهرزاده  دیشما با_

 یت یمصاحبه  شنهادیباالخره پ دنشیامروز به خاطر د

 ... رو قبول کردم  یو

 

  گمیم نیبه ا یزیچ هیمن آخرش  ایخدا ایخدا

،  رمیگیرفت داخلش م ییکه دا یباز مهیاز در ن نگاه

پشت سرم و مثل  زیرو م رمگذایتو دستم رو م ی لنامهیف

 :گمیغرور م تیخودش با نها



کننده و  هیدارم شما اون ته دیمن هنوز هم ام یول_

 دیکامران گفته بود نباش ییکه دا یکارگردان

 

 سمتم  گردهیو کامل برم خندهیتصورم بلند م برعکس

 یدار مانیبه کارت ا دهینشون م تیسخت پسند نیهم_

 دید دی، حاال با یرو گرفت زشایامت ١فعال  ازیامت ۵و از 

کوالک سال خواهد شد  گفتیکه کامران م یا لمنامهیف

 ه؟یموضوع و ژانرش چ

چرا از لحنش که برعکس چند لحظه قبل بدور از  دروغ

که شانسم رو امتحان کنم  شمینرم م یغرور و تکبر کم

 رو بردارم  زیم یرو ی لمنامهیو بدون حرف ف



 اوردمیقت بودنم به زبون نبر مواف یمبن یزیهنوز چ اما

و با اون  ادیگروه م موریکه گر یدختر خوش چهره ا

رو دعوت  یمرج یلبخند تا بناگوش دررفته اش آقا

  میبه اتاق گر کنهیم

 که قبل از رفتن رو بکنه سمتم  کشهیادبش م خوشبختانه

دعوتتون  نجایو هم دیموافق یعنی دیاگر منتظر بمون_

حرف زدن در مورد  شتریبقهوه و  کیبه صرف  کنمیم

 کار 

 

و چشمهام رو به  زنمیم یلبخند یاز حرص قبل بدور

 کنمیدادن باز و بسته م یاوک ینشونه 
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اگر  خوادیازم م یلمیسرشون شلوغه و خانوم د همه

 نداره کمکشون کنم  یاشکال

نبودم مگر در مواقع خاص ،  یدختر مغرور چوقتیه

و همون اول  شمیم یلمبرداریوارد سالن ف یلبخندپس با 

نور و  زانیصورتم م یتا برم رو زنهیصدام م ییکار دا

 ها رو درست کنن  نیدورب ی هیزاو

 :گمیو م نمیشیمهمون م یصندل یخنده رو با

  کنهیندارم ، معلوم نم میمن که گر یول_



، حرف نزن رو به اون نور  یدار یخداداد میتو که گر_

  نیگ بشسبز رن

من رو ببره  یتمام تالشش رو کرده تا آبرو شهیهم ییدا

و همونطور که گفت  کشمیبا حرف هاش خجالت م

  نمیشیبدون حرکت م

 یرو جور یپشت صندل یمهای، بلند شو اون س هیاوک_

 نباشه  دیکن که تو د میتنظ

 کمکم  ادیو خودش هم م نمیشیم یصندل یپا

 ؟یشد با اشکان آشنا شد یچ_

  چمیپیکلفت رو دور هم م میا ست سه



 یبا انتخابت ، نگفته بود ییدا یکرد دیرو ناام دمیام_

 ؟یشناسیرو م یاشکان داوود

نباش درسته تازه  اقتیل یبود ، ب ومدهین شیپ تشیموقع_

  یدار یدرخشان ی ندهیآ یکار ول

  میشیو همزمان بلند م شهیتموم م کارمون

هاش رو بدون ، به هر حال نپسندم کار دوارمیام_

مسحور کم  ی لمنامهیف ی، من برا گمیبهش م یسیرودربا

  دمیزحمت نکش

 نیخوشبختانه رک تر از خودت ، خودشه اونم هم_

  روزیحرف تو رو بهم زد د

 :زنهیها داد م نیدوباره رفتن سمت دورب نیو ح گهیم



 تموم نشد؟  میگر نیندا بب_

و تا  نشیمهمون وارد م یو آقا یاصل یلحظه مجر همون

ور به اونور  نیآماده شون کنن منم مثل توپ فوتبال از ا

  شمیفرستاده م

  میکمک کن مینخواست اقا

 یدکمه  یرو کروفونینصب م ریصدا درگ مسئول

دوتا ماگ آب خنک رو  یکه وقت یداوود یآقا راهنیپ

کمکش کنم چون  خوادیجلوشون ازم م زیرو م گذارمیم

 تره  کیمن بار یانگشتها

دوتاشون دستهام رو  ی رهینگاه خ ریجلو و ز رمیم معذب

  کنمیاش م قعیبند 



کارا  نیبا هم ؟یدکمه ات رو ببند یبگو مجبور آخه

 جا کرده  مایخودش رو تو صدا س

از  یا یلب ریکالفه و ز ینچ کشهیکه طول م کارم

و همون  کشمینگاهش که دو وجب باهام فاصله داره م

  کنمینار دکمه رد مرو از ک کروفونیم ی رهیلحظه گ

 تموم شد؟_

  دیدیکشیاز بس با حرص م شدمیممنون ،داشتم خفه م_

خندونش، از  یبه نگاه انگار کم رهیحرف خ بدون

 نیسالن رو ترک کنم باز ا خوامیو م گذرمیکنارش م

بغل دست دختر  فرستتمیو م ندازهیم رمیگ یلمیخانوم د

 فرچه به دست 

 



که قبال  فهممیرو م ییزهایچ شهیکه شروع م مصاحبه

 یمجر یبه آقا دمید یتا حدود یو کم دونستمینم

  شهیعوض م ونیزیتلو

بچه پولداره و صرفا به  کردمیفکر م شهیمن هم مثال

بدون  ینفوذ داره ول نقدریخاطر باال دست بودنشه که ا

داشته باشه با لبخند از کارگر بودن باباش  ییابا نکهیا

ال دوست دختر نداشته تا حا گهیم یو وقت زنهیحرف م

 ریاز جمله من که برام واقعا غ کشنیتمام سالن هووو م

 قابل باوره 

تموم شدن و ضبط برنامه چون مهمون  کشهیطول نم ادیز

به کات کردن  یازیحرفهاست که ن نیتر از ا یحرفه ا

 و از دوباره گرفتن داشته باشه 



ز ا کنهیم یادآوریکامران قرار قهوه رو  ییجلو دا یوقت

کنه که در کمال ادب رد و  مونیهمراه خوامیم ییدا

 یسیاون حضور نداشته باشه بدون رودربا کنهیاظهار م

رو رک  مونیکار یو حرفها میریبگ میتصم میتونیم

  میبزن

 

 

و  میشیموقع ورودمون با هم از ساختمون خارج م مثل

 :گهیدورتر پارکه م یکه کم نشیاشاره به ماش

 طرف  نیز اا نیندار نیاگر ماش_

بگم ندارم پس بدون حرف جهت دستش رو  ستین الزم

 شمیدر رو برام باز کنه سوار م نکهیو بدون ا رمیگیم



بودنش رو  یاول کار حرفه ا نیکه هم شمیخوشحال م

  دهیداره نشون م

 :پرسهیو م فتهیراه م نیماش

 کارته؟ نیچندم_

 ام هستش  لمنامهیف نیهام دوم شنامهیاز نما ریغ_

 ؟یچ ییاجرا کار_

 :دمیمکث جواب م با

 ؟یچیهام ه شنامهیبجز نما_

  گفتیم یا گهید زیکامران چ_

 

 ییدست تو دا از



رو به  ستیکه اسم من روش ن یزیچ دمیم حیترج_

  ارمیحساب ن

به سمت راست واضح  چهیپیم یرو وقت شیور هی لبخند

  نمیبیم

 قتیحق یزیچ نیکامران که گفت شک کردم همچ_

 یاالن مطمئن شدم که واقعا ناصر یول داشته باشه

 کرده یکار نیهمچ
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، انگار  میخوریقهوه م میو دار میهم نشست یبه رو رو

بگم سکوت رو  دیفرصت داده که من شروع کنم و با

 دمیم حیترج

 یکه تک خنده ا رسهیفنجونم داره به تهش م بایتقر

 :گهیو م زنهیم

بدون سوال  ایاز کار من  یرسبپ یزیچ یخواینم_

 ؟یردش کن یگرفت متیتصم

 رو؟ یچ _

 من  یکار شنهادیپ_

 دیدون یدر مورد سطح کار من نم یزیشما که هنوز چ_



 نباری، ا دونهیکه م دهیو نگاه مطمئنش نشون م سکوت

 :گمیبلند م

 ییاز دست تو دا_

 یموضوع چیکس و ه چیه یپا یخب من وقتم رو الک_

 حیکارت رو برام توض کمیکامران گفتم ، به  گذارمینم

رو  یاف ید یپ لیاونم فا نمتیبب امیبده تا قانع بشم و ب

بگم  دیبرام فرستاد و بعد خوندنش با "پرتگاه"به اسم 

اون اثر شدم ، فکر کنم  ی سندهینو دنتیمشتاق د

 بود  شنامهینما

 متاسفانه دیبه اجرا نرس یبله ول_

 ونم بهت بکنمت یکه من م یهمون کمک نیو ا_



 ؟یچه جور_

 اش انهیجو زیست یقسمت ها شیرایو کمیبا _

 شنهادیقبال هم پ ستم؟یبلد ن شیرایخودم و دیکنیفکر م_

به اجرا نرسه در عوض کامل و  دمیم حیترج یداشتم ول

 جامع بمونه

تازه  سینو شنامهیو نما سندهینو کی یخودخواه نیا_

 یشیکاره ، بعدها خودت متوجه اشتباهت م

 

 مونیعجوالنه ام پش میگفت چند بار از تصم یم راست

کردم با فراموش کردنش خودم  یشده بودم و کال سع

 یبه معنا یقی، نفس عم میشگیرو آروم کنم کار هم

 :گمیو م کشمیاتمام حجت م



ساز  لمیکننده و ف هیته کیبه هر حال من دنبال _

 تئاتر ییاجرا رینه مد گشتمیم

 

بدم اما آروم سر  صیتشخ متونیرو م شیعصب لبخند

 :دهیتکون م

آدم صرفا به  کیخب جوان بودن  یندارم ول یاصرار_

 یباشه خواست شتیپ نیکه تازه کاره ، ا ستین یمعن نیا

  میزنیبازم در موردش حرف م

از کافه  زیزود پس از حساب کردن م یلیو خ گهیم

 شهیخارج م

 یکرد که اونجور یتلق نیحرف هام رو توه کنمیم حس

  دارمیو کارتش رو برم برمیبدون لبخند رفت ، دست م



  هیچ شیکار اصل دونمینم هنوزم

 ستیتازه کار بودنش ن یجوون بودنش نشونه  گفت

  شمیو به نت کافه وصل م ارمیرو درم میگوش

وب رو  یو صفحه  زنمیکه اسمش رو سرچ م نیهم

 ،  شنیچشمهام خود به خود درشت م نمیبیم

 یلیگذشته که سرم گرم نوشتن بود خ کسالی نیا انگار

 هنر عقب موندم  یایاز دن

حق داشت اونقدر مغرورانه رفتار کنه ، تمام  المصب

هنر  یایپا به دن یگر یبا اون مجر کردمیمدت فکر م

 گذاشته



 یفکر کنم برادر زاده  تشیموفق لیدل نیبزرگتر یول

گفت صرف نظر از  دیکارگردان معروف بودنشه و با

چون  رشیداشته تو مس یشانس هم نقش مهم تشیموفق

کرده  ییغوغا نیهمچ لمشیف نیاول ستیبرام قابل باور ن

 باشه

 

، به احتمال  زنمیو حس حسادتم رو پس م کشمیم یپوف

 عمرا بهش زنگ بزنم  یول شمیم مونیهم پش نباریا ادیز

 رونیب زنمیو از کافه م زیرو م کنمیرو پرت م کارت

 من  یزوده برا دیو تئاتر شا نامهشیبه نما چسپمیم فعال

 .شمیم الیخیب آره

 



 

 تلفن ایب ریحر_

بلند  رونیب رمیکه از اتاق م ینیو ح دارمیرو برم نکمیع

 :پرسمیم

 مامان؟ هیک_

بتونم بزارم  نکهیدستم و قبل از ا دهیتلفن رو م یگوش

آب دهنم رو  شهیباعث م ییداد دا یکنار گوشم صدا

 قورت بدم

 یلیخ یقاحم یلیخ ریحر_

 دونمیم_



 یرفتار کرد یچرا مثل آدم یگفت هیچ اتیچرند نیا_

، الاقل به احترام من  یدار یکار یسال تجربه  ۴٠که 

دوست ندارم باهات کار کنم که باز  یگفتیساده م یلیخ

 هم احمقانه است 

نشستن  نیو ح رمیگیمتعجب مامان م یاز چشمها نگاه

 :گمیم

راجع  دیتو با یه بود ولکارم احمقان دونمیجون م ییدا_

  یدادیاطالعات به من م کمیآدم  نیبه ا

که  یاونم تا وقت یرسیجا نم چیفقط زنگ زدم بگم به ه_

و بچسپ به  نیبش یسینویم هیمهمتر از بق یلیخ یفکر کن

  یدو بارت تا موفق بش یسال یاون تئاتر ها

 



 :پرسهی، مامان متعجب م کنهیرو قطع م یتق گوش و

 کرد؟یچرا داشت گلوش رو پاره م نیشده؟ ا یچ_

 :گمیلب م ریز یعصب

 بهش گفته  یچ یاون عوض ستیمعلوم ن_

 رمیم کراستیو  دمیمامان رو نم یصدا زدن ها جواب

 تو اتاقم 

منفجر بشم ، من خر اون  خوامیام که انگار م یآدم ههیشب

 کارت رو چرا برنداشتم 

رش با خوادیدلم م یدوست دارم زنگ بزنم هرچ االن

بفرستم  یطوالن امیپ هی تونمیکه فقط م فیح یکنم ول

 امروز رو  یبدم شرح حال واقع حیو توض ییدا یبرا



 شیبدتر آت دهیو جواب نم کنهیم نیرو س امیهم پ یوقت

  رمیگیم

 از من اعتماد داره  شتریاون بچه خرشانس ب به

رحم باهام حرف نزده بود  یاونقدر ب ییدا چوقتیه

  رسمینمجا  چیگفت به ه

ام رو کنترل کنم و  هیرو لبهام تا گر زنمیانگش هام م با

 برگردم رو نوشتن  خوامیم نکمیبا برداشتن ع

 سوزش پشت پلکهام بگذارن ادامه بدم. نیاگر ا البته
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 بدو محسن دم دره ریحر_

 ییباال ابونیبرو من کار دارم خ یال_

 ؟یمطمئن_

 رو خداحافظب زمیاره عز_

و  کنمیرو جمع م لمیبره کم کم وسا شهیم یکه راض یال

  زنمیم رونیب یاز کالس خال

به استاد اعتماد بگم و  یزیهم روم نشده بود چ هنوز

  دادمینم یشد جواب درست حساب یچ دیپرسیهربار که م



ماه اصال حرف نزده بودم و  کی نیا یهم ط ییدا با

 میدبر یرسما باهم در قهر به سر م

 نیخودش رو که بزرگتر بهیغر کیبه خاطر  یچ یعنی

 کرد؟ غیبود ازم در دمیام

 میبه ساعت مچ یفکر ها ، نگاه نیبا ا رهیگیم دلم

 شیبرم پ رمیگیم میتصم یفکر چیو بدون ه ندازمیم

 ی، اصال هم قصدم منت کش نمیو اقال اون رو بب ییزندا

 .ستین

 

 

 ریحر ینامرد یلیخ_

  رهیگیکه خنده ام م کنهیتلفظ م ظیلغ یرو به حد یلیخ



 قبول دارم_

کامران  یدونی، م یچشم و رو هم هست یب یلیپس خ_

روز بعد تماس همش منتظرش  گفتیچقدر ناراحته؟ م

 ...یبشه ول داشیبودم پ

 ییدا یجون به خدا حالم خوب نبود حرف ها رایسم_

 از... رمیبود ، هنوز هم دلگ نیبرام سنگ یلیخ

 یغلط کرد_

و خجالت زده سرم رو  گردمیکامران برم ییدا یصدا با

 چوقتیبوده وگرنه ه یی، حتما کار زن دا نییپا ندازمیم

  ومدیشب خونه نم ٩زودتر از 

 :گهیو م نهیشیو کنار زنش م ادیم



چقدر خودم رو کنترل کردم که نرم  یبهش گفت ریسم_

که هنوز هم دارم  یفصل خوب کتکش بزنم؟ گفت کی

 کنمیل مخودم رو کنتر

به کار گرفته اش بازم لبخندم رو  تیبا تمام جد لحنش

هم به زور لبهاش رو جمع کرده  رشیو سم ارهیکش م

 "نه نگفتم"که  دهیسر تکون م یکه نخنده و ه

اشاره به من  کنهیلحنش رو عوض م نکهیهم بدون ا ییدا

 :دهیادامه م

 پس االن بهش بگو _

بگه ،  یزیبتونه چ هنکیسمتم و قبل از ا کنهیرو م ییزندا

 :کنمیشروع م



...منم  یول یاز دستم ناراحت باش یحق دار دونمیم_

مغرور بود و تو من رو بهتر  یلیاون آدم خ رمیازت دلگ

نبود که بشه باهاش کنار  یاصال... کس یشناسیاز همه م

 دیحس رو نسبت بهش داشتم ، با نیاومد حداقل من ا

  یکردیبهم اعتماد م

، آرومتر  کنهیهمچنان نگاهم نم ییو دا ساکتن دوتاشون

 :دمیادامه م

عالمه و  کیو ممنونتم  یدیبرام زحمت کش دونمیم_

 خوامیاما معذرت م رهیهرچند د

 کارتش رو بهت داده فردا بهش زنگ بزن  گفتیم_

 شهیم ی، سکوتم که طوالن دمیدهنم رو قورت م آب

 کنهیباالخره نگاهم م



 ؟یچرا الل شد ه؟یچ_

 داد... حیکه توض من ییدا_

 هیکامال بچه گانه است اشکان  لتیو دال ستین یکاف_

 نیوسط ، هم نیداره من به فکر توام ا ندهیکارگردان آ

 یاالن جلو خودم بهش زنگ بزن بگو سوابقش رو برس

 یرو گرفت متیو تصم یکرد

 

 بکنم  یکار نیهمچ خواستیدلم نم اصال

 ...ییدا_

نم و بودن من کنارت ک یمن باهات آشت ییخوایاگر م_

 برات مهمه بهش زنگ بزن



 ییخوایاون روز کارتش رو تو کافه جا گذاشتم ، م_

 م؟یراجع بهش حرف بزن شتریب

من شماره اش رو دارم ، در ضمن همون موقع که _

بهش زنگ زدم و راجع به تو باهاش حرف زدم من 

به دست  ییخوایرو که م یمطمئن بودم که باهاش شروع

راجع به  یمشکل چیآدم ه نیعاقل باش ا ری، حر یاریم

اگر  یعنی ؟یچ یعنی یدونیگرفتن مجوز و بودجه نداره م

رو پرده  رهیاول زمستون م دیناستارد کار رو بز زییاول پا

 وجه  چیبه ه ستیوقفه تو کارش ن نمایس یها

 

 دونهیو م نیبا حرف هاش خودش هم ا شمیقانع م دارم

 :دهیکه ادامه م



که پرفکت نبود به  میباشه ت یقدر هم قوهرچ لنامهیف_

نزار حسرتش به دلت بمونه من اشکان  رسهیجا نم چیه

به شعور  یقبول نکن نکهیو ا کنمیم نیرو تضم یداوود

 یکرد نیمن توه

 غلط بکنم _

زنگ زد گفت  یوقت ی، اونروز غلط رو کرد یکرد_

 و... یجوابش رو داد یچه جور

بدم رو  یر حس هااونقد ییدا گهیمعذرت خواستم د_

 نکن  شتریب

 باشه بزن شماره رو زود باش_



رو از دست  لیکه موبا کنمینگاه م ییبه زن دا مستاصل

  رهیگیم ییدا

فعال بگو  دیزنیزشته االن وقط ناهاره ، بعدا بهش زنگ م_

 یکه گفتم رو آورد ییزایچ نمیبب

 ، بله آوردم  نییپا یختیابهت ما رو ر یباز تو زد_

 بهم توپهیبزرگ من م یخنده  دنیبا د و

 رو فقط دعا کن اشکان قبول کنه وگرنه... شتیببند ن_

اونقدر  چارهیب یدختره  گهیتمومش کن د یااا کام_

 مشتش مونده  کی یخودش رو جمع کرده اندازه 

 :کنهیاش رو مرتب م قهیبا نگاه کردن بهم ،  ییدا

 ستیکه ن یالمصب جذبه است شوخ_
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در  یتماس گرفتن با داوود ریبهونه از ز کیهزار و  به

رو بهش  جهیازم قول گرفته فردا عصر نت ییدا یرفتم ول

زنگ بزنم و با  دیهر جور شده با یعنی نیخبر بدم ، ا

حرف بزنم که دلش رو  یاعتماد بنفس جور یاون خدا

  ارمیبدست ب



 یخب حرف ها یبهش فکر کنم ول خواستمینم فعال

که  ییتا جا کردیم یهمش داشت با ذهنم باز ییدا

 رو درآوردم و نوشتم لمیموبا

 خوامیهروقت سرتون خلوت بود م دیسالم خسته نباش"

 "عارف ریباهاتون حرف بزنم . حر

 

، االن عصر و مطمئنا  زنمیهم م یشخندیو ن فرستمیم

  رهیخودش باهام تماس بگ شهیسرش شلوغه بعدا مجبور م

 هم شده بهتر خواهد شد یبدم کم حس ینجوریا

بنده  ینقش م لیصفحه موبا یکه رو یامیبا پ اما

 رو لبهام شهیشل و ول م شخندمین



لحظه سرم خلوته . سالم خانوم  نیاز شانس خوبتون هم"

 "عارف

 

و حرفم  رمیتماس بگ دیبا عتایکنم ، طب کاریمونم چ یم

 یرجویرو نگم ا زیهمه چ امیپ کیچرا با  یرو بزنم ول

بازم بهش بربخوره و در کمال ادب نداشته اش ردم  دیشا

 کنه ، آدم فضول

زنگ  یبفرستم ، صدا خوامیام که م یامیفکر متن پ تو

صفحه اش همه  یرو یشماره  دنیتو دستم و د لیموبا

  زهیر یمعادالتم رو بهم م

حداقل خودش تماس گرفته ، تا قطع نشده جواب  خب

 :دمیم



  یداوود یسالم آقا_

 سالم خانوم عارف _

 باز سکوت کرده من حرف بزنم  ایخدا

 نیهم یبا خودم گفتم ممکنه سرتون شلوغ باشه برا_

 دادم  امیپ

 کساعتیو  مورمیدست گر ری، ز کارمینه فعال که ب_

  شهیبرنامه ام شروع م گهید

 :دهیسه شنبه بود امروز ، ادامه م میشونیرو پ زنمیم

 ه بودم شد دیاز تماس گرفتنتون ناام_

 :گمیاز قبل م زتریو ر کنمیرو رها م نفسم

 هنوز هم دو دلم  دییرو بخوا قتیحق_



 دمیحرف بزنه که اجازه نم خوادیم

بحث سر غرور من و دست کم گرفتن  دیاشتباه نکن_

  ستیشما ن

 ام رو گرفته باشه  کهیت دوارمیام

  ؟یپس چ_

و تمام  دمیکش یادیمسحور زحمت ز یمن برا_

دوستش  یلیموضوع که خ نیبه ا گردهیمبر تمیحساس

 باشه نیبهتر خوامیدارم و م

و سکوت رو بعد  کنهیم یاون نفسش رو پر و خال نباریا

 :شکنهیم هیاز چند ثان

 نجا؟یا دییایب دیتونیآدرس بدم م د؟ییاالن کجا_



 حالم رو  فهمهیو انگار م شیاصرار و پافشار بهیعج برام

 یساز لمیف ریکنم تو مس جادیتحول ا خوامیمن م دینیبب_

 دهیجوان با ا یها سینو لنامهیکار به ف نیا یو برا رانیا

با  یبگم همکار دیدارم و با ازیو متفاوت ن دیجد یها

 رونیافتاده تو ذهنم و ب شنامهیشما از بعد خوندن اون نما

  رهینم

 

  نهیبب تونهیکه لبخندم رو نم خوبه

  مرسیخدمت م دیمن االن خونه ام آدرس بد_

از  یارسنجیع ای دهیچک هی شمیاگر بشه ممنون م_

 نمشیمن بب دیاریمسحور رو ب

 ما که هنو... یول_



  دیبدونم چرا اونقدر دوسش دار خوامیفقط م دونمیم_

 "باشه"و ضمن گفتن  کنمیلبخندم رو تکرار م دوباره

برسم  ندهیتا دو ساعت آ شهیو قرار م کنمیم یخداحافظ

 دونمیزم نباشه برم داخل چون مال دوارمیدم شبکه و ام

 هیهدفش چ

 

 11_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 

که دم  کنمیم دیداخل رفتن تاک یرغم اصرارش برا عال

 مین قای، دق ادیکه االن م گهیم نکهیو با ا مونمیدر منتظر م



و علنا  شهیشبکه خارج م نگیساعت بعد از در پارک

  کنمیبراش اخم م

کارم طول  یداخل کم ییایگفتم ب نیهم یبرا دیببخش_

 دی، سوارش دیکش

 شمیحرف سوار م بدون

 اومد شیپ ییهویمشکل  هیسالم و بازم پوزش _

 دمی، سر تکون م کنمیکه بفهمه اصال باور نم ینگاه با

 االن؟ دیریکجا م_

کوتاه  یچرا اون لحظه کم فهممیو نم زنهیم یآروم لبخند

 از موضعم امیم



آدما رو به  یبدقولام که  یمن ادم ستین یمشکل_

  ارمیروشون نم

  کنهیرو درشت م چشمهاش

  یاریکامال معلومه و ممنونم که اصال به روم نم_

 گردونمیو روم رو برم رهیگیلحن گفتنش خنده ام م از

 و پررو نشه  نهیسمت راستم تا کش اومدن لبهام رو نب

 کی، با  شناسمیکافه رستوران دنج م هی نجایهم_

البته شما خانوما به چشم شام هم  دیعصرونه موافق

  دیکنینگاهش م

 موافقت یبه نشونه  دمیسر تکون م فقط



 هی،  میشام رو با هم باش خوامیم یبگ ادیجونت درم خب

 هست  یانگار ک رهیگیخودش رو م یجلو یجور

تونستم باهاش  دیبگن ، شا شتریب دمیافکارم اجازه نم به

که آرزوش رو  یفقط به خاطر کار و حرفه ا امیکنار ب

 داشتم.

 

تو  قایدق نکهیو ا میراحت کافه نشست یادیز یمبلها یرو

برام ناراحت کننده است  نهیشیکه من نشستم م یضلع

به  ینگاه کی خوامیتا سفارشات برسن م گهیم یوقت یول

 نامه ات بندازم  لمیف

  ارمیرو درم لمیو موبا شمیم آروم



فرستاده بودم استاد  یکه برا یلیکردن فا دایاز پ پس

 جلو روش  دمیرو سر م یگوش

به  کنهیو شروع م دارهیرو برم یحرف گوش بدون

 یوقت یتو بحرش که حت رهیم یلیخوندن و انگار خ

 دیسف ینیظروف چ یسفارشات رو با اون سر و صدا

  دهینم یتیهم بازم اهم ننیچیم زیم یرنگ رو

حالت صورتشه تا بتونم نظر  یکه نگاهم رو یهمونجور

به  کنمیبدم ، بدون تعارف شروع م صیرو تشخ شیاقعو

 که جلو دستمه  یخوردن ساالد خوشمزه ا

 :پرسهیباال و م ارهیفقط چشمهاش رو م هوی

 ؟ینامه رو نوشت لمیف نیچند ساله ا_



 ی، پس هرچ هیسوال چ نیبفهمم منظورش از ا تونمینم

  دمیتو دهنمه رو قورت م

 چطور مگه؟_

، خواستم بدونم  یکنیکار موقته روش  یلیخ یگفت_

 هیدر چه حد تیزمان تیخالق زانیم

چند  یاز حرفها اوردمیبگم اصال سر درن ستین الزم

 دمیپهلوش و سرراست هم جواب سوالش رو نم

ام  گهید یاز تمام نوشته ها شتریب یول ستیاونقدرهام ن_

 پاش وقت گذاشتم

همچنان تو دستهاشه ک ظرف ساالدش رو جلو  میگوش

 :گهیبه خوردن و م کنهیو شروع م کشهیم



 کالم بگم جالبه کی_

و  حیکه توقع توض ارمیبه روم ن کنمیم ی، سع نیهم

 داشتم یتر یحداقل نقد طوالن

نه که پس از  ای دهیادامه م نمیتا بب شمیخوردن م مشغول

 کنهیسکوت شروع م قهیچند دق

 بپرسم ، خب؟ دیچرا هربار با دونمینم_

 :دمیم یرو با لحن عاد جوابش

و  دیرو کارم فکر کن شتریاالن بهتون وقت دادم که ب_

 ارزش وقت گذاشتن داره؟ دینی، بب دیریبگ میتصم

پر بارم نه  ی کهیدر جواب ت ریچند بار اخ برعکس

و  کنهینگاهم م رهی، فقط خ گهیم یزیو نه چ زنهیلبخند م



 گذارهیچنگالش رو م دمیمن ادامه نم شهیمطمئن م یوقت

 دهیسر تکون م تیبا همون جدتو ظرف و 

اومدم  ینم نجایوقت بگذارم اصال ا خواستمیمن اگر نم_

 خانوم عارف
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 ییکه دا یلیهمون دل نیا کنمی، حس م دمیتکون م سر

کامران به خاطرش ازم خواسته بود حتما قبول کنم ، 

من داشت و فکر  نیبه خودش و همچن یبیاعتماد عج

  خواستمینم شتریب نیاز ا یزیمنم چکنم 



 ؟یکنیفکر م یبه چ یاالن دار_

 دم یرو بالفاصله م جوابش

 نیا یاعالم کنم که من آماده  یچه جور نکهیا_

 هستم  یهمکار

  رهیگیرو دوباره به دست م چنگالش

 یجمله اتون رو به عنوان شروع همکار نیخب من هم_

ودم بهتون نه رو خ ایو خبر آره  کنمیازتون قبول م

 دم یاطالع م

 نیچون مطمئنا حالت چشمهام واضح ا "یچ" گمینم

 :گهیخنده و م ریز زنهیکه م زنندیم ادیکلمه رو فر



که قبال  یکنم ، همونجور یفقط خواستم باهاتون شوخ_

 یعنی خورمیاالن دارم باهاتون عصرونه م نکهیهم گفتم ا

 همکارم رو انتخاب کردم 

  خورمیآب م یکمو  رمیگیرو ازش م نگاهم

به  دونمی، اوف م نمیبیموهامه م خیرو که م چشمهاش

موهام  ی شهیتا ر کشمیشده ، شالم رو جلو م رهیخ یچ

و درستش  شگاهیآرا رفتمیم شیپ یهفته  دیکه با

 ، معلوم نباشه  کردمیم

 نهیموهام رو بب یرنگ اصل یدلم نخواسته کس چوقتیه

بود که اصال  ، چون اونوقت یکار طینه حداقل تو مح

 یفرد بامزه باهام رفتار م کیو مثل  شدمیگرفته نم یجد

 شد 



 م؟یکنیشروع م یک_

 :دهیو جواب م خورهیآب م یسوالم اونم کم نیا با

 دیاریکامل رو ب ینامه  لمیدفتر من و ف دییایشما فردا ب_

مجوزش و  یرم سراغ کارها یقرارداد م ی، بعد از امضا

 کنم  یم ستیراست و رکارها رو  یزود باق یلیخ

  کشهیکمه کم سه ماه طول م دیکه گفت یینایا_

 من  یدرسته اما نه برا_

 خدا بازم شروع کرد  یا

مراحل مجوز گرفتنش سخت باشه وگرنه  یکم دیشا_

  لهیتکم میساز لمیگروه ف

 گر؟یو انتخاب باز_



اف کوتاه که خوندم  ید یپ نیاونم فکر کنم با هم_

 اول مرد انتخاب کنم  تیشخص یبرا دیرو با یک دمیفهم

 ...ای دیشروع کن دیجد یبا چهره ها دییخوایم_

 سندهینو نی، از اونجا که کارگردان و همچن ایهمون _

به نام و پنج  یاز چهره ها دیتازه کارن با بایتقر لمیف ی

  میستاره استفاده کن

 یکه انگار از واقع یدم و با ذوق خاص یتکون م سر

 :گمیم نهنمویشدن بحث ب

برتر و سوپر استار بودجه  یخب چهره  یدرسته ، ول_

  خوادیم یبه خصوص ی



فکر کنم  یدارم ول یکاف یپولدارم و بودجه  گمینم_

بتونه کمکم  گریاند و باز ینصف خانواده ام هنر نکهیا

 کنه 

که بازم لبخند  فهمهیو خوب هم م خوابهیذوقم م یکم

 زنهیم

تو تمام  دیتونیم عارف ملطفا به من اعتماد کن خانو_

 دیالبته اگر دوست داشت دیمراحل کار همراهم باش

 پنهون کنم  دشیذوقم رو از د کنمیم یسع نباریا

  شمیچرا که نه خوشحال هم م_

 میبر دیخوری، اگر نم هیعال_

 میشدم ، بر رینه مچکرم س_



اصرار کردم خودم برم قبول نکرد و سمج تر از  هرچقدر

  رسونتمیمن گفت م

نامه رو ببرم و برم  لمیقرار شد من در اسرع وقت ف و

 قرارداد  یامضا یدفترش برا

 

 یرو لمیکه عکس ف یشب رو فکر کردم به روز کل

شهره و همه راجع به موضوع خاص و  یها لبوردیب

  زنندیتکش حرف م

نبود اسم  ادمی؟ چرا  گرنینصف خانواده اش باز گفت

 ام  یجیگ منم چه آدم ایهاشون رو بپرسم خدا

رو به  مونیلحظه که برگشتم خونه خبر همکار همون

 شتریبگم از من ب تونمیداده بودم و به جرات م ییدا



که حتما به  دادیم یبهم دلگرم نیخوشحال شده بود و هم

اعتماد داره و همون اعتماد  یاون پسره اشکان داوود

 من هم سند بود  یبرا ییدا

از  ایخدا دادمیهم خبر م قرارداد به استاد یاز امضا بعد 

ام رو  گهید یکارها دیبا شدیسرم شلوغ م یفردا من کل

 .دادمیهم ادامه م
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 ؟یریجون برام نوبت بگ الیبه مر یمامان زنگ زد_

 گذارهیرو جلوم م ییچا وانیل



 ستین فیح یباز رنگ کن ییخوایرفت ، چرا م ادمینه _

 ؟یکنیو هربار عوض مر یرنگ به اون خوشگل

زنگ بهش بزن  هیاالن  نیمامانم باز شروع نکن ، هم_

 اگر اونجاست برم 

من حرف  تیلب داره راجع به خر ریکه ز یهمونجور

حرف زدن تازه  یو پس از کل رهیگیشماره م زنهیم

زنگ زده بود و انگار  نوایبه خاطر من ب فتهیم ادشی

کال وقت که عروس داره و امروز  گهیجون م الیمر

 نداره 

 :دهیو رو به من ادامه م کنهیرو قطع م یگوش مامان

اصال  یکه دست به موهات نزن یحکمت قو هی نمیا_

 نقل و نبات  متیخر چه داند ق



 وا مامان دستت درد نکنه _

 نیاحمق عمه ات رو بب یدختره  گمیخب راست م_

عمره داره پز رنگ موش رو به من و زن عموهات  کی

  یکنیعوضش م یریت تو ماونوق دهیم

که حاضر  رمیو م کنمیزود صبحونه ام رو تموم م یلیخ

 نیبود که بخواد ا یتر از اون یبشم مطمئنا مامان پر انرژ

 رو تموم کنه  یبحث تکرار

 یامکیبپوشم پ گردمیمناسب م یکه دنبال مانتو ینیح

 که آدرس دفترش رو ندارم  فرستمیم یداوود یآقا یبرا

 که منتظرمه  گهیو م فرستهیس رو برام مزود آدر یلیخ

 



، برعکس  کنمیآسانسور شالم رو درست م ی نهییآ تو

صورتم  ینجوریکل موهام رو باال داده بودم و ا شهیهم

 معلوم بود  شتریب

 نیبزرگتر یحالت ممکن اومده بودم برا نیتر کیش با

  میسرنوشت کار یامضا

ساکت دفتر  طیو وارد مح دمیواحد رو که بازه هل م در

  شمیم

 یمنش یکه انگار برا یزیکه پشت م نمیبیرو م خودش

 ستمهیو سرش تو س ستادهیبود ، ا

 سالم _



که کنار در  کنهیم یبلندم حواسش رو جمع من یصدا

  ستادمیدفتر ا

  دیسالم خانوم عارف ، خوش اومد_

 چرا اونقدر ساکته؟ نجایساعت از روز ا نیممنون ، تو ا_

 دهیاتاق رو نشون م ریمس و با دست خندهیم

ساکته  ینجوریاوقات هم شتریب نجای، راستش ا دییبفرما_

 هم ندارم  یو منش

 درسته؟ نجایا دییاینم ادیچون ز دیشا_

افتاده باشه  ادشی یزیانگار که چ نهیبش ادیب نکهیاز ا قبل

 :دهیجوابم رو م یو همونجور رونیب رهیدوباره از اتاق م



 دیو با شهیشلوغ م نجایا یه زودخب ب ی، ول قایبله دق_

 کاربلد باشم  یمنش هیبه فکر 

 مونمیمثل اون صدام رو بلند کنم پس منتظر م شهینم روم

به دست  ینیکه س کشهیطول نم یلیبرگرده تو اتاق و خ

  ادیکه لبهام کش م ستیو دست خودم ن شهیوارد م

 ییرایخانوم عارف ، دارم از مهمونم پذ دیخندیم یبه چ_

  مکنیم

 یو یمعروف ت یمجر نکهیلحظه تصور ا کی دیببخش_

  رهیدم کنه باعث شد خنده ام بگ ییبلده چا

رنگ سمتم ،  دیسف لیو با سر دادن فا خندهیم اونم

مبل روبروم  یو راحت تر رو دارهیرو برم شییچا

 نهیشیم



  دیامضاش کن دیو اگر موافق دشیبخون_

واوش رو از نگاهش خجالت بکشم واو به  نکهیا بدون

موافقتم رو اعالم  رادیو بعد از نشون دادن چندتا ا خونمیم

  کنمیو امضاش م کنمیم

  دمیم لینامه رو بهش تحو لمیف

 گریانتخاب باز یبرا زنمیزود بهتون زنگ م یلیخ_

ها رو  تیچون به هر حال شما بهتر شخص دیکمکم کن

  دیشناسیم

اد هم که تو قرارد یفقط همونجور امیدرسته ، حتما م_

 رییتغ دینامه نبا لمیکلمه از ف کیهست به خاطر مجوز 

 کنه 



 حواسم هست دینگران نباش_

 

 شهیم رمیو مس شمیاز ساختمون خارج م یلبخند بزرگ با

خبر به استاد اعتماد ، کم زحمت  نیدانشگاه و دادن ا

من  ضینامه و احساسات ضد و نق لمیف نیا یبرا دینکش

 نوشتنش. نیح

 

 کی اییکارگردان داده بود تقر یکه آقا یقول برعکس

مدت دوتا  نی، تو ا ستیازش ن یو خبر گذرهیماه م

با  سمینویکه محسن خواسته بود رو هم م یا شنامهینما

،  کنمیبازم تمومشون م یول ریذهنم تماما درگ نکهیا

بپرسم که  یداوود یکه زنگ بزنم و از آقا گهیم ییدا



 یحرفه ا رینه غحس ک خوادیممن دلم ن یشده ول یچ

که گرفتن  دونستمیچون خودم خوب م کنمیعمل م

 ساده باشه یلیخ دینامه نبا لمیمجوز ساخت اون ف
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 خواستیدست از سر من بردار من اگر دلم م یال_

  خوندمیبشم درسش رو م گریباز

 نیو تو ا رهیاحمق االن کارمون گ یدختره  دونمیم_

  شناسهیتو اون نقش رو نم یبه اندازه  یکس زمان کوتاه



 یحرف ال یو محسن هم دنباله  کشمیم یکالفه ا پوف

  رهیگیرو م

به  میدیکه ما کش یاون همه زحمت کنهیدلت قبول م_

 تازه وارد هدر بره؟ هیخاطر 

محسن از احساسات من سو استفاده نکن ، بابا من _

 استعدادش رو ندارم 

 نیبا بچه ها تمر یامشب کم هیدختر خوب کاف یدار_

  یکن

 گریباز نیتا فردا عصر قرار من بهتر دیا وونهیشماها د_

 بشم؟



کف هر دو دستش  شمیم یکه مطمئن آخرش راض یال

 به هم کوبهیرو م

  ری، من رو دست کم نگ نیبه بهتر کنمیم لتیخودم تبد_

آخه  یریزبون به دهن بگ یتونیتو نم یریکوفت بگ_

 کردن بود؟ االن چه وقت دعوا

چشمش دنبال  دمیدیاز همون اول م هیمن چ ریتقص_

خودم رو بزنم به  دیبا یتا ک ستمیرگ که ن یمحسن ، ب

شوهرم  یبرا نمیبیچپ و وانمود کنم نم یعل یکوچه 

  زنهینور باال م

 سمت محسن گردمیهمون اخم ها برم با

 ؟یهمسر متوهمت موافق یتو هم با حرف ها_



که مطمئن  یال یبه حرفها زنهیم دیانگار مهر تائ سکوتش

 :دهیتر ادامه م

 ، من مطمئن بودم  یدید_

چند روز اجرا رو تحمل  نیکاش فقط ا یال یوا_

  یکردیباهاش م خواستی، بعدش هرکار دلت م یکردیم

خودش شروع کرد ، انگار  یخفه شو تو که خبر ندار_

از  یو دم اجراست هرچ میدار اجیمطمئن بود بهش احت

 ستادیدراومد بارم کرد قربون شوهرم بشم پشتم وادهنش 

 یدید یکاش صورتش رو م یو اخراجش کرد ، وا

  ریحر

 دایپ گهید گریباز کیخب پس همون شوهرت بره _

 کنه 



گروه هم  یبچه ها یکرده و همه  دایتو رو پ ناهایا_

 موافقن 

 دانهیدست بسرشون کنم پس با ناام تونستمیجوره نم چیه

 شهیو قرار م کنمیکن موافقتم رو اعالم محالت مم نیتر

  میکن نیو تمر میتو سالن بمون روقتیهمه شب رو تا د

نقش رو خوب  گفتیم یهمونجور که ال خوشبختانه

 یها رو همه حفظ بودم تنها مشکل الوگیو د شناختمیم

،  گرفتمیتر م یرپوستیز دیبود که با یحس میکه داشت

 گفتیمحسن م یاشکم دراومده بود ول گهیآخرهاش د

تا کمتر حضور  مینقش رو کوتاه تر کن میتونیخوبه و م

 داشته باشم 



بود  یتماس دادیرو نشون م میکه اوج بدشانس یزیچ یول

صبح باهام گرفت و گفت مجوز رو  یداوود یکه آقا

آشنا  گرهایگرفته و امروز برم دفترش تا با گروه و باز

ردم که گفتم اعالم ک کیبهش تبر نکهیبشم ، ضمن ا

برم اما قول دادم جلسه  تونمیتئاتر هستم و نم کی ریدرگ

حتما  شدیم یلمبرداریاول ف ی لسهبعد که همون ج ی

 خودم رو برسونم و با گروه آشنا بشم.

 

 

 فرستمیم رونینفس حبس شده ام ب فتهیم نییکه پا پرده

و دست بچه ها چند بار پشت سر هم کف  غیج ونیو م

  نمیشیپشت صحنه م یکاناپه  یو رو زنمیم



آروم  یسخت بتون یها میگر نیا ریسخته ز چقدر

  یکن فیهارو پشت سر هم رد الوگید

بود که  یراحت تر از اون یدیداشتم ، د مانیمن بهت ا_

 ؟یکردیفکر م

  لرزمیکجا راحت بود ، هنوز هم م_

چقدر  ی، ول زمیعز هیعیحس ترس طب نیبارته ا نیاول_

  ادیبهت م میگر نیا

بود ، خودمم دوستش  یو نقره ا یبه رنگ آب میگر

گرفته بودم قبل از  یباهاش عکس و سلف یداشتم و کل

 شروع تئاتر

  فتهیم نییآدم چشمهاش پا نهیسنگ یلیخ یآره ول_



  یاز خستگ ادیواقعا من اشکم در م یدرسته گاه_

 نخوندم  یگریخوشحالم مثل تو باز یلیخ یال یجد یول_

، بارها خودش گفته بود کاش  خندهیجوابم فقط م در

قسمتمون بود  نمیخب ا یول کردمیراهم رو از تو جدا نم

 رشته بده رییکه اون با محسن آشنا بشه و به خاطرش تغ
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 یراو



، باالخره تونسته  شهیم یلمبرداریف شنیعجله وارد لوک با

 یلیخکه  یلمبرداریاول ف یبود خودش رو به جلسه 

 زودتر از موعد شروع شده بود برسونه

 یآقا شیرفتن پ الیخیکات شروع ، ب دنیاز شن پس

 ستادهیکه ا ییو از همونجا شهیم یداوود

ها  لمبرداریبه جنب و جوش ف شهیم رهیخ یذوق خاص با

 نیهاشون رو تمر الوگیلب دارن د ریکه ز یگرانیو باز

  کننیم

  نهیبتونه ببروزها رو  نیا کردیباور نم چوقتیه

 یادیکه انگار موقع کار ز هیکارگردان به بق یاشاره  با

  مونهیو منتظر م رهیعقب م یبود کم یجد



که  یو مثل بچه ا زنهیچونه اش قفل م ریرو ز دستهاش

 رهیو خ شهیتو جاش جا به جا م یکم نهیبیم یداره بستن

 ادینسبتا معروف مرد که به احتمال ز گریباز یبه لبها

بود که کارگردان جوان قبال  ییها لیهمون فام از یکی

که خودش با شور و شوق  ییها الوگیگفته بود ، د

 فتهیبا اون نگاه ش ستیبلعه و حواسش نینوشته بود رو م

  کنهیرو پرت م گریحواس مرد باز یچه جور

 :گهیبلند م یبا صدا اشکان 

کجا رو نگاه  یدار ازیکات ، حواست کجاست آ_

 ؟یکنیم



 کردیصال حس نکرده بود که داشت اون و نگاه ما ریحر

 ریخودش س یای، در واقع اونقدر ذوق داشت که تو دن

  کردیم

 

 شهیکه بعد از چندبار کات دادن کارگردان ضبط م پالن

و با همون غرور خاص  نوریا ادیم یعصب یکم ازیآ

 یصفحه  ریکه مثال درگ یمختص به خودش در حال

 :گهیم شهیگوش

 ؟یموریگر اریدست_

است به عقب  گهید یکیبا  کردیکه فکر م ریحر

  گردهیبرم

 ؟یکنیبا خودتم ، چرا هل م_



  موریگر اریدست یگفت ستمیهل ن_

راهت داده سر صحنه؟ اصال  ی، ک ییپس از طرفدارا_

 د؟یکنیم دایها رو پ شنیلوک عیاونقدر سر یچه جور

 ومدهیخوشش ن شیادب یاز نگاه نکردن و ب چیه ریحر

 راجع به سمتش نگه  یزیچ دهیم حیس ترجبود پ

  رمیاالن م ستیمهم ن_

قدم جلوش رو سد  کیبا  ازیبتونه بره آ نکهیاز ا قبل

  کنهیم

 یخوایطرفم نم یاون همه با چشمهات قلب پرت کرد_

 ؟یریباهام بگ یزیچ یعکس

 ته حرفهاش  زنهیهم م یچشمک و



جور  نیا دونستیکنترل زبونش که خوب م یبرا ریحر

 یتو فضا چرخونهینگاهش رو م یبگه کم یاقع چمو

 جلوش  ی فتهیخودش گریدور و برشون باز

خودش  ریتقص نینگاه هاش بد برداشت کرده بود و ا از

 بود 

 بعد  یدفعه  یبرا دیبزار شهیبد م ننمیاالن بب گهینه د_

از کنارش گذشته  عایگفته بود و سر یجد یلیاخم و خ با

 افهیبه ق رهیو خ بشیتو ج ارهزیرو م لشیموبا ازیبود آ

جذاب بود ها کاش " کنهیلب زمزمه م ریاش از پشت ز

 "خواستیشماره مو م

که با  نتشیبی، م رهینگاهش رو بگ خوادیکه م نیهم

 ؟یچ یعنی نی، ا کنهیم یاشکان داره سالم و احوالپرس



 دنیو با د چرخونهیاشکان نگاهش رو م کشهینم یطول

و اشاره  دهیسر تکون م کنهیکه داره نگاهشون م ازیآ

 بره سمتشون  زنهیم

موجود  یها گریباز یهمه  بایبهشون برسه اشکان تقر تا

 یو تک تک به اون دختر معرف کنهیدر صحنه رو جمع م

  کنهیم

 دهیسمت اون که تازه رس کنهیاز همه هم رو م آخر

 کنارشون 

 یپسر خاله  یخان ازیهم نقش اول مرد آ شونیو ا_

 بنده  زیعز

رو  ششیچند لحظه پ یادبانه  یرفتار ب نکهیبدون ا ریحر

 :دهیسر تکون م نیریبا همون لبخند ش ارهیبه روش ب



 یخان یخوشبختم آقا_

به اشکان  ینگاه میبود با ن یعصب یکه انگار کم ازیآ

 :دهیجواب م

منم خوشبخت خواهم بود  دیهست یبه حتم اگر بفهمم ک_

  تونییاز آشنا

  ادیبه خودش م حرف نیبا ا اشکان

خانوم عارف  شونیرو به جمع گفته بودم پسر ، ا_

 پروژه هستن  زیعز ی سندهینو

اما به  "؟یمطمئن"بگه  خوادیم دهیباال پر یبا ابرو ازیآ

 ی، به نظرش به اندازه  کنهیموقع زبونش رو کنترل م

 خراب کرده بود  یکاف



 لیخوشبختم خانوم عارف الزمه بگم صد در صد دل_

 شهیقو ی لمنامهیها ف گریباز ی هیپروژه مثل بق نیاقبول 

 اشکان بودن  ینه پسرخاله 

 تو بازوش  کوبهیم یمشت یشیبا خنده و نما اشکان

 ممنون که اونقدر پسرخاله ات برات مهمه _

گفت ، همون روز هم که  دیها رو با قتیراستش حق_

رو گرفتم  سندهیقرارداد اومده بودم سراغ نو یامضا یبرا

  ادینتونسته ب یتگف

برعکس رفتار چند لحظه قبلش  تیجد تیدر نها ازیآ

اما برخورد اول در  ریو حر زنهیحرف ها رو م نیا

لبهاش  یذهنش حک شده و به زور لبخندش رو رو

 ازش سر نزنه  یادبانه ا یحفظ کرده تا رفتار ب



 

رفتن به  یبرا کنهیزود اشکان همه رو خبردار م یلیخ

  یبعد شنیلوک
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 ریحر

از  لمنامهیف یها الوگید دنیبرام شن ینیریحس ش چقدر

  شهینم یالمصب برام تکرار گرهایزبون باز

 یول ادیاصال خوشم نم فتهیخودش یاز اون پسره  نکهیا با

بهش  یلیخ لمنامهیف تیو شخص کنهیم یخوب باز یلیخ



و  یان جدکارگرد یآقا گری، کال از انتخاب باز ادیم

 خوشم اومده  یادیکاربلد ، ز

 نیگذشته و امروز پنجم یلمبرداریماه از شروع ف کی

ندارم  ی، البته که کار مهم امیهستش که تونستم ب یبار

  کارمیب یلیکه حس نکنند خ امینم یول

 یمیگروه صم یبا همه  بایتقر داریچند بار د نیا در

 سوپر استار  هیشدم اال همون به قول بق

 هیو دوم از باال به بق کنهیم تمیبودنش اذ زیاز همه ه لاو

   نگاه کردنش

 کنهینم یو شوخ خندهی، مثل همه نم خورهیجمع غذا نم با

 یخوب ی ونهیم رهیگیکه با خانوم ها گرم م یتازه اونقدر

بهش توجه  ادیباعث شده ز نینداره و هم ونیبا آقا



، فکر  دهیبه من نم یتینشون ندم که خب اونم انگار اهم

کردنشه و  یدور نیکنم رفتار اون روز خودش باعث ا

 هبهش برخورد

  

 یاز صورتت خوششون اومده نه باز گمیدارم م _

 کردنت

 شنهادیپ نیچندم نیکه ا یاز دست ال یکالفه ا پوف

  کشمیم دهیبعد اون تئاتر بهم م یکار

بابام  یدونیخودت هم م کنمینم یمن باز زمیعز یال_

خودم  ی شنامهیهم به خاطر نما کباریاون  ستیموافق ن

 بود 



با رد  یکنیم یوونگید یچقدر دار یدونستیکاش م_

 یخوب و عال شنهادیهمه پ نیکردن ا

 خب؟ زمیشو عز الیخیب_

 ما؟ نیتمر دنید یبرا ییاینم گهیاالن ، چرا د ییکجا_

 مسحورم  یلمبرداریسر ف_

از ما  ، با نهیبیخانوم رو نم ریحر یپس بگو چرا کس_

  یپریبهترون م

 ه؟یچ دنیچه طرز حرف زدنه پر نیا_

 دنتیاالن د یول یبود نجایا زدنیقبال سر و تهت رو م_

 یدنبالت برا میبدوئ دیآرزومون شده بعد اکران هم که با

 امضا



  شتونیپ ومدمیآخر م نیچرت و پرت نگو ، فقط تمر_

محسن  یسر بزن چندتا از دوستها هی یتونست یجد_

 کهیکه نزد یجشنواره ا یبرا خوانیم یقو ی امهشنینما

و فکر کنم موضوع خاص هم مد نظرشونه اما از االن 

   مال خودمونه نشونیبگم بهتر

 ؟یندار ی، کار زنمیباشه فردا حتما بهتون سر م_

  شمیمزاحم نم دییبفرما زمینه عز_

  رسهیمن که دستم بهت م یال_

 ظ داشته باش ، خداحاف تیباشه بابا ظرف_



سمت ساختمون ،  گردمیو برم کنمیرو قطع م یگوش

بزرگ  یاز عمارت ها یکی یبردار لمیچهارم ف شنیلوک

 تهران بود 

 ی نهیتخت س خورمیو محکم م کنمیرو باز م یورود در

مرد ، آخ پر دردم رو با گاز گرفتن لبهام خفه  کی

گرم مرد رو  یدستها کنمیم یو با عقب رفتن سع کنمیم

و صداش  ادیهام کنار بزنم اما همچنان جلو مبازو یاز رو

  شنومیرو م

 حالت خوبه خانوم عارف _

 ستیدست خودم ن ن؟یا ی نهیمن خوردم تخت س یوا

بزنه با  خواستیکه م ی، حرف زنمیکه با عجله پسش م



و پر اخم  مونهیعکس العمل تند من تو دهنش م نیا

 به چشمهام  شهیم رهیخ

از کنارش رد بشم  امیو م مکنیزمزمه م یدیلب ببخش ریز

  کنهیقدم جلو راهم رو سد م کیکه با 

 تابلوئه؟ یادیرفتارتون ز دیکنیفکر نم_

 کنمیخودش علنا اخم م مثل

 ه؟یمنظورتون چ_

 جلب توجهمه یمنظورم تالشتون برا_

 کنهی، هنوز هم فکر م فتهیخودش نیبگم به ا یمن چ حاال

 از طرفدارهاشم  یکیمن 



 شمیمطمئن م یو وقت ندازمیبرمون مبه دور و  ینگاه

 :گمیشده م زیر یبا چشمها ستیاون اطراف ن یکس

و بهتون  ستیاصال خوب ن یفتگیاز خودش زانیم نیا_

من  ادیدرصد ازتون خوشم نم کی یحت دمیم نانیاطم

ام که خودم با عشق  ییها الوگیو د لنامهیفقط عاشق ف

 لطفا  رینوشتمشون ، شما به خودت نگ

که هر  ییبهش اجازه بدم با اون اخم ها نکهیز اقبل ا و

و  زنمیم میجوابم رو بده از کنارش ج شنیم شتریلحظه ب

  رسونمیسالن م یتو تیخودم رو به جمع

چشم  شیپیخوشت نکهیفکر کرده ا یمغرور چ ی پسره

و  بیغر بیعج پیهر روز با ت ره؟یگیرو م یهر دختر



که  یارلمبردیسر ف ادیتر م بیغر بیعج نیماش کی

 رو ثابت کنه ؟ یچ

 یاحمق هم اونقدر بهش پر و بال دادن برا یدخترها نیا

 پرتوقع شده نیهم

 خانوم؟ ریحالت خوبه حر_

 زنمیو لبخند م یداوود یسمت آقا گردمیبرم

هست که از دستم  یزیچ ی، کمک دیخوبم خسته نباش_

 اد؟یبرب

نگاه پر از ذوق و  نیممنون ، واسه کمک هم هم_

، فقط  رمیگیم یناخودآگاه انرژ نمیبیو که مشوقتون ر



حس رو بهتون  نیهم هم هی، فکر کنم بق دیباش هیکاف

 دارن

 پس حرف رو زده بودن نیگروه هم ا یهمه  درسته

 نانیو خندونش که با اطم رهیاز نگاه خ یبد حس

بنام کشور  یاز کارگردان ها یکی یبگم روز تونستمیم

 شهیخواهد شد ، بهم منتقل نم

 

  دیمراعات کن یجمع کم ونیاشکان پسر م_

و رو به پسر  ستادهیسمتش که پشت سرم ا گردمیبرنم

 یبرا شتریحرف زشت رو که مطمئنم ب نیخاله اش ا

 نکهیحرف هام زده بود ، قبل از ا یمن و تالف تیاذ

مرد گستاخ  نیا یادب یرفع ب یبرا یزیاشکان بتونه چ



 یگرما بایرو تق شدیاز حفظ فاصله سرش نم یزیکه چ

 ، بزنه  کردمیتنش رو حس م

 :گمیلبخند م با

 رمیاومده من م شی، براشون سوتفاهم پ ستین یمشکل_

  دیشما خودتون روشنش کن هیبق شیپ

خرجش کنم  ینگاه میبرگردم و ن یحت نکهیبدون ا و

 گذارمیتنهاشون م
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تماس بابا و پس از  کنمیم شونیشب همراه ٨ساعت  تا

 برم  گهید رمیگیم می، تصم شیو نگران

هر پالن رو بعد  بایو تقر دهیحساسش رس یبه جا پالنها

هم هنوز تو  نیهم یبرا رنیگیبار کات دادن م شیش

 قرار داره  یسوت و کور یکه تو محله  میهمون عمارت

منطقه رو از  نیآژانس ا یشماره  نمیبب گردونمیم چشم

 میمشغولن که تصم یمه به حده یبپرسم ول دیبا یک

  یاصل ابونیبرم تا خ ادهیپ رمیگیم

 یدخترها یاالن که حت شهیروم نم نهایا یاز همه  یجدا

  رمیبگ یدارن سراغ آژانس رو از کس نیساله ماش ١٨



خودم اصال  یبابا گفته بود بزار برات بخرم ول بارها

هوا تو  یآلودگ یبرا گهیعامل د کیدوست نداشتم 

  ارمیبود بوجود ب یکه برام الهام زندگ یتهران

 نیماش کیفقط  دیبا یمن هر خانواده ا ی دهیعق به

 کیو به عنوان  نیداشتم ا یداشته باشه و کاش قدرت

کشور جا بدم ،  یراهنما و رانندگ نیدر قوان یقانون اساس

نخواهد  الیخواب و خ کیاز  شتریب یزیافسوس چ یول

 بود 

شام از  یجهت موندنم برا اشکان ادیاز اصرار ز پس

 کنمیو آروم شروع م زنمیم رونیبزرگ عمارت ب اطیح

 به قدم زدن 



و  بیعج یلیکوچه خ نیا یول دمیترسینم یکیتار از

 ترسناک بود  شتریب

و باهاش  رمیرو بگ یکی یشماره  ارمیرو درم لمیموبا

همون لحظه  یول یاصل ابونیبه خ رسمیحرف بزنم تا م

 ینیازش دور نشدم باز و ماش ادیز عمارت که اطیدر ح

  ادیم رونیب

 رو ترمز  زنهیکنارم م قایدق و

 گهید یکیبخواد بره؟ خب  دیبا نیچرا االن ا ایخدا

  ابونیتا بتونم باهاش برم تا سر خ رفتیم

 برسونمتون ییجا کیباال تا  دییخانوم بفرما ریحر_



ادب ، مگه من اجازه دادم اسم  یب نقدریچرا ا نیا

 اره؟یرو به زبون ب کمیکوچ

 کنم  یرو ادهیپ یکم خوادی، دلم م دییشما بفرما_

 هم تشکر کنم  یالک یحت دینچرخ زبونم

به  کنمیاتون م ادهیپ یشلوغ هیاقال تو  کهیکوچه تار_

 ساعت از شب  نیتو ا دیتون برس یرو ادهیپ

که مطمئنم  ادهیگفتن پ نیح دهیلبش رو تکون م یجور

 شیادب یب شتری، چقدر هر لحظه ب هکنیداره مسخره ام م

 از رفتار سوپر استار مملکت  نمی، ا کشهیرو به رخم م

 گفتم که بفرما..._



 کی، اصال به عنوان  دیخانوم سوار ش ریبابا حر یا_

 برسونمتون  دیسوتفاهم عصر بگذار یبرا یعذرخواه

 کیدارم از اصرار و قبول نکردن خودم ،  یبد حس

 یا هیفکر نکنه قض نکهیا یپس براناجوره  یلیخ ییجورا

  شمیوسط هست سوار م نیا یزیچ

به هر حال هر  ستین یممنون ، الزم به عذر خواه_

وسعت ذهن خودش از اتفاقات دور و  یبه اندازه  یآدم

 کنهیبرش برداشت م

 نیو ماش کنمینگاهش رو حس م ینیهمچنان سنگ یوقت

رو از چشمهاش  یکیسمتش که  گردمیبرم فتهیراه نم

  کنهیکرده و داره براندازم م زیر

  دمیرو تکون م سرم



 شده؟ یزیچ_

با  یکه باز سندهیخانوم نو کی، تا حاال با  دونمینم_

جمله  دمیکلمات رو خوب بلده همصحبت نشدم و نفهم

 ی هینظر کیفقط  ای یبود پروند کهیت یکه گفت یا

 یبهم اطالع بد یجامع هست که خواست

اشاره  یجد یو همونجور کنمیهار مام رو به زور م خنده

 فتهیراه ب زنمیم

،  دیفهمیباالخره م دیحاال به فکر کردنتون ادامه بد_

 هم هست  یخوب یورزش ذهن

باال و  ارمیرو که تو دستهامه م لمیحرفم موبا نیدنبال ا به

 دنیمحسن و پرس یبرا امیبه نوشتن پ کنمیشروع م

 یعصر ال یحرفها اتیجزئ



 نکهیا یکار رو بکنم و فقط برا نیا تمتونسیهم م بعدا

 نیمرد کنارم ساکت بمونه و ادامه نده بهونه بهتر از ا

 یو وقت ارهیدوام نم ادیخب سکوتش ز یسراغ نداشتم ول

 :پرسهی، م یاصل ابانیداخل خ چهیبپ خوادیم

 خانوم  ریبرم حر دیکدوم سمت با_

 بهم صبر بده ایخدا

 یکاف دیام کن ادهیآژانس پ کی یممنون فقط جلو_

 یخان یآقا

متاسفانه  یکه با لبخند رهیگیام رو خوب م کهیت انگار

 :گهیربط به قسمت اول جمله ام م یجذاب ب



اصال از تلفظ  ییراستش رو بخوا ازیآ یبگ یتونیم_

  ادیخوشم نم میلیفام

و اشاره به کنار جاده  زنمیم دنیخودم رو به نشن عمدا

 :گمیم

 ی، اوناها تاکس یخان یآقا دیام کن ادهیجا پ نیهم_

 هست 

باال زده اش سرعت  یو با ابرو خندهیو بلند م کوتاه

 کنهیو کنار جاده پارک م نییپا ارهیرو م نیماش

 نه خوشم اومد ، انگار من داستان دارم با شما _

 بایو خش ماننده و تقر نییاز لحنش که پا ادینم خوشم

شدن به  هادیاز دستش ، خوشبختانه زحمت پ کنمیفرار م



مانند من بلند  وونهیو مقابل رفتار د دهیخودش نم

و با باال آوردن  شمیو منم تنها خم م کنهیم یخداحافظ

و فورا خالف  "خداحافظ" گمیدستم زمزمه مانند م

 پرسمیلب م رینها ، متعجب زیسمت ماش رمیجهتش م

  زنهیچرا قلبم اونقدر تند م

 اون جمله اش اونقدر ترسناک بود؟ هیچ
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 سالم من اومدم اهل منزل _



که به حتم بابا  منیسمت نش رمیم میو مستق گمیم بلند

روزانه اش  ی، مامان هم غرها نهیبینشسته و داره اخبار م

  زنهیرو سرش م

شانس بابا مامان  ی، ول زدمیکه حدس م یهمونجور بله

  دهیم و با چشم به من سالم زنهیحرف م یداره تلفن

 خونه؟ ییایدخترم ، قرار نشد زودتر ب یخوش اومد_

نگرانه اونم فقط به خاطر  یلیروزها خ نیبه بابا که ا رو

رنگ و وارنگ تو دادگاه در  یها سیک دنیشغلش و د

 یجوره کار چیه تونستمیدفاع و نم یب یمورد دختر ها

  زنمیپس زدنشون انجام بدم ، لبخند م یبرا

تر از  یدلم ، باور کن دخترت قو زینگران نباش عز_

 ؟یبارم آورد یرفته چه جور ادتیحرف هاست ،  نیا



و با تکون سرش  شهیم مونیبگه اما پش یزیچ خوادیم

 یبه ت رهیو خ رهیگینگاهش رو ازم م یجد یهمونجور

 :پرسهیازم م یو

 تون؟یلمبرداریچه خبر از کار و بار ف_

واسان و ل یبه پالنها میشیم کینزد می، دار یعال_

  خوامی...ام ...مدیاگر...اجازه بد

هم  شتریب دیهمراه گروه بره و چند روز و شا خوادیم_

 ، چشمم روشن  ادیخونه ن

به مامان که تلفنش تموم شده و  دمینگاهم رو م یناراض

حالت  نیبگم رو با بدتر خواستمیکه م یزیرحمانه چ یب

 رسونهیممکن به سمع بابا م



حرجم  شتریحرف داره ب یکه کل یاهنگ میاز ن ریبغ بابا

 "واقعا که" زنمیمامان لب م یو اخمو برا کنهینم

فرار و  شهیو چاره ام م کنهیاز خودم برام اخم م بدتر

 رفتن سمت اتاقم 

 ایتک فرزند بودن ، خدا یاز مشکل ها گهید یکی نمیا

 ییاصال دو قولو یبرادر ینشده خواهر ریهنوز هم د

امان و بابام حواسشون از من پرت بنداز تو دامن م یزیچ

  رمیازشون فاصله بگ یبشه و من بتونم کم

لباس  یزمان ورودم به خونه خسته و بدون انرژ برعکس

 شونیراض یچه جور ارمیو به ذهنم فشار م کنمیعوض م

 یکنم ، واقعا دوست دارم همراهشون برم به حتم کل



ه ان البت یو خاک هیچون همه باحال و پا گذرهیخوش م

 کابوس ههیشب شونیکیکه 

 یخود خونه به اون نگاه و لبخندهاش فکر کردم و برا تا

فقط  ستیخودم اخم کردم که اصال هم جذاب ن

دخترم و  کیکه خب منم  رهیچشمگ یکم تشیموقع

قرار گرفته که غلط هم  رشیناخودآگاهم تحت تاث

 رهیقرار بگ نیاز ا شتریب کنهیم
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اون دختر  ههیشب نینگاه به من بنداز بب کیمامان _

خونه مامان بزرگ تنهام  یدیترسیام که م یکوچولوئ

سالمه خوب و  ٢۶ گهیدلم من االن د زی؟ عز یبر یبزار

بهتر از همسن هام  یلیشماها خ تیبد رو اونم با ترب

 فهممیم

 کردن منه؟ یراض یبرا یمثال جد یسخنران نیاالن ا_

 دمیتو هوا تکون م یدست یراض نا

بابا رو قانع  خوامیکنم ، ازت م یراض تونمیتو رو که م_

 یکن

  یریگیخط ها رو خوب نم نجاستیمشکلت هم_



بخندم که با خوردن  خوامیحالت ابرو تکون دادنش م از

 کنمیگفت و گومون رو حفظ م تیتو دستم جد یلقمه 

 :دهی، ادامه م

ت سخت اونقدر به ستیخوب ن گفتیبابات م شبید_

 رییخودمون رو تغ یکم دهیوقتش رس گهیو د میریبگ

  میبد

 روشن فکرم برم  یقربون بابا_

 من عقب افتاده ام  یعنی نیا_

 ینیبی، م یبگم تو که عشق یزیچ نیمن غلط بکنم همچ_

 مطمئن بودم  بایبودن تو تقر یکه از راض



 یهم ماها رو درک کن یخوبه که کم رینباش ، حر_

مرد مجرد و همه رنگ توشونه که ما و  یاون گروه کل

  شونیشناسیخودت نم یحت

 پخته و متاهل  یهم دختر مجرد و خانم ها یو کل_

  زیرو م گذارهیدو دل فنجون تو دستش رو م یکم

به  یازیکه ن یباور کنم اونقدر بزرگ شد تونمینم_

  ابونیرد شدن از خ یبرا یگرفتن دست من ندار

 رمیم شمیو بلند م خورمیرو هم م مییقلب چا نیآخر

 سمتش

 کنمیاز پشت سر بغلش م محکم



فقط  ستیسخت ن ادیدلم ، باورش ز زیباور کن عز_

 یکی هوی یهم فکر نکرد نینگو که به ا دییبخوا هیکاف

 خودش  یتو خونه  برهیم رهیگیو دستم و م شهیم دایپ

رو خوب از برم  تییرو نتونم باور کنم پرو یزیهر چ_

  گهید یکی یتو خونه  یبر میزارتا ما ب نی، بش

دست خودتون چون  سپرمیمورد رو کامل م کی نیا_

 باهاتون موافقم  دیشد

که پس فردا عمه ات و زن عموت بگن دخترش _

  رتشیبگ ستین یکس دهیترش

  گهی، من برم د یکرد شیبابا باز موضوع رو داخل یا_

 ؟یرینم رونیب_



و محسن  یل، عصر با ا شمیمشغول نوشتن م رمینه م_

 قرار دارم 

تو اتاقت  ینیشیم یریم یروز هم که تو خونه ا کی_

 نگات کنم  یکم یگذارینم

 ییخوایو بهونه؟ م ریگ یرو دنده  یمامان باز زد_

 دو قلو بهت بده از نوع... کیدعا کنم خدا  نمیدوباره بش

  خندمیو بلند م کنمیفرار م پرهیکه از جاش م نیهم

 گذرهیم یته دلت چ دونمیرچند م، ه کنمیباشه دعا نم_

و رنگ  یاومد ایاول که به دن یهمون لحظه  دیبا_

  یریم یبه ک دمیفهمیم دمیموهات رو د

 



 کنهیم یشوخ ای خورهیبدم حرص م صیتشخ تونمینم

 چارهیب یعمه  یپا شهی، اما مثل هم ستین دمیچون تو د

و منم از ترس عمق گرفتن ماجرا  دیام رو وسط کش

  بندمیتاق رو مآروم در ا

 . سیبنو شنیب یتونیخانوم اگه م ریحر حاال

 

 

 

چندتا دختر و پسر نشستم که با آب و تاب  یروبرو

  زننیحرف م شونیدارن از موضوعات درخواست



تا  کنمیسرگرم م میدنیخودم رو با نوش تونمیکه م ییجا تا

نپرونم بزنم تو حس و حال  یزیچ یحرف هی هوی

  شونیهنر

سفارش بدن  خوانیرو م اتیکل جزئ هشیمگه م آخه

 یالبد همون جمله بند نجایا هیام چ فهیاونوقت من وظ

 معروف

 جون چقدر وقت الزمه؟ ریخب حر_

به محسن با  ینگاه میو پس از ن زنمیم یشینما یا سرفه

 دمیرو م یجواب دختر مو فرفر حیمل یلبخند

 جانا یچیفکر کنم ه_

 قلمت  عیسر یلیچه خوب ، آقا محسن گفته بود خ_



وجه  چیکه من به ه گفتیم نمیکاش آقا محسن ا_

  کنمینم یسیبازنو

 یکم شهیباعث م گهیو نگاه هاشون به هم د سکوت

 تر ادامه بدم  یجد

جشنواره  یموضوع اصال برا نیبهتون برنخوره اما ا_

کار شماها رو  انیکه م ییو مطمئنا اونا ستیجالب ن

رو که کل  ٧۴ال معروف س ی شنامهیبزنن نما اسیمق

هنر راجع بهش حرف زدن و نقدش کردن رو  یایدن

 دنید کباری

کار  کی ی، بازساز نجاستیقوتش هم یخب نقطه _

  دیجد لیبا استا یمیقد



که کنار محسن نشسته و از همه اشون مسن تر به  یپسر

 :گمیکه م زنهیحرف رو م نیمغرور ا یبه حد رسهینظر م

 دییازش بخوامترجم و  کی شیپ دیخب پس بر_

ها رو براتون ترجمه کنه و تمام ، مشکل شما  الوگید

 نهیاالن فقط هم

 گهیو به درک ، د فتنیدختر روبروم به پچ پچ م دوتا

  ارمیدارم جوش م

 :دهیجواب م هیبه حرفم و اخم بق تیاهم یپسر ب همون

خودت و حرفه ات هم خوبه ، برد  یبرا نیبه هر حال ا_

به نفع تو هم  میگروه کاربلد کیما تو جشنواره که 

 هست



 زنمیبه محسن م اشاره
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 گروه موفق دارم تو اون جشنواره  کیاالنش هم  نیهم_

 افته یاز زبون هم نم ماشااهلل

 ؟یچ دیبد شنهادیرو پ یخب اگر خود شما موضوع_

 نایس_



صداش  یکه اخطار هینسبتا بلنده دختر موفرفر یصدا

اندازم ،  یو در جواب سوالش من فقط شونه باال م زنهیم

  ستین یگروهت راض یعنیکه 

 

 به رفتن لشکر چهار نفره اشون موندم رهیخ

 ؟یرفتارت بردار نیدست از ا ییخوایم یک ریحر_

 سمت محسن گردمیبرم

 سمینویتو هم نم یبرا یحرف بزن یلیو خ چوقتیه_

 تونمیمبود و شانس بردشون  یقو یلیجدا گروهشون خ_

 از ماست شتریبگم ب

 ؟یکه چ_



 نکن  سکیما ر یرو_

دوست هم  یزیمگه ماها قبل از هر چ ه؟یچ سکیر_

از خودت به بچه ها باور  شتری، در ضمن من ب میستین

رو  شنامهیاعجوبه ها هم اگر بخوان اون نما نیدارم و ا

 نه؟ ادیبه سرشون م یکه چ یدونیاجرا کنن م

روش اصرار دارن  بیعج یلیخ یمنم بهشون گفتم ول_

 نکهیهم همون دختره است ، مثل ا لشیو فکر کنم دل

 تازه از فرانسه برگشته 

 دارمیبلند شدن کوله ام رو برم نیو ح خندمیم

 یپرداز دهیپس بگو چرا اونقدر با آب و تاب داشت ا_

 بود فلیبرج ا ریز ی، طرف از اغماگرها کردیم



  دهیو سر تکون م خندهیم

 چاارهی، دختر ب یهست یبود تو هم جفت ال رفته ادمی_

 هنر شده بود  ریدرگ یادیفقط ز

و همزمان  رونیب میزنیهم از کافه م یبه شونه  شونه

 دمیرو بهش نشون م میگوش

 گه؟یم یاست چ چارهیبفهمه از نظر تو دختره ب یال_

 نیماش یریم یکه ، کجا دار شیشناسیدست بردار م_

 نطرفهیا

 یکم ییه کارت برس پاساژ باالممنون ، تو برو ب_

 دارم دیخر

 ؟یمطمئن_



 سالم برسون خداحافظ یاره ، به ال_

 به سالمت_

 

که کارم درست  دادیناراحت محسن نشون م صورت

خودم رو  چکسیو به خاطر ه نمیخب من ا ینبوده ول

 چوقتیکه ه دوننیبابا و مامانم م یحت نویا دمینم رییتغ

  کننینم با من بحث یشکل نیا یزایسر چ

 بده. حیتوض شتریبراش ب یال دوارمیهر حال ام به

 

                                * 

و صورت مامان از کنار شونه ام  ادیاز گوشم درم هدفون

  شهیم داپی ،  نشستم ریتحر زیلپ تاپم رو م یکه روبرو



  زنمیاخم آهنگ و استپ م پر

 شده؟ یبله مامان چ_

 ستهیا یم راست

 ه؟یچ یم ها برااخ نیا_

 :دهیکه ادامه م کنمینگاهش م فقط

 حق نداره دوتا حرف حساب باهات بزنه یعنیپدرته ، _

حرف زورن ، زشت  ستنیمامان اونا حرف حساب ن_

مشت دختر پسر  کی ونیبرم م امیپاشم با اول ستین

 جوون 

 

 فرم صورتش معلومه که خنده اش گرفته  از



 اونقدر خنده داره؟ یچ_

، بابات االن  یکامران بار اومد ههیقدر شبچ نکهیا_

باهاش حرف زد گفت زشته من برم باهاشون و اصال 

  ستین زیجا ایبردن اول

  انیکش م یبلند مامان منم لبهام کم یخنده  با

 گفت؟ یخب بابا چ_

بازم  یشناسینتونست بگه ، کامران رو که م یچیه_

رو شروع کرد که تو مثال  شیشگیهم یحرف ها

رو بنداز دور و ول  یمیتفکرات قد نیو ا یدباسوا

 خوادیم مینس ایآخر سر هم حامد کالفه گفت ب کردینم

 باهات حرف بزنه



 کامرانم  ییدا نیمن عاشق ا یعنی_

در اتاقم باز و بابا تو  هویکه  میخندیم میدو دار هر

 دونمیکه نم یبا نگاه بیچهارچوب در دست به ج

 ستهیا ینه م ای یعصب
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 مامانت؟ یاخم و تخمت برا منه و خنده هات برا_ 

 ومدینم رمیبهتر گ نی، در واقع فرصت از ا گمینم یزیچ

استفاده رو ازش  تینها دیکردنش پس با یراض یبرا

 ببرم



 کنهیکنارش اعالم م ستادنیسمت بابا و با ا رهیم مامان

 که هنوز هم نظر با شوهرشه

 :دهیتو اتاق و ادامه م ادیبه مامان م یاهنگ میپس از ن بابا

که بهت  ستین نیا لشیدل میما اونقدر مراقبت نکهیا_

 که؟ یفهمی، م میندار نانیاطم

 موضوع مطمئن بودم  نی، از ا کنمیم نییرو باال پا سرم

 نمیبیم رونیب یایهر بار که بزرگتر شدنت رو تو دن_

لهات با یدستم رو از رو دیبا گهید گمیخودم م شیپ

و خودم  رمتیگیمحکم تر م دهی...هربار ترس یبردارم ول

البته که  کنمیقانع م "نه فعال زوده"جمله که  نیرو با ا

از حس ها رو  یحرف هام رو چون بعض یکنیدرک نم

  یبفهم یتونینم یکه تجربه نکن یتا وقت



و با فشردن بازوش انگار  رسونهیخودش رو بهش م مامان

 زنهیحرف م ینجوریبار که بابا ا ، هر "آروم باش"گهیم

  شمیمن الل م

چون حق  دیگفتن ندارم شا یبرا یحرف چیچرا ه دونمینم

  دمیرو کامل بهش م

 دیمن و مامانت هم با یلواسان اما...به جا یبر یتونیم_

 و... یمراقب خودت باش

 خندمیبلند م یتو بغلش و با صدا پرمیم جانیاز ه پر

با  یخصلت نوشتن و باز نیا دونستمیاز اولش هم م_

 کلمات رو از خودت به ارث بردم وگرنه مامان که ...

 ؟یکه چ_



  نجاستیرفته بود مامان هم ا ادمی

  رونیب امیآغوش بابا م از

 خواستمیکه م یدلم الزم به بروز خشونت زیعز یچیه_

  ستیراجع بهش حرف بزنم ن

 شگونمیدست مامان نتونه ن نکهیا یو برا خندهیم بابا

  دهیپشت خودش پناهم م رهیگب

از بچه  دیگفتن حرف حق رو با مینکن از قد میاا نس_

 یاالن چ گفتمیبود م یهوا باران مینامزد بود ادتهی،  دیشن

 یوا" یدادیو جواب م یدیکشیم ازهیخم الیخیب چسبهیم

 "یبخواب یریرو به پنجره بگ



بلنده دوتاشون رو که دارن در اون  یخنده ام به حد پوق

 یشیآت دنی، با د پرنیتو جاشون م کننیم ریران سدو

 :زنمیو داد م کنمیشدن مامان فرار م

برات پدر من که اون همه احساست بدون جواب  رمیبم_

 خاموش شده

و با خنده و حرف  کنهیبابا راه مامان رو سد م خوشبختانه

رو  نباریآرومش کنه وگرنه ا شهیقشنگش موفق م یها

 یگفتن به عمه  راهیبد و ب گهید خوردمیحتما کتک م

 .کردیآرومش نم گناهممیب

 

 



مدار سفر و گذاشتن و قرار شده دوشنبه صبح  قرار امروز

 ١٠و  ٩ساعت  یلمبرداریکه به ف میفتیزود راه ب یلیخ

 صبح برسن

 نکهیانتخاب کردن و اعالم ا پیبه اک کننیشروع م همه

 ارنیم نیماش ایک

 یهمونجور رمیم یبگم من با ک هیمثل بق شهینم روم

از اونور  یداوود یکه آقا کنمیساکت نگاهشون م

کم  دیبا نیحواستون باشه هر ماش_ دهیبهشون تذکر م

جاده رو شلوغ  یداشته باشه الک نیکم چهار سرنش

  میکنینم

 اش  دهیا نیاز ا ادیخوشم م چقدر

 تنها باشم  دمیم حیمتاسفم دوستان من ترج_



  دیاش رو به رخ کش باز حرف زد و ادب نداشته نیا

توقع  نیکس ا چیه کنمیجان فکر نم ازینگران نباش آ_

  شناسنتیهمه م گهیرو ازت داشته باشه ، د

 تونهیپسر خاله اش تنها فرد موجود در جمع که م جواب

 همه بخندن  شهیبندازه باعث م کهیبهش ت

باال زده اش  یو با اون ابرو خورهیبهش برنم اصال

  بشیتو ج ندازهیرو م لشیموبا

 مگه نه بچه ها  ستین ینجوریکه ا یدونیخودت هم م_

 ونیو چندتا از آقا موریگر یدخترها یچند نفره  جمع

  زنمیکه ناخودآگاه پوزخند م دنیجوابش رو م

  ایتو با من ب زمیعز ریحر_



به مرجان که از طراحان صحنه بود پر ذوق سر  رو

که تو  شدمیم دی، داشتم نا ام لیبا کمال م_ دمیتکون م

 ستیمن جا ن یبرا چکدومتونیه نیماش

گروه رو همه رو هوا  ی، بمب انرژ شهیاووووه مگه م_

  زننیم

 یداوود یلحظه با آقا کی یبخندم ، برا تونمیم فقط

لبخند  کیبه  شهیم لیو خنده ام تبد شمیچشم تو چشم م

 ساده
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که به  دوئمیو م بندمیآژانس رو م نیاسترس در ماش با

 محل تجمع بچه ها برسم 

 میساعت و ن کی رسمیمطمئن بودم که بهشون نم بایتقر

صبحش  ی، خدا من و بکشه که هر شب ستیکم ن ریتاخ

 کار مهم داشته باشم خواب ندارم  کی

از  ری، غ شنیپاهام سست م نمیبیرو که م ابونیخ یخلوت

  نمیبینم یزیچ نیدوتا ماش

 دونمی، چرا منتظرم نموندن البته م امیودم مکه گفته ب من

 ینفر اصال شدن کی یبرا تیمعطل کردن اون همه جمع

  ستین



و جمع و جورم رو محکم تر  کیچمدون کوچ ی دسته

بابا رو که  شنهادیبرگردم خونه و پ دیانگار با رمیگیم

 برسونتم قبول کنم  تونهیگفته بود م

 کیو گروه رو از نزد ادیبهونه اشه که ب دونمیم نکهیا با

  نهیبب

 خانوم؟ ریحر_

 نیتو صبح به ا نکیسمت صدا ، با اون ع گردمیبرم

اشاره  شهیم ادهیپ نشیکه داره از ماش یدر حال یزود

  ششیکه برم پ زنهیم

 یرو ط یمتر ١۵و خودش مسافت  ستمیا یسرجام م اما

 ارهیرو درم نکشیبهم ع دهیو نرس کنهیم



 معطلت موندن  یلیشما بچه ها خ دییکجا_

 ، متاسفانه خواب موندم  ریصبح بخ_

 بار باهات تماس گرفت  ۵از  شتری، اشکان ب ریصبح بخ_

 مینبوده گوش ادمی یکه حت رونیب دمیپر یعجله ا اونقدر

 شمیم فمیکردنش تو ک دایرو چک کنم ، مشغول پ

اما  میو راه افتاد میمنتظرت بمون نیاز ا شتریب شدینم_

حرف هاست ، برگشتم که با  نیاز ا ترشیخب مرام من ب

  میهم بر

 

خشک  فمهیکه دستم تا آرنج تو ک یدر حال یهمونجور

  شمیم



 کنمیسربلند م یگوش الیخیب

 ...ی، از اول هم قرار بود با بابام برم ول دمیزحمت نم_

 هیمنتظرتونم چه کار نجایساعته ا کیبه  کینزد_

  دیریخونه و با باباتون م دیگردیبرم

 ه...آخ_

اگر دلتون  یول ستمیخانوم من اهل تعارف ن ریحر_

 کنمیبحثش جداست ، اصرار نم نییایبا من ب خوادینم

ساعت  کی نیا یبچه گانه باشه برا یلیکنم خ فکر

  رمیبگ دهیبخوام انتظارش رو ناد ریمس

  هیچه حرف نیا یخان ینه آقا_



تا اونا بزنن کنار و صبحونه بخورن  میپس بدو بر_

  میرسیم بهشون

 نیبشه ،چقدر از ا نیکه سوار ماش رهیاز من م جلوتر

 یداشتی، اقال چمدون رو برم ومدیکالمش بدم م یراحت

  مینیجنتلمن ما هم بب گنیهمه بهت م نیا

و  گردهیبرم هوی شنوهیکه تو دلم زدم رو م یحرف انگار

فورا  دهیهمه لبخنداش که ترس ههیشب یپس از لبخند

و دسته  شهی، بدون حرف خم م رمیگینگاهم رو ازش م

 رونیب کشهیچمدون رو از تو دستم به زور م ی

بگذارمش تو  خوامیخانوم م ریبابا ولش کن حر یا_

 صندوق 



 نیتا کنار ماش رمی، شونه به شونه اش م رهیگیام م خنده

  کرشیرنگ و غول پ یمشک

 چرا اونقدر سبکه؟  نیا_

 یظاهر رییتغ به خاطر دونمیکه م ییچطور مگه ، تا جا_

 یدفعه ، آقا نیا رنیگیپالن ها رو نم یها همه  گریباز

 کشهیطول نم شتریگفتن دو روز ب یداوود

 می، اومد شهیگرم بلند م ینفسش از جا یداوود یآقا_

بود  یا گهید زیتازه منظور من چ دیطول کش شتریو ب

،  دیبندیروز سفر دوتا چمدون م کی یشما دخترا برا

 سوار شو 

 



 ادیخواست بگه با دختر جماعت ز رمیگیرو م رشمنظو

،  اروی یکاره ا نیا میدونیهم م یرفته سفر ، بابا نگ

 تا ادامه نده  دمیجواب نم

 یک دونمیرو که نم میگوش ی برهیو فتهیکه راه م نیهم

  کنمیگذاشتم و حس م بمیو چه وقت تو ج

 :گهیو م خونهیرو قبل از خودم بلند م یداوود یآقا اسم

 نگران شده تا حاال یفکر کنم کل چارهیاب بده ، بجو_

پر از استهزاش جواب  یبه اون چهره  یاز اخم پس

 :دمیرو م میگوش

 بله_

  دیشد داریساعت خواب ، باالخره ب_



  یداوود یواقعا آقا خوامیمعذرت م_

چقدر نگران  دیدونیم د؟یدیجواب تلفنتون رو چرا نم_

 شدم 

از خونه که تا  رونیب دمیرپ یاونقدر عجله ا دیباور کن_

  بمهیتو ج میگوش دونستمینم شیچند لحظه پ نیهم

آب به  هی دهینرس یحت چارهیولش کن اشکان ، ب_

 صورت پف کرده اش بزنه و موهاشو شونه کنه 

حرف  نیگوشمه و بلند ا کیبه سرش که نزد متعجب

سرجاش و پس از  گردهی، برم کنمینگاه م زنهیها رو م

 :دهیچ مانند ادامه م، پ ینگاه مین



 ریدرگ یلیاشکان ما خ نیا کنم؟یبده دارم کمکت م_

 موضوع رو  کنهینظم و انظباط ، تا خود فردا ول نم

 رمیگیاون ور خط نگاه ازش م یالو گفتن ها یصدا با

 بله هستم _

 بود؟ ازیآ یصدا_

هنوز  شونیبه محل قرار خوشبختانه ا دمیرس یبله وقت_

 میومدنرفته بودن و با هم ا

 :دهیمکث جواب م یکم با

ما مشغول صبحونه  دیخب خدا رو شکر ، پس عجله کن_

 میفاصله دار الیربع با و کیو همش  میخوردن

 میرسیچشم بهتون م_



 پس فعال_

 سمتش گردمیو برم کنمیرو قطع م یگوش
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، در واقع  کنمیهم اخمو نگاهش م یو کم یجد فقط

 ایگله کنم  میتو گوش دنشیز سرک کشا دونمینم

 تیاز اون بدتر رعا ایوسط حرف زدنم و  دنشیپر

  یاسالم ینکردن فاصله 

داشت مثال کنار  یبا بازوم مماس شده بود وقت رسما

  زدیحرف م یگوش



 :پرسهیکه م کنهینگاهم رو خوب حس م ینیسنگ انگار

 ؟یناراحت شد_

 یخان یبله آقا_

و موهاتم نا مرتبه اما  ینشست درسته صورتت رو الیخیب_

 نگران نباش یبا نمک ییجورا هی

و کنترل زبونم از دستم خارج  بندمیچشمهام رو م یعصب

 شهیم

 یدخترها ی هیبا من مثل بق یخان یلطفا ...لطفا آقا_

کالم و حرکاتتون  ی، راحت دیدور و برتون رفتار نکن

  ستین ندیاصال برام خوشا

 امیکنار ب تونمیم شتریصورتش ب یحالت جد نیا با



من رفتارم  یریبه خودت بگ خوادیندارم نم یمنظور بد_

  نهیبا همه هم

 من نه  یول_

که انگار هر لحظه ممکنه بزنه کنار  کنهینگاهم م یجور

  نشیاز ماش نییو پرتم کنه پا

راه رو  ی هیو بق کنهینم یکار نیهمچ خوشبختانه

 رهیگیرو دربرم نیماش یفضا نیدلنش یسکوت

دارن از رستوران خارج  مشونینیبیم میرسیکه م پیاک به

 شنیم

 :گمیو م کنمیرو باز م نیماش در

  دیدیممنون واقعا زحمت کش_



و اشاره به عقب  دهیجواب تشکرم تنها سر تکون م در

 :گهیم نیماش

 ادهیبمونه حوصله ندارم پ الیتا و دیچمدونتون رو بزار_

 بشم

  

و با  گمیم یمعذب باشه ا ، کنمیرو نم تیحمال یعنی نیا

که داره از در  یداوود یسمت آقا رمیم عیسر یقدم ها

  شهیرستوران خارج م اطیح

  ریسالم ، صبحتون بخ_

ضمن جواب  یسمتم و همگ گردنیاز بچه ها برم چندتا

 واسه خوابالو بودنم  ندازنیدستم م رمیصبح بخ



 رهیو م دهیاما تنها جواب سالمم رو م یداوود یآقا

و مشغول  ستادهیا نشیپسر خاله اش که کنار ماش سمت

  شهیگوش

 بشم  ادهیکه گفت حال ندارم پ نیا

بخور بچه ها هنوز چندتاشون  یزیچ هیبدو برو  ریحر_

 زنیرو م

  نتی، کو ماش ستیممنون مرجان جون گشنم ن_

 ارمیلقمه برات ب هیاست ، من برم  دهیاونا اون سف_

  یکشیخجالت م دونمیم

بده معده  رشیبگم ، البته خدا خ یزیمن چ دهینم فرصت

 ام کم مونده سوراخ بشه 



،  کنمینم داشیپ یول بمیتو ج گردمیم میگوش دنبال

 جا گذاشته باشم  نیممکنه تو ماش

 شمیم نیماش کیکه نزد یبرم اون سمت ، کم گردمیبرم

  زننیهنوز دو پسر خاله دارن با هم حرف م نمیبیم

که  نیو هم ستادمیا یووددا یقدم پشت سر آقا چند

  شنومیرو م شیحرص یحرف بزنم صدا خوامیم

من  یاریب لیپسر تا خود فردا هم دل اریدرن یبچه باز_

فقط از لج من  یدونی، خودت هم خوب م کنمیباور نم

  یبرگشت

جوابش  یبه گوش رهیپسر خاله همچنان خ یکیاون  اما

 :دهیرو م



 نه؟  ای یکنیاه تمومش م_

دست  نمیبیرو م میر و صدا برگردم که گوشس یب خوامیم

 حد و مرز  یاون آدم ب

تر  کیانگار مهمشون ، نزد یبه گفت و گو تیاهم یب

 رمیم

 ؟یخان یآقا ستیمن ن یاون گوش_

به  زنمیرنگ نم یو صورت ییچرا ، مسلما من قاب طال_

  میگوش

 میستیکه تنها ن ستین حواسم

جذابه که  اونقدر ییو طال یجلد صورت نیا هیپس چ_

 د؟یکنیو روش م ریز یه



عکسه  نیبفهمم ا کردمیم ی، فقط داشتم سع دشیریبگ_

به  شتریرنگ مو ب نیا ییخدا یفتوشاپه ، ول ای دیخودتون

 پوست و ...

و با  رهیگیرو از دستش م یلحظه اشکان گوش همون

آف دهن بدون سانسورش رو  یدکمه  یچشم غره ا

  زنهیم

 یت داشت به عکس رواون همه مد یعنیمن  یخدا

 کرد؟ینگاه م میقفل گوش یصفحه 
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 یالیبه و میدیکه رس نیهم یسرعت باور نکردن با

شروع شد و االن  گرایباز میجذاب و بزرگ ، گر یادیز

  میریگیم یگریپس از د یکیپالن ها رو  میهم دار

 از گروه  یچون منم رسما شدم عضو میریگیم گمیم

که با هم تو  یکیکوچ راتیکارگردان تغ یهم آقا النا

 میبرم اتاق گر دیکرده و با نتیرو پر میها داد الوگید

 بدم  گریبه دوستان باز

و  زنمیاتاق پر از آدمه در نم نکهیاتاق بازه و با فکر ا در

روبروم کم مونده  یصحنه  دنیداخل اما با د رمیم هوی

  فتمیسنگ کوپ کنم و پس ب

 شنیشده از دستم ول م نتیاوراق پر یحاو ی پوشه

 مورهیدوم گر اریکه دست یزنقشیو دختر ر نیزم یرو



تفاوتش  یخودش رو از گردن اون آدم با اون نگاه ب

  کنهیو نگران به من نگاه م کشهیم نییپا

 لحظه اعصابم مسلط باشم  نیفعال و در ا کنمیم یسع

نگاهم  مکنیو پوشه رو جمع م نمیشیکه رو پاهام م ینیح

  چرخونمیرو تو کل اتاق م

 چرا اونقدر خلوته؟ نجایا

 یو ک دمید یچ ارمیخودم نم یکه اصال به رو یجور

 یالبته به زحمت ورقه  یعاد یلیخ ستادهیجلو روم ا

 دستش  دمیو م کنمیم دایرو پ یخان ازیمربوط به آ



 یها الوگیتو د کیکوچ رییچندتا تغ یداوود یآقا_

نگاه  کیبهش  یلمبرداریطفا قبل از فپالن دادن ، ل نیا

  دیبنداز

و نفس  رونیب رمیاشون از اتاق م رهیبه نگاه خ نیاهم یب

 کنمیبلندم رو پر شدت رها م

 ان؟ یک گهید نایا

تخت با صفا نشستن و پس از پخش  یرو اطیتو ح هیبق

هر  یکارگردان که برا یآقا شیپ گردمیورقه ها برم

 .کردمیذوق م یو کل دیپرسیپالن نظر منم م

 

 

 یراو



  

 یاز دختر رهیچشم بگ تونهیکه نم ستیخودش ن دست

 دهیحالت ممکن د نیتو بدتر شیچند ساعت پ نیکه هم

فکر  نیازش خجالت بکشه به ا نکهیا یبودش و به جا

 کرده باشه؟ یکه ممکنه حسود کنهیم

به اطراف و  ینگاه میو با ن خندهیوقاحت خودش م به

 کیهستن بهش نزد یغول کارکه هرکدوم مش یافراد

  شهیم

 نیو انگار متوجش نشده اما مگه همچ یتو گوش سرش

 ممکن بود یزیچ



خبر داشت بوش قبل خودش اعالم حضور  خودش 

شگرد  نی، ا رهیگیاش م دهیهم عمدا ناد دیشا کردیم

  شناختشونیاز دخترا بود و اون هم خوب م یلیخ

لب  کنار گوشش بایو تقر کنهیخم م یرو کم سرش

 :زنهیم

کنم که سرزده و بدون  یازت عذرخواه دیاالن من با_

 ...یشد یدر زدن وارد اتاق

تفاوت نگهش داره و  یب خواستیکه م یبا نگاه ریحر

  کنهیجوره موفق نبود حرفش رو قطع م چیه

نفر ازش استفاده  ١۵از  شتریکه درش بازه و ب یاتاق_

شعورشون  دیبه در زدن نداره ، مردم با یازین کننیم

 رو کجا انجام بدن یبرسه چه کار



 ریکه حر یو قدم زنهیاز نطق دور و درازش م یشخندین

 خوادیکه م نیو هم رهیعقب رفته بود رو بازم جلو م

زبون جلوش بده  نیریبه دختر ش یجواب دندان شکن

 :دهیو ادامه م زنهیاشاره به گردنش م ریحر

، فکر در ضمن رد رژش هنوز کنار گردنتون مونده _

 وجهتون خوب باشه یبرا کنمینم

، اون مقدار  گذرهیو از کنارش م گهیاستهزا م تینها با 

به صرف هنرمند بودنش  خواستیهم که م یاحترام

 رفته بود  نیاون صحنه از ب دنیبراش قائل بشه با د

 

 یزیرو گردنش اما چ گذارهیپر حرص دستش رو م ازیآ

هم  یادیز کیکه دختر کمر بار فهمهیو م ستیروش ن



 نهیسرش خواسته بود بب ری، خ ستیاز داستان پرت ن

 کرده یحسود ای دهیخجالت کش

رو که  یروز نمیبیم" گهیلب م ریو ز دهیتکون م یسر

 "گنیدروغ نم چوقتیمن ه یحس ها یفتیم ریگ
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که رو  یرنگ ینور نارج افتنی انیبه غروب و پا یزیچ

خسته و  یهمه به نوع نکهیاخته نمونده و با ااند هیباغ سا

 یاجازه  ریناپذ یان ، کارگردان خستگ یبدون انرژ

 یو گاه ستادمیکه فقط کنارش ا یو من دهیاستراحت نم

از خودش که  یچشمهام خسته شده وا دمیم ینظر هی



نقش  گریخورد شده از دست باز شاون همه هم اعصاب

صه بهش حق اول زن و نق زدن هاش که من به شخ

  دمیم

  

و خسته  پرمیکات تو جام م زنهیبار سوم که داد م یبرا

 هیکه  یسمت در ورود رمیم شونیتکرار یاز حرف ها

 بخورم  ییهوا

  فهمهیخسته ان چرا نم خب

درخت ها رد  فیکه قدم رو از کنار رد یهمونجور

  کنمیچک م ارمیرو درم میگوش شمیم

م باهاش تماس مامان چند بار زنگ زده ، خود یوا

 :دهیزود حواب م یلیو خ رمیگیم



 تو؟ ییافتاد ، کجا ادتیبه به خدا رو شکر _

 میگوش یلمبرداریدلم به خاطر ف زیعز خوامیمعذرت م_

 باشم؟ دیصدا کرده بودم ، کجا با یرو ب

 گذره؟یخوش م_

ناهار و دو ساعت  میبجز تا میدیرس یفعال که از وقت_

 میبوداستراحت بعدش ، بکوب مشغول 

 یتو چه مشغول یتو پرت ول زنمیببخش م زمیدختر عز_

 از ذوق کردن  ریغ یداشته باش یتونیم

 کارگردان  اریمامان خانوم دخترت رسما شده دست_

  کنهیهم م یچه افتخار_



 یعنی دهیم حیبگو برات توض ییخب مگه بده به دا_

 ؟یچ

 ؟یچ یعنی اریدست دونمیمن نم یگیم یدار_

جواب  رسهیدستش بهم نم نکهیاز ا و سرخوش خندمیم

 :دمیم

 یدونیکارگردان و بله نم اریدست_

رو روند  یریتاث چیبزار بگم فاصله ها ه زمیعز ریحر_

 مادر نداره  کی تیترب

 از لفظ قلم حرف زدنش  خندمیم شتریب

 نیبه نفر ینیوقت نش کیباشه عشقم من و ببخش _

ح چند بار بابات از صب اد؟یمگه دلم م وونهید_کردن ها 



وکالت قبول شد  یچه جور نیا دونمیزنگ زده نم

 دلت تنگ شده؟ گهیبرگشته م

 مادر فاقد احساس من  نیاز دست ا ایخدا

 :دهیو مامان ادامه م شهیام بلند تر م خنده

تو خونه  یبسته بود لیتو دخ گهید یحاال نه که روزها_

دلم تنگ  یکه دو ساعت نباش یشستیمن ظرف م یو برا

 ات شه بر

که پشت کلماتته و من  یممنونم از اون همه احساس_

 فهممشیم

برس زشته  تیاری، برو به دست نیهم نیپدر و دختر ع_

 از اون موقع معطل تو موندن 

 



که شب خودم بهشون  گمیو م کنمیم یخنده خداحافظ با

  زنمیزنگ م

نه اما با  ایاون پالن تموم شد باالخره  نمیبرم بب گردمیبرم

 نیکم مونده نقش زم ستادهیکه پشت سرم ا یدفر دنید

 بشم 

  پرونهیام اون رو هم تو جاش م دهیترس ــــنیه

 ببخش انگار ترسوندمت _

 کاری، پشت سر من چ کردمیدختر خوب داشتم سکته م_

 ؟یکنیم

 رمیگ ییاومده و تنها یچ یبرا دونمیخودم م هرچند

 انداخته



 میررو که تو اتاق گ یزیچ شمیراستش ممنون م_

 ...یدید

  دمیند یزیبه گفتن نبود چون من چ یازین_

از کنارش رد بشم که با  خوامیو م زنمیبه بازوش م یدست

  شهیگرفتن دستم مانع م

لحظه نتونستم  کی یمن و دل احمقم بود که برا ریتقص_

 خودم رو کنترل کنم 

رو خودش نداشته ، متعجبم  یکنترل یچ یعنی،  استغفراهلل

 :دهیبگم ، خودش ادامه م یزیچ تونمیو نم

 اصال .... یخان یآقا چارهیب_

 نداره  یربط چی، به من ه ستین حیالزم به توض زمیعز_



 

کردم در کمال ادب و با لبخند بهش بگم ، دست  یسع

گوش  فشیبه اراج نیاز ا شتریب تونمیکه نم ستیخودم ن

  بدم

اورد االن  یقبل از ظهر داشت گردنش رو درم نهمی 

 یخان یشده آقابراش 
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ها رو  نیکه دارن دورب نمشونیبیداخل م رمیم یوقت

برج زهرمار  ههیشب یداوود یو آقا کننیخاموش م

 پالن هاست  یمشغول برس

  زننیدارن حرف م یام که عاد هیبق

مبل وسط  یکه رو شهیم یلحظه نگاهم زوم آدم کی

 سالن به حالت لش نشسته 

جلوش خودتو  ینتون غمبرهیپ وسفی نیه امگ آخه

 اونم با اون رفتارش  ؟یکنترل کن

اما  نمیشیم یداوود یکنار آقا رمیو م دمیتکون م یسر

 بزنم  کیجرات ندارم ج قتشیحق



، فکر  نمیبش خیس شهیکه باعث م ندازهیبهم م ینگاه مین

 سمتم  گردهیکه آرومتر برم دمیترس دیکنم فهم

 د؟یشما هم خسته شد_

شل آروم جواب  یو با لبخند دمیدهنم رو قورت م آب

 :دمیم

که  نهیبه خاطر ا دیآره البته شا دییراستش رو بخوا_

 تجربم هست  نیاول

 شهیجلوش م یصفحه  الیخیسمتم و ب گردهیبرم کامل

 میبتون دیاما با شنیهمه خسته م دونمیخودمم م قتایحق_

  میریدو روز کل پالنها رو بگ نیتو ا

  گذارهیم ریکار تاث تیفیرو ک یجورنیخب ا_



بهتون استرس  یالک خوامینم دی... ولش کن یول دونمیم_

 بدم 

 سر کار دیشیاونقدر بد اخالق ب دیتونیم دونستمینم_

و  کنهیتر م کیبه اطرافمون سرش رو نزد یکل ینگاه با

 :گهیآروم م

گرد و خاک کنم تا ازم  یبزار بهت بگم مجبورم گاه_

 کارگردان هاست  یشگرد همه  نیحساب ببرن و ا

 زنمیو لب م کنمیزده چشم گرد م جانیه

اوها ، حاال اگر من االن پاشم ابهتتون رو با دو کالم _

  شهیم یچ زمیحرف حساب بر

 شهیم یجد یالک



 ؟یکنیکار رو نم نیتو ا یول_

 ؟یدار ینیچه تضم_

 تو مهمه  یاز من برا شتریمسحور ب تیفیک نکهیا_

  دمیو سر تکون م کنمیم ونزیرو آو لبهام

رو نقطه ضعفم و من رازت رو  یمتاسفانه دست گذاشت_

  دارمینگه م

 تیممنون از رازدار_

 هویکه  شهیو حواسم جمع م میخندیدو با هم م هر

 افعالمون شد اول شخص 

 دوستانه است به نظرم  شتریو ب دهیبهم نم یحس بد اما

 



و  ینیب نشبه ش نهیحال نداره بش چکسیاز شام ه بعد

  دنیرو م شنهادشیکه چندتا از بچه ها پ ییها یباز

 یو من با چندتا از خانوما هم اتاق میشیزود پخش م یلیخ

  شمیم

رو که بعد از چندبار درخواست بعد از ظهر اون  چمدونم

و مانتو و  کنمیخوش چهره برام آورده بود ، باز م وسفی

رو با کرده بودم ساده انتخاب کنم  یکه سع یشلوار

  کنمیراحت عوض م یلباس

 تو دختر  دهیبدنت چقدر سف یوا_

 زنمیبه روش م یسمت مرجان و لبخند گردمیبرم

 همش دردسره  یممنون گلم ، ول_



 ارزه  یبه دردسرش هم م یناز یادیعوضش ز_

 

صورتم بود و مجبور شدم  یکه رو ییآکنه ها ادی با

هم براش البته که هنوز  دمیتکون م یکنم سر زریل

 تمیو گونه هام مونده بود و داشت اذ ینیب یرو شیکم

  کردیم

خنک جنس  یو مانتو کنمیموهام رو باز نم بافت

و  دمیرنگ پوش یتاپ ساتن کالباس یکه رو یریحر

  کشمیپنجره است ، دراز م جلوی  و تو جام که ارمیدرم

به حرف  یمن جون ندارم حت یول زننیدارن حرف م اونا

 گوش هم بدم شونهیکیه نامزد هاشون که راجع ب

 وارد بحثشون بشم. نکهیبرسه به ا چه 



 

 

 

 میشیم داریب ادیکه از دم پنجره م یآب یزود با صدا صبح

خودشون رو پرت  یکی یکیکه  ونیآقا دنیو با د

 :گهیو مرجان م میکنیتو استخر همه به هم نگاه م کننیم

 چه شنگولن خوش به نشونیاز معذورات ما ، بب نمیا_

 حالشون

 :گمیبه کمر م دست

ها و  ییبایدست ز ایخوش به حال خودمون که دن_

  ستین یزیکه چ یخودمونه ، آبتن هیقدرت ماورائ

 :گهیم نایو ت خندنیتاشون م سه



 میبر دیبزن یکه از زن گرفت ییبایز ریبه تعب کیال_

نصف معده ام رو هم نگرفت  شبید یکه غذا نییپا

 اشکان نیبودم از دست ا یبسکه عصب

 

منم  نییپا رنیم یراحت یبا همون لباسها هیبق نمیبیم یوقت

و پس از انداختن  پوشمیرنگم رو م یصورت ریحر یمانتو

 تیبود بدون اهم یکه تو همون تم صورت یا یشال نخ

  فتمیکه ازشون عقب ن رمیموهام م یبه بافت شل شده 

هاشون راحت نبودم و حس تازه  یبا بعض ادیهم ز هنوز

 .کردیم تمیرد بودن همچنان اذوا
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 داریاز صرف صبحانه که گروه گروه از خواب ب پس

که  شنیهمه تو سالن جمع م خوردنیم ومدنیو م شدنیم

 بخوابه  گرهایپف صورت باز یکم

مشغول ور رفتن با  یه موریگر اریکه دوتا دست البته

 صورتشون هستن

 شنیمشغول ساخت لوک اطیتو ح که هیبه تالش بق رهیخ

که من  ستین یزیچ ههیاصال شب کنمیهستن ، فکر م

 نوشتم 

که  یداوود یآقا یو برا رسونمیرو بهشون م خودم

 موضوع رو  دمیم حیتوض ستادهیدورتر ا



 ساخت  مهین شنیبه لوک شهیم رهیمتفکر خ یکم

 نمونده تموم بشه یزیچ ؟یمطمئن_

زن بدون کمک  کی نشون دادم که یمن جور دینیبب_

کوتاهه و  یلیخ نیا یفواره رد بشه ول یاز لبه  تونهینم

که اصل موضوعه رو  شیاصال قسمت داخل نکهیا

 دینساخت

اون  ارمین نیدورب دیتو د ادیز خواستمیو م دونمیم_

 قسمت رو 

  دیلبه رو درست کن نیاقال ا یهست ول نمیا_

 :گهیم ششونیرفتن پ نیو ح دهیتکون م سر



و مشکل  دینگاه کن نجای، لطفا هم دین که گفتممنو_

  دیبود بگ یا گهید

 چشم هستم_

پشت فواره رو تا  یو نما ایزوا کنمیم یدقت دارم برس با

  فتهیاز قلم ن یزیچ

  ریخانوم ، صبح بخ ریسالم حر_

  یخان یآقا ریصبح بخ_

  ستهیا یم دمیجلو د عمدا

همه  نیدن ااونم با بکار بر نجایا دیکنیم کاریچ دیدار_

 دقت؟

  کنمیم یکار کیمسلما _



و  زنهیدور رفت و برگشت م کی کلمیه یرو نگاهش

 یبا همون لباس ها فهممیبه خودم م ینگاه میپس از ن

  رونیراحت اومدم ب

لباس  نینبود ا ادمیکه  رونیب دمیپر ییهویاونقدر  ییوا

  ستینور آفتاب ن ریاصال مناسب ز

 گهید یانه حواسش جا، خوشبخت کنمیرو بلند م سرم

برم داخل که صداش رو  یعاد یلیخ خوامیاست و م

  شنومیم

 نداشت ی، قابل کنمیخواهش م_

 رنگه هیبشناستش هر لحظه  تونهیآدم نم وونهید ی پسره

 

 



 

شده و همه ساکتن چون هنوز سه تا پالن مونده و  شب

 قرار فقط دو روز بود 

ان به خاطر اشک یهمه عجله  نیبودم ا دهیمرجان شن از

کمک  یمجبور بشه از کس خوادیبودجه اشه و نم یکم

 بخواد 

 شد  مونیرو بهم بگه و پش نیا خواستیم روزید پس

و  شمیم کیبهش بگم منم باهاش شر تونستمیم کاش

 کننده گان باشم  هیاز ته یکی تونمیم

اونقدرها هم پول توش نبود  میمتاسفانه حساب کار اما

 خواستمیو بابام رو هم نم امیا بلفظ ه نیکه بتونن از ا

 پروژه ها بکنم  نجوریا ریدرگ



 

بگه امشب هم  یزیچ یکس نکهیقرار معلوم بدون ا از

  میموندگار شد

 که به بابا زنگ بزنم  رونیب رمیم

که جلوتر از همه  نشیسوپر استار که داره تو ماش دنید

 یزیچ هیراه پله است ، دنبال  کیپارک کرده و نزد

و از کنار  کنهیاخودآگاه قدم هام رو کج من گردهیم

  الستیسمت استخر که تو ضلع راست و رمیساختمون م

  شهیاما مشغوله مثل هم رمیگیبار بابا رو م چند

 یاستخر و نور اون هالوژن ها یخوشرنگ آب تو یآب

جذابه که ناخودآگاه به لبه  یبه حد شیکنار وارید یرو



ادم رو با دست شلوار گش یو پاچه  شمیم کیاش نزد

 تو استخر ندازمیپاهامو م نمیشیو م کنمیجمع م

 یا هیاما سا ارهیلبهام م یرو یآب لبخند تمام قد یسرد

لبخندم و  شنومیکه م ییروم ، پشت بندش صدا فتهیکه م

   شنیپاچه هام ول م یو دستم از رو دهیپر م

 خانوم ریحر ریوقت بخ_

  شمیبلند م سهیزانوم خ یکه تا باال ییهمون پاچه ها با

 دیو کجا با یک دیکاش بدون یول یخان یممنون آقا_

  دیکن ریو وقتش رو بخ دیفتیخانوم راه ب کیدنبال 

  سمیخ یبه پاچه ها زنمیجمله ام اشاره م آخر



تو  دیافتاد ینشده اگر کامل م یزیبابا حاال که چ یا_

  دادمیاستخر حق رو بهتون م

حرف  شیور هی سیو با همون ف لکسیمعمول ر طبق

 زنهیهاش و م

  یخان ینداره آقا یفرق چیاز نظر من ه_

برگردم اما راهم رو سد  خوامیو م گمیم یو عصب کالفه

 باال  ارهیو کف هر دو دستش رو م کنهیم

 بهت ثابت کنم که فرق دارن تونمیم_

 نی، پر خشم از ا رهیگیهر دوتا بازوم رو محکم م و

معلق شدنم رو پسش بزنم که  خوامیحرکت زشتش م

 زنمیم غیو با تمام قوا ج کنمیهوا حس م یرو
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 یب هیچند ثان یتو آب و برا فتمیکه منتظرم ب یوقت قایدق

و دوباره  شهیم دهیرو تجربه کنم ، دست راستم کش ینفس

  ستمیا یم وونهیاون آدم د ی نهیبه س نهیس

 ؟یضیمگه مر_

 :دهیکه با خنده جواب م پرسمیم زیو ر دهیترس

 کرد؟ینم یفرق یهنوزم اعتقاد دار_

 ولم کن لطفا_



 چشم_

با داد  شهیهمزمان م دهیکه بهم م یاش و هل دهیکش چشم

چون شلپ افتادنم و پر  شنومشیکه فقط م یمردونه ا

دورم  طیاز آب ، کال از اون مح مینیشدن حلق و ب

 .کنهیم

 

 

 

 یراو

 



 یشده  چیپتو پ سیخ شده به دختر رهیخ بیبه ج دست

اشکان کوتاه جواب  تیمبل و در جواب عصبان یرو

 نبوده یداده بود دستم خورده و عمد

رنگ هم  دیسف یادیبود که دخترک ز بیعج براش

 یکه تو یتو چشمهاش البته با همون غضب رهیخ

کرده  دیحرفش رو تائ نیا زدیدرشتش موج م یچشمها

 بود 

خودش  ین با حوله رو گرفتن و دار ریدور حر دخترا

  رنیگیسر و صورتش رو م یسیخ

 بره تو اتاق  شهیبلند م دشیاز بسته شدن د یعصب



و  دادیم تیدختر اهم نیداشت به ا یادیز انگار

گرفت  میتصم ییهوی یلیچرا اون لحظه خ دونستینم

 پرتش کنه تو استخر 

 ادیاشکان کمکش کرد از آب ب یآن وقت کی یبرا یول

معلوم بود ،  ینخ یتو اون مانتو و کل بدنش رونیب

کار بچه گانه  یشد و از خودش بدش اومد برا مونیپش

که از دستش خورد شده بود رو  یاعصاب تونستیاش م

 آروم کنه. یا گهیجور د

 ارنیکجا پسر االن شام و م_

که فردا مجبور  خوامیم رمیبد خسته ام م خورمیمن نم_

 بگذارم رو صورتم  خینباشم کمپرس 



بود  یلمبرداریکه از گروه ف ی، پسر ماینده جواب نخ با

 رو داد 

بدون درآوردن لباسهاش خودش  بندهیاتاق رو که م در

فکر  یزیبه چ کنهیم یو سع کنهیتخت پرت م یرو رو

  شهینکنه اما همون لحظه در بدون زدن باز و بسته م

  هیبفهمه ک یکیتا تو تار گردهیبرم

 منم _

 رونیرو ب؟ ب یکنیم کاریچ نجایا_

 باهات حرف... دیببخش با _

طرفم  گهیدادم که د حیفکر کنم واضح برات توض_

 ییاین



 چارهیاالن ، فقط اومدم بگم الزم نبود اون دختر ب رمیم_

 یزیگفت من چ ششی، غروب رفتم پ یکن تیرو اذ

 ...یعنی نیا دمیند

  رونیخفه شو و برو ب_

 چی، ه کشهیو دوباره پشت به در دراز م گهیم لکسیر

 احمق رو نداشت  نیا یحوصله 

مثل  یفکر باعث شده بود اون دختر اونجور یب نیهم

 ارزش براندازش کنه یادم ب کی

 یتو اتاق و فکر بد ادیب یکیاگر  نباریا رونیبرو ب_

با حرف ات  شهیهم یبرا کنمیم یبکنه کار یتر

  یکن یخداحافظ

 



ت ، به پش ادیاش سراغش نم هیگر یاز صدا یحس چیه

 بخوابه کنهیم یسع یو پس از نفس کالفه ا کشهیدراز م

 شهیکه دورش رو هم یینوع دخترها نینبودن ا کم

 نباریا یول دادیدل به دلشون م ی، گاه کردنیشلوغ م

 انگار حال نداشت.

 

 غیج یصداها دنیو شن دهیفا یاز دو ساعت تالش ب پس

 نهیبب رهیو م شهیخواب م الیخیبلنده بچه ها ب یو خندها

 چه خبره 

 یخنده  نهیبیرفتن از پله ها م نییکه با پا یزیچ نیاول

 نهیبلور دهیاون سف عیوس

  رهیگیتو ذهنش خنده اش م ادیکه م یصفت از



 هم اومدن  ازیبه به آقا آ_

، اونم  کننیبراش جا باز م دنیبا داد و اووو کش همه

اشکان  یکه روبرو نهیشیم ییو عمدا جا زنهیفقط لبخند م

 باشه شیون دختر کنارو ا

 شیساعت پ دو یبود از تندرو مونیپش یکم اشکان

 :گهیم فتادهین یکه انگار اتفاق یجور

 پاشو برو شامت رو بخور هنوز گرمه _

  ستیگشنه ام ن_

 :دهیرو به جمع ادامه م و

 ه؟یچه خبره بحث چ_



از بچه  یکی شنهادیکه دارن به پ دهیم حیبراش توض ماین

ببازه مجازات  یو هرک دنیو انجام مارقام ر بازی  ها

 کننی، مجازاتش هم بنا به اون فرد اعالم م شهیم

 یداخل باز نکهینباخته بود ، بدون ا یتا حاال کس ایگو و

و البته چشمهاش رو کنترل  کنهیبشه فقط نگاهشون م

که خنده اش از همه  یاون دختر یاصال رو کنهیم

تو  فتگریخوش صدا تر بود و اشکان بهش آسون م

  فتهی، ن یباز

نفر همون دختر  نیاول یخب موفق نبود و وقت یول

مجازات کردنش ، لبهاش  دنیاز د یواقع یخنده ا بازهیم

 ارهیرو کش م



 یتا وقت خندهیو اون بازم فقط م گهیم یزیچ کی یهرک

 :گهیم ازیکه آ

باشه که طرف بترسه نه  یزیچ کی دیمجازات با _

 بخنده  یه دنشیبا شن نکهیا

بهش نداده از  یتیکه اهم ریبه صورت حر زنهیاشاره م و

 که نشسته  یهمون لحظه ا

  رسهیبه ذهنم نم یزیپس تو بگو ، من که چ_

 میریبهش سخت بگ ادیز ادیمنم دلم نم_

 ه؟یچ شنهادتونیشما پ ازیآره آقا آ_

که  یزیو با چ گنیم یزیچ کیکدوم از بچه ها  هر

  کننیسکوت م هیچند ثان یهمه برا گهیم ازیآ



 پاشه برامون برقصه  دیبا_

 نکهیبدون ا ریو حر شهیجمع بلند م یکم خنده  کم

 با اخم ساکتشون کنه  خوادیکه م شهیبترسه مانع اشکان م

 ستمیرقص بلد ن ادیخب من ز یول کنمیقبول م یاوک_

 نگفتم دیبعدا نگ

 :زنهیاز دخترا کف م یکی دهیسپ

 شهامتت رو عشق است _

تو  رهیم ریو حر کننیرو انتخاب م کیززود مو یلیخ

  ستهیا یسالن م یباال کیکوچ یفضا



سواله،اون حرف و زد  یجا ازیآ یبرا طونشیش لبخند

و خودش مثال بهش آوانس بده  تونمیبگه نم ریکه حر

  یبرقص ستیالزم ن یکه اوک

حرکات  دنیهمه با د شهیکه آهنگ شروع م نیهم

 از خنده شنیم نیپخش زم ریحر
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  شیو زرنگ یاز زبل خندهیهم م ازیآ خود

آهنگ فقط دستهاش رو کنار صورتش  تمیکه با ر ریحر

و چپ و راست  نییهماهنگ با چشم و ابروش باال پا



، از  نیرو زم کوبهیم ییپا کیهم  یو گاه کنهیم

کردن و با  میبه تعظ کنهیو شروع م ستهیا یحرکت م

 :گهیخنده م

 خوشتون اومده باشه  رمینظیب یاز اجرا دوارمیام_

ها اظهار  ی، بعض فرستنیم کیبا خنده براش ال همه

  دنیبوده که تا حاال د یرقص نیکه بهتر کننیم

 

کم کم بچه ها بلند  دنیکردن و خند یباز یاز کل پس

که برن بخوابن هرچند اشکان بهشون گفته بود  شنیم

 یبرا یجون گهیا دام شهیپالن هامون تو عصر گرفته م

 نداشتن. ینیشب نش یادامه 

 



 

 

 ریحر

 

راه انداختن ، گروه با  ونیکه آقا یاز بساط کباب بعد

مونده رو ضبط کرده و دم  یپالن ها یمضاعف یانرژ

  میشیرفتن م یغروب آماده 

و  گهیم یزیچ کیداره  یکه هر کس یاون شلوغ تو

 :پرسهیسمتم و م ادیم یداوود یاقا رهیگیم

 ؟یریم یک با_

 که اومدم  یهمونجور_

 از؟یبا آ_



 کنمیبود و با خنده چشمهام رو گشاد م دهیپرس متعجب

  نایبال بدور ، با مرجان ا_

 نیکه اول رهیم زنمیو با گفتن بهت زنگ م خندهیم فقط

 رونیبره ب الیخودش از و نیماش

که  نشیمرجان و ساکم رو بگذارم تو ماش شیبرم پ امیم

  گذرهیه مسخره اش از کنارم ماون آدم با نگا

روز رو بهش اخم کرده بودم و تو دلم براش خط و  تمام

  دمیکشینشون م

رو سرش  شبشیاون حرکت د یاگه تالف ستمین ریحر

 هم نکرد یمعذرت خواه یحت ارمیدرن

 صندوق رو ببندم  خوامیبدو م ریحر_



از افکار در حال  یشخندیو ن کنمیهام رو تند تر م قدم

تو  کنمیم کیرو ال یور هی یارویاون  ینم براشد دهیچ

 ذهن خودم.

 

 

اونقدر دلتنگ خونه و بابا و  کردمیفکر نم چوقتیه

 با احساسم بشم  یادیمامان ز

برم بخوابم  خواستیاز حدم دلم نم شیب یوجود خستگ با

 و تنهاشون بذارم 

 هیبه چرت زدن پاشو برو  یزنیم یدار گهید زمیعز_

که انگار  یکنیرفتار م یچرا جورو بخواب  ریدوش بگ

 ؟یماه خونه نبود کی



من  یول یندار یجور احساسات درک نیتو از ا میااا نس_

  دهیکش یدخترم چ فهممیم

  شمیخنده از جام بلند م با

خودتونه اونقدر  ریتقص یول بهیخودمم عج یراستش برا_

 نیا یو به اندازه  نمیبش خوادی، دلم م دیبارم آورد یاهل

 نگاهتون بکنم  ریس یروز دور دو سه

و فنجون به  لشیموبا یبه صفحه  رهیخ یهمونجور مامان

 :گهیدست م

تو کارت بزرگ  ییخوایم یاوووووه پس چه جور_

چند هفته  یبرا ادیم شیبعدها پ گفتیم ی؟ کام یبش

 و... گهیشهر د هی یریم



 ؟یگفت یچ_

بابا رو با چشم غره  یجد یادیزده جواب سوال ز هول

 :دمیمامان مبه 

بابا  دهیکش شیرو پ گهیبحث ده پونزده سال د ییدا_

جون من فعال بتونم تهران خودمون رو آباد کنم هنر 

  کنمیشهرها فکر م ی هیکردم، بعدا به بق

  ندازهیشونه باال م مامان

 نیاستعداد تو اون پونزده سال ممکنه هم نیبا ا یول_

 .... ندهیتابستون سال آ

 دلم ، شبتون خوش  یزایزخستم ع یلیمن خ_



 یمامان من ک نیا ایسمت اتاقم ، خدا زنمیم میج و

شناس باشه ، البته مثل روز  تیموقع رهیبگ ادی خوادیم

  زدیبرام روشنه عمدا داشت اون حرف ها رو م

خونه امون ، حق خودم رو فقط اون  ادیعمه ب نباریا بزار

 ازش رمیبگ تونمیموقع ها م

 بعد بخوابم  رمیبگ دیبا یدارم ولحال دوش گرفتن ن یوا

و بدون در نظر  ادینصفه شب هم باشه مامان م چون

 کنهیم دارمیاز حال و روزم ، ب یبعد چیگرفتن ه
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بچه ها تموم شده و هر کدوم مشغول جمع کردن  کار

 گوشه از صحنه ان  کی

 یبرا دعوت تی، چند بل ندازمیم فمیبه ک یدل نگاه دو

 یآورده بودم بدم بهشون ول نایمحسن ا یتئاتر پنجشنبه 

 نه  ای یکار خوب دونستمینم

و شهرت  ادیز یبودن با مشغله  یهر حال همه افراد به

... 

  نیرو بب نیا نجایا ایب ریحر_

بعد از  یچند هفته گذشته  نیاشکان که تو ا یصدا با

  سمتش رمی، م میبا هم دوست شده بود یلواسان کل

  میریدوباره بگ دیرو با نیفکر کنم ا_



 نمشیکن بب یپل_

 

 یسرم و به معن شهیکه تموم م یا هیثان ستیصد و ب پالن

 دهیم حیرو توض رادیکه ا دمیمنظورش تکون م دنینفهم

 شهیبهتر م میریو اظهار داره دوباره بگ

نداشت و البته خودت بهتر  یمشکل چینه به نظر من ه_

 یدونیم

 یکرده م یکه باز پل ینگاه به پالن کیمن نگاه به  کی

 :گهیاندازه و کوتاه م

 دمیبه خرج م تیدارم حساس یادیمن ز دیشا_

 نه صد در صد دیشا_



 :پرسمیم کنمیم فمیکه دست تو ک ینیو ح گمیخنده م با

 سرت خلوته؟ ندهیآ یپنجشنبه _

 شهیم یاش طوالن رهیجواب دادنش با اون نگاه خ یوقت

سمتش ، از دستم  رمیگیف مکارت و بدون حر

و جواب  زنهیلبخند م خوندشیو همزمان که م رتشیگیم

 :دهیم

 وقت دا... شهیهم یدعوت اختصاص کی یبرا_

خنده اش کمرنگ و  نهیبیها رو که دستم م تیبل ی هیبق

 مونهیحرفش تو دهنش م

تشکر از بچه  یبرا ه؟یچ تیهمه بل نیا دنیخر لیدل_

 کرد یم تیفاهم ک یبستن کیها، دعوت به 



تئاتر  نکهیبه خاطر ا شتریتشکر هم هست اما ب یمسئله _

 دشینیبب دییایگروه خودمونه خواستم ب

  شهیم تیبل یمشغول خوندن برگه  دوباره

 ؟یرو خودت نوشت وینگو که سنار_

  نهیدعوتم هم لیدل_

کردم  یمدت سع نیکه در تمام ا یآدم کیلحظه  همون

باهاش رفتار کنم  یلوس بازو به دور از  یکامال حرفه ا

 :دهیاشکان جواب م یبه جا

افراد فروش  نیکه با دعوت ا نهیا لتیهم دل دیشا ای_

 دیکن نیرو تضم تونیبعد یاجراها



اما کامال  کنهیم میعصب بیجمله اش عج کی همون

 سمت چپم  گردمیآروم و با لبخند برم

کامال غلطه چون اوال همش چندتا  تتونیمتاسفم که ذهن_

دوستان دست اندر کار و دوما اگر فروش  یبرا تهیلب

بگم اصال  دیوجود شما باشه که با لیقراره به دل شتریب

  دیستیدعوت ن

 

کردم بدون خسومت  یخودش بود تمام مدت سع ریتقص

  ستیکه ن ستیدست بردار ن یباهاش رفتار کنم ول

و  ادیازش بدش ب یتا حاال نشده کس گفتیم مرجان

موضوع براش سخته که االن جلو من مثل  نیهضم ا دیشا

 کنهیرفتار م وونهیآدم د کی



که  یو از همونجا بلند جور هیسمت بق رمیحرف م بدون

بشنوه و بفهمه اصال حرفهاش برام مهم  یور هیاون آدم 

 :گمیم ست،ین

جشنواره  یتئاتر سال که قرار برنده  نیبهتر تیبل یک_

 خواد؟یباشه رو م

خودمه  ینوشته  فهنیم یو وقت گهیم یزیچ هیکس  هر

 شنیها تموم م تیزود بل یلیخ

رو به  تیکه وضع گردمیبرم مونیپر و پ یلبخند با

 یول گردونمیچشم م ی، کم نمشیبیرخش بکشم اما نم

بچه  یحرفها دیو نشن دیکه ند فیانگار واقعا رفته و ح

 ها رو.

 



 

نگفتم  هیروز پنج شنبه است و هنوز به محسن و بق امروز

 اجراشون  دنید یبرا انیقرار ب ایک

 نیح شهیپس مثل هم رنیاسترس بگ یالک خواستمینم

و انگشت  کنمیلبخند نگاهشون م کیآخرشون با  نیتمر

 رمیگیرو زود به زود براشون باال م کمیال

 

 ؟یدیبه خودت رس یادیچه خبره امروز ز_

 بلندش رو بپوشه راهنیپ کنمیم کمکش

 ندهجو  یام الک شهیمن مثل هم_

و الک  یپوشیجلو باز م یمانتو شهیکجا هم گهینه د_

 یکشیو از همه مهم تر خط چشم م یزنیم



 :گمیتو بازوش و با خنده م کوبمیم

 البد امروز دوست پسرم رو هم دعوت کردم _

   رهیگیو دوتا بازوم رو م گردهیبرم هوی

 31_پارت#
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 زدم به هدف یدید_

لباسش  پیتا ز ستهیپشت بهم با مکنیمجبورش م دوباره

 رو درست کنم 

کم به خودم برسم  هیگم شو ، امروز هوس کردم _

 تئاتر جشنواره باشه ها و ... نیقرار بهتر یناسالمت



 میهنر کن یلی، ما خ یکه به ما بست یدیام یبرا رمیبم_

 یآخر جشنواره رو به عنوان تماشاچ فیرد یمجان تیبل

که نه  ین سقف توقعت رو کمو تمام ، او میاریب ریگ

 نییپا اریکال ب

 

 یتو بازوش که کال خنده  زنمیمحکم تر از قبل م نباریا

  شهیمسخره اش قطع م

 ؟یزنیحرف ها رو نم نیکه ا یجد_

 ،  کنهیباشه نگاهم م دهیکه ترس یآدم مثل

 :دمیم ادامه

بگو  یکار کردم؟ ال ویمن چقدر رو اون سنار یدونیم_

 ام با تو هم نظرن؟ هی،بق ینکیم یشوخ یکه دار



،  یدیرو ند نیاوووو آروم تر بابا مگه خودت تمر_

بردن استرسم  نیاز ب یمنه برا ی وهیش نیکردم ا یشوخ

 برد نشم یبرا یحس تشنگ ریکه درگ کنمیبه کم فکر م

 ات رو با هم ببرن  وهیمردشور خودت و ش_

 مردشور تو و اون خط چشم کجت رو ببرن _

 کنمیچک م یقد ی نهییراستم و از آ سمت گردمیبرم

  نمیبینم یصورتم رو ، اما کج

 :زنهیو آروم پچ م شهیسرم ظاهر م پشت

  مونهیخودمون م نیب دمیقول م هیچ انیبگو جر_

 نیاز اون حالت چشمک زدنش ح خندمیبار من م نیا

 حرف زدن



که تو ذهن  ستین یخب اون یکه هست ول انیجر_

 خالق توئه 

اول رو رزرو  فیرد یها تیبل شتریبمحسن گفت که _

 ان؟یقرار امروز ب ایک یکرد

  دمیتکون م یسر

 محسن قرار بود بهت نگه_

 تونهیمگه م_

نه متاسفانه جراتش رو نداره ، اشکان و دوتا از _

پشت صحنه رو  یاز بچه ها یسر کیو  گرهایباز

 دعوت کردم 

 زنهیکش دار م یسوت



 ست؟ین یووددا یهمون آقا یگیکه م یاشکان نیا_

پر  تونمیکردنه و منم تنها م یقصدش فضول فهممیم

 تاسف تر از قبل براش سر تکون بدم 

 شهیکم کم سالن داره پر م فهممیو م رونیب رمیاتاق م از

  ستیاول ن فیرد یاز مهمونها یو خبر

 دارن  یلمبرداریبودن فقط صبح ف گفته

 یبه پرده  دوزمیو چشم م نمیشیم میشگیهم یجا سر

 روبروم  میخز

بود هرچند اون خودش گفت  ومدهیکامران هم ن ییدا

 برسه  ریممکنه د



هم که همون اول راست و پوست کنده گفت  مامان

چون  ستمی، اصال از دستشون ناراحت ن ادیب رسهینم

منحصل به فرده و مامان هم که قربونش  یهرکس قیعال

تا معلومه بابا رو هم که اصال دعوت نکردم  فشیبرم تکل

 نه  ای ادیم نمیبب

 

چون به  شمیبلند م ادیم رونیکه از ب یهمهمه ا دنیشن با

 دنیاز د یناش جاناتیحتم اون سر و صدا مربوط به ه

 باشه  دی، با ونیزیمحبوب و معروف تلو یمجر

غرور و  شهیبرام معلوم م نمیبیصحنه ها رو که م نیا

  ستینمردم  یرفتارها نیربط به ا یاعتماد بنفس اشکان ب

 به نظرم آزاردهنده است  یکه هنوز هم گاه یغرور



و  یداخل و تک تک بعد از احوالپرس انیم باالخره

  ننیشیسر جاهاشون م ییخوش آمد گو

من که  دنیاوله با د فیوسط رد قایکه جاش دق اشکان

 فیاز سمت راست همون رد یصندل نیآخر رمیم

جاش  و پس از عوض کردن شهی، دوباره بلند م نمیشیم

کتش  یباز کردن دکمه  نی،ح نهیشیبا مرجان کنارم م

 :پرسهیبا لبخند م

 دور؟  نقدریچرا ا_

 ندازمیباال م شونه

 نمیبش نجایا شهیعادت کردم هم دونمینم_



از حرکات رو از دست  یلیخ دنید ستین یعادت خوب_

 یدیم

  شنیهمه حرکات قبل از اجرا شدنش تو ذهنم مرور م_

نوشته هات تو  یاجرا دنیا دکه ب یعشق نیپس ا_

و صرفا به خاطر تازه کار  هیشگیهم شهیم داینگاهت پ

  ستیبودنت ن

تو قطعا به خاطر تازه کار  ییغرور و خودستا نیا یول_

 بودنته 

 به پشت سرمون  زنمیخندونش اشاره م یچشمها یجلو

 بد نبود  یزدیلبخند م کمیاون طرفدارات  یبه رو_



حتما بهت  یروز هیه باش ادتیحرفت رو  نیا_

 کنمیم شیادآوری
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 اما دمیدیصحنه ها رو م شتریب نیدر طول تمر نکهیا با

 یها میبا اون دکور و لباس و گر یاصل یاجرا شهیهم

 داشته برام  ینیریش یخاص تازگ

 شتریو ب ابهیم انیپا یدردناک ال غیآخر با ج ی صحنه

و کف  شنیمن از جاشون بلند مافراد سالن به دنبال 

  زننیم



بود که تا حاال از  یا یباز نیبگم بهتر تونمیجرات م به

 بودم  دهیبچه ها د شتریب

به  ییاز نشستن دوباره محسن با خوش رو پس 

و ضمن تشکر  گهیمهمونهام خوش آمد م یاختصاص

 نیروت یها و چند جمله  نندهیحضور ب یکردن برا

 باهاشون یشگیهم

تئاتر  یها من جمله ما که برا یو بعض فتنیا مه پرده

  میشیاز جامون بلند م میستین یبعد

 دختر  یحرف ندار_

 :دمیمرجان رو با خنده م جانیه جواب



کمتر از  دیدیکه د یزیبگم چ دیقربونت گلم ، با_

  شهینصفش فقط به من مربوط م

 بود  یبه هر حال عال_

همه با باال دادن اشکان آخر از  یهم نظرن ول بایتقر همه

 :گهیابروهاش م

 بهتر هم باشه  تونستیم_

چون مطمئنم از لج حرف قبل از شروع اجرا  خندمیم فقط

که  کنهیم دیگوشم تائ ریحرف و زده ، مرجان هم ز نیا

داده که  ینظر نیهمچ شیکار ژیفقط جهت حفظ پرست

 بخندم  شتریب شهیباعث م



بدون کنترل  خوبه که اونقدر لبهام یادیحالم ز انگار

 ذارنیم شیشدن و دندون هام رو به نما

کنم  یازشون خداحافظ خوامیکه دم در سالن م نیهم

  رسهیمعرفتم هم م یب ییدا

سالم  یکه بلند و پر انرژ کنمیحرف نگاهش م بدون

هم که انگار  هی، بق دهیو داره با اشکان دست م کنهیم

  دنیگرم جوابش رو م شناسنشیم

نگاه  میکه اون ن کنمینگاهش مبدون حرف  همچنان

داره کنترل  هیحرف زدنش با بق نیمثال ترسونش ب یها

  رهیگیلبهام رو ازم م

 خانوم  ریسالم حر کیعل_



 یکرد رید شهیمثل هم ییدا_

 منو ببخش  شهیمثل هم_

و  دمیبهش نم یجواب یول خندنیلحنش م دنیاز شن همه

بچه ها با توپ پر  ی هیپس ار رفتن اشکان و بق

 سمتش گردمیبرم

برام ارزش  یلیبودنت خ نباریا یدونیخودت هم م_

 داشت 

 ینامرد یلیخ ؟یکردیدعوتم م یالک شیدفعات پ یعنی_

 دلم شکست

نبودن ، دلم به  نجایخانواده ام ا یکدوم از اعضا چیه_

 بودن تو گرم بود 



تو چشمهاش که  کنهیو مجبورم م دهیام رو باال م چونه

 شده نگاه کنم  یجد

 یدیفهم یندار اجیاحت چکسیه یتو به دلگرم_

  ادیمامان به خاطر باباست که نم دونمیم_

برام  رتیمس اد؟یکه ب یندازیپس چرا هربار بهش رو م_

 یبه رو یزیچ چیآشناست پس بهم اعتماد کن و ه

 خونه  یرفت اریخودت ن

 سخته_

 یومدیچرا ن یمنتظره بگ یه میخونه نس ی، رفت ستین_

 یول یمیبه باز کردن همون موضوع قدتا شروع کنه 



 فهمنیم یچون به زود یدیاجازه رو نم نیخب تو ا

 خودش  یانتخاب ریتو مس شهیم یدخترشون چه آدم موفق

هنوز اونقدر قشنگ  تیواقع یحرفهات قشنگه ول_

  ستین

 زنهیم یچشمک

مطمئنم حاال  نویا شهیقشنگ تر هم م نیاز ا یبه زود_

 ینیریش میبخور یزیچ هی میبر یا هیپا نمیبگو بب

 امروزت تیموفق

  شیدیتو که ند_



کش اومده  یاز تو چشمهات و اون لبها تشیرضا یول_

بچه ها رو  نیبار تمر هیبگم من  دیات معلوم بود و با

 نه؟ ای یدیم ینیریبودم قبال ، االنم طفره نرو ش دهید

 من؟_

 پس نه من _

ن بخندم و حس خوب حرفهاش رو با او تونمیم فقط

 بلند صدام بهش نشون بدم نیطن

 33_پارت#
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  رسونمیباشه مامان جون گفتم که خودم رو م_



 بشم دختر خوبم ینذار عصب ریحر_

 بگم:  یعجله ا شهیو باعث م تیپر از جد هشدارش

  فتمیچشم چشم دارم راه م_

 

 شیپ گردمیو برم فمیته ک کنمیرو کالفه پرت م یگوش

  یربرداریتصو یتا از بچه هااشکان و چند

 رمیدارم م گهیمن د دیدوستان خسته نباش_

کوتاه به  یا هیو پس از توص شهیاز جاش بلند م اشکان

و  شهیمیکه البته دوست صم دشیجد اریدست زیکامب

 سمتم  ادی، م وستهیصرفا جهت کمک به گروه پ



 گهیساعت د کیرو ؟  رونیب یهوا ینیبیکجا مگه نم_

  میریهمه با هم م شهیم کارمون تموم

، تو برو به  ستیبد ن ادیبرم هوا هم ز دیراستش با_

 کارت برس خداحافظ بچه ها 

سمت  رمیم دمیکه براشون دست تکون م یهمونجور

  یورود

سپرم دست بچه ها  یم کنمیساعته کار رو تموم م مین_

 عجله نکن 

برو نگران  کنهی، مامان کله ام رو م قهیدق کیتو بگو _

 گمیم اطنیاز بچه ها هنوز نرفتن تو ح یلیاش خنب

  ییجا هیبرسوننم تا 



فردا اگر  یخوبه ، پس برو که بهشون برس ینجوریا_

 دوره  شنیلوک ایبارون بود ن

بود چندتا کار عقب مونده دارم  نیاره خودمم نظرم هم_

  دمیخونه پزش رو به شماها م مونمیم

  رونیب رمیم یله او عج ندازمیبراش ابرو باال م طنتیش با

 

 یانگار غرورش رو هم م دایجد ومدیاشکان خوشم م از 

من بود البته اگر  یبرا یدیدوست خوب و مف دمیپسند

فاکتور  کردیم جمیرو که گ بشیعج یاون نگاه ها

 رمیبگ

 



 اطیمونده تو ح نیتنها ماش نیرو خدا شانس ما رو بب تو

 تیاهم یب کنهیهست که من رو مجبور م یمتعلق به کس

 یبارش برم سمت در ورود یو آماده  یابر یبه هوا

البته که سرش تو  نتمیجلب توجه نکنم تا نب کنمیم یسع

 یپوش یو نارنج یو الحمداهلل حواسش به من عسل هیگوش

  ستین اطمیچند رنگ ح یفضا ههیکه شب

 

و فکر  کنمیدست هام رو باز م شمیکه دور م یکم

  کنمیم

  یبر نیبا ماش یعال یهوا نیامحضه تو  یوونگید اصال



 یبرسه به مهمون ریو اگر باعث بشم د نباریمامان ا ییوا

عالقه  چیعمو کله ام رو بدون در نظر گرفتن ه یخونه 

  کنهیم یا

و  ابونیتا برسم سر خ دارمیتر برم عیقدم هام رو سر پس

  رمیدربست بگ کی

بار هزارم  یو برا گذرهیاز کنارم م ینیلحظه ماش همون

مدت  نیسوپر استار تو ا یکه آقا کنمیخدا رو شکر م

 مودبانه داخل آدم حسابم نکرده  یلیخ

 نجایا دمیشدنم با بچه ها فهم یمیصم شتریپس از ب چون

هستن ،  یزیو خانواده اش تبر کنهیم یزندگ یمجرد

 نیو سه ج نیبود که دو ج نیهام ا دهیقسمت بد شن

  رهیگیدوست دختر م



شروع شده و  ییهوی یلیکه خ شهیم یجمع بارون حواسم

  نیانگار قطراتش کورس گذاشتن زودتر برسن زم

و  رسونمیکوچه م یکنار واریعجله خودم رو به د با

تا با چشم دنبال  رمیگیسر و صورتم م یرو رو فمیک

 پناهگاه بهتر باشم  کی

و با  رهیگیکه دنده عقب م یرنگ دیسف نیماش دنید یول

تو دلم زمزمه  شهیباعث م "ار شوسو ایب" گهیم یتک بوق

از طرف خداست برو مهم  دیناشکر نباش شا ریحر"کنم 

 "ضیو بعدش هم صد در صد مر ینش سیکه خ نهیا

به دنبال داره از اونا که گند  یضیمر شهیهم زییپا شروع

  زتییبه کل پا زنهیم



چون تلف کردن وقت  نیسمت ماش رمیبا عجله م پس 

 یمعن یب

و  زیر "ممنونم"جواب  یحت ایهم کنه نگا نکهیا بدون

  فتهیآرومم رو بده راه م

حرف  یرو از رو یکس ینبودم که الک یآدم چوقتیه

به خودم  کنمیم یدور و برم قضاوت کنم پس سع یها

  نباریبا ادب تر باشم ا یکم امیب

ام  دهیبارون دنده عقب گرفت و ناد نیتو ا نکهیا البته

 باشه  لیدخ تونهیم میتصم نینگرفت هم در گرفتن ا

 وجود داره؟ یخنده دار زیچ_



با خودش هم  تونهی، آدم نم بندمیسوالش دهنم رو م با

 بخنده
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 ام  یزییپا ینه ، عاشق هوا_

 دختر ها  یمثل همه _

 ازهیداره خم کنمیکه حس م گهیحوصله م یب یجور

  کشهیم

 :دمیم حیتوض شتریب



 هیحرف هاست من خودم  نیاز ا شتریه بمن مسئل یبرا_

  زمییدختر پا ییجورا

  ندازهیبهم م ینگاه

 پسر زمستانم؟ یعنیمنم متولد اسفندم _

اش و  انهیاز طرز فکر عام دمیو سر تکون م خندمیم

به  کنمیسمتش و شروع م گردمیچرا کامل برم دونمینم

 ارهیازش سردرنم یزیکه مطمئنم چ یزیدادن چ حیتوض

و  اتیروح یهر آدم دینی، بب ستین نیمن امنظور _

فصل و من همزاد  کی ههیظاهرش شب یحت ایافکار و 

  زمییپا



منظورم رو که متفکر  فهمهیواقعا انگار نم نباریا

 سمتم  گردهیبرم

 اونم از ظاهر  دیفهمیم یچه جور نویا_

 کنمیرو گشاد م چشمهام

 خوادیم رتیچشم بص_

 ههیبنده شب نمیبب دیبگ رتیچشم بص یاوه خانوم دارا_

 هستم  یچه فصل

  یبه جوابش برس یتونیفقط خودت م_

 نداشته باشم  رتیو اگر چشم بص_

 زنمیلب م رونیب یو فضا شهیو رو به ش خندمیم



از همه  شتریکه بهتر و ب دیبپرس یپس از کس_

  شناستتونیم

 مثل؟_

باهاش  یکه از بچگ یو خواهر یبرادر ایمثل مادرتون _

که خوب با  یمیدوست صم کی یحت ای و یبزرگ شد

 آشنا شده  اتتیاخالق

 تنها تکون دادن سرشه  جوابش

برم تلفنش  یبگم نگه داره با تاکس خوامیکه م نیهم

 تا جواب بده  رمیگیو زبون به دهن م خورهیزنگ م

  هیبفهمه ک ندازهیبه صفحه اش نم ینگاه مین یحت اما

  زنمیحرفم رو م پس



  شمیم ادهیجا پ نیمه یخان یممنون آقا_

  ومدهیبارون هنوز بند ن _

  رمیگیم یآروم شده ، فورا تاکس یول_

 خوامیو تا م ابونیکنار خ کشهیرو م نیحرف ماش بدون

 :گهیبشم م ادهیپ

 انیتا پا میدار یهنوز زمان کاف نکهیبا توجه به ا_

چه  ههیشب یو بفهم یکن من رو بشناس یسع مونیهمکار

 دونستنش شده  ریذهنم درگ بیهستم چون عج یفصل

درجا رد کنم خواسته اش رو چون شناختنش تنها  خوامیم

 فهمهیانگار م یول شدیموضوع تموم نم نیبه دونستن ا

 :دهیکه ادامه م



وقته از مامانم دورم به خاطر کارم، خواهر و  یلیخ_

 یدارن و در آخر دوست یسن یبرادرم هم باهام فاصله 

داشته باشه نه  رتیو چشم بصکه اونقدر من رو بشناسه 

 ندارم 

 

با لحن مثال غم  یاصال مطابقت طونشیش ی افهیق اون

 یو سع دمینداره پس آب دهنم رو قورت م زشیانگ

 جواب بدم یعاد کنمیم

 خ... یول یخان یآقا کنمیمن تالشم رو م_

 م؟یاالن دوست یعنی نیا_

آب  گهید کباریبه دستش که جلو دستم باز کرده  رهیخ

  دمیم رو قورت مدهن



 :دمیتو دستش و سر تکون م گذارمیانگشتم رو م چهارتا 

 ..یول میدوست_

  کنهیزود هم دستم رو ول م یلیو خ دهیفشار نم ادیز

 مونیقدم دوست نیاول یپس اون در رو ببند تا برا_

 برسونمت مقصد 

 دوره و ... یکم رمیمس شهینم ینجوریآخه ا_

به  یز االن شروع کنکن ا یتعارفات سع نیا یبه جا_

 یول ادیخوشم م یگاه یابر یشناختنم ، مثال من از هوا

 یعاشق سر شدن انگشتهامم ول نکهیا ای زارمیب یگاه

 متنفرم  مینیزدن ب خیخب از 



مانندش  وانهید اتیاخالق حیبه توض دهیادامه م یهمونجور

بپرم وسط حرفهاش تا بگم سر چهار  خوامیو هرچقدر م

 چهیپیم یو وقت دهیسمت راست، فرصت نم چهیب دیراه با

مامان و  غیج غیاز ج کشمیم یغلط پوف کالفه ا ریبه مس

 دندیکشیبابا که تو خونه انتظارم رو م یچشم غره ها

 

 شد  رتیدستگ ییزهایچ هی ایبازم بگم _

بود که خودتون هم  نیا دمیکه فهم یزیراستش تنها چ_

و  هیچ قتونیعال دیدونیو نم دیشناسیخودتون رو خوب نم

 هست  یچطور

 

 ندازهینگاه به جلوش م هینگاه به من  هی



 ؟یمطمئن_

 بله_

دور بزنه و بعد از دادن آدرس  زنمیسپس اشاره م 

 فکر کنه قشیبه عال دیبا یکه چه جور دمیم حیتوض
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به  خورهیزنگ م کباری قهیکه هرچند دق شیگوش یصدا

  رهیگیرو ازم م کالم یتکرار رشته 

 :گهیو م خندهیکه م کنمینگاهش م یسر جور اخر



 من عادت دارم به صداش _

 بوقم نجایمن ا یعنیخودخواهانه  چه

 ای صدایبهتره ب دیاگر کال قصد جواب دادن ندار یول_

  دیخاموشش کن

 دنیو پس از د خورهیخودم زنگ م یلحظه گوش همون

به  ینه نگاه ای جواب بدم نکهیخونه دو دل از ا یشماره 

  ندازمیم میکه هست یابونیخ

 یچون مطمئنم صدا کنمیم جکتیپس ر میکینزد خب

 کنهیو ابهتم رو سوسک م زنهیم رونیب یمامان از گوش

 آدم  نیجلو ا



 نیح میو مرد کنار خورهیبالفاصله بازم زنگ م یول

حرف خودم رو به خودم  یاخطار ابونمونیتو خ دنیچیپ

 :گردونهیبرم

خاموشش  ای صدایبهتره ب یقصد جواب دادن نداراگر  _

  یکن

  رهیگیام م خنده

 بگه جرات ندارم جواب بدم  یچ خوادیم دونمیمامانمه م_

بگه  یزیچ خوادیبه صورتم و انگار م دوزهیرو م نگاهش

 زنهیو اشاره به جلومون م شهیم مونیپش یول

 کدوم مجتمعه؟_

  رمیگیم شییهوی تیاز اون جد نگاه



  یتیاون ساختمون کبر دینگه دار نجایهمممنون _

  یشیم سیجلوتر خ رمیصبر کن م_

 نیپس از توقف ماش و دمیحرف سر تکون م بدون

  شمیم ادهیو پ کنمیتشکر م یبا لبخند شهیبرعکس هم

مثل برق خودم رو  شهیو دور م کنهیکه حرکت م نیهم

  رسونمیبه دم در واحدمون م

و دست  شهیباز م و نچرخوندم در با شدت دیکل هنوز

 تو خونه  کشدمیمامان م

کنترل کنم از اون مدل  تونمیوسط خنده ام رو نم نیا

  ثمهیخب یمامان که مطمئنم کار زن عمو یمو

 تو اتاق  کنهیم پرتم



فقط پنج  نمیبرو حاضر شو بب یخندیم یکوفت به چ_

لباسم برات  قهیدقت کن پنج دق یفرصت دار قهیدق

 گذاشتم رو تخت

تو سالن و همزمان که مانتوم  گردهیبرم یقیعمنفس  با

  ارمیرو درم

 :گمیکه دوتاشون بشنون م یجور بلند

مامان  یسالم ، منم خوبم دلم تنگ شده بود برا کیعل_

ساعت  ۴من با  دیمهربونم بله درست فکر کرد یو بابا

 هم دلتنگ.. یدور

 کمکت کنم  امیب ییخوایم ـــــریحر_



وحشتناکه که  یبه قدر دهیه مک یشنهادیمامان و پ غیج

 قهیتا قبل از پنج دق دنیتند تند لباس پوش کنمیشروع م

 آماده شدن  یکه بهم داده برا یا

 

  میمن حاضرم بر_

رو با کش مو  میبافت عجله ا یکه دارم دنباله  یحال در

و رو به  رمیگیسنگر م یکنار بابا به نوع رمیم بندمیم

 :دمیادامه م کنهیش ممامان که داره المپ ها رو خامو

باال  یو بد یچطوره موهات رو جمع کن گمیمامان ...م_

 و با لباست... ادیبهت م شتریب ینجوریا

 ه؟یمنظورت چ یچ_

 :گمیبه دادم برس م نهیا شیبه بابا که معن ینگاه مین با



 یشیجذاب تر م یلیباال خ شونیبد یندارم ول یمنظور_

 قربونت برم 

کنسول  ی نهیآ یو جلو کنهیمالمپ ها رو روشن  فورا

  کنهیتو راهرو خودش رو برانداز م

 بهتره؟ ینجوریآره حامد؟ ا_

نگاه به مامان که موهاش رو با  هینگاه به من و  هی بابا

 :دهیاندازه و سر تکون م یدست زده باال ، م

از من وارد تره وگرنه همه جوره  ریخب فکر کنم حر_

  زمیعز یجذاب



ترس مشهود پشت نظر دادن بابا ، از اون  کشمیم یپوف

رفتن ناچار تند تند  رونیب نیو ح کنمیشالم رو سر م

 :گمیم

زن عموئه و  شنهادیپ نیمطمئنم ا یمامان ول یخود دان_

کاش موهات رو فرق وسط  میاا نس گهیهمه م ونیاونجا م

 ینجوریمن شد و ا ریببخش تقص ادیبهت نم یکردینم

  یت امر اونتح یلیبه همه بگه تو خ خوادیم

حال حاضر فقط فرار راه چاره است ، آب دهنم رو  در

تو  کنهیرو که بابا برام پرت م یچیو سوئ دمیقورت م

 زنمیم میو ج رمیگیهوا م
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 سرت شلوغه  دمیشن ریحر یه_

پسر  اریبه سام دمیو حواسم رو م ذارمیرو کنار م میگوش

 عمه ام

ه قرار شلوغ تر هم بشه ، تو چه خبر تاز یدیدرست شن_

 پاس بشه  ستیمونده قرار ن یدو ترم باق نیا

  نهیشیآه مانند کنارم م یام با نفس عمه

پسر عقب مونده ،  نیشدم از دست ا وونهینگو که د_

  ستیمن ن ههیاصال شب



 یکیو اون  وهیظرف م شونیکیو زن عمو که  مامان

و مامان با  شنیتو دستشونه بهمون ملحق م ییچا ینیس

 :گهیدکور هست م یکه فقط برا یمعروف یهمون خنده 

حنا  یمن صرف کرد ریحر یژنت رو برا یهمه _

 جون 

و  شنوهیحرف ها رو م نیعمره ا کیعمه برم که  قربون

  ارهیذره هم کم نم کی

که  یبد راتیدوتا خ ینون بخور هی دیجون با مینس_

 عمه اش شده  ههیعشقم شب

  بوسهیلپ من رو محکم م انیپا یبرا و



 یکنم و ببوسمت ول دیجون منم دوست دارم تائ عمه

 برم خونه  دیکنم که بعدا با کاریچ

 ییرایپذ یمردا که تو قسمت شرق شیاز پ یعمو وقت زن

سر  رهیصاف م گردهیبرم ننیبینشستن و دارن اخبار م

 که حدسش رو زده بودم  یموضوع

لباس موهات رو فرق  نیمگه قرار نبود با ا زمیعز مینس_

 بود  نیکه سوسن هم نظرش هم یدی، د یوسط باز بذار

مامان و زن عمو  یجلو شهیکه هم یبا همون غرور عمه

 شهیو لباس مامان زوم م پیحفظ کرده رو ت

 نیمزون سوسن؟ اتفاقا ا دیریوا شما دوتا هنوز هم م_

 یموهات رو جمع کن دیزانوئه با کیلباس چون نزد

 از مد و فشن  فهمهیم یاصال سوسن چ



 دمیکه قربونش برم انگار نه انگار من به دادش رس مامان

 :دهیجواب م

و سوسن رو  میسر بزن هی میبر کنهیاصرار م ایهربار دن_

از مزونش  ذارهیتا نکنه تو پاچه ات نم یشناسیکه م

  رونیب ییایب

 جا نمونه از مامان و عمه کنهیعمو هم تالش م زن

ما کنار  یهاش رو برا نیبهتر شهیهم دیانصاف نباش یب_

اون روز خودت هم با سوسن هم نظر  میتازه نس ذارهیم

  یبود

و سر تکون  زدمیفقط بهش لبخند م یکه الک یدید_

  میبر میتا بتون دادمیم



به بحث مامان و زن عمو که کنار هم  تیبدون اهم عمه

 :پرسهینشستن ازم م

به  یه دار، خوشحالم برات ک دمیشن یخوب یخبرها_

 یرسیم تیواقع گاهیجا

 یلیشروع خ یخب برا یول دمیالبته هنوز زوده بگم رس_

 یو عوامل فن گرانیباز نیخوبه کار با همچ

به  لمیف یمنتظر ای یدیکنارش هم به نوشتن ادامه م_

 اکران برسه

رو حاضر کردم اما  لمنامهیچندتا ف یراستش موضوع کل_

 ییکارم و تقاضاها یکی نیخب آره منتظرم بعد اکران ا

شاخصشون رو مشخص کنم  نمیبیکه فعال خوابشون رو م

 است رانیا نجایکه ا یدونیم



 :گهیفشردنم به خودش کوتاه م با

 شینیبیهم م تیمطمئنم تو واقع_

 یدادیم نانیبه من اطم ینجوریهم ا کباریاگر فقط _

 مامان ، االن فوقم رو هم گرفته بودم 

 گهیم شیحسود تینها رو سام با نشون دادن نیا

ساعت مشغولشون  کیرو که مطمئنم کم کم  ییموها

   زمیریبه هم م عیبوده محکم و سر

حق اظهار نظر ندارن پس گم برو  یکیژنت یاشکال ها_

 از جمع زنونه 



بود که اصال  یبس موها و چشم و ابروش مشک از

که  اریبه پدر و مادر و برادر کوچکترش سات یشباهت

 ن نداشت هرسه بور بود

و  رسونهیدم راهرو م ی نهیخودش رو به آ دادیداد و ب با

بچه ها که تو  شیپ رهیآخر سر هم با حفظ غرغرش م

 کننیم یباز یاتاق پل

 

 :پرسهیتو دستهاش و م رهیگیدستم رو م ییهوی یلیخ عمه

 ؟یبازم موهات رو رنگ کرد_

دستم  یکیخجالت و خنده بافتم رو با اون  نیب یحس با

 دمیشون مبهش ن

 آره ، خوب شده؟_



 نه _

 و شنیگفته بود ، لبهام جمع م یجد یلیخنده و خ بدون

 :دهیم ادامه

 نیچرا از هم یخودت به اون خوشگل یرنگ موها_

 ؟یرسونیم بیبهشون آس یندار یاالن که سن

 :گهیشمرده با توپ پر م متیهم که فرصت رو غن مامان
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نه به نظر من نه  یتیاهم یحنا جون ول گمیمچقدر بهش _

  دهیباباش نم

 

 به سمت خودش گردونهیچونه ام رو برم عمه

 یموها یبه اندازه  یرنگ چیکه ه یدونستیکاش م_

  ادیخودت بهت نم

خودم  لیخب من دال یول دونستمیبهتر از همه م راستش

 رو داشتم

 :دمیرنگم جواب م یبه بافت شکالت رهیخ

عاشق موهام بودم و هستم  شهیکه من هم یدونیعمه م_

شروع کارم مطمئنا  یداشتم برا ازین تیجد یفقط به کم



رو به مامان و  نیا ستین یشگیرنگ گذاشتنها هم نیا

 بابا هم گفتم 

 ی افهیاون ق ستیکننده ن هیاصال برام توج لتیدل ریحر_

 ییرنگت اگر فقط بخوا ییحنا یبا اون موها نتیریش

 از االنت پر از جذبه باشه  شتریب تونهیم

از صدبار بهش گفتم و تو رو  شتریرو بگو ، ب نیهم_

 براش مثال زدم 

 ، از شانسم چه با عمه مچ شده  گهیمامان م نویا

که مامان و خواهر شوهرش سرش توافق  یموضوع تنها

 من بود یعوض کردن رنگ موها نیداشتن هم



 یزیچ دنیکه انگار منتظر شن کنهینگام م یحنا جور عمه

 از زبون منه 

 گهیماه د کیبعد امشب دست کم تا  نکهیا الیخ با

 :گمیم دنشیبوس نی، ح نمشیبینم

 گهید ینگام نکن ، دفعه  یباشه قربونت برم اونجور_

 روته  شیپ نالیاورج ریحر میدیکه همو د

 مطمئن باشم؟_

به مامان که مطمئنم دستم رو خونده سر  ینگاه مین با

 :دمیتکون م

 طمئن باش عمه جون م_



 رهیخ بیعج یمامان با حالت شهیکه حرفم تموم م نیهم

 .فهممیو منظور اون لبخند تو چشمهاش رو نم شهیام م

 

 

 

عامل مهم  هیمثل  شهیهم ادمونیتحت شباهت ز عمه

 لیو البته منم با کمال م میرفتار کرده تو زندگ

  رفتمشیپذ

که  اصرار داشت با برادر شوهرش شیدو سال پ یحت

 میحد عمه تو زندگ نیبود نامزد کنم تا ا یمهندس پزشک

 رهیرفته و م شیپ



نظر دادن در مورد موهام که به قول خودش بهش  پس 

 یبیچندان عج زیمن ، چ یرنگ کردنها نیا خوردیبرم

اون  یدلم تنگ شده بود برا ینبود و منم ته مه ها

که با رنگ  شونیفیو لط یو البته نرم میشیآت یموها

رفته  نیاز ب شتریو ب شتریپشت سر هم ب یذاشتن هاگ

 بود.

 

 

اتاقم  یقرارمون تو خونه موندم و با کنار زدن پرده  طبق

و بارون زده دارم  یو نشستن رو به اون منظره ابر

  سمینویم



 نیغروب تو ذهنم دارم ب روزیکه از د نهیا بیعج و

  کنمیو فصل ها کنکاش م یخان یشباهت آقا

بهش فکر  دیچرا با یول رسمینم یا جهینت چیبه ه هرچند

،  یو حل نشدن بیچون رفتارش برام عج دیکنم شا

اگر جذاب  یمرد حت کیکه  ستمین یوگرنه من آدم

 کنه  ریباشه بتونه ذهنم رو درگ

و دل  کنمیم شتریرو ب شهیکه داره پخش م یآهنگ ولوم

 کاغذ. یبه رقص قلمم رو دمیم

 

  



مامان کنار دستم تو  ییهوی شدن داریبا پد شهیهم مثل

سر تکون  کیپرم و پس از کم کردن موز یجام م

 :دمیم

 کبارتیچند وقت  یشوک ها نیبا ا یترسیمامانم نم_

 عمر قلبم کوتاه بشه 

 تونهیم یصوت یآلودگ نیتو ا یخودته کدوم خل ریتقص_

  سهیبنو

 ؟یخواستیم یزیمن ، چ_

 ت گرفتم برات وق الیظهر از مر یدوشنبه طرفها یبرا_

 یدار یگفتم چه عجله ا یزیچ هیمن  شبیبابا د یا_



رو  نالتیاورج یاز اونجا که به عمه جونت قول نسخه _

 یبرگرده بگه نتونست یوقت بدقول نش هیگفتم  یداد

 یکن تیدختر ترب

  شیشگیاز اون لحن هم خندمیم

حرفها زده  نیعمه از ا یمامان ک یزیانصافم خوب چ_

 اشهبار دومش ب نیکه ا

من که حرف نگاهش رو خوب  یول رسهیتو عقلت نم_

  فهممیم

  نهیو عمه من رو بب میحاال کو تا دوباره جمع بش_

 پنجشنبه همه رو دعوت کرده خونه اش  نیهم_

  رمیم وا



 کشهیرو م لپم

 بگم من خبر داشتم  دیو با یدیدلم درست شن زیبله عز_

بود که  یکاله نیبرا هم شبشیاون نگاه د پس

 سرم بذاره خواستیم

دوشنبه ظهر رو  کنهیم دیرفتن دوباره تاک رونیب نیح

 نره  ادمیکنم تا  ویس لمیموبا یتو

 ی افهیق نیبا هم لمیداشتم حداقل تا بعد اکران ف دوست

 بمونم  یمثال جد

 میمیقد یاز عکس ها یکیکه  لمیموبا یبه صفحه  رهیخ

که  نمکیفکر م بارهیاز نگاهم م طنتیبگراندشه و ش یرو



که به عمه دادم در برم البته  یقول ریممکنه بتونم از ز

 اگر مامان بذاره
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 یراو

 

 کنم؟  کاریچ دیبه نظرت االن من با_

آخر  یکه روزها ینیبیم یبکن یکار دیمگه با_

  یلمبرداریف



من  مهیدو ماه و ن قاینبود االن دق نیاشکان قرارمون ا_

 شدمقفل تهران 

دو  نی، ا کنمیخب دارم تمام تالشم رو م یول دونمیم_

 نیتدو یبرا رهیو م شهیهفته رو تحمل کن کار تموم م

استارت  دیاول ماه جد میبعد یکه پروژه  نهیا یبدبخت_

 ینامزد یهم نبودم برا الریآ ی، مراسم خاستگار خورهیم

 باشم اونجا دیبا گهیکه د

 زی، از رو م خورهیرو که زنگ م لشیموبا اشکان

 صفحه  یبه اسم رو ینگاه میو پس از ن دارهیبرم

 :پرسهیم یجد

 کنم؟ کاریچ دی، االن من با هیبگو دردت چ میمستق_



 :دهیو جواب تماس رو م شهیم بلند

 ...ریجانم حر_

 کنهیو زمزمه م ندازهیبه دور شدنش ابرو باال م رهیخ ازیآ

 "جانم؟"

 کیعوامل ، فقط گروه  نیریتنها دختر ش شیهفته پ یط

باهاش  ادیروز اومده بود و متاسفانه نتونسته بود ز

کمک کنه و جواب  رتشیهمکالم بشه تا به چشم بص

 کنن دایسوالش رو پ

 دادیکه با لبخند جواب سالم و نگاهاش رو م نیهم البته

که  یفکر یاونم برا شدیمحسوب م شرفتیپ هیخودش 

  رفتیو م ومدیتو ذهنش م



داشت دو دلش  یاشکان کم یفتن هاجانم گ نیا اما

  کردیم

دوستانه  تیمیبه جز صم شدیم قیبه رفتارشون دق یلیخ

تماس تو  نیحاال ا یبود ول دهیند نشونیب یشتریب زیچ

جواب دادن اشکان  ی وهیساعت از شب و ش نیا

 از رابطه اشون  ارهیسردرب کردیم بشیترغ

کان استراق سمع اش یاز جاش بلند بشه برا خوادیم تا

 شهیتو سالن و ناچار م گردهیبرم

 شیاصالعات ی هیشروع کنه به تخل بالفاصله 

 

 زنه؟یوقت شب چرا به تو زنگ م نیا ریحر_

 ر؟یحر_



 خندهیم شیاشکان و لحن سوال یباال زده  یبه ابروها رو

 جان ریحر_

  ازیآدم باش آ_

خودت  شیپ قهیچند دق نیهم رشیز یزنیبابا چرا م یا_

 جا.. یگفت

دختر بهت اخطار دادم پس  نیقبال هم راجع به ا ازیآ_

 به بحث خودمون  میبرگرد ایب

 چرا؟_

 ؟یچرا چ_

من گوش کنم  دیچرا با ؟یبهم اخطار بد دیچرا با_

 ازش خوشم اومده  یوقت



شده و در سکوت فقط نگاهش  زیر یبا چشمها اشکان

از شوق و ذوق خوش اومدن تو  ینشون چیه کنهیم

داشت اون  یمطمئن بود که الک و دیدیحرفهاش نم

  دهینشون م الیخ یپس خودش رو ب زدیحرف ها رو م

اونم  دید دیخب با یول ادیخوشت ب دمیبهت حق م_

 نه  ای ادیازت خوشش م

  ادیخوشش نم یفکر کن شهیباعث م یچ_

 رو بگم  لشیکه دل خوادیمطمئن باش دلت نم_

حث ب دهیم حیترج ازیو آ گهیم نویخنده و چشمک ا با

 رو با پرت کردن کوسن تو صورتش تموم کنه 



آسون  یلیاشکان شدن خ فیکه حر رفتیم ادشی هربار

ارزش رو نداشت که بخواد  نیا یدختر چی، ه ستین

 دهن اشکان و رو به خودش باز کنه 

 نمیو دهنت رو ببند بگو بب بتیدختره رو بنداز تو ج_

 هفته؟ کی یدو هفته رو بکن نیا یتونیم

  خندهیندتر از قبل مبل اشکان

امکان نداره داداش راستش سه هفته بود فشرده تر _

 کی شهیزور هم بزنم نم یکردم شد دو هفته حاال هرچ

 یپالنها یباز برا میهفته تازه پس فردا سفر لواسان دار

 گهیگذاشتم د میروز تا کیآخر فکرش رو بکن براش 

 مهیچقدر وخ تیوضع نیبب



 کاریردنت ، من االن چکار ک نیخاک تو سرت با ا_

کنم باز برم بگم آقا پروژه ات رو به خاطر من عقب 

 مامان رو بگو  ییبنداز وا

 :گهیکتش م دنیپوش نیح اشکان

  زنمیخاله رو بسپر به من خودم باهاش حرف م_

 دهیفقط سرش رو با تاسف تکون م ازیآ
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 ریحر

 



تا خودم رو به بچه ها  زنمیم رونیب شگاهیعجله از آرا با

که تو  نیفتیقرار بود دم غروب راه ب نباریبرسونم ، ا

ساعت  ٢۴شب و روز رو تو  یزمان پالنها نیکمتر

  میو برگرد نیریبگ

 یو هوا هم کم سنی، موهام هنوز خ کشمیرو جلو م شالم

 سوز داره 

زمان ممکن مجبورم  نیمامان تونسته بود تو بدتر باالخره

عمه هم به خاطرش درکم کرده  یکه حت یارکنه به ک

 بود 

، همزمان به مرجان  دمیو آدرس م شمیم یتاکس سوار

 که تو راهم  فرستمیم امیپ



 نیجا بمونم چون مطمئنم تو ا شیمثل دفعه پ خواستمینم

خواهم  ریساعت تاخ میدم غروب کم کم با ن کیتراف

  دیرس

 

خونه  یشماره  دنیو د خورهیتو دستهام زنگ م لیموبا

 جواب بگذارمش  یب کنهیم بمیصفحه اش تر ترغ یرو

و بدون  دمینگرانش کنم پس فقط جواب م ادیدلم نم اما

 کنار گوشم  ذارمیحرف م

 

 ...کارت تموم شد؟ییکجا زمیعز ریحر_

 مونده  هیچند ثان نمیبه چراغ قرمز تا بب دمیرو م نگاهم

 ؟یدیالو ...چرا جواب نم_



  شنومیتا بفهمه صداش رو م رنمیچندتا سرفه م یالک

 باهام قهره؟ یآها آنشرل_

بازم  نکهی، مثل ا ارهیخنده اش لبهام رو کش م یصدا

 مامان شروع شده بود  یگفتن ها یآنشرل

 یها برا یخوشگل برام بفرست یسلف کینره  ادتی_

 کردن بابات الزم دارم یراض

 مامان ؟ یمگه بهش نگفت یچ_

 طیشرا نیبا ضمن ا مگیحاال تو عکست رو بفرست م_

 زنهیبهم لبخند م گردهیبرم دنتیگذاشتم بره ، مطمئنا با د

 "بود یکارت عال زمیممنون عز" گهیو م



چقدر  یدونیکارهات م نیمامان از دست تو با ا یوا_

 به موقع نرسم؟ کیتراف نیکردم و ممکنه تو ا رید

 یبودن خودته که مجبور یاز دست و پا چلفت نمیا_

بارها بابات خواسته برات  یو اون باش نیا زونیآو

 ماش...

جواب  یول فرستمیرو برات م یدلم من سلف زیباشه عز_

 اون با من  یخودت گفت دمیتماس بابا رو اصال نم

 کتیتراف یاون با من ، برو از منظره  گمیهنوز هم م_

  زمیعز یلذت ببر آنا

  ارمیم نییقطع شده رو پا یخنده گوش با



 یت داشته اسمم رو بگذاره آنشرلدوس گفتیم شهیهم

نذاشتن و خوشحالم که جلوش رو گرفتن چون  هیبق یول

 گفتیرفت ثبت احوال و م یبا افتخار م یلیمطمئنم خ

  "یآنشرل دیسیبنو"

ام با لبخند اضافه  شهیبه نگاه متعجب کارمند پشت ش رو

مورد عالقه اش بوده و االن که دخترش  تیشخص کردیم

 فرصت رو از دست بده. وادخیآناست نم ههیشب

 

 

                               ** 

  یبرس رید دیخدا با ی شهیبدو دختر هم_

 اومد  شیکار مهم پ هی خوامیواقعا معذرت م دیبخش_



بهشون  میبرن ، گفت میرو رد کرد هیسوار شو بق_

  میرسیم

 :گمیم یقیو با نفس عم شمیم سوار

 چه خوب که معطل نموندن _

که  یحاال کجا بود زم؟یعز میهست یگالب نجایا اپس م_

  یبودیحتما م دیبا

سر و ته  یب یاز جمله  خندهیکه جلو نشسته م دهیسپ

 رهیگیحرفش رو م یمرجان و ادامه 

  یبازم سر قرار بود ای یسر قرار بود ای گمیمن م_

 یکنار پام ، هردو آرنجم رو به پشت ذارمیام رو م کوله

 :گمیم الیخیو ب زنمیجک م نیماش ییجلو یهایصندل



 بودم  شگاهی، آرا چکدومیه_

 گردهیکامل برم دهیو سپ شهیدوتاشون قطع م ی خنده

 کننیرسدم م نهیسمتم و مرجان هم از تو آ

 مجبور بودم  ییجورا هیبابا  دینگام نکن یاونجور_

 ایابروت  ریز یمجبورت کرده بود ؟ کرک ها یچ_

 ناخونت  ی دهیپر یلبه ها

 :گمیو با خنده م دهیسپ یتو بازو مکوبیم

 شیپ یاز هفته  دلشتمیرنگشون رو برم دیموهام ، با_

 نوبت گرفته بودم 

  گردهیرو ترمز و برم زنهیمرجانم م دهیاز سپ ریبغ نباریا

 خودته؟ یاالن رنگ موها نیا یعنی_



 ینور سقف دهینشده ، سپ کیهوا هنوز کامل تار نکهیا با

  زنهیرو عقب مرو روشن و شالم  نیماش

 نیبهت گفتم ا ادتهی،  نیبب نجارویمن مرجان ا یخدا_

زشته  یگفت ادیبه پوستش م شتریبور ب یمو ریدختره حر

 دخالت بکنم  دینبا

االن نم داره ،  نیخب ا یجون ول دیسپ یدلم زیعز_

 شهیمعلوم م شیخشک که بشه رنگ واقع

 تو بازوم  کوبهیم مرجان

  گهید یندار اقتیرو ل جمع کن اون لب و لوچه ات_

 اتفاقه دوسش دارم _

 :گهیو م ندازهیرو دوباره راه م نیماش



 یکردیرنگ نم یدوست داشت_

 یزیچرت و پرتن چ گفتیکه مامان م لمیاز دال خوامینم

  بندمیبحث و م "تنوع بود یفقط برا"بگم پس به گفتن 

و  یو از بلند گردهیبرم یه الیو میتا برس دهیکه سپ البته

 زنهیموهام با حسرت حرف م رنگ
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آماده  یبرا رنیو م انیهمه تر و فرز م یبیطرز عج به

تر از  ی، اشکان جد اطیشلوغ تو ح یادیکردن دکور ز

  کنهیو عوامل رفتار م گرهایقبل با باز



 پلکمیام و دم دست همه م ینخود شهیکه مثل هم منم

 برسونم  یکمک هیبلکه 

 ادیز یبه قدر نالمیاورج یصورتم با موها رییتغ رانگا

بودن چند  یجد شهیکه هم ییاونا یهست که همه حت

 دنیو نظر م شنیم رهیبهم خ هیثان

رنگه ، اصال هم قصد ندارم بگم  کننیکه فکر م خوشحالم

 .دیکنیاشتباه م

 

 

دکور رو  دیبود عجله کن یبچه ها عال یکات ، مرس_

 ران شروع بشهاالناست که با میجمع کن



با  کنمیخستم و به شدت گشنمه منم شروع م نکهیا با

 جمع و جور کردن هیبق

 

که  یپر از پارچه و تور تو دستهامه، جور کیپالست یکل

سمت  رمیو دارم م نمیتا جلوم رو بتونم بب رمیکج راه م

 ون تدارکات

از جلو چشمم کنار  کایو پالست شنیدستهام سبک م هوی 

  رنیم

 بار بزنه  دیبا تشیظرف یه اندازه ب یهرکس_

سرم رو کج  میشیم کیبه ون نزد میکه دار یهمونجور

تا بفهمم  کنمیشده نگاهش م زیر یو با چشمها کنمیم

 نه  ایزد  یحرف بد



تا  یکنینگاهم م رتتیبا چشم بص ی، نکنه دار هیچ_

  یاریقولت رو به جا ب

  دمیو سر تکون م خندمیم

بهش فکر  یلی، راستش خ دمیمن که گفتم قول نم_

  شمیم جیگ شتریو ب شتریکردم اما هر بار ب

  میکنیها رو رو بار ون م سهیک

 یخواست یتام دادم هرکار اریچرا ، من که بهت اخت_

  یتا بفهم یبکن

اش که دستهاش رو از هم باز کرده و با  افهیاون ق به

 نخندم  تونمینم ندازهیکج ابرو باال م یسر

  ادیاز دستم برنم یتام هم کار اریبا اخت یحت_



خب لبخندم رو  ی، ول شهیم کیناجور بهم نزد یکم

 جنبه ام  یب یلیخودش نگه خ شیتا پ کنمیحفظ م

، فکر  یاستفاده کن اراتیاز اون اخت یخب اگر کم_

  یکنم بفهم

الل  بایتقر شییهویبا حرکت  یجواب بدم ول خوامیم

  شمیم

رنگ  نی، ا یکردام عمل  هیبه توص یکرد یکار خوب_

  ادیبهت م یاز قبل شتریب

دستش  یواضع بافت موهام رو از تو یچشم غره ا با

  کشمیم رونیب



به جواب سوالت راجع به فصل همزادت  ییخوایاگر م_

 یرفتارها قتایبشناسمت و حق یالزمه کم یبرس

، در ضمن به  دهیاجازه رو بهم نم نیگستاخانه ات ا

 خاب نکردمرنگ و انت نیشما ا ی هیتوص

  برهیرو باال م دستهاش

به  نیاز ا کنمیم یبدعادتم سع ی، من کم دیاوه ببخش_

 کنم  تیرعا شتریبعد دستهام رو کنترل و ب

 از کنارش رد بشم  خوامیم

 م؟یکه گفتم ببخش ، هنوز دوست یدیبابا د یا_



 یکوتاه شده اش که الزمه  یبه اون موها رهیخ

اون  ههیآدم شب نیا یجاک کنمیبود فکر م لمیف یویسنار

  زننیازش حرف م هیهستش که بق یسوپر استار مغرور

که دست زدن به موهام  ینیبا قوان یول میدوست_

  ستیجزوشون ن

 :گهیو م خندهیم هیبق شیپ میگردیکه برم یهمونجور

  کنمیباشه قبول م_

 

کنارش بخندم اون  یه شهیکه باعث م یزیچ تنها

  دهیکه به فرم صورتش م هینگاه و حرکات طونیحاالت ش

به اشکان که بهمون  فتهیلحظه نگاهم م کی یبرا

 و اخمو  یاما چرا اونقدر جد شهیم کینزد



تا  چرخونمیدور و برمون م طیتو مح یرو کم نگاهم

 انگار همه جا امن و امانه  یشده ول یزیبفهمم چ

صبح  ۴برو بخواب ساعت  یشامت رو خورد ازیآ_

  پسر میدار یلمبرداریف

الالم گذشته جناب  شیاز سن بوس ج یکنیفکر نم_

 کارگردان 

لبهام رو کنترل  خوامیم یبه گفت و گوشون ه رهیخ

اشکان سرش رو به  ییهوی یلیکه خ انیکنم کش ن

رو تند و  یزیو چ کنهیم کیگوش پسر خالش نزد

  کنهیزمزمه م عیسر

که  شنومیم ییزهایچ هی ستادمیکه جفتشون ا ییاونجا از

 بدم  صیتشخ تونمیرو م "یبهم بفهمون"فقط 



همه  بای، تقر شمیو آروم ازشون دور م شمیم معذب

 نیا کننیلجوجانه با هم برخورد م یکم میبود دهیفهم

 دوتا پسر خاله 

نبودم البته  ی، کال آدم فضول دمینم تیاهم ادیز پس

 .یو خانوادگ یراجع به مسائل شخص

 

 

و  میگیم مینشستاز بچه ها دور هم  یشام با بعض بعد

و معلوم  دیخوابیم رفتیم دیکه با یازیآ یحت میخندیم

هست که از حرف پسر خاله اش گرفته ،  یلج یبود برا

 باهامون همراه شده و

 هم کنار من نشسته  قایدق



 :گهیبه هم و م کوبهیپارسا دوتا دستش رو م هوی

 دیاومده فکرش رو بکن یآذر دیآهنگ جد هیبچه ها _

 ؟یچ یابر دهیجون م

جواب  یجد یلیخ میکه مرد کنار ؟یبگو چ گنیم همه

 :دهیو خندونش رو م رهینگاه خ

 فکرشم نکن  یحت_

که به زور  هیو داد بق غیبا ج شهیشلوغ م یبه حد فضا

 یسوپر استار پاشه و آذر نیا خوانیبفهمم م تونمیم

رو کرده و همه تو  نکاریقبال ا ایبراشون برقصه ، گو

 موندن  دنشیکف دوباره د

 هم تو حال خودم نبودم  کباریاون  نمیبب دیجمع کن_



 شهی، هم زنهیحرف رو م نیکه ا کنمیبهش نگاه م رهیخ

دل  ومدیبودم و بدم نم یعاشق نگاه کردن به رقص آذر

 به دل بچه ها بده 

 :زنمی، ناخودآگاه لب م کنهیام رو شکار م رهیخ نگاه

  یبرقص یپاش شهیم_

 :کنهیم کیرو بهم نزد سرش
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 مونه؟یدوست نیمن جزو قوان دنیچرا مگه رقص_



 :ندازمیباال م ابرو

 االن جزوشون شد  نیهم ییراستش رو بخوا_

  شهیقانون هم از طرف من جزوشون م هیپس اونوقت _

 مثل؟_

آهنگ  دنیدرآوردن با شن یشلوغ باز یبه قدر هیبق

تو  بایما دوتا تقر تسیپارسا که حواسشون ن یشنهادیپ

  میکنیوضع م یالک یقانون ها میحلق هم دار

  یمثال مهربون تر از االنت باش_

 



 یباشه ، لبخند تونهینم یسخت ادیکار ز نکهیفکر به ا با

و با بستن چشمهام و تکون دادن سرم توافقم رو  زنمیم

  کنمیاعالم م

تا  کنهیکه کم کم داره معذبم م بیعج یاز نگاه پس

 از جاش  شهیبلند م هویبکشم عقب 

 کنم  یکن پسر تا استعدادم رو بهتون معرف ی، پل یاوک_

  زننیو کف م کشنیهووو م همه

که  ندازهیم ادشونیو  کنهیبا خنده ساکتشون م مرجان

  خوابنیدارن م هیبق



 یقبل ییهمون جا رهیسوپر استار که م یبه آقا رهیخ

 یدسته  یرو رمیو م شمیرقص من، از جام بلند م شینما

  نمشیتا بهتر بب نمیشیمبل م

 یبا چشمک شهیم یباحال پل یادیز کیکه موز نیهم

،  کنهیو با حرکت پا شروع م ندازهیم نییسرش رو پا

  شمیمحو حرکات ماهرانه اش م

اونم تک  یرقص ترک دنید کردمیعمرم تصور نم به

 نفره اش اونقدر جذاب باشه 

به  تیاهم یو ب کنهیزود تمومش م یلیخ متاسفانه

نفس زدن هاش بهشون  نیکنارم و ب ادیم هیخواهش بق

 :گهیم

  دیپررو نش گهید_



رخش موندم که داره جواب  مین رهیخ یهمونجور

  دهیخودش م ی وهیرا به ش فهاشونیتعر

با نگاهت قلب  یدفعه رو واقعا داشت نیقبول کن ا_

 یکردیپرتاب م

 سمتم  گردهیبرم و

اندازم و  یبه اطراف م ینگاه می، ن رمیگیرو م منظورش

 :گمیخودم رو ببازم م نکهیبدون ا

 یبود مثال قلب آب نیهم باشه قلب تحس یخب اگر قلب_

 رنگ 

 بود رقصتون  یعال ییخدا

 تر خواهد بود  یتو عال یمهربون_



و پس از شب  گهیم شیور هیاون لبخند معروف  با

ون همه برن بخوابن چ کنهیم هیبلند به جمع توص یریبخ

که گفته  ینداره و همونجور یشوخ یاشکان با کس

  کنهیم داریبامداد همه رو ب ٣ساعت 

به من  یبه مرجان که کار کنمیاز خواب اعالم م قبل

 دیکه با گهیم ثشیخب اون نگاه خب ینداشته باشن ول

 نجایا امیب دیبشم وگرنه چرا با داریب
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 ٩کار که ساعت  انیتا پا میستگو خ یجون یتمام ب با

 کنم  یم شونیصبح تموم شد ، همراه

 یلیساعت خود به خود خ نیکار تو ا تینظرم جد به

 کردمیکه فکر م یزیشده بود و برعکس چ شتریب

 هم خوب بود  یلیخ تشیفیک

استراحت چند  هیهمه بعد صبحونه  کنهیاعالم م اشکان

آخر مربوط  یاداشته باشن تا بعد از ظهر پالن ه یساعت

  میریبه لواسان رو بگ

 یخال بایتقر یصبحونه  زیم یخسته رو یچشمها با

 زنگ به مامان بزنم  کی خوامینشستم و م

از چشمهاش  یسوپر استار که خستگ یبا نشستن آقا اما

  زیرو م دمیرو سر م لیو موبا شمیم مونیپش بارهیم



 قهوه؟ ایبراتون  زمیبر ییچا_

و پس از  دارهیو چشمهاش برم ینشویپ دنیاز مال دست

 :گهیخسته م یآروم با اون صدا زیراحت نشستن رو م

خوابم  خوامی، نم هیکاف یفنجون آب گرم بد کیفقط _

  زهیبهم بر

 نمیبیفنجون آب جوش رو بذارم جلوش که م گردمیبرم

 شده به صفحه اش رهیدستشه و خ لمیموبا

رو که  یبلکه از چشمهام بخونه حرف کنمینگاهش م فقط

 زبونم کنترل کردم یبه زور رو

بابا به موهات که دست نزدم ، فقط دارم نگاهشون  یا_

  کنمیم



   کشمیم رونیرو از تو دستهاش ب لیموبا

  هیکار بد نمیا_

  یقرار شد مهربون تر باش_

  ینیبب یرو تو چ یتا مهربون_

رو از قلم  یمهم یزایچ ترسمیم ادیراستش االن خوابم م_

  کنمیم فیرو برات توص یس به وقتش مهربونبندازم پ

که با همون  رونیاز آشپزخونه برم ب امیو م خندمیم فقط

 :گهینگاهم کنه م نکهیخسته بدون ا یصدا

 ینجوریهم یبخند شهیکه هم نهیا نشیو مهمتر نیاول_

 و جذاب نیریش



 دنینوش نیح شیلکسیبه ر شمیم رهیشونه ام خ یرو از

 آب جوش بدون طعمش

 دنیجواب بگذارمش چون واقعا بعد شن یب دمیم حیترج

اول مرد  تی)شخصریکاراکتر ام یعاشقانه  یها الوگید

مسحور( تو کل چند ساعت گذشته از زبونش و  لمنامهیف

سر و تهش تو خواب و  یب یجمله  نیبه دنبالش ا

 یشدن دل من که عاشق همه  یبه حول یو حال یداریب

ر کنم سکوت مرد نوشته هامم ، فک یها تیشخص

 تونه باشه. یو تنها جواب م نیبهتر

 

                                ** 



همه  قینفس عم نهیکات دادن اشکان به ع دنیاز شن پس

که واقعا خسته بودن  یاصل یگرایعوامل منجمله باز ی

  نمیبیرو م

 یعروس یشلوغ که پر از مهمونها یادیز اطیاز خ نگاه

رو  تیحوصله جمع یکه ب یمردبه  رهیو خ رمیگیاند م

فکر  رسونهیم الیو خودش رو به داخل و زنهیکنار م

که واقعا کارش حرف نداره ، اصال من جرا  کنمیم

 آدمم. نیاونقدر تو نخ ا

ساعت که داره به نصفه شب  دنیبا د ارمیرو باال م مچم

سمت مرجان و مشغول جمع و  رمینگران م شهیم کینزد

  شمیجور کردن م

 قرار برن  یک تیجمع نیا مرجان_



، همه  کننیکه بچه ها کم کم دارن ردشون م ینیبیم_

  نهیآشنان نگران نباش کارشون هم

که قشنگ به غلط کردن  یادیز یتعجب و خستگ با

 به رسد دور و برمون  دمیانداختتم ادامه م

نشستن به  ستین الشونیخ نیعده که قربونشون برم ع هی

مثل مورچه که  یسر هیخوردن و  وهیگپ زدن و م

تا اون وسط و جمع  میریو م مییایم یخودمم عضوشونم ه

  میکن

  رهیدرگ یلمبرداریف یهم با بچه ها اشکان

سمت خلوط باغ ، همون قسمت  رمیجون م یسر ب آخر

 استخر پر ماجرا 



 یها یهمون صندل یرو یبخوابم حت خواستیم دلم

 سفت و سخت کنار استخر 

صورتم  یشالم رو یاختن گوشه و با اند کشمیم دراز

نگه دارم و  داریکه بتونم خودم رو ب یتا حد کنمیم یسع

 شیپام بدم و برگردم پ یها چهیاستراحت به ماه هیفقط 

  هیبق

 43_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 یراو

 

 



 یرو بچه ها اطیها تموم شده بود و کل دکور ح یشلوغ

 تدارکات جمع و رفته بودن ، 

، اشکان گفته  دادیامداد رو نشون مب ٢ کینزد ساعت

بود هرکس دوست داشت شب رو بمونه و صبح زود 

ها قبول کردن و  ی، بعض فتنیفردا همه با هم راه ب

چند ساعت مونده تا  نیجا ولو شدن تا ا هیهرکدوم 

 صبح رو بخوابن 

کار دارن  گهید یفردا جا نکهیهم پس از اعالم ا یا عده

 ، رفته بودن 

 دهیرو به سپ دهیتو اتاق خواب ریحر نکهیکر ابا ف مرجان

 :گهیم

 دهیباال خواب ریحر میبمون دیما هم با_



  کشهیم یاز خستگ یا ازهیخم دهیسپ

  ستمیجون ندارم سرپا با ییباال ، خدا رمیپس منم م_

لباسها رو  نی، فعال کمک کن ا میریصبر کن با هم م_

 کاور بزنم 

 

کاناپه  یرو شبیمثل د ریحر نکهیدو با فکر ا هر

بعد  میبدون روشن کردن المپ اتاق مستق دهیخواب

زود  یلیتو تخت و خ رنیدرآوردن مانتو و شالشون م

 شنیخواب م جیگ

 

و  دهیاز خواب پر یپس از چرت دو ساعت ازیاونور آ از

  ییکه بره دستشو شهیحوصله بلند م یب



 

شب برگشته بود  ١٠ یهمون بعد پالن ها شیاتاق هم

از صبح باز  فهمهیاتاق م یحرکت پرده  دندی با  تهران

باعث شده  دهیچیکه تو اتاق پ یمونده و سوز سرد

 بدخواب بشه

پنجره رو ببنده روشن بودن هالوژن  خوادیکه م نیهم

دقت کنه  شتریب یکم کنهیدور استخر کنجکاوش م یها

با اون  یزود متوجه جسم مچاله شده ا یلیبه اطراف و خ

هم  یلیکه خ یشده از صندل زونیوبلند آ یبافت مو

 آشنا بود ، شد

 فهمهیو م شهیاتاقش م یمتر میو ن کیوارد تراس  کامل

سرما چرا اونجا  نیتو ا یول رهیواقعا اون خود حر



 یوونگیجز د یزیکار چ نیبود ، به نظرش ا دهیخواب

 باشه  تونستینم

نداشت  یروش اثر ادیخودش که سرما ز یحت

سفت  یاون صندل یدما و رو یه درج نیتو ا تونستینم

 خوابش ببره 

 

تو اتاق و با برداشتن ملحفه  گردهیفوت وقت برم بدون

 یآروم ریو تحت تاث زنهیم رونیتخت از اتاق ب یرو ی

 سمت استخر  رهیو م شهیخارج م الیاز و صدایفضا ب

 یجا نجایاحمق آخه ا یدختره " کنهیلب زمزمه م ریز

 "دنیخواب



، اون  نهیشیپاهاش م یو رو شهیخم م یصندل کنار

سرما رو حس  یعنیکرده  ایچل نهیس یکه رو ییدستها

  شهینم داریپس چرا ب یول کنهیم

به اون  رهیو خ کشهیصورتش رو م یشال رو آروم

هر لحظه مطمئن تر " زنهیصورت خاصش لب م بیترک

 "کار کنم دیبا تیمهربون یکه رو شمیم

 یم از روانگشت اشاره اش رو آرو ییهوی یلیخ

 یبا لبخند محو کشهیم شینخود ینیتا نوک ب شیشونیپ

  کنهیلمس م یشتریبازش رو با دقت ب مهین یلبها نباریا

 تیرفته و با نها شیتا حلق دختر پ ادیبه خودش م یوقت

رو که انگار با  نشیریش یادیز یوسواس داره آکنه ها



 یشدن ، برس دهیگونه اش چ یمثلث رو یشکل هندس

 کنهیم

 شیب خیرو گونه اش و با حس  گذارهیدستش رو م کف

اش رو هم قاب صورتش  گهیدست د یکیاز حدش اون 

  کنهیم

  ریحر یزد خی، دختر پاشو  ریحر_

 صیو بعد از تشخ کنهیباز م مهیچشمهاش رو ن ریحر

 ریوجب باهاش فاصله داره ، ضم کیکه  یصورت مرد

 بزنه  غیج دیکه با دهیناخودآگاهش دستور م

 شتریــــش آروم باش همه خوابن ، منم االن بشـ_

 ینیریش خوادیکه م ینجاتم نه مرد یفرشته  کی ههیشب

 جلوش رو گاز بزنه یخامه ا
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و تند و  بندهیزدن بود م غیج یرو که آماده  دهنش

تا تو جاش  زنهیدور صورتش رو پس م یدستها یعصب

 نهیبش

 نجات  یفرشته  یعقب آقا یبر شهیم_

 ازیکه از چشم آ چهیپیبا نشستن تو بدنش م یبیعج لرز

  مونهیدور نم

  چهیپیملحفه رو باز و دورش م فورا



 یوگرنه وقت یداد یباهام دست دوست یشانس آورد_

 یعاد یلی، خ دمتیاتاقم د یبرحسب اتفاق از پنجره 

هوس  دیخب به من چه شا" گفتمیسرجام و م گشتمیبرم

 "کنه لکسیهوا دم استخر ر نیکرده تو ا

بمونه با گرفتن  ریاز جانب حر یمنتظر حرف نکهیا بدون

که راه ساختمون  یو همونجور کنهیبازوهاش بلندش م

 :دهیادامه م رهیگیم شیرو در پ

 یا وونهید زییاز قبل باور کردم مثل پا شتریخب ب یول_

 خوابهیم نجایا ادیپوشش م نیبا ا ی، آخه کدوم آدم عاقل

 نداره  خیکه کم از آب  یآب دم

و  گهیم یچ فهمهینم ادیبه خاطر حال و روزش ز ریحر

  چهیپیملحفه رو به دور خوش م شتریب



  رنیو از پله ها باال م شنیم الیسر و صدا وارد و یب

 دنیهات تازه خواب یتو اتاق من ، هم اتاق میبر ایب_

 بدخوابشون نکن 

 کنهیط نگاهش ماز اطرافش نداره و فق یدرک چیه ریحر

سمت اتاق  برتشیبازم با گرفتن بازوش م ازی، خود آ

 خودش 

 

 :پرسهی، م نهیتخت بش یرو کنهیکمکش م نکهیاز ا پس

  ادیتا حالت جا ب یریدوش آب گرم بگ هی ییخوایم_

از قبل باال اومده و  شتریب شیاریسطح هوش ریحر نباریا

 دهیکوتاه جواب م



  خوابمینه ، فقط م_

  ارمیکمد پتو ب یدراز بکش برات از توباشه پس _

  ارمیمن خودم درش م رونیب دیشما بر_

  گردهیبه در کمد برم دهینرس ازیآ

  رونیبرم ب ستیمتاسفم قرار ن_

و آروم باال  مالهیم یزده اش رو کم خی ینیب ریحر

 کشهیم

  ینجات یفرشته  یفکر کردم گفت_

  ستمیاحمق که ن ینجاتم ول یفرشته _

 :پرسهیدرهم م یصورتبا  ریحر

  ؟یچ یعنی_



هم داره و نگران نباش  یا گهیتخت د نجایا نکهیا یعنی_

 فرشته ام  هیبلکه  ستمیمرد ن کیهم گفتم من االن  رونیب

از خواب دو ساعته و گرم شدنش  یبا حال بهتر ریحر

 :دهیم هیوبه تاج تخت تک خندهیم ازیآ یپتو نیب

من اجازه بدم  ادیفرشته با عقل جور در م یآقا یآها_

 ی، فردا بچه ها چه فکر یاتاق بخواب نیامشب رو تو ا

 ؟ کننیراجع بهمون م

و  یمن بذارم تو اتاقم بمون ادیچطور با عقل جور درم_

هم نداره ، در  یخال یکاناپه  کیکه  رونیخودم برم ب

 یشدنشون برگرد داریقبل از ب یتونیضمن نگران نباش م

 اتاق خودت 



فرشته  شهیحالم داره بهتر م ستیها ن یباز نیبه ا یازین_

  رمیبخواب من م ریرو تخت خودت بگ ایجان ب

، بهش  کنهیغنجه اش م یبه اون لبهاش که ه رهیخ ازیآ

 :شهیم کینزد

 ؟ینخند یکنیم یسع یدار یبه چ_

  ادیچقدر اسم فرشته بهت م نکهیبه ا_

به  تیاهم یو ب دهیکنترل شده اش رو ول م یخنده  و

 :دهیادامه م ازیصورت آ تیجد

 یداشت دیقصد جسارت نداشتم خودت تاک دیالبته ببخش_

 که فرشته هس...



جمع شده اش  یچفت زانوها قایدق ازیآ ییهوینشستن  با

  کنهیخنده اش رو جمع م

برگردم  خوامیکه فرشته شدم م مونمیخب من االن پش_

 ینیریش خواستیکه دلش م یبه قالب همون مرد

 اب جلوش رو گاز بزنه خوشرنگ و لع

استخر  یو روشن اتاق که با نور هالوژن ها کیاو تار تو

 ریحر یگرد و وحشت زده  یچشمها ریشده تصو نیمز

کش اومده اش رو  یکه لبها یدنیبراش د یبه حد

 :دهیکنترل کنه و ادامه م تونهینم

از  دمیم یکه دست دوست یکردم من با دختر یشوخ_

قلمبه ات رو هم برگردون  یمااون چش کنمیغلطا نم نیا

  شونیواقع زیبه سا



و مشغول  رونیب دهیعلنا نفس حبس شده اش رو م ریحر

وقته افتاده دور  یلیکه خ شهیم یدرست کردن شال

 گردنش 

 ییخواینبود فرشته جون البته اگر م یجالب یشوخ_

 ادامه داشته باشه  مونیدوست

دستش  به حرکات شهیم رهیشده خ زیر یبا چشمها ازیآ

 اسم فرشته  ینشون نده رو تیحساس کنهیم یو سع

 :دهیبا خنده ادامه م ریحر که

با  کنمیم دایبهت پ یبیعج یباور کن حس دوستانه _

 گفتن فرشته 



حس دوستانه رو که خودش هم  نیا دهیم حیترج ازیآ

 :زنهیم یپس لبخند زهیکرده بود فعال بهم نر افتیدر

گفتنته ، االنم  یخان یراحت باش به هر حال بهتر آقا_

پاشو برو اتاق خودت به شدت خسته  ایبخواب  ریبگ ای

 ام 

و با  گردهیسمت در و قبل از باز کردنش برم رهیم ریحر

 :گهیزودتر م ازیتشکر کنه که آ خوادیم یلبخند

 یفرشته جون حس موها یباز بگ ستیباشه بابا الزم ن_

 نداشت  ی، قابل دهیبهم دست م یخرگوش

از اتاق  "ریشب بخ"و پس از گفتن  خندهیازم مب ریحر

  رونیب رهیم



تخت و قبل از  یرو دهیبالفاصله خودش رو ول م ازیآ

و  میعطر مال یتخت باال بکشه بو یخودش رو رو نکهیا

 نجایکه تا چند لحظه قبل هم یخامه ا ینیریخنک ش

راه  نیاگه ا" کنهیو زمزمه م چهیپیم شینینشسته بود تو ب

 "شمیداره فرشته جون هم م یکالحله چه اش

 ریناچار بالش ز دنینفس کش قیاز چندبار عم پس

 بخوابه یتا بتونه کم کنهیسرش رو عوض م
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 ریحر



 

که تو چند ساعت بدن سرد شده از  یلب استخر یسرما

خوابم نوش کرده بود باالخره کار خودش رو کرد و 

همچون  یم اونم با پرستاردرجه شد حال و روز ٣٩تب 

 مامان

به  یشدم و حت نیهفته است خونه نش کیامروز  قایدق

  دمیهم نرس یلمبرداریآخر ف یروزها

 کیو کم کم  نیگفت کار رفته بود رو تدو یم اشکان 

  شدیاکران م یآماده  گهیماه د

رو زودتر از تموم  نشیخودش تدو یکه به گفته  البته

ده بودن تا قبل از جشنواره شروع کر یلمبرداریشدن ف

 کنه  یرو معرف لمیبتونه ف



خودمون فرشته  یو بچه ها یاز ال شتریهفته ب کی نیا تو

که  یبگم اکثر اوقات دیو واقعا با دهیجون احوالم رو پرس

، پسر زبل و در آن  خندمیفقط م کنمیدارم باهاش چت م

 هستش یواحد زرنگ

ش که هزار خاله خرسه ا یدوست نیپشت ا دونمیم خوب

 هیرو واسطه کرده ،  رتمیبهونه منجمله چشم بص کیو 

خب من از خودم مطمئنم که  یام هست ول گهید زیچ

و  کنمیرو براش باز نم ریساده مس یدوست نیاز ا شتریب

 نخواهم کرد 

 

 ؟یداریب ریحر_

 تو  ایآره مامان ، ب_



 ادیم مویآب پرتقال و ل وانیو مامان با ل نمیشیجام م تو

 ل داخ

 دختر؟ رونیب ییایاتاق ب نیاز ا ییخوایتو نم_

  رمیگیو از دستش م وانیل

 بخوابم  خوادیمامان انگار له شدم ، همش دلم م یوا_

 نیآدما با کوچکتر گنیبه ذاتت ، م یدلم برگشت زیعز_

چون  شهیم انینما شونیذات اصل یضیو مر یکم توان

 مونهیتوان مقابله براشون نم

که نپره تو  دمیتو دهنم رو قورت م ی وهیموقع آب م به

  مینیحلق و ب

 مامان  یاز کجا درآور نویا_



کسب  یاتیتجرب هیهمه سال  نیاز خودم ، باالخره بعد ا_

پخش  یضیدرد و مر نیکردم ، بابات هم با کوچکتر

 و ... شهیم نیزم

 :پرسمیبه پشت سر مامان و عمدا م شمیم رهیخنده خ با

 نمیبگو بب یبه کسب کردخب حاال که اونقدر تجر_

  انا؟یاح میستیعمه ن ههیشب

  زنهیم یبشکن مامان

گفتم هوش سرشارت به خودم رفته  شهی، هم نیآفر_

که حنا جون هم چپ و  یدیکه معلومه د نیخب ا

رو بکشونه خونش  ایبهونه است من و دن هیراست دنبال 

 بکشه  یگاریو ازمون ب



دلم  یکه ادامه بدم ول زنهیجلو و اشاره م ادیم شتریب بابا

 :پرسمیپس م ادینم

 ؟یکنیم کاریحرفهات رو بشنوه چ نیمامان اگر بابا ا_

 :گهیسمت بابا و م گردهیبرم هوی

  گمیجلو خودش هم م ناهایا_

 :دهیادامه م خندهیرو به بابا که م و

 یو ک ییایم یک فهممیهمه سال نم نیمن بعد ا یعنی_

 ؟یریم

و انگار نه انگار داشت  شهیم کیبهش نزد اقیبا اشت بابا

 :گهی، م زدیپشت خواهرش حرف م



 نیاونم تو ا یکنیم دوارمیبه مشاعر عاشقانه ات ام یدار_

 سن 

لحظاته ، با  نیا تیریکه قربونش برم سلطان مد مامانم

 :دهیتمام جواب م تیجد

نداره  اتیچرند نیبه مشاعر و ا یربط نیا زمینه عز_

چس  هیرم که فکر کنم به همون هوش سرشا گردهیبرم

 دخترمون شده بیوسط نص نیهم ا شیمثقال

ام رو که اونم از سر  چارهیب یبخندم و بابا تونمیم فقط

بغل کنم و دم گوشش پچ بزنم  زنهیلبخند م یناچار

خاصش  اتیاخالق نیعاشق ا یگفت یم شهیخودت هم"

به من  تیاهم یو ب رهیو اونم لبخندش وسعت بگ "یشد

  رهیمسرش رو سفت و سخت بغل بگمجرد دم بخت ه



خواهرت اونم  یهم رو رتینمه غ هی ستیجونم بد ن بابا

 ها. یجلو زنت نشون بد

 

 مادر_روز#

 هرسال  مثل

 سال  یهرلحظه  مثل

 و بازم مبارک باد ... بازم

 است  نیریهم ش شیلحظه ها تکرار
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که قرار  فتهیم ادمی، تازه  بندمیرو م یکه در تاکس نیهم

، دست  اوردمین یزیکه چ یبه جبران چندبار نباریبود ا

 ادمیبودم ،  مینیب زشیاما از بس نگران آبر امین یخال

  رمیبگ ینیریش ایرفت وسط راه گل 

هست که  ییاون اطراف جا نمیتا بب گردونمیم چشم

 یکار یمتاسفانه همه ساختمانها یکارم رو راه بندازه ول

 اند  یو تجار

 هیباشه بعدها اگر خواستم شغل دوم دست و پا کنم  ادمی

بزنم ، مطمئنم کار و بارم  ابانیخ نیسر هم یگل فروش

 سکه خواهد شد.



و آروم با  کشمیرو باال م مینیآب ب یقیعم یادینفس ز با

و  کنمیرو خشک م مینیب یتو دستم جلو یدستمال کاغذ

 برم باال فتمیراه م

تماس گرفت و گفت فردا که امروز باشه اشکان  شبید

، از بس ذوق داشتم  میدار اجیدفترم به کمکت احت ای، ب

 ادیکه گفته بود ، حواسم نبود بگم حالم ز یکمک یبرا

البته نه که نتونم از جام جم  ستیمساعد اومدن تو جمع ن

 کروبمیم یتوده  کیبخورم فقط به قول مامان من االن 

 ار کنم.رو دچ یهرکسکه ممکنه 

 

در رو برام باز  یکه خانوم موقر زنمیزنگ در رو م آروم

باشه سالم  دیاشکان با یمنش نکهیو با فکر به ا کنهیم



 یفعالش که اسکن وار ه یادیز یچشمها یو جلو دمیم

 تیاذ ادیز نکهیا یداخل و برا رمیم شهیم نییروم باال پا

 :گمیصرف نکنه م ینشه و انرژ

عارف  دیمالقات داشتم ، بگ قرار یداوود یبا آقا_

 اومده 

بخوام از  نکهی، منم بدون ا شنیگرد م هوی چشمهاش

و کنار  رمیم "عارف هستم ریحر"که  ارمیاشتباه درش ب

  نمیشیم یمنش زیم

جواب  یهم اونقدر فضول ، اونقدر الل ، حت یمنش آخه

 سالمم رو نداد 

 سمت اتاق به قول معروف مافوقش و بدون رهیم باالخره

  شهیدر زدن واردش م



 نوبره ،  یلیخ گهید نیا بابا

 یقیرو با نفس عم مینیدارم آب ب اطیو با احت مآرو 

که با  نییپا ادیتا سر جاش بمونه و ن کنمیکنترل م

رو با  مینیآب ب هیو بق پرمیپشت سرم تو جام م یصدا

  کشمیممکن تا خود گلوم باال م یصدا نیبدتر

 منتظرتون هستن  دییبفرما_

رو ببره با اون  تیپر از فضول ی افهیشور اون ق مرده

 صدات 

ازم رفت  ییکه چه آبرو ارمیخودم ب یبه رو نکهیا بدون

جواب گذاشتن سالمم رو با جواب ندادن بهش  یب یتالف

درش بازه  گهیکه حاال د یبرم تو اتاق شمیو پام ارمیدرم

  ستیو معلومه اشکان تنها ن



 دمیو در رو هل م کشمیمداغم  یکم یشونیبه پ یدست

مگه نگفته بود  کنهیم کاریچ نجایا نیداخل ، اوه ا رمیم

  زیتبر رهیداره م

 سالم _

 نکهیسمتم و ضمن ا گردنیتا مرد تو اتاق برم سه

 خاله پسر دوتا  و ستنیا یخودشون سرپا بودن ، راست م

  دنیم یمیصم یلخی رو جوابم

 سمتم  ادیبا لبخند م اشکان

   ریرح یخوش اومد_

که  بهیاون مرد غر یبودنش اونم جلو یاز خودمون ادیز

 یپس بدون لبخند سر ادیخوشم نم نمشیبیبارمه م نیاول



 نیو ا نمیشیکه با دست اشاره زده م ییو جا دمیتکون م

و طبق معمول تا  نهیشیپسر خاله اشون هم کنارم م یکی

  ادیتو حلقم جلو م

  یضیحالت خوبه؟ انگار هنوز مر_

 

من تب دارم و اطرافم رو درک  دیچشونه؟ شا نایا

  کنمینم

 "نه شکر خدا خوبم "اون رو هم با تکون سر و  جواب

  دمیم یآروم

از اشکان جا افتاده تره  یکه کم یو اون مرد اشکان

  ننیشیو روبرومون م انیم



 یهنوز اشکان لب باز نکرده که در باز و خانوم منش اما

سمت  قایداخل و دق ادیمبزرگ  یپر از ماگ ها ینیبا س

رو هم  ینی، س نهیشیمبل تک نفره م یراست من رو

 جلومون  یچوب زیرو م ذارهیو م رهیگیاشکان از دستش م

تا از  دوزمیزور لبهام رو از ترس کش اومدن به هم م به

خنده و اون وسط راه  رینمونه نزنم ز یحالت نشستن منش

 آبرروم رو بازم ببره مینیافتادن آب ب
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 گهیکه م یدستم و لبخند دهیاشکان ماگ رو م خود

  کنهیم ممیراحت باش هم تقد

 یمنش یازار دهنده  ینگاه ها نیا ریز یمرد حساب آخه

دفترت که پا رو پا انداخته و  ریکه چه عرض کنم مد

راحت باشم فقط  یچونه اش چه جور ریدستش رو زده ز

که  ریحر"رو هم باال بده و بگه ابروش  یتا کیمونده 

 "؟ییتو گفتنیم

 

 زیسوپرا یبگم حساب دیو با نمتیدوست داشتم بب یلیخ_

 شدم 

 



ذهنم  یجمله  قایکه گرچه دق یسمت دختر گردمیبرم

خب منظورش همون بود و فقط با  یرو نگفته بود ول

که خب انگار خوب خوند  "چطور مگه" پرسمینگاهم م

  نهیشیجورتر م حرف نگاهم رو که جمع و

 خوامیرو خوندم به اشکان گفتم م لنامهیف یراستش وقت_

خب  یاما نگفته بود اونقدر ....ول نمیاثر رو بب نیخالق ا

 گذاشتن ما بوده  ریهدفش تحت تاث شهیمشخصه مثل هم

 

که  گهیآخرش و رو به اشکان و اون مرد د ی جمله

گفته بود و خود اشکان با  دمیاصال صداش رو نشن

 :دهیجوابش رو م یبخندل

 موفق شدم به هدفم برس.... نمیحاال بگو بب_



رو  یکســـان ای یکس نکهیجهت ا یآوانس چیمن به ه_

البته با  یداوود یندارم آقا یاجیقرار بدم احت ریتحت تاث

 کمال احترام 

وسط حرف  دمیتمام پر تیخودم نبود که با جد دست

رو نطق  دیتاک دور و دراز و پر از یجمله  نیزدنش و ا

 کردم 

سوپر استار از سمت راستم سکوت جمع رو  پوزخند

که  شمیبار عاشق پوزخندش م نیاول یو برا شکونهیم

 :ادیمن زده بود ، پشت بندش صداش هم م یانگار به جا

خاص خانوم  اتیرفته بود از خصوص ادشیالبته اشکان _

 عارف براتون بگه آرزو جان



د از تموم شدن حرفش رو به و تازه بع ستمیمعذب ن اصال

تکون  دیتاک یبه نشونه  یهمون آرزو جونشون سر

به اشکان  ینگاه مینشسته و با ن خیس نباریکه ا دمیم

 :گهیآروم م

 نداشتم و ... یمنظور بد_

به هر حال منظورتون قبل از حرف زدن با طرز _

 بود  دهینگاهتون رس

حمق از به اشکان که جلو چشمم برگشته بود به اون ا رو

 :دمیقبل ادامه م یخود راض

 دارن  اجیبه کمکم احت نیگروه تدو دیگفته بود_



اگر چه خوشرنگ نبوده  شیکرنگیپسرخاله اش که  بازم

 :گهیقبل از اشکان م ومدیبه چشمم م یلیو االن خ

 ریاشکان خواسته دو طرف رو تحت تاث نکهیخب مثل ا_

خانوم و  نیخانوم ا ریقرار بده ، بزار من روشنت کنم حر

حاضر که از قضا خواهر و داماد اشکان پسر خاله  یآقا

 یو حت نمایموفق س یکننده ها هیمن هستن از ته ی

فکر کنم واضح  گهیاش رو که د هیبق باشندیم ونیزیتلو

  دیدیفهم

 

و رو به  دمیتکون م دشیمختصر و مف حیتوض یبرا یسر

نگاهش کم شده با  یاون خانوم که حاال از کنجکاو



هاشون  تیکه فکر نکنه مجذوب و مغلوب موفق یلحن

 :گمیشدم م

، برادرتون قبال  یخانوم داوود دنتونیخوشبختم از د_

 یساز لمیو ف نمایتو کار س یگفته بودن که خوانوادگ

 هستن 

 

  ادیآرومش به مذاقم خوش نم جواب

 

   خانوم عارف نیهمچن_

 

  کشهیمبل جلو م یرو یاشکان خودش و کم باالخره



رفت قبل از  ادمیاز همتون ،  خوامیمن معذرت م_

جمع شدنمون رو  لیکنم و بعد دل تونیبهم معرف یزیهرچ

 اعالم کنم

 :دهیبه من ادامه م رو

 قیهم دوست و رف شونیخواهرم آرزو جان و ا شونیا_

خودمونن  نگریتدو نیبرادر بزرگتر پارسا نو مانیخوبم پ

 ، که خب شوهر آرزو جان هم هستن

خدا زمزمه  یلبخند اونم محض رضا یبه همراه کم کوتاه

 :کنمیم

 خوشبختم _

 :گهیمتعدد به من م ینگاه ها میرو به اونا و ن نباریا



 شنامهیو نما لمنامهیعارف ف ریهم خانوم حر شونیا_

  دشینیبب خواستیکه دلتون م یبا استعداد سینو

 

اومده  شیخوشبختم خانوم عارف ، بابت سؤتفاهم پ_

رو با  دیجد یها تیآرزو عادتشه شخص خوامیمعذرت م

و قبل از حرف زدن باهاش  کشهینگاههاش به چالش م

  شناسدشونیم

 

رفتار بد همسرش رو  خوادیخان م مانیمعلومه پ قشنگ

دختر  کی یجلو یکه خب کم هم سن نداره به نوع

بگم خسته نباشه  دیکنه و با هیجوان و تازه کار ، توج



همون اول زدم و  نشیهمسر نازنرو سر  نمیمنم تخم یول

 گردهینظرم هم برنم

 48_پارت#

  یرمانطالعشطرنج#

 

 :دمیجواب م یو با لبخند ارمیخودم نم یبه رو اما

و افراد تازه آشنا  طیبا مح یجور یبه هر حال هر آدم_

  ستنیهم ن ههی، همه شب شهیم

 

نمونه  "ستنیهمه که با ادب ن"بود  نیواقع منظورم ا در

 بشیمرتب تو ج نواشیمرد کنارم که تلفن ب نیاش هم

 . رهیو رو اعصابم داره راه م خورهیم برهیو



 

به  رسهیسر اصل مطلب و موضوع م رنیم باالخره

 خواستنیم ایکه تو دست و بالم دارم ، گو ییها لمنامهیف

رو پروندم البته  زیباهام کار کنن که خب زدم همه چ

که  یجورو  دمیم حیتوض ینداشتم کم یریکه تقص

و  کننیسوال و جوابم م دهینشون نم یزیصورتشون چ

 :گمیم ندازمیم عتبه سا یآخر سر هم کالفه نگاه

 شتونیپ شتریام داشتم وگرنه ب گهیقرار د هیراستش من _

   موندمیم

بود و صرفا فقط  نمینازن یکه قرارم با تخت و پتو البته

ل و مب خواستیکه انگار م یفرار کردن از اون آدم یبرا

نامه  لمیف یمان سفارش بده راجع به موضوعات و ژانر ها



رو سر  یدروغ به حتم مصلحت نی، ا دادینظر م دمیجد ی

 هم کردم 

بازم هم  نکهیپاره کردن راجع به ا کهیاز تعارفات ت بعد

که از اون جمع  یو کم شمیبلند م دید میرو خواه گهید

 : گمیرو به اشکان م میشیدور م

مدت من رو  نیکه تو ا دیهست زیونقدر تا کردمیفکر م_

  دیشناخته باش

تو و  اقتی، ل ریکم نذار حر تیکار ی ندهیآ یبرا_

 رفتنه  شیبودن به آروم پ یاز راض شترینوشته هات ب

 دمیم حیراه و روش خودش رو داره و ترج یزیهرچ_

کار اولمون  فتیک یباشه که از رو یکس میهمکار بعد

 ...ایم گهید یکیه به سفارش ک یسراغم نه کسان ادیم



 

 رسونمتی، م رمیصبر کن منم دارم م ریحر_

 

 الیخیجمله ام رو ب یحرف فرشته جون ادامه  نیا با

و با  کنمیم یبه سکوت اشکان بلند خداحافظ رهی، خ شمیم

 نباریسوپر استار که ا یآقا یجلو "شمیممنون م"گفتن 

 گردمیزم برمو با رونیب زنمیواقعا فرشته بود ، از اتاق م

 .کنمیم یکوتاه از اشکان خداحافظ

 

  نوریاز ا ایدوره ، ب یکم نیماش_

 :گمیو مهربون م امیصداش به خودم م با



تو اون لحظه  یکه اون باال زد ییممنونم واقعا حرفها_

 آروم کرد  یحس بدم رو کم

 نشیبه ماش زنهیدست اشاره م با

 ینجوراو لیدل دیشا ستین یادب یآرزو دختر بد و ب_

که  یاشکان وقت یحالت چشمها ریکردنش تقص یابیارز

 جوان براشون گفته ، بوده  سینو لمنامهیاز ف

 

اما خودم رو به  رمیگیزود م یلیحرفش رو خ منظور

  زنمیم ینفهم

 خواستمیگذاشتن م ریبه هر حال من اگر با واسطه و تاث_

 کیدفتر  نییو پا نجایبشم ، االن ا ریمس نیوارد ا

 کاربلد ، نبودم  میدان تازه کار و از حق نگذرکارگر



 سوار شم  زنهیو اشاره م خندهیم فقط

نگفتم که زودتر از اون  یزی، باال چ رمیممنون خودم م_

  رونیب امیجمع ب

و خودش در  گردهیسمت راننده که برم رفتیم داشت

  کنهیرو برام باز م نیماش

 یکنیحالت هم تعارف رو ول نم نی، با ا نیبش_

 یکم خوامیهفته م کیتعارف ندارم حالمم خوبه بعد _

 هوا بخورم 

 داخل  دهیهولم م فمیبا گرفتن ک خودش

  یهوا بخور یتونیاتاقت هم م یدم پنجره _

 



رو از  نیماش خوادیو تمام مدت که م شمیسوار م ناچار

اون  ههیچرا اصال شب کنمیفکر م نیبه ا ارهیپارک درب

، البته که  ستین دمشید لیکه اوا یزیآدم نفرت انگ

کالمش هنوز هم برام آزار دهنده بود ، مثال  یاون راحت

به  یول ریحر گفتیم شوندیاشکان هم بدون پسوند و پ

 آدم معذب کننده نبود  نیگفتن ا ریحر یاندازه 

 

 ؟یکنیفکر م یبه چ_

 از آدمها  یبعض یخودخواه زانیبه م_

رف ها ح ریاگر منظورت آرزوئه که خب تو اصال مس_

که قرار بود رو  یزیاون چ یو نگذاشت یرو عوض کرد

 مثل؟_بهت بگن 



که بازم اشکان کارگردان پروژه است و منم  نیمثل ا_

 ستینامه رو بپسندم تو ل لمیاگر ف کنمیم دیاگر تاک

 خواهم بود  گرهایباز

دوست دارم بازم باهات  یلیخ یباعث شده فکر کن یچ_

 داشته باشم ؟ یهمکار

 :گهیاندازه و م ینگاه به جلوش م هیبه من و  نگاه هی

 49_پارت#

  یرمانطالعشطرنج#

 

 

 یفهمی، بعد اکران خودت م ستیالزم به گفتن من ن_

 رو لشیدل



 شیپ قهیمسخره و پوچ چند دق داریبه خاطر د دونمینم

که حوصله نداشتم جوابش رو اونجور که  یچ ایبود 

 الزمه بدم 

 

 ؟یچرا هنوز تهران_

 یکم کنمی، حس م کشهیرو م یغ قرمز دستچرا پشت

 :زنهیلب م یعصب

 شد  یسفرم منتف_

 

گفته بود عقد خواهرشه ،  ادمهیاما خب  ستمین فضول

 شد  یمنتف یچ یعنی



خودش ادامه  دیبهش سکوت کردم که شا رهیخ یور هی

بده  حیتوض نیاز ا شتریبده اما خب انگار قصد نداره ب

 :پرسمیربط م یپس منم ب

 ؟یدیوتا کار معموال چقدر به خودت استراحت مد نیب_

 

  شهیباز م یکم صورتش

 داره  یخب بستگ_

 ؟یبه چ_

مجبور به  یزمان یکه تو اون برهه  یکس ای یزیبه چ_

  کنهیاستراحتم م



بار صدم  یبرا نباریکه زد ،ا یو حرف طونشینگاه ش مین

 یبرا یمناسب ی نهیمرد گز نیا کنهیم یادآوریبهم 

  ستین شدن یمیصم

 :گمیاشاره به سمت چپ م شهیکه چراغ سبز م نیهم

 از اون طرف لطفا _

 ؟یریمگه خونه نم_

 یراه شمیم ادهیها پ یکینزد نیهم ینه ، اگر عجله دار_

 نمونده 

 

کم  یهم ه نیو سرعت ماش گهینم یزیکه چ بهیعج برام

و با  دارهیشلوغ نگه م ابونیکنار خ نکهیتا ا شهیو کمتر م

 ی رهیسمت دستگ برمیبشم دست م ادهیپ دیبا نکهیفکر ا



بکنم ، قفل  یخداحافظ ایبتونم تشکر  نکهیدر اما قبل از ا

  زنهیرو م یمرکز

  کنمیو نگاهش م گردمیبرم فقط

اونقدر  یبرام ، گاه بهیکردنت عج یمدل دوست_ 

 یریم هویهم  یو گاه یکنیو راحت برخورد م یمیصم

هنگام  یحت یو درک نشدن یچهار چوپ رسم هیتو 

 چت

 

 گفتمیم دیبا یچه جور دونمینم ینظرش موافق بودم ول با

 خودته  ریتقص

 



دست  یکیخب من با  یخودمه ول ریتقص دونمیم_

 نه مثل تو با قواعد شمیبدم راحت دوست م یدوست

فکرم رو خونده و الزم به  نکهیاز ا ادیرو لبهام م یلبخند

 ستیمن ن حیتوض

 ؟یخندیم یبه چ_

 فرشته جون به تو _

 

 :دهیبا خنده تکون م یسر

 ؟یریم یحاال کجا دار_

 یتر از مخبر الدوله ، برا نییپا نیپرار یسالن اجرا_

   دوستام نیتمر دنید



پزم رو  دمیافتخار رو م نیبهت ا یخب اگر دعوتم کن_

  یبه دوستات بد

کنترل کنم اما کش  تونمیبلندم رو اصال نم ی خنده

خودم رو  شهیحرکاتم باعث م اومدن چشمهاش به دنبال

که بهم  یو حس دهیجمع و جور کنم و برخالف عق

 کنمینکن ، مثل خودش چشمهام رو گشاد م دادیهشدار م

 :گمیو با ادا م

  شهیم بمیداره نس یچه سعادت یوا_

 هنوز نشده درخواست کن که بشه _

 ی، با عجله دستمال کاغذ شنیلبهام بدون کنترل م بازم

  رسونمیشل و ولم م ینیرو به داد ب



نداره  یمشکل ییایب یخب حاال که اونقدر دوست دار_

 یکن میهمراه دمیاجازه رو م نیبهت ا

 ردش کنه اصال  ادی، آدم دلش نم یچه درخواست جذاب_

  کنمیرو حس م میگوش ی برهیخندمون و یصدا ونیم

و  کنهیاشکان خنده ام رو کم کم جمع م یشماره  دنید

 نیماش رونیبه ب ینه نگاه ایجواب بدم  نکهیدو دل از ا

  ندازمیم

 ؟یدیشد؟ چرا جواب نم یچ_

بزنه که فورا  دیرو د لمیموبا یصفحه  کشهیم گردن

 کنمیبهش اخم م "بله"گفتن  نیو ح دمیجواب م

 



  یحد ناراحت بش نیاصال تا ا کردمیفکر نم_

 

 یصفحه  کردیم یمرد کنار دستم که داشت سع راستش

حواسم رو از اون موضوع  ینه ، جوررو چک ک میگوش

نبودم  یعصب دیاونجور که با گهیپرت کرده بود ، حاال د

 از دست اشکان 

  ستمیناراحت ن_

 

،  شهیم دهیبلند پرس یبا صدا نیماش یکه تو فضا یسوال

 اشکان جوابم رو بده  دهیفرصت نم

 

 اشکانه؟_



  دمیشده اش سر تکون م یجد یتو چشمها رهیخ

 ؟یازیبا آ_

و  بیبه نظرم عج یلیسوال اشکان خ نیا دنیپرس رزط

  ادیمسخره م

 .. رسونتمیبله ، گفت م_

 

با خواهش ازم درخواست کرده باهاش برم  نکهیو ا_

 ییجا

  

جمله رو مثل  نیا طونیپسر خاله بلند و ش یکی نیا

 میفهمیبه گوشم گفته بود و درک نم کیدفعات قبل نزد

 رفتار بچه گان اشو نیا



 

 دمیم حیو برات توض زنمیپس بعدا بهت زنگ مباشه _

 کار امروزم رو لیدل

 

از طرف من  یمنتظر حرف نکهیو بدون ا گهیم اشکان

  کنهیبمونه قطع م

 

بهم برخورده نه فقط به خاطر قطع کردن  کنمیم حس

پسرخاله  یکی نیاز طرف اشکان تو روم ، رفتار ا یگوش

  ستیهم برام قابل درک ن

 ضشونیضد و نق یرفتارها نمیبیو م مفهمیم ستمین احمق

 من  یمقابل هم اونم به واسطه 



 کار دارم  یبشم ، کم ادهیجا پ نیهم شهیم_

  کنمیاضافه م یبگه عاد یزیفرصت بدم چ نکهیاز ا قبل

که حالم روبراه  گهیروز د کیدعوت هم حتما  یبرا_

 تر بود در خدمت خواهم بود 

حوصله  یو ب کنار زنهیو اروم م کشهیم یقیعم نفس

 :گهیم

، انگار اون خنده هات  یتو چهار چوب رسم یباز رفت_

 شده است  یگذار میتا

 یزود خداحافظ یلیحرفهاش رو خ ارمیخودم نم یرو به

 کنمیگم م تیو خودم رو تو جمع کنمیم



 یلیدو پسرخاله مگر در مواقع خ نیبا ا دارید گهید

  ممنوع دایضرور اک

 50_پارت#

  یرمانطالعشطرنج#

 

 

 یراو

 

 یلبخند نیریکالفه شده بود از رفتار دخترک ش رسما

  ومدیکه تا قبل از تماس اشکان داشت با دلش راه م

تا اسمون با  نیکه با دل اون راه اومدن مدلش زم البته

تا دفتر  یخب امروز رو الک یاون دختر فاصله داشت ول



 راحت از ینجوریبود که ا فتادهیراه ن مانیاشکان دنبال پ

 دستش بره 

 یسینامه نو لمیاون رفتار رو از ف ینیب شیکه پ هرچند

، اصال  مانیتازه کار اونم بعد از شناختن آرزو و پ

  کردینم

از واکنش تند  یادیکه انکار کنه ز تونستیخب نم یول

 اشکان خوشش اومد  یمسخره  زیمقابل سوپرا زشیو ت

 همنباریاشکان قبل از اومدن اون دختر ا یحرفها طبق

با پسر خاله اش  یصنم چیه ریمطمئن شده بود که حر

با چند حرکت  تونهینداره البته فعال و اگر زرنگ باشه م

امروز فکرش رو هم از سرش بندازه ، طبق  ههیشب گهید



که  رفتینم یگذشته اشون اشکان طرف دختر اتیتجرب

  نهاون روش ضرب در بز

 اون یاز سفت و سخت شدیداشت خسته م گهید یول

 تر بود  نیریشدنش ش یمی، چقدر صم یخامه ا ینیریش

محل  یخروس ب شهیاه اشکان هم" کنهیلب زمزمه م ریز

 "یو هست یبود

 

به  چهیپیم نیماش یکه تو فضا شیزنگ گوش یصدا

بره  فتهیاندازه و راه م یرو راه م نیو ماش ادیخودش م

 خونه 

بار سوم زنگ  یکه برا هیک نهیبب کنهیچک نم یحت

  ستیو دست بردار هم ن هزنیم



تماس چهارم مجبورش  یا قهیدو دق یاز وقفه ا پس

 یدو صندل نیب یرو که برعکس تو فضا یگوش کنهیم

 جلو گذاشته بود برداره 

که  یکه تا وقت کنهیمطمئنش م "مامان نتیز"اسم  دنید

و هر  دهیجواب نده مادرش همچنان به زنگ زدن ادامه م

 قبل خواهد شد  قهیبار هم نگرانتر از دق

 

 خانوم  نتیجانم ز_

  یآدم جواب تلفنم رو بد یمثل بچه  کباریبه دلم موند _

  دیببخش_

از صبح هر دفعه که زنگ در رو زدن گفتم  ؟ییکجا_

 اومد  ازمیآ



 :زنهیلب م آروم

  امیب ستیکه بهت خبر دادم قرار ن شبید_

  ایب الریما به درک به خاطر آ یپسرم آبرو ازیآ_

خب عادت  یول شهیم یعصب الریاسم آ دنیا شنب بازم

حرف  ستیمامانش بلند و ناشا یجلو چوقتینداشت ه

 بزنه 

 اگر بودن من مهم بود حداقل ب.... یمتاسفم مامان ول_

خان  ریشد تقص ییهویمهم نباشه ، به خدا  شهیمگه م_

 رو تموم کرد  زیشب همه چ کیبود تو  ییدا

  



مامان داشت  نتیکه ز یو درشت زیر لیدال دنیشن یحت

چه  کردیهم از حس بدش کم نم کردیم فیبراش رد

 بتونه قانعش کنه تو مراسم شرکت کنه  نکهیبرسه به ا

سال سن داشت و مثال پسر بزرگ خوانواده بود ،  ٣٢

بار در  نیاوا یمهمون برا کیبراش قابل هضم نبود مثل 

 مراسم عقد با دامادشون آشنا بشه 

 .. الوازیالو آ_

 مامان  شنومیدارم م_

  ینداختینم نیراحت روم رو زم نقدریا یدیشنیاگر م _

 

مادرش و به دنبالش قطع شدن تماس  ی هیگر یصدا

 رفتن نداره  یبرا یمیاما...بازم تصم کنهیاش م وونهید



 فکر کنن مغرور شده  لیبذار همه فام اصال

تا به آراس زنگ بزنه اما ناخودآگاه  دارهیرو برم یگوش

که دوست  کنهیرو باز م یا گهیچت کس د یه صفح

  ششیداشت االن برگرده پ

 :کنهیم پیتا

 "دنبالت امیب خوامیم ؟ییکجا"

از جواب  یخبر یگوش یبه صفحه  شهیم رهیخ هرچقدر

 یو گوش زنهیبه حالت منتظر خودش م ی، پوزخند ستین

 عقب  یرو صندل کنهیو بعد پرت م صدایرو اول ب

آروم و ساکت خودش  یه خونه کار برگشتن ب نیبهتر

پرت کردن حواسش از مراسم عقد  یبود ، اصال هم برا



 یاز خودش دوستش داشت ، به کس شتریکه ب یخواهر

 نداشت  اجیاحت ییاون دختر مو حنا ههیشب

بازم اخم  یاندازه ول یم شیبه گوش ینگاه مین گردهیبرم

 "زنمیزنگ هم نم" گهیلب م ریو ز کنهیم

 51_پارت#

  یطالعشطرنجرمان#

 

 

 

نداره قبل از  یشلوغ یحال و حوصله  نکهیفکر به ا با

 کنهیبچه ها راهش رو کج م یبه سالن و شلوغ دنیرس

 رفت یم یکه اغلب با ال یشاپ یسمت کاف



و  دهیشکالت داغ م کیسفارش  نهیشیکه م نیهم

 تونهیزنگ بزنه که اگر م یتا به ال ارهیرو درم شیگوش

حرف بزنه و در مورد موضوع  باهاش یکم ششیپ ادیب

 ، رهیدفتر اشکان ازش کمک بگ

  نهیبیرو که براش اومده م یامکیلحظه پ همون

که  یکامال دستور ی جمله از چند بار خوندن پس

قبل  یاصال جوابش رو هم نده ول رهیگیم میفرستاده تصم

زنگ  یگوش رهیرو بگ یال یبتونه شماره  نکهیاز ا

که  یچشمک یموجیهمراه او اسم فرشته جون  خورهیم

 ری، ز شهیم انیصفحه اش نما یکنارش گذاشته بود رو

 یبا اون طرز خداحافظ دماگر جواب ن" کنهیلب زمزمه م

 "ام وونهید کنهیفکر م مییهویشدن  ادهیو پ



 :زنهیلب م یو عاد کشهیسبز رنگ رو م کونیآ پس 

 بله؟_

 ؟یجواب نداد یدیرو د امکمیپ یچرا وقت_

  دمشید یزنگ بزن نکهیقبل از ااالن  نیهم_

 :پرسهیکالم م کیسپس  کنهیچند لحظه سکوت م ازیآ

 خب؟_

 ؟یخب ... چ_

 دنبالت؟ امیبودم ب دهیپرس_

روز  هی ستیحالم خوب ن ادیچرا؟ گفتم که امروز ز_

 ...گهید

  ستیمنم حالم ...روبراه ن_



هم با  دیشا ایربط  یگشاد شده از حرف ب یچشمها با

 گذارهیون که ماگ شکالت رو جلوش مربطش به گارس

  کنهینگاه م

 :پرسهیدستپاچه م چارهیب پسرک

 اومده..خانوم؟ شیپ یمشکل_

که نه ، سکوت پشت تلفن  زنهیدست و سر اشاره م با

 جواب بده  دیکه با کنهیاعالم م

 افتاده؟ یاتفاق ستیچرا حالت روبراه ن_

رو  قیآدرس دق ابونمیافتاده ، من هنوز همون خ_

 رست بف

 



اومدن بهش  یاجازه  نکهیاز قطع تماس اونم بدون ا پس

از حس و حال مسخره و  یداده باشه پوف کالفه ا

 زنهیلب غر م ری، ز کشهیم نشونینامفهموم ب

 خوامیبگم م یا شهیهمه سوال کل نینگذاشت قبل از ا" 

خودم  یچون شما دو پسرخاله رو برا ایبرم خونه ، لطفا ن

 "دایکممنوع کردم اونم ا

 

 نکهیو با فکر ا نوشهیشکالت سرد شده رو م نصف

و  کنهینخواهد شد ، حساب م ادهیپ نشیمطمئنا از ماش

 .فرستهیشاب رو براش م یهمزمان اسم کاف

 

                               ** 



 

 یادیکه به نظر خودش ز یلیشدت معذبه ، با دل به

هاش با یمیدوست صم کیشد مثل  یمسخره بود ، راض

 باهاش حرف بزنه یخونه اش و چند ساعت ادیب

تنها نبودن و پرت شدن حواسش  یکه واقعا برا ازیآ

ازش کمک خواسته بود ، راحت تر از دختر ساکت 

قدم  یو برا کنهینشسته رو مبل آپارتمانش برخورد م

ساده و  شرتیرو با ت رونشیب یلباسها یراحت نیاول ا

 یخاکستر یوار ورزشبه همراه شل یبه رنگ مشک یراحت

  لنتو سا گردهیو برم کنهیعوض م

 ارم؟یب یخوریم یراحت باش دختر ، چ_



و  ذارهیپاهاش گذاشته کنار م یرو که رو فشیک ریحر

 :دهیجواب م یمثال عاد

  اریگرم ب یدنینوش هیممنون راحتم ، راستش _

 نیب ی رهیکه جز یو همونجور دهیسر تکون م ازیآ

شروع گفتگو  یبرا زنهیدور مرو  منیآشپزخونه و نش

 :گهیم

 نکهیبزرگ رو دوست ندارم و ا یادیز یخونه ها_

پس  ستیمن ن ی قهیسل نشیزایو د لیاز وسا چکدومیه

 نکن  یابیبا دقت ارز یاونجور

بود که اونقدر واضح از  ریاش به رفتار معذب حر اشاره

 دهیطرز نگاه کردنش به آپارتمان لوکس و تازه اش فهم

 بود 



 یو لبه ها نهیشیراحت تر م یبهتر یبا حال کم ریحر

  کنهیشالش رو از هم باز م

که داره  یحرف بزن یراجع به موضوع ییخوایم یگفت_

  کنهیم تتیاذ یلیخ

که به گوش  یتن صداش رو تا حد ریهم مثل حر ازیآ

 :گهیمقدمه م یبره و ب یبرسه باال م ریحر

  ستمیامشب عقد خواهرمه و من اونجا ن_

 یچ دونستیتا ادامه بده در واقع نم گهینم یزیچ ریحر

 شنونده باشه و بس  هی تونستیبگه پس فقط م

رنگ تو دستهاش  یبا دوتا ماگ مشک ازیبعد آ یقیدقا

 :دهیو ادامه م نهیشیروبروش م گردهیبرم



 کیچند ساعت رو با  نیا خواستمیم نیهم یبرا_

 حواسم رو پرت کنه یبگذرونم که بتونه جور یدوست

 با خودم نگم کاش االن اونجا بودم  یه

 

که به شدت دلش  یریدست حر دهیم میرو مستق ماگ

 نجایاگر امشب عقد خواهرته پس االن ا"بپرسه  خوادیم

 "یکنیم کاریچ

که چرا شالش رو کامل  نهیا ریاما ذهنش درگ ازیآ

 نهیبب ریدل س کیخوشرنگ رو  یتا اون موها دارهیبرنم

 :نهکیپس دوباره تکرار م

 اریمانتو و شالت رو درب ییخوایراحت باش اگر م_



داخل ماگ رو  یهمزمان که داره عطر تلخ قهوه  ریحر

 :دهیجواب م کشهیبو م

راحتم و عادت به درآوردن شال و مانتوم هنگام گپ _

 دوستانه ندارم  یها

 رو پس بزنه  شیدیناام کنهیم یسع ازیآ

  یچه عادت خوب_

بار که باهم  نیآخر یینجایاچرا االن  یبگ ییخواینم_

 .. یعنی نیا زیتبر رمیدارم م یگفت میحرف زد

  ستیبه بودن من ن یازین دمیدقت کردم د یوقت یعنی_

هم قصد ادامه  ازیو انگار آ کنهیبازم سکوت م ریحر

 دادن نداره 



 ریحر یرو جلو یا شهیش زیم یشکالت رو ظرف

 :گذارهیم

 ختمیرتو رو هم تلخ  یحواسم نبود قهوه _ 

  نیریهم ش خورمیندارم هم تلخ م یخاص یمن ذائقه _

 

 زنهیم شیور هی یمتفاوت از تمام لبخند ها یلبخند ازیآ

 52_پارت#

  یرمانطالعشطرنج#

 

 



متفاوت  یها طیجور آدما با شرا نیا گنیچه خوب ، م_

 یخودشون رو وفق بدن و در آخر دوست ها توننیهم م

 هستن یشگیهم

  

  کنهینهون نمتعجبش رو پ ریحر

 

حرف  نیو ا یسر از آدم شناس یقبال گفته بود ادمهی_

  یاریها در نم

راجع بهش تو گوگل سرچ زدم و  یمدت چندبار نیا_

 خوندم  ییزهایچ هی

  دهیسر تکون م ریحر



موضوع ها  نیاطالعات راجع به ا یکرد یکار خوب_

خصوصا  یاطرافت رو بهتر بشناس یآدمها شهیباعث م

  شنیم تیکه وارد زندگ یدیجد یآدم ها

 ی قهیسل کی نیهم دنیآره مثال من االن با فهم_

و سرشتت برام روشن  تیاز شخص ایزوا یکوچک ، کل

 فصل همزاد من کدومه؟  یدیهنوز هم نفهم یشد ، راست

و پس از پاک  گذارهیم زیم یماگ قهوه رو رو ریحر

لبهاش که خب حواس  یقهوه با زبون از رو یکردن تلخ

 :گهی، م دیکه نبا ییبره جا یم هیچند ثان یرو برا زایآ

مدت ازت داشتم البته  نیکه تو ا یچرا طبق شناخت_

به  ههیشب شتریتو ب دمیفهم یول ستمیمطمئن ن ادیهنوز ز

 اونم اول بهار  یبهار



 :پرسهیمتفکر م یبا حالت ازیآ

 ؟یبد حیتوض یتونیشباهت رو م نیا لیدل_

 یفت و گو راجع به مسئله گ ینه ، چون ما االن برا_

من رو به شدت داره خفه  شیکه اتفاقا کنجکاو یا گهید

  میخوریتلخ م یقهوه  میو دار میبا هم نشست نجای، ا کنهیم

 

هم  ریحر یکه لبها یخنده ، جور ریز زنهیم ییهوی ازیآ

  انیآروم کش م

 رو خاموش کنم  نتیحس نازن نیا تونمیمتاسفم که نم_

پسر تنها  کی یبودن تو خونه  که هنوز هم ریحر

و دنبال بهونه بود هرچه زودتر بره  کردیم تشیداشت اذ

 دارهیخونه ، ماگ قهوه اش رو دوباره برم



انگار االن  رمیو م خورمیخب پس منم قهوه ام رو م_

 حالت بهتره

 

، با خودش فکر  کنهیفقط قهوه خوردنش رو نگاه م ازیآ

 بره؟بگذاره  خوادیکه چرا دلش نم کنهیم

 ریکه حر نیبه جواب سوالش فکر کنه ، هم نکهیا بدون

 :گهیآروم م شهیمشغول مرتب کردن شالش م

نتونستم به مراسم  یلمبرداریآخر ف یبه خاطر هفته _

 کردمیکه فکر م یتنها خواهرم برسم و وقت یخواستگار

پسره رو  کنمیبله برونش و قبلش فرصت م رمیدارم م

 یتینظر من اهم نکهیبدون ا که دمیو بسنجمش فهم نمیبب



که  یتموم شده و شب زیهفته همه چ کیداشته باشه تو 

 خواهرمه  دخونه عق رسمیمن م

 

که بتونه بحث رو  ی، کلمات زنهیمرتب پلک م ریحر

 کنه رو انگار گم کرده تیباهاش هدا

بود که ناخودآگاه  ریدلگ یمرد روبروش به حد لحن

  نهیشیو کنارش م شهیبلند م

  ندازهیبرگرده سمتش شونه باال م نکهیبدون ا ازیآ

مهمون اونم تو عقد خواهرم  کی ههیشب خواستمینم_

 دیو پسره رو اونجور که با رفتمیحاضر بشم ، اگر م

 مثل مهمون رفتار کنم  تونستمیمطمئنا نم دمیپسندینم



 یکرد یخوب یلیکار خ فهممیم کنمیحاال که فکر م_

 یکه نرفت

 

 یحس بد کنهیم یبازوش سع یور ریبه دست حر رهیخ

موضوع احاطه اش کرده ، پس  نیا یادآوریرو که از 

 :گهیبزنه و م

 

شالت رو شل و ول از عقب  دمیدیم میلواسان که بود_

  شیدیچیاالن چرا اونقدر سفت دور گردنت پ یبستیم

 



 ریکه لبهاش رو باز کرده بود بازم مرد مثال دلگ ریحر

باز مونده  یحالت با لبهاکنارش رو آروم کنه تو همون 

  شهیربطش خشک م یحرف ب دنیاز شن

 ییجورا هینگاهم نکن ، خب رنگ موهات  یاونجور_

 نباشه  یعیاگر طب یحت دهیآرامش م

 

بازوش  یکه دست رو ستیاصال دست خودش ن ریحر

 :گهیشونه اش و م یرو کوبهیو محکم م برهیرو باال م

 53_پارت#
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که  یاز دست دوست یکنیم مونمیبدتر از قبل پشهربار _

 یخان یباهات دادم آقا

مشت  یهم خنده اش گرفته و هم با دست جا ازیآ

 مالهی، م ومدیاش نم افهیرو که اصال به ق ریمحکم حر

 یبابا من که نه دست به موهات زدم نه به صفحه  یا_

 نگاه کردم  تیگوش

و  دهیمتکون  شیشگیهم یزدن ها چیاز پ یسر ریحر

  شهیتند بلند م

 قهوه  یبرم ممنون برا دیشده با رمیولش کن اصال ، د_



که بلند شده بود مانع رفتنش بشه  ازیآ نکهیاز ا قبل

زنگ در آپارتمان هردوشون رو  یبزنه صدا یحرف

  کنهیساکت م

تمام وجودش  ارهیکه ازش سر درنم یبیترس عج ریحر

  رهیگیرو م

سمت در و دعا  رهی، م ریربه ح ینگاه میپس از ن ازیآ

که خودش  یشگیهم یاز اون مزاحم ها یکی کنهیم

بافته بود  یهرچ ینجوریپروشون کرده بود نباشن ، ا

  شدیدختر پنبه م نیشدن به ا کینزد یبرا

اشکان آروم  دنیلحظه د کی کنهیکه چک م یچشم از

 کنهیبعد آشفته ترش م یا هیو ثان



 یعنیباال اومدنش  خب مجبور بود در رو باز کنه یول

 نگهبان خبر داده که خونه است

به  یو اشکان که عصب کنهیدر رو باز م یعاد یلیخ پس

 :گهیم ادینظر م

 ساعته در رو با.... کی یکنیم کاریچ یبگ شهیم_

 

که آماده تا کنار در اومده بود تا به محض ورود  ریحر

متعجب اشکان  دیبزنه ، درست مقابل د میمهمون تازه ج

  کنهیسالم هم نم یخطاکار حت کیو مثل  تادهسیا

 :گهیدوتاشون م یا هیچندثان یابیپس از ارز ازیآ



 نی، بش یینجایعجله گفتم که شام و ا نیکجا با ا_

فرصته سوتفاهم امروز رو برات  نیاشکانم هست بهتر

 حل کنه 

  کنهیکوتاه سالم م یلیو خ ادیبه خودش م اشکان

اگر  کنهیو فکر م دهیمهم مثل خودش جوابش رو  ریحر

که تو نگاه اشکان  یزیبره ، چ ایاالن معذب رفتار کنه 

 ازیرو به آ یزده پس با لبخند دیبود رو مهر تائ دهید

 :گهیم

 یبرات اومده برا یا ژهیو و ییهویمهمون  دیگفتم شا_

  یبهمون بد ییخوایم یخواستم برم ، شام چ نیهم

واضح  یشخندی، با ن ستادهیکه پشت سر اشکان ا ازیآ

 :دهیجواب م



 منه  ی ژهیو یاز مهمونها یکیاشکان هم _

بره تو سالن و  نکهیاشکان رو قبل از ا یلب ریز زهرمار

  شنوهیم ازی، فقط آ نهیبش

 

 فشیو کنار ک شیقبل یسر جا گردهیهم برم ریحر

لحظه مادرش زنگ بزنه  نیهم کردی، خدا خدا م نهیشیم

  میدارخونه مهمون  ییایب دیو بگه با

دو پسرخاله دور  نیگرفته بود از ا میکه تصم یوقت قایدق

باشه وسط دوتاشون نشسته بود و تازه قرار بود شام هم 

 بخوره 

 ؟یکنیم کاریچ نجایا_



آزارش  شتریب شیاشکان و لحن تند و سوال نییپا یصدا

اونجا بود  ازیآشپزخونه که آ ریبه مس ینگاه می، ن دهیم

 :دهیرسا جواب م ییکان با صدااندازه و برعکس اش یم

دلتنگ و ناراحت بودن به خاطر  یلیخ ازیآقا آ ایگو_

 مسائل مربوط به خانوادشون و گفتن ...

تا تنها نباشم ، به تو هم  نجایا ادیازش خواهش کردم ب_

  یشب برنامه دار یبرا ی، گفت میدفتر بود یگفتم وقت

 ریاسم خودش از زبون حر دنیبود که پس از شن ازیآ

به حتم  دارید نیا حیاول ، بار توض یدفعه  یاونم برا

دخترک  یمشکوک اونم در نظر اشکان رو از شونه 

 ، برداشته بود دهیترس

 



 یهمون لحظه رو ازیکه آ یا وهیبه ظرف م رهیخ اشکان

 :دهیگذاشته بود ، سر تکون م زیم

خاله بهم  یول شتیپ امیبهت که گفتم بعد کارم م_

 کرد... زنگ زد و خواهش

نه امشب نه فردا  ستیشو من قرار ن الیخیاشکان پسر ب_

  زیاصال حاال حاالها برم تبر

 

به  لیفام ههیشب شتریبه دوتاشون که االن ب رهیخ ریحر

دوباره پرت  ازی، ساکت نشسته که با حرف آ انینظر م

 وسط موضوع شهیم

 کار رو انجام دادم که نرفتم  نیهم گفت بهتر ریحر_



نگاه  ریو ز دهیآب دهنش رو قورت م ریرح چارهیب

 اندازهیهردوشون شونه باال م

 یکه تو آروم باش گفتمیم یزیخب من اون لحظه هرچ_

  یومدیناراحت به نظر م یلی، خ

 

 زنهیم یلبخند ازیآ

دلت برام سوخته ،  یگیممنون که اونقدر روراست م_

 حیاشکان چرا توض دیموضوع رو ولش کن نیحاال ا

 ...دینم

 مونهینصفه م ازیحرف آ ریحر ییهویبلند شدن  با

و تنها  شتونیخب خدا رو شکر پسرخاله اتون اومدن پ_

  امینگفتم شب نم نایافتاد به مامانم ا ادمی، منم  دیستین



 

 یاصرار گهید شهیم تیداره اذ یلیخ نکهیبا درک ا ازیآ

و دنبالشون  شهیو اشکان هم شاکت از جا بلند م کنهینم

 رهیم تا کنار در

فقط با  بیرو هم دست به ج ریحر یخداحافظ جواب

  دهیتکون سر م

 :گهیم ازی، آ شهیکه در آپارتمان بسته م نیهم

 شی، من به زور راض ستین یکنیکه فکر م یاونجور_

حالم باهاش خوب  بیچون...چون عج ادیکردم باهام ب

 شهیم

به در بسته  رهیتو سالن و اشکان خ گردهیو برم گهیم

 "؟یچ یعنی نیا" کنهیفکر م
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 ریحر

 

مسخره نبودم با  یاندازه پر از حس ها نیتا ا چوقتیه

هفته از اون ماجرا گذشته و جواب  کی کینزد نکهیا

که  ییدادم تا جا ونیدر م کیفرشته جون رو  یامهایپ

اون  دینبا گمی، بازم با خودم م فرستهیهم نم امیپ گهید

  کردمیدر احمقانه رفتار مروز اونق

 ؟ی، موافق یچرا الل شد ریحر_



 

حرف  یکل گفتمینگفته بودم در واقع اگر م یبه ال یزیچ

  شدیم شتریو حس بدم ب کردیبارم م

رو قبول  ینقش کردیهم داشت باز رو مخم کار م االن

 یاش برا شنامهینما یکه حت شونیتئاتر بعد یکنم برا

 خودم نبود 

 ؟یخسته بش ییواخیم یتو ک یال_

 یاون چهره  یکه به واسطه  ی، نه تا وقت چوقتیه_

  یموفق تر از االنت باش یلیخ یتونیخاصت م

 که من صفرش رو هم ندارم  خوادیکار عالقه م نیا_

 امتحان کن  کباریتو  یکنیم دایباور کن کم کم پ_

 



جور  نجایا یزیچ کی، نه انگار  کنمیم زیرو ر چشمهام

االن  کردیو رک اصرار نم یونقدر جدا چوقتینبود ه

 درخواستش حالت خواهش گرفته بود  گهید

 یکنینگاهم م یچرا اونجور هیچ_

 ست؟یبهتر ن یخودت بگ دونمینم_

 عیتند و سر هویو  شنیچشمهاش کامل مشهود م ینگران

 :گهیم

 جهیدارم مدام سرگ دیشد یمن حامله ام ، کم خون_

  ستمیسرپا با تونمینم رمیگیم

نفس حبس شده اش رو  گمینم یچیمن ه نهیبیم یوقت

  فرستهیم رونیب



 میستیهم ن مونی، پش گهیمثل مترسک نگام نکن شد د_

 خوشحالن یلیاتفاقا برعکس ، همه خ

بشه ، تازه شما خودتون  ینجوریمگه عهد بوقه که هم_

بعد چندسال همه به  دینامزد عقد کرده ا دیکنیفکر م

 نرفتنتویعنوان زن و شوهر پذ

آب تو دستهاش  وانیکه ل کنهیم شیعصب میلکسیر انگار

 تو صورتم  پاشهیمنتظره م رغی  رو

حسرت تو  یکاف یبه اندازه  ستیحالم خوب ن ریحر_

 دنیداغ د یخواسته ام رو رد کن یدلم هست و اگر بخوا

  ذارمیبچه ام رو به دلت م

، نه انگار واقعا حالش خوب  زنمیفقط پلک م متعجب

 ستین



صورتم رو خشک  کنمیم یشدم سع سیپر شال خ با 

انگار من پدر  یزنیحرف م یخل جور ی دختره_  کنم

 اصال  نهیخواست بب یبچه اتم تحفه ات رو ک

 ؟یبهش ندار یحس چیه یعنی_

  ذارمیم شیشونیپ یو دست رو شمیبلند م نگران

 ای ه؟یاز عوارض کم خون گهید یکی یوونگید یال_

 باشه  یملگحا یهم عوارض جانب دیشا

محسن به  خوادیچون دلم نم شمیم وونهیدرسته دارم د_

 ییبره سراغ دختر دا نییپا ادیکار ن تیفیک نکهیخاطر ا

 ترسناکش 

 ترسناک؟_



 نیمحسن با هم خواستهیآره ، چون...مامانش قبال م_

هم خوشگله ازدواج کنه ، خبر  یلیکه خ شییدختر دا

  چوقتیه شنیمسائل فراموش نم نجوریکه ا یدار

با تو  خواستیآروم باش محسن اگر اون رو م یال_

 ها  میترسونیم یکه ، کم کم دار کردیازدواج نم

 ینقش رو قبول نکن نیاگر تو ا نی، بب یهم بترس دیبا_

با توهماتم  ینجوریو من هم پیتو اک ادیاون دختره م

 ....وویخواهد بود د تیواقع نیکه ع

  نمیبه س چسبونمیو سرش رو م رمیگیدهنش رو م محکم

کردن  یبه خاطر راض خوادینم کنمیباشه روش فکر م_

 یذهنت رو مسموم کن یمن الک



 گهیبه حرف زدن که د کنهیدستمم نامفهوم شروع م ریز

 فرار کردنه  مونهیکه برام م یتنها راه

 :کشهیم قیبرم که پر اخم نفس عم شمیم بلند

دارم  جایکامل احت ژنیمن االن به اکس یفهمیاحمق نم_

  یهم بهم نگفت یخشک و خال کیتبر هیتازه 

 :دمیبراش دست تکون م ستادمیکه کنار در ا یهمونجور

 کنمیاطالع دادنت بود حاال من فرض م ینحوه  ریتقص_

تر خبرش  جانیبعد تالش کن با ه یدفعه  دمینشن یزیچ

برم دانشگاه استاد اعتماد  دیاالن عجله دارم با یرو بهم بد

 داحافظبرگشته ، خ

 :کنهیو صداش رو بلند م فتهیراه م دنبالم



 به حرفهام فکر کن  ریحر_

 :دمیسالن بلند جواب م یها یصندل فیاز کنار رد منم

 چشم _

 نداشتم. یقصد نیکه همچ البته
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روبروم  یصندل یدستم و رو دهیرو م یفنجون چا استاد

  نهیشیم

 دینوز رد نکردمرحله رو ه نیبزرگتر_



 ن؟یتدو_

 ، مجوز اکران  ریخ_

 داره ادیاشکان آشنا ز ستمیموضوع نگران ن نیبابت ا_

 

و مطمئنم به خاطر  کنهیمکث م یکه که استاد کم نمیبیم

 شوندیاشکان گفتنمه اونم بدونه پسوند و پ

نزنن  لمیکن از سر و ته ف دیبه هر حال بهش تاک_

که  یفهمیبره ، م نیاز ب تشیکه مفهوم و جذاب یجور

 یپروانه  نکهیها با ا لمیاز ف یلیروزها خ نیا گمیم یچ

 یعموم شینما یساخت دارن موفق به گرفتن پروانه 

 شنینم



 کی،  کنمیم دیچشم بازم تاک یقبال هم بهش گفتم ول_

 ام هست استاد  گهید زیچ

و راحت تر  زیرو م گذارهیشده فنجون رو م یجد یکم

 نهیشیم شیصندل یرو

  ستمیاستاد تو ن گهیوقته د یلین خم_

  دیمونیم یاستاد من باق شهیشما هم_

 ادیز کنمی، حس م زنمیبراش م یتهش هم چشمک و

و بلند  رهیگینگاهش رو ازم م هویچون  ستیروبراه ن

  شهیم

 بود؟ یات چ گهیسوال د_

  تشیاز جد شمیمعذب م یکم



 رگیباز تونمیمن تا چه حد م نمیبب خواستمیراستش ..م_

 یبرا یباشم؟ آسونتر بخوام بپرسم من استعداد یخوب

 دارم به نظرتون؟ نکاریا

 نیهمچ ییخوایداره که به خاطرش م یبه هدف یبستگ_

 یبکن یکار

 ؟ یچ یعنی_

و اونقدر باهاش ارتباط  ینوشت ویسنار کیاگر  یعنی_

 یخودت دختر قصه باش خوادیکه دلت م یبرقرار کرد

 داشت یبراش استعداد خواه یلیخ

 باشه؟ نیاز ا ریو اگر غ_

  کنهیبراندازم م رهیخ یکم



 چوقتیمورد ه نیبگم چون در ا یزیاالن چ تونمینم_

 نیتا بتونم بسنجمت ، حاال واقعا همچ یشاگردم نبود

 ؟یدار یمیتصم

جوابم رو  یبابا استاد چرا اونقدر سفت و سخت دار یا_

ن حرف زد ی وهیش نیهم داشتم با ا یمیتصم ؟اگریدیم

  شمیم الشیخیشما کال ب

 یو با لبخند شهیم یشگیاستاد اعتماد هم ههیشب یکم

 :پرسهیم

 ه؟یجد متیتصم_

   اصرار داره که استعدادش رو دارم ی، ال دونمینم_



تا  یپس کم یدرسش رو خوند میو ن کسالیخب تو _

 یراحت فضاساز یلیخ نکهیاما ا یعلمش رو دار یحدود

راحت هم  شهینم نیر اب لیدر باب نوشتن دل یکنیم

 یکن یباز یبتون

 :گمیم زونمیصورت آو با

 بشم؟ الشیخیب دیبا یعنیپس _

 نکهیرو بدون ا یچکاری، ه یامتحانش کن یتونینه م_

ول نکن صرفا جهت  یو خودت رو بسنج یانجامش بد

  ییایاز پسش برنم یکنیفکر م نکهیا

 شدم من االن از حرفهات  جیبابا استاد کامال گ یا_



بر انجامش  یاصرار نمیبب خوامی، م نهیهدف من هم هم_

 ...ینه ول ای یکنیم

  شیاز زرنگ خندمیم بلند

 کنمیکه نم ینیبیم یول_

 خندهیم اونم

  قایدق_

و  شهیبسته م زشیم یبا زنگ خوردن تلفن رو بحثمون

کالسش  میتا گهید ی قهیکه برم تا ده دق شمیبلند م

 کنه  رونمیخودش ب شهیمثل هم خواستمیو نم شدیشروع م

 امیو م کنمیم یو با اشاره خداحافظ دارمیرو برم فمیک

 .رونیب



 

 لمنامهیف کیکه  کردمیهمش فکر م شیپ چندسال

اما  کنمیم یو خودم نقش اول دخترش رو باز سمینویم

نه اونقدر که دوست دارم  دمیکم کم که بزرگتر شدم د

لذت بشم و  رهیبه جون گرفتن کاراکترهام خ رونیاز ب

ندارم البته که  یچندان یکردن عالقه  یببرم به باز

 ریتاث یب یعالقگ یب نیدر ا ممامان وبابا ه یمخالفت ها

 نبود 

محسن رو به  ییورود دختر دا دیمتاسفم که با یال

رو  یذره احتمال کیاستاد اعتماد اون  یقبول کن پتونیاک

ر که ممکن بود به خاطر تو قبول کنم رو هم زد تار و ما

 کرد.



 

 

                               ** 

 تلفنت خودش رو کشت از بس زنگ خورد  نیا ریحر_

خشک کردن موهام  نیلحظه در حموم رو باز و ح همون

 پرسمیم

 بود مامان؟ یک_

 "فرشته جون"نوشته بود  دونمینم_

 گهیوقت بود د یلی، خ ستمیا یچهارچوب در اتاقم م تو

 داره؟ کارمیچ یعنیازش نبود ،  یخبر
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چندبار زنگ  قایتا بفهمم دق دارمیهام رو تندتر برم قدم

 مامان اصال قابل اعتماد نبود  یها ییزده چون بزرگنما

اون همه ورقه کنار لپ  ریمن ز یگوش نمیبب صبرکن

  دهیصداش رو شن یتاپ بود مامان چه جور

اتاق من دنبال  نیاهربار تو  دمیفهمیمامان کاش م آخ

  یگردیم یچ

فقط سه تماس از دست  نمیبیم کنمیرو که چک م یگوش

و  یروشه اونم دوتا تماس اولش از ال امیپ کیرفته و 

 فرشته جون هست  یآقا یبرا شیکیفقط 



رو  کنمیمن چرا خورده تو ذوقم ، خودم رو پرت م اصال

  کنمیرو که از همون فرشته است باز م امیتخت و پ

 

دستم خورد تماس  کردمیاشتم شماره ات رو پاک مد"

 "گرفتم

 

رو  یچ خوادیمثال م ی، خب که چ نمیشیم خیس دوباره

همچنان جوابش رو ندم اما  دمیم حیثابت کنه؟ ترج

از پردازش ذهنم  عتریدستم سر یچرا انگشتها دونمینم

 کننیم پیتا

 "، به هر حال منم قرار نبود جواب بدم ستین یمشکل"

 :دهیجوابم رو م کردمیکه فکرش رو م یزیاز چ زودتر



 "باشه؟ تونستیم یکارت چ نیا لیو دل"

، اما  دمیخنک شده دوباره لم م یو با دل زنمیم یشخندین

، مگه ما چقدر  شمیدودل م یتو نوشتن جواب کم

 که بخوام براش ناز کنم  میهست یمیصم

 یرو صفحه  یاسم ال سمیبنو یبخوام فکر کنم چ تا

بگه اما  یچ خوادیم دونمی، هرچند م شهیظاهر م میگوش

 دنیشن یگوش مفت برا شمیو دوباره م دمیجواب م

 چارهیکه محسن ب یساده ا یادیهاش از مراسم ز هیگال

و برن  نهیهفته تدارکاتش رو بچ کیمجبور شده بود تو 

شروع شده  شیکه به نظرم دوسال پ یا یسر خونه زندگ

 بود.

 



ام باالخره  چارهیرفتن مغز بساعت کار گ کیاز  بعد

 رمیو منگ م جیرو قطع کنم ، گ یگوش دهیاجازه م

 نشسته  یو یت یمامان که جلو شیپ رونیب

 م؟یدار ییمامان چا_

  اریمنم ب یآره برو برا_

 سمت آشپزخونه و از همونجا مپرسم: کنمیرو کج م راهم

مامان هنوز هم نظرتون راجع به وارد شدنم به تئاتر _

 شتونه؟یر دوسال پهمون نظ

 ادامه نده  یعنی نیو خب ا دهیبه سوالم نم یجواب

  نمیشیو جفتش م رمیبه دست م ینیس



 یتا منم برا دیاریقانع کننده برام ب لیدل کیاقال  _

 رو از ذهنم پاک کنم  الشیفکر و خ شهیهم

که انگار تو  یو همونجور دارهیرو برم ییچا فنجون

 :زنهیب مروش غرق شده ل شیپ الیعمق سر

رو از  الشیهم خ دیو با ارمیقانع کننده برات نم لیدل_

  یذهنت پاک کن

 :دهیسمتم و ادامه م گردهیبرم

  شهیهم یاونم برا_

 ..نیمامان بب_

  نایا گنیم یشـــــش بزار بفهمم چ_



 نهیغمگ یلیکه مثال خ یو مثل کس کنمیرو بغل م پاهام

که  نمیبیچشم م ی، از گوشه  نوشمیرو تلخ م مییچا

 اندازه  یبهم م ینگاه مین کباری هیمامان چندثان

 سمتم  گردهیسر هم کامل برم آخر

  یشده که دوباره به فکر تئاتر افتاد یچ_

که استعدادش رو دارم ، منم  گهیو م کنهیاصرار م یال_

 شدم که قبول کنم  ییهوا

حاال فکر  متینیب ینم ادیاالنش هم ما ز نیهم ریحر_

اصال خودت  یو اجرا باش نیشغول تمرکن شب و روز م

،  یریبگ دهیناد تیحد تو زندگ نیما رو تا ا ادیدلت م

 نیخب ما خصوصا من ا یول ادیدلت م دونمیالبته م

 میدیاجازه رو بهت نم



 یرو گذارمیدستش و سرم رو م دمیرو م یخال فنجون

 پاش 

 دیشما بگ یچشم هرچ_

 دمیباز تهدخزه و  ینمدارم م یموها ونیفورا م دستهاش

بار بخوام رنگشون رو عوض کنم  نیکه اگر ا کنهیم

که تا عمر دارم جرات نکنم موهام  کنهیم همیتنب یجور

 بلند کنم  شتریرو از دوسانت ب

 یکرد ییتو من رو هوا ینکنه ال کارتیبگم چ خدا

وقت بود  یلیخ یگریوگرنه من رو چه به تئاتر و باز

 .کردمیبهش فکر نم گهید

مون هرچه زودتر برسه تا من  لمیاکران ف یروزها کاش

 یاتیاز االن شلوغ بشه و اونقدر به جزئ شتریسرم ب یکم



ادب هم جزوشونه فکر نکنم ، چه خوب  یمرد ب کیکه 

رو  یحس خنک نیجوابش رو ندادم وگرنه االن دلم ا

 حس فقط چند لحظه دوام داره ، نینداشت اما ا

 شیپ گردمیو برم شمیدست مامان بلند م ریاز ز ییهوی 

 که پرت کرده بودم رو تخت  میگوش
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 الزمه؟ یحاال واقعا اکران خصوص_



 :دهیاشکان جوابم رو م یبه جا پارسا

که  هیبعد اکران خصوص یصد البته الزمه ، سر و صدا_

رو هم  غیتبل ی نهیهزو  کنهیم یرو به همه معرف لمیف

  رسونهیبرامون به حداقل م

 دمیتکون م سر

 باشه  یا هیکار حاش هی نیا کردمیفکر م شهیهم_

اومده بودم  یکه از وقت یبا همون صورت جد اشکان

 :گهیم کردیم تمیداشت اذ

  میاز قافله جا بمون ستیهست و ما هم قرار ن_

شکل از کارشناسان سودجو برامون م یکیو اگر بعدش _

 ؟یساز بشن چ



 افهیکه اون هم برام تو ق شونیگرام یرو پسرخاله  نیا

  پرسهیبود ازش م

،  دمیرسیمن از همه اشون تازه کارتر به نظر م چقدر

تو بحثشون شرکت  یسوال یاز چندتا جمله  ریغ بایتقر

 یها یمحل ینکردم و فقط شنونده بودم البته همراه ب

 مشهود اون دوتا پسرخاله

و کل اعضا فقط  کنندیکران رو هم مشخص ما خیتار

 گریکارت دعوت د کیاز کارت خودمون  ریبغ میتونیم

دعوت  خوامیرو م یک دونستمیاالن م نیو از هم میریبگ

 کنم 

خودم  یاشکان رو به رو نیرفتار سرسنگ نکهیا بدون

 یلمبرداریسکانس ف نیکه از اول یبا همون شوق ارمیب



برم کارت دعوت رو  می دست ، داشتم روز نیا یبرا

 رمیرو روش درج کردن ازش بگ خیکه همون لحظه تار

 :گمیو م

 دنینفر و قبل از د نیاالن به عنوان اول نیجا داره هم_

تشکر  کینقص خواهد بود ازت  یب دونمیکه م لمیف

که  یریقرار گرفتنت در مس یبکنم برا یمیگرم و صم

 بهش نداشتم  یدیام نیهمچ

 کشمیم رونیدستش ب ریت رو از زو کار زنمیم یچشمک

 یکم و مشکوک یبرگردم عقب که با فاصله  خوامی، م

رو با جواب  یادب یکه ب شمیم یکس ی نهیبه س نهیس

 ندادن تماس اون شبم ، به حد اعال رسونده بود 



از جلو راهش کنار  یو با لبخند کنمیحفظ ظاهر م بازم

  رمیم

 حواسم نبود  دیببخش_

و دو به دو مشغول  ستادنیمه سرپا ارو به جمع که ه و

 :دمیحرف زدن هستن ادامه م

 دوستان ، خداحافظ  دیخسته نباش_

اشکان رو که در جواب  یبه در دفتر ، صدا دهینرس

ام الل فقط سر تکون داده بود  مانهیصم یادیتشکر ز

 :شنومیپشت سرم م

 ی، خواستم بدون کنمیکامران رو خودم دعوت م_

 گهید یکیبه  یکارتت رو بد



رو دعوت  یاالن نشون کردم ک نیبله ممنون از هم_

 خواهم کرد ، خداحافظ

 :زنهمی صدام ، در رو باز نکردم هنوز

 ر؟یحر_

 بله؟_

که  شهیپوش پشت سرش م یپرت اون مشک حواسم

 بزنه یاشکان حرف گذارهینم

 یاشکان برو کنار چرا راه رو بست_

پشت سر  یخال یفضا یبود به خدا ، کل ضیبشر مر نیا

 من وجود داشت 



منتظر حرف اشکان بمونم  نکهیبدون ا دمیم حیترج

،  یآروم یلیخ "من رفتم"فرار کنم و با گفتن  یزود

 گذارمیتنهاشون م

 

کردن  دایمشغول پ نییپا رمیکه از پله ها م یهمونجور

 تا به استاد خبر بدم  شمیم فمیته ک میگوش

درک  تونستیمواقع تنها اون بود که ذوق االنم رو  در

 کنه 

 اما کنمیو فورا تماس رو برقرار م دایرو پ یگوش

 فمیک یدست شمیساختمان خارج م یکه از ورود نیهم

 و کشهیرو م

 "دزد"بزنم و بگم  غیج نکهیاز ا قبل



 رهیداره م میکه مستق نمیبیپوش رو م یمشک ی پسرخاله

من رو  فیو با دست چپش داره ک نشیسمت ماش

  کشهیم

  بمیتو ج ذارمیه همون اول قطع کرده بودم مرو ک یگوش

 ؟یکنیم کاریچ یدار_

 :دهیجوابم رو کوتاه و نا مفهوم م یسمتم ول گردهیبرنم

 یعذر خواه_

 شیهم نگران بند پارچه ا یلیرو که خ فمیک کنمیم یسع

 شمینم فشیهستم ، از دستش بکشم اما حر

  یخان یرو آقا فمیول کن ک ه؟یمنظورت چ_

 :گهیسمتم و م گردهیبرم نشیماش یجلو باالخره



 منظورم واضحه_

 یکه الزمه از من عذرخواه یکرد کاریچ ستیواضح ن_

  قیعم نقدریاونم ا یکن

 فیک یکش اومده  یبه دسته  زنمیو اشاره م گمیم

 ام  چارهیب

جوابت رو ندادم ، راستش  یول یزنگ زد یاونشب کل_

 بو... یعصب یکم

آدم  نیم بلند و رها ، ااون خندمیکه م ستیخودم ن دست

  بود کاربلد واقعا

زنگ زدم  کباریاومده من فقط  شیفکر کنم سوتفاهم پ_

رفته بود جواب  ادمیبا تماس دوستم  نکهیا یاونم برا



 یاگر اونقدر اصرار به عذر خواه یرو بدم ول امتیپ

 ....بخشیم یدار

 یادیز ابانیسوارشو بخششت رو اونجا اهدا کن ، خ_

 شلوغه

 

حواسش  یکه کس نمیبیو م ندازمیبه اطرافمون م اهینگ 

 یشیاز مامان هم پ یی، انگار تو بزرگنما ستیبه ما ن

 سوپر استار  یآقا نیگرفته ا

 شهیسوار م رهیو خودش م مونهیمنتظر جواب من نم یول

بکنم و خالف  یبا یبا هیدوست دارم از همونجا  یلیخ

که  یانبوه تیهمون جمع نیب لکسیر نشیجهت ماش



که اون  یمیگم بشم ، اما طبق تصم زدیازش حرف م

 تره. یشب گرفتم سوار بشم عاد
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، اما در  هیکردنش چه شکل یعذرخواه نمیبب منتظرم

 راننده نگاهش فقط به جلوئه  کی ههیسکوت و شب

همه  نیا ادیخب بهش نم یرفتارش ول ستین بیعج

 ساکت بودن

  زیدارم به مقصد تبرامشب پرواز _

 



 بود  نیهم یبرا تشیسمتش ، پس اخم و جد گردمیبرم

 :دهیو ادامه م ندازهیبهم م ینگاه مین

 هم دلتنگم  یلیبلکه خ ستمین ینه تنها عصبان گهید_

 یاالن اونان که از دستت عصبان ادیخب به احتمال ز_

 هستن

 کنهیم نییرو چندبار باال پا سرش

حرفم هستم اگر االن دارم  یم رواما من هنوز ه دونمیم_

 داماد خوانوادشون نداره  دنیبه د یربط رمیم

 نکهی، با ا ستیخوب ن نیشده و ا یعصب کنمیم حس

،  دونمیموضوع نم نیاز چندتا حسش به ا ریغ یچیه

 :ذارمیبازوش م یرو اطیدستم رو با احت



 ؟ییایکوتاه ب ییخواینم یمطمئن_

 :کنهینگاهم م رهیتر از قبل خ یبار طوالن نیا

 میبسته به حاالت روح ماتمیکه تصم ستمین یمن آدم_

 عوض بشن ، درسته دلتنگم اما ...

 :کنمیسکوت تمام م هیاش رو پس از چند ثان جمله

  یریاما هنوز دلگ_

و دوباره سکوت  دهیحرفم تکون م دیرو به تائ سرش

  رهیگیرو دربرم نیماش یفضا

و ناآروم  یعصب آدم هیآروم کردن  یتجربه  چوقتیه

 اونم از جنس مذکر رو نداشتم 



 شیکامران مشکالتش رو پ ییدا ادیم ادمیکه  یوقت تا

هم چون من تو وسط مشکالتش  دیشا ایآورد  یمن نم

 کردم  یبودم تفاوت حاالتش رو حس نم

 یلیکه االن کنارم نشسته بود خ یمرد نیهر حال ا به

 کنم  کاریچ دیبا دونستمیو من نم دیرسیبه نظر م شانیپر

 :پرسمیسمت اتوبان آروم م برهیرو که م نیماش

 ؟یریم یکجا دار_

ازت  خوامیآروم با صفا ، گفتم که م یجا هی_

من اونقدر  ستیالزم ن گمیم نجایهم_کنم  یعذرخواه

 ...ینم ریسوسوالنه دلگ



بهونه است هدفم دوساعت آروم شدن در  یعذرخواه_

 کنارت هست و بس 

 

آخر سر هم  زنمیصورتش فقط پلک م یبه اخم رو رهیخ

احمق ساکت  کیو مثل  دمیآب دهنم رو قورت م

 دونمیکه نم ییراحت ببرتم جا الیتا با خ مونمیم

 کجاست و دوساعت باهام آروم بشه ،استغفراهلل 

 

دست راست  چهیپیکه م میاز شهر دور شد یادیز مسافت

  ننیبیرو از دور م یسبز یکنجکاوم فضا یو چشمها

، پشت سرش تا  میشیم ادهیحفظ همون سکوت پ با

رستوران جمع و جور که  اطیقسمت ح نیتر یگوشه ا



 میریتر ، م کیش یسفره خونه است اما کم ههیشب شتریب

 یکه برا یجذاب و رنگارنگ یها بانیبه سا رهیو خ

 :گمیو م نمیشیتخت ها گذاشتن م

  ییباصفا یچه جا_

 تر از داخلشه نیدلنش رونیبازم ب یسرد شده ول یکم_

جنتلمن اول ازم  کی ههیشب کردیخب ادب حکم م_

 یفتیجلوم راه ب نکهیداخل نه ا ای مینیبش رونیب یدیپرسیم

که بله من همون سوپر استار  رونیب یات رو بد نهیو س

 ام یشگیهم

  



اداش  کردمیم یحرف زدن که سع نیبه حاالتم ح رهیخ

خودم ادامه ،  گهیم یزیو نه چ خندهینه م ارمیرو درب

 :دمیم

 ینیبی، م یرو بردار تینعلبک ههیشب نکیاون ع شهیم_

به پر و پات  ستیقرار ن یپرت کس یگوشه  نیکه تو ا

 امضا گرفتن  یبرا چهیبپ

تا  چرخونمینگاهم رو م یعصب یو کم گهینم یزیچ بازم

ساعت از روز ،  نیتو ا خورنیم یمردم دارن چ نمیبب

  کننیسرو م یاصال چ

و  کشهیم لونیکه داره ق یپسر کیظه با لح همون

قرار  اطیح ی گهید یما تو گوشه  یتختشون روبرو

 شیصورت راهنیبه پ رهیو خ شمیداره چشم تو چشم م



 ایرنگش مردانه است  قایبدم دق صیتشخ کنمیم یسع

 زنانه 

انداختم رو  یضربدر یکه همونجور فمیک یدسته  بازم

ت مرد طلبکار سم گردمیو برم شهیم دهیشونه ام کش

 کنارم 

 من امروز  فیک نیتو به ا یداد یریبابا چه گ یا_

 :پرسهیو م دارهیرو برم نکشیع

 برم سفارش بدم  دیبا یخوریم یچ_

 ااا مگه گارسون ندارن؟_

 صبحانه و ناهار و شام نه  یعنی یاصل یها میاز تا ریغ_

  نجایا ییایم ادیز دهینشون م نیا_



 م عادت شده برا ههیاره شب_

شروع حرف هاش و  یاز تالشم برا کشمیم یقیعم نفس

 دشیکوتاه و مف یجواب ها

که خودت  یخب پس خودت سفارش بده همونجور_

  نجایا مییایب یانتخاب کرد

 

و پس از گذاشتن  زنهیرو دوباره م نکشیحرف ع بدون

با خودش  یبودم ک دهیکه من ند یکاله لبه دار

 که سفارش بده  رهیآوردتش م

، هنوز  شیسخته سر درآوردن از احساسات لحظه ا چقدر

 نیکه بعد ا یمرد نیبا همچ یباورم دوست نیهم رو ا



بشناسمش کار  یفقط کم یهمه مدت اجازه نداده کم

 باشه  تونهیم یاشتباه

 سالم_

پوش که  یهمون پسر صورت دنیو با د کنمیبلند م سر

 :دمینشسته بود متعجب جواب م ییتخت روبرو یرو

 سالم کیعل_

 59_پارت#

  یرمانطالعشطرنج#

 

  فهممیبه جواب سالمم رو نم دنشیخند لیدل



و حدس  ندازهیم یخان یرفتن آقا ریبه مس ینگاه مین

 امضا گرفتن اومده  یشناختتش و برا زنمیم

 :گهیسمتم و م رهیگیم یلکارت یول

 شهیم یممکنه زودتر از تو من بخوام برم چون دوساعت_

  نجامیا

و مشغول  رمیگیارت رو از دستش مک شمیم بلند

 یزیشماره چ کیاسم و  کیاز  ریکه غ شمیخوندنش م

 رنگ کارت درج نشده  یتوس یاشکال درهم هندس یرو

 تشیاذ یکم خوادیمنظورش رو اما دلم م زنمیم حدس

 کیساختمان  ینگاهش به ورود یه نمیبیکنم چون م

همراهم که به حتم  ترسهیرستوران و م یطبقه 

 تش ، برگرده نشناخت



 نجایآخه ا ه؟یحرفه تون چ دیبد حیتوض شهیخب م_

 بهتون زنگ بزنم  دیمن با یلیچه دل یننوشته برا

 

 یعکس داشته ، قدم ی جهیکه کارم نت گهیم شخندشین

 :ادیتر م کینزد

بامزه بودنت از همون فاصله هم مشخص بود ، حاال تو _

ح برات شر شیزنگ بزن حرفه ام رو هم با سود جانب

  دمیم

 

 یکلیبتونم جوابش رو مثل خودش بدم ، ه نکهیاز ا قبل

 یجلو نکهیا یو برا رهیگیقرار م نمونیپوش ب یمشک

و  کشمیعقب م یبا عجله قدم رمیبرخوردم باهاش رو بگ



دم گوش اون پسر پچ  یچ نمیتا بب کنمیم لیخودم رو ما

 نمیبیمشت م کیبشنوم  یزیچ نکهیقبل از ا یول زنهیم

 شده  نیحاال پخش زم پسرکتو صورت  رهیکه م

و با  کنمیگرد شده ام رو چندبار باز و بسته م یچشمها

فورا بازوش رو  دهیبه خودش م یخان یکه آقا یتکون

 :زنمیو لب م چسپمیم

 نه ، لطفا _

دورمون هستم که  کارینگران جمع شدن ملت ب اونقدر

 یلیخودش خ الیکه به خ چارهیاون پسر ب فهممینم

و اصال  شهیپا م کی ، ه و مدرن خواست شماره بدهمودبان

  رهیکجا م



و تنها از دور  شهینم کمونینزد یکس فهممیم یوقت

و با  کنمیمشغول رسد کردنمون هستن بازوش رو ول م

 نمیشیتخت م یرو گردمیدرهم برم یاخم ها

 یول نهیشیکنارم م ادیکفش هامم که اونم م ی رهیخ

 دونمیکه نم یو کارت هریگیمچ دستم رو م ییهوی یلیخ

انگشتهام  نیتو مشتم جمعش کردم رو از ب یچرا اونجور

 بیتو ج چپونهیبه چشمهام م رهیو خ کشهیم رونیب

 خودش 

 یلیقرمز رنگ مستط ینیکه س یامون رو مرد رهیخ نگاه

  کنهی، قطع م گذارهیوسط تخت م نمونیشکل و ب

کار  نیا لیسکوت کنم تا خودش دل دمیم حیترج

    بده حیرو توض بشیعج



اعصاب متشنجش بوده که اون پسر رو زد و  یبرا مسلما

که از دست خانواده اش داشته رو سر  یحرص ییجورا هی

بهم  کنمیچرا حس م یکرد ول یاون بدبخت خال

 برخورده ؟

 

  نیراحت بش اریکفش هات رو درب_

 ارمیاندازم و کفش هام و درم یبهش م یینگاه اخمو منی 

  نمیشیم و رو به روش

دوتا شمع گذاشتن رو  رشیکه ز یا شهیش یقور

و  کنهیرو پر م ینیس یو دوتا فنجون موجود رو دارهیبرم

 کمرنگه  نقدریچرا ا شونییچا شهیاز ذهنم رد م



 دهیفنجون رو م یکه وقت خونهیسوالم و از نگاهم م انگار

 :گهیدستم م

 چسبهیسبز سفارش بدم م ییگفتم چا_

 :دمیحرفش سر تکون م دیه تائو ب رمیگیدستش م از

 اعصاب متشنجت هم الزمه ی، برا یکرد یکار خوب_

 

 قیرو عم ییو عطر چا دمیبه نگاه طلبکارش نم یتیاهم

  کشمینفس م

  ستیاعصاب من متشنج ن_

 :دمیجوابش رو م فورا



مطمئن باش هست وگرنه اون پسر تنها داشت شماره _

 نکرده بود جادیا یمزاحمت چیو ه دادیم

 بد هم جنتلمنانه؟ال_

شونه باال  لکسیو ر پرسهیشده اش م زیر یچشم ها با

 اندازم یم

  ستمیمطمئن ن_

 کنهیو پرت م ارهیدرم بشیکارت رو از ج عیو سر تند

 پام  یرو

 یبهش زنگ بزن یتونیاگر مزاحم گپتون شدم م دیببخش_

  یاریو از دلش درب



رو و کارت  ذارمیم ینیس یخورده ام رو رو مین فنجون

 ینیس یهاش رو گوشه  زهیو ر کنمیبا حوصله پاره م

  کنمیجمع م

  یهست یگفتم عصب یدید_

گرفتن  یبه جا دیروشنه با فشونیپسرها تکل نجوریا_

 تو گوشش یزدیکارتش محکم م

 

تا  ۵االن کم کمش  دیحساب با نیبگم با ا خوادیم دلم

 یگرفتن جلو یخب برا یول کردمینوش شما م یلیس

رو  مییچا ی هیو بق دارمیون رو دوباره برمزبونم فنج

  نوشمیم

 



 :پرسمیفنجونش آروم ازش م یپر کردن دوباره  نیح

 ز؟یتبر یبر یگرفت میشد تصم یچ_

 یگفتم که دلتنگ_

کنترل  یچه جور ییخوایاعصاب متشنجت رو م نیو ا_

 یکن

  

، ادامه  زنهینم یحرف نباریحرفم رو که ا رفتهیپذ انگار

 :دمیم

 یزیچ دیپس نبا یرفتنت فقط دلتنگ لیدل یگیم یوقت_

 ایحرف مادرت  نیو با کوچکتر یاریخودت ب یبه رو

تو دلت هست رو ،  یو هرچ یپدرت از کوره درنر

 یکن یسرشون خال



 

قصد رو داشته و  نیکه هم گهیو سکوتش م رهیخ نگاه

 ازش سر بزنه  یرفتار نیکه همچ نهیبیتو خودش م

 :دمیو سرتکون م خندمیم

 ایکنار ب تیبا دلتنگ یرو ندار شیبه نظرم هنوز آمادگ_

 یبرگ تازه ا خوادیم دی، خواهرت االن پر از شوق و ام

که از غرورت ساطع  یرو ورق بزنه با خشم شیاز زندگ

 نزن تو ذوقش  شهیم

 :پرسهیربط به حرفهام م یب

فصل بهارم  ههیکه من شب یدیرس جهینت نیشد به ا یچ_

داشته باشم و  مانیحرفت ا نیبه ا دیبا کنمیچون حس م

 یخوب شناخت یلیکه من رو خ نهیا لشمیدل



 60_پارت#

  یرمانطالعشطرنج#

 

 

 :گمیو م زنمیم یلبخند

 یلحظه ا یلحظه شاد و سرحال کیسخت نبود ،  ادیز_

که  شهی، زود فراموشت م یلیاعصاب خ یو ب یبعد جد

 رو عوض مهاتیتصم هوی نوریاز ا یکن کاریقرار بود چ

تو  یبفهمه چ تونهیکس نم چیو آخر از همه ه یکنیم

 گذرهیذهنت م

 



که  زنمیشده پچ م زیر یآخر رو با چشمها ی جمله

لب  دهی، کش یو پس از چشمک ارهیلبهاش رو کش م

 :زنهیم

 هستم من  یچقدر مرد جذاب_

 :رمیزبونم رو بگ یجلو نباریا تونمینم

و  کرنگیزمستان باشه  ههیشب دی، مرد با یکرد الیخ_

 ثابت 

  یتابستان داغ و خواستن ههیدختر هم شب_

و  رمیگیشده اش م طونیبازم ش یرو از چشمها نگاهم

 :گمیاشاره به ساعتم م

 نشده  ریتا د میبر یاگر آروم شد_



جمع و جور کردن فنجون ها و بشقاب پر از  مشغول

 شمیکلوچه دست نخورده م

 یختر ولنه مثل دوست د میمدت با هم باش کی خوامیم_

و تماسم  امیدوست که جواب پ کیتر از  یمیصم یکم

 دهیم ونیدرم کیرو 

 یول ینیس یرو گذارمیرو که تو دستهامه م یفنجون

لرزش  لشیفکر کنم دل دهیم یبد یچرا صدا دونمینم

 ییهوی یحرف ها دنیدستهامه که انگار با شن بیعج

 مرد ناشناخته روبروم شروع شده 

و مشغول  کشونمیتخت م یحرف خودم رو لبه  یب

 :دهیبازم ادامه م یتا ساکت شه ول شمیکفشهام م دنیپوش



 یبد حیتوض شهیم ریدرک کنم حر تونمیرفتارت رو نم_

 یکنیسمتت فرار م امیب یقدم خوامیچرا هربار که م

در ضمن  یخان یصدام نکن آقا کیلطفا با اسم کوچ_

 خارج از چهارچوب خوادیفقط دلم نم کنمیمن فرار نم

که خب انگار اونم ممکن  میساده فراتر بر یهمون دوست

 چون... ستین

 ؟یچون چ_

 د؟یمن رو برسون شهیم_

  ارمیو گستاخش رو تاب نم رهیخ نگاه

  مونمیمنتظر م نیکنار ماش_



 ادینم بایاصال به چشمم ز گهیکه د ییو از فضا گمیم

  کشمیم قیو مرتب نفس عم زنمیم رونیب

،  زننیتو گوشم زنگ م یه و مرجان دهیسپ یها حرف

 دینبود پس نبا شرمانهیب شنهادیپ ههیحرف هاش شب

 ریتابلو و ترسو رفتار کنم ، آره آروم باش حر یادیز

 ییها یدوست نینه من وقت همچ"ساده بگو  یلیخ

  نیهم "ندارم

 نمیبب گردمیو برم زنمیپر استرس م یافکار لبخند نیا با

  امیماش در نهیبه س نهیکه س ادیچرا نم

  کنهیلبهام ، لبخندم رو جمع م یشده اش رو خیم نگاه

 "شنهادمیچه خوشش هم اومده از پ" گهیبا خودش م االن



 سوار شو _

 رهیم یا گهیبدون حرف د زنهیرو م موتیو ر گهیم

  شهیسوار م

 کنمیدلم تکرار م یو تو کنمیدر و باز م یقینفس عم با

 "ریآروم باش حر"

 دیبا یچه جور دونمینم هگینم یزیچ ریکل مس تو 

که تو سرم آماده کرده بودم رو بهش بدم ،  ییجواب ها

خودش  کنمیچون حس م ارمیخودم ن یاصال بهتره به رو

 شده  مونیهم پش

 ؟یساکت شد ینجوریزدم که ا یمن حرف بد_



ندارم بگم و بذار بفهمه سکوت عالمت رضاست  یزیچ

  فهمهیو خدا رو شکر م

من باهات  یم رو بد برداشت کردحرف دیشا ریحر نیبب_

 دهیم یو چهره ات بهم انرژ یآرومم پر از حس خوب

 نیهم

بدتر ادامه  یبلکه خفه بشه ول ندازمیبهش م یتند نگاه

 :دهیم

 بیتو تختم چرا اونقدر عج ییایمن که ازت نخواستم ب_

 ...کنیرفتار م

دارم کنترلم رو از  گهید یخان یآقا یبس کن شهیم_

  دمیدست م



چه برسه به اون که با  بهیخودم هم عج یبلندم برا یاصد

، اشاره به کنار جاده  کنهیمتعجبش نگاهم م یچشمها

 زنمیم

 دیتو هم با رمیراه رو خودم م ی هینگهدار بق نجایهم_

 فرودگاه  یبر

  شهینم رید رسونمتیم_

 جا نگه دار  نیگفتم هم_

 نکهیو قبل از ا کنهیرو کج م نیزود فرمان ماش یلیخ

  کنمیکامل ترمز کنه در رو باز م

 صبر کن دختر _



در رو ببندم  نکهیاما قبل از ا شمیم ادهیو پ کنمینم صبر

 شنومیپر از حرصش رو م یصدا

  کننیسوار شو زشته ملت دارن نگاه م ریحر_ 

 اریمن رو به زبون ن کیاسم کوچ گمیباره م نیصدم_

 خودت بد یبشم برا ادهیدختر خوب مجبورم نکن پ_

اول خبرها با مضمون دوست  تریت یشی، فردا م شهیم

  ازیآ دیدختر جد

 دمتیباش قبلش به جرم مزاحمت م الیخ نیبه هم_

  شهیها عوض م تریسرت یهمه  ینجوریا سیدست پل

 یکه برم ول فتمیو راه م بندمیرو محکم م نشیدر ماش و

  شنومیبازم صداش رو م



 یباشه خودت خواست_

 61_پارت#

 یشطرنجرمانطالع#

 

 ادهیکرده و واقعا پ یوونگیکه د نمیبرگردم و بب خوامینم

 راه حل بود  نیشده ، فعال فرار کردن بهتر

 فمیرد بشم بند ک نشیکامل از کنار ماش نکهیقبل از ا اما

  شهیم دهیبار توسطش کش نیهزارم یبرا

کردم پس  نیبه خودم توه یبر ینجوریاگر بذارم ا_

 برو سوار شو 



حالت خواهد  نیمن هم به هم یبرا طیه شرامتاسفم ک_

  شمیبود پس سوار نم

خونه رو در  یدایو کل لیموبا فمیتو ک کنمیم دست

 یبد تیتا بلکه بتونم از موقع شمیم فیک الیخیو ب ارمیم

 که درش قرار گرفتم فرار کنم 

 یو با خشونت رهیگیبازوم رو م ییابا چیبدون ه نباریا اما

 کنهیرو پرت م فمیو ک نیماش تو گردونهیبرم م بیعج

 رو پاهام

 یآدمها نیقطعا هم یبش ادهیپ ییاگر بخوا نباریا_

رو  ارنیو درب لهاشونیکه دودل شدن موبا یکاریب

 میناب دار یسوژه  کی نجایکه بله ا یکنیمطمئن م

 کنم  نیبه خودم توه چوقتیمن ه ستیچون قرار ن



ودشه ، مال خ نکهیرو بدون فکر به ا نیو در ماش گهیم

 بندهیمحکم م

کامل بدوام اما  نباریبشم و ا ادهیداشتم دوباره پ قصد

 کینزد نیچند جفت چشم کنجکاو که به ماش دنید

  کنهیم مونمیشدن پش

دست از  کنمیمجبورش م میدور بش نجایاز ا یکم حداقل

 سرم برداره

 افتاد  یشد و چه اتفاق یهم تو شوکم که چ هنوز

بودم  دهیکه راجع بهش شنبود  یهم همون آدم اخرش

  دیها مردم رو قضاوت نکن دهیبا شن گنیپس چرا م



خودم  یاما به رو دمیفهمینگاه هاش رو م ینبودم معن خر

معروف  گریباز کی یفکر که دوست نیبا ا اوردمینم

کمک باشه برام مثل همون  تونهیبعدها تو حرفه امون م

 که اشکان گفته بود  یحرف

از قبل  شتریامروزش ب ینگاه هااشکان و  یادآوری با

 نیآزاردهنده هم هم ی، مسئول اون نگاه ها شمیم یعصب

  کردیم یها داشت رانندگ وونهیبود که مثل د یآدم

 باشه  یاز من عصبان شتریحق رو داره که ب نیواقعا ا یعنی

 یلب وا کنه و مثل باروت منفجر بشم ول شمیم اماده

 ستیحرف زدن ن یبرا یکه وقت مناسب دهیانگار فهم

خونه امون سکوتش رو  ابونیبه سر خ دنیچون تا رس

  دهیکش م



 ادهیپ نشیبزنه رو ترمز و از ماش شمیکه اماده م نیهم

رفتارش با اون  ادیکه من رو  یجد یلیخ ییبشم با صدا

 :گهیاندازه ، م یم چارهیب موریگر اریدست

خب بهتره حرف هام رو  یول کنمینم یمعذرت خواه_

مشکل تو با خودته  ادیاونجور که به نظر م یریبگ دهینشن

 یاون لبخند پر از شوق رو فتمیخواستم راه ب یچون وقت

مانندت  یکول یرفتارها نیمعکوس ا یزیچ کیلبهات 

  دادینشون م

 

 :زنهیاشاره به در م رمیو دلگ یبه نگاه عصب تیاهم یب

 خداحافظ خانوم عارف _

 



جز  یکه منظور کنهیمدار عارف رو تلفظ  هیزاو اونقدر

 داشته باشه تونهیتمسخر نم

 براش ندارم  یزیو پر از تاسف چ ریدلگ یاز نگاه ریغ

حرفهاش که مدام زنگ  یادآوریاما با  شمیم ادهیپ آروم

  شمیتو گوشم قبل از بستن در خم م خوردیم

که  نهیا لشیرفتار کردم دل یکول کیمن مثل  نکهیا_

نداشتم  یچند رنگ یدوست ها نیعادت به داشتن همچ

 چوقتی...ه

 

ندارم پس در  گهیمفتش رو د یحرف ها دنیشن طاقت

بگه محکم تر از  یزیبتونه چ نکهیرو قبل از ا نیماش



که  ییسمت خونه امون جا فتمیو راه م بندمیخودش م

 ومدیبه نظر م تیاالن به شدت پر از امن

نداره  یلزوم چینه ه یول ننیچشمهام سنگ کنمیم حس 

 کنم  هیگر

بود پس  میتو زندگ یبود که به خاطر منفعت کار یآدم

 نداره ، آره...نداره یتیچندان اهم

 ه؟یک_

مامان صداش رو  نکهیرو زدم ، قبل از ا فونیچرا آ من

 :زنمیبلند کنه اروم لب م

 کنمینم دایرو پ دمیمامان باز کن کل_
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 :گمیب مل ریو ز دارمیو از سرم برم شال

 "چرا الل شده بودم"

رو تخت و دست به کمر بازم  کنمیرو پرت م مانتوم

 :کنمیزمزمه م

از  لیکه الزم بود همون اوا یمعروف یلیاون س دیبا"

زشت  یکف دستم نوش کنه رو بعد اون حرف ها

 "کردمیم مشیتقد

 رو تخت  نمیشیم دمیتکون م یسر یحرص

 "زبون بودم یاونقدر ب یمن ک"



 نیاز ا شتریب دیبسه نبا" رمیگیدستهام م نیبرو  سرم

 "بهش فکر کنم

شده چرا اونقدر قرمز  یچ ؟یفکر کن دینبا یبه چ_

 ؟یشد

 

 قیچندتا نفس عم دنیو پس از کش کنمیبلند م سر

 :چونمیپیجواب مامان رو م

 خسته ام  یقرمزم، االنم فقط کم یمن خودم خداداد_

اهش مثال مرتب کردن موهام با نگ نیجلو و ح ادیم

  کنمیبگه باور نم خوادیم



 یادآوریاش و با  رانهیحاالت مچ گ نیاز ا خندمیم

محکم بغلش  ییهوی میزندگ یروزها نیموضوع مهم ا

 :گمیکوتاهش پر ذوق م غیبه ج تیاهم یو ب کنمیم

نمونده  یلیمشخص شد ، خ لممونیف یاکران خصوص_

 که دخترت به آرزوش برسه 

 یپر شده  یمن چشمها یدا، خ کنهیخودش جدام م از

 خوامیلحظه م کی یقابل باور و برا ریمامان برام غ

کنم و همراه خودم ببرمش  مشیکارت دعوتم رو تقد

  یاکران خصوص

شلخته و  یموها نیبا ا یکورم کرد وونهید یدختره _

  یشونه بهشون بزن هیاگر  یریمیوز شده ات ، نم



 زنهیم که داره مرتب پلک ینیو ح نهیشیتخت م یرو

 :دهیادامه م

 شه؟یبرگزار م یک هیچ یاکران خصوص نیحاال ا_

اگر  ی، چقدر بد زد تو ذوقم حت کنمینگاهش م مشکوک

 ازم پنهون کنه  خواستیاشک هاش رو م

 حیو توض ذارمیشونه اش م یسرم رو رو نمیشیم کنارش

 یبرا یو چه ضرورت یچ یعنی یکه اکران خصوص دمیم

 داره  لمیف

و  ادیکه بابا هم م یتا وقت کنهیم دایدامه پموضوع ا نیا

انشااهلل " گمیتو گوش بابا م یبه شوخ یاون وسط چندبار

 "خودم لمیاکران ف



 خندهیبه روم م یو جور رهیگینم میجد شهیمثل هم یول

 خونمیم یمگسم که دم گوشش بندر هیکه انگار 

 

 

 

                                 ** 

 

و مرتب به ساعتم نگاه  ستادمیالن ادورتر از در س یکم

 داشته  ریتاخ قهیچند دق نمیتا بب کنمیم

دنبالم  ادیب گذاشتمیو م دادمیبه حرفش گوش م کاش

دم  ادیبود استاد با اون ابهتش ب ییبرام سخت و پررو یول

 در خونه دنبال من 



و  نمیبیرنگش رو از دور م یمشک نیماش باالخره

با تمام پهنا  دهیرس لمیفقبل شروع  نکهیخوشحال از ا

  زنمیلبخند م

البته به  گذرونمیدم سالن رو از نظر م یو شلوغ گردمیبرم

رفته بود داخل  شیمرجان که چند لحظه پ یگفته 

 بود  لمیبعد اتمام ف یاصل یشلوغ

به سمت  کنهیرو کج م نیماش یپس از تک بوق استاد

 سوار شم  زنهیاشاره م نیماش یو از تو نگیپارک

اما خب اون از  میبگذر یاز در ورود دیبا کردمیم فکر

 ینیو به خاطر چند ماش کنمیمن وارد تره پس پا تند م

  شمی، فورا سوار م ستادنیکه پشت سرش ا

 سالم _



 یکه لبخند بزرگ یرو در حال جانمیپر از شوق و ه سالم

 یزود جا یلیو خ دهیرو لبهاشه با تکون سر جواب م

 سمتم  گردهیو برم ارهیم ریپارک گ

 ینگو که استرس دار_

 :دمیتند سر تکون م تند

 استرس  ای جانهیه شتریب دونمیمتاسفانه دارم و نم_

رو  یفقط لبخند آروم یو حرفه ا یکن آروم باش یسع_

 اونم اگر الزم شد  یاریلبهات ب

 کنم؟ کارشیرو چ جانیهمه ه نیپس ا_

 :دهیشدن جواب م ادهیپ نیو ح خندهیم

  شهیبکش مشکلت حل م خفه غیج یکم_



ازش  شهیکه خودم هم یاز راهکار رهیگیام م خنده

  کردمیاستفاده م

به دور برمون  یو پس از نگاه ستمیا یم نیماش کنار

سمت استاد که  رمیو با خنده م کشمیم یبلند غیج

  کنهیمتعجب و خندون داره براندازم م

و به جرم  ادی، االن نگهبان م یبزرگ شد کردمیفکر م_

  کنهیم رمیزاحمت دستگم

به  دنیکه قبل از رس یا یحال خوشم و انرژ ریتاث تحت

کم و کمترش کنم ،  خوامیم تیاون جمع دنیسالن و د

  خندمیبلند و رها م

  شهیو ساکت اکو م یسنگ طیکه صدام تو اون مح یجور



 آروم باش  یول یخوشحال دونمیم ریحر_

 نمکیو گردن کج م کنمیرو به زور جمع م لبهام

  کنمیرو م میچشم استاد تمام سع_

و پس از وارد شدن کارت  رسهیلحظه آسانسور م همون

 دستش  دمیاستاد رو م

  نمشیگذشته برم و بب یهفته  کینشده بود تو  فرصت

و  تیاون جمع دنید مییایم رونیاز آسانسور ب یوقت

که استاد با  یجور مونهیخواب م کی ههیهمهمه برام شب

و کارتم رو  کنهیردم م تیجمع نیبدستم از  دنیکش

که  یدست مرد دهیو م کشهیم رونیخودش از دستم ب

  ستادهیبزرگ سالن ا یدر دودهنه  یجلو



 شهیو از ذهنم رد م میریگیرو م یریسراز یپله ها ریمس

 "ه؟یسالن چرا اونقدر نوران"

 نییکارت رو خونده که همچنان به پا یاستاد رو انگار

 دهیرفتن ادامه م

 یکه جلو نمیبیاکثر بچه ها رو م میشیکه م کترینزد

 یقرمز رنگ دور هم جمع شدن و چهره ها یها یصندل

 هست  نشونیهم ب یتازه ا

چشم تو چشم  یبا کس میکامل بهشون برس نکهیاز ا قبل

گذشته گند زد به نوشتن و  یکه فکرش کل هفته  شمیم

 آروم بود شهیکه هم یاعصاب
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 یراو

 

بره سمتش و  خوادیبچه ها م نیب ریحر دنیبا د اشکان

مرد  دنیکنه اما با د میکه داشت رو باهاش تقس یشوق

دستش  یبود و گاه ستادهیکه شونه به شونه اش ا یمقبول

  مونهیسرجاش م کردیم ریرو حائل کمر حر

  نهیصورت اون مرد رو بب تونستینم

نگاه  دنیو با د چرخونهینگاهش رو م ریلحظه حر همون

کنار  یزیو پس از گفتن چ دهیاش سر تکون م رهیخ



سمتش و همون لحظه استاد  گردنیگوش مرد هر دو برم

 بشناسه  تونهیبهنام اعتماد رو م

 ییکه گرچه دوستش نبود اما خب کمک ها یمرد

 شدیبودنش بهش کرده بود که فراموش نم اریموقع استاد

و قبل از  کنهیمچند قدم مونده رو خودش پر  خندون

کنه با گفتن اسم  شونیفرصت کنه معرف ریحر نکهیا

  کنهیرو متعجب م ریسالم کردن حر نیاستاد ح

حواسشون به اخم  چکدومیو ه شنیم یاحوالپرس گرم

  ستین ازیآ ی رهیدرهم و نگاه خ یها

که کل هفته رو به بد بودن حرف هاش اونم  یازیآ

ا حاال باهاش که ت یدختر نی، ساده تر ریمقابل حر

داشت امروز پس  میروبرو شده ، فکر کرده بود و تصم



رفتارش اگر راه داشت دلش رو  یو برس ریحر دنیاز د

  ارهیبه دست ب

 یمیکه همراهش بود و اونقدر صم یمرد دنیبا د اما

 گرفتیاش م دهیناد دیانگار به کل با ستادیا یکنارش م

 یوقت دکریدست خودش نبود که با چشم دنبالش م یول

کننده و  هی، ته گرهایباز تیهمراه اشکان داشت به جمع

  شدیم یمعرف ییجلو فیرد یکارگردان ها

که بهشون  مانیآرزو و پ دنیلحظه پس از د کی

بهشون ملحق بشه البته در  رهیگیم میتصم شنیم کینزد

 بود. شهیکه هم یمغرور گریقالب همون باز

 



 دادینشون م یکه به زور داشت خودش رو حرفه ا ریحر

به  ینگاه می، ن کردیآروم بسنده م یلبخند میو تنها به ن

تا شروع  یزیچ" گذرهیاندازه و از ذهنش م یساعتش م

 "نه؟یشینم یچکینمونده چرا ه لمیف

که استاد گرم  یو در فرصت شهیم کیبه اشکان نزد آروم

 :پرسهیشده م مانیصحبت با آرزو و شوهرش پ

 شه؟یشروع م یک ملی، ف نهیشینم یچکیچرا ه_

که هنوز تو دلش مونده  ییها یبه دور از دلخور اشکان

 :دهیبود جواب م

 یلیخ تیجمع نیا یول شدیشروع م شیربع پ کی دیبا_

کم  گهیانگار ، صبر کن برم بگم د دنیوقته هم رو ند

 کم شروع کنن 



 ؟ییایچرا اونقدر کالفه به نظر م ازیاوه آ_

که  ییسوال آرزو نیا دنیبا شن ریو حر رهیم اشکان

 یبهتر از قبل باهاش برخورد کرده بود ، حت یلیخ

 نه  ای ستادهیپشت سرش ا ازیآ نهیبب گردهیبرنم

زحمت جواب دادن به سالم بلندش رو هم به  یحت

 تونهیبراش مهم نبود رفتارش م گهی، د دهیخودش نم

 خوردیدر ذهنش چرخ م زیچ کیتابلو باشه فقط  یلیخ

 "شخورد کردن غرور"

حرف  ازیداشت با آ گهیاستاد اعتماد که حاال د کنار

هم  دنیاز د کردنیم یو هر دوشون اظهار خوشحال زدیم

 ستهیا ی، آروم م



 یصندل یهمه رو تیو جمع شهیسالن کم و کمتر م نور

 ششونیحتما پ لمی، اشکان گفته بود بعد ف ننیشیهاشون م

شد که فرصت ن یو آرزو به اون عده ا مانیباشه تا پ

خبرنگارها  ینداشت جلو میکنند و البته تصم شونیمعرف

به عکس گرفتن کنارشون  یعالقه ا چیو ه ستهیبا

اول کار بود و البته رنگ  زنداشت نه حاال که هنو

هم  دادیدر نگاهش نشون نم یتیجد چیموهاش هم که ه

 نبود  ریتاث یب میتصم نیدر گرفتن ا

 و ننیتا برن بش رهیگیاستاد اعتماد مچ دستش رو م بازم

 :زنهیدم گوشش لب م شهیم خم

 یباش ول یدختر گفتم حرفه ا یزنیم جیچرا گ ریحر_

  ینگفتم اخم کن



که بله  دهیو تنها سر تکون م ادیبه خودش م ریحر

 متوجهم 

 

 یادیاستاد ز نیا یکه تمام حواسش به دستها یازیآ اما

 یب"گهیاندازه و با خودش م یپا م یاخمو پا رو هیمیصم

 "؟یچ یعنیکردن  یمحل

 نیا ریچرا ذهنش اونقدر درگ کنهیهم درک نم خودش

دختر خوشرنگ شده با اومدن اشکان و نشستن کنارش 

که تو فضا پخش  یآروم کیحواسش جمع پرده و موز

رخ اشکان دم گوشش زمزمه  میبه ن رهیخ شهیشده م

 :کنهیم

 خودم  یاول برا کیتبر_



 :زنهیسمتش و چشمک م گرهیبرم یبا لبخند بزرگ اشکان

 اول بود  ری، حر یکیتبر نیدوم_

 یچرا همش اسمش جلوش و حت کشهینامحسوس م یپوف

، حواسش رو پرت تعداد  کردیدر ذهنش ولش نم

  کنهیسالن م تیجمع

 نیشلوغ کرده بود و ا یادیرو ز یاکران خصوص اشکان

از حدش ، به پسر خاله اش  شیاعتماد بنفس ب یعنی

هم در  لمیمتفاوت ف ینامه  لمیخب ف یداشت ول مانیا

 باشه  ریتاث یب تونستیاعتماد بنفس باال نم نیا

 یدختر ، سع نیبه ا زنهیناخودآگاهش هم اشاره م یحت

هم شده اون  یکم لمیف دنیبا دل دادن به د کنهیم

 کنه رونیرو از ذهنش ب یخامه ا ینیریش
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 ریحر

 

 

چشمهام به  یشوقم رو جلو یتم اشکهادستمال تو دس با

 زهیبهم نر شمیتا آرا رسونمیبن بست م

 کردمیکه فکرش رو م یزیبهتر از اون چ یلیخ مسحور

 شده بود  دهیکش ریبه تصو



که  دیجوشیتو وجودم م یحس قدردان یبه حد االن

کار  یدوست داشتم برم و اشکان رو محکم بغل کنم برا

  رشینظیب

و چشم از صفحه  امیر به خودم محاض تیجمع قیتشو با

  رمیگیم یو خال دیسف

 ستمیا یاستاد سرپا م همراه

قدم اولت نصف  نکهی، مثل ا گمیم کیبهت تبر_

 صعودت بوده 

 کنم  هیدارم که گر لیو من باز م گهیرو دم گوشم م نیا

به  شتریتشکر ببندم و ب یچشمهام رو به معن تونمیم فقط

 شهیبد م یلیخ رهیبگ ام هیفکر کنم که اگر گر نیا

 



لبخند  یساعته ه کی فهممیم کنمیبه ساعتم نگاه م یوقت

 "خوشبختم دنتونیاز د" کنمیو تکرار م زنمیم

که  ادیداره دادشون درم گهیگونه ام د یها چهیماه

 :پرسهیخوشبختانه اشکان دم گوشم م

 ؟یبا ما همراه بش ییخواینم یمطمئن_

 :دمیخودش آروم جواب م مثل

به  دهیتازه به دوران رس خوادیمئنم ، اصال دلم نمبله مط_

  امینظر ب

 باال  ارمیگفتم ، دستم رو م یچ فهممیو تازه م خندهیم

 یدونیخودتم م یاشکان اصال منظور من تو نبود یوا_

 شناسنتیو همه م یبود نیرو جلو دورب تینصف زندگ



کار  کی نیبا هم ستین یکاف کنمیمن حس م یبرا یول

 کنم به مردم  یرفخودم رو مع

به  یشدنش نگاه کیو متعجب از نزد رهیگیرو م دستم

  ندازمیاطراف م

 :گهیم و

زود  یلینگران نباش اون روز خ یگیم یچ فهممیم_

 یچه جور گمیحاال بعدا بهت م رسهیم

 

رو  نیحس پسرخاله اش بهم مجال ا یو ب رهیخ نگاه

 ه؟یبپرسم منظورت چ دهینم

  کشمیممضحک دستم رو  یلبخند با



 دایمن برم استاد رو پ میزنیبعدا با هم حرف م یاوک_

  میکنم بر

 و ممنونم ازت  گمیم کیباشه بازم تبر_

  هیلبخندم واقع نباریا

 ممنونم  شتریبازم بگم من ب ستیالزم ن_

و  زنهیجوان حرف م یکه داره با مرد نمیبیرو م استاد

 چه دونمیکه نم یآدم دنیبرم سمتش اما با د خوامیم

تنها به  ستمیا یمن ، م یجلو دیاونقدر زود رس یجور

حواسش به سوپر استار باشه و  یکه ممکنه کس لیدل نیا

  کنمیبدون حرف نگاهش م نتمونیبب

 :گهیم یحالت خاص چیه بی 



 بگم  کیتبر دیبا ایگو_

 

 گهیمتاسفم براش د یول ارهیبه حرفم ب خوادیم دونمیم

 :دهیامه م، اد ستین یاز اون دست دوست یخبر

 گمیم کی...تبر یول میخب درسته از دست هم دلخور_

 بود  یبزرگ تیموفق

 دونمیبا نگاه به اون چشمهاش که نم خورهیتکون م دلم

  یعصبان دمینه شا ایدلخوره  ایشده باز  طونیش

 

 دلم غلط کرده  امیخودم م به

ممنونم  یاما مودبانه سرم رو به معن دمیبهش نم یجواب

  گذرمیو از کنارش م مکنیخم م یکم



 کی نیفکر کنم که تو ا ییبه اون کارتها کنمیم یسع

 یاهرچ یمثل عل یکار با آدم ییساعت گرفتم ، وا

نوشتن  الیمن تا حاال به سر یول هیا سندهیهر نو یآرزو

 فکر هم نکردم. یحت

 

                               ** 

 

 ی برهیوکه همون لحظه متوجه  گردمیم دامیکل دنبال

  شمیم لمیموبا

استاد که داره از کوچه امون دور  نیبه ماش ینگاه مین

 فمیک یکنار بیرو از ج لیاندازم و موبا یم شهیم

  ارمیدرم



 "کامران ییدا"

از  گهید یریتو بم نیا" گمیلب م ریو ز کنمیم جکتیر

 "ییمتاسفم دا ستیها ن یریتو بم

و  ستیامان نکه م فهممیو م هیخونه خال رسمیکه م باال

  بهیعج یکم نیا

سمت اتاقم و  رمیروشن دم غروب م کیهمون تار تو

 یب یلیپس از درآوردن شالم برعکس چندساعت قبل خ

به  قیدق دونمیرو تخت و نم کنمیحال خودم رو پرت م

 فکر کنم  یچ

تو  رهیو م ادیم ینفر از همه پرنگتر ه کی یچهره  اما

اون روز فکر کردم بعد  هیبیذهنم چرا اونقدر آدم عج

باهاش همصحبت بشم اما  چوقتیه ستیقرار ن گهید



کردن  یعذرخواه ههیگفتنش برام شب کیامروز اون تبر

 بود 

 تو فکرشه باز  یچ دونهیجون خودم ، خدا م آره

و  ادیتو سکوت خونه صداش واضح م لمیموبا ی برهیو

اگر  ییدا" گمیتخت افتاده م نییکه پا فمیبلند رو به ک

بازم  کنمیدم در خونه هم در و برات باز نم ییایب

 "متاسفم

 هیبهتره بلند شم و لباسهام رو عوض کنم  کشمیم یپوف

به ذهن  تونهیو سکوت خونه م یکیتار نیقهوه تو ا

 آشفته ام کمک کنه

رو چک کنم و  میتا گوش دارمیرو برم فمیک شمیم خم

 دنیاما با د ارمیرنگم رو درم یهمزمان کت سبز لجن



که نصف کت تنمه  یکه زنگ زده همونجور یاره اشم

چرا بازم زنگ  نیا" زنمیو لب م نمیشیدوباره رو تخت م

 "زده؟

بازم  نکهیکه با خودم گذاشته بودم قبل از ا یقرار طبق

و  نیمخاطب اهیس ستیتو ل فرستمشیبتونه زنگ بزنه م

  فرستمیم رونیرو که حبس شده بود آروم ب ینفس

 "دم بدقول بشمخو شیپ ستیقرار ن"
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چرا همه دوست دارن من رو بچسبونن به اشکان  دونمینم

 فیاز حسناتش تعر یکل نکهیهم بعد ا ییدا شبی، د



 "ه؟یراجع به اشکان چ تینظر شخص" دیپرس هویکرد 

 "ییدا"من فقط تونستم اخم بکنم و داد بزنم 

 

 زدم به هدف آره؟ ؟یچرا الل شد هیچ_

 اتشیو حدس یبه ال دمیرو م واسمح

 نه _

 خبر ندارم؟ تیکه من از وجودش تو زندگ هیپس ک_

راجع  یزیاگر چ دمیقول م میبذار موضوع رو عوض کن_

 نفر به خودت بگم نیاول ادیب شیبه دلم پ

 :گهیو با گرفتن دستم م دهیتکون م یسر



تجربه داشته باشه  هیکمه کم  دیدلت با ریسخت نگ_

  یآدم باش کیمال  شهیهم یبرا کهنیقبل از ا

از  ینداره؟ دار یبدآموز اتیلوب یحرفها برا نیا یال_

 تنوع طلب باشه  یدیم ادشیاالن 

باهات حرف  تیبا جد ینداشت نویا اقتیل چوقتیه_

 بزنم 

بلند  "شد رید گهید میبر"و با گفتن  کنهیو پرت م دستم

اما از  بچه ها ی هیبق شیپ نیسالن تمر میتا برگرد شهیم

راه  ادهیو پ کنمیم یکافه باهاش خداحافظ یهمون جلو

 برم خونه  فتمیم



حرف اون آدم که تماما از  کیام فقط با  وونهید من

دارم به  نقدریطبق عادتش بود ، ا یو رفتار یادب یب یرو

   رمیگیخبر نداره سخت م یچیو دلم که از ه چارهیعقل ب

تاد اون روز که اس یهمون حرف "ریباش حر یحرفه ا"

برگشتن بهم گفت و  نیح نیتو ماش تیدر کمال جد

اشکان  ی مانهیصم یادیمطمئنم همش به خاطر رفتار ز

از االن خودم رو  ومدیخوشش نم ادیبود و انگار استاد ز

رو تحت  میکار ی ندهیبکنم که ممکنه آ یآدم ریدرگ

 الشعاع قرار بده 

درآورده  بود که خودم از حرفهاش ییرهایهمه تفس نایا

موضوع ساده  کیاز  نکهیبه ا یبودم و فکر کنم ربط

 نداره. ارمیدرب یرسازیتصو یکل تونمیم



 

 

عصر  ۵بابا اونم ساعت  دنی، د بندمیخونه رو که م در

که چشم  ینیو ح کنهیمتعجبم م یکم ونیتلوز یجلو

 دنبال مامان  گردونمیم

 :دمیسالم م بلند

 عجب؟سالم بابا جون ، الزمه بپرسم چه _

، کنار ابروش رو  ستیروبراه ن ادیکه انگار ز بابا

  خارونهیم

چون مادرت هزار بار با  ستیسالم دخترم ، نه الزم ن_

 دهیهزار روش مختلف پرس



که مطمئنم بعد  یاز جواب کنمیخب پس من معافت م_

 یاون هزار بار هم به مامان نداد

 

 ؟رنگم یکرم یرو کاناپه  ینشست رونیباز با لباس ب_

 گردمیو برم ستمیا یمامان فورا تو جام م یصدا با

 چرا اونقدر اخموئه؟ ییسمتش ، وا

 بابا... دنیلحظه د کیمامان ،  دیببخش_

 یزیبچه هم که چ نیا یحت ینیبیمتعجبت کرد آره؟ م_

 شدم  یاالتیبه من بگو خ یتعجب کرده حاال ه فهمهینم

 



کنم به اعتراض  دهیو فرصت نم گهیرو رو به بابا م نیا

پر از بغضش بارم کرد ،  یجمله  یکه البال ییحرف ها

 نفهم ، بچه

 ی لهیتنهاشون بذارم تا بازم مامان من رو وس دمیم حیترج

 از بابا نکنه. یحرف کش

 

 

 میو پس از درآوردن گوش کنمیهام رو عوض م لباس

اخبار هنرمندان  یتو یتا کم نمیشیم رمیتحر زیپشت م

از اون روز گذاشته  یاستور یعکس یکس نمیبگردم بب

  نمیبیکه مرجان فرستاده رو م یامکیکه همون لحظه پ



 یرو برنامه ا شیپ یلیچند روز تعط ی، برا ریسالم حر"

 "؟یدار

تا  دارمیرو برم زیم یرو میتقو ؟یلیکدوم تعط منظورش

 یلیکه خ رمیگیچک کنم و همزمان شماره اش رو م

 :دهیزود جواب م

  سالم دخترک مو قشنگ_

 ؟یسالم جانا ، خوب_

 ش؟یرو تیخبرها رو تو سا یدیخدا رو شکر ، د_

 بود  یآره ، عال_

 بهت  گمیم کیبود ، بازم تبر نظریب هیچ یعال_



 یگفت ی، راست گمیم کیهمه بود منم بهت تبر تیموفق_

 که فقط نوشته چهارشنبه  نجایا یلیچند روز تعط

سر به  نیبابا پنجشنبه رو با حکم خودمون اون ب یا_

 ؟یندار یزیچ یبرنامه ا نمی، بگو بب میمکن ستین

  کارمیب دایروزا شد نینه اتفاقا ا_

 میبر مییخوایم میدیچه خوب ، با بچه ها برنامه چ_

 مسافرت 

 

 که گفت پرت کنم ییحواسم رو از بچه ها کنمیم یسع

 فصل؟ کجا؟ نیتو ا_

 ریکو ای شیک مونهیپس م میبر میتونیقطعا شمال نم_



 د؟یهنوز انتخاب نکرد ینعی_

بعدش انتخاب  میکنیها رو جمع م هیپا مینه فعال دار_

اونجا  کنمیتلگرام گروه زدم ادت م ایشب ب میکنیم

  میریگیم میتصم

  کنهیتازه و ناشناخته وجودم رو پر م یجانیه

  یاتونم اساس هی، پا امیحتما م_

 شدن  یبچه ها اوک یهمه  بایتقر هیعال_

  میزنیشب حرف م رمیگیقتت رو نمخوبه ، برو و_

 ، فعال زیباشه عز_

 به سالمت _

 



فکر  "شدن یبچه ها اوک یهمه  بایتقر" یجمله  به

که اون آدم  کنهیم دایپ نانیدرصد حسم اطم ٩٩و  کنمیم

کاش  خوادیو دلم م ستیشدن ن یکه اوک ییجزو بچه ها

دلم رو از تو کمد  یبه قول ال نباریا خوامیبود چون م

واقعا  نمیو کامل بسنجمش بب ارمیخورده اش دربخاک 

 دادم ریبهش گ ینه من الک ایآره 
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 دیکه با فتهیم ادمیتو اتاقم ،  گردمیبعد از شام برم یوقت

که اسمش  گپی تو تلگرامم رو چک کنم و بله اد شدم



 با بزرگه یادیلبهام ز یتور مسحور هست و لبخند رو

 اسم نای رباره خوندن

 نیا یبودن برا یهمه اوک گفتیدرست م مرجان

 تونهیم ادیاشکان هم نوشته بود به احتمال ز یمسافرت حت

 ادیب

اسم  کیکردن  دایپ یوسط من فضول شده برا اون

 یلیکه خ لشیپروفا دنیو د کنمیممبرا رو چک م ستیل

سرعت  یکنارش نوشته شده کم یخان ازیساده اسم آ

  کنهیم ادینبضم رو ز

 یکه مثل هزارتا عکسها زنمیعکس پروفش م یرو

 چیمغرور و خودپسنده بدون ه شنیپوز کیاش  گهید

  یلبخند



 یاز برگها یخودم که منظره ا لیعکس پروفا ادی

ممکنه اون هم مثل من  نکهیو با فکر ا فتمیبود م یزییپا

 و به عکسم نگاه کنه  ادیب

 میکه ن ذارمیاز خودم م ی، عکس میشخص دهیخالف عق بر

  دهیموهام تو د شتریرخم معلومه و ب

  سهینویم دهیکه سپ یتا وقت کنمیتو بحث نم یدخالت

 نیا ریسفر دخترونه باشه همش تقص نیاصال قرار بود ا"

 "مرجان بود

 یپالیر یبا لبخند ذارهیکالفه م یموجیهم ا آخرش

 رو امشیپ کنمیم

 "نشده ریکار ، هنوز هم د نیبهتر"



 ته جمله ام ذارمیچشمک م یموجیا و

 الیخ نیبه هم" گنیو تو جوابمون م خندنیپسرا م همه

 "نییراحت از گلوتون بره پا شیک میکه بذار دیباش

 

 خواستیدلم م شتریرو انتخاب کرده بودن ، ب شیک پس

 ندم  یشده بهتره نظر بیتصو یاما وقت ریبرم کو

 ازیبه اومدن آ یکس نمیبب شمیساعت بعد منتظر م مین تا

فکر که  نیو با ا شهینم یخبر یول کنهیاشاره م یخان

 .شمیم الیخیحرف هاست ب نیاون سرش شلوغ تر از ا

 

 



موضوع رو  خوامیهستش که م یسخت ماجرا وقت قسمت

برم سراغ  میدارم مستق میتصم نباریبه مامان بگم ، البته ا

 بابا 

 نمیبیو م رونیب رمیاز اتاق م یقینفس عم دنیاز کش پس

و  دهیدراز کش دشیبه قول مامان سف یراحت یرو که

 کنترل هم تو دستهاشه 

 چرا اونقدر پکر و گرفته است؟ بابا

 :پرسهیو م کنهیرو بلند م سرش

 ؟ییخوایبابا ، کنترل رو م یستادیچرا باال سرم ا_

آشپزخونه کنارش  ریبه مس رهیو منم خ نهیشیجاش م تو

  نمیشیم



 سر نرسه هویکنه مامان  خدا

 رو بهت بگم  یزیچ هی خواستمیابا جون مب_

 :گهیو مثل خودم با پچ پچ م خندهیم

  شنومیبگو م_

  ندازمیآشپزخونه م ریبه مس ینگاه مین دوباره

وسط  نیا یآروم جوابم رو بده و کم کنمیخواهش م_

 هم مهربون باش و دلت برام بسوزه 

مفرحش کرده  یلیکه انگار پچ پچ کردن من خ بابا

سر تکون  یو مثال جد کنهیبه زور جمع ملبهاش رو 

 که باشه بگو دهیم

 



 یهمون بچه ها شترشونیاز بچه ها که ب یسر کی_

و  شیبرن ک یلیتعط نیگروه عوامل مسحور هستن قرار ا

و دوست ندارم  شهیاز منم دعوت کردن البته من گفتم نم

اصرار کردن روم نشد نه بگم و اخر سر هم  یلیاما خ امیب

 از بابام بپرسم دیباگفتم اول 

از اون  سوزهی، گلوم رو که م دمیدهنم رو قورت م آب

 ینگاه میو بازم با ن دمیماساژ م یو خشدار، کم نییتن پا

به دروغ هام ادامه بدم که  خوامیآشپزخونه م ریبه مس

 غیبا ج شهیسرم باعث م یباال قایمامان اونم دق دنید

 تو جام بپرم و بگم: یکوتاه

 ـــان مـــــامــ_



خونه از من پنهون  نیتو ا یزیچ یکنیکوفت فکر م_

  مونهیم

 

اما  گفتیبهم م دیکه با فهمونمیدلخور به بابا م ینگاه با

 ، ندازهیباال م یکه همچنان خندونه و فقط شونه ا نمیبیم

و  یخیتار یلیمحض که بابام زن ذل قتیحق نیبه ا بازم 

  کنمیخواهد بود اعتراف م یموندن ادیبه 

 

من  یریاز بابات اجازه بگ دیاول با یکه بهشون گفت_

 وسط چغندر شدم؟ نیا

 ستیااا دور از جون مامان ،گفتم تو حالت خوب ن_

 یگیبگم فورا م یزیبتونم چ نکهیقبل از ا یهست یعصبان



سفر برام ارزش داره تازه حس کردم  نینه خب منم ا

  مشیم یکار دارم قاط نیا یشدم و با بزرگها یآدم مهم

تا  یبخون ویسنار ستی، الزم ن ینفس بکش خفه نش_

  میبش یراض

  زنهیبه بابا م اشاره

 ام  چکارهیمن ه دونهیبابات م_

و فکر  زنهیم شهیکه مامان هم یهمون حرف نیا قایدق

که داره  نمیبیمن کورم اون چشم غره هاش رو نم کنهیم

 بگه نه دیبا فهمونهیتو سکوت به بابا م
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بابا با همون لبخندش  یدیدر کمال تعجب و نا ام اما

 :گهیو م رهیگیدستم رو م

که  یلیتعط یول زمیموضوع ندارم عز نیبا ا یمن مشکل_

 روزه  کیفقط 

سمت مامان و همزمان  گردونمیناباورم رو برم نگاه

 :دمیجواب بابا رو م

،  میکن ستیقرار شده اون وسط پنجشنبه رو سر به ن_

  ؟یگیم یمامان تو چ

 مگه نظر من مهمه؟ _

 البته که مهمه عشق دلم _



 یدیزنگ زدم فورا جواب م یقول بد دیبا زیزبون نر_

مرجان و  نیهم ا یروز هی،  یکه بود یطیتو هر شرا

قرار  ییجا هی ای نمشونیدوست هات رو دعوت کن بب

 بذار من باهاشون آشنا بشم 

رو نداشتم بلند  یرکا نیقصد همچ چوقتیه نکهیا با

 :گمیم دنشیمحکم بوس نیح شمیم

 .کنمیکار رو م نیفرصت هم نیچشم چشم در اول_

 

 

                                  ** 

و پس از  بندمیزود چمدونم رو م یلیخ شهیهم مثل

چمدون  ییباال بیمامان تو ج یها دیخر ستیگذاشتن ل



 یزیچ نمیبب چرخونمی، دست به کمر نگاهم رو تو اتاق م

 نه  ایرو فراموش کردم 

 تو اتاق  ادیلحظه مامان م همون

 بدو بابات منتظره  یاگر آماده شد_

 سمت در رمیو م دارمیرو برم چمدونم

 حاضرم _

  رهیگیهام رو م شونه

  یکجا؟ شالت رو سرت نکرد_

به حواس پرتم که همچنان داشت تو اون گپ  یلبخند

 زنمی، م گشتین اون آدم ماز اومد یدنبال نشونه ا یلعنت

اندازم رو موهام که ساده  یطرح دار رو م یو شال آب



جلوم  یکه موها یپشت سرم بستم البته شل ، جور

 راحت کنار صورتم حالت گرفتن 

 یها عکسم بفرست برامون هم تک یمواظب خودت باش_

 یهم دست جمع

  چرخونمیرو رو به سقف م چشمهام

 مامان؟_

 ... خوادیخب دلم م_

چندتا مرد همراهمونن؟ گفتم که  ینیبب خوادیدلت م_

عوامل هستن که نصفشون مردن تازه زن هاشونم  یهمه 

  ارنیبا خودشون م

 بوسهیگونه ام رو م یراحت تر الیخ با



 ومدهیپس بدو تا بابات صداش درن_
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وارد سالن فرودگاه  پمیخوش ت یبابا یبه شونه  شونه

که تو کل سالن معلوم بودن  یزود جمع یلیو خ میشیم

دسته چمدونم رو بهم بده و  خوادی، بابا م میکنیم دایرو پ

 اندازم  یبازوش م یبره اما دست تو

کنم  تیبه بچه ها معرف ییایب خوادیدلم م ییبابا_

  شهیمامان هم راحت تر م الیخ ینجوریا

  کنهین مرو هم متوجهمو هیو بق نتمیبیزود م یلیخ مرجان



 یجد گهیبه بابا که حاال د یا گهیاز زدن لبخند د پس 

همه پسر اصال به مذاقش  نیا دنید یعنی نیشده و ا

اگر بره به مامان  الیو واو کنمی، پا تند م ومدهیخوش ن

 . دهید یبگه چ

 

و تک تک  شنیکه همه دوره مون جمع م یتمام مدت در

که از اول  یکس، چشمهام دنبال  کنمیم شونیبه بابا معرف

 جمع نخواهد بود. نیتو ا دونستمیهم م

 

به  ایکه رفت از مرجان سراغ اشکان رو گرفتم و گو بابا

و  شدیعصر امروز بهمون ملحق م کیکوچ یخاطر کار

که طبق  دهیم حیسمت باجه توض میریکه م یهمونجور



خوابه گرفتن که انگار با حساب  ٨ یالیو هینظر همه 

از تو هتل موندن کمتر  که کردن خرجش یکتاب

دراومده و صد در صد لذت موندن تو خونه باغ و کنار 

هتل  یو مجان یالکچر یبهتر از صبحونه  یلیخ ایدر

 هاست.

  

        

                                *** 

 

و  ارهیهممون رو درم یکصدای غیج الیو یویو دندی 

ه مرجان ک یاز پسرخاله  بایانتخاب ز نیبابت ا

   میکنیتشکر م انهیهمراهمون بود و اسمش ک



 یاصال خجالت یسنش به نسبت جمع کمتره ول نکهیا با

  خندهیو م گهیراحت با همه م یلیو خ ستین

 مینیشیم الیبزرگ و جا دار و یادیکه تو سالن ز نیهم

ناهار و ما  یبرنامه  یبه نظر دادن برا کننیهمه شروع م

که با حالت  یونیست آقاد میسپریرو م زیخانوما همه چ

  کننیزار دارن نگاهمون م

که اون همه  یزیاشکان چ یمیپارسا دوست صم باالخره

کنم رو  رونشیکردم در طول پرواز از ذهنم ب یسع

شده ام  زیت یبچه ها گوشها دونمیاما جواب نم پرسهیم

رو چه  یخان ازیآ گمیدلم م یو تو خوابونهیرو قشنگ م

 دوستانه،  یبه سفرها



تا  چسبونمیم دهیمثل لواسان خودم رو به مرجان و سپ ازمب

 میشیو خوشبختانه م میهم اتاق هم بش

از  کردیکه داشت خفه مون م ییلباسها میکه دار یزمان

 :پرسهیاز مرجان م دهیسپ میکنیگرما رو عوض م

شد تعجب  نییتو گپ جو یخان یآقا یوقت شبید_

 ادیقرار بود ناگر  ی، ول ادیکردم که چطوره همراهمون م

 چرا تو گپ بود؟ 

 

 یباال م یو شونه ا بندهیچمدونش رو م بیز مرجان

 اندازه 



رو روم  گرهایاز باز ی، اون و اشکان و بعض دونمینم_

تور و پرسش  حیو با توض نکیاد کنم پس ل مینشد مستق

  شونیو یفرستادم پ دییایهمراهمون م نکهیا

و  پوشمیم بلند بود رو یکه کم یجذب کالباس بلوز

 :گمیم

 یجمعمون کم خواستیراستش مرجان من دلم م_

 تر باشه  یخودمون

تو  کوبهیم یکه انگار حرف دلش رو زدم عصب دهیسپ

 مرجان  یبازو

تور راه  نیا دونمیبود نم نیاز اول هم قرارمون هم_

 انداختنش از کجا اومد 



 :زنهیلب م ینیریو با اخم ش خندهیم مرجان

که خوش بگذره و مطمئنم  نهیا حسود مهم یآدم ها_

  گذرهیم

که ناهار  یداشتم اما تا زمان مانیحرف مرجان ا نیا به

 ییچا میکه داشت ینیح قایو دق میرو خورد روقتمونید

 اطیوسط ح یشده  کییتو قسمت موزا میدینوشیزغال م

صدا جلومون ظاهر شدن با اون  یو ب ییهویدوتا آدم 

نبودن جز  یبله کس و شونیزیخندون مثال سوپرا سیف

 یمگرا یدوتا پسرخاله 
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بچه ها  ی هیلبخند بزنم و مثل بق یعاد یلیخ کنمیم یسع

 بهشون خوش آمد بگم 

البته به اون آدم که اصال نگام  شمیموفق هم م خوشبختانه

و  دارمیرو برم میینگاه نکنم پس فنجون چا دیبا کنهینم

نباشن و  دمیکه اون دو پسرخاله تو د نمیشیم ییجا رمیم

 نمیبش خوامیهمون لحظه که م

 انیک یبازو یرو زهیریم مییاز چا یکم ستین حواسم

  پرهیتو جاش م چارهیمرجان و ب یپسر خاله 

 حواسم نبود اصال  خوامیمعذرت م ییوا_

 یاز جعبه  یو با عجله چند برگ دستمال کاغذ گمیم

 یخشک کردن لبه  مشغول دارمیبرم یریحص زیم یرو

  شمیم شرتشیت نیآست



 خندنیاز بچه ها حواسشون برگشته سمت ما و م چندتا

بازوش ناراحتم کرده ، انگار پوست  یاما واقعا قرمز

 :خندهیحساس هم هست که با گرفتن دستم م ربرنجشیش

االن  کنمیخودم خشک م دیخانوم بد ریممنون حر_

  رهیآبروم م دیاریام رو درم هیگر

تا  کنمیاونا ناراحت سرم رو خم م یخنده  برعکس

 کنم  یبازوش رو برس

 قرمز شده  یلی، خ دیببخش_

 :گهیو آروم م شهیاش محو م خنده

 داغ نبود یینشده چا یزیباور کن چ_



که همون لحظه  میرو صندل نمیشیدرست م یحس بهتر با

که  یطرفه منجمله اون مرد نیتوجه همه به ا نمیبیم

  خندهیاصال لبهاش نم یقبل یبرعکس جمع شدن ها

 نیرو گرفته و با ا انیاندازن که چشمم ک یدستم م همه

 روش خواستم مخش رو بزنم 

مفرحشون کنم مثال متعجب  شتریب نکهیا یبرا منم

 :پرسمیم

 حرکتم اونقدر تابلو بود یعنی_

و همون لحظه اشکان  خندهیم هیهم همراه بق انیک خود

  شهیبلند م

 مونده؟ یاتاق خال هی یپارسا گفت_



 خودتونه  تیآره داداش دو خوابه ام هست ف_

 کنهیکه اخم کرده هم تو بحثشون شرکت م یاون باالخره

 صداش رو بشنوم  تونمیو م

سخت هست که بخوام  یاشکان تحملت به قدر یوا_

 لحظه برگردم تهران  نیهم

 تو بازوش کوبهیم اشکان

حق  رسهیم ریکه د یخب کس یتو ، ول ینه به اندازه _

از قبل برات اتاق جدا  ییایم دونستنیانتخاب نداره اگر م

 ذارمیم کنمیاالن هم دارم بهت لطف م دادنیم بیترت

 اتاق من  ییایب



پسرخاله اش بهش  یکردم االنه که با حرف ها فکر

که  یبربخوره و رو ترش کنه اما برعکس همون لبخند

 شهیم انیرو لبهاش نما ومدیبه صورتش م شتریب

 نجایا ینیدورب چینگاه به دور و بر بنداز ه هیپسر _

شب ها  یکنم مجبور بش ینکن کار یپس سع ستین

  یبخواب یریحص زیم نیهم یرو

 یبا چشمها ستیکه حواسم ن نهیریاونقدر ش کلکلشون

 هویکه  یتا وقت بلعمیام دارم هر حرکتش رو م رهیخ

هم رو بتونم نگا نکهیو مطمئنم قبل از ا رهیگیمچم رو م

باهاش چشم تو چشم شدم و چه بد  هیثان کیبچرخونم 

 .کردمیداشتم به لبخندهاش نگاه م دیکه فهم
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داده  امیمامان پ نکهیو با فکر ا لرزهیم بمیتو ج یگوش

که برام  یتلگرام امیپ دنیپس از د یول کنمیچک م

نوز تو جمعه ه نمیباال تا بب ادیزود نگاهم م یلیاومده خ

 نشسته و

 الیکه با اشکان چمدون به دست دارن وارد و نمشیبیم

  کنمیرو باز م امی، پ شنیم

بازوش  یکردیبوسشم م هی یناراحت بود یلیاگر خ"

، درضمن  ومدیخوشش م شتریرو، فکر کنم ب

 "رمیپذیرو م تیعذرخواه



 

 کی امیبه خودم م ی، وقت گهیرو م یعذرخواه کدوم

 لبهامه  یلبخند بزرگ رو

 زنه؟یاونقدر خوشم اومده که بازم باهام حرف م یعنی

 ذوق نکردم  ینجوریواسه عمه ام که ا گهید معلومه

بفرستم فکر  خوامیکه م یو به جواب دمیتکون م یسر

بازم  نمیبدم تا بب یجواب یاما بهتره جوابش رو با ب کنمیم

 .فرستهیم یامیپ

 

استراحت کنند  یساعت کیداخل تا  رنیکم بچه ها م کم

امشب سرحال  ینیشب نش یخودشون برا یو به گفته 

 باشن 



 

 یآفتاب جذاب کم نیا ریهمه برن و ز کنمیم صبر

 ،  نمیبش ییتنها

 نیو ح ذارمیم زیم یپام رو رو اطیبا احت رنیکه م همه

تا به قول  کنمیشل م یشالم رو کم یلم دادن رو صندل

 شهیکه هم یمامان موهام براق بشن ، همون بهونه ا

هم به  یتیو اهم داشتیباهاش تو ساحل شالش رو برم

  دادیبابا نم یاخم ها

که االن دارم رو  یریرو بستم و احساس دلپذ چشمهام

عوض  دنیبا رفتن تو تخت و خواب ستنیاصال حاضر ن

 کنم 



بازوم  یرو رو ینسبتا گرم یسینگذشته که خ یلیخ اما

  نمیشیو فورا تو جام م کنمیحس م

که نصف فنجون  یضیبه اون مر شمیم رهیخ عجبمت

 من  یرو بازو ختهیتو دستش رو انگار ر ییچا

 ؟یخان یبود آقا یچه کار گهید نیا_

هست و فورا  زیم یلبه  یبه پاهام که هنوز رو رهیخ

 نهیشیم میکنار یرو صندل کنمیجمعش م

 توجهت رو جلب کنم  کنمیم یدارم سع_

بلوز  یسیش ، واقعا خاز رو اعصاب بودن کشمیم یپوف

 کنمیم یام سع گهیو با دست د کردیم تمیداشت اذ مینخ

 بچلونمش تا زودتر خشک بشه  یکم



 الزمه که بو... ؟یسوخت_

 :گمیحرفش رو تموم کنه و با اعتراض م ذارمینم

  یخان یآقا_

به  یاریدلم رو بدست ب یکنیتالش م یدار فهممیبله ، م_

 خاطر بالک کردنم 

که همون شب ازش  یاز حرکت کشمیخجالت م یکم

 زانیتا خوب بفهمه م دمینم یبودم اما جواب مونیپش

 حرف ها بوده  نیاز ا شتریب یلیخ میدلخور

 :دهیکه آرومتر ادامه م فهمهیانگار م و

 آره؟ میفراموش کن میتونیم میشد ریبه  ریحاال که _



 نمیبه دلم تا بب دمیم دانیبهش م رهیو خ کنمیم سربلند

 یبگم و متاسفم که حدسم در مورد دل ب خوادیم یچ

 جنبه ام درست بود 

  دم؟یاتفاق افتاد که من نفهم نیا یک اصال

 باال  ارهیرو م فنجونش

تا توجهت جلب  بودیداغ تر م یکم ییچا دیانگار با_

  ومدیدلم ن یبشه ول

 

نزده که دلم من تند  یحرف آنچنان مهم نیمن ا یخدا

که  یو با حرف زنمیم یه اکمکم کن ، تک سرف زنهیم

و ازش حرف  ارمیدرب یزرنگ باز خوامیمثال م زنمیم

 بکشم 



  دمیکه راجع بهش شن یستین یازیاون آ ههیشب_

 

ازش حرف  هیرو نشونه گرفتم که بق یغرور میمستق

  زنهیم یاما لبخند بزرگ زدنیم

 مونیدوست یعنی ازیآ یگیم یخان یآقا یبه جا یوقت_

 هنوز پابرجاست 

حرف هاست  نیحقه ام نگرفت و زرنگ تر از ا گاران

 دمیباال و اخطار م ارمیپس انگشت اشاره ام رو م

  یقبل نیبا همون قوان_

 دهیرو نشونم م شیو گوش خندهیم



تو دست بزنم االن منم  یبه گوش ستیالزم ن گهید_

 همون رو دارم 

منظورش  دمیکه اصال نفهم زنمیم یجیرو به گ خودم

 ویس شیلگراممه که انگار تو گوشت لیعکس پروفا

 کرده 

 

 د؟یخندیم دیدار یبه چ_

اشکان ناخودآگاه سرم رو که  یصدا دنیاز شن پس

، چقدر  کشمیداشت عقب م ازیبا آ ینسبتا کم یفاصله 

 "ازیآ"اسمش خوش آوازه 

 73_پارت# 

 یرمانطالعشطرنج#



 

و رو به پسرخاله اش که  نهیشیروبرومون م ادیم اشکان

 :پرسهیشده م یجد هوی

 ؟یگفت ریآرزو به حر شنهادیدر مورد پ یزیچ ازیآ_

 یکه خارج از روابط کار مینه ، ما االن دوتا دوست_

  میزنیبا هم حرف م میدار

 

حرف ها  نیکه ا یوقت ادیآدم تخس به نظر م کی مثل

تا بتونم  دمی، آب دهنم رو نامحسوس قورت م زنهیرو م

 رفتار کنم ، یعاد



و پس از  خندمیتعجب کنه م شتریاشکان ب نکهیاز ا قبل

،  بارهیبه اون آدم که شرارت از نگاهش م ینگاه مین

 :گمیم

 شدمیباشه من خوشحال م یخوب شنهادیمسلما اگر پ_

  یخان یبشنومش آقا

  یخان یبابا بازم شدم آقا یا_

مطمئنم اشکان هم  یکه خودم بشنوم ول گهیآروم م مثال

 برسه؟ یچبه  خوادیمن م ی، خدا دیشن

 که داره برسه یبه اون مقصود ذارمیکه نم البته 

، اون لحظه به خاطر  دیهست یخان یشما همچنان آقا_

 سوزش دستم حواسم پرت شد و .. 



 کدوم سوزش؟_

 نمیآست یسیخ دنیو انگار با د پرسهیرو اشکان م نیا

 ی، اما برا ازیبه آ شهیم رهیکه خ هیموضوع چ فهمهیم

 :دمیدم زودتر جواب مفرصت ندادن بهش خو

 ختیداخل فنجونشون ر یاز چا یحواسشون نبود کم_

 رو بازوم 

 یکه شونه باال م ازهیاشکان به آ رهینگاه خ همچنان

 :گهیم یاندازه و با همون لحن قبل

 شیپ قهیسرده و تا چند دق مییاتفاق بود ، در ظمن چا_

 از سوزش نبود یخبر



افتادم که  یتوق ادیلحظه با قسمت اول جمله اش  کی

 پرتم کرد تو استخر

 فکر کن لطفا  شتریدلم ، ب ستین یخوب ی نهیآدم گز نیا

حسش  تونمیخوب م یلیو خ ختهیاوقاتش بهم ر اشکان

  کنهیپسرخاله اش فکر م یکنم که داره به رفتارها

 :پرسمیجو م رییتغ یبرا

داشتن که من  یشنهادیخواهرتون چه پ یبگ ییخواینم_

 بدونم؟ دیهم با

داخل اما  رفتمیم دیبا کنمیحس م کنهیکه رها م ینفس با

 حفظ ظاهر کنم نمیبش دیبحث رو شروع کردم و با گهید



 یتو و کارگردان ینامه  لمیمشخصه بازم ف بایخب تقر_

و  کنهیفرق م طیشرا نباری، البته که ا ازیآ یگریمن و باز

و  رهیم شیتر پ عیپروژه سر میکننده دار هیچون ته

 لمیتو ف شترهیبه نام هم ب یگرهایازتعداد ب

 

 هیتوص نیهم با اشکان خواهد بود ا میکار بعد دونستمیم

اشکان بازم  دونستیهمون شب که انگار م ییرو دا

 ، بهم گوشزد کرد. دهیم یهمکار یتقاضا

 

 کنه  یبازم دلش بخواد باهامون همکار ریفکر نکنم حر_

ار دستم مرد کن شهیم یکه سکوتم طوالن یرو وقت نیا

 :کنمیم بشیزود تکذ یلیو خ گهیم



 یشما چه سبک و ژانر دونمیچرا که نه ، اما نم_

  دیخوایم

 :کشهیخودش رو جلو م یکم اشکان

 یاالن و تو چه سبک یکامل شده دار ی لمنامهیچندتا ف_

 هستند؟

 گذرهیتئاتر م یویبا نوشتن سنار شتریمن چون وقتم ب_

کامل شده دارم که  ی لمنامهیف کیدر حال حاضر فقط 

اما هم طنز  تشیعاشقانه است کل یعنینداره  یلیژانر اص

 ریرو به تصو یزندگ یها تیاز واقع یداره و هم کم

روشون کار  دیانو با مهی، دوتا هم دارم که نصفه ن کشهیم

 کنم 

  یالبته اگر قبول کن میزود شروع کن یلیخ خوامیم_



  کنمیو چشمهام رو گشاد م خندمیم

هاش  دیبا تهد ییرو قبال دا شنهادیپ نیکردن اقبول _

  مونیقبل یبرات رزرو کرده ، درست مثل همکار

 :گهیو م خندهیم بلند

 ممنون کامران باشم  یلیپس الزمه خ_

رو  نی، همه ا کنمیرو قبول نم ینامه ا لمیمن هر ف_

 دوننیم

 

لحظه  کی یهمون مرد کنارمه که برا یصدا نیا

  میبود وجودش رو فراموش کرده

 :دهیسمتش که ادامه م گردمیبرم



بده که نقش اول مردش چه  حیتوض یراجع بهش کم_

 داره یو چه صفات یجور

اما وجود  رمیحالش رو بگ یکم تونستمیم خواستیم دلم

خانوم وار  یلیخ شهیاش باعث م رهیاشکان و نگاه خ

 چونمشیبپ

 هیرو اشکان و ته لمنامهیکدوم ف ستیفعال که معلوم ن _

مرد  یها تیدر ضمن شخص کننیننده انتخاب مک

 من همشون خاصن  یها لمنامهیف

 شهیم دایدوباره سر و کله اش پ شیور هی پوزخند

بهش  اشونیکه دخترها تو رو ییهمون مردها ههیشب_

  کننیفکر م



 :دمیو جواب م خندمیم ثیخب
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بودن  ییایرو یبه معن شهیخاص بودن هم یخان یآقا_

منحصر به  تیشخص کی یخاص به معن نجای، ا ستین

 عام نخواهد بود  ههیفرده که شب

  خواستمیرو م نیبد کنجکاو شده و منم هم انگار

 بده  حیراجع بهش توض شتریب ؟یچ یعنی_

راجع به  یزیچ خوامیانتخاب بشه ، نم دیفعال بذار_

 کارهام لو بدم



 :گهیو م خندهیم اشکان

  یا حرکت حرفه کی_

سوپر  یآقا تیجد یو دور از چشم اشکان برا خندمیم

 اندازم  یباال م ییاستار ابرو

 یهنر چیمتاسفانه ه یول زنهیرو لب م یزیکه چ نمیبیم

 کردن ندارم. یدر لبخون

که مامان به موقع  شمیو خوشحال م لرزهیم بمیتو ج تلفن

  کنهیدر رفتنم جور م یبرا یزنگ زده و بهونه 

دو پسرخاله با همن  نیا یوقت یول هیحسچه  دونمینم

 نفر سوم جمعشون باشم. خوادیاصال دلم نم



 ریدوتاشون مس یبرا یو با تکون سر دمیم جواب

و پشتش  الیکوتاه دور و واریبه د رسهیمخالفشون که م

  رمیگیرو م استیهم در

 جون دلم؟_

 یاحوال بپرس یوقت به سرت نزنه زنگ بزن هی_

 رهینگاه خ دنیبه عقب و د ینگاه میو پس از ن خندمیم

 دارمیاون دوتا قدم هام رو تندتر برم ی

  میبابا مامان ما که قبل از ظهر با هم حرف زد یا_

 ی، فکر کردم االن خواب کنمیم یشوخ_

  یکن دارمیکه ب یزنگ زد نیهم یبرا_

 بازار  ی، نرفت قایاره دق_



  زنمیسر م هیفردا صبح  ادیبه احتمال ز _

از  ریغ ریآوردم ، حر رین مغازه رو برات گآدرس او_

تو سرت خوردش  یاریاون رنگ و اون شکل و برام ب

  کنمیم

 :گمیو م کشمیسرم م یرو یدست

 چرا؟ یشی، خشن م نمیدلم حاال بذار برم بب زیچشم عز_

و من  ادیم یتلفن خونه از تو گوش یلحظه صدا همون

  کنمیخدا رو شکر م

 جواب تلفن رو بده رمیگیبرو مامان وقتت رو نم_

بهش زنگ  تونمیکجا؟ کارت دارم ، عمه اته بعدا م_

 بزنم 



 دل  زیعز یمامان زشته جوابش رو بده ، با یوا_

  کنمیرو قطع م یتق گوش و

لبم شکل  یرو یروبروم لبخند بزرگ ییبایز ریتاث تحت

 یکم تونستمیبود و م شمی، کاش االن لپ تاپم پ رهیگیم

 .سمیبنو

 ایو قدم به قدم به در پرمیم وارید یاز رو حرکت کی با

 .شمیتر م کینزد

 

 

                            

 یراو

 



 یو وقت ادینگاه هر دو مرد با هم باال م ریبلند شدن حر با

گرم و  ییبا صدا یو سپس تو گوش دهیتکون م یسر

 "جون دلم" گهیم یمیصم

ا چشم هم و انگار ب یرو گردهیبرم نباریهردوشون ا نگاه

 "بود؟ یک یعنی" پرسنیم گریاز همد

شروع کنه به  خوادیو م ادیزودتر به خودش م اشکان

بازم  دونستیکه خوب م یکار یکردنش برا خیتوب

 به کجا بکشه ،  خوادیم

بازم  نهیبیو م کنهیرو دنبال م ازیآ ی رهینگاه خ یوقت اما

  زدیحرف م یبا ک ریبفهمه حر کنهیم یداره سع

 زیرو م هزنیدست م با



 ازیآ_

نگاه از عشوه ها  ارهیخودش ب یبه رو نکهیبدون ا ازیآ

  رهیگیحرف زدنش ، م نیح ریحر

 بله ، باز شروع نکن لطفا _

 بگم  یچ خوامیم یدونیپس م_

 کننیسکوت م هیدو چند ثان هر

 قایبگه دودل بود و دق خواستیکه م یزیچ یبرا اشکان

کوتاه  یسوت زای، آ ارهیبه زبونش ب خواستیکه م یوقت

که  مونهیثابت م ریحر یو همون لحظه نگاهش رو زنهیم

  یچوب واریپره اون سمت د یحساب شده م یبا حرکت



محو  ومدهین ازیلبش با حرف آ یناخودآگاه رو لبخند

 :شهیم

  ارهیکم نم چوقتیه ادیخوشم م_

و  ازیکه از آ یبا شناخت یبپرسه ول یزیچ خوادیم اشکان

بحث رو عوض کنه تا  دهیم حیجلج کردناش داشت تر

توجهش رو به اون دختر که به حتم تنها به  نیاز ا شتریب

 یبراش تازگ یاش مدت زمان کوتاه افهیخاطر رفتار و ق

 داشت ، جلب نکنه. 

 

باره بزنه و  نیدر ا یاما منتظر بود اشکان حرف ازیآ

 "ادیازش خوشم م"بگه  میصاف و مستق



فش نداشت اما به حر یصد در صد نانیاطم چیه

که ممکنه  یاالن که فرصتش رو داره ، مشکل خواستینم

 تکرار بشه رو حل و فصل نکنه  نشونیبازم ب

 شنوهیکه منتظر بود رو از زبونش نم یزیمتاسفانه چ یول

 چیکه ه یموضوح یالک ومدیو خودش هم خوشش نم

 نداشت رو به اثبات برسونه  یسر و ته

 یدختر ریو تصو ایدر دوباره برگرده سمت دهیم حیترج

پر از  ریرو رصد کنه که صد برابر جذاب تر از تصو

 اشکان بود  تیجد

با دوست  نکهیانکار کنه خوشحال شده از ا تونستینم و

بود  کیکه نزد یکردن ، دوست یخاصش آشت یادیز

 دیاز دستش بده و با شیشگیهم یها یخواه ادهیسر ز



هاش و لبخند دنیحالش با د بیکرد عج یاعتراف م

رو به اون رو  نیاش از ا لسوفانهیف یحرف ها دنیشن

 .شدیم

که دوباره به  شدیم یپسر خوب تونستیکه م ییتا جا پس

 دادیرفتن جواب م شیآروم پ نیا دیمشکل نخورن و شا

صبرش  یرو یکم دیبا یدور از باور بود ول یالبته کم

 .کردیکار م
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 ریحر



 

 نشونیب یجمع پسرونه و راحت کی یوقت هشیهم چقدر

 بودم  یپسر م خواستیم شتریو ب شتریدلم ب دمیدیرو م

نبود به دلم  یشوخ ههیهاشون که اصال شب یشوخ

  دیچسپیم

و دوتا تخت فرش شده رو کنار هم با  مینشست اطیح تو

 کیو تفک میکه بشه رد شد گذاشت یکم یفاصله 

که ما عقب  یفکر یوسط به خاطر باز نیهم ا یتیجنس

 و  میانجام داد دهیسپ شنهادیرو به پ میبود

  میبازیم میدار گهیکامل م یدیمرجان با ناام یوقت

 گمیرو شونه اش و م زنمیاز رفتار پسرها م دیتقل طبق

تخت نشسته  یهمون لحظه چون لبه  یول "الیخ یب"



 هیبه بق شمیم رهیو من متعجب خ نییپا شهیبود پرت م

هاشون رسما  یاشون باال رفته و بعض خنده کیکه شل

  رنیدارن از حال م

کنار سرش که  دنیبلند بشه و با بوس کنمیکمکش م فورا

معذرت " گمیمرتب و پشت سر هم م نیخورده بود زم

 "خوامیم

  نهییصدا سرش پا یمرجان همچنان ب اما

 :گمیبه جمع و بلند م دوزمینگرانم رو م نگاه

  رهیکنم داره از حال مهمتون ، فکر  دیریکوفت بگ_



 کنهیکمکم م دهیسپ یو وقت شنیساکت م کبارهیبه  همه

که از خنده قرمز  فهممیتازه م میسر مرجان رو بلند کن

  ستهیراست با تونهیشده و نم

به شروع خنده  تیاهم یبودم که ب دهیترس یحد به

  کشمینفس م قیو عم نمیشیتخت م یدوباره اشون رو

 

که هممون کوفت  دیبود یقعا جدخانوم حاال وا ریحر_

 م؟یریبگ

 :دمیجواب م یعاد یلی، خ پرسهیم انیرو ک نیا

 صد در صد _

،  انهیصورتش نما یکه هنوزم آثار خنده رو مرجان

  ذارهیشونه ام م یخودش رو رو



 رو سرم  یزور از کجا آوار کرد نیدختر ، ا یوا_

عا از کجا اومد ، واق یبازم آوار کنم تا بفهم ییخوایم_

  دمیترس

  شهیاش کم کم محو م خنده

 حالم خوبه الیخیبه قول خودت ب_

، بازوش رو فشار  کنمیرو از کنار شونه اش رد م دستم

 :کنمیو دم گوشش زمزمه م دمیم یکم

  میباختیم میخدا رو شکر فراموش کردن داشت_

تو مواقع مشابه االن من حاضرم به  ریحر نی، بب قایدق_

 باشه  ادتیرو  نیا نیکله بخورم زم

  ونیبردن از گروه آقا یبرا تشیاز جد خندمیم



چشمهام رو احاطه  یبی، خواب عج میخوریرو که م شام

  شمیم هوشیدارم ب بایو تقر کنهیم

اندازم که انگار حاال حاال ها قصد  یبه جمع م ینگاه

 ندارن  یخاموش

از  رهیگیکه داره خوابم م دمیآروم به مرجان خبر م پس

  شمیم الیوارد و ریپس از گفتن شب بخ و یخستگ

 ریج یو در اتاق رو که صدا کنمیرو رد م یطوالن راهرو

رو  الیکم نور راهرو و سکوت و یلوالش تو اون فضا

  دمیاندازه رو هل م یاعصابم خط م

 گهیاشتباه اومدم اما د فهممیاتاق م یفضا دنیاز د پس

لومه شده چون اون مرد حوله به کمر که مع رید یلیخ



 نچیبه ا نچیاومده رو کامل و ا رونیاالن از حموم ب نیهم

 کنمیم تیروئ
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عقب تا من فرصت کنم خودم رو  یوقت برنگرد هی_

 بپوشونم

  

 نکعیاما قبل از ا امیبه خودم م حهیصداش که پر از تفر با

رو  نمونیبتونم برگردم سمت در و فرار کنم چند قدم ب



 یروبروم م قایدق ادیم یخجالت چیو بدون ه کنهیمپر 

  ستهیا

نگاه کنم ، مطمئنم االن  دیکجا رو با دونمیکه نم یجور

صورتم رو خوب  یگوجه شدم چون گرما ههیقشنگ شب

  کنمیحس م

 

االن که من تو جمع گفتم  قایدق ییهوی یلیباور کنم خ_

 ای یو بخوابم ، تو اتاق رو اشتباه اومد رمیدوش بگ رمیم

... 

 

کامال  الیمسلما صبر کردم و"بگم  خوادیدلم م یلیخ

 دیاما ازش بع "دم در حموم خفتت کنم امیبشه و ب یخال



و کار دستم بده پس کوتاه  رهیبگ یهمون رو جد ستین

 :زنمیلب م

   برم دیبا دیببخش_

بازم تکون بخورم صورتش رو مقابل  نکهیاز ا قبل

  ارهیصورتم م

 یانگار منم که نصف شب یکنیار مرفت یبابا جور یا_

،  دادمیاومدم سر وقتت و حوله پوش داشتم قورتت م

  ستمین سیمن مثل تو خس الیخیب

، در واقع به  کنمیاخم و در سکوت فقط نگاهش م پر

 یکه کار به جا کردمیشدت داشتم خودم رو کنترل م

 برم اتاق خودم  ادیب یکس نکهینکشه و قبل از ا کیبار



عقب  نیو ح امینفس داغش به خودم م یحس گرما با

 دنیکش

  ذارمیم سشیلخت و خ ی نهیس یدستم رو رو ناخودآگاه

 لطفا  ازیآ_

اش به زبون آوردن اسمش متعجبم  نهیاز لمس س شتریب

دوباره داره بهم  یچرا وقت فتهیداره م ی، چه اتفاق کنهیم

 یآرومش چ یاون چشمها کشمیعقب نم شهیم کینزد

 اونقدر مبهمن برام که  گنیدارن م

 

و هر لحظه  زنهیحرف م یاشکان که داره تلفن یصدا

و محکم پسش  امیبه خودم ب شهیباعث م شهیم کترینزد

 بزنم 



  کننیراجع بهم م یخاک تو سرم االن چه فکر_

و چشمم رو تو اتاق  گمیرو م نیا یحالت زار با

  گردونمیم

 و بازوم رو دهیم رونینفسش رو ب لکسیاما ر ازیآ

  رهیگیم

  کنمیبرو تو حموم نگران نباش درستش م ایب_

اعتماد کنم اما با عجله خودم رو  تونمیاصال نم هرچند

داخل حموم و پر حرص بازوم رو از دستش  کنمیپرت م

  ارمیدرم

و همون لحظه  بندهیدر و م یجد ینگاه میاز ن پس

  شنومیاشکان رو م یصدا



 هیدلم  به شدت پزمیدارم م ؟یچه خوب تموم شد_

  خوادیم حسابی دوش

 شنوم  یمکث م هیرو پس از چندثان ازیآ یصدا

 رفته بود اومدم بردارم  ادمی یزیچ هینه ، _

 داخل  یساعته تو اومد کیبابا  یا_

 رونیب کنمیپرتت م یحرف بزن ییاشکان باز بخوا_

دارم  یبا هم اتاق یخوب ی ونهیمن چه م یدونیخوب م

  یزنیم دمید یدار ستمیراحت ن رونیاالنم برو ب

که انگار خودش رو پرت کرده رو تخت با خنده  اشکان

 :گهیم

 نداشته ات  یایحجب و ح یبرا رمیبم_



از  رهیگیمنم مثل اشکان خندم م یول ستیوقتش ن دونمیم

  ششیپ قهیچند دق یایحجب و ح یادآواری

 کار مهم دارم  هیمن  رونیاشکان پاشو برو ب یجد_

کال حرف  دئویلخت با و ینجوریا ییخواینگو که م_

دختر پسرا هرچند که  نیبه شدت مد شده ب دمیشن ؟یبزن

 یو از مد افتاده است وقت پیچ زیچ هیتو  یکار برا نیا

  یعادت به پخش زنده دار

 

جواب دادن به خاطر  یبرا ازیمکث آ دونمیم خوب

 ی هیاصال بق خواستیوجود منه و واقعا خودمم دلم نم

فقط امشب رو به دادم  ایرو بشنوم ، خدامکالمه اشون 

صد بار استغفار کنم به خاطر رصد  خورمیقسم م یبرس



 دیهم لذت بردن از د کمیکردن اون همه عضله و 

 زدنش 

 

بهم وقت  قهی، چند دق نمتینب نجایا رونیب امیم یوقت_

 دارم  یبده کار مهم

و با اون  کیکوچ یفضا نیتو ا ادیب خوادیم یعنی یچ

، من تازه داشتم  ستهیبندش روبروم با مین یحوله 

  کردمیاستغفار م

پشت در و  واریبه د چسپونمیرو مثل لواشک م خودم

تا بتونم حفظ ظاهر کنم اما  کشمیم قیمرتب نفس عم

اشکان رو  یباز شده صدا مهیهمون لحظه که در ن

 شنومیم
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 یراو

 پسر؟بخوام  یزیچ کیازت  تونمیم_

که به شدت دو دل بود از  یسمت اشکان گردهیبرم ازیآ

خودش رو قانع کرده بود به پسرخاله  هویکه  یزدن حرف

 اش بگه 

 شنومیم_

 :زنهیو بدون مقدمه لب م ییهوی یلیخ



  یبش ریحر الیخیکه ب خوامیم_

باز  مهیبه در ن ینگاه مین ازیاز چند لحظه سکوت آ پس

ادامه  یبرا یاصال وقت مناسب نکهیاندازه و با ا یحموم م

 :دهیگپ نبود کوتاه جواب م نیا ی

 نه_

 نیو ح ستهیا یم نباریکه تو جاش نشسته ، ا اشکان

 :گهیتر شدن م کینزد

، فقط اون دختر  ستیکه تو ذهنته ن یزیمطمئن باش چ_

 خوامیو نم ادیو افکار تو اصال جور در نم تیبا شخص

 منم... یباعث بش



 کی یبه اشکان بده تا برا یشانس چیه خواستینم ازیآ

 یرو به خودش مشغول کنه پس م ریهم ذهن حر هیثان

 پره وسط حرفهاش 

 شیو منم جوابت رو دادم بق یخواهش کرد کی_

است و هر دو هم عاقل و  گهیدو نفر د یشخص یزندگ

  مونهیگفتن نم یبرا یبالغ ان پس حرف

 

ه و البته ک شهیم ازیآ یاشکان مغلوب زرنگ ظاهرا

 دیق شهیهم یبرا ازیکنه آ یلحظه کار نیهم تونستیم

به انتخاب و عاقل بودن  بیعج یاون دختر رو بزنه ول

جو  خواستیکه م یداشت ، پس با لبخند مانیا ریحر

 :گهیسمت در و م رهینشون بده م یرو عاد نشونیب



  گردمیزود برم یلیکارت رو تموم کن خ_

 

 ریکه حر ییحرفهابه خاطر  ازیاز بسته شدن در ، آ پس

 گردهیو برم دهیدر حموم رو هل م ی، عصب دیشنیم  دینبا

 رو تن کنه شرتشیسمت تخت تا ت

از  یو خبر پوشهیکه شلوارکش رو هم م یوقت یول

 سمت در حموم  گردهیبرم شهینم ریاومدن حر رونیب

  گردهیعجله کن االن برم_

 ادیم رونیشک زده آروم از پشت در ب یمثل آدم ریحر

سمت در اما قبل از  رهینگاه کنه م ازیبه آ نکهیبدون او 

 شنوه یرو م ازیآ یدر و باز کنه صدا نکهیا



به  گردهیبرم رینگ یرو جد یدیکه شن ییحرف ها_

 من و اشکان  نیب یمیقد ی هیتسو کی

رو با  ریو گنگ حر رهیآخر هم جواب نگاه خ دست

 سمت تختش  رهیو م دهیم رونیبه ب یاشاره ا

لب زمزمه  ریتر از قبل ز یعصب شهیم در بسته مه یوقت

 "کنم کاریچ دیمطمئن شدم با گهیاالن د" کنهیم

 

                        ** 

 

 (ری)حر

 



بره  یخوابم نم میکه با تمام خستگ رهیدرگ یبه حد ذهنم

کردن  نیلعن و نفر ادیکه از دستم برم یو تنها کار

 زدنم  جیاون همه گ یخودمه برا

با اون دوپسرخاله  یوقت شهیکه چرا هم فهممیالن ما تازه

  کردمیم یبیعج ینیبودم احساس سنگ

واضح  یلیحال هم خ نیبس به حرفهاشون که در ع از

 یدارم عصب دمینفهم یچیبودن هم مبهم ، فکر کردم و ه

  شمیم

اون لحظه ام که داشتم  ریبه شدت درگ نهایاز همه ا بدتر

ل پسرخاله اش اهل پخش که به قو یمرد دادمیاجازه م

زنده بود من رو ببوسه و ناخودآگاه همش پشت پلکهام 

  شنیجوره هم محو نم جیو ه کنمیمجسم م



 یو در کمال شرمندگ گذارمیلبهام م یرو رو دستم

 ای دیرسیاجرا م یاون بوسه به مرحله  خوادیدلم م دونمینم

  امینه همون بهتر که اشکان اومد و تونستم به خودم ب

تن و برخورد نفسهاش با  یکه اون لحظه گرما نیا در

 ندارم  یشک چیصورتم، اغفالم کرده بود ه

 باهاش رفتار کنم  دیبا یمن فردا چه جور اما

کاش  ایخدا کنمیو زمزمه م نمیشیتو جام م یاه کالفه ا با

بخوابم بدون فکر کردن به اون دوتا  تونستمیفقط م

 پسرخاله کاش.
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 ؟یش داریب یدختر تو قصد ندار ریحر_

سمت صدا و  گردمیبازم برم مهین یهمون چشم ها با

  کنهیم شیاست که داره آرا دهیسپ فهممیم

 میباال و دست خال ارمیساعت چنده؟ مچ دستم رو م مگه

  نمیتو جام بش شهیباعث م

  ده؟یساعت چنده سپ_

 داریب یاالنم بعد همه دار یدیقبل همه خواب شبید_

 صبح که چه عرض کنم قبل از ظهره  ١١،  یشیم

 :پرسمیکردن حوله ام م دایپ نیو ح پرمیجت از جا م مثل

 د؟یبر دیخوایم یی، جا دیکردیم دارمیکاش ب ییوا یا_



 سمتم گردهیو برم کشهیزدن م ملیدست از ر باالخره

  دیخر میبر میقرار نذاشت شبیمگه د ر؟یمعلومه چته حر_

 :زنمیلب م یو عجله ا سیوسمت سر رمیم

 دیربع بهم فرصت بد کیفقط _

بعد از  یحت فهممیم نمیبیپف کرده ام رو که م یچشمها

 ولم نکرده  الیهم فکر و خ دنمیخواب

رفته  دهیکه سپ نمیبیو م رونیب امیم سیزود از سرو یلیخ

  نییپا

دارم موهام  نهیآ یکه جلو ینیو ح پوشمیرو م لباسهام

که رفتارش داره  یند رو به اون دخترت یکم بندمیرو م

  گمیم شهیاز کنترلم خارج م



 "بهت گفتم؟ ینره چ ادتی"

 دمیدر جواب اخطار خودم به خودم سر تکون م نامطمئن 

 "مونهیم ادمی" کنمیلب زمزمه م ریو ز

و  کنمیرو چک م فمیبه حمداهلل ، ک میام شد وونهید

مامان رو  دیخر ستیل رونیب رمیکه از اتاق م یهمونجور

  فمیک یکنار بیتو ج ذارمیم

و خدا کنه  دارنیکه همه ب گهیم الیداخل و یو صدا سر

 نباشه  نشونیام ب یکه ازش فرار یاون

اول ورودم به سالن باهاش  یمتاسفانه همون لحظه  یول

نگاهم رو عوض  ریتابلو مس یلیو خ شمیچشم تو چشم م

  کنمیم



  یسالم به همگ_

که  نهیخب مهم ا یل بلنده ولاز حد معمو شیب صدام

 باشم البته اگر باشم. یعاد

 ادیو مرجان با ماگ تو دستش م دنیجوابم رو م همه

 سمتم 

 رید میبخور بر نوی، بدو ا شدمیداشتم نگرانت م گهید_

 شد 

شکالت داغ  یحاو فهممیماگ رو که م یتشکر آروم با

 : دهی، رو به جمع ادامه م رمیگیازش م

 د؟یکنیم کاریهار رو چنا دیآخرش نگفت_

 :گهیاز پسرا م یکی



 دیتا ما از خر یعنی نیا ونیحواستون باشه آقا_

 حاضر باشه  دیناهار با میگردیبرم

  برهیباال م کیال یانگشتش رو به نشونه  دهیسپ

ناهار  ی، البته ماها برا دیا دهیچقدر شما فهم_

  دیفقط خودتون میگردیبرنم

ها رو به دنبال داره همه خانوم  یآخرش خنده  چشمک

 :گمیو م

  دیمنم حساب کن کیرو ال_

 یشده از چشمها ریکه کنار اون آدم ممنوع التصو انیک

 :گهیمن ، نشسته ، م

 به سالمت ، غمتون نباشه پسرا ناهار با من  دیبر_



 

اون حرکات با مزه اش که مثال  یزور نگاهم رو رو به

مرکز کردم مت دهینداشته اش رو باال م یها نیداره آست

، چقدر سخته نگاهش نکردن اونم  خندمیو همراه جمع م

  کنهیداره نگاهم م کنمیکامل حس م یوقت

تو آشپزخونه و پس از  برمیخورده رو م میماگ ن فورا

 الیاز و یمیکر یهمسر آقا ژهیبه دنبال من دنشیآب کش

 .شمیخارج م

که گفت  یمامان اون آدرس نمیتا بب ارمیرو درم میگوش

که صفحه اش رو روشن  نیرام فرستاده اما همرو ب

تلگرام کنارشه و  یکه نشونه  نمیبیرو م یامیپ کنمیم

تا  رمیگیم میتصم الیبه ساختمون و ینگاه میپس از ن



که  یرو هم چک نکنم نه تا وقت امهاشیپ یاطالع ثانو

 و بتونم خوب فکر کنم. ادیحالم جا ب یکم
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که تا دم غروب  گذرهیبهمون خوش م یقدر به

 رونیکه شام هم ب زنهیو تازه به سرمون م میگردیبرنم

 ،  میبخور

 نیاست که اظهار داره از اولم ا دهیهم سپ زمونیر برنامه

اخمو  یبود و هربار هم با نگاه یم ینجوریا دیسفر با

مرجان هم مثل من از بس  "مرجان بود ریتقص" گفتیم



بود که بهش داده بودن کوتاه  ییاستهیل دیخر ریدرگ

 "دیببند سپ" گفتیم

و ستاره که نگران  ژهیمن شنهادیسر هم به پ آخر

 میشام برگرد یبرا میریگیم میشوهراشون بودن تصم

 .الیو

 

 

اما همون لحظه  میشیم الیو اطیو کوفته وارد ح خسته

خوش  بیجمع مردونه کنار ساحل که دارن عج دنید

 تو ذوقمون  زنهیم یکم گذروننیم

داره  شونیکیاز اونور  خونهیو م زنهیم تاریداره گ یکی

  چرخونهیرو تو آتشدان م ونیزغال قل



هم که انگار به قولش عمل کرده داره بالل ها رو  انیک

 زنهیباد م ویکیبارب یرو

 :گهیم دهیو سپ میانداز یبه هم م ینگاه همه

 بره  نییاون بالل ها از گلوشون پا ییتنها مینذار میبر_

 دامونیاما من و مرجان که خر کننیموافقت م همه

 میفتیو راه م میریگیرو هم م هیبق یها سهی، ک شترهیب

  الیسمت و

 :گهیم شهیم هوشیکه انگار داره ب یجور مرجان

  شمیم هوشیدارم ب ادیاز بس خوابم م ریحر ییوا_

 منم بدتر از تو _



 ٩و  میدیصبح خواب ۴ما ساعت  شبید ؟یکنیم یشوخ_

  میشد داریصبح ب

 :گمیو م خندمیم

  ادیکه خوابم م نهی، مهم ا یحاال هرچ_

 

 یکه به خاطر دم غروب سالن کم میشیم الیو وارد

 کهیتار

  ادیم نییپا دمیقدرت د یکیمرجان صبر کن من تو تار_

 یفتیسمت چپ خودته ، مواظب باش ن دیکل_

 سمت اتاق و من هم راهم رو کج رهیم میو مستق گهیم

 روشن کنم  یزیچ یالمپ کیبرم  کنمیم



تو  شهیباعث م ییصدا دهیبرق نرس دیهنوز دستم به کل اما

تو دستمه رو پرت کنم  یهر چ یبلند نیجام بپرم و با ه

 جلو پام 

 شد؟  یچ_

 دنشیو قبل از د دمیم صیمقابلم تشخ قایرو دق صورتش

 بود زهرترکم کرد  یبوش اعالم کرد که ک

  یگیهم نم یزیو چ ینشست یکیتو تار یچ یعنی_

و در ضمن آدم تو خواب که حرف  ستین کیتار_

 کرد  دارمیکفشت ب یپاشنه  ی، صدا زنهینم

 

 کنم؟ معلومه که نه  یمعذرت خواه دیاالن با یعنی



کامال روشن  الیو یو فضا کنمیم دایرو باالخره پ دیکل

  شهیم

شدن جمع کنم  نیرو که پخش زم ییها سهیک شمیم خم

 یشد چرا برنگشت سراغ ی، مرجان چ گمیا خودم مو ب

 ره؟یازم بگ

جنتلمن  کیبه خودش بده و مثل  یزحمت نکهیا بدون

  رونیب رهیو م شهیکمکم کنه از کنارم رد م

 بهتر که اونم قرار مثل من رفتار کنه  چه

نگاهم به  کنمیها رو جمع م دیخر یکه همه  نیهم

 خورهیم برهیو که میکنار یکاناپه  یرو لیموبا یگوش

  شناسمشیزود م یلیو خ فتهیم



 رفته  فهممیاندازم و م یرفتنش م ریبه مس ینگاه مین

 هیک نمیخودم رو خم کنم و بب یداره کم یاشکال چه

 زنه؟یزنگ م

برم  خوامیم هیکار زشت نکهیو با فکر ا شمیم الیخبی 

رو بدون  یو گوش گردمیبرم ییهوی یلیسمت اتاق اما خ

 برمیو م دارمیکاناپه برم یکنم از رونگاهش  نکهیا

  کنمیخارجش م دیو کامل از د خچالی یرو ذارمیم

  زنمیم شهیکه ازش گرفته م یاز کارم و حال یا قهقهه

 اونقدر خنده داره؟ یچ_
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و چندتا  شهیاشکان خنده ام به سرعت قطع م یصدا با

  زنمیم یالک یسرفه 

 افتادم  یزیچ هی ادی ستی.. نیچیه_

 :دمی، سر تکون م کنهیهمچنان مشکوک نگاهم م یوقت

 به؟یاونقدر عج یچ_

 یستادیتو دستت وسط آشپزخونه ا دیخر یبا کل نکهیا_

  یخندیو بلند م

پرت  یو برا فتمیدست چپم م بیعج ینیسنگ ادی تازه

 کنمیکردن حواس اشکان ، بحث رو عوض م

 هنوز کنار ساحل ان؟ هیبق_



ببرم  یشتریاومدم بالل ب یه تو حواسم رو پرت کردآر_

 یکه سهم دییایبدو لباسهات رو عوض کن و با مرجان ب

 مونهیبراتون نم

سمت اتاق ، مطمئنم  کنمیو پا تند م دمیتکون م سر

شده و پس  هوشیکه خودش گفت ب یمرجان همونجور

 کنم. دارشیب ادیدلم نم دهیشکم خواب یکه رو دنشیاز د

 

 

 دنیکش ونیکه کلکلشون سر قل شنومیبه جمع م دهینرس

تو  زنهی، م نمیشیم دهیکه کنار سپ نیخانومهاست و هم

 :پرسهیبازوم و بلند م



زن رو  کی تیبه نظرت شخص ر؟یحر هینظر تو چ_

 مشخص کنه تونهیم دنیکش ونیقل ای گاریس

مخاطب قرار دادنم ، نگاهم رو  ییهویمتعجب از  یکم

 :گمیو م چرخونمیرن جواب بدم مکه منتظ هینگاه بق نیب

جمع که همه هم رو  نیبگم االن تو ا دیخب با_

 کیو تنها  یمعن یپوچ و ب یکم هینظر نیا شناسنیم

،  ارنیرو تنها خودشون درب ونیبهونه است که دخل قل

 تیداره راجع به شخص ینظر نیکه همچ هیحاال ک

 خانومها؟

و  وسط خودش کشهیرو م ونی، قل کشهیهو م دهیسپ

 :گهیو م ژهیمن



 کی ی هیبه نظر شتریبگم من ب دیبا یخان یآقا_

،  شناسهیخوب م یلیکه اقشام و افراد رو خ سندهینو

 دارم  مانیا

 

سوپر استارمون از اون مردهاست که فقط ظاهرش  پس

وگرنه االن  ستمین ونیکه کال اهل قل فی، ح یامروز

دود اجرا  یحلقه  شینگاهش نما تیاون جد یبرا

 .کردمیم

رو  لمیو موبا فتمیمفقود شده اش م یگوش ادی دوباره

 بگرده  شیکنم دنبال گوش یتا کار ارمیدرم

که االن  فتمیتلگرام صبحش م امیپ ادیتازه اون موقه  اما

  ستیازش ن یخبر گهید



 که تلگرام داره هیچه آپشن مسخره ا نیا ؟یچ یعنی

 کاریچ دیبا میحس فضول نیخورد تو ذوقم االن با ا اه

 کنم؟
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و تو ذهنم  نمیشلوار ج بیتو ج گردونمیرو برم یگوش

و  گردمیم امیاون پ اتیکشف محتو یبرا یدنبال راه

هستش که روبروم  یاون آدم دنشیمتاسفانه تنها راه فهم

 نشسته.

 



از فکر  رهیگیصورتم م یجلو انیکه ک یبالل برشته ا با

  امیم رونیب

 سرآشپز  یآقاممنون _

 اد؟ینم رونیشد چرا ب ینوش جون ، مرجان چ_

 گهیساعت د کیخسته بود خوابش برد ،  یلیخ_

  کنمیم دارشیب

که  یو در حال برهیرو باال م لشیموبا دهیلحظه سپ همون

 :گهیسمتم ، م کنهیاش رو فوت م هیر یهمزمان دود تو

بعدا دل مرجان رو  خوامیرو نگاه کن م نجایا ریحر_

 زونم بسو



و  برمیباال م فتهیکه تو عکس ب یتو دستم را جور بالل

 رهیگیرو م یسلف دهیسپ زنمیهمزمان که چشمک م

 ازیبه آ فتهیگاز رو به باللم بزنم نگاهم م نیاول خوامیم تا

،  گردهیم شیدرصد داره دنبال گوش ٩٩که به احتمال 

 گرفتن بودن  یهمه مشغول عکس و سلف بایچون تقر

 کنترل کنم  تونمیجوره نم چیهرو  لبخندم

 گردمیاالن برم گهیکه به پارسا م نمیبیچشم م یگوشه  از

  الیسمت و رهیو م

  ستین یحواسم جز خوردن به کس مثال



با  شهیکه از باد زدن بالل ها فارغ م نیهم چارهیب انیک

 ژهیو من دهیسپ نیرو از ب لونیکالفه مانند ق یحالت

 :گهیو م دارهیبرم

 یبرا ینه اسباب باز هیکیشر نیهت اطالع اخانوما ج_

 حلقه زدن  یریادگی

و  دادیم ادیرو  ییها کیتکن ژهیکه داشت به من دهیسپ

رو بهم  انیک یموها یخورده بود تو ذوقش ، عصب

 کیدوتاشون که شل ی افهیخنده داره ق یو به حد زهیریم

و منم با اون دهن پر سرم رو  شهیهمه بلند م یخنده 

که  فتمیاندازم تا آبروم نره اما چنان به سرفه م یم نییپا

 بشم هکم مونده خف

 



رو بدون  شهیسرم ، جلوم گرفته م یکه از باال یآب یبطر

  کشمیو فورا سر م رمیگینگاه به صاحب دست م

صاحب دست رو  یاز پشت سر صدا ادیکه جا م حالم

 :شنومیم

 میزنگ به خودم بزنم گوش هیرو بده  لتیاشکان موبا_

 تماس مهمم کیکنم ، منتظر  دایپ تونمیو نمر

از اون سرفه  یناش ی مهیصداش نفس نصفه ن تیجد

، چرا اون موقع  کنهیام حبس م نهیرو تو س قیعم یها

 بشه  یفکر نکردم که ممکنه عصب هیقض نیاصال به ا

بچه  یلیخ دنیکه کردم و پا پس کش هیهر حال کار به

 یزیکنه اشکان چ ، فقط خدا دیگانه به نظر خواهد رس

 کنم. میحاشا قا واریباشه و بتونم خودم رو پشت د دهیند



 ازیبه آ لشینگاهش به من قبل از دادن موبا میاون ن اما

و خاک تو سرم که  دهیفهم ییزهایچ کیکه  گهیم

 زنهیاز پاهاش لنگ م یکی شهیشانسم هم
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 بهیبرام عج یول رونیب گردهیبرم شیهم بدون گوش نباریا

اشکان  یگوش یو وقت ینه عصب رسهیکه نه کالفه بنظر م

و  دهیفقط سر تکون م هیدر جواب بق دهیرو پس م

 "نه هنوز"گهیم

 



پس  یکه برا یلونیاندازم تو نا یخورده رو م مین بالل

 مونده ها گذاشتن

از  خوادینم یزیچ یکنم ، کس داریمرجان رو ب رمیم_

 ارمیداخل ب

هم بشنون و رفتنم  هیکه بق گمیم دهیبه سپ یدر حالو  نیا

 به نظر برسه  یکامال عاد

 نیسمت آشپزخونه و هم رمیبا عجله م شمیم الیوارد و تا

خودم رو باال بکشم  خوامیو م رسمیم خچالی یکه جلو

  رهیم نیکامل از ب دمینور سالن خاموش و د

 روشنن پس اطیتو ح یها رکیکه ت نمیبیپنجره ها م از

 ...یعنی نیا



 ؟یگردیم یزیدنبال چ_

 لکسیاونقدر ر نیهم ی، پس برا زنهیجام خشکم م سر

 که کار منه  دهیبود ، فهم

معروفه پس در  یحاشا واریمونده همون د یراه باق تنها

  کنمیرو باز م خچالی

 ؟ یخوریآب خنک ، تو هم م_

 

آشپزخونه رو از  زیپر کنهیباز جلوم کمکم م خچالی نور

سمت چپ اون آدم  قایو بفهمم دق نمیچشم بب یگوشه 

شده به حرکات نسبتا دستپاچه و  رهیقرار داره که خ

 من یتابلو

  ارمیم رونیب خچالیآب رو از در  ی شهیش



 ؟یبرق ها رو چرا خاموش کرد_

  ترسمیم لیدل یو من ب شهیآشپزخونه م طیمح وارد

  رمیرو بگ یکیمچ  خواستمیم_

 رمیگیم ختمیرو که ر یآب و کنمیگنگ نگاهش م مثال

 سمتش

 ؟ یک_

 رهیگی، م فتهیکه کامل دستم تو دستش ب یرو جور وانیل

 جلو  ادیو م

تو پس از  دنیرو به خاطر د میگوش یوقت الیخیب_

 یبود الیاز خواب فراموش کردم ، فقط تو تو و دنمیپر

 ؟یپسش بد  ییخوایحاال نم



جاست ک شیگوش دونهیکه انگار واقعا نم پرسهیم یجور

 منه؟ بیتو ج کنهیفکر م یعنی، 

 رمیگیم میو تصم کشمیم رونیدستش ب ریرو از ز دستم 

 که راه انداخته ببندم  یا یباز یرو برا ریمس

  خچالهی یکنم ، باال یفقط خواستم باهات شوخ_

نشون دادن  یعاد یآبم رو خوردم برا نکهیاز ا پس

 تا کشمیو خودم رو باال م خچالیسمت  رمیکارم م

 بایو تقر کنمینم دایپ یزیرو پس بدم ، اما چ شیگوش

 تا دستم بهش برسه  ستمیا ینک پا م یرو

 دنیتنش پشت سرم و شن یلحظه با حس گرما همون

سست  یکنار گوشم ، پاهام جور قاینفسش دق یصدا

 بغلش  یپرت شم تو یکه کم مونده همونجور شنیم



 کمکت کنم. ش؟بذاریگذاشت نجایا_
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 یراو

 

مماس تن شل و ول شده  شتریهر لحظه ب ازیتن آ یوقت

 :زنهیلب م یعصب ی، کم شهیاش م

بهتره... من برم مرجان رو  یفکر کنم خودت برش دار_

 کنم  داریب



 ثیخب یکه قصدش کامال مشخص بود با لبخند ازیآ

 یم ریدوتا دستش گ نیرو از پشت سر ب ریکامل حر

 اندازه 

نکنه بازم سر کارم  ستین خچالی یباال یلیوبام چیه_

 ؟یگذاشت

و استرسش  ازیاز حد تن آ شیب یبه خاطر گرما ریحر

نداره چه برسه حرف  دنیکش یبرا ینفس یکیتو اون تار

 زدن 

بازم  دهیم شیداره باز ازیفکر کنه آ نکهیبدون ا پس

 شهیم یلیکردن موبا دایو مشغول پ کشهیخودش رو باال م

 بود  ازیآ بیکه ته ج

 گذاشتمش  نجایهم_



که  رهیم ییعطر موها یحرکت حواسش پ نیبا ا ازیآ

،  رفتیو م ومدیکه تو ذهنش م یکار یرو برا لشیتما

 دادیم شیافزا

 

اونجا  یزیکه چ ینیبلندت کنم خودت بب ییخوایم_

 ست؟ین

 ازیآ فهمهیتازه اون لحظه است که م ریحر چارهیب

جک زده اش به در  یهادست نیسرکارش گذاشته ، تند ب

 :گهیو م گردهی، برم خچالی

بهم  یادیز یدار کنمیعقب تر ...حس م یبر شهیم_

  یشیم کینزد



رو خودش نداره ، سرش رو  یکنترل گهیکه انگار د ازیآ

لب  ریحر یداغ شده  یو کنار گونه  کنهیکامل خم م

 :زنهیم

 چرا ظرف مرا بشکست... یلیم چیاگر با من نبودش ه_

خشک شده رو ،  رهیحر یگونه  یبهاش رول حرکت

 یلیو خ کنهیمتوقف م الیو یباز شدن در ورود یصدا

  کشهیتند و فرز عقب م

از دور شدنش  یا هیسا تونهیفقط م یکیتو اون تار ریحر

 و تمام  نهیرو بب

 و دنیلرزیپاش م یضعف داشت؟ تمام مفصل ها چرا

 حس به نظرش بد نبود  نیبود که ا نجایجالب ا



رو به وضوح  ازیآ یکار بو نیو با ا کشهیم یقیعم سنف

 کنهیلب زمزمه م ری، ز کنهیاز کل تنش احساس م

 "کنه؟ کاریچ خواستیم"

 فهمهیو تازه اون لحظه است که م دهیبه پاهاش م یتکون

 داده بود  هیتک خچالیبه در 

که با  یکس دنید یو برا زنهیآشپزخونه رو م برق

و  رهیگیم یش داد ، نفسنجات تیوضع نیاومدنش از ا

  کنهیم ییارویرو یخودش رو آماده 

آب هم  یپس از چند لحظه و پر کردن بطر یوقت اما

  شهینم یاز کس یخبر

و بدور از  لکسیو مثال ر کنهیرو خشک م دستهاش

سمت اتاق تا مرجان رو  رهیم می، مستق شیدرون جانیه



 مهینکنه و دور تا دور سالن که با نور آشپزخونه  داریب

 چکسیکه ه فهمهیو م گردونهیروشن شده ، چشم م

 ستین الیداخل و

لرزونش رو به  یو دستها کشهیم ینفس راحت ناخودآگاه

 .دهیلباسش فشار م نییپا
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از ذهنش  رهیم رونیته سالن ب یکامل از پنجره  یوقت

لحظه رو  نیافسوس ا دیبا شبیکه بازم مثل د شهیرد م

 تا خود صبح بکشه



 نهیبیبود رو م انیلحظه اون پسرک که اسمش ک همون

 بچه ها  شیپ گشتیکه داشت برم

 "ده؟ید یزیچ یعنی" کنهیخودش فکر م با

سمت بچه ها و همزمان ذهنش  فتهی، راه م دیفهمیم دیبا

  ریحر شیپ گردهیبرم

رو نسبت به  شییاعتنا یکل روز ب نکهیبعد از ا هرچند

 یواقع ازیهم شده آ یکم خواستیود ، مب دهید امشیپ

 نبارینداشت ا یریخب تقص یرو بهش نشون بده ول

رو شروع کرد و اونم حاال حاال ها  یخودش بود که باز

 قصد نداشت بگذاره تموم بشه.

 



تا  گردونهیتو جمع و چشم م گردهیبرم لکسیر یلیخ

خودش حس  یرو رو انیکنه اما به جاش نگاه ک داشیپ

تو  کیکه ج کنهیحرکت مطمئنش م نیو هم کنهیم

  دهیرو د یخامه ا ینیریبودنش با ش کیج

بخواد راجع  نکهیجرات ا یخودش نبود ، کس نگران

که  ریبه خاطر حر یبهش حرف بزنه رو نداشت اما کم

با تمام بچه ها راحت  بایهمه دوستش داشتن و تقر

 درست بشن  یعاتیشا یالک دیترسی، م کردیبرخورد م

 

 لبهاش  یرو ادیم یلبخند "یالک" یبه کلمه  فکر از

که  ینمونده بود اون دختر رو برسونه به نقطه ا یزیچ

  خواستیم



عصرش  یحوصلگ یاز ب یسرخوش شده و خبر لیدل یب

 ذارهیتازه چاق شده رو م ونیکه پارسا قل نی، هم ستین

 ارهیاز دستش درم یاجازه ا چیرو بدون ه لنگشیوسط ش

 منه فقط  یبرا یکی نیعقب ا دیبکش_

  یکشینم یضد حال نزن پسر ، تو که گفت_

 

، همون لحظه  شهیم دنیو مشغول کش دهیبهش نم یجواب

که از دور شونه به شونه  شهیم ینگاهش قفل نگاه دختر

حق رو  ؟یاز دستش عصب یعنی،  انیمرجان دارن م ی

 چون رسما بهش تعرض کرده بود  دادیبهش م



 یتعرض گذاشت گونه هااگر بشه اسمش رو  البته

هم  یاز حد داغ بودن و مهمتر از اون تالش ادینرمش ز

 پس زدنش نکرده بود  یبرا

و با  دهیواضح جواب م یحیرو با تفر ریحر ی رهیخ نگاه

 ادیب شیبار سوم فرصتش پ یاگر برا بندهیخودش عهد م

  رهیرو بگ خواستیکه م یزیچ

فرستاده  که صبح یامیو پ ارهیدرم بشیرو از ج شیگوش

براش و  کنهیم پیو عصر پاکش کرده بود رو بازم تا

 یول هیجوابت چ دونمیهرچند م" کنهیلب زمزمه م ریز

 "جنتلمن به نظر برسم یخب بذار کم
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 ریحر

 

 ادمی رهیگیکه برام م یا ی افهیاون ق دنیاالن با د تازه

 ترل کنم باشم و نگاهم رو کن یعصبان دیافتاده با

 تفاوت به نظر برسم ، البته اگر بتونم.  یهم ب کنارش

درصد مطمئنم خودشه و  ٩٩و  لرزهیم بمیتو ج یگوش

 دل دادن به اون نگاه شرورش ندارم. یبرا یقصد

کنم و کامل  یکه فرستاده پرت م یامیرو از پ حواسم 

 نکهیاما فکر ا دمیجذاب بچه ها گوش م یبه حرف ها

صبحش پاک کنه و ناکام  امیمثل پ ممکنه اون رو هم

 .کنهیم تمیبمونم داره اذ



 بچه ها من به شدت گشنمه_

بتونم  نکهیو منم فقط به خاطر ا گهیرو مرجان م نیا

 وسط بحث  پرمی، م بمیدستم رو کنترل کنم نره سمت ج

 منم به همون شدت گرسنمه_

، آخر سر هم کل  "منم" کننیتکرار م بیبه ترت همه

هم دست هاش  چارهیو اون ب انیبه ک شنیم رهیجمع خ

 :گهیو م برهیرو باال م

،  دیکمک کردن داشته باش یبابا دوستان جنبه  یا_

 "غلط کردم"بگم  دینذار

 برا پختن؟ شام با من  میدار یچ_



شروع  هی، بق شهیو از جاش بلند م گهیاشکان م نویا

از  نکهیا یپاره کردن و فقط برا کهیبه تعارف ت کننیم

راجع به  یاون آدم خارج بشم و بتونم کم دید یجلو

 . شمیرفتار و واکنش هام فکر کنم ، داوطلب کمک م

نبود  یسخت یهم غذا یلیپاستا خ هیکه به قول بق البته

 ریفرار کردن از ز یخب من االن دنبال بهونه ام برا یول

، حس  دتشیهم فهم انیک نکهیام که مثل ا یاون نگاه

 .نمونیب خورهیاهش چرخ منگ بیعج یلیخ کنمیم

 ؟یبلد یتو مگه آشپز_

، حواسم جمع  ادیمرجان که همراهمون داره م یصدا با

 :گمیو م شهیم

 من دختر مامانمم  یفکر کرد یپس چ_



 :گهیو م خندهیم اشکان

 یهست یتو ظرف شستنش حرفه ا یعنی نیا_

  ؟یدیفهم یچه جور_

 ارمیرو درم میو من نامحسوس گوش خندنیم دوتاشون

 بشم  وونهید یچون کم مونده از فضول

متاسفانه دستم  یکنم بخونم ول نشیس نکهیبدون ا خوامیم

به نظر  یطوالن امشی، پ شهیباز م شیو یو پ خورهیم

 خوند  شهیبا عجله نم ینجوریپس ا رسهیم

و منم اعالم  یسراغ آشپز رنیم میو اشکان مستق مرجان

رف هاشون و ظ امیکه بعد تموم شدن کارشون م کنمیم

  شورمیرو م



نشستن  نیو ح رسونمیزود خودم رو به اتاق م یلیخ پس

 خونمیرو م امشیرو باز و پ یتخت قفل گوش یرو

که ما همچنان  یحرفم رو بزنم الزمه بدون نکهیقبل از ا"

به  یمتهمم کن شیپ یمثل دفعه  خوامیپس نم میدوست

وم بار س دمیچند رنگ بودن ، االن هم دارم بهت اطالع م

و  رمیتو اون فاصله از صورتت قرار بگ یکه اونجور

داره با  شبیکه از د یباشه کار نیسکوتت اونقدر دلنش

از  مونیاگر دوست یحت دمیرو انجام م کنهیم یروانم باز

 "چهارچوب فراتر نره 

االن من  ؟یچ ای کردیم نیداشت بهم توه ه؟یچ منظورش

تو "کنم  پیتا خوادیجواب بدم؟ به شدت دلم م یچ دیبا



خودمه که مثل بز  ریتقص گهیدرست م یول "یکنیغلط م

 .کردمیفقط داشتم نگاهش م
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 :گمیو بلند م شمیآشپزخونه م وارد

 د؟یدیبه کجا رس_

 نیهم میدیکار تو نرس یفعال به مرحله _

سمت  رمیو م دمیم یاشکان رو با لبخند ی کهیت جواب

 کردن ساالد بهش کمک کنم  مرجان که تو درست



رو آبکش  یرو هم بزن تا من ماکارون نیا ایب ریحر_

 کنم 

هم زدن  نیو ح رمیگیرو از دست اشکان م یچوب ریکفگ

 :گمیتابه م یداخل ماه یمواد قرمز رنگ و خوشمزه 

 خودمونه ، کو پاستا  یسنت یهمون ماکارون نکهیا_

ارش تمام حواسش رو داده به ک تیکه با جد اشکان

 :دهیو مرجان با خنده جوابم رو م رهیفقط چشم غره م

 نیا می، گفت میپاستا نداشت یبرا یمواد کاف_

 خوشمزه تر هم هست   یمدل

 اون که صد در صد _

  رهی، هم بزن ته نگ رینخند حر_



که  یجور رهیگیخنده امون م شتریتذکر اشکان ب با

  کنهینگاهمون م زیو استفهام آم گردهیبرم

 :گمیو م کنمیلبهام رو جمع م زور به

و  ستین یلمبرداریسر صحنه و پالن ف نجایاشکان ا_

 نداره ، باور کن  تیبه اون همه جد یازین

تابه از  یبرداشتن ماه نیو ح خندهیخودش هم م نباریا

 :گهیگاز م یرو

از  اریها حواسم نبود ، چندتا نون لواش ب دیگیراست م_

  خچالیتو 

که  یون لحظه بدنم با مور مورو هم خچالیسمت  رمیم

 کنهیم یادآوریرو بهم  شیساعت پ کیلحظات  رهیگیم



 شمیو مصمم تر از قبل م رنی، بازم اخم هام تو هم م

 که گرفتم.  یمیتصم یبرا

و به دستور اشکان چندتا  ارمینان لواش رو درم ی بسته

  نمیچیته قابلمه م

ر دستور چون واقعا حواسش نبود و مرتب دستو گمیم

تو  زنمیم یلیچرب و چ ریآخرش هم با کفگ دادیم

 بازوش 

 ها حواست باشه  کنمیمن فقط دارم کمکت م یه_

 گفتم؟ یمگه چ_

 :گهیو م خچالیتو  ذارهیساالد تموم شده اش رو م مرجان



تو بودم ظرف  یمن جا ریحر یآقا اشکان ول دیببخش_

 خودش بشوره  گذاشتمیها رو م

 ادیآقا  نیا ینجوری، ا یده افوق العا شنهادیواو چه پ_

  ستیدرآوردن ن یباز سیرئ یکه همه جا جا رنیگیم

اش و  نهیتو س کوبمیچرب رو دوباره م ریو کفگ گمیم

  کنمیهمونجا ولش م

  نکیس یاندازتش تو یو م رتشیگیعجله م با

حواستون باشه  یرو داغون کرد شرتمی، ت ریحر یه_

  دیختم بخورکه پ یخوشمزه ا یاز غذا ذارمیمنم نم

 من حرف ندارن  یاملت ها ستیمهم ن_



از  زنمیو من بازم قهقهه م گهیو مرجان در جوابش م نیا

 :گمیاشکان و در جواب مرجان م یدرمونده  ی افهیق

 منم که عاشق املت _

 

 اشکان  هیا افهیچه ق نیچه خبره؟ ا نجایا_

 ممیتصم نباریسمت اون صدا چون واقعا ا گردمیبرنم

 ع به برخورد باهاش گرفتم راج یقطع

،  هیموضوع چ فهمهیم یو وقت دهیجوابش رو م مرجان

 :گهیو م خندهیکوتاه م

 فکر کنم منصفانه است پسر _



به شستن ظرف ها ،  کنهیبدون حرف شروع م اشکان

وارد بحث مرجان و اون آدم بشم منم  خوادیچون دلم نم

کم کردن اخمش با  یو برا شمیکنارش مشغول م

 :گمیو م کنمیبازوش رو پاک م یکاغذ دستمال

  یرو اعصاب بود یلیحواست به خودت نبود ، خ_

 باور کن ستین یکار آسون یآشپز_

 ارهیکه م یبه بهونه ا خندمیکه بلند م ستیخودم ن دست

 :گمیو م

اونقدر حق به جانب  شهیچرا مامانم هم فهممیاالن م_

  کنهیرفتار م



خنده  تونمیاما واقعا نم "ریحر" گهیم زیو اعتراض آم بلند

از  میکف یبا همون دستها جهیام رو کنترل کنم در نت

هم به نگاه اون آدم  یتیو اهم شمیآشپزخونه خارج م

 نظر گرفته بود  ریکه تمام حرکاتم رو ز دمینم

بدم  تیقرار نبود بهش اهم گهیمن که د نمیکن بب صبر

 شترینصف ب شهیکه هم ستیواقعا دست خودم ن یول

، مثل االن که از  کنهیم رو معطوف خودش محواس

خارج  الیو به دنبالم از و شهیبلند م نمیبیچشم م یگوشه 

 شهیم
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و نگاهش  میانداز یبا بچه ها چالش قدرت راه م رونیب

،االن هم که تا  کنمیو نگاهش نم میخوری، شام م کنمینم

کردن ، بازم  یباز لیبه اسم فام میصبح نشست ٣ کینزد

  کنمینگاهش نم

که تونستم خودم رو کنترل کنم البته که فکر  خوشحالم

 ریتاث یمورد ب نیاونم در ا یکردن ها یمحل یکنم ب

 نبوده ،

خارج  الیکه قبل از شام به دنبال هم از و یوقت چون 

 ایجوابش رو بدم  نکهیا ی، صدام زد و من به جا میشد

بودم و مثل  دهیسرعت بخش برگردم سمتش، قدم هام رو



 یکه بدتر از خود من ب امدهیبه مذاقش خوش ن نکهیا

 .کنهیم یمحل

 

جا هست  ی، فردا کل میبخواب میبر دیبا دیبچه ها بلند ش_

 میکه قرار بر

 :گهیو م زیرو م ذارهینفر برگه و قلمش رو م نیاول دهیسپ

 رونیب میبر ستیقرار ن کردمیفکر م_

 :کنهیته خوابش ببره اضافه مکه کم مونده نشس انیک

 طور  نیمنم هم_



 فهمهیو اشکان هم م هیمنظور بچه ها به چ دونمیم خوب

که  یا گهید گریکه رو به پسر خاله اش و دو باز

 :گهیهمراهمونن م

  ادهیز تمونیجمع ادیب شیبراتون پ یمشکل کنمیفکر نم_

 

 شنهادیو پ دنیم یهمه اوک هیسوپر استار بق یجز آقا به

 بهتره  میکه کجا بر ندیم

و بلند  دمیفشار م ی، کم سوزنیپلکهام به شدت م پشت

 شنومیکه م یکه برم بخوابم اما همون لحظه با حرف شمیم

مبل  نییکه پا چارهیب یپارسا یکم مونده پرت شم رو

 نشسته بود 



نبود  ادمیمن امروز صبح به مقصد تهران پرواز دارم ، _

 بهتون بگم 

چرا اونقدر " پرسنیهمه دارن مسمتش ،  گردمیبرم

 "تو تهران یداشته باش یتونیم یو جمعه چه کار ییهوی

  

به  یول "؟یاز دستم دلخور شد"مونده منم بپرسم  کم

 رمیو بدون حرف م کنمیموقع زبونم رو تو دهنم قفل م

 سمت اتاق ،

که داشتم براش  یو برخالف قرار کنمیم دایرو پ میگوش

 :کنمیم پیتا

 "به من نداره یرفتنت ربط لیمه بگو دلکل کیفقط "



رو  نگیپیو باال تا نیس امیکه پ کشهیطول نم یلیخ

 دهینشون م

 "داشته باشه تونهیم"

 یچ دیبا دونمیکه نم یمسخره جواب داده ، جور چقدر

  کنهیم میعصب نیبگم و ا

که نزدم تو  یشد ریدلگ نیفکر کنم به خاطر ا"

 "گوشت

 :دهیفوت وقت جواب م بدون

 "فرصت نشد ببوسمت ی، وقت یبزن دیرا باچ"

که دردش رو کامل حس  شنیگرد م یبه حد چشمهام

 سمینویبراش م یو عجله ا کنمیم



 یخوشحالم از ترس من دار نمیبیم کنمیحاال که فکر م"

 "، به سالمت یگردیبرم

و به دنبالش  فرستهیرو م رهیم سهیکه داره ر یکریاست

 :سهینویم

تو  یزنیم یچه جور نمیبب امخوی، م یکرد مونمیپش"

 "گوشم

نداره ، با  تمیبا عصبان یتیصورتم اصال سنخ یرو لبخند

جوابش  گهیسرخودم و د یرو لبها زنمیچهار انگشتم م

 نیهمچ دمی، چطور فکر کرده اجازه م دمیرو هم نم

 نتونه. دوارمیبکنه؟ البته که ام یکار
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دم گوشم  دهی، سپ کنمیم یخداحافظکه از مامان  نیهم

 زنهیپچ م

 م؟یو ستاره رو هم صدا بزنم جدا بر ژهیمن یا هیپا_

 :پرسمیبه شلوغ بازار پشت سرش ، م ینگاه میاز ن پس

 چرا؟_

و اصال  میریکه م هییجا نیسوم نیبابا نگاه کن ا_

  ذارنی، مردم مگه م هیبه چ یچ میفهمینم

 



 ینیب شین پکه اشکا یزیبرعکس چ گفتیم درست

 هیخودش و پسرخاله اش و بق میرفتیکرده بود ، هرجا م

 یبرا شدنیاونقدر تو چشم بودن که همه دورشون جمع م

 عکس گرفتن.

 

  میبا ما بر انیم ایموافقم بدو بپرس ک_

 میجمع زنونه ازشون جدا بش یبه بهونه  میتونیفقط م_

  میوگرنه زشته تنهاشون بذار

 ود ها حواسم نب یگیدرست م_

 نگرفته بهشون خبر بدم  تیباش برم تا پارسا بل نجایهم_

 :گمیدور بشه م نکهیاز ا قبل



 خب؟ میریم ییما سه تا ومدنیاونا هم ن_

سمت  رهی، نگاهم م شهیو دور م دهیسر تکون م فقط

 یزیکه برخالف چ یکه داشت مثال با اون آدم یدختر

ه و نه از خود صبح تا حاال نه طرفم اومد کردمیکه فکر م

واضح  یول گرفتیم یباهام همکالم شده ، سلف یحت

مثال  یکه چ کردیم کیاش نزد قهیرو به  شینیداشت ب

  کشهیرو نفس م شینتلع ی، حتما داره اون بو

و  لمیموبا یرو صفحه  گردونمیموقع چشمهام رو برم به

  رهیتا به خودش نگ رمیگیم دهیحرصم رو ناد

اشه و قصد  قهیسرش تو که  یمونده به اون دختر نمیهم

 کنم  ینداره ، حسود دنیعقب کش

 ری، بهش فکر نکن حر کنمیمن تکرارش م یچرا ه اه



 

  ؟یخوب_

 :دمیرو با لبخند م انیک جواب

 ، چطور مگه؟ یعال_

 به جلومون زنهیم اشاره

 کمی،  بایز عتیطب نیتو ا رنیگیهمه دارن عکس م_

  یومدیبه نظر م بیعج

 خندمیزور م به

 رم؟یگیعکس نم نکهیبه خاطر افقط _

  ستین یزیکم و ناچ لیباور کن دل_

 دستش  دمیم ارمیرو درم میو گوش هیخنده ام واقع نباریا



پس زحمتش رو  ادیگرفتن خوشم نم یاز سلف ادیمن ز_

  ریازم بگ لیبکش چندتا عکس جذاب مخصوص پروفا

 

  رهیگیرو از دستم م لیموبا

  دیرمنم بب دیکه هرجا رفت یبه شرط_

 متاسفم جمع زنونه است _

  رمیگیو منم ژست م برهیرو باال م لیموبا

 دختر آروم رفتار کنم  کیمثل  دمیقول م_

کنترل کنم و همون لحظه عکس رو  تونمیام رو نم خنده

  رهیگیم



چه برسه به  یستیدختر ن ههیبازم متاسفم چون اصال شب_

 مدل آرومش 

ش با رنگ موهات رنگ فتهیب ایبرو اونور پشتت در ایب_

  فتهیم یعال

تا موهام رو  ارمیم نییشونه ام پا یشالم رو از رو ی لبه

 معلوم بشن تو عکس  شتریکه باز گذاشته بودمش ب

 ستهیا یکنارم م ادیو آخر سر م رهیگیهم اونجا م چندتا

 :رهیگیرو باال سرمون م لیو با اون قد بلندش موبا

  رنیگیمونوپاد مکه با  هییعکسها ههیمن شب یها یسلف_

 

رو بهم  یگوش هیو پس از چند ثان رهیگیخنده ام م بازم

 گردونهیبرم



تو کادر و  فتهیعکس رو گرفته بود که خودش ن یجور

از آب در اومده بود ، تک تک همه  ییبایواقعا عکس ز

 یبراش باال م کیو دستم رو به شکل ال کنمیرو نگاه م

 برم

  یگرفت یعال یحقا که عکسا_

 عالقه دارم  یبه عکاس یلیخ_

 ییمرجان گفت دانشجو ه؟یرشته ات چ_

  خونمیم یبه هنر نداره ، پزشک یرشته ام ربط_

 براش  کنمیرو درشت م چشمهام

  ادیپس چرا اصال بهت نم ؟یگیم یجد_

 اندازه یباال م شونه



  ادیچون واقعا بهم نم دیشا_

 

 کهنیا یو برا رمیجمله اش تا ته ماجرا رو م کی نیهم با

 :گهید یجا هیبه  کشونمیناراحتش نکنم بحث رو م شتریب

 چندسالته؟ یگفت_

که داره  دهیو اشاره به سپ کنهیرو مثال دخترونه م صداش

 :گهیم ادیم

 نویا یبپرس دیدختر سنش رو نبا کیاز  چوقتیه_

 آروم باشم. دمیکرده ، در ضمن قول م هیبهم توص دهیسپ
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همراه مرجان  دهیولو بشم ، سپ نینده کف زممو کم

 کنارمون  رسنیم

 ان؟یک کنهیچرا داره غش م نیا_

 کنم شیراض کردمیم یفقط داشتم سع دونمینم_

 :زنهیپچ م دهیسپ

 ؟یخاک تو سرم ، به چ_

 :دمیجواب م دنیخند ونیم

 ادیهستش و بذارم همراهمون ب یدختر آروم نکهیبه ا_

 جانمر یتو بازو کوبهیم دهیسپ

 بهت گفته بودم یچ_



رو به  دهیبه سپ یو پس از چشم غره ا خندهیهم م مرجان

 :گهیما م

رو  یونانی یکشت میقراره بر رهینم ییجا چکسیه_

 دم غروبش فوق العاده است  ینما گهیاشکان م مینیبب

 :زنهیلب پچ م ریز دهیسپ

 یرو گفت ول نیهم هم یا شهیش یها قیقا دنید یبرا_

 میدینفهم یزیچکه اصال  یدید

 :پرسهی، اشاره به مرجان م دهیرو به سپ انیک

 ؟یبهش گفته بود یچ_

 دهیکه سپ نیهم یمنظورش راجع به خودشه ول میفهمیم

 تو بازوش کوبهیجواب بده مرجان م خوادیم



 ها یگیبهش نم یزیچ دیگمشو سپ_

 خودش هم هنوز خبر نداره  دیبچه شا چارهیچرا؟ ب_

اندازه اما قبل  یبه من م یاوسراسر کنجک ینگاه انیک

رو  دهیبپرسه مرجان دست سپ یزیدوباره چ نکهیاز ا

رو دم  ییزهایچ هیبق شیپ رنیکه م ینیو ح کشهیم

 زنهیگوشش پچ م

 ؟یدیفهم یزیتو چ_

 دمیم "نه" یرو تنها با تکون سرم به نشونه  انیک جواب

 یچ انیکه بهشون برسم و بفهمم جر کنمیو پا تند م

 بوده.

 ها یبه منم بگ یدیفهم_



 :دمیاندازم و جواب م یم انیبه ک ینگاه مین

 حتما _

 

 یونانی یکشت کیلحظه که تو ساحل نزد نیتا ا اما

و بازم به خاطر شلوغ بازار دورمون حواسمون  میستادیا

 رونیب دهینتونستم از زبون سپ یزیاز هم پرت شده ، چ

 کرده. دشیبکشم چون به قول خودش مرجان تهد

 

چندتا عکس دست  مییخوایتا خلوت شده م ایب ریحر_

 میریبگ یجمع



 یقیروبروم که تلف یبایز یمرجان چشم از نما یصدا با

 رمیو م رمیگیم رهیس یو آب ی، دود یاز رنگ نارنج

  ستنیا یسمتشون که دارن پشت سر هم م

 انیبه ک نکهیو قبل از ا ستمیا یکنار ستاره م منم

از  یشده ، حجم بزرگ یمیژست قد نیاعتراض کنم که ا

اون همه دختر شده  بیکه امروز نس یلعنت یهمون بو

 کنهیاللم م هویبود، 

 کیبه ستاره نزد یکمه پس کم یلیاش باهام خ فاصله

  شمیتر م

خوردنم  یلیس یبرا یخوب یفضا نجاینگران نباش ا_

 .کنمیم تینخواهد بود پس رعا
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 گردمیمقابله کنم و برم میدرون دیشد لیبا م تونمینم

 ای زنهیحرف م یسمتش تا حداقل از نگاهش بفهمم جد

 بوده  یتمام اون حرف هاش شوخ

بعدا  یهرک یگیبه چشم هام نم یشد رهیخ یاونجور_

 فکرش به... نهیاون عکس ها رو بب

مخش رو  ییخوایکه م یلطفا با من مثل دختر ازیآ_

  ادیحرف نزن ، خوشم نم یبزن

با اون لبخند  نکهی، ا گذرمیو فورا از کنارش م گمیم

کنه و  یباهام باز کردیم یمسخره و جذابش داشت سع



تو نظر خودم  شدیبه قول معروف الس بزنه ، باعث م

حرکاتش  نیبا ا یکسخول و احمق جلو کنم که اونجور

  کنهیم دنیدلم داره شروع به لرز

خب تا  یهستم ول یو محکم ینگفتم دختر قو چوقتیه

اونقدر سست عنصر نبودم و  یمرد ای یپسر یحاال جلو

  ترسونهیمن رو م نیا

و پس از چند  کنمیو مرجان خودم رو جا م دهیسپ نیب

  رهیگیعکس هاش رو م انیلحظه ک

به نظرت  انیک یمرجان نفهمه من گفتم ها ، ول نیبب_

چندبار مچش رو گرفتم که  شبی؟د ستیدخترا ن ههیشب

 ...نکهیو ا خوردیرو با چشمهاش م یخان زایآ نیداشت ا

 



 دهیسمت سپ گردمیو برم کنمیکل خودم رو فراموش م به

 حرف ها رو زده نیکه ا

 ده؟یسپ یگیم یدار یچ_

تو نظرت  نمیالبته فقط در حد حدس و گمانه خواستم بب_

 ه؟یچ

و اون صورت به  انیک ی افهیق ی رهیکه خ یهمونجور

 :گمی، مدخترونه اش هستم  دهیقول سپ

حس  هیفقط محض  دیامکان نداره ، شا یزیچ نیهمچ_

مورد عالقه اش  ستیدوست داشتن نسبت به آرت

 تو نخ بوده یاونجور



مرد  کیباسن  ههیباسنش اصال شب نی، اما بب دیشا_

  ستین

و دم گوشش پچ  زنمیرو از شدت خجالت گاز م لبم

 زنمیم

ب خ یدار کاریبه باسن مردم چ دهیخاک تو سرم سپ_

  هیفرمش اونجور

 هیصورتش رو نگاه کن  دیفهمیگمشو بابا شماها چه م_

صورتش  نیا یداره ول لیو سب شیساله کامل ر ٢٣پسر 

 رو انگار بند انداخته 

و دو دل به درست بودن  انیسمت ک گردمیبرم دوباره

  کنمیفکر م دهیسپ یحرف ها



  ارنیدرم شیر ریاز پسر ها د یلیخ_

انکار کردن مسخره  نیبا ا دیکرد اه تو و مرجان خلم_

داشته  یمشکل نیاگر اون پسر واقعا همچ نیاتون ، بب

 داره  اجیچقدر به کمک احت یدونیباشه م

حرف هاش  ادی،  ستین حیاز خنده و تفر یخبر گهید

 ممکنه؟  یعنی،  فتمیقبل از اومدنمون به ساحل م

 دهیسپ شیپ نکهیام و ا رهینگاه خ دنیلحظه با د همون

 کنارمون  ادیم ستادمیا

  یزبونش بکش ریاز ز یشد تونست یچ_

که  نهیمنظورش ا دونمیکه خوب م یبا نگاه دهیسپ

 :دهیبگم ، جوابش رو م دینبا یچیه



از زبون من بکشه  یزیتا حاال نتونسته چ چکسیه_

 محض اطالع  رونیب

، چون ازشون  دهیجوابش رو م یچ انیک شنومینم گهید

از صخره  یکی یتر از همه ، لبه و دور رمیگیفاصله م

 .نمیشیکنار ساحل م یها
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 یبخوام به قول خودت مخت رو بزنم چه اشکال نکهیا_

 داشته باشه تونهیم



حق به جانبش که  ی افهیبه اون ق دوزمیرو م نگاهم

لحظه  نی، کاش االن تو ا بشیدستهاش رو گذاشته تو ج

 ، شدینم کیبهم نزد

به  ادیز نمونیاحترام ب یمالحضه  گهیچرا د دونمینم

 :گمیو م کنمیپس صاف تو چشمهاش نگاه م ادیچشم نم

قرار بود فقط دوست  میکه با هم دست داد یچون روز_

قصدت از همون روز مشخص  نکهیمگر ا میو همکار باش

 بوده باشه.

 

که  دهیصورتش نشون م مکیو م ادیم کترینزد یکم

 نده خوب دستم رو خو



 کنمیرو م میدختر ، من سع یاش کن دهیچیپ ستیالزم ن_

 یریجلوگ یببر برا شیمقاومتت رو از پ یتو هم تونست

  یسادگ نیاز مخ شدن ، به هم

 

به حرف  یبرا میزرنگ باز نکهیاز ا رهیگیم حرصم

روش نداشت ، انگار کاربلد تر از  یریتاث چیآوردنش ه

مخم  خوادیم یجد دمیحرف هاست و من هنوز نفهم نیا

  کنهیم ینه فقط داره باز ایرو بزنه 

 :گمیم ییهویاندازم و  یبه سمت بچه ها م ینگاه مین

 موند؟ جهینت یو اگر تالشت ب_

 بخشهیلبهاش وسعت م یرو رو شیور هی ی خنده



با  یسلف کی ایجزو مشکالت منه ، االنم ب گهیاون د_

 ... رمیدوستم بگ

  پرمیم نییصخره پا بشه ، از کیبهم نزد خوادیم تا

 امروز  یگرفت یسلف یکاف یممنون فکر کنم به اندازه _

 

که انگار عادت شده براش ،  فمیک دنیو با کش خندهیم

  دارهیکنار خودش نگهم م

 یستیمن وا یجلو ییخوایم ینجوریا نمیبب ایب_

 :دهیو ادامه م رهیگیرو مقابلمون م شیگوش

 کردن؟ یبا حسود_

  کشمیرو از دستش م فمیک،  رهیگیو که م عکس



انداختن تو  یکه سرشون رو م ییبه دخترها یحسود_

 یبرا یفکر هی، لطفا  ستیات اصال تو تخصص من ن قهی

 توهماتت بکن نگرانتم 

 دمیکس اجازه نم چیبه ه گهید زمینگران نباش عز_

 ام...به جز خودت  قهیسرش رو بندازه تو 

و رد  ندیزدن چشمهام فقط خند رونیبه ب واکنشش

انگار مثل کف دست  هیک گهید نیمن ا یشدنه ، خدا

 کامل حرکات و افکارم رو بخونه  تونهیبراش بازم و م

 

 

اصال  کنمیسفرمون رو تالش م یمونده  یساعت باق چند

 از کنارش هم رد نشم 



چون  یفیمقابل حر میتجربگ یهمه ب نیمن با ا واقعا

 نمیشم و نگران اداشته با تونمینم یشانس چی، ه یخان ازیآ

 یلیس یدارم برا یمن جون دیبه اون هدفش رس یکه وقت

 .کنمیو نگاهش م نمیشینه بازم مثل بز م ایزدن 

 

 

 میتا ن دیبا گهیو مرجان م الیتو و میگردیبرم یوقت

که  شمی، خوشحال م میخودمون رو جمع کن گهیساعت د

 با اون آدم رو به رو بشم  ستیقرار ن گهید

 شتریحرف دلم رو بفهمم ب کردیکمکم م دیکه با یسفر

انتخاب  یبرا نباریا نکهیاز قبل سردرگمم کرد و تازه ا

 تاسف بخورم بهش اضافه شده ، دیدلم هم با



مثل اون اصال قالب من و احساسات من  یآدم چون

وجودم رو احاطه  یشتریاعتراف غم ب نیبا ا ستین

 .کنهیم
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 یبیبرگشتمون گذشته و من به طرز عج از یروز چند

 لبوردیزنگ زد و گفت ب ییدا یوقت یآرومم ، حت

  دهیرو د لممونیف

 ذوق نکردم  یکاف یاندازه  به



فکر  نیو به ا شمیم رهیخ میبار هزارم به گوش یبرا

فرستاد  شیکه دو روز پ یامیکه ممکنه تو اون پ کنمیم

 شته بودنو یرو پاک کردم ، چ شیو یو من نخونده پ

 نکهیرو گرفتم ، چون قبل از ا میتصم نیبهتر مطمئنم

راه ها  یکال همه  دیبشه ، با دهیکش کیبار یکار به جا

 یحس لبهاش رو یادآوری، هرچند  بستمیرو به روش م

مثل اون در  یاما...بودن با آدم کنهیم مییگونه ام هوا

 .میستیهم ن یوصله  یو به زبان ساده تر ستیتوان من ن

 

                               * 

 



کامران از دفتر اشکان خارج  ییدا یبه شونه  شونه 

 :پرسهیم نیباز کردن در ماش نیو ح میشیم

اونم در  یسیرو بنو یا لمنامهیف نیهمچ یتونیم یمطمئن_

 زمان کم؟ نیا

  زنمیم یچشمک

 سوارشو تا جوابت رو بدم_

بغل  ی نهییه آب رهیاندازه خ یرو راه م نیکه ماش نیهم

 :گهیم نیماش

 بگو_

 رو خودم دادم؟ هیاول ی دهیکه ا یدیرو فهم نیا_

 خب آره_



االنش هم آماده  نیمن هم ینامه  لمیپس بذار بگم ، ف_

 است

 

 اندازه  ینگاه به روبروش م کینگاه به من و  کی

بود؟ نگو که  یچ یزدیکه باال م ییحرف ها نیپس ا_

 ؟یبش یازار گرمفنون ب یقاط ییخوایم ومدهین

 چارهیکه لپ ب رسهیبه جوابش م نکهیو مثل ا خندمیم بلند

  کشهیام رو محکم م

 داغون شدم  ییآخ دا_

دروغ  یکه اونقدر جد یگفتیاقال قبلش به من م_

  گفتمینم



  گهیداشتم د ازین تتیجد نیبه هم_

که خودم رو کامل عقب  رهیلپم رو بگ ادیدستش م بازم

 زنمیو داد م کشمیم

 اش رو بگم برات  هیبذار بق_

  نمیبگو بب_

به اون آرزو خانم درس  خواستیدلم م شتریراستش ب_

رفتار کرد که حس کنم  یجور شیعبرت بدم ، دفعه پ

خب امروز با اون اصرار  ی، ول ستمین یآدم چندان مهم

کوتاه کردن زمان مقرر ، خودش به خودش  یهاش برا

  کردهیثابت کرد که اشتباه م



مسحور راه انداخته حق داره  لمیکه ف ییون غوغابا ا _

به  یریم یرو به اون رو بشه ، راست نیاز ا ینجوریا

 شون؟یمهمون

 دوتامون رو دعوت کردن  ه؟یچ یریم_

 میکه بتون ستین یجور رایسم تیکه وضع یدونیم_

  ستیهم اصال تو مرام من ن یو مجرد مییایب

 :گمیو م خندمیم

 رمیجون بگ رایت رو از سماگر خودم شخصا اجازه ا_

 ؟یچ

رو خب چطور من رو اون  شتیزهرمار ، ببند اون ن_

 گهیداره د رتیدارم اونم رو من غ رتیغ



 :گمیو به زور م رهیگیاوج م شتریب خندم

شما تحت  ستی، مهم ن دییفرما یبله بله درست م_

 .رمیزنت باش من خودم با بچه ها م رتیغ

                        

 

رو فقط صرف نوشتن کرده بودم و  ریاخ یهفته  چند

شده و امروز  یخال یزیبس ، خوشبختانه ذهنم از هر چ

رو با خواهر و شوهرخواهر  یبعد ی لنامهیهم قرارداد ف

  میاشکان امضا کرده بود

کار رو به دست اشکان  ندهیماه آ کیشده تا  قرار

بهش زنگ  ندهیآ یهفته  یوقت خوادیبرسونم و دلم م

 .دمید یاش رو م افهیق "نامه حاضره لمیف" گمیو م نمزیم



 جادیاختالل ا شونیکار تو زمان بند نیا دونمیم هرچند

نتونه تو  یخان ازیکه آ نهیتمام هدف من ا یول کنهیم

 حضور داشته باشه. لمیف نیا

 93_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 

 شیفقط چهارچوب بند یتو گفت ر؟یحر یچ یعنی نیا_

  یدرو کامل کر

هفته  کی نیجلو رفته بودم و کل ا شتریب یراستش کم_

 رو روش کار کردم تا تمومش کنم 

 هم کالفه  رسهیخوشحال به نظر م هم



 :گمینامه م لمیبه ف اشاره

 بازم کار داشته باشه  دیشا شیخب تو که هنوز نخوند_

بهم  قینگاه عم کیفقط  رهیگیکه داره شماره م ینیح

ع به حرف زدن با فرد پشت خط شرو یاندازه و وقت یم

 همسر آرزوست مانیپ فهممیم کنهیم

برنامه  ریمد ایخودش گفت  ازیآ نویا مان؟یپ یمطمئن_

 هاش؟

 

بشه امشب تا صبح  خوامیکه من م یفقط اون ایخدا

  فرستمیصلوات م

باعث  کشهیکه اشکان بعد از قطع تماس م یقیعم نفس

 تند بپرسم: شهیم



 ه؟یشده ، موضوع چ یچ_

 کنم  دایرو پ ازیکنم آ یسع دیفعال با دونمینم_

چندبار  یبه شماره گرفتن و وقت کنهیشروع م دوباره

داره با  شمیمطمئن م دهیو طرف جواب نم رهیگیم

 رهیگیپسرخاله اش تماس م

 جواب دادن داره  ریاونه که عادت به د فقط

رو  گذارهیاشکان تماس رو م دهیکه جواب م نیهم

  شهیم لمنامهیف یرسبلندگو و مشغول ب

 بگو اشکان_

به گوشم  یچقدر خسته است ، ضربان دلم جور صداش

 آب گرفته  ریسرم رو ز یکیانگار  رسهیم



 

 دفترم؟ ییایسر ب هی یتونیم ؟ییکجا ازیآ_

بامداد  ۴برم خونه از ساعت  خوامیچرا ، تازه االن م_

 داشتم  یلمبرداریف

حواسش  لپ تاپشه و یصفحه  ی رهیهمچنان خ اشکان

  امیبگه نم کنمیکه خدا خدا م ستیبه من ن

ما  ییایاما کارم واجبه و اگر تو ن یخسته ا دونمیم_

 خونه ات  میایم

 ما؟_

اونقدر  تونمیاما نم اریاشاره بزنم اسم من رو ن خوادیم دلم

 مشکوک باشم



 خوامیرو حاضر کرده م دیجد ی لمنامهی، ف ریمن و حر_

چون  یسراغ انتخاب بعد میبر شیدیو اگر نپسند شینیبب

 ...ریگفت مد مانیپ

شام رو هم با  دییایخونه ام شما ب کیباشه پس من نزد_

 میخوریهم م

 

 یبهونه  کی یکنن کل ذهنم رو برا یاونا خداحافظ تا

  کنمیهم م داشیو پ کنمیو رو م ریخوب ز

 ؟یآورد نیماش ریحر_

نه بابام که آنفوالنزا گرفته و خو نیامروز ماش استثنا

 شده بود رو همراهم آوردم نینش



و فکر هم نکنم به  امیب تونمیاشکان من نم یآره ، ول_

 باشه  یاجیوجود من احت

 ازیاگر آ کردمیفکر م نی، داشتم به ا یباش دیاتفاقا با_

 دیرو نپسنده با لمنامهیف ایکنه  یرو نتونه خال مشیتا

  میرو انتخاب کن گهید یکی مینیباهم بش

خب  یدار یو چه عجله ا ستی کار من نکه اصال نیا_

 میکنیفردا روش فکر م

زود شروع کنم  یلیحاضره خ زیحاال که همه چ خوامیم_

  ییخوایرو نم نی، نگو که تو هم هم

 ارمیبهونه رو هم م نیو آخر پوشهیرو م کتش

 برم خونه  دیمن با میعمه ام دعوت دار یشام خونه _



 نگران نباش  یرسیکو تا شام ، م_

که  برهیمخالفت کنم اشکان بو م شتریاگر ب کنمیم سح

 .شمیپس باهاش همراه م هیدردم چ

 

 امیو همزمان پ کنمیاشکان پارک م نیسر ماش پشت

 خونه  رسمیم رید یمامان که کم یبرا فرستمیم

که من امروز به خاطر دل مثال  فتهیم ادمیاون موقع  تازه

هم  شیرازده بودم و متاسفانه آ پیت یافسرده ام کل

 داشتم.
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رنگ خوشگلم که امروز  یخاک یپوت ها میو تق ن تق

رو مخمه و  دیوسواس انتخاب کرده بودم ، شد یبا کل

 یسوپراستار شونه به شونه  یدم در آپارتمان آقا یوقت

رفتار کنم پس  یعاد کنمیم یسع میستیا یاشکان م

هنوز فرصت نکردم اما  کشمیم یقینامحسوس نفس عم

تنگ و  رپوشیبا اون ز اش افهیبدم در باز و ق رونشیب

 نهیام تو س چارهی، نفس ب شهیم داریشلوارک جلومون پد

  فتمیبد به سرفه م یلیو خ مونهیام م

آروم و  یو چند ضربه  رهیگیفورا بازوم رو م اشکان

 کمرم  یباال زنهیکوتاه م

 شد؟ یچ_



به  هیلعنت یاز اون بو شهیمپر  عایزور نفسم رو که سر به

 :زنمیو لب م کنمی، متمرکز م شیادموندنی

 خوبم ممنون _

پرروش  یاشکان و رو به پسرخاله  ظیغل یغره  چشم

 نمیبیمن و حرکاتمه م رهیکه خ

 :دمیسالم م یو مثال عاد شمیاز اشکان وارد خونه م قبل

 سالم _

  ریحر یخوش اومد_

بره  گهیکه م شنومیمبهشونه اما پچ پچ اشکان رو  پشتم

که منم  یبلند جور ازیآ یلباسش رو عوض کنه ول

 :دهیبشنوم جوابش رو م



که  ریساعته سرپا بودم و خسته ام، حر ١٢از  شتریبابا ب_

  ستین بهیغر

برسه؟  یبه چ خوادیم نیا بندمیرو پر حرص م چشمهام

 خودم اومدم تو خونه اش  یمن احمق چرا با پا

 

 دم کردم  ییچا دیتا شما برس دینیبش_

  کنمیم میو سرم رو گرم گوش دمیبهش نم یتیاهم

فورا لپ تاپش رو که همراه خودش آورده بود  اشکان

به دست  ینیکه پسرخاله اش س نیو هم کنهیروشن م

 :گهی، م گردهیبرم

 راجع بهش  هینظرت چ نیبخون بب نیبش_



 دهیجلوم بذاره م نکهیا یکه تو دستشه رو به جا یفنجون

 :گهیم زیم یرو یم و اشاره به جعبه دست

 دیاشکان با یدار یشکالت هم هست ، چه عجله ا_

 کامل بخونم بعد نظر بدم نمیبش

 لمنامهیف گهیماه د کیقرار بود کمه کم  ریراستش حر_

از  ادیم فمیهفته تمومش کرده و ح کیرو برسونه اما تو 

 و شیزمان به دست اومده استفاده نکنم اگر تو بخون نیا

تو کمتر از چند روز پروانه  مانیبه کمک پ یبد دیتائ

  میریگیساختش رو م ی

 :گهیبه من ، رو به اشکان م قیعم ینگاه میپس از ن ازیآ

بره  یکی نیا دیشماها ، اقال بزار دیدار یاوه چه عجله ا_

 یساخت هم کمک بزرگ یصدور پروانه  یجشنواره برا



که بهم  ینبندخواهد بود در ضمن من رو حساب اون زما

 ام رو بستم  گهید یقرارداد ها یداد

 ذارمیحرف بزنم پس فنجون رو م دیمن با گهید نجارویا

 :گمیو اشاره به اشکان م زیرو م

رو  لمنامهیشما ف نکهی، ا نهیاومدن ماهم هم لیدل قایدق_

 سینبود به کمک هم ک دتیو اگر مورد تائ ینیبب

ماه که کم  کی نیتا از ا میرو انتخاب کن یمناسب بعد

 میاستفاده کن ستیهم ن

 تا جشنواره  مشیبرسون میبتون دیآره شا_

که  دهینشون م ازیپوزخند آ یول گهیو اشکان م نیا

 زیچ نکهیمن رو کامل خونده ، بدون ا یپشت حرف ها

 بگه یا گهید



که کامل به  ینیرو پاهاش و ح گذارهیتاپ رو م لپ

 خوندنش به  کنهیشروع م دهیم هیمبل تک یپشت

  شکونهیمن م یزنگ گوش یرو صدا سکوت

قسمت  نیتر یگوشه ا رمیو م شمیبلند م یدیببخش با

 :دمیسالن و جواب م
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 جانم مامان_

 ؟ییایم ریچرا د ر،یحر ییکجا_



نقش اول و  گری، با باز زمیکه نوشته بودم عز امیتو پ_

کارها  یزینامه رراجع به بر میکارگردان پروژه دار

  میزنیحرف م

 خونه درسته؟ ییایشام م_

،  کنمیکله ات رو م ییایکه ن نهیا ههیشب شتریب لحنش

 :دمیو جواب م خندمیم

 نییبدون من غذا از گلوت پا دونمیآره عشق من م_

  رهینم

  دهیهمه ابراز احساساتم نم نیبه ا یجواب

 دارم  دیقبل از اومدن زنگ بزن خر_



رو ممکنه فراموش  ستتیبفرست ل امکیپخب االن با _

 کنم زنگ بزنم 

  ینکن رید زنهیباشه ، برم بابات صدام م_

 چشم ، خداحافظ._

 

کامل  تیهمچنان با جد نمیبیو م ششونیپ گردمیبرم

 مشغول خوندنه

 مامانت بود؟_

 :دمیاشکان رو با لبخند م جواب

 خدا نگرانه  ی شهیآره ، هم_

 اند یشکل نیمامانا همه ا_



 به جز مامان تو _

 :گهی، م بندهیکه لپ تاپ رو م یدر حال ازیآ نویا

 تونیزمانبند دیو شماها با خوامینقش رو م نیخب من ا_

  دیکن میمن تنظ یکار یرو رو برنامه 

تا خود اشکان  کنمیناخن هام زوم م یرو رو نگاهم

 رو بگه مشیتصم

، راستش منم با خوندن چند صفحه اش  هیعال نیا_

خودته ، فقط فکر کنم دو ماه  تیاون نقش ف مدیفهم

 خواهد بود تیزندگ یروزها نیپرکارتر ندهیآ

 ؟یبنداز قیپروژه رو به تعو ییخواینم یعنی نیا_

 :دهیرو م ازیسوال آ نیبا خنده رو به من جواب ا اشکان



  قایدق_

و لبخند  زنمیصورتم کنار م یزور حرصم رو از رو به

  کنمیفظ ملبهام ح یرو یا مهینصفه ن

 

ساعت  ٢٢که رکورد  یدونیندارم ، م یمن مشکل_

 رو هم دارم  یداریب

  زنمیحرف م مانیامشب با آرزو و پ نیپس من هم_

 نگو که حدسم درسته؟ ریحر یتو چرا ساکت_

،  پرسهیازم م شیشگیهم یور هیبا اون لبخند  ازیآ نویا

 :دمیجواب م

 د؟یزد یچه حدس_



 کنم  ینقش رو باز نیمن ا خوادیدلت نم نکهیا_

 

حس کنه ترسوام ، پس پر جرات سر تکون  خوامینم

  دمیم

 بگم حدستون کامال درسته دیبا_
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سکوت کردن که ادامه بدم البته  یبیبه طرز عج دوتاشون

هستش که  یاز اون آدم شتریب یلیتعجب نگاه اشکان خ

 برام مهم نظرت اصال" گهیانگار با پوزخندش داره م

  کنهیکنترل اعصابم رو از دستم خارج م نیو هم "ستین



 خودم رو دارم  لیمنم دال دیبد برداشت کن خوامینم_

 :دمیرو به اشکان ادامه م نباریا

سوپر  ونیرو مد تمیدوست ندارم پس فردا بگن موفق_

معروف و به نام هستم ، مطمئنم تو درک  یاستارها

و راجع  میشروع کردمنظورم رو چون با هم  یکنیم

 میبهش حرف زد

 

بهونه ام  دونمیسکوت جواب دوتاشونه ، خودمم م بازم

و واقعا  ادیو چرت به نظر م یالک یتا حدود یکم

شدن چون اصال  فیزبونم رد یرو یچه جور دونمینم

ناخودآگاهم  ریتو ضم دیراجع بهش فکر هم نکردم و شا

 بود باشه ،



 :گمیم ازیاشاره به آ یزیچ یادآوری با

به خاطر وجود تو ،  یکه گفت یخود تو نبود نیهم_

 ده؟یمثل بمب صدا م لمیف

کلمه لب  کیو تنها  دهیبه خودش م یتکون باالخره

 :زنهیم

 گفتم _

 :دهیادامه م ریبگ لیرو به اشکان بگم تحو خوامیم تا

گروه حرفه  کیاز خدات هم باشه که با  دیخب با یول_

و عوامل ساخت ، کار  گریباز کننده گرفته تا هیاز ته یا

  یزود شناخته بش یلیو خ یکن



جواب اهانتش رو بدم اما اشکان زودتر  زیتند و ت خوامیم

  دوزمیو تنها نگاه پر از اخمم رو بهش م ادیبه حرف م

 

 یکه برا یو همون روز نی، ا ریحر دمیمن بهت حق م_

رو در موردت  میبار راجع به کار با هم حرف زد نیاول

کار اثر گذار و  کیکه دنبال  یاونقدر دونمیم دمیفهم

به  دیقبول کن اول با یول یستیدنبال شهرت ن یموندگار

 یلمیف یمردم پا یکن یکار یبعد بتون یشهرت برس

هاش بلکه به خاطر  گریباز طرکه نه به خا ننیبش

  نهیموضوعش جذاب باشه ، باور کن هدف خود منم هم

 



ناخودآگاهم رو  ریمخوب و بهتر از خودم ض چقدر

و  زنمیاز پسرخاله اش رو کنار م تمیخونده بود ، عصبان

 :گمیم

خوب منظورم رو  یلیخ هیخوشحالم که برعکس بق_

 یدیفهم

  

، نگاهم  نمیبتونم لبخند اشکان رو بب نکهیاز ا قبل

بلند و  یپاها یکه بلند شده و نما ازیآ یرو گردهیبرم

 نهکیلختش رو جلو چشممون ظاهر م مهین

 سفارش.. دیخوریم یگشنمه ، چ یلیمن که خ_

  شمیحرفش رو تموم کنه ، از جام بلند م دمینم فرصت



 یبرا میندار یکار گهی، فکر کنم د رمیممنون من م_

  یرسیانجام دادن و شما هم خسته به نظر م

از  زانیم نیشامت رو بخور بعد برو من به ا نیبش_

 ها عادت دارم  یخستگ

پالتوم رو که به خاطر  یارفش دکمه هابه تع تیاهم یب

و اشکان جوابش رو  بندمیخونه باز کرده بودم م یگرما

 :دهیم

قرار بود زود بره شام دعوت دارن به اصرار من  ریحر_

زنگ بهش  هیبذار  مانیآرزو و پ شیپ رمیاومد ، منم م

 بزنم

 



شد مشغولش بود  یم یا قهیکه چند دق لشیو موبا گهیم

  شهیگوشش و ازمون دور م کنار ذارهیرو م

 

 یدیکه ترس نمیبیم_

چشم نگاهش  یبرگردم سمتش از گوشه  نکهیا بدون

 کنمیم

 ؟یخودت رو ترسناک جلوه بد یدار یچه اصرار_

اشکان برگرده  شهیباعث م شییهویبلند و  ی خنده

و  کنمیم یو ازش خداحافظ ارمیسمتمون دستم رو باال م

صاحبخونه با اون  از یسمت در ورود رمیم نکهیا نیح

 کنمیم یلبخند بزرگش ، خداحافظ



و با هم شام بخورم ، فقط با  یجدا دوست دارم بمون_

 دررفت حاال فکرش رو بک... مینصف خستگ دنتید

ام رو باهاش که از نبود اشکان سواستفاده کرده و  فاصله

 ادیز دنمیحلقم جلو اومده ، به عقب کش یتا تو بایتقر

  کنمیم

که بازم قرار با هم کار  ینیبیکن ، م تیرعالطفا  ازیآ_

دوتامون  یرو برا تیرفتارهات فقط وضع نیو با ا میکن

 یکنیسخت م
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  یکنیجذابمون رو خراب م یدوست یکه دار ییتو نیا_

 

لختش  یبازو شمی، مجبور م ارهیزبون هم که کم نم از

بزنم تا بتونم برم راهرو کنارش  یرو لمس کنم و از جلو

 سمت در

  شهیم رمیداره د_

 یکنیخودت فکر م شیوگرنه پ کنمیباشه اصرار نم_

کمکم  یکه دار یخونه ام وقت یتو آشپزخونه  خوامیم

شام رو بشورم ، خفتت کنم و  یظرف ها یکنیم

 ببوسمت 

 



حالت ندن و  رییتا تغ کنمیزور لب هام رو کنترل م به

اون  دنیون واقعا سخته دپرروش نکنه چ نیاز ا شتریب

  ارهیمن رو درم یو مثال ادا کنهیکه چپش م ییچشمها

خارج  یو قبل از من از در ورود ادیلحظه اشکان م همون

  شهیم

خوندن  یصبر کنم برا تونمینم گهیم مانی، پ میبر_

 لمنامهیف

 

که خودمم امروز صبح  ارهیم ادمیصداش  یتو ذوق

رسوندن  یتم براداش جانیتمومش کردم چقدر ه یوقت

 نظرش  دنیبه دستش و فهم لیفا



و جواب  ادیم نییهم باهامون تا پا ازیچرا آ دونمینم

تنها با تکون  "؟ییایچرا م" گهیسوال اشکان رو که م

  دهیمبهم سرش م

من بتونم  نکهیعجله داشت که قبل از ا یبه قدر اشکان

گازش رو  یو با تک بوق کنهیم یسوار بشم ، خداحافظ

  هریگیم

به رفتن اشکان جلو  رهیروزهام خ نینکته ضعف ا یوا

که کامل تو صداش حس  یبیعج یو با سرخوش ادیم

 :گهیم کنمیم

 ؟یرو جا گذاشت یزیچ یکنیفکر نم_

زود با لمس  یلیداره اما خ یمنظور بد کنمیفکر م اولش

 یباز جیمثل اغلب اوقات گ فهممیپالتوم م بیج



ط سالن خونه اش جا وس زیم یرو رو میدرآوردم و گوش

 گذاشتم 

سمتش که به  گردمیو برم دمیدهنم رو قورت م آب

 داده هیبابا تک نیکاپوت ماش

 ش؟یاریبرام ب یبر شهیم..م_

 نــه گمیمتاسفم که م_

و  زنهیرو با تکون هردو ابروش به سمت باال لب م "نه"

 هیمعلومه منظورش چ بایتقر

 ندازم:ا یو شونه باال م کنمیرو باز م نیماش در

 برام بفرستش لطفا  کیفردا با پ ستیمهم ن_



 خوادیکه م ینیو ح رهیگیاش رو از کاپوت م هیتک

تکون  یبا یبا یبرگرده تو مجتمع دستش رو به نشونه 

 دهیم

ام  گهید یهفته  کیبه سالمت اما محض اطالع اگر _

اون  یرو از رو لتیباال و موبا ییایخودت ب دیبگذره با

 یشد الشیخیشحالم که امشب رو بو خو یبردار زیم

  دونمیرو م تیچون فکر کنم رمز گوش

بود تا محکم در  یبدجنسانه اش کاف یجمله  نیهم

به شونه اش از  یمحکم یرو ببندم و با تنه  نیماش

 بشم  ینوران یادیکنارش بگذرم و وارد مجتمع ز



 یبهش م ینگاه مین ا؟یاونقدر ترسو بودم خدا یک من

جرات داره بهم دست بزنه تا کل " گمیم ماندازم و تو دل

 "سرش خراب کنم یساختمون رو رو نیا

پوش تنگ و  ریز یبلندش که رو نیآست راهنیپ یحت

و دکمه هاش رو ژ باز گذاشته هم  دهیپوش شیلعنت

قبل از  کنمیجذابش نداره و خدا خدا م پیت یرو یریتاث

ا هم بهم برسه در آسانسور بسته بشه و متاسفانه خد نکهیا

 امشب همه جوره طرف اون بود.
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 یراو

 

و  کردیم تشیازش بترسه به شدت داشت اذ ریحر نکهیا

حس  نیکرده که ا کاریچ یعنی کردیبا خودش فکر م

از دوتا حرف که  ریکرده غ جادیرو در اون دختر ا

و فان داشت ، البته که اگر  یشوخ یجنبه  شتریب

عمرش  یبوسه  نیمحکم تر ومدیم شیپفرصتش براش 

خوش فرم که مدت ها بود فکرش رو  یرو از اون لبها

 گرفت  یکرده بود ، م ریدرگ

رو از رو براش  ریکه شمش یریحر نیخب مطمئنا ا یول

 بهش بده  یفرصت نیبسته بود عمرا همچ



به  نکهیوجود نداشت مگر ا دنیترس یبرا یزیچ پس

فکر لبهاش کش  نیبا هم نداشته باشه و نانیخودش اطم

رو  نیا رهیگیم میو تصم کنهیاما به زور جمعشون م انیم

امشب ثابت  نیهم قایدخترک ترسو دق نیبه خودش و ا

 کنه 

 یدر آپارتمان م یجلو ریو حر شنیآسانسور خارج م از

،  زندیاش که خواهش درش موج م افهی، برعکس ق ستهیا

 :گهیم یتند و دستور

  اریرو برام ب یگوش مونمیجا منتظر م نیهم_

مزاحم رو از  راهنیدر و باز و همزمان که داره پ ازیآ

 به داخل خونه زنهیاشاره م ارهیتنش درم

  یبرش دار ییایب دیهم گفتم خودت با نییپا_



  گذرهیدر م یجلو یو از راهرو گهیم

آخرش هم با همون  کنهیپا و اون پا م نیا یکم ریحر

و  شهیبود وارد خونه م که به خودش داده یقوت قلب

  ادیرفتارش اصال شتاب زده به نظر ن کنهیم یسع

و  ستین ازیاز آ ی، انگار خبر شهیوارد سالن م یوقت

 بکشه  ینفس راحت شهیباعث م نیهم

که بعد از تماس مادرش  شیسمت گوش رهیم ممستقی 

 گذاشته بودش  زیم یرو

خودش  لیموبا ههیشب یزیچ گردونهیچشم م یهرچ اما

  نهیبیمن



 زیاصل ماجرا بلند و اعتراض آم دنیسر هم با فهم آخر

 :زنهیلب م

 از؟یآ_

 جانم؟_

 عجله با ، شنوه یاز پشت سرش م قایرو دق صداش

 :زنهیخسته لب م یو کم گردهبرمی

 ه؟یکارها چ نیمنظورت از ا یبگ شهیم_

 :دهیسر تکون م ازیآ

 کدوم کارها؟_

 شده رمیبرم د دیرو بده با میگوش_



 یرو با قدم نشونیب یفاصله  یمالحظه ا چیبدون ه زایآ

 کنهیپر م

 ؟یترسیاز من م_

پهن پالتوش  ی قهیبتونه عقب بره ،  ریحر نکهیاز ا قبل

و سر جاش محکم نگهش  کنهیرو تو دستش جمع م

  دارهیم

آدم مزخرف باهام رفتار  کی ههیکردم که شب کاریچ_

  ؟یکنیم

حالت  دنیخب دکرده بود لحنش آروم باشه اما  یسع

کنترل تن صداش رو  ریحر ی دهیصورت رنگ پر

 مختل کرده بود 



 ترسم  یم..من ازت نم_

رو هم با گرفتن کمرش  نشونیب ینفس مونده  کی ازیآ

 :کنهیو زمزمه م برهیم نیاز ب

 ؟یمطمئن_

حفظ ظاهر کنه پس هر دو دستش  تونهینم گهید ریحر

 ی نهیس یرو کوبهیرو که محکم مشت کرده بود ، م

بلند  یجنبه اش و لرزون و کم یدل ب یمرد مورد عالقه 

 :زنهیلب م
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 نی، متاسفانه ا ترسمیازت م یگیآره..آره درست م_

 من خط قرمزمه  یتو عادته برا یکه برا ییرفتارها

 

از  یکم خواستیکه فقط م شیبرعکس چند لحظه پ ازیآ

و عقب بکشه ، مصرانه  ارهیسر درب ریحر یرفتارها

 دارهیصورتش نگه م یرو به رو قایسرش رو جلو دق

 کدوم رفتارها ؟ _

 خ... یدختر اونم بدون اجازه  کی دنیب...بوس_

تو  هی، مثال االن گناه من چ ریحر یچسبونیانگ م یدار_

به  یاونجور یدیو اجازه م یستادیخودت تو بغلم ا

 یعادت نی؟ ابشم رهیخ یریگیگازشون م یلبهات که دار



 کی دهیبلکه نشون م یکه به خاطرش متاسف باش ستین

 ام یمرد واقع

 

که  دیدیچون م زنهیحواس پچ م یآخرش رو ب ی جمله

 او بود  یهم به لبها رینگاه حر

نگاه خود تو االن داره  نیبهش بگه هم تونستیم کاش

انجامش بدم رو  خوادیکه دلم م یکار یبه من اجازه 

به اون مردمک لرزون و  شتریاشت بدوست د یول دهیم

 رهی، خ خوردنیتکون م یاسترس ه لیکه به دل ییلبها

 بشه 

کم  ازیآروم گرفته بود که قدرت دست آ ریحر چارهیب

در  یول رونیدستهاش جست بزنه ب ونیبشه و بتونه از م



حرکت لبها و نگاه  خیبود که نگاهش م نیح نیهم

 و به دست گرفت ر دانیشد و دلش افسار م ازیآ ی رهیخ

 :زنهینرم و آهسته لب م ازیآ

 یذاریهست که تو نم نمونیب یزیچ کی ریحر ینیبیم_

  هیچ قایدق میبفهم

و دور  ریشدن حر اریهوش یبود برا یجمله کاف نیهم

 و به کار افتادن زبونش ازیداغ آ یادیشدنش از تن ز

 تیجذاب دنیکه با د ستمین یمن دختر یبفهم دوارمیام_

خواد باهام  یدلت م یاجازه بدم هرکار تیتلعن یها

و کشوندنشون  یدادن دست دوست نه؟ی، روشت ا یبکن

 به خونه ات و بعد هم...



الل بشه و  شهیبه سمتش باعث م ازیآ ییهوی اومدن

رو  لیبعد موبا هیمحکم چشم هاش رو ببنده ، اما چند ثان

مرتعش  یو پشت بندش صدا کنهیدستهاش حس م ونیم

 شنوه  یرو م شهیکه داره ازش دور م شیدج یادیو ز

  شهیم رتیرو بردار و برو داره د لتیموبا_

 

حرفهاش اهانت  نکهیفکر کردن به ا یوقت برا ریحر

سمت  رهیزود م یلی، خ دهیمحض بودن به خودش نم

بلند عمال فرار  یو پس از بستن در اونم با صدا یورود

و  دهیسر تکون م یکه عصب یازیاز دست آ کنهیم

 چیخودم رو بهت اثبات کنم ه نکهیبه ا" کنهیزمزمه م



 نیزود با هم یلیندارم دختر خانوم چون خ یاجیاحت

 "یریپذ یهم من رو م عهیپر از شا اتیخصوص

 

تا  فتهیخوردن غذا براش نمونده بود پس راه م یبرا یلیم

بخش  داجدی که اون لبها و صاحبش الی، خ دنیاقال خواب

 ببره  ادشیکرده بود ، از  ریدرگ از افکارش رو یادیز

 شتریگذاشته ب ریحر یرو یراتیتأث نکهیامشب به ا البته

کردن  یرو که نوبت تالف دیام نیمطمئن شد و بهش ا

 داد. ی، م دیرس یاون هم م

دلش هم واضح  یخارج شده  تمیخب ضربان از ر اما

قطعا  یقرار گرفته ول ریخودشم تحت تاث دادینشون م

بود  یدختر کیاونم  دادینم دانیبهش م نیاز ا شتریب



 تیو جذاب یاجتماع تیکه جذب موقع هیمثل بق

 شده تمام. شیظاهر

 یم ریحر دنیاز بوس یریخسته اش رو با تصو یپلکها

 ریتصو نیباره ا نیچندم نیا"پرسه  یبنده و از خودش م

 "پسر؟ یکنیرو جلو چشمت تصور م یتکرار
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 ریرح

 



،  شبمیحرف ها و رفتار د یادآوریبار دهم با  یبرا

بد بود  یلیحرف هام خ" کنمیتو سرم و زمزمه م کوبمیم

از صفات  چوقتیه نی، رسما قضاوتش کرده بودم و ا

 "من نبوده یاخالق

از خودم و  شتریترس من ب یبودم ول دهیترس درسته

تا  کردمیبود که به زور داشتم کنترلشون م ییدست ها

باهام فاصله  نچیکه فقط دو ا ششیاون صورت و ته ر

 داشت رو لمس نکنن.

رو که خب  میباشه حال درون دهیخدا کنه نفهم فقط

 گفتیوگرنه نم دهیخوب هم فهم یلیمطمئنم خ بایتقر

 "وسط هست نیا یزیچ کی"



 یرو کنمی، خودم رو پرت م شمیم وونهیدارم د یوا

 یزیال به هرچتا مث بندمیتخت و چشم هام رو محکم م

 یرو یجز اون آدم فکر کنم اما انگار همه جا هست حت

 دمیروش دراز کش کردمیتصور م شهیکه هم یاون سنگ

، المصب  کنمیام نگاه م ندهیشلوغ پلوغ آ ریو دارم به مس

حرف بزنه  خوادیلبهاشه و تا م یلبخند معروفش هم رو

 الیمامان از فکر و خ یهوا باز و صدا یدر اتاقم ب

  کشهیم رونمیموم تو ذهنم بمس

 

 ؟یبش داریب ییخوایدختر نم ریحر_

 ستمیتا بفهمه خواب ن دوزمیبازم رو بهش م یچشمها

 مامان  دارمیب_



 یشد وقت یچ ینگفت شبید ؟یحال یچرا اونقدر ب_

 کردن یات رو برس لمنامهیف

بازم  یو همزمان که مشغول بستن موها نمیشیجام م سر

 :گمیقبل مسرحال تر از  یکم شمیم

که همون  دنیپسند ی، به حد خوادیکه گفتن نم نیا_

  گشتنیو انتخابشون م گرایباز ستیدنبال ل شبید

 پرسه: یم یجد یلیخ رمیتحر زیبه م هیروم تک روبه

  یدیرس یو دپرس به نظر م حالیپس چرا اونقدر ب_

 

حرف  نیاز ا رتریمامان گ دونمیچون م کنمینم انکار

 هاست 



  ستمیخوشحال ن یکاف یچرا به اندازه  ونمدیمامان نم_

 هست  تیدرد هیمطمئن شدم  گهیحاال د_

 مثال؟ یچ_

راجع به اون پسره که امارت رو ازش گرفته ،  یکام_

 وقته بهم گفته  یلیخ

  کشمیهاش م یاز مارپل باز یکالفه ا پوف

 ؟یبرس نجایکه به ا یهمه حرف زد نیا_

  دمیکه رس نهیمهم ا_

رفتن از اتاق رک و راست  رونیب نیحو  شمیم بلند

 :گمیم



است و  گهینفر د کیمربوط به  هیمتاسفم مامان قض_

 و همکار  یمیدوست صم کیفقط  یاشکان داوود

 کی، خب روشنم کن و راجع به اون  نمیصبر کن بب_

 برام بگو  گهینفر د

برسم ، درش باز و بابا جلو روم  سیبه سرو نکهیاز ا قبل

 شهیظاهر م

 د؟یزنیحرف م دینفر دار کیده؟ راجع به کدوم ش یچ_

 

 چرا مامان بهم نگفت که بابا خونه مونده ییوا

  شمیاندازم و از کنارش رد م یحرف شونه باال م بدون

 بابا  خبرمیمنم مثل تو ب_



، باز  دمیبخث رو خاتمه م سیبا وارد شدنم به سرو و

 یخوبه مامان حواسم رو کامل پرت کرده بود از اتفاقات

،  میسنگ محبوب داخل تصورات هنر یکه داشت رو

 افتاد. یم
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 یباز میدیاصال نپسند دیتست بده شا کیپاشو فقط _

 کردنت رو 

خوب  نویهم ا یاشاره بودم و ال کیفقط منتظر  انگار

 بود  دهیفهم



 یها الوگیو داد زدن د یهنر یها میاون گر دندی 

دلش نخواد  ینبود که هرکس یزیچ نیسنگ یادیز

 بشه  رشیدرگ

چندتا از بچه  یرو برا یزیبه محسن که داشت چ رو

 :گمیم دادیم حیگروه توض یها

 کنهیاصرار م یکه ال ینقش یاز پالن ها یکیمحسن _

 اجرا کنم؟ تونمیم نمیکنم رو بده بب یمن باز

 سمتم ادیم یبه ال ینگاه میو پس از ن خندهیم

 کنه؟ تیراض باالخره تونست_

  کنهیبهش ثابت کنم داره اشتباه م خوامینه بابا م_



که  یو با گرفتن اوراق رسونهیخودش رو بهمون م یال

 نشونیکه مشغول جستجو ب یبغل محسن بودن همونجور

 :گهیم شه،یم

 چیه گهیباشه موافقم اگر محسن ردت کرد من د_

بحثش رو  یهرچند امروز خودت بود کنمینم یاصرار

تنها مانعت فقط باباته  کنهیثابت م نیو هم یدیکش شیپ

 کردن عمو با من یراض دمیجا بهت قول م نیو هم

دوبل  ی رهیکه با گ یتموم شدن حرفش چندتا برگه ا با

  نمیتو س کوبهیبودن رو م دهیبه هم چسب

و بمم رو  ریز دونمیچون م کنهیمتعجم نم حرفش

حرف  نیاز ا شتریب مونیقدمت دوست یناسالمت شناسهیم



با هم حرف زده  اهامونیها بود ، بارها و بارها از رؤ

   میبود

به برگه اول که با فون بزرگ روش  دوزمیرو م نگاهم

 یچه اسم جذاب "آبی جهنم"  نوشته

که بتونم اجرا کنمش رو  یالوگیتا د زنمیم ورقش

داره بچه ها رو  یکه ال شنوممی همزمان ، انتخاب کنم

کردن من نظر  یدر مورد باز گهیو بهشون م کنهیجمع م

 رو بدن شونیواقع

 

سوم  یصفحه  یها الوگیاز د یاز خوندن قسمت پس

به دلم نشسته و به خاطر سپردنش چندتا سرفه  یلیکه خ

   ذارمیم نیزم یو برگه ها رو آروم رو کنمیم



که در دستور العمل  یو همونجور رمیگیم نفسی 

اشاره به ته سالن با  مارینوشته ، دستم رو باال م شنامهینما

من رو به  کردمیحس م یروز کیکه  یتمام احساس

 :زنمیلب م کشونهیم یگریباز

 یرگیت یدرست است کم باستیچقدر ز ینیبیم نشیبب"

آرزوهام توجه  یبه رنگ آب شتریاش دارد اما من ب یقاط

 "کنمیم

 

و به سمت چپم که مثال کاراکتر  کنمیمکث م یکم

 دارهید گفت چند قدم کوتا برمرو خواه الوگشید گرید

بلند تر  یو کم زنمیبدون نگاه به ته سالن اشاره م نباریو ا

 "گمیاز قبل م



 یخواهیپس چگونه م یکنینگاه نم میبه آرزوها یتو حت"

 "به تک تکشان برسم یکمکم کن

 یالیکه دست کاراکتر خ یو جور رمیعقب م هراسون

 :کنمی، با بغض اضافه م زنمیرو پس م

 یم ادمیام را از  یاحساسات واقع تیمس دست هانه ل"

را  یکه من واقع یرا داشته باش ینکن من یبرند لطفا کار

 "داده است بیفر
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رو که راه افتادن با انگشتم  ییو اشکها کنمیپشت م بهش

انداخت که  یم یکی ادی، چون واقعا من رو  رمیگیم

کار رو با احساساتم  نیت همداش قایلمس دست هاش دق

 کرد. یم

و هر دو دستم رو به هم  خندمیزور رو به بچه ها م به

  کوبمیم

 چطور بود؟_

 هیو رو به بق بنددیدهانش که باز مانده بود رو م یال

  کننیم شیکند به کف زدن و همه همراه یشروع م

 بود یعال گمیمن که م_



به دنبالش و  گهیگروه م یمیقد یاز بچه ها یکیرو  نیا

 :کنهیاضافه م یال

  ریحر نمیب یرو ازت م یا یباز نیباره همچ نیاول_

 :گهیو م کنهیم دیبا سر تائ محسن

که ما  شیپ یرو بگم دفعه  نیهم خواستمیمنم م قایدق_

 سر چندتا پالن  یرو دق داد

کردن پاهام روش  زونیو با آو رمیم شیسن پ یلبه  تا

  نمیشیم

تلنگر  کیو به  گهیراست م یالواقعا  دیشا دونمینم_

  نیشروع البته تو هنوز نظرتون رو نگفت یدارم برا اجیاحت



و  کننیتک بچه ها نظرات مثبتشون رو اعالم م تک

 :گهیم شونیکی

هم  ینقشه و فکر کنم ال نیا تیخاصت ف یچهره _

 دهیرو محسن م یالبته نظر اصل کنهیاصرار م نیهم یبرا

  چارهیمحسن ب یبازو تو کوبهیم یبدون معطل یال

هم  یا گهینظر د تونهیبود مگه م یعال گمیمن م یوقت_

 بده؟

و خود  میخند یاز نگاه پر از اخطارش به محسن م همه

 :دهیمحسن جوابش رو م



 یکم یبود ول یعیکردنش طب یخب درسته واقعا باز_

خود  نیکه ا شدیم نییگفتن کلمات باال پا نیلحنش ح

 و من... شهیل مح ادیز نیبه خود با تمر

 :دهیاندازه و ادامه م یمنتظر م یبه ال ینگاه مین

 موافقم میمن با ورودش به ت_

 :گمیم دیپرم و ناام یارتفاع نسبتا کم م از

 یبتونم پدرم رو راض ستمیممنونم محسن اما مطمئن ن_

 کنم 

،  شونهیکردنشون با ا یخانوم اظهار کردن راض یال_

 ؟یمگه نه ال

 رونیب دهیاش رو م نهیس قلدرمابانه یال



 من رو حرفم هستم _

 کشمیم یقیعم نفس

اگر گفت نه واقعا  کنمیامشب شانسم رو امتحان م_

 ادیاز دست من برنم یکار

 باال  ارهیرو م شیگوش یال

ازش  یخواست فرستمیکه ازت گرفتم رو برات م یلمیف_

و  نستایامشب بذارمش ا خوامیاستفاده کن ، در ضمن م

 راه بندازم  یجبرات نظر سن

 لمیف یوقت کرد ی، اصال ک یکنیکار رو نم نیتو ا_

 ؟یریبگ



فرو رفته  تیآب یحس آرزوها یهمون موقع که تو تو_

حس  میبر ای، االن هم ب کنمیکار رو م نیو چرا ا یبود

 خسته شدم  یادیز کنمیم

پس  کنهیهرچقدر هم بگم نه کار خودش رو م دونستمیم

و از سالن خارج  میکنیم یظاز محسن و بچه ها خداحاف

 تا برسونمش خونه. میشیم

داشته باشم و  ییکار اجرا کیاقال  خوادیدلم م یلیخ

خواهد بود قبول  کباری نیمطمئنم اگر به بابا بگم فقط هم

 و خب مهم شروع کار ،  کنهیم

با مامان حرف  دیخبر داره البته که اول با ندهیاز آ یک

که با  یاهم ساده ا یحت موثر باشه تونهیبزنم به شدت م

 .کنهیوسط حرف هام اضافه م یالیخیب



 

 

 

مگر  یول ارمیب ریفرصتم که مامان رو تنها گ کی منتظر

  گذارهیتلفن م

 یال نمیبیکه م شمیم مگوشی مشغول  تو اتاق و گردمیبرم

 رو برام فرستاده  دئویو

عوامل مسحور که انگار چت  یگپ بچه ها دنید با

رو فور کنم و نظر بچه ها رو  دئویو هزنیکردن به سرم م

 بپرسم



 فرستمشیم هیبشم تو چند ثان مونیپش نکهیقبل از ا پس

به  نمیبب خوامیم دیدوستان همه نظر بد" سمینویم رشیو ز

 "نه؟ ای خورمیم نکاریدرد ا
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هم هنوز  دئویو چون و زنهیلحظه مامان صدام م همون 

برم قبل از شام موضوع رو اقال با  شمید منشده بلن نیس

 بذارم. ونیمامان در م

  

 تموم شد خدا رو شکر؟ تونیجونم نشست خبر_



دو کالم با مامانم  ینگذاشت یبگ یخواستیم یچ نمیبب ایب_

 برام  یحرف بزنم از بس چشمهات رو چپ کرد

 

 میو پس از ن دمیاون همه صداقتش تکون م یبرا یسر

داشت به دوتامون نگاه  یچهار چشم به بابا که ینگاه

  ایبه در زنمیو دل و م دمیآب دهنم رو قورت م کرد،یم

 

 یتنها باهات حرف بزنم اما االن کار خواستمیخب م_

 همزمان به هردوتون بگم  دیکه با یکرد

سمتم و  ادیم دهیلحنم رو خوب فهم تیکه جد مامان

  زنهیآروم لب م

 تاق تو ا میریم ایب یستیاگر راحت ن_



، شک  کنمیکنترل م دیشد یام رو به ضرب و زور خنده

پس از  یموضوع عشق و عاشق کنهیندارم مامان فکر م

 :دمیو جواب م کنمیفرصت استفاده م

  هیکاف ینه مامان جون فقط پشتم باش_

مامان هم کنارش  نکهیو پس از ا نمیشیمقابل بابا م رمیم

  کنمینشست ، بدون مقدمه شروع م

 دیتئاتر جد یتست دادم برا هی یالک ینجوریامروز هم_

 تونهیحامله است و نم یکه ال دیو همسرش ، خبر دار یال

 شد که.. نیکنه ...ا یباز

 ؟یالک ینجوریهم_

 :دمیبابا رو با صداقت کامل م جواب



، اما باور کن شما  خوادیو م خواستیم یلیخب دلمم خ_

 اصال... ینباش یراض

 یوقت یودت ربط داره ولخ یکه به زندگ هیزیچ نیا_

و رو به  یرو شروع کرد یکه اونقدر عاشقش یکار

که مطمئنا  دیجد یهوا کی، با  رهیم شیداره پ تیموفق

، خراب  یدونیهستش که فقط خودت م یزیچ لشیدل

 نکن 

 

به بابا  رهیبگه اما خ یزیچ کنهیدهنش رو باز م یه مامان

نه و در سکوت ک دهیم حیکه االن از جاش بلند شده ترج

رو که  یزیگفتن ندارم بابا چ یبرا یواقع خودمم حرف

 بودم بهم گوشزد کرد  دهیخودمم نفهم



 

تو چشمهام ادامه  رهیو خ کشهیچونه ام رو باال م دستش

 :دهیم

 یآرزو یریکه بگ یمیندارم هر تصم یمن حرف_

 یشام رو بکش ییخوایبرات ، خانوم نم کنمیم تیموفق

 .ادیخوابم م

 

 سمت اتاق کارش  رهیو م گهیم

 

چند روز ،  نیبهش مسکن دادم ا یلیبراش خ رمیبم_

خوش نکن فکر  ادیلمس شده ، دلت رو ز یادیز گهید

 باشه  دهینکنم خوب منظورت رو فهم



 تیشک کنم به جد شهیمامان هم باعث نم یها حرف

 بابا  یصدا

رو  میدارم هدف اصل ینه مامان حق با باباست من الک_

  کنمیخراب م

 

  نهیشیو کنارم م ادیم

به وقت و  ازیراجع بهش فکر کن ، کار تو ن شتریب_

و  نیتمر یهر روز بر ییاگر بخوا یداره ول یزمان کاف

 نیبب ؟ینوشتن رو ادامه بد ییخوایم یاجرا چه جور

همون رو ادامه بده ،  یدوست دار شتریکدومشون رو ب

 میمانعت نبود چوقتیبدون که ما ه نمیا

 



 :دهیکه ادامه م بوسمیو م دمیحکم فشار مرو م دستش

 ایخانوم دکتر  کیبود  نیا حمونیالبته که ما ترج_

خب حاال که آب از آب گذشته  یول یاستاد دانشگاه بش

  یادامه بد یدوست دار شتریرو که ب یزیبهتره چ

 

 میدلدار یممنون مامان جون که اونقدر قشنگ دار_

 د؟یمن نداربه  یدیام چیه گهیاالن د یعنی یدیم

 میقد و ن یبا ازدواج و آوردن نوه ها یتونیچرا خب م_

 یکن ایرو اح دمونیقد ام
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 یخب ضربه  یکنترل کنم ول تونمیبلندم رو نم ی خنده

 کنهیدستم خفه ام م یمامان رو یکار

 

اسم بچه هات رو آوردم  دونمیداشته باش م ایح کمی_

 کن  تیخب رعا یول قند تو دلت آب شد

کمتر کنم  دنشیسوزش پشت دستم رو با مال کنمیم یسع

 :گمیفرار کردن از دست مامان بلند م نیو ح

 به خاطر پدر بچه ها بود مامان من  دمیشا_

 یبرگردم تا ضربه  شهیخنده اش هم باعث نم یصدا

 دوم رو نوش کنم.

 



 که فرستادم ییدئویو و یگوش ادی بندمیاتاق رو که م در

دلم  یرو گرفته بودم ول ممی، هرچند تصم فتمیم

 نفر رو راجع بهش بدونم  کینظر  خواستیم

راجع بهش حرف زدن با  یکل نمیبیرو باز و م گپ

 دهینفر سپ نیو اول کنمیاعالم حضور م "سالم"نوشتن 

  سهینویبرام م

جدا خوشم  ریحر یرو دادم باال ول ٩بهت  ١٠من از "

 "اومد

 :سهینویمدنبالش مرجان  به

 "شیواقع یادیز یبخصوص اون اشکها"

 



باال و نظر همه  گردمیبرم دیجد یبه چت ها تیاهم یب

کردن به ادامه  قمیکه اغلبشون تشو نمیبیو م خونمیرو م

 ریمس نیا یریگیو پ

باعث  نمشیبی، که همون لحظه م امهایاز پ یکی ولی 

 کنم  کیرو به صورتم نزد یگوش شهیم

 "بود یافپر از احساسات اض"

تو  شتریکنار نظر مسخره اش ب کشیال سید کریاست اون

نظرش چند  دنیبچه ها بعد از د ی هیچشمه و انگار بق

 چت نکردن یلحظه ا

 پیبه تا کنمیم شروع



بود و فقط  یشوخ کیممنون دوستان ، راستش تنها "

رفتن تو  یبرا یمیخواستم نظرتون رو بدونم وگرنه تصم

 یانرژ ینظر ها یهمه  یراب یندارم مرس ریمس نیا

 "بخشتون

 دنیبد زده بود تو برجکم و خوشحالم که قبل از د یلیخ

 رو گرفته بودم  ممینظرش من تصم

 یبمونم پس چون قبال کال پ الیخیب تونمیکه نم البته

 رمیهمون گپ م قیرو پاک کرده بودم ، از طر شیو

 :سمینویو براش م شیو یتو پ

ندارم اما  یشک دیفهمیاز من م شتریب یلیشما خ نکهیدر ا"

تا  شهیاز احساسات سرتون نم یزیمطمئنم چ بایخب تقر

 "دیبزن نیبودنش رو تخم یاضاف دیبتون نکهیا



 کشمی، م ادیکه حاال بهتر باال م یقیو نفس عم فرستمیم

 و

باهاش  ممیتا راجع به تصم رمیگیتماس م یبا ال بالفاصله

 حرف بزنم.

 

 

ساعت ، فکم رو ماساژ  مین قایاز قطع تماس بعد دق پس

 گردمیرو تخت برم کشمیکه دراز م یو همونجور دمیم

 که جوابم رو داده  نمیبیاپ تلگرام و بله م یرو

فهمم از احساسات رو نشونت  خوادینگو که دلت م"

 "بدم
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تا قشنگ  ذارمیرو مقابلم م یرو شکم و گوش گردمیبرم

 جواب بدم دیبا یچ نمیفکر کنم بب

،  فرستهیم یصوت امیداره پ نمیبیم دمیاز بس لفتش م اما

 دایرو پ یهندزفر شمیو بلند م ادیهوا لبهام کش م یب

 کنم 

 لیدل یکه فرستاده ب یصوت امیدو پ دنیبا د گردمیبرم تا

 شمیزده م جانیه

 نیو همون اول کنمیم یپل یپس از وصل هندزفر فورا 

تو گوشم پخش  نییش با تن پاخشدار یلحظه که صدا



 کنمیو به خودم اعتراف م دمیآب دهنم رو قورت م شهیم

 از دست رفتم و تموم شدم 

به حرفهاش که داره در مورد  کنمیرو جمع م حواسم

که کنار گذاشته تا به وقتش ازش  تشینها یاحساسات ب

 :گهیو آخر از همه م زنهیاستفاده کنه ، حرف م

شدن طرف مقابلش رو  یاساتاحس دیمرد با کیتازه "

 "ستیاز من ن یتا احساسات خرج کنه کم کار نهیبب

جوابش رو بدم پس  یصوت امیبا پ دمیم حیترج منم

 تونهیکه صدام م یناز تیو با نها کشمیرو م کونیآ

 :گمیداشته باشه ، م

 نیخب ا یکامل و جامعت ول حاتیتوض یممنون برا"

 "یبه من بگ دیها رو نبا



 کنه: پیتا تا کشهیطول م یلیکه خ بهیعج

 "بگم؟ یپس به ک"

که  یونیبه اون همه خاتون و کتا سمیبنو خوادیم دلم

شونه باال  یموجیا کیدورت رو گرفتن اما خب تنها 

 :دهیو بالفاصله جواب م فرستمیانداختن م

از خودم و  نهمهیدارم ا لیدل یبه نظرت االن من ب"

 "گمیاحساس گران بهام م

کرده رو  ریگلوم گ خیکه ب یو سوال ایدر به زنمیو م دل

 :سمینویبراش م

 "یکاش رک و راست بهم بگ ه؟یهدفت چ"



پس  فرستهیم یصوت امیچون داره پ کشهیطول م جوابش

خودش نگه  شیتا پ کنمیمعطلش م یکم دنشیاز رس

 یلیدل یجوابشم، البته که هول بودم ول دنیهول شن

 نداشت بذارم اون بفهمه

 حرفهاش دنیشن یبرا شمیاما گوش مو تم کنمیم یپل

 یباشه از روز اول هدف من مشخص بود ول ادتیاگر  "

مرد مرموز که  کیمن رو  یدار یچه اصرار دونمینم

 "یگولت بزنه ، جلوه بد خوادیانگار م

 کنمیم پیبراش تا لرزهیصدام م چون

من  یکه برا نهیو هم ادمهیبله درسته جواب خودمم "

 یبه من ثابت کن نکهیبه ا، اصرارت  ستیمشخص ن

 "گهیبهت نه نم یکس



 :ادیم امشیپ فورا

 "گهینه نم یخب چون کس"
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 :سمینویو جوابش رو م دمیام رو قورت م خنده

 "؟یاگر من بهت ثابت کردم چ"

 

 "کردن ندارم پیزنگ بزنم؟ خسته ام جون تا تونمیم"

 



 نمیمخاطب ستیبالک لکه شماره اش هنوز تو  ادیم ادمی

و سر  رمیگیهستش پس همونجا با تلگرام خودم تماس م

 تا صدام نلرزه نمیشیجام صاف م

،  زنهینم یحرف یول دهیاز خوردن چند زنگ جواب م بعد

 کنمیشروع م یخودم عاد

  یسالم ، خسته نباش_

 ؟یبهم ثابت کن ییخوایم یسالم رو ول کن چه جور_

  یکن مییراهنما یکم شهیم

اون کامال لشه و قشنگ معلومه دراز  یمن صدا عکسبر

 :ارمیم نیی، تن صدام رو عمدا پا دهیکش

  کنمیکار رو م نیکه االن دارم ا یهمونجور_



 کنهیو رو م ریو کوتاهش دلم رو ز دهیبر دهیبر ی خنده

 هیدوأم ، از تو هم  یدختر نم کیدنبال  ادیمن ز ریحر_

ارم باهات حرف کردم که االن د افتیدر ییفرکانسها

 زنمیم

  

، از کدوم فرکانس ها  دمیآب دهنم رو قورت م محکم

 :دهی، ادامه م زدیداشت حرف م

که تو چشم  یهمونجور یبهش فکر کن ادیز خوادینم_

منم همون  یآدمها رو بشناس تیتا شخص یدار رتیبص

 ییدخترها نیریز ی هیال دنید یچشم رو دارم البته برا

 کننیقلب پرتاب م که با چشم هاشون برام

 



 :زنمیلب م زیبود ، تند و ت دارمونید نیبه اول منظورش

قبال هم  یجور استعداد داده ول هی یخب خدا به هر کس_

از گردنت  میکه موقع گر ییگفتم من با اون دخترها

 قهیتو  شنیموقع عکس گرفتن پرت م ای شنیم زونیآو

 ات فرق دارم و...

 کنهیمحرفم رو قطع  بیعج یاقیاشت با

  دونمیخودمم م_

 اثباتم  ی وهیش یبرا ییراهنما نمی، ا یدونیخوبه که م_

 لرزهیاالنش هم داره صدات م نیهم ستیقانع کننده ن_

 به ضربان نامتعادل دلت که... گردهیلرزش برم نیکه ا



صدام که کامال هم داشت  لیادامه بده به تحل ذارمینم

  گفتیدرست م

  کنمیاثباتش م_

 ؟یچ یتاگر نتونس_

رو قبول  یکه تو سفره خونه بهم داد یشنهادیاون پ_

  کنمیم

  دشیجد نیبا قوان_

نگه جا زدم ،  نکهیو به خاطر ا رمیگیرو محکم گاز م لبم

 :زنمیلب م

 یقبوله ول_

 بگو_



 ریتاث یتونیجوره رو من نم چیاگر بهت ثابت شد ه_

 ؟یچ یبگذار

هم شده  یکم یعنی نیرو دوست دارم ، ا سکوتش

 :دمیخودم ادامه م هیرسوندمش پس از چند ثانت

 که باشه یزی، هرچ یدیرو انجام م گمیکه من م یکار_
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 :گمیکه عمدا م شهیم یسکوتش اونقدر طوالن نباریا

 الو ، قطع شد؟_



  کنمینه هستم ، دارم به احتماالت شرطت فکر م_

 خودته  حق مسلم نیراحت باش ، خوب فکر کن ا_

کاش  ای، خدا کشمیکوتاهم رو به رخش م یخنده  و

  یمنتف هیاالن بگه قض نیهم

 

به ازدواج نداشته باشه همه جوره  یفقط شرطت ربط_

  کنمیقبول م

 

، راجع به من  شهیبهم وارد م یبیحرفش شوک عج نیا با

 فکر کرده؟ یچ

کنم؟  زونتیخودم رو آو خوامیمن م یگیم یدار_

  یدیرو سر و ته فهم هیضمتاسفم که کل ق



 

دو تا فحش هم بهش  هی خوادیام که دلم م یعصب اونقدر

 انهی. دلجوکنمیخب به زور خودم رو کنترل م یبدم ول

 : گهیم

 راحت باشم  یگفت_

 دهیاعتماد به نفست رو کنترل کن وگرنه کار دستت م_

 ریبرم شب بخ دیبا گهی، من د

 

زدنش که به وسط حرف  نییپا ارمیرو م یو گوش گمیم

، تماس رو  گفتیم یچ دمیاصال نفهم تمیخاطر عصبان

 .کنمیقطع م

 



و انگار تازه االن  کشمیپشت سر هم م قینفس عم چندتا

 یکه داشتم چه غلط فهممیبه مغزم م ژنیاکس دنیبا رس

 کردم،یم

 خندهیم ارویبهونه رو داد دستم،  نیشکر خودش ا ایخدا

ت دارم باهاش شرط اونوق شهیمن تو دلم زلزله به پا م

  یچ

 بندم؟ یم

افته  یآدم در لحظه اتفاق م یها تیبودم که خر دهیشن

 .شدیباورم نم یها ول

 امی، پ شهیم لرزهیپام م یکه رو میجمع گوش حواسم

 خودش باشه  دیتلگرامه و قطعا با



 "شرطمون سر جاشه"

 :کنمیم پیتا فورا

 "شدم مونیمتاسفم من پش"

 

 "؟یدیترس "

 :دمیره برام اما کوتاه جواب مزور دا حرفش

 "تو فکر کن آره"

 

 ستیتا خود نصف شب ب نکهیوبا ا دهینم یجواب گهید

 شه،یازش نم یخبر چیاما ه کنمیرو چک م میبار گوش



سخت و  یامتحان ها نیدل تازه کار من رو چه به ا اصال

 دشوار.

 

                                    * 

 

و  شمیآسانسور موها و آرا ی نهییبرسم باال از تو آ تا

ها  یقرمز نی، مامان اصرار داشت ا کنمیدوباره چک م

به خودم برسم و  نکهیرو فرشون کنم اما اصال حال ا

 نداشتم 

 نشون بدم و برم. یخود هیادب اومدم  یهم از رو فقط



کنه اما  میو همراه ادیکه ب ییزنگ هم زدم به دا دوباره

زشت  ادیو اگر ب امیب تونمیه نمقبال به اشکان گفت گفتیم

 .شهیم

ممکنه دعوت  نکهیهم از ترس ا دهیمرجان و سپ به

  مییایندادم که با هم ب ینداشته باشن خبر

آسانسور باز و در تک واحد موجود در طبقه رو  در

  نمیبیجلوم م قایدق

و با اون کفش  کشمیبه کت و شلوار سبز رنگم م یدست

نشون  کیرو ش لمیمامان استاپاشنه بلند که به قول  یها

و  رمیآپارتمان م یلک لک خانوم تا جلو ههیشب دادیم

 .دمیدوبار پشت سر هم زنگ رو فشار م
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 یراو

 

 کباریچندماه  یها یبه زور اشکان تو مهمون شهیهم

به دست گرفتن اوضاع و  یکه فقط برا مانیآرزو و پ

بود، شرکت  یینمایس یه هاپروژ نیدتریاز جد یآگاه

 کرد.  یم

کنار لبش  یکیحفظ ظاهر لبخند کوچ یهم فقط برا االن

 یکه به گفته  مانیپ یکاشته بود و داشت با دختر خاله 



گذروند به  یرو م شیگریباز یخودش داشت کالس ها

 .زدیبشه ، حرف م یباهاش همباز یروز کی نکهیا دیام

 

به ساعت  یهکالفه نگا شهیزنگ در باعث م یصدا

و  کاریقرار تعداد ب یوا"بندازه و تو دلش بگه  شیمچ

 کیبهتر بود  "هم بشه نیاز ا شتریجمع ب یها شیریس

 رفتن.  یکرد برا یبهونه جور م

 

 دیآرزو که بشاش و سرحال داره به مهمون جد یصدا

دختر جلوش  اتیحواسش رو از چرند گهیخوش آمد م

و به  شیدنینوش وانیکه داره ل یو همونجور کنهیپرت م

چشم به راهرو جلو  ی،از گوشه  کنهیم کیدهنش نزد



جذاب که  یادیرخ ز میاون ن دنیاما د مونهیم رهیدر خ

 یدنیته وش شهیباعث م شدآرزو وارد سالن  یهم شونه 

  فتهیبپره تو گلوش و به سرفه ب

 "کنه؟یم کاریچ نجایا نیا" کنهیلب زمزمه م ریز

 ؟یچ_

 :دهیمقابلش کوتاه جواب م شیریه سب ینگاه میاز ن پس

  دیاشکان ببخش شیبرم پ دی، با یچیه_

 

و اشکان که  مانیسمت جمع پ رهیم ریحر دونستیم

از همکارها گرفته بودن ، پس راه  یدورشون رو جمع

 شیاز ترس پ شیساعت پ میسمتشون ، گرچه ن فتهیم



 یجمعشون رو ترک کرده بود ول یکار شنهادیپ دنیکش

 تو اون جمع تنها باشه  ریحر خواستیمدلش ن چیه

تو  دیدرخش یکه به شدت م یریبا ارزو و حر همزمان

که دور  یرنگ یو شال کرم رهیاون کت و شلوار سبز ت

و  رسهیباز و خوشرنگش انداخته بود ، به جمع م یموها

مرد  یپروا یو ب زیه ینگاهها دنیبا پس از د لیدل یب

که  یریچشم از حر و رنیجمع ، اخم هاش تو هم م یها

 تونهیبه روشون نم دیخندیاونقدر سخاوتمندانه داشت م

 برداره. 

 

 نمایاز بزرگان صنعت س یبا جمع یحرفه ا یلیخ ریحر

 کیروز بتونه از نزد کی کردیکه تو خوابش هم فکر نم



 یو در آخر وقت شهی، تک به تک آشنا م نتشونیبب

و به  کنهیبه ناچار ، گرم سالم م فتهیم ازینگاهش به آ

  رهیگیهمون سرعت هم نگاهش رو ازش م

مسحور و  لمیساعت تمام جمع در مورد ف مین تا

همه  نیاز ا کنهیعشق م ریو حر زننیحرف م التشیتحل

 نظر مثبت در مورد کارشون 

حلقه شده با  مانیپ یکه دستش دور بازو یدر حال آرزو

 :گهیم ریبه حر یچشمک

 و اشکان تو راهه  خانوم عارف یاصل زیتازه سوپرا_

  

 یآرزو کم یها یبه بازار گرم تیاهم یاما ب ریحر

 نهیتا بب چرخونهیم یمهمون ی گهیافراد د نینگاهش رو ب



سالم بهش از  یتا به بهونه  ستین نجایاز بچه ها ا یکس

 جمع حاضر فرار کنه.

 

اومد  ادمی یوقت یبهت زنگ بزنم ول خواستمیراستش م_

 بهت بگم بهتره یتم حضورگف نمتیبیم نجایامشب ا

 بود  ستادهیکه کنارش ا شهیجمع اشکان م حواسش

 ؟یداشت کارمیچ_

 تئاترت رو پارسا برام فرستاد نیتمر یدئویو_
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  خندهیآروم م ریحر

 افتضاح بود یبگ ییخواینکنه تو هم م_

 زده؟ یحرف نیهمچ ینه اصال ،ک_

 رهیکه نگاه خ یبه اون مرد هزنینامحسوس اشاره م ریحر

 کرد. یخودش حس م یاش رو رو

 

  یخان یآقا_

 :گهیاندازه و م یم ازیبه آ یمردد نگاه اشکان

بکنه ، صبر  یخواسته باهات شوخ دیامکان نداره شا_

  گردمیکن االن برم



سمت  رهی، م رهیبتونه جلوش رو بگ ریحر نکهیاز ا قبل

 :گهی، م رسهیکه کنارش م نیو هم ازیآ

 شهیروزها نم نیواقعا ا یول ستیجاش ن نجایا دونمیم_

 آورد  ریتو رو گ

 :زنهیحوصله لب م یب ازیآ

 یبحث تو بتونه کم دیشا رهیگ یبگو ، داره خوابم م_

 جذاب باشه 

و  میدیجد لمیف یگرهایانتخاب باز ریبه شدت درگ_

،  میکن دایپ میزن نتونست ینقش اصل یرو برا یهنوز کس

رو برام فرستاد  ریتئاتر حر نیتمر یدئویو پارسا روزید

 و...



 فکرش رو هم نکن  یحت_

 چرا؟_

 :دهیپس کوتاه جواب م ارهیب یلیچه دل دونهینم ازیآ

  ستین یحرفه ا_

رو  تیاون شخص یاون دختر بهتر از هرکس ازیآ نیبب_

بخشه و در  یبه پروژه سرعت م یکل نی. همشناسهیم

ها  نیا یگذشته از همه اونقدر هام بد نبود  شیضمن باز

 یچهره ها یدونیچهره اش خاصه و خودت خوب م

 . کننیغوغا م شهیهم دیجد

 

 :گهیسمت بود م نیکه نگاهش ا یریبه حر رهیخ ازیآ



 عرصه رو نداره نیخودش گفت قصد وارد شدن به ا_

 افتضاح بوده تیباز یچون تو بهش گفت دیشا_

 رو گفتم  میخب نظر واقع_

 نبوده  تینظر واقع یدونیخودت هم خوب م_

 

 :پرسهیو اشکان م شنیم رهیساکت به هم خ هیثان چند

 ؟یموافق_

 نه_

 



 چیکه قصد نداشت ه یریسمت حر فتهیو راه م گهیم

بشه و دلش هم  یگریباز یایجوره اجازه بده وارد دن

 مخالفتش فکر کنه. لیبه دل خواستینم

 

با که  یمقابله با اون آدم یبرا رهیگ یم ینفس ریحر

خودش شرط گذاشته بود اصال نگاهش هم نکنه چه برسه 

 باهاش همکالم بشه  نکهیبه ا

 

و  شنیم کیهم بهش نزد یپسر خاله شونه به شونه  دو

و جواب همچنان  ازیآ حیاشکان پس از سالم پر از تفر

 :پرسهی، بدون مقدمه م ریآروم حر

 ه؟یخودت چ ی لمنامهیدر ف ینظرت در مورد باز ریحر_



 

 خوادیاشکان م دونستیم بایتقر شهیاصال شوکه نم ریحر

 بهش بگه یچ

 ؟"گناه ونیاف"منظورت _

 دایمناسب پ گریباز میتونینم شینقش اصل یآره ، برا_

 .میکن

 اصال حرفشم نزن_

 اندازه یم ازیبه پوزخند آ ینگاه مین اشکان

 چرا؟_
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 :دهیم حیتوض،  ازیبه آ ینگاه میپس از ن ریحر

 ونیاف لمنامهیزن ف ی)اسم نقش اصل "نیژ"اشکان  نیبب_

رنگا و رنگ ،  یتجربه ها یدختره با کل کیگناه( 

باشه و  یکه حرفه ا دیانتخاب کن یگریباز دیاشکان با

بتونه اون نقش رو خوب درک کنه در ضمن من کال 

هم  نیحرفه ندارم اون تمر نیبر شروع ا یمبن یازین

 نجام دادم که خودم رو محک بزنم ا ینجوریهم

 

زن  یرو در مورد نقش اصل ریحر یکه حرف ها اشکان

 :گهیو م شهیزود قانع م یلیکامال قبول داشت، خ



فکر کنم  یکمکمون کن گریانتخاب باز یبرا دیپس با_

رو تو ذهنم دارم البته اگر آرزو و  یکیاالن هم  نیهم

 موردش بگذاره. یب یخسومت ها

 

کنارشه ، تنها  یلعنت یاون بو ریهنش درگچون ذ ریحر

کم  یبه فاصله  ینگاه میو پس از ن دهیتکون م یسر

چرخوندن نگاهش تو سالن ،  نیبا خودش، ح ازیآ

 :پرسهیم

  ستن؟یخودمون ن یاز بچه ها چکدومیه_

 :دهیجوابش رو م اشکان

 دوتاشون نه ، چرا؟ یکیاز  ریغ_



نگاه کنم، جو  هیلبخند بزنم و به بق دیبابا همش با_

 رسهیبه نظر م نیسنگ یادیانگار ز یمهمون

 

که تا اون لحظه ساکت به حرف هاشون گوش  ازیآ

 زنهیم یتک خنده ا دادیم

همه  نی، بب ادیبه نظر م یاونجور نهیچون سنگ قایدق_

نظر گرفتن ، آرزو هم  ریرو ز گهیعقاب همد ههیشب

 همشونه چون از همه وارد تره  یسردسته 

 

 تو بازوش کوبهیو م خندهیمزمان مه اشکان

 یگیم یفقط دعا کن نفهمه پشت سرش چ_

 گمیخودش هم م یتو رو_



 

تنها  ازیرو با آ ریحر خواستیاگرچه دلش نم اشکان

  زدیحرف م یاریعش یبا آقا رفتیم دیبا یبگذاره ول

است  بهیبمون تا برگردم با جمع غر ریحر شیپ ازیآ_

 شهیم تیاذ

   گذارهیتنهاشون م ریاز حر یو با عذرخواه گهیم

 رشیگشت تا تنها گ یفرصت م کیکه دنبال  ازیآ

 یشگیهم یکه انگار با رفتن اشکان راحت یجور ارهیب

 :زنهیبرگشته ، آروم لب م نشونیب

  یگرفت یخوب یلیخ میتصم_

 زی، تند و ت هیچ ازیبدونه منظور آ نکهیبدون ا ریحر

 :پرسهیم



 ؟رمیات بگ دهیناد خوامیم نکهیا_

 زنهیم ریحر تیرو به جد یضیلبخند عر ازیآ

داشتم  کنمیبهت ثابت م یگفت یم نانیبا اطم ینه ، وقت_

 دیانگار با یول شدمیم مونیاز شرط گذاشتن باهات پش

 یدیباور کنم که ترس
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رو به قبول شرطشون  ریحرف ها حر نیبا ا خواستیم

رو  یباز نیا خواستیم کنه چون به شدت دلش کیتحر

جذاب ادامه بده تا بهش نشون بده  یادیدخترک ز نیبا ا



و اونقدر ها هم دم  کنهیکه در موردش اشتباه فکر م

 خواستیکه م یزی، تازه با بردن شرط به چ ستین یدست

 .دیرس یم

 

 : دهیمثل خودش آروم جواب م ریحر

 خوامیو من م یهست یشاه ماه یکنیتو فکر م یوقت_

 که ترسو به نظر برسم. نیا حمیتور بندازم ، ترج برات

 

با  ازیبود که ازش معذرت بخواد ، اما آ نیمنتظر ا ریحر

 :گهیتمام م ییپررو

متجاوز  کیمن  یدیترسیکه تو اون شب م یهمونجور_

 نکهیباشم و به زور ببوسمت ، منم حق دارم بترسم از ا



 ی، مجبورم کن یفقط به خاطر چشم و هم چشم ییبخوا

 ازدواج بدم. شنهادیو بهت پ فتمیرو زانو ب هیجلو بق

 

، پس با تک  ریحر یفکرش هم خنده دار بود برا یحت

 اندازه یمتعجب شونه باال م ینسبتا بلند یخنده 

که تو ذهن توئه اصال  یدیهمه پل نیراستش من به ا_

، شرط رو  طیشرا نیبا هم قایفکر هم نکردم اما االن دق

 کنمیقبول م

به  رهیلبش نبود ، خ یاز لبخند رو یخبر گهیکه د ازیآ

که از روز  ییو اون موها ریصورت حر یتک تک اجزا

 تونمیم" پرسهیاول مجذوبش کرده بود ، از خودش م

 "ارم؟یجلوش دووم ب



 

 زنهی، عمدا با ناز صداش م فهمهیرو م دشیکه ترد ریحر

 : گردونهیو حرف خودش رو به خودش برم

 ؟یدیترس نگو که ازیآ یوا_

 

 :گهیم کردیفکر م ریکه حر یزیبرعکس چ ازیآ

چون اگر شرط  کنمینه ، فقط دارم از جرأتت تعجب م_

 بکنم  یشتریتالش ب شمیباشه منم مجبور م نیتو ا

 

 یاما باک ترسمیم ینگ یچرا بگ" دهیتو دلش ادامه م و

 "ستین
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 ریحر

 

 

 زدیمان که مثال داشت پچ مما یصدا بندمیرو که م در

 تو جام بپرم  شهیباعث م

 ؟یبرگشت رید نقدریچرا ا_

اون صورت  دنیو پس از بوس دمیم رونیرو ب نفسم

 سمت اتاقم  فتمیاخموش راه م



که گفته  یمن ، همونجور زیقبل دوازده برگشتم عز_

 یبود

  ریحر مهیو ن کیساعت _

 مامان. ریدور بود ، شب بخ یلیراهش خ_

 

و در اتاق رو  ستیکه واقعا وقتش ن فهمهیم ختانهخوشب

 .بندمیآروم م

دروغ بگم  تونستمیبه خودم که نم ست،یخوب ن حالم

 یاالن اون دختر ها خوادیشده و به شدت دلم م میحسود

حرص دارم  یبودن تا هرچ یجلو دستم م یالغر مردن

 کنم. یسرشون خال

 



رو منطقم  یلب جواب خود ب ریو ز ارمیرو درم کتم

مورد انتخاب  سیک ه؟یها چ چارهیاون ب ریتقص": دمیم

است که همه  شهیبدون ش نیتریو کی ههیدل احمقت شب

 "نگاهش کنن و بهش دست بزنن توننیم

 

بودم داشتم  دهیرفتار راحتش رو با اون دخترا د یوقت

و بمش  ریمن که ز ؟یچ یعنی نیا ایخدا شدمیم وونهید

 اصال به من چه؟ تازه دونستمیرو از همون اول م

احساسات مسخره  نیتا بتونم ا دمیرو محکم تکون م سرم

 ام رو کنترل کنم.

 



و بدون پاک کردن اندک  کنمیروعوض م لباسهام

 رمیگیم میپتو و تصم ریز رمیصورتم ، م یرو شیآرا

وسط  "فراموش کن"بزرگ با مضمون  یتابلو کی

 کنم بخوابم. یافکارم بذارم و سع

از احوال درونم  یزیبود که نگذاشتم چ نیا میدلخوش تنها

 یکه ازشون خداحافظ یباشه تا وقت دایصورتم پ یرو

 دیاومدم ، هرچند فکر کنم اشکان فهم رونیکردم و ب

بگم به خاطر اون  تونمیخب م یول ستیحالم خوب ن

احمقش داده بود  یمسخره بوده که پسرخاله  یدنینوش

 یرو کم کن یبرا نه ، منم فقط ایواردم  نهیدستم که بب

 خودش هم بود باال دادم. یکامل همه اش رو که دهن

 



از ترس  یکه قبل مهمون میگوش ادیو به  کشمیم یپوف

کرده بودم تو جام  صداشیمامان و زنگ زدن هاش، ب

 فیسمت ک کشمیو چهار دست و پا خودم رو م نمیشیم

 تخت. نییبدبختم که پرتش کرده بودم پا

 

صفحه اش رو روشن کنم  نکهیاز اقبل  یول ارمیم درش 

و آروم  فتمیکه وسط افکارم گذاشته بودم م ییتابلو ادی

 کنار تخت و یعسل یرو کنمیپرتش م

 :زنمیپچ م کشمیبهش دراز م رهیکه خ یحال در

بودنه ، از االن  تیاهم یبردن شرط ب یقدم برا نیاول"

 "ریکن حر نیتمر



بفهمم قرار  تا هیموافقتش کاف نیح بشیاون نگاه عج ادی

 آسون باشه. یلیبردن ازش خ ستین

تا بلکه  گمیم ریو به خودم شب بخ کشمیم یقیعم نفس

  .رهیخوابم بگ
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 ریاخ یو دارم به دو هفته  میزمستان زونیبرف ر وسط

 روقتیکه اون آدم ممنوع فقط با چندبار د کنمیفکر م

 یمین اونقدر صمرفت رونیدوبار ب یکیحرف زدن و 



چه برسه  زنهیبا اسم خودمم صدام نم یحت گهیشده که د

 پسوند خانوم که از اولشم ادبش رو نداشت. 

رابطه ام رو در  کنمیم یدارم سع یلیمن خ یول

مثل  شهیسخت م یلیخ یچهارچوب نگه دارم و البته گاه

و  پشیوحشتناک خوشت بتیشدم به اون ه رهیاالن که خ

 سرجات. نیکه بش کشمیبدبختم داد م بازم دارم سر دل

 

خامه  ینیریش یکنیفکر م قیاونقدر عم یدار یبه چ_

 ؟یا

 نیاز من و تو در ا ریغ یا وونهید چیکه ه نکهیبه ا_

 یگفتم اونجور ازی، آ ستین نجایصفر ا کینزد یسرما

 صدام نزن



 

اندازه و  ی، دستش رو دور شونه ام م نهیشیتنگم م قایدق

 دهینم میمصنوع یبه اخم هاهم  یتیاهم چیه

تا اگر دلت بغل خواست  میقشنگه فقط خودمون نشیهم_

 نیبا ا خوامیهم م دیالبته شا مینداشته باش یمزاحم چیه

 رو به جلو بزنم  یحرکت کیبهونه 

 

 یو کم زنمیرو با عقب بردن شونه هام پس م دستش

 تیرو باهاش رعا یبه قول معروف اسالم یفاصله 

  کنمیم

 ادتیفسفر بسوزون  یشده کم یمیقه ها قدح نیا_

 .ستمین هینرفته که من مثل بق



 

تا وسوسه  کنمیخودم رو تو پالتوم جمع م شتریو ب گمیم

 اش. نهیلذت بخش س ینشم باز برگردم به اون گرما

مثال به  یتا کم یقبل یهمون سفره خونه  میبود اومده

 .گهیاغوا کردن همد یبرا میبد دانیهم م

زمستان هم به چشم  یدیتو سف یفضا حت نیا ییبایز

 ادیم یتو دستش عجله ا ینی، گارسون جوان با س ومدیم

سمتمون پس از گفتن نوش جان با همون سرعت عقب 

 .کنهیگرد م

 

 خیداخل دارم  میبر ازیآ"فرصت کنم بگم  نکهیاز ا قبل 

از موهام  یسمت صورتم و دسته ا ادیدستش م "زنمیم



که داره با دقت  یو در حال کشهیم رونیشال ب ریرو از ز

 : گهی، م کنهیم یام رو برس قهیکنار شق یبیعج

در اصل چه  نمیبب ادیموهات درب ی شهیهمش منتظرم ر_

 یرنگ

 

   چرخونمیهام رو براش م چشم

رنگ رو دوست داره منم  نیا یلیخ یکیچون  دیشا_

 که کمرنگ نشه ذارمیزود به زود م

 

 رسهیر مبه نظ یواقع یادیز لبخندش

 یدار نمیموهات رو بب یجدا دوست دارم رنگ اصل_

  یعکسش رو بهم نشون بد



و  ییچا ینیو اشاره به س ارمیدر م بمیرو از ج یگوش

 :گمیمخلفات م

 دارم  نمیبب گردمیم یزیبر ییچا هیتا تو _

 

هام داشتم که عمه از آلبومش  یعکس از بچه گ هی

که بدون  دمیش مگرفته و برام فرستاده بود ، اونو نشون

 خودمه  یحرف باور کنه موها

 رمیگیرو م یپس از زوم کردنش ، گوش کنمیم داشیپ

 سمتش

 بدون رنگ و لعاب  مهیخود واقع نیا_

که  کنهیدستم و سرش رو خم م دهیرو م ییچا فنجون

 نهیعکس رو بب
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 یه به صفح شهیم رهیو باز خ ندازهیبهم م ینگاه مین

  لیموبا

 دیبا یخودت قهوه ا یموها کردمیچرا من فکر م_

 باشه؟

 

 کنهیم یینگاهش رو خرج همون دسته مو یرگیخ نباریا

 بودش  دهیکش رونیکه خودش ب

 نه یرنگ نیا نیقبال اما ا دمید ییحنا یمو_



 شهیباعث م نیو هم دهیم حیخودش توض یداره برا انگار

س بزنم و موهام رو با خنده دستش رو از کنار صورتم پ

 شال  ریبفرستم ز

شدنت رو  زیسوپرا یتونیبرو عقب لطفا ، از دور هم م_

 یبهم نشون بد

که  یبزرگ یکلمه  زیسوپرا یدرسته جا خوردم ول_

  طلبهیخاص تر م یاتفاق

  یمثال چه جور اتفاق یبگ شهیآره جون خودت حاال م_

 رموندایروز د نیمن از همون اول ازیآ یبگ ییایمثال ب_

 دل نه صد دل عاشقت شدم  کی



اشتباه بودن  خوامیو فقط م یشینما شتریخنده ام ب کیشل

 اش رو بهش ثابت کنم  هیفرض

  دهیزده ام رو محکم فشار م خی ینیب رحمانهیب که

 یخامه ا ینیشر شهیمنم م دنینوبت خند_

 

 یرو یو با همون ته خنده  دمیمالش م چارمویب ینیب

 :گمیلبهام م

هام برات حرف زدم بزن  یالبافیاز خ ینجورینم ااگر م_

و باهات  ارمیب ادیلحظه رو ب نیا دمیخنده و قول م ریز

 قهقهه بزنم 

 



 یزیچ یادآوریو با  میشیم مونییچا دنینوش مشغول

 :پرسمیم

 مامانت؟ شیپ یبر یجور کن تیموقع هی ینتونست_

 

 :دمیکه نه ، ادامه م زنهیسر اشاره م با

 یو برگرد یروزه بر کی یتونیم ییخودت بخوا_

  خوامیخودم نم_

 ساکت بشم  شهیهم باعث نم تشیجد

پدر و مادر  یجلو یباش یا نهیک یبتون یمقابل هر کس_

  یتونینم



خسته  یو انگار کم قیجواب به حرفم تنها نفس عم در 

 یو با گذاشتن دستم رو رمیکه جلوتر م کشهیم یا

 :پرسمیبازوش م

 ؟ازیآ یهست یمنتظر چ_

 باشم؟ دیبا یزیمنتظر چ یکنیچرا فکر م_

کامال  زیرفتن به تبر یبرا تیچون از رفتار و دو دل_

 معلومه

 

 :دهیو سر تکون م نمیبیلبخند تو نگاهش م ههیشب یحالت

که از  شمیپ نجایا انیم نمیمنتظر بودم بب یدیدرست فهم_

 اما... ارنیدلم درب

 



دش که پس زدن حس ب یبگم برا یچ دونمینم نباریا

، واقعا اون خواهرش  رهیگیوجود من رو هم دربرم یحت

آورد  یو از دل برادر بزرگترش درم ومدیم دیحداقل با

برادر رو  ایداشتن خواهر  یچون من تجربه  دیهرچند شا

 رابطه اشون رو درک کنم. تونمیندارم نم

 

اون موها مال خودته  نکهیبذار اعتراف کنم واقعا ا_

 شه؟ی، م نمیهمه اش رو بب خوادیم مکرد و دل زمیسوپرا

 

 یبتونم کم نکهیا یرو عوض کرده بود و فقط برا بحث

 م:گیحالش رو خوب کنم م

 115_پارت#



 یرمانطالعشطرنج#

 

 

که شرط رو بردم بهت نشون  یاون روز دیحاال شا_

 دادم 

 :پرسهیو م خندهیم

 ؟یخب اگر من بردم چ_

 

 :زنمیگشاد لب م یچشمها با

خودمم چشمم  چوقتیکه ه زنمشونیته م اون موقع از_

  فتهیبهش ن

 



 :گهیو با اخم م رهیلب هاش کنار م یاز رو خنده

  ریحر یکنیرو نم نکاریا چوقتیتو ه_

 

نبودم  یبفهمه جد نکهیا یفقط برا ترسمیاخمش نم از

  خندمیم

 رو به رخت بکشم  نانمیکردم فقط خواستم اطم یشوخ_

 

  شمیهوا بلند م یحظه بو همون ل رهیگیرو ازم م نگاهش

شدن رو اصال  ضیمر یحوصله  میزدم پاشو بر خیبابا _

 ندارم 

 و مثل من لذت ببر  نیبش نجایا ایب یخوب نیهوا به ا_

 



 گمیبه همون پاش که بهش اشاره زده بود م رهیخ

  ییبچا ترسمیآخه م_

کوهستانم سرما رو من  یراحت من بچه  التیخ_

 نداره  یریتاث

 فتمیبه صدا زدنش راه م تیو بدون اهم خندمیم فقط

 نیآوردم و ا ی، واقعا هردفعه جلوش کم م نیسمت ماش

  ومدیتازه خوشمم م چیه کردینم تمیانگار اذ

اما  ادیبد خوششون م یاز پسرها شتریبودم دخترا ب دهیشن

 یخودم هم از اون دسته دخترها کردمیفکر نم چوقتیه

 منطق باشم. یب

 



بکشم که با  غیج خوامیگردنم م پشت یبا حس دست هوی

  شهیتو گلو خفه م غمیتو برف و ج رمیسر فرو م

 که کار خودشه  فهمونهیخنده اش بهم م یصدا دنیشن

پنبه مانند از  یپاک کردن برف ها نیو ح شمیم بلند

 یتالف یبرا گردمیم یراه هیصورتم تو ذهنم دنبال  یرو

 کنمیم داشیزود هم پ یلیو خ
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برف  ریز زینوک ت زیچ هیفکر کنم  یکرد کاریآخ چ_

چشمم داغ شده و دردش  ایخدا ییبود رفت تو چشمم وا

  ادهیز یلیخ



 

توجهش جلب نشه  یکه کس کردمیبلند نم ادیرو ز صدام

  زدیالبته که پرنده هم پر نم

 ر؟یحر یشد یچ_

 

چشم  یام از گوشه  یکه واقعا جد فهمهیم باالخره

 یو من بازم آخ و اوخ را م شهیم کیکه بهم نزد نمیبیم

 ادیو دستش م نهیشیکنارم رو پاهاش م یاندازم و وقت

  زنمیجلو محکم پسش م

اگر ..اگر کور بشم  سوزهیم یلیبرو کنار چشمم خ_

  بخشمتینم



آروم فقط صورت  یلیحواسم بود خ ؟یگیم یدار یچ_

روش  یچیاون سکو که ه یرو یرو زدم به برفها

 باشه تونهیمن

 

زورش کم  ی، جلو ارهیم نشییو پا رهیگیرو م دستم

  کنمیصورتش نگاه م یبه اخم رو چشمی تک  و ارمیم

 چشم چپت بود؟_

 دمیسر تکون م فقط

 نتیو شب و روز نفر خشمتیکور شدم نم گمیبازم م_

 ارم؟یب ریشوهر گ یحاال من چه جور کنمیم

 داره؟ یچه ربط ؟یچ_

  



و بلند  رمیکش اومدن لبهام رو بگ یجلو تونمینم گهید

جوره تموم  چیکه ه دنمیخنده ، در طول خند ریز رنمیم

  شدینم

و  کنهیکم نگاهم م یتو سکوت و اون فاصله  همچنان 

 :گمیو م شنومیکه نم گهیم یزیلب چ ریز

 ؟یچ_

پا بگذارم خنده  ریقانون سومت رو ز خوادیاگر دلت نم_

 ات رو جمع کن 

 یبدنم رو لمس و ب ادیز دنیکه خند و دار ریاون گ تو

بود و  یقانون سومم چ ادیب ادمی کنمیم یحس کرده سع

لبهام رو محکم و  شهیکه المپ ذهنم روشن م نیهم

پسش بزنم تا بتونم بلند  کنمیم یسع بندمیکامال تابلو م



پچ  ادیتر م کیکه نزد یو همونجور شهیبشم اما مانع م

 :زنهیم

 یبعدش از دستم عصبان یتونیماومد و ن ادتی رید یلیخ_

 یچون تو اول قانون چهارم من رو شکست یباش

 

 ادمیاز حدش  شیب یکیبخوام وسط فکر کردن به نزد تا

 یبیو غر بیعج یبود گرما یقانون چهارمش چ فتهیب

 کنمیرو حس م شیسیخ یو وقت کنهیلبهام رو محاصره م

و  بوسهیداره من رو م فهممیتازه اون لحظه است که م

جواب بوسه  دونمیکه نم نمیاز لرزش بدنم نگران ا شتریب

  دن؟یم یرو چه جور سیخ ی



 نمیبیاون که پلکهاش رو بسته من خوب دارم م برعکس

 ریو تازه کارم رو ز چارهیب یکه کم مونده لبها

چون  دیشا گم؟ینم یدندونهاش له کنه و من چرا آخ

 انداخته ام رو از کار  چارهیدلم مغز ب یضربان کر کننده 

آدم فلج که تازه داره حرکت کردن  کیرو مثل  دستهام

 یپسش بزنم ول کنمیم یو سع ارمیباال م کنهیم نیو تمر

و  چسبهیبهم م شتریفکر کنم اصال حسش نکرد که ب

از دندونهام استفاده کنم و محکم لب  شمیمجبور م

تا به خودش  رمیگیرو که دم دست تره گاز م نشییپا

 ادیب

 117_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#



 

  کشهیعقب م نچیتنها چند ا یلش و آروم یخنده  با

 یتونینم دونمیم یخامه ا ینیریشــــش آروم تر ش_

 دارم  یلمبرداریمن شب ف یول یرو کنترل کن جانتیه

دستهام و ول کن تا بهت نشون بدم  یجرات دار_

 رو  یاصل جانیه

  خندهیواضح تر م نباریا

 کت من رو محکم گرفته  ی قهی توئه که یدستها یول_

 

چند  فهممیو م گردهیاون لحظه حس به تنم برم انگار

 دهیفلجم پسش نزده بلکه جلو کش یهم دستها شیلحظه پ

 بودنش 



 

و  ارمیاون صورت حق به جانبش کم ب یجلو خوامینم

 :گمیم

خب  یداده باشم ول دنیخواستم بهت فرصت عقب کش_

چون تو قبلش قانون  یشبعدش از دستم دلخور با یتونینم

  یسومم رو شکوند

تو دستم جمع  شتریاش رو ب قهیتموم شدن حرفم  با

 ، شینیتو ب کوبمیرو م میشونیو محکم پ کنمیم

 گرفته بودم  ادیکامران  ییکه از دا یحرکت همون

 اونه  یناله  یخودم بلندتر از صدا آخ



جون از  یدوتا دستش صورتش رو پوشونده و منم ب با

 یرو ندازمینشسته خودم رو م یهمونجور میشونیدرد پ

 :گمیپشت سرم و م یبرف ها

 کنه؟یرو م نکاریا شهیهم یچه جور ییدا ایخدا_

 

 :پرسهیباال سرم و م ادیلحظه بعد سالم و سالمت م چند

 ؟یخوب_

  شمیبلند م یعجله ا میشونیپ ادیدرد ز عالرغم

 سالمه؟ تینیتو چرا ب_

 :پرسهیو بازم م خندهیم بلند

 ؟یخوب_



  یخوب باش دیتو هم نبا ینه ، ول_

  کنهیو با خودش بلندم م رهیگیرو م دستم

بود البته اعتراف  رادیمن خوبم چون ضربه ات پر از ا_

خب خودت  یلحظه جلو چشمم تار شد ول کی کنمیم

 بد ورم کرده  تیشونیپ یدیضرب د شتریب

م رو لمس کنم اما مانع میشونیتا پ ارمیرو باال م دستم

 یرو گذارهیتو دستش رو م یبرف یو گلوله  شهیم

  میشونیپ

 یبا باال دیبا دمیم ادتیدرستش رو  یروز هیخودم _

  یخامه ا ینیریش یسرت ضربه رو بزن



بخوام ازش استفاده کنم در ضمن تو  گهیفکر نکنم د_

  یبش کیبهم نزد یکنیجرات نم گهیهم د

 

ام رو هم و انگشت اشاره  یاخطار شتریآخرم ب ی جمله

 یو چشمک رتشیگیکه تو دستش م دمیبراش تکون م

  زنهیم

که هنوز تو هپروت اون حس  یقول بدم نه وقت تونمینم_

 فوق العاده ام

 

 کباری نیفقط هم ایخدا کشمیمن دارم خجالت م چرا 

 یگوجه نشم تا بتونم جوابش رو بدم اما وقت ههیشب

با  دمیم حی، ترج کنمیصورتم رو خودمم حس م یگرما



 تونستمیبدم ، بعدا هم م انیبحث رو پا دیشد یاخم

 باهاش اتمام حجت کنم.
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 کنمیدرک م شتریو هر لحظه ب امیکم دارم به خودم م کم

نمونده اما  نمونیب یمرز بایکارش تقر نیکه االن با ا

 ..گهیبار د کی بدم  اجازه دینبا

من  یادب یب تیطرف با نها شمیم وونهیمن دارم د ایخدا

بذارم  دینبا گمیاونوقت من احمق دارم م دهیرو بوس

 دوباره تکرارش کنه 



،  مییکجا نمیباال تا بب ارمیو نگاهم رو م امیخودم م به

  میشلوغ یها ابونیخوشبختانه وسط خ

 :گمیم شهیتوجهش بهم جلب م یسمتش و وقت گردمیبرم

 یتار کردم بتونمقابلت رف یخودمه جور ریتقص دونمیم_

ببو... اون رفتار رو مقابلم  یتونیکه م یبرس جهینت نیبه ا

 شمیو ممنون م یدیاما باور کن اشتباه فهم یداشته باش

  یجا نگه دار نیهم

 

از خودم و رفتار بچه  شتریب شهینگاهش باعث م تعجب

از قبل ادامه  زتریتند و ت یبشم پس کم یگانه ام عصبان

 :دمیم



 شیب یسرما رینکن اون لحظه تحت تاث نگام یاونجور_

 گهید کباریحواسم جمع خودم نبود و اگر  رونیاز حد ب

.... 

 :گمیم یو با تکون سر کنمیرو عوض م حرفم

 گهید کباری یکه بتون مونهینم نمونیب یاصال دوست_

 ... نهمچی 

 بکنم؟ یغلط_

 

اما خب ردش هم  زنمیحرفش نم دیبر تائ یمبن یحرف

  کنمینم

 :گمیاشاره به اطراف م دوباره



  شمیم ادهینگه دار پ نجایهم_

 

 تیو در واقع اصال به خواسته ام اهم دهیرو نم جوابم

  دهینم

اونم به همون  فهممیم شیبعد از طرز رانندگ یقیدقا

خودش  شیکه پ ستیو برام مهم ن یمن عصبان یاندازه 

ندارم چون واقعا خودم هم حس  یتیبگه ثبات شخص

دل احمقمه که حواس  ریو همه اش هم تقصندارم  کنمیم

 . کنهیدرست پرت م ریذهنم رو از مس

 



رابطه  کی یقبول کن دیفکر کنم با ریآروم باش حر_

 فهممیعوض بشه و نم طشیممکنه شرا یدر طول دوست

 یرو قبول کن نیا ییخوایچرا نم
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،  رهیگیلبم شکل م یرو شیهمه زرنگ نیاز ا یپوزخند

چوب خشک  کیبا مهارت  یکه بلده اونجور یپسر

رفتار  یحد حرفه ا نیهم بلد باشه تا ا دیشده رو ببوسه با

 کنه  ههیبدش رو توج

 



حرف ها روم  نیبا ا ستیخوب بفهمه قرار ن نکهیا یبرا

 :گمیبگذاره، م ریتاث

 نکرده  رییمن اصال تغ یبرا طیچون شرا دیشا_

 

که بخواد ازم  یزیح تر از چاون واض یور هی پوزخند

 پنهونش کنه 

رفتار  یبرا خوامیمن معذرت م ینجوریپس اگر ا_

 من  یدوست خوب و معمول ستمیناشا

 

به روم  یشتریب دیآخرش رو شمرده و با تاک ی جمله

 آورده بود 



آدم رو ناک اوت کنم  نیا تونمیم کردمیچرا فکر م من

 ادشین برعکس من هرلحظه شرطمو ومدیچون به نظر م

 هست

 تیمثل خودش رفتار کنم پس با حفظ جد مجبورم

 :گمیم

اما ازم نخواه مثل قبل  کنمیرو قبول م تیعذرخواه_

 بتونم مقابلت راحت و دوستانه رفتار کنم 

 

 :گهیرو فرمون و بلند م زنهیم ییهوی یلیخ

کردم ازت ، بسه لفظ  یمن االن عذرخواه ریحر یه_

  ادیقلم حرف زدن اصال بهت نم

 



بلندش ترسونده  یبا ضربه اش و صدا نکهیاز ا یعصب

 تو بازوش  کوبمیبودم م

دختر  کی یپررو باش نقدریکه ا ادیاما کامال به تو م_

  یببوس قیعم یجلو چشم مردم اونجور رونیرو اون ب

 

 :پرسهیو م خندهیم

 بود؟ قیاز نظر تو اون بوسه عم_

 

ت گفتم و با برگردوندن سرم سم یچ فهممیم تازه

 :گمیم یمحکم و جد ابونیخ

جا  نیهم ایمن رو برسون خونه  ای ازیتمومش کن آ_

 ام کن خودم برم ادهیپ



 

دارم با  یچه حال دونهیخوب م یلیکه انگار خ یجور

 :دهیخنده سر تکون م

قرار بود  یول گمیدر اون باره نم یزیچ گهیچشم من د_

 دفتر اشکان  یبر

 

به  "ششیپ رمیدا مفر ستیحالم خوب ن"بگم  خوامیم تا

 :کنمیو کوتاه زمزمه م امیخودم م

 درسته_

 

در مورد  یکم تونمیو م گهینم یزیچ گهید خوشبختانه

 نیاز ا یعنیفکر کنم ،  زدیکه تو نگاهش موج م یحیتفر



 دیشا ای بره؟یداره شرط رو م کنهیسرخوشه که فکر م

 هم...

خدا  یتو رو محض رضا ریوجود نداره حر یدیشا چیه"

 یبرا یرستانیدب یآدم باش و مثل دختربچه ها یکم

 "خودت قصه نباف

 میرسیم یو وقت کنمیم یادآوریجمالت رو به خودم  نیا

 :گمیبا حفظ همون اخم کوتاه م

 بهم زنگ نزن تا بتونم رفتارت رو فراموش کنم  یمدت_

 ؟یو اگر نخوام فراموشش کن_



 ینسبتا طوالن ینگاه میو پس از ن دمیبهش نم یجواب

محکمتر از حالت  یرو کم نشیو در ماش شمیم ادهیپ

 .بندمیم یعاد

 میاالن هم مستق نیهم دادمیهر حال من جوابش رو نم به

 بهش خبر داده بودم.

  

 ر؟یحر_

 بگه خوادیم یچ نمیبب گردمیحفظ اخمم برم با
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 :پرسهیم نیو از اون طرف ماش بندهیمکث در رو م با

 ؟یرفتار کن ینجوریشرط رو بردم ا یوقت قرار_

 

تا بتونم  رمیگیو نگاهم رو ازش م زنمیم یخنده ا تک

 حرصم رو کنترل کنم 

دادن  یبا استفاده از باز یینه ، اما اگر تو بخوا_

 دمیم حیترج یبر شیمن پ یاحساسات دست نخورده 

 جا بزنم 

 

  کنهیدرهم م شتریو نگاه درخشانش اخمم رو ب شخندین

 حساسات دست نخورده؟ا_

 



که گند زدم و واضح بهش اعتراف  فهمونهیبهم م سوالش

 تحربه ام بوده  نیکردم اون بوسه اول

تر از قبل  واشیو  شهیخم م نیرو کابوت ماش یکم

 :گهیم

تا  دمیبود و بهت قول م قیخوشحالم که به نظرت عم_

 تکرارش نکنم  یخودت بهم اجازه ند یوقت

 

 کیه جانبش که انگار مطمئن من اون نگاه حق ب دنید

 میاز قبل عصبان شتریمن رو ببوس ب ایب گمیبهش م یروز

مثل خودش پوزخند بزنم و  دمیم حیترج یول کنهیم

 خونسرد عمل کنم 



سمت دفتر اشکان که واقعا  گردمیبرم یحرف چیه بدون

،  هیچ دونستمیکه نم یانجام کار یبرا یحوصله ا چیه

 ندارم.

 

 نشیدور شدن ماش یمنتظرم صدا ابونیخبرسم اونور  تا

 خواستمیبود ، نم ستادهیرو بشنوم اما انگار همونجا ا

 برگردم و نگاش کنم.

 

فرصت  نکهیقبل از ا رسمیدم در دفتر اشکان که م به

  شهیکنم زنگ و بزنم باز م

که اشکان داره  نمیبیم یرو همراه مرد نسبتا مسن مانیپ

  کنهیبدرقه اشون م



و با  نتمیبیم مانیکه پ یتا وقت مونمیمت مصا یهمونجور

 :پرسهیلبخند مخصوص خودش م

 ؟یدیباالخره رس_

 یجد یو اشکان کم دمیم یجمع یبه همه اشون سالم رو

 :گهیم

 خانوم عارف؟ یکرد ریچرا اونقدر د_

از سوالش داشته باشم مودبانه جواب  یدرک نکهیا بدون

 :دمیم

تا  دیگفتاومد ، شما هم  شیپ یکار هی دیببخش_

  دیمونیدفتر م روقتید



مرد مسن که نگاهش اصال جالب نبود اظهار وجود  نباریا

 کنهیم

 هیاالن هم با خانوم آشنا شدم بق نیاشکال نداره ، هم_

 بعد یدفعه  یاش بمونه برا

 

تا  ستمیا یو کنار م دمیتکون م یجوابش با لبخند سر در

  نییاز پله ها برن پا

پله ها باهاشون  نییکه پا نمیبیم رو ازیهمون لحظه آ اما

خاک تو سر من " گمیو تو دلم م شهیم نهیبه س نهیس

 "شانسم یبرا

 



اصرار اشکان بر اومدنم  دمیحاال که فهم خواستینم دلم

 بودم  ازیبوده ، بفهمه با آ یکار مهم یبرا

 که قبال هم حس کرد بخصوص

 میشد یمیصم ازیموضوع که من و آ نیبا ا ادیز م

 . ستیراحت ن
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و به جمع سه  نییپا رهیبه من م یپس از نگاه اشکان

  وندهیپینفره اشون م



اصال لبخند  مانیمثل پسر خاله اش و پ ازیآ صورت

 هم اخمو بود  ینداشت و انگار کم

اسمش رو نگفته بود  یاون مرد مسن که هنوز کس یوقت

با همون اخم  ازی، آ هگیم یزیو اشاره به من چ گردهیبرم

 اندازه  یبه من م ینگاه میکمرنگش ن

، فعال استرس  گنیم یبفهمم دارن چ خواستینم دلم

 داشتم.

  سمینویم ازیآ یو برا ارمیرو درم میگوش

 "حواست رو جمع کن میما با هم نبود"

 

 دنیو پس از د کنهیرو چک م لشیموبا خوشبختانه

رو  یگوشبه من نگاه کنه  نکهیبدون ا  امکیپ



و  رنیو اون مرد م مانی. باالخره پبشیتو ج گردونهیبرم

 نیا دهیم حیکه اشکان داره توض یدو پسرخاله در حال

 انیباشه از پله ها م دشیجد یمرد قرار اسپانسر برنامه 

 باال

 موضوع؟ نیبه من داشت ا یچه ربط یول

 :گهیرو به من م اشکان 

 داخل؟ یچرا نرفت_

که  ازی، موندم به آ شمیدفترش م و وارد دمیتکون م سر

 نه  ایتو سالم کنم  ادیپشت سرم م

 ازی، هنوز کامل ننشستم آ بندهیدر دفتر رو م اشکان

 :گهیم



چندتا  ریرو پارک کنم؟ گ نیماش یچرا صبر نکرد_

 افتادم  یرستانیدب یپسر بچه 

 

جور  نی، منظورش از ا کنمیو فقط نگاهش م گردمیبرم

 نگه  یزیازش خواستم چمن علنا  ه؟یحرکات چ

 :پرسهیاشکان م یجوابش رو ندم ول دمیم حیترج

 مگه؟  دیکجا بود د؟یبا هم اومد_

 

جواب  شهیکه تو لحنش هست باعث م یکم تیجد

 :دهیجواب م یاما عاد ازیدادن برام سخت بشه ، آ



گفت قرار امروز عصر  میزدیکه با هم حرف م شبید_

پس با هم  امیگفته ب منم گفتم اشکان به منم نجایا ادیب

  میاومد

 

و  کردمیجا داشت چشم هام رو براش گشاد م اگر

خدا رو شکر  دیبا یول "دروغ نگو دروغگو" گفتمیم

 نگفت  یزیرفتنمون چ رونیکنم از ب

 :کنمیرو با سوالم کال عوض م بحث

 یشرکت کنم تو گفت یقرار تو جلسه ا دونستمیمن نم_

 م سر بزن هیحتما  یینجایتا غروب ا

 



و  ادیکه تو دستش داره م یبا چندتا برگه ا اشکان

 :گهیو م نهیشیروبروم کنار اون آدم حرص درار م

خب همش منتظر بودم وسط گفت و  یدرسته ول_

  یگومون برس

 به من داره؟ یچه ربط دتیجد یبرنامه _
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 یکمکم کن خوامیچون م_

 

  کشمیلو ممبل ج یلبه  یرو رو خودم



 باره نیبهت بکنم در ا تونمیم یمن چه کمک_

 یبهم گفت یچ دارمونید نیاول ادتهی_

 

بود، سر تکون  ادمیچون خوب  ستیبه مکث ن یازین

 دمیم

 ادمهیآره _

رو  یکیکه تو آسانسور  ستیاصال جالب ن نیا یگفت_

  یکن ریغافلگ  ییبخوا

 اندازم  یباال م شونه

 نداره یخاص زیچ گمیزم مهنو ییخب راستش رو بخوا_

 :دمیادامه م ازیبه آ ینگاه میبا خنده و ن و



که برنامه ات رو  یافراد شترینصف ب دمیبهت قول م_

 بودنته  افهیبه خاطر خوش ق کننیدنبال م

 

   خندهیم بلند

که  یکنیو هم اعتراف م بیهمزمان هم کارم رو تخر_

ت به از تونمینم ینجوریام ، منصفانه است ا افهیخوش ق

  رمیدل بگ

 

 ادیپسر خاله که انگار از بحثمون خوشش نم یکی اون

 :گهیدسته مبل لم داده م یکه رو یهمون جور

، اشکان فقط خوب  یمعنا کن یرو چ افهیتا خوش ق_

 بوده  تشیموفق دیکل نیا زنهیحرف م



صورتش ، خودکار  یمونده رو یبا همون خنده  اشکان

 سمت پسر خاله اش کنهیو پرت م

  ستم؟ین افهیخوش ق یگیم یدار_

چهره ات  یچرا اما نه به اون اندازه که ملت فقط برا_

 دنبالت کنن 

از تو هم  تونمیو بازم نم ادیبه نظر م یخب حرفت منطق_

تو نوشتن  خوامیم ریحر میرو ول کن نای، ا رمیبه دل بگ

 یشوخ نباریالبته ا یمخف نیکه بازم دورب دیجد یبرنامه 

  ی، کمکم کن ازهیسوژه امم آ نیاست و اوله یتیبا سلبر

 

 :پرسمیاز چند لحظه سکوت م بعد

 ندارم  نهیزم نیتو ا یتجربه ا چیمن ه ؟یچه جور_



. اون روز که اون یروش فکر کن دی،فقط با یدار_

 دمیبعدها فهم یا سندهینو دونستمینم یحرف رو بهم زد

 . میتر باش یجد یکم دیکه واقعا حق با توئه و با

 

بازم  یول رسهیبه ذهنم م دهیا کیآن واحد هزار و  رد

رو به  یزیچ یادآوری، با  ستیکار من ن کنمیحس م

 :گمیم ازیآ

 ؟یاول باش یقرار سوژه  یوقت یینجایتو چرا ا_

 :دهیاون جواب م یبه جا اشکان

ها کمکم کرده و در ضمن اون  دهیتو ا شهیهم ازیآ_

 یوب بازخ یلیشدن رو هم خ ریغافلگ گرهیباز کی



برنامه رو باال ببره  جانیقسمت با اونه تا ه نی، اول کنهیم

  ندهیآ یهفته ها یبرا

 

 :پرسمیم متعجب

 ؟یکاله ها سر مردم گذاشت نینگو که قبال هم از ا_

الزمه  نیا ریآره ، حر یچندبار هی ییراستش رو بخوا_

  ستنیجالب ن یواقع یواکنش ها شهیکاره ، هم ی

 

 براش کنمیم کیهان رو بار چشم

 یکه همه اش واقع یدارم برات اما به شرط دهیا یکل_

 پسرخاله ات  یبرا یباشه حت

  دمیرو نشون م ازیو با انگشت آ گمیم



رو انگشت  زنهیو م شهیخم م زیاز اون ور م ازیآ خود

 اشاره ام 

شرکت  یا یمخف نیدورب چیمن تو ه دونهیاشکان م_

 یا همون شرط راضبارمه و فقط هم ب نیاول نیا کنمینم

 شدم 

 

 اندازم یباال م شونه

 انتخاب کنه تونهیشرط منه خود اشکان م نمیخب ا_

 

 : میریگیم گهیاشکان نگاه از همد یصدا با

 بچه ها من واقعا رو کمک دوتاتون حساب کردم  یه_

 



و به  مونمیمنم ساکت م گهینم یزیچ ازیآ چون

تا  مدیکارش گوش م یاشکان در مورد نحوه  حاتیتوض

براش گذاشته  ونیزیکه تلو یبتونم متناسب با چهارچوب

 .سمیبنو
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  ریباهام تماس بگ یاماده کرد یخب پس ک_

 

رو شونه ام و جواب اشکان  ذارمیرو م فمی، ک شمیم بلند

 :دمیرو م



 رمیم گهی، من د کشهیطول نم ادیباشه نگران نباش ز_

  شهیم کیهوا داره تار

  رسونمتی، م یلمبرداریبرم سر ف دیمنم با_

 

جوابش رو بدم از  یحت اینگاهش کنم و  نکهیا بدون

به حرف زدنش با  تیاهم یو ب کنمیم یاشکان خداحافظ

 یدارم شماره  یکه سع یاشکان دم در دفتر ، در حال

 .رمیم نییاز پله ها پا رمیرو بگ ییدا

 نمیبپرسم بب دیها رو داشت با دهیا نیبهتر شهیهم ییدا

 ذهنم باز بشه یتا کم کنهیکمکم م

 :چهیپیخسته اش تو گوشم م یاز چند بوق صدا بعد

 ریجانم حر_



  پیسالم خوشت_

 ؟یسالم خوب_

  یستیانگار تو خوب ن یمن خوبم ول_

 شنومیرو م قشینفس عم یصدا

 خسته ام ینه خوبم فقط کم_

 فردا  یبرا ذارمیخب م یول شتیپ امیب خواستمیم_

 ایب ریشام بگ ستیهم خونه ن رای، اتفاقا سم ایبابا ب نه_

 تو رگ  میبزن ییدوتا

 خندمیم بلند

 یبشه دختر دعوت کن یخونه خال یناقال منتظر یا_

 شام دو نفره  یبرا



، اما  بخشهیخنده ام رو شدت م ییبلند دا یخنده  یصدا

توسط اون آدم اخمو  فمیک یشدن دسته  دهیبا کش

  شهیمحواسم جمع اطرافم 

 کنمیرو قطع م یگوش "رسمیم گهیساعت د مین"گفتن  با

   کنمیو مثل خودش اخم م

 ، خداحافظ  ییبرم جا دیبا رمیممنون من خودم م_

 

 زنهیو با سر اشاره م رهیگیرو کامل از دستم م فیک اما 

 . نشیبه سمت ماش

 نکهیهربار حرف حرف اون باشه ، با فکر به ا ادیم زورم

هاست  یکینزد نیا ییدا یخونه دستمه و  میگوش

  رمیگفت شام بگ ییبشم اما دا فیک الیخیب خوامیم



پارک  نشیکه ماش ابونیاون سمت خ فتمیراه م دنبالش

 :گمیبود و م

 نیکه هم ییبرم جا دیواقعا با ازیرو بده آ فمیک_

کنم تو برو  دیسر راه هم خر دیهاست و البته با یکینزد

 .... رید تیلمبرداریف

 

 :پرسهیسمتم و م گردهیبرم هوی

 ؟یبر دیکجا با_

 :دمیکه متعجب جواب م ستیخودم ن دست

 نیرو پس بده ا فمیاما واقعا به تو چه؟ ک دیببخش_

   یتو دار هیعادت بد چ



و در  شهیم مونیبگه اما پش یزیچ خوادیم کنمیم حس

 :گهیم کنهیکه در سمت راننده رو باز م یحال

مطمئن بشم  خوامی، م رسونمتیم یریم ییهرجا نیبش_

  یستیاز دستم دلخور ن

مطمئنت کنم که  خوامیکارم م نیو منم با ا امینم_

به  نیاز ا گهیخودت اصال د یبرا فمیدلخورم ، اون ک

 .کنمیحمل نم فیبعد با خودم ک

 

و  فتمیراه م نشیو با سرعت خالف جهت ماش گمیم

م ازش دور بشم تا گمم کنه و دنبال خوامیبا دو م بایتقر

  ادین



سر و کله  یحوصله  چیو ه لهیتکم تمیلحظه ظرف نیا تو

که اتفاق  یکردنهاش رو ندارم نه تا وقت یزدن با لجباز

 رو کامل هضم نکردم. نمونیب  یافتاده 
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گذشته و  نمونیب یروز از اون عصر فراموش نشدن چند

نان همچ فممی، ک ستین امکشیاز زنگ و پ یخبر

 دستش مونده 



بهش زنگ بزنم چون هنوز هم اون بوسه رو  خوامینم

پا افتاده فراموش  شیاتفاق ساده و پ کینتونستم مثل 

 کنم 

 یخطرناکه ول کنمیکه دارم م یکار دونستمیاول هم م از

جنبه ام  یحد ، حداقل اعتمادم به خود ب نیخب نه تا ا

 حرف ها بود  نیباالتر از ا

اون بوسه رو  یشدم که ه دیاز خودم نااماالن کامال  یول

که در طول رخ دادنش تجربه کردم ،  ییهمراه حس ها

 زیچ کیهربار  نجاستیو جالب ا کنمیم یتو ذهنم پل

 یبودن لب ها یمثل گوشت کنمیتازه هم کشف م

و  دهیکه در ظاهر نشون م یزیاز اون چ شتریب شیلعنت



از  شیب یسیبود تازه خ نشییکه وسط لب پا یاون خط

 .دیرسیحد زبونش که اصال نرمال به نظر نم

ذهن  ذارهیکه نم بیو غر بیعج اتیجزئ نیهم ریتقص

نفس  کیرو بزنه و من بتونم  تیلید یام دکمه  چارهیب

 راحت بکشم 

 یب تینها گهید نیبه تکرارش هم فکر کردم و ا یحت

 دیبا نباریا ازیخود آ یچون به گفته  ییایح یو ب یادب

 یزیچ نیبگم من رو ببوس و خواستن همچ خودم بهش

 باختن شرط. نیبا دود شدن غرورم و همچن یمساو

 

ازش بخوام  یچه جور کنمیدارم فکر م میبه گوش رهیخ

 رو برام پس بفرسته  فیاون ک



و  دیو جدا از اون کل خواستمیکه داخلش بود رو م یفلش

 الزم داشتم. رونیب رفتمیم یکارت بانکمم وقت

 

به  کنمیبفرستم ، شروع م امکیبراش پ رمیگیم میتصم

  پیتا

 "برام بفرستش لطفا کیرو الزم دارم با پ فمیک"

لج نکنه چسبوندم ته جمله  نکهیا یلطفا رو فقط برا اون

 ام 

که خودم رو با نوشتن سرگرم  یطوالن یقیاز دقا بعد

 ادیکرده بودم ، جوابش م

وسط سالن خونه امه و فکر کنم  زیم یرو فتیک"

 "یکن کاریچ دیبا یدونیودت خوب مخ



، عمرا  رمیگیلبم رو محکم و پر حرص گاز م ی گوشه

 تو آپارتمانش  گذاشتمیاگر دوباره پام رو م

 ادیدومش هم م امکیپ

خودم ، تازه  یبرش دارم برا یدر ضمن فکر کردم گفت"

 "ادیخوشم م اتشیداره از محتو

 

 داشتم. فمیها تو ک یچ ادیب ادمی کنمیم یخدا ، سع ای
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داخلش  یخطرناک ادیز زیچ فهممیفکر کردن م یکم با

 پس مطمئنا فقط قصد داره بترسونتم  ستین

بشه پسش بفرسته ، شماره اش رو  یکنم راض کاریچ اما

 زنهیم جکتی. پس از خوردن چند بوق ررمیگیم

لب  ریو ز یگوش یبه صفحه  شمیم رهیخ متعجب

 ؟یچ یعنی پرسمیم

  کنمیو بازش م ادیهمون لحظه م امکشیپ

 زیم یرو فتیک کنمیتکرار م ینکن قانعم کن یسع"

 "وسط سالن خونه امه

 براش: سمینویو م دمیسر تکون م خسته



و گل  یبیج ی نهیحاال که اونقدر از اون رژ لب و آ"

فلش  یخودت ول یسرهام خوشت اومده برشون دار برا

 "س بفرست الزمشون دارمو کارت بانکم رو برام پ

 

 ادیزود جوابش م یلیخ

 یاز همه خوشم اومده با اون عکسها شتریاز اون فلش ب"

 "که داخلش بود یجذاب یادیز

من  گهیتو بغلم ، کدوم فلش رو م فتهیاز دستم م یگوش

 بود. فمیتو ک میفقط فلش کار

 کنهیبگردم که ادعا م یزیدنبال چ شمیعجله بلند م با

 داشیپ گردمیم ینه و متاسفانه هرچاونجا دست او

 .کنمینم



جواب  نباریکه ا رمیگیدوباره شماره اش رو م یعصب

گوشم رو  یزیقهقهه زدنش قبل از هرچ یو صدا دهیم

  کنهیپر م

 :گمیتا خفه بشه و م مونمیم منتظر

 تتیکه چقدر تو ترب فهممیم شتریب گذرهیم یهرچ_

من  یکامال شخص لیبه وسا یچ یعنیشده ،  یکوتاه

کنم  تیبرم ازت شکا تونمی. مهیقانون ریغ نیا یدست زد

 ...کنیو باور کن که م

 شـــــش آرومتر بگاز بتونم بهت برسم _

 

و خوشحالم که  ستیتو لحنش ن حیاز خنده و تفر یخبر

 :دهیبود، ادامه م نیهم قایبهش برخورده چون قصدم دق



در ضمن الزمه  ؟یگیم یچ یکنیم تیشکا یریم_

رو  فمیک یکنم اون روز خودت گفت یادآوری دوباره

اون حرکت  یتونست نمیخودت. حاال بگو بب یبردار برا

 م؟یو ببخش یرو فراموش کن قمیبه قول خودت عم

 

 چیکه انگار ه پرسهیم یعاد یآخرش رو جور جمله

 بشر پررو و حرص درار بود  نی. چقدر افتادهین یاتفاق

 دمیم رونیرو خسته ب نفسم

 رو پس بفرست  مفیک ازیآ_

 ١٠ کیببرش اتفاقا تا نزد ایقصد ندارم پسش ندم ، ب_

 شب خونه ام.
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 :گمیم یو جد محکم

برام  ادیاشکان ب زنمیزنگ م شیاگر نفرست ام،یمن نم_

 .ارتشیب

  

 :زنهیمکث آروم تر از قبل لب م هیاز چند ثان پس

 یهر جور راحت ستین یمشکل_

 یبکنم برا یکار نیهمچ تونمیکه نم ونستدیم خوب

 . زدیحرف رو م نیا نیهم

رو  یبگم پس بدون حرف گوش یچ گهید دونمینم

  کشمیو کالفه دو طرف موهام رو م کنمیروش قطع م



 آدم بشم.  نیا فیحر تونستمینم چوقتیه من

رو  فمیکه برم و ک پوشمیو با عجله لباس م شمیم بلند

 .فتادنیعقب ن نیاز ا ترشیتا کارهام ب رمیازش بگ

 

 

 یراو

آپارتمان چرتش رو  یمکرر تلفن مخصوص الب یصدا

 یسرش رو کم ریبهش بالشت ز تیاهم ی، ب کنهیپاره م

 بخوابه کنهیم یو دوباره سع دهیتکون م

رو مخ تلفن تکرار  یادیچند بار زنگ ز نکهیپس از ا اما

 یو عصب ادیم رونیتند خو از اتاق خواب ب ی، کم شهیم

 :دهیجواب م



 ؟یعزت یشده آقا یچ_

 زنهیبه دختر سمج روبروش م یچشم غره ا چارهیب یعزت

 :گهیو م

خانوم اومدن و اصرار داشتن که  هی یخان یآقا دیببخش_

 حتما بهتون خبر بدم.

 

که اعصاب خوردش اجازه فکر کردن بهش رو  ازیآ

 :توپهیم یبا همون لحن قبل دادینم

 اسمشون رو ازش بپرس_

فرصت  نکهی، قبل از ا ریحر یصدا دنیلحظه با شن همون

 :زنهیبگه ، لب م یزیچ یبده عزت



 بفرستش باال _

 ریناباور به تصو یشخندی. نکنهیرو قطع م یگوش و

راهرو نصب  وارید یکه رو یضیعر ی نهیخودش تو آ

  شهیو با دست مشغول مرتب کردن موهاش م زنهیبود م

راحت گرفت  ژنمیهم یبرا ادیب کردیرو هم نم فکرش

دختر  نیسر و کله زدن با ا دای. چقدر جددیخواب

 آورد. یسرحالش م

 دارهیو برش م خورهیدوباره زنگ م وارید یرو تلفن

 یعزت یبله آقا_



باال و مزاحمتون بشن  انیقصد ندارن ب گنیخانوم م_

با آسانسور  نییپا دیرو بفرست شونیکه شما امانت نی،هم

 هیکاف

 دشون رو بده به خو یگوش_

 

  دادیرو از دست م ییفرصت طال نیاگر ا عمرا

متعجبش  یکم ریحر یخشک و جد یادیز یبله  یصدا

 کنهیم

 رو بردار و برو  فتیباال ک ایب_

مجال حرف زدن و مخالفت کردن رو  ریبود حر مطمئن

 :دهینداره پس ادامه م



 قول دادم بهت که تا خودت نخوا..._

  امیاالن م_

 

که از دهنش  یپشت اون دو کلمه ا تیاز عصبان خندهیم

 پرت کرده بود. رونیبه ب

از اتاق  ریاندازه. غ یآپارتمان م یبه فضا یاجمال ینگاه

به  ریو مرتب بود و عمرا گذر حر زیخواب همه جا تم

سمت در  رهیم یراحت الیپس با خ خوردیاتاق خوابش نم

 تا برسه باال  مونهیو منتظرش م یورود

. اون روز پس از ومدیم یمنطق یحدبه نظر تا  رفتارش

 ریتعجب کرد که چرا حر نیریش یادیز یاون بوسه 

 چارهیب دیخب بعدا فهم یبرخورد کرده. ول یاونقدر عاد



 نیتجربه اش بوده و فکر کردن به هم نیتو شک اول

صد برابر  یباز نیا یادامه  یرو برا جانشیموضوع ه

 کرد. یم
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 یهم اشتها ششیساده و بدون آرا ی افهیق دنید یحت

  کنهیزدنش رو کور نم دید

شلخته اومده  یساده و تا حد یاونجور دونستیم خوب

 رو ثابت کنه.  یکه چ



رو از همون روز اول جذب  ازیخصلتش بود که آ نیهم

قصد جلب کردن توجهش رو  نکهیخودش کرده بود ، ا

 شت.ندا دنش،یدیکه م ییمثل اغلب دخترها

 :گهیبه داخل خونه م اشاره

 تو ایب یستادیچرا اونجا ا_

برم  دیبا اریو ب فی، ک شمیممنون مزاحم خوابت نم_

 ییجا

 

 تو خونه کشدشیبازوش م دنیو با کش شهیخم م ازیآ

و  یکنیم نیبهم توه یرفتارت دار نیهربار با ا_

  یبریسوال م ریرو ز مونیدوست



 نیو ح کشهیم نرویبازوش رو آروم از دستش ب ریحر

 :گهیرفتن سمت سالن م

 حرکات تو ایمن  یحرف ها_

و پس از برداشتنش مشغول  فشیسمت ک رهیم میمستق

 شهیم اتشیچک کردن محتو

 

راهرو و  نیب ینیتزئ واریبه د هیو تک بیدست به ج ازیآ

 :زنهیسالن طعنه م

  ستمیدزد ن_

 :دهیو بالفاصله جوابش رو م ارهیسرش رو باال م ریحر

  یفضول که هست یلو_



 ریتقص نیاگر منظورت اون عکس هاست که خب ا_

من جا  شیرو پ فتیفکر کردم عمدا ک ستیمن ن

مخ  یاز روش ها یکی نیا مایقد نمشونیکه بب یگذاشت

 بود  یزن

 

و خسته  زنهیلبش م یرو یبه خنده  یچشم غره ا ریحر

 :پرسهینکردن فلش قرمز رنگ م دایاز پ

 کجاست؟_

  ادیمجلوتر  ازیآ

 ؟یچ_

 فلش_



 :گهیم فیاشاره به ک ازیآ

 بغلش  کیکوچ بیهمونجا تو ج_

در  قشیبه اطالعات دق کنهیتر از قبل اخم م ظیغل ریحر

 و روش کرده. ریخوب ز دهیکه نشون م فیمورد ک

 اونجاست. شیاما فقط فلش کار کشهیبغل رو م پیز

 قرمزه کجاست؟_

 اندازه یشونه باال م ازیآ

 بود  یکی نیهم دونمینم_

 چیه کنمیرو باهاش جابجا م میکار یها لیفقط فا نیا_

  ستیتوش ن یعکس

 :گهیرفتن سمت آشپزخونه م نیو ح دهیسر تکون م ازیآ



داخلش نبود  یجالب زیو روش کردم چ ریدرسته ز_

 متاسفانه

 

 :پرسهیم ازیآ یاز باز جیگ ریحر

 ؟یچ یعنی_

 تو سالن  گردهیو برم زنهیقهوه جوش رو م ازیآ

 یتو هم مثل هر دختر نمیزدم تا بب یدست هیمن  یعنی_

 ایقرمز  حایترج یفلش یرو تو تیشخص یعکسها

 نطورهیهم قایدق دمیکه بله فهم یداریرنگ نگه م یصورت
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که با  یفیک یاون فلش رو تو چوقتیبود که ه مطمئن

 .گذارهی، نم برهیم رونیخودش ب

لبش  یرو که لبخند رو یاون آدم یحرفهاباور کرد  اما

اما شرارت پشتش کامال  دیرسیگرچه خسته به نظر م

 بود.  انیع

 

 ؟ینیشیچرا نم_

 ادیرو ز ریحر شیآت یشعله  شهیبودنش مثل هم لکسیر

 .کنهیم

 دهیرو نشونش م فیک



وسط سالن خونه ات برداشتم و  زیم یرو از رو میامانت_

 برم. دیبا گهید

 

  کنهیو صد مراهش ر ازیآ

 بعد برو  میرو حل کن نمونیب کیمشکل کوچ نیبش_

 

 خواستینم ازیرفتار سرخوش آ دنیکه پس از د ریحر

 یباال م یمهم نشون بده ، شونه ا ادیاون اتفاق رو ز

 اندازه 

 حل کردن وجود نداره یبرا یمشکل_

 گهیبردن د یبرا یخوب نیفرصت به ا نیخب پس بش_

 ادینم رتیگ



 تو؟ ایمن  ریگ_

جسورانه با فشار دادن هر دو شونه اش مجبور به  ازیآ

 :زنهیپچ م یو پس از زدن چشمک کنهینشستنش م

فرصت محسوب  کیمن  یبرا مینیهربار که هم رو بب_

 توئه یفرصت برا نیاالن ا میریگ یم جهیپس نت شهیم

 

و  زنهیبا تکون دادن شونه هاش دستش رو پس م ریحر

 :پرسهیتو آشپزخونه م گردهیرو بهش که داره برم

 رم؟یبگ شیمنم راه تو رو در پ یتوقع دار_

 

 :گهیاز همونجا بلند م ازیآ

 یهر جور خودت راحت_



 و اگر بردم؟_

 :دهیبا مکث جواب م ازیآ نباریا

 بگم. کیبهت تبر تونمیاونوقت فقط م_

 

بردن  ی، نه فقط برا رهیدستش به سمت شالش م ریحر

بده که اونقدر ها هم بهش نشون  خواستیشرط بلکه م

 . ستیدستش ن یفرمان باز کنهیکه فکر م

 

پر پشت و بلندش رو  یکه موها کنهیرو شکر م خدا

 تازه شونه زده بود

 یو تکون کشهیموهاش م یمو رو هم از دم موش کش

  دهیبهشون م



خطرناک  یلیخ تونهیعواقب کارش م دونستینم مطمئنا

 دکرینم یکار نیباشه وگرنه همچ
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تو سالن و  گردهیبا دو ماگ قهوه تو دستش برم ازیآ

بفهمه ساعت چنده حواسش کامل پرت  خوادیکه م یوقت

 نیبا ا خواستیکه مدت ها بود دلش م شهیم یدختر

 .نتشیبب ریدل س کیمنظره 

 



و  یسرخ یاما حواسش نبود و داشت دنبال کم ریحر

خودش برسه تا که به  گشتیم فشیخوش ته ک یبو

رو  رشیتاث دهید ایاون مرد به قول معروف دن یبتونه رو

حواس  یهمون لحظه هم جور نکهیبگذاره، غافل از ا

قهوه تو دستش  یرو پرت کرده بود که ماگ ها ازیآ

 اهیس عیاون ما زهم ا یکم یو حت شدنیداشتن چپه م

 بود. ختهیپارکت ر یرنگ رو

 

و  زنهیپلک م ازیآ دهیبه موهاش م ریکه حر یحرکت با

  ادیبه خودش م

تو دلش  یبیاندازه و ترس عج یپاش م یبه جلو ینگاه

  یهمه حواس پرت نیاز ا نهیشیم



 :ادیبه حرف م یجد یکم ناخواسته

 ؟یگردیم یزیدنبال چ_

 :پرسهیحواس م یو ب گردهیبرم ریحر

  ؟یدست زد فمیتو ک لیبه وسا_

 :دهیجواب ماما  زنهیحرف م یراجع به چ دونستیم ازیآ

 چطور مگه؟_

  ستیعطرم ن_

و  ادیبه خودش م ازیآ بیهمون لحظه با نگاه عج و

  ذارهیرو کنار دستش م فیک

 یرو خواستیم یچه جور ومدیخودش داشت بند م نفس

 بگذاره خدا داند. ریمرد تاث نیا



نشسته و  ریکه حر نهیشیم یهمون مبل یرو قایدق ازیآ

ش ماگ قهوه اش رو شونه ا یرو یبه اون تارها رهیخ

 دستش دهیم

  نمیموهات رو بب یذاریتا شرط رو نبردم نم یگفت ادمهی_

 

جرات  ازیآ یچند پهلو یکه بازم از حرفها ریحر

 دهیمثال چشم هاش رو تاب م رهیگیم

 نیبه قوان یتیاهم چیه خوامیخودت منم م شنهادیبه پ_

 البته فقط فکر کن یندم در ضمن تو فکر کن برد

 

اما بازم  ومدیخنده دار م ازیچشمش به نظر آ یها تکون

 یضربان قلبش م یرو رو رشیداشت تاث بیعج



به  یازیدختر ن نیا" کنهیگذاشت. با خودش فکر م

 "نداره ختنیعشوه ر
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موهاش کنه  یو بند دنباله  ارهیدستش رو باال ب خوادیم تا

 خوره. یزنگ م ریتلفن حر

و  زیم یرو گذارهیخورده اش رو م مینماگ  ریحر

 :دهیرو جواب م شیگوش

 بله مامان؟_



اون  نییدستش نداره باالخره پا یرو یکه کنترل ازیآ

، تار به تار  کنهینرم لمس م یلیخوشرنگ رو خ یموها

 اقی.هم زمان لرز و اشت کنهیرو با سر انگشتهاش حس م

 .رهیگیتمام وجودش رو در برم یبیعج

  

پرت  میحواسش از سفارشان نس ریت حرحرک نیا با

 "مونهیم ادمیچشم "با گفتن  ازیبه نگاه آ رهیو خ شهیم

 . کنهیرو قطع م یگوش

 نیفاصله بندازه ب یاز جاش تکون بخوره تا کم خوادیم

 نبود. نجایکه انگار حواسش ا یخودش و مرد

 نیانگشتهاش اجازه ا نیموهاش ب چوندنیبا پ ازیآ اما 

عمدا آخ  یول کنهیحس نم ی. درددهیکار رو بهش نم



تا بتونه ازش دور بشه چون  ارهیاز خودش درم یبلند

 یاون بوسه  یدوباره خاطره  خواستیدلش نم چیه

 کنهیرو حس م ازیشدن آ کینزد یزنده بشه و وقت یلعنت

 :گهیم زیتند و ت یکم

که فکر کنم طبق  یداد یقول هیبار  نیبرو عقب آخر_

 نبوده. شتریحرف ساده ب هیمعمول 

 :دهیعقب بکشه جواب م نکهیبدون ا ازیآ

که گفتم تا خودت  ادمهی نمیاما خب ا ادمهینه ، خوب _

 .کنمیتکرارش نم یینخوا

از  کنهیم یو سع رهیگیمچ دستش رو م یعصب ریحر

 موهاش دورش کنه



بهم بربخوره.  یکنیم یکار یحرف هات دار نیبا ا_

ه بردت کمک خارج از چهارچوب ب ییخوایتو م یوقت

 یرو بکنم جور نکاریمن بخوام ا یول ستین یمشکل یکن

 که خودم خجالت بکشم  یکنیرفتار م

چون همزمان تالش  یکشیخجالت م یتو خودت الک_

  یرو پنهون کن تیحس واقع یکنیم

 ه؟یمن چ یو حس واقع_

 

به گفتن چون نداره ضربان قلبت داره  یازین گهید اون

 .دهینشونش م

 



 نباریا" کنهیاش فکر م نهیس یبه دستش رو رهیخ ریحر

 به نظر برسه  یعاد کنهیم یپس سع "بازممی ارم  هم

 نهییکه پا یعزت یآقا نیمن اگر االن برم بغل هم_

 کیبارمه بغل  نیچون اول رهیهم ضربان قلبم باال م نمیبش

 ینجوریتو با اون همه تجربه ا نکهیا ی. ولنمیشیمرد م

 .رسهیول به نظر ممعم ریانگشتهات بلرزه غ
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 ریحر

 



 .نهیشیتو م شیغلط کرد پ یعزت_

 

بفهمم  تونمیلبهاشه که نم یرو یاون اخمش لبخند همراه

انگشتهاش  یول رهیگیفاصله م ینه اما خب کم ای هیعصب

ازش بخوام  یزبون شمیموهامه ، مجبور م نیهمچنان ب

 عقب بکشه

  ینیو رو به روم بش یراگر ب شهیبهتر م یلیخ_

 

  خندهیم بازم

  هیعال تیاالنش هم وضع نیهم_

 دمیرو نشونش م ظمیغل یها اخم

  ستمیاما من راحت ن_



تا اون  دهیبهش جرات م نیلرزش صدام متنفرم و هم از

که من خودم رو  یمقدار فاصله رو پر کنه و در حال کی

و  کنج مبل انداختم ، کامل بهم اشراف داشته باشه یرو

رو  شیلعنت یخودم اون لبها گرید ییها هیتا ثان یعنی نیا

 باهام فاصله داره... نچیکه فقط چند ا

 ینفس راحت کنمیپاهام فرصت نم یگذاشتن سرش رو با

 شمیو خم م کشهیبدبختم رو م یموها نییبکشم چون پا

 صورتش  یرو

 کاربلده. یادیاون ز ستیمنصفانه ن نیا ایخدا

 

 یکم خوامیکنم فقط م تتیاذ ستیآروم باش قرار ن_

  شمیخسته م یلیروزها خ نیاستراحت کنم ا



 

اما  "خب به من چه؟"جواب بدم  نجایکه ا نهیا درستش

 یقسمت چیام ه یآدم لعنت نیا شیپ یکه وقت ییاز اونجا

، دست چپم  ستنیاز بدنم گوش به فرمان من ن

آشفته اش رو  یبا موها یو باز خورهیناخودآگاه تکون م

 .کنهیروع مش

 .شهیکارم نم یو نگاه پر از شوقش هم مانع ادامه  لبخند

 

 یکنیرو م ریمنو ز یموها ینگام نکن تو دار یاونجور_

  کنمیمنم دارم مقابل به مثل م

 ؟یکنیبکنم تو هم تکرارش م یاالن هرکار یعنی_

 



به خودم  هویبگم آره که  خوامیپرت کارمه و م حواسم

  کنمیو بازم بهش اخم م امیم

 پررو نشو _

 

 یاجزا ریدل س کی تونمیو م بندهیرو م چشمهاش

 صورتش رو برانداز کنم.

راستش که به  یابرو یباال کنمیم دایپ زیخال ر کی

 ابروش تا حاال متوجهش نشده بودم. یخاطر موها

 

 :گمیو م کنمیانگشت اشاره روش رو لمس م با

 نمیبیم نجایخال رو ا نیباره ا نیاول_
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خال  هیپشت گوشت  دونمیوقته م یلیمن خ یول_

 یخوشگل دار

 :گمیو م خندمیم

 از همه است شتریب نهیزم نیچون تو دقتت تو ا دیشا_

 

  دهیموهام رو کش فهممیو م چهیپیتو سرم م یدرد

توجه  یبه هرکس یدیفهمیم یشناختیاگر من رو م_

 . دمینشون نم

 



. خورهیم یهر ساده اش تکون سختحرف به ظا نیبا ا دلم

 ما با هم؟ یحرف ها و تماس دستها نیا یچ یعنی

 من. یباشه حداقل نه برا یباز کی تونهینم گهید نیا

رو صورتش و  شمیخم م شتریب یآن میتصم کی یط

پلکهاش رو از هم وا  کنهیبرخورد م شینیبا ب مینیب یوقت

 :پرسمیو م کنهیم

 درسته؟ یباز کیکتحرف ها و حرکاتت همه تا نیا_

مونه ،  یچشمهام م ی رهیو همچنان خ دهیبهم نم یجواب

 :دمی. ادامه مکشهیکه انگار نفس هم نم یجور

خطرناکه نه تنها  یباز نیفکر کنم ادامه دادن ا ازیآ_

 دوتامون  یمن بلکه برا یبرا

 



و  کشمیلبهام ، عقب م یرو گردهینگاهش که برم با

که اونم حال  کنهیرها شدن نفسش مطمئنم م یصدا

 از من نداره  یبهتر

 نیبلند بشه و ح کنمیتکون دادن سرش مجبورش م با

 :کنمیبرداشتن شالم اروم اضافه م

 یمن منطق یواسه  یباز کی یرفتارها فقط برا نجوریا_

 . ستین

 

سمتش که همون  گردمیبرم شیمعن یاز سکوت ب یعصب

 :گهیلحظه م

 نیو ا یدار دخترا فرق یبا همه  یتو خودت گفت_

 .ذارهینم ریروت تاث زهایچ



 

زده بودم اما  نانیحرف رو با اطم نیمن خودم ا درسته

 .میبه کار ببر فیکث یقرار نبود حقه ها

 :گمیم یرفتن سمت در ورود نیو ح دارمیرو برم فمیک

بهتره ، خودم باهات  میراجع بهش حرف بزن یتلفن_

 .رمیگیتماس م

 چیموافقه االن ه یعنی زنهینم یحرف نکهیو ا ادیم دنبالم

 .ستیکدوم حالمون خوب ن

 شنومیاست که صداش رو م رهیدستگ یرو دستم

 یکنیکه تو فکرش رو م ستیاونقدر سخت ن زیچ چیه_

 .ستیمربوط به احساسات ن یهر ضربان تند نیو همچن

 



 ارمی. به روم نمهیبهم نشون داد طرفم چه آدم اشتباه بازم

 .بوده نیکه حرفش برام سنگ

  زنمیبه روش م یبزرگ لبخند

وگرنه عذاب وجدان  یگفت نویخوشحالم که االن ا_

 .گرفتمیم

 133_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

به ذهنم  یزیچ زنمیآسانسور رو م یکه دکمه  نیهم

سمتش که  گردمیبرم یشینما یشخندیو فورا با ن رسهیم

 :زنمیو آروم لب م رونیکامل از آپارتمانش اومده ب



 یها قتیاز دستم در رفته و حق یباز یرشته اما من _

 کنم.  کیتفک یباز ریاز مس تونمیدلم رو نم

 

،  نمیبیرو تو صورتش م خوامیکه م یحالت یوقت

و  دهیکه همون لحظه رس یسمت آسانسور گردمیبرم

 .شمیداخل م

اون نگاهش  ی رهیخ شهیبسته م ییکه در کشو یزمان تا

 .ونممیبگه ، م یزیچ خواستیکه انگار م

همراه اون نگاه  یعزت یبرا یسر یحس و حال بهتر با

 .شمیو از ساختمان خارج م دمیموشکافانه اش ، تکون م

 



به  نهیبش ی. حاال هکنمیبلندم رو تو دلم خفه م ی قهقهه

 خودش بگه لرزش دست و پاش از هوس بوده.

قرار  ریتحت تاث یکه مثال برا یحرف دوارمیام البته

 خودم استفاده نکنه. هیدادنش زدم رو عل

مثل قمار  قایبکنم تا ببرم. دق یسکیر هیوسط  نیا دیبا

 ماسه. یبهت نم یچیه یوسط نذار یزیکه تا چ

 

 

                                *** 

 

 ییزهایچ ییجاها هی دیبا یخوبه ، البته اگر ناراحت نش_

 بهش اضافه کنم. یدیجد



ار بود کمکت نرفته که من قر ادتی هیچه حرف نیا_

 برنامه باشم. ی سندهیکامل نو نکهیکنم نه ا

هستن و  یجالب یها دهیاعتراف کنم ا دی، با هیعال_

 .ادیاز آب درم یناب یبرنامه 

دستم بازتر  یکردیم ینترنتیاگر پخش برنامه ات رو ا_

قواعد  دیبا یکم ونیزیبود. چون تو چهارچوب تلو یم

 .میریرو در نظر بگ

 رو داده بود. شنهادشیپ هم ازیراستش آ_

 

 نیبه سمت ا رهیاسمش از زبان اشکان فکرم م دنیشن با

اصال به  کردمیکه فکر م یزیمدت گذشته. برعکس چ

گفتم و البته که بعد از  یبود چ اوردهیخودش ن یرو



 شهیمثل هم یعاد یلیگذشتن چند روز بهم زنگ زد و خ

 حرف زده بود.

گرفتم. زدن  شیدر پرو  ومدیکه ازم برم یتنها کار منم

 آقاشون. یخودم به سمت چپ کوچه عل

 

تا حاال که  یشروع شده بود ول دیکار جد یبردار لمیف

دادم  حیگذشته ،ترج شیبردار لمیف یجلسه  ۵از  شتریب

 نشم. یاون اطراف آفتاب

احساسات  یبرا یاون آدم ارزش نکهیا دنیبعد از فهم نه

 .ستیقائل ن

 ریو تاث دیکه از فوا مکنیم یرو جمع اشکان حواسم

 .زنهیکارش داره حرف م یرو ونیزیتلو



خودم با هم  شیرفتار دو پسرخاله رو پ ناخودآگاه

 ستنیهم ن ههیدرصد هم شب کی کنمیو اعتراف م سهیمقا

 شمال باشه قطعا اشکان جنوب خواهد بود. ازیاگر آ

پروژه  یکی نیا یمسحور برا یچرا به اندازه  یراست_

 .رنیگیسراغت رو م یبچه ها کل ؟یندار جانیه
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 :گمیو م خندمیجواب سوالش م در

کار  نیا ریمدت درگ نی، ا ستین جانیمسئله نداشتن ه_

اگر از  کنمیکار م یزیچ کی یرو یتو بودم من وقت



که  یو در واقع زمان کنهیذهنم قفل م رونیب امیخونه ب

 حایترج شهیباعث م رهیگیکردنش ازم م یکاوریر یبرا

 .انشینرم تا پا رونیاز خونه ب

 

با باز شدن در دفتر و  شهیبلندش مصادف م ی خنده

 .شهیم دهیاز برف د یموهاش اثرات یکه رو یازیورود آ

که  دهیاش نشون م ختهیخلق تند و صورت بهم ر اون

 بازم به خاطر عکس و امضا دم در معطلش کردن.

 دمیه راحت تر از قبل لم م، تاز خورمیجام تکون نم از

 سمتش  رهیو م شهیاشکان بلند م یول

بارش  ؟یشد سیتو چرا اونقدر خ ،یسالم خوش اومد_

 .ستین عیبرف که اونقدر سر



 یو روبرو ادیجواب دادن به سالم پسر خاله اش م بدون

  نهیشیمن م

هم معطل شدم  یدور پارک کردم و کل ومدین رمیجا گ_

 .نجایتا برسم ا

و رو به  رهیگیرو ازش م دهیکه اشکان بهش م یا حوله

 :گمینگاهش که برگشته سمت من ، م

 خودش رو داره  یدردسر ها یهر شغل_

 

 دهیبه اشکان و جوابم و م گردونهیرو برم حوله

 درسته و خوش به حال تو _

 



 دمیبهش نم یلحن طلبکارش رو پس جواب کنمینم درک

باز بود.  من و خودش یو اشکان لپ تاپش رو که جلو

 سمتش  دهیهل م

 .ارمیگرم م یدنینوش کیبرات  رمیرو بخون تا م نیا_

 

باهاش تنها بمونم. بعد از اون روز تو  خواستینم دلم

 امیبود هر بار هم که با پ دارمونید نیاول نیآپارتمانش ا

که  بردمیم شیبحث رو کوتاه پ میزدیحرف م یتلفن ای

 تیمیصم استمخویم ییجورا کیتمومش کنه. در واقع 

 اومده رو در همون حد نگه دارم. شیپ

 ؟یمن خوبم خدا رو شکر تو خوب_

 



و نم دارش آروم و  ختهیبهم ر یبه اون موها رهیخ

 :دمیجواب طعنه اش رو م لکسیر

 ممنون._

که  یبازم حرف بزنه ، بلند رو به سمت خوادیم تا

 :گمیدفتر وجود داشت م کیکوچ یآشپزخونه 

 اشکان  اریبمن  یهم برا یکی_

 ازیکه آ یپوزخند نسبتا بلند نیگفتنش ب "باشه" یصدا

 هی یاون خنده  یپ رهیو تماما حواسم م شهیگم م زنهیم

 آورد. یم ادمیرو  یمیقد ازیکه همون آ شیور
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 .رشیاونقدر راحت نزن ز یزنیم یحرف یوقت_

 

 یبه رو تسیاما خب قرار ن رمیگیمنظورش رو م خوب

 ارمیخودم ب

 کدوم حرف؟_

نصف وقتمون رو صرف  میبا هم قرار گذاشت یاز وقت_

 .میتو کرد ماتیچپ و راست شدن تصم

 

 نشم و همچنان آروم حرصش بدم  یعصب کنمیم یسع

 بودنم هستش یمبتد ریتقص نیمتاسفانه ا_



رو  گذارهی. آرنج هاش رو مکشهیرو جلو م خودش

  شهیتر م کیورتش نزدص یکار کم نیزانوش و با ا

 فکر کردم. یلیخ یکه اون روز زد یبه حرف_

 

که اونقدر تابلو آپ دهنم رو قورت  ستیخودم ن دست

 . باالخره بهش اشاره کرد.دمیم

 

 ؟یدار نیماش_

 

و  دمینه در جواب سوالش تکون م یرو به نشونه  سرم

 .گردهیبتونه ادامه بده اشکان برم نکهیقبل از ا



لپ تاپ و  یکردن صفحه  یغول برساون دوتا مش تا

و  خورمیمن تند تند قهوه ام رو م شنیمن م ینوشته ها

  زیرو م کوبمیپر سر و صدا م یخورده رو کم میفنجون ن

بدم بهم  رشییاشکان اگر الزم بود تغ رمیم گهیمن د_

 خبر بده.

 :پرسهیبه بلند شدنم م رهیخ اشکان

 شام و بعد برسونمت. میکجا؟ قرار بود بر_

 

رد و  نمونیکه ب نمیبیچشم م یرو از گوشه  ازیآ نگاه

  چمیپی. شال گردنم رو دور صورتم مشهیبدل م

کارتون طول  دونمیم گهیوقت د کی یباشه برا_

 .کشهیم



و تو خونه  برمیچون من فلش و م کشهینه طول نم_

 .نمیبش تونمینم سهی، کل تنم خ کنمیم شیبرس

 

و االن بلند شده  حرف رو زد نیکه ا یازیبه آ رهیخ

 یصورت خوش دونمیکه فرار کنم. م گردمیدنبال بهونه م

 که... ینداره که با پسرخاله اش برم شام بخورم در حال

 کشهیطول م قهیبخون دو دق ازیآ نیشما دوتا چتونه بش_

 باهات حرف بزنم. دیگفتم که با ریحر نی، تو هم بش

 

 :دهیجواب اشکان رو م ازیآ

بشم کارم ساخته است. بده  ضی، مر قهیدق کیتو بگو _

 .دمیفلش رو شب خبرش و بهت م



 :دهیرو به من ادامه م و

برسونمت چون هوا  ییجا هیتا  ایب یریتو هم اگه م_

 ناجوره.

 

، مستاصل به  ییایبهتره ب یعنیکه  پرسهیازم م یجور

 :پرسمیو م کنمیاشکان نگاه م

 .مونمیاگر کارت مهمه م_

 

 ی. اما با لحنرسونمتینرو خودم مکنه بگه مهمه و  خدا

عقاب داره  ههیکه شب ازیبه آ ینگاه میو ن بیعج

 :گهی، م کنهینگاهمون م

 .گمیبهت م یبردار لمیسر ف یاومد ندهینه حاال هفته آ_



بود ،  یمنتظر پارسا م دیبا ایاز اشکان که گو هردو

پا  شهیکه در شرکت بسته م نیو هم میکن یم یخداحافظ

 .رمیدربست بگ کیزود  یلیبرم و خ که کنمیتند م

بشم. حداقل عقلم  ازیآ نیقصد نداشتم سوار ماش اصال

 .دادیحکم رو نم نیاالن ا

 136_پارت

 یرمانطالعشطرنج#

 

 

تمام شال گردنم  یراهرو پله ها با نامرد چیتو پ قایدق اما

از دهنم  رفتیکه م یغی. به موقع جرهیگیرو از پشت م



درشت شده  یو با چشم ها مکنیخارج بشه رو کنترل م

 :توپمیمقابل صورتمه م قایرو بهش که دق

 ؟یکنیم یدار کاریچ_

 یمحکم کار_

 اندازم  یبه دو طرف راه پله م ینگاه

 ول کن شالم رو خفه شدم. ؟یشد وونهید_

 

شال گردنم  نییاما همچنان پا کنهیدستش رو شل م یکم

 و عمال من رو همراه خودش دارهیرو تو دستش نگه م

 .کشهیم



نداره  ی، صورت خوش امیولم کن خودم دارم م ازیآ_

 .نهیبب یاگر کس

 ریمس رییولش کنم تغ دونمی. مشهیم کیهوا داره تار_

 .یدیم

 

هنگام  تشیاون جد دنیخنده ام رو پس از د تونمینم

 گفتن حرف آخرش کنترل کنم.

 یو پس از ول کردن دنباله  کنهیبه صورتم اخم م رهیخ

از  شیب یو اون گرما رهیگیتم رو مشال گردنم دس

زده ام خنده ام رو خفه  خی یانگشت ها یحدش رو

 .کنهیم



و همون لحظه  رتشیگیاما محکمتر م کشمیرو م دستم

 .نشیکنار ماش میرسیم

 .کنهیو دستم رو ول م کنهیسمت راننده رو باز م در

سمت در راننده و قبل از سوار شدن  رهیهم م خودش

 :گهیم نیاشاره به ماش

 .ومدهین یبدو دختر تا کس_

 

 .چمیپ یو انگشتهام رو به هم م شمیم سوار

. من آدم دمیترسیم یباز نیداشتم از ا گهیخدا که د به

تمومش  گهیکه د گفتمیم دیراه نبودم. با نیادامه دادن ا

. بذار بگه کم آوردم مهم گمیکنه آره االن بهش م



 یزیطمئنم چجلو برم م نیاز ا شتریکه ب نهی. مهم استین

 برام نخواهد داشت. یمونیجز پش

 

 ؟یچرا ساکت_

 :پرسهیوم نیماش یبه فضا گردمیبرم

 رون؟یب یقرار بود با اشکان بر_

 

 ؟یپر از منظوره اما چرا به چه حق سوالش

 آره، چطور مگه؟_

 

منظورش رو گرفتم که  دهیفهم زمیاز لحن تند و ت انگار

 :گهیو م کنهیرو کمتر م نیسرعت ماش



 .میشرطمون فقط خودمون دوتا باش انیتا پا خوادیلم مد_

 یدوست خوبه برا کیدر ضمن اشکان  ده؟یقانون جد_

و اگر بخوام دوست  رمیپر بگ کنهیمن که داره کمکم م

 .دمیحتما بهت اطالع م رمیپسر بگ
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 مونیبگه که انگار پش یزیچ خوادیو م گردهیبرم چندبار

 .فهممیم شیاز کالفگ نویا ، شهیم

 :دمیم ادامه

 فکر کردم و ازت م... یلیمدت خ نیمن ا ازیآ_



گرفتم بردنم که  میفکر کردم و تصم یلیخ قایمنم دق_

 جلو بندازم.  یکم کیرو با چندتا تاکت کهینزد یلیخ

 

 :پرسمیمتعجب م یو کم زنمیم یعصب یخنده ا تک

 ؟یاونوقت چه جور_

 نینپا گذاشتن قوا ریبا ز_

 :دهیو ادامه م کنهیلحظه چراغ قرمز رو رد م همون

و در عوض  ذارمیپا م ری. قانون رو زینجوریهم قایدق_

 .دمیاش رو م مهیجر

 

 بگم. یچ خواستمیم رهیم ادمی ی. حتشمیم جیگ کامال



 :پرسمیم آروم

 ؟یچ یعنی نیا_

 

و  زنهیم ی، چشمک کنهیم دادیکه تو نگاهش ب یحیتفر با

رو  یسمت راستمون و دست یو فرعت چهیپیآروم م

 کشهیم

 بدم. حیبهت توض یعمل دیفکر کنم با_

 

 ه،یبه جمله اش فکر کنم و بفهمم منظورش چ خوامیم تا 

محکم و  یلیو خ زنهیام رو چنگ م نهیس یرو شال 

 بوسهیکوتاه لبهام رو م



 نیبه در ماش هیتن شل شده ام رو تک کنهیولم م یوقت

 .فرستمیم رونیرو به شدت بو نفس حبس شده ام  دمیم

 :پرسمیو م زنمیبار پلک م چند

 ؟یکرد کاریتو..تو االن چ_

 ...یبوس_

حرفش تموم بشه چون دست راستم رو محکم  ذارمینم

 اش  نهیشونه و س نیب ییجا کوبمیم

 ازیآ یکنیم یرو ادهیز یلیخ یدار گهید_

 

خنده اش رو کنترل کنه  کنهیم یداره سع نکهیا دنید

رو باز  نی. بدون فکر در ماشکنهیله ام بلند مدود از ک



در رو  شهیبشم متعجب خم م ادهیپ خوامیو تا م کنمیم

  زنهیرو م یو قفل مرکز بندهیم

اشم  مهیکردم و جر یقانون شکن ؟یکنیم یدار کاریچ_

 خوردم.

 

سکوت با کف هر دو دستم صورت  هیاز چند ثان پس

 :زنمیپوشونم و لب م یداغم رو م

 ادتیخودت هم  یحرف ها یبرات که حتمتاسفم _

  ستین

کنم و  کاریچ خوامیمن قبلش گفتم م ریشــــش حر_

 ادتیو الزمه  بوسمیرو نم یهر دختر یدر ضمن من الک

 .شناسمیبندازم دختر ها رو مثل کف دستم م



 

 سمتش گردمیو برم شمیمنفجر م هوی

مسخره ات رو تکرار نکن ، من  یجمله  نیاونقدر ا_

ادامه  گهیبهت بگم جا زدم و د خواستمین ماال نیهم

 چون طرفم رو اشتباه شناختم دمینم
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 .سوزهیخود مظلومم جلوش ، م یدلم برا چقدر

. بعد از اون کنهیحکم م نمونیاست سکوت ب قهیدق چند

 یزیحرف هام واکنشش فقط گرفتن نگاهش بود و تا چ

 به داد زدن ادامه بدم.دوباره  تونستمینم گفتینم



 

ضربه  یجوابم رو بده عصب ستیقرار ن شمیمطمئن م یوقت

 زنمیم نیبه در ماش یا

 برسم خونه. رید خوامیقفل رو بزن نم_

 :دمیرو بزنه ادامه م چیفرصت کنه سوئ نکهیاز ا قبل

حس احمق  نیاز ا شتریب ییخوایپس اگر م رمیخودم م_

 بزن. رو یبودن بهم دست نده اون قفل لعنت

 

 کنهیرو روشن م نیماش تمیبه جد تیاهم یب

 داشته باش. ییخوایهم م یهر حس رسونمت،یخودم م_

 یمتاسف باش ای یکن یازم معذرت خواه نکهیا یبه جا_

 ؟یدیبهم دستور م



چه برسه به  کنهیم تیبلندم گوش خودم رو هم اذ غیج

 کمیستریه ی هیکه متعجب برگشته و داره به گر یاون

از  فتهیدخترت پاش ب ینیمامان بب یی. کجانهکینگاه م

 یچه جور فهممینم" یگفتیکه م ییهمه اون آدمها

تره. چقدر پز اعصاب آروم من رو  وونهید "بزرگ شدن

 بهشون. یداد

 

تا بتونم  کشمینفس م قیو عم بندمیهام رو م چشم

حال دل احمقمه  یاشکهام رو کنترل کنم ، اشک من برا

وبه روم در کمال وقاحتش انجام مرد ر نیکه ا ینه کار

 داد.



و  کنمیحس دستهاش دور صورتم چشمهام رو باز م با

 که درست روبروم قرار داره. نمیبیصورتش رو م

 نیا فهممیکنم چون نم کاریچ دیاالن با دونمینم_

 اما... دمتیمن قبال هم بوس ه؟یرفتارت به خاطر چ

 

و ر یا گهید یحرف ها خواستیدلم که م لیم برخالف

 وسط حرف زدنش پرمی، م ارمیبه زبون ب

 کیام با  یمن دختر یتمومش کن خوامیگفتم که م_

که دوست داره روزهاش رو باهاش  یرنگ یبسته مدادها

روشن و شاد  یها یرنگ بزنه. حس هاش رو همراه رنگ

 نیا دیخفه اشون کنم بگم آروم باش یه تونمینم نهیبب



دور و برت  یرهامن با دخت گمی. بازم مهیباز کیفقط 

 اما.... کنمیفرق م

 

به اون همه دقتش لب  رهیو خ دمیدهنم رو قورت م آب

 :زنمیم

 .ستمیکردن با دلم ن یاما آدم باز_

 

چون مطمئنا  زنهینم یکه سکوت کرده و حرف خوشحالم

 .زنهینم یخوب یلیخ یبخواد جوابم رو بده حرف ها

غش که دا یهمراه اون دستها کنهیداره نگاهم م همچنان

 صورتم رو قاب گرفتن.

 :گمیتا ولم کنه و م دمیسرم رو تکون م یکم



 .رمیدر رو باز کن خودم م_

زود  یلیو خ زنهیقفل رو م یحرف چیه یکه ب بهیعج برام

رو  یزیچ دیبشم اما قبل از رفتن با ادهیتا پ کنمیبازش م

 .گفتمیم

هم  یساده  یدوستها یحت تونندیاز آدما نم یبعض_

 باشن.
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توجه  یب بندمی. در و که مشمیم ادهیزود پ یلیو خ گمیم  

 نیبه زم دهیکه انگار نرس یبرف یسیبه برخورد باد و خ



 یاصل ابونیسمت خ رمیصورتم م یآب بشه، رو خوادیم

 .مونمیو منتظر دربست م

بغض  نکهیکار ممکن رو انجام دادم اصال هم به ا نبهتری 

 .کنمیتوجه نم "ینامرد یلیخ" زنهیم داره داد مدل نیسنگ

   

             

                                         ** 

 

مونده و  یبردار لمیفقط دو جلسه از ف ریحر یچ یعنی_

 معرفت. یب یبه ما بزن هی یومدیتو هنوز ن

 



 کنمیم نییکه دارم اوراق جلو دستم رو باال پا یهمونجور

 :دمیم دهیترس یرو با حالت جواب مرجان

 هستم. یمن چقدر آدم بد ییوا_

دلش  یکی دیبابا شا یزهرمار چقدر زود مغرور شد_

 کار کرده باشه. نیو من رو مامور ا نتتیبخواد بب

 

 گفت؟ ی. مرجان چستهیا یاز حرکت م دستم

 است.  دهیمنظورم سپ یچرا الل شد یه_

 :گمیم دمیکه اصال اون قسمت از حرفش رو نشن جوری 



 خوامیبهت که گفتم چقدر سرم شلوغه و در ضمن م_

به غرور نداره تو که من رو  یباشم ربط یحرفه ا

 .یشناسیم

 ؟ییایهم نم یاکران خصوص یبرا یعنی_

 اووووه کو تا اون موقع _

و  نیاشکان مطمئنا بهت گفته تدو یچونیپیم یبازم دار_

 یلیخ یعنی نیپشت سر هم انجام شده ا یلمبرداریف

 نمونده.

 

که  دمیبحث کردن آخرش بهش قول م یاز کل بعد

 کیو براشون ک ششونیپ رمیم یلمبرداریروز ف نیآخر

 .برمیهم م



. کار میقبل یزندگ نیمدت برگشته بودم به روت نیا تو

بود  ریکه از دستم به شدت دلگ یکردن با استاد اعتماد 

 یصفا یو رفتن به سالن تئاتر محسن هرچند بدون ال

 نیباز شدن ذهنم بهتر یرو نداشت اما بازم برا یشگیمه

 تئاتر. یها شنامهیبود و نوشتن نما نهیگز

 

از مغزم  ییرو هم جا "فکر کردن ممنوع"بزرگ  یتابلو

که  یباشه و نرم سمت دیگذاشته بودم که قشنگ جلو د

 سرد ولش کرده بودم. ابونیتو همون خ یهمون شب برف

بود چون برعکس  بیبرام عج که رفتار اون آدم هم البته

 به خواسته ام احترام گذاشت.  نباریا شهیهم



 یفکر ها یخوشحالم گرچه گاه ممیاز تصم هنوزم

 اما بازم قابل کنترل بود. زدیبه سرم م بیو غر بیعج

رو چک نکردم  شیاجتماع یهم صفحه ها کباری یحت

پر از منظور  یو چشمها یور هی یاون خنده  یاما جور

که انگار سالهاست  بندهیلو چشمهام نقش مو حرفش ج

 .شناسمشیم

 ینقطه  یرو گردمیدارم برم ستیمن حواسم ن یخدا

تا بتونم تمرکزم رو  دمیاول. سرم رو به شدت تکون م

کارم اما همون لحظه مامان با ظرف  یبرگردونم رو

 تو اتاقم. ادیکه تو دست هاشه م یا وهیم پسیچ

 "از خونه؟ یرینم رونیب چرا"من باز نخواد بپرسه  یخدا

 



 ؟یرینم رونینگرانم تو چرا از خونه ب زمیعز ریحر_

 

 :گمیم یدیتکون دادن سرم تاک نیو ح خندمیم خسته

کرده نه  دمیتهد یدلم به خدا نه کس زینگران نباش عز_

که  یدونیو م کنمیرو کشتم فقط دارم کارم رو م یکس

 .ستمیاهل سرما و زمستون هم ن ادیز

 

 :پرسمیظرف تو دستش مبه  رهیخ

 منه؟ یاون برا_

 آره یاگر راستش رو بهم بگ_

 



و بازم  ارمیدرم هیگر یاز اون نگاه مشکوکش ادا خسته

با مامان کنار  تونهیبابا ، فقط اون م شیبرم پ شمیبلند م

 .یبهش داد یچه طاقت و صبر ایخدا ادیب
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بزرگ  یو باز و جعبه  در عقب نهایماش فیبه رد رهیخ

 یصندل یمصرف از رو کباریرو همراه ظروف  کیک

 یرو ذارمشونیم اطی. با احتدارمیبابا برم نیعقب ماش

 .نیسقف ماش



 یباال باالها نیا ییجا کیتو  یلمبرداریروز ف نیآخر

 خیچطور  چارهیعوامل ب کردمیتهران بود و داشتم فکر م

 .دیبار ینمچند ساعت گذشته. باز خوبه  نینزدن ا

کنارم  یبا حس کس کنمیو فقل م بندمیرو که م درها

 :گهیم ییکه صدا کشمیم غیبلند ج

 .یدیقدم هام رو نشن یبابا نگو که صدا یا_

 :دمیرو م انیجواب ک دهیجون و کش یب

 .یشد کیدزد بهم نزد کی ههیچون شب دمینه نشن_

 کیو پالست کیک یو پس از برداشتن جعبه  خندهیم

 :گهیهستن م هیکه بق یریاشاره به مسظرفها ، 

 رو ببرم ، سالم  کیک نیاومدم ا_



 که نکردم. رید یراست ؟یکنیم کاریچ نجایسالم ، تو ا_

چقدر  ینیبی، نم رنیگیپالن رو م نینه دارن آخر_

 ساکته. در ضمن من االن جزو گروه عواملم

 .یبابا عضو گروه عوامل ، خسته نباش_

آخر  یکه بتونم صحنه  کنمیم و قدم هام رو تند خندهیم

رو  نیاز ا شتریب تونستمیم خواستی. هرچند دلم منمیرو بب

شده خودم رو کنترل  یاما الزم بود به هر بهونه ا نمیبب

 کنم.

 

 :پرسمیو م میشیم کیداره نزد یبیکه سراش یتپه ا به

 .یبردار لمیف یبهتر نبود برا نیاز ا شنیلوک_



 .هیکه عال وشیو_

 

 یو چشمها نمشونیبب تونستمیم نجایاز ا گفتیم راست

که من بهشون  شنیزوم م یآدم ینفر رو نیخائنم اول

 اخطار داده بودم نگاه کردن بهش ممنوعه.

کردنش بود و  یخب االن اون تمام حواسش به باز یول

 رو نگاه کنم. لمیفقط پالن ف خواستمیتازه من م

 

د و بو ی)نقش اول زن( واقعا عال "نیژ"نقش  گریباز

 الیخ یخوشحال بودم که آرزو غرورش رو مقابلش ب

 شده بود.

 



. تک تک در سکوت  شنیمتوجه اومدنم م هیکم بق کم

 سمتم. ادیو مرجان م ارنیدستشون رو برام باال م

 :زنهیو اشاره به اشکان پچ م میکنیهم رو بغل م محکم

 به شدت کالفه است._

 :دمیخودش آروم جواب م مثل

 سرده. چقدر مونده؟ یلیخ دمیبهش حق م_

  یبه سالمت میریتموم بشه ، پالن آخر رو م نیا_

 خب خدا رو ش..._

 

 شهیبلند کات گفتن اشکان باعث م یلحظه صدا همون

 .میتو جامون بپر
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 یراو

 

رو چرا تکرار  یقبل الوگیپسر حواست کجاست د_

 ؟یکنیم

 

و  دهی، تند سر تکون مکه زده بود  یاز گند یعصب ازیآ

 .میدوباره بر زنهیاشاره م



و  کنهیزن مقابلش اما دستهاش رو دورش حلقه م گریباز

 شیکه پر از زغال و آت یرفتن سمت منقل بزرگ نیح

 :گهیبود ، م

 .زنمیم خیواقعا دارم  خوامیمعذرت م_

 

 :زنهیداد م یکالفه اشاره به عوامل اشکان

 فقط. قهیپنج دق_

رو ماساژ  شیشونیانگشت شصت و اشاره پکه با  ینیح و

 .فتهیم رینگاهش به حر دهیم

 کنهیلب زمزمه م ریو ز دهیسر تکون م یعصب یکم

 "دونستمیم دیبا"



 ادیجلوتر م شه،یمتوجه نگاه اشکان م ریلحظه حر همون

 :گهیو همزمان م

با  ؟یخودت ساخت یبرا هیا افهیچه ق نیسالم بداخالق ا_

کوکه که کار داره تموم  فشونیخودم گفتم االن همه ک

 .شهیم

 :گهیو اشاره به پارسا م شهیاز جاش بلند م اشکان

 مراقب زمان باش _

ادامه  ومد،یبه نظر م یپر انرژ بیکه عج ریرو به حر و

 :دهیم

  ؟یشد یطرفا آفتاب نیسالم ، چه عجب ا_

  رمیکه چقدر درگ یدونیحرف رو نزن م نیا گهیتو د_



 

  رهیگ یلبخندش جون م اشکان

 .یبگو که تمومش کرد_

  انشینمونده تا پا یزیخب چ ینشو ول دینا ام_

 دختر. یتو معرکه ا_

تو  رهیو فرو م شهیکه خار م یبا خنده و چشمک ریحر

 :زنهی، لب م ازیآ یچشمها

پالن ها  نیا ییجا نی، حاال واقعا الزم بود همچ دونمیم_

 .دیریرو بگ

 یحس هارو برو از خودت بپرس با اون  نیا_

 نامتعارفت هنگام نوشتن.



من  ریزده بودم تقص نیبهار تخم لیمن زمانش رو اوا_

 .ستین

 

 گرید ی هیثان ٣٠که  کنهیاعالم م اریلحظه دست همون

برداشت رو  یشماره  ریحر یبرداشت و وقت یبرا رنیم

 :پرسهیمتعجب از اشکان م شنوهیم

 ؟یچ یعنی نیا_

 :دهیمجواب  ازیبه آ ینگاه میپس ن اشکان

و به خاطر ما مرام  ستیحالش خوب ن ادیز ازیآ_

به  لمیتا ف میریچند پالن رو بگ نیگذاشت اومد ا

 جشنواره برسه.

 



 کشهیقلبش سرش داد م کنهیهمون لحظه حس م ریحر

و  کنهیبرگرد و نگاهش کن اما خودش رو کنترل م

که با خودش  یکیبه ک کشونهیتابلو بحث رو م یلیخ

به بازوش  یکوتاه یاز زدن ضربه  آورده و اشکان پس

 سر جاش گردهیبرم

 لیتحل یواقعا جا سایکنارم وا ایدستت درد نکنه حاال ب_

 مدت. نیبود ا یهات خال

  

 :گهیبا خنده م پارسا

 نجایا میما ول معطل بود یعنی نیممنون داداش ا_

 



اصال حواسش به نگاه  ریو حر خندنیتاشون بلند م سه

 .ستین ازیآ زیو ت رهیخ
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حواسش به کل از  ریحر دنیکه فقط به خاطر د یازیآ

 بودنش پرت شده بود. نیدورب یجلو

ماه گذشته رو با خودش در جدال بود که  کی تمام

 ییهوی یها دنید نیدلش رو به هم یبهش زنگ نزنه ول

 غیهمون رو هم در ریخوش کرده بود که خب حر

از مرجان که داشت به اشکان  یاتفاقتا امروز که  کردیم



باعث شد تمرکز  نیو هم ادیبود قراره ب دهیشن گفتیم

 بده. تکارش از دس یرو برا شیشگیهم

نداشت  یفیهم که اصال تعر شیجسمان تیوضع اما 

 .ختیر یبهم م شتریاعصاب نداشته اش رو ب

 نیدورب یزنده  توریبود پشت مان دهیرو د ریهم حر االن

خودش رو بکنه کامال  یسع شدیباعث م نیها و هم

 .ادیبه نظر ب یعاد

خودش فکر کنه تونسته  شیدختر پ نینبود ا قرار

تونست دروغ بگه  یمغلوبش کنه. اما به خودش که نم

نگاهش کنه و بازم  ریدل س کیبرگرده  خواستیدلش م

 اسمش رو صدا بزنه  دهیسر به سرش بذاره تا اون کش

 



 کات_

از دست خودش  ی. عصبادیخودش ماشکان به  یصدا با

زن  گریکه باز یدیشد یهمراه اخم ها رشیو ذهن درگ

 :گهیمقابلش رو کامال معذب کرده بود ، م

 .خوامی، معذرت م شهیتموم م گهید نباریا_

 

که  یریحر یحت یخان ازیاز رفتار آ کننیتعجب م همه

 .زدیم یدیجد تمیضربان دلش هر لحظه رو ر

 

هم کات دادن باالخره اون پالن رو  گهیاز دو بار د بعد

 الوگیکه خوشبختانه د یپالن بعد یبرا رنیو م رنیگیم

 راحت تر گرفته شد. یلینداشت و خ



 کشهیبعد کات گفتن اشکان م انیکه ک یصوت بلند با 

خوشحال  ریو حر کشنیو داد بلند هو م غیهمه همراه ج

صحنه رو از دست نداده تک تک به همه  نیا نکهیاز ا

فقط  شهیم کینزد ازیبه آ یو وقت گهیم دیسته نباشخ

 نکهیمشکوک نشن بدون ا یزیبه چ هیبق نکهیا یبرا

 :گهیم یرسم یلینگاهش کنه آروم و خ

 .یخان یآقا دیخسته نباش_

نقش زن  گریسمت باز رهیو م گذرهیزود از کنارش م و

 کرده بودن. چشیکه پتو پ

 

 "یت خواستخود" گهیلب م ریو ز زنهیم یپوزخند ازیآ

به  یفکر هویکنه اما  کاریچ خوادیم دونستینم قایدق



 نیجواب ا خواستیدلش م بیبود و عج دهیذهنش رس

اگر  یبده که دلش خنک بشه حت یرو جور ریرفتار حر

 .شدیخودش گرون تموم م یبرا
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شونه اش بود  یپالتوش که رو یها نیرو از آست دستش

 گریباز یانیسمتش و مقابل سارا ک رهیو م کنهیرد م

اون  یبود رو هیهم اهل حاش یلینقش اول زن که خ

 :گهیو دم گوشش م شهیخم م یخامه ا ینیریش



بهت نداشته باشم اما  یکار گهیگرفته بودم د میتصم_

شدم. راستش تموم کردن  مونیپش دنتیچرا با د دونمینم

  یدیپسش م یغرامت داره و تو هم به زود یباز

 

گونه اش  یرو رو شینیببوستش ب خوادیکه م یبا حالت و

و بلند ادامه  زنهیم یچشمک دنیعقب کش نیو ح کشهیم

 :دهیم

 شور نباشه ها حواست باشه. ادیز یشبیسوپت مثل د_

 

سارا  زیت یو نگاه ها ریحر یوق زده  یچشمها مقابل

 دنیبره که همون لحظه با د گردهیبرم ارشیو دست یانیک



. با باال بردن دستش زنهیم یبزرگ تر شخندین هیبق نگاه

 :گهیبلند م

 .شتریب یها یهمکار دی، به ام دیدوستان خسته نباش_

 

تا بره سمت  رهیباال م یریراحت از سراز یلیخ و

 .نشیماش

 

که به زور اشک هاش رو کنترل کرده  یریحر چارهیب

تمام اون  نیله شده نگاهش رو ب یبود و با غرور

 چرخوند. یمتعجب م یچشمها



و  کشهیم یقیعم یادیحرکت مرجان سمتش نفس ز با

 گریبه اون خانوم باز یها لبخند مسخره ا وونهیمثل د

 :زنهیم

مامانم براش  شبیو د مهییدا یمیدوست صم ازیآ_

 سوپ فرستاد وگرنه....

بچه ها  میکن میرو تقس کیک میبر ایب زمیعز ریحر_

 .زننیم خیدارن 

 

بهش زده  یاخطار ییجورا کیان که حرف مرج نیا با

و بدون حرف همراه مرجان  مونهیبود ، حرفش نصفه م

رو روش گذاشته  کیکه ک یکیپالست زیسمت م رنیم



مصرف رو آماده  کباری یداشت ظرف ها انیبودن و ک

 .کردیم

اما  شنیهمه دوباره به کارشون مشغول م بایتقر

 سمتشون. رهیم یعصب کمی  اشکان

صورتش کنترل  یرو یاشکان و اخم ها دنیبا د ریحر

 :گهیو با بغض م دهیاشکهاش رو از دست م

 کر... یکار نیچرا همچ دمینفهم خورمیقسم م_

 

نگهش  هیو پشت به بق رهیگمی رو  فورا بازوش اشکان

 دارهیم

  ریشــــش خودت رو کنترل کن لطفا حر_



بودن ادامه  ستادهیو مرجان که نگران ا انیرو به ک و

 :دهیم

آب  کی، مرجان  دیکن میرو تقس کیلطفا زود اون ک_

 .فتهیداره پس م نیا اریب

 

 یپالست زیم ریز یاز بسته ها یفورا آب معدن مرجان

  ریدست حر دهیو پس از باز کردنش م ارهیدرم

نشده که تو چرا رنگت  یزیبخور قربونت بشم ، چ_

 ده؟یپر
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رجان رو بده پس با همون نگاه جواب م یچ دونهینم

 کیو  رهیگیدرمونده اش آب باز شده رو از دستش م

 یکه بدتر حس خفگ فرستهیم نییقلپ همراه بغضش پا

 .دهیبهش دست م

 به مرجان گردونهیآب رو برم یبطر

 .ستیبرم حالم خوب ن دیمن..من با_

 یریجا نم چیتو ه_

ادامه و اخم اشکان براش نامفهومه که خود اشکان  تحکم

 :دهیم

،  یخودت ساخت یهستش برا ییچه حال و روز نیا_

 .یکنیبزرگش م ینشده. خودت دار یزیچ



 

دم گوشش  ازیآ ادیم ادشیاون لحظه است که  تازه

عوامل نسبتا  ی هیحرف زد و در واقع فاصله اشون با بق

 یجمله  یانیکه اون دختره سارا ک نیدر ا یبود ول ادیز

نداشت. پس دوباره تکرار  یبود شک دهیآخرش رو شن

 کنهیم

 برم. دیمن با_

رو  یخان یهمه اون رفتار آقا یاگر االن بر ریحر_

 رندیگیم یجد

 ریحر ی هینگاه آماده به گر یو وقت گهیرو مرجان م نیا

 :دهی، ادامه م نهیبیرو م



 یزیچ چیکه ه میدونیو م میشناسیرو م یخان یما آقا_

 یانیار کن. سارا کرفت یعاد یلیپس خ رهیگینم یرو جد

االنش هم  نیاست هم عهیو شا یساز هیحاش یخدا

 ....یمطمئنم کل

 مرجان لطفا_

 

خب  یول دهیادامه نم گهیاخطار اشکان ، مرجان د با

و با  ادیبه خودش ب ریحرف هاش باعث شده بود حر

که  یانجام ندادم ، کس یمن که کار اشتباه"خودش بگه 

 "نهیم احمق و خودباسترس داشته باشه اون آد دیبا

 



و مشغول  هیبق شیبرگرده پ خوادیکه م یلحظه ا اشکان

 :گهیم یبشه ، جد لیجمع کردن وسا

 .میزنیبعدا با هم حرف م_

که  انیسمت ک گردهیو برم دهیفقط سر تکون م ریحر

 .کنهینگران داشت نگاهش م

به  یکم هیبق یاونجا که به خودش اومده و رفتار عاد از

کرده بود، همراه  دوارشیکرده ، امشک ن یکس نکهیا

 انیک یتو بازو کوبهیبا شونه اش م یفیلبخند ضع

 ؟یکنینگاه م یدار یخاله زنک به چ هیچ_

 :پرسهیاما با همون لحن و نگاه نگران آروم م انیک

 م؟یاالن بر نیهم ییخوایم ؟یخوب_



 

نجات  یاندازه وسطشون و برا یخودش رو م مرجان

 :گهیو بستن بحث م ریحر

جمع کن که ما  شیبدو همه رو دور آت زمیعز انیک_

که  ری، بذار اعتراف کنم حر میاریها رو ب کیک

هوا و  نیباشه اصال االن تو ا یخوردن کتیهرچقدر ک

 حال خوردنش رو نداره.  یدما کس

 

 :دهیحرف زدن مرجان ، جواب م یممنون از عاد ریحر

 باور کن. شهیخوب م میبخور ییاگر با چا_

 

  شیسمت آت رهیو م دهیتکون م یسر انیک



 رو بدم بشیترت تونمیم نمیبذار بب_

 .میکنیرو تموم م کیممنون ما هم االن برش ک_

 

 رهیگیرو محکم م ری، مرجام مچ دست حر رهیکه م انیک

 یکه اومد یو مثل وقت اریخودت ن یبه رو یزیچ چیه_

و تو  میدیرو د یخان ازیرفتار کن. ما فقط حرکات آ

 خب؟ ،یمرتکب نشد یتار اشتباهرف چیه
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، پشت سر  خواستیکردن م هیکه دوباره دلش گر ریحر

 دهیهم سر تکون م

کرد تازه اشکان هم گفت  یکار نیچرا همچ دونمینم_

  ستیحالش خوب ن

دختره سارا  نیبه ا ییزهایچ کیفقط خواسته  گمیمن م_

خورده از دست  یحرص چه یدونیبفهمونه چون نم یانیک

 دمیم حیبرات توض شتریمدت. حاال بعدا ب نیرفتارهاش ا

 .میبر ایب

بدونه در مورد  شتریب خواستیلحظه اصال دلش نم نیا تو

 نیهم هم هیاون دوتا با هم و خوشحال بود که ممکنه بق

 کرده باشند.  ازیا یرفتار احمقانه  یفکر رو در باره 

 



 

 شیرگ پر از زغال و اتزود همه دور منقل بز یلیخ

 یبا کل ریکه حر شنیم یکیجمع و مشغول خوردن ک

 ذوق انتخاب کرده بود.

رفته بود  ادیز یسرما لیهم به دل یانیسارا ک خوشبختانه

با همه حرف  شیقبل ی هیبا همون روح بایتقر ریو حر

 .شهیگروه هم آشنا م دیجد یبا اعضا یو حت زنهیم

، اشکان اشاره به  رهیم یکیکم کم هوا رو به تار یوقت

 کنهیساعتش م

و بازم از همتون  شهیم ریداره د یلیخ گهیبچه ها د_

و فشرده  نیسنگ یلیپروژه خ نیا دونمیم کنمیتشکر م

 .کنمیبگم بهتون افتخار م دیبود و با



پراکنده  تیزود جمع یلیو خ دنیجواب م مانهیصم همه

 جمع کردن یبرا مونندیو دوستاش م انیفقط ک شنیم

 .شیمنقل و آت

هرچه زودتر به  خوادیو م کنهیم یهم خداحافظ ریحر

برسه و برگرده به اتاقش تا راحت تر بتونه  نیماش

 کنه. لیاز رفتار اون آدم رو تحل دهیچیخودش و افکار پ

تو  یو هرچ ازیبره سراغ آ زدیبه سرش م یکه گاه البته

 یجور دینبا یول رونیب زهیبر میدلش هست و مستق

که اون آدم فرصت طلب به خواسته اش  کردیم رفتار

 برسه.

 



 نهیبیکه مرجان رو م ومدهین رونیکامل از پارک ب هنوز

 سمتش  ادیداره م

 تا حرفش رو بزنه مونهیو منتظر م دهیم نییرو پا شهیش

 کردمیکاش بهت اصرار نم خوامیدلم معذرت م زیعز_

 یفرصت برا نیهم نبود گفتم بهتر دهیامروز که سپ یول

 ... نکهیا

 

تازه اون لحظه متوجه  ریو حر خورهیحرفش رو م واضح

 .زنهیم جیچقدر گ دادینشون م نی، هم شهیم دهینبود سپ

 :دهیادامه م مرجان

رو  نیماش تونمیم ستیحالت خوب ن یکنیاگر فکر م_

 .امیببره و باهات ب انیک یاز دوستا یکیبدم 



 خونه. رمیم میدلم ، خوبم. مستق زینه عز_

 . خداحافظ.کنمیبرو معطلت نم یشحالم که خوبخو_

 

 یبا یو پس از با دهیرو م شییجواب بوس هوا ریحر

 اندازه. یرو راه م نیکردنش با دست ، ماش
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و بازم اسم  خورهیزنگ م شیبار گوش نیچندم یبرا

 بنده یصفحه اش نقش م یاشکان رو

 یبا اون موها یو همونجور کشهیم یکالفه ا پوف

 کنهیو تماس رو وصل م کشهیتخت دراز م یرو سشیخ



 بگو اشکان_

 یبرا یقانع کننده ا لیدل دوارمیو ام شتیپ امیدارم م_

 .یاون کار احمقانه ات بهم بد

 چیه نیو همچن کنمیمتاسفم که در رو برات باز نم_

. داروهامو خوردم و دمیدر مورد رفتارم بهت نم یخیتوض

 بخوابم. رمیگتخت ب خوامیم

کنترل صداش رو  الشیخیب شهیاز لحن هم یعصب اشکان

 :دهیاز دست م

غش کنه از  تیاون دختر کم مونده بود وسط اون جمع_

 ادبانه ات. یرفتار ب



جات ازم تشکر  یب یدخالت ها نیا یاشکان به جا_

و قطع کن تا به خوابم  یلمبرداریتموم شدن ف یکن برا

 برسم.

حرف بزنم اول از  ریبا حر نکهیاز ا قبل خواستمیباشه م_

 تو بپرسم.

 ؟یدست از سر من و روابطم بردار ییخوایم یک_

 دمیوقته فهم یلیبه روابطت نداره ، خ یربط چیه ریحر_

 .یکنیرو شروع م یمسخره ا یچه باز یدار

خودت و ننداز وسط. هرچند تو  رهیمن و حر نیب نیا_

 .یداشت ها میعادت مسخره ات رو از همون قد نیا



. برو خورهیاز کجا آب م هیمطمئن شدم قض گهیحاال د_

 بخواب.

 

واقعا با  یعنیرو روش قطع کرده بود.  یگوش اشکان

از رابطه  یزیچ ریمطمئن بود که حر زد؟یحرف م ریحر

اما  گفتیبه اشکان نم بشونیو غر بیو عج مهینصفه ن ی

 ؟یچ گفتیم ریاگر اشکان توهمات ذهنش رو به حر

نشستن دنبال شماره  نیو ح ارهیرو باال م شیشگو مردد

 .گردهیم ریحر ی

 دیجوابش رو بده اما خب با ستیقرار ن دونستیم گرچه

 .کردیشانسش رو امتحان م



به جواب دادنش نداشت ،  یدیام گهیکه د یزمان قایدق

از پشت خط  ییصدا چیه نکهیبدون ا شهیتماس وصل م

 .ادیب

با  دونستیزدن االن نم حرف یتمام تجربه اش تو تلفن با

اون چند  یشروع کنه. جراتش انگار فقط برا یچه لحن

لحن حق به  کنهیم یبود. سع تیجمع یجلو یلحظه 

جانبش رو حفظ کنه چون قرار نبود به اشتباه بودن 

 :زنهیلب م یکارش اعتراف کنه پس مثال عاد

بگم  یانگار منتظر یسکوت کرد یجور ه؟یچ_ 

 .خوامیمعذرت م

 ؟یپس چرا مزاحم شد یکن یعذر خواه یستیلد ناگر ب_

 



  زنهیم یصداش لبخند دنیشن با

 یسوپ رو آورد یبلدم گفتم وقت ییراستش رو بخوا_

 انجامش بدم. یحضور

که  یاون مدت زمان یبگم متاسفم برا تونمیفقط م_

نشونه  کیباهات کردم. هر لحظه دنبال  یصرف دوست

و فکر  زدنیم راجع بهت هیبودم که بق ییاز حرف ها

که من  یکنم از بس مشغول رنگ عوض کردن بود

 .شدمیساده متوجه نم

 

 دهیگلوش رو خراش م یزیت کیمثل  ریحر دینا ام لحن

که اصال براش آشنا  یو با حالت دهیترس شهیو باعث م

 نبود آب دهنش رو قورت بده.
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 دیبا دونهینم قدرت تکلمش رو هم از دست داده و یحت

رو بده که امروز  یدختر یجواب اون لحن شکسته  یچ

بود چقدر دلش براش تنگ  دهیفهم دنشیتازه پس از د

 شده.

 یقیبا نفس عم ریحر شهیم یکه طوالن نشونیب سکوت

 .کنهیرو قطع م یبه آه گوش ههیشب

 



لب  ریو ز شهیم رهیقطع شده خ ینا آروم به گوش ازیآ

 :کنهیزمزمه م

 "یدادیال جوابم رو نمکاش اص"

 

تا  نتشیرو نداره که بره و بب نیجون ا یحت کردیم حس

کرخ شدن تنش از  نیهم ا دیالبته شا ارهیاز دلش درب

 بود. یدیناام

سرد  یادیلحن ز نیبا ا ریحر چوقتیه ادینم ادشی

که واقعا ازش  ییوقت ها یباهاش حرف زده باشه حت

 دلخور بود.

 



به رفتار و  یلیهم خ از شونیمدت زمان دور نیا

مطمئن بود اون دختر  بایحرکاتش فکر کرده و تقر

خوشحال  یرپوستیقرار گرفته. چقدر هم ز رشیتحت تاث

 االن... یبود ول

تو دستهاش رو  هیاش گوش ختهیاز افکار به هم ر یعصب

به  تیروبروش و بدون اهم واریتو د کوبهیمحکم م

لب  ریو ز کشهیخورد شدنش دوباره دراز م یصدا

 "همشون برن به درک" کنهیزمزمه م

 

تا دوباره بلند بشه.  کشهیطول م قهیدق کیفقط  یول

اندازه و  یم نیزم یرو یبالاستفاده  لیبه موبا ینگاه

 .رهیتو سالن تا با تلفن خونه باهاش تماس بگ رهیناچار م



چه بود و  یبرا ریحر یدیهمه ناام نیا دونستیم دیبا

دوباره صداش رو بدون اون  خواستیالبته دلش فقط م

 .رهیبشنوه تا اروم بگ یسرد

اما بدون جواب  رهیگیشماره اش رو که حفظ بود م فورا

 .شهیمتعدد قطع م یپس از بوق ها

کال  یعنی نیخونه اش رو نداشت ا یکه شماره  ریحر

جواب دادن نداره. دوباره شماره اش رو  یحوصله 

تو  ریآروم حر یبعد از چند بوق صدا نباریو ا رهیگیم

 :چهیپیگوشش م
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 بله_

 لحنش رو آروم نگه داره  کنهیم یسع

 ریحر_

 یصداش رو شناخت که ساکت شده و فورا برا انگار

 :دهیقطع نکنه ادامه م نکهیا

 یدیبا ناام یکردم که تو اونجور کاریچ دونمیمن نم_

ر من فقط ، کا یزنیحرف م یکه دار یراجع به احساسات

بعد از اون همه مدت  کردمیفان داشت و فکر م یجنبه 

بده  حی. برام توضمیباهم راحت باش یکم میتونیم یدوست

بهت نشون دادم  ستمیکه ن یکه من کجا خودم رو جور

 عوض کردم.  رنگ یکنیکه ادعا م



 

 ی، صدا گهیداره چرت و پرت م دونستیهم م خودش

 نکهیه بدون اک زنهیم ششیبدتر آت ریپوزخند حر

 :گهیرو تن صداش داشته باشه م یکنترل

 ؟یزنیچرا حرف نم_

جا  کیرو  ییهمه پررو نیتونم جواب ا یچون نم_

دلت  یسکوت کنم. بگو هرچ دمیم حیبدم. پس ترج

االنش هم  نیبه هر حال هم یبگو تا آروم بش خوادیم

 .یندار یتیاهم چیمن ه یبرا

 

 لیدل کیا فقط حرف ه نیا کنهیبا خودش فکر م ازیآ

 "اشکان بود شیاون پ "داشته باشه  تونستیم



 درسته؟ شتهیاشکان پ_

و با داد  کنهیم کیاعصابش رو تحر شتریب ریحر سکوت

 کنهیتکرار م

 درسته؟_

 سر من داد نزن_

 

. محکم ادیبه خودش ب شهیباعث م ریمانند حر غیج یصدا

 دهیچشمهاش رو با اکگشت شصت و اشاره اش فشار م

 :زنهیآروم تر از قبل لب م ارنبیو ا

 ؟یاشکان شیپ_

 دار.... نمینه، تو ماش_

 



 ریحر غیج یصدا یتو گوش چهیپیکه م یبیمه یصدا با

 .شهیگم م نیبوق چندتا ماش انیم

. شهیم رهیو بهش خ نییپا ارهیرو م یزده گوش شک

  نهیاونور خط رو باهاش بب تونستیانگار م

 :رنهیم کنار گوشش و صداش گذارتشیم دوباره

 جواب بده حالت خوبه؟ ری..حرریالو ..الو حر_
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پشت خط رو  یکه خوب صداها یطوالن یقیاز دقا بعد

سمت  رهیتصادف کرده فورا م ریحر فهمهیو م شنوهیم



تا  دهیهمزمان به اون صداها گوش م یاتاقش و وقت

 یه الش یو عصب پوشهیبفهمه کجاست ، لباسهاش رو م

داد  یکیکه  شنوهیو همون لحظه م دارهیرو برم شیگوش

 آمبوالنس اومد.  زنهیم

 :زنهیو محکم داد م شهیم شتریدستش ب لرزش

 جواب من رو بده؟ ستین یکس_

 یصدا یبلند بوده که بعد از خش خش یلیدادش خ انگار

 چهیپیم یتو گوش یمرد

 الو؟_

 مارستان؟یکدوم ب برنشیفقط بهم بگو دارن م_

                         



                                ** 

 

 ینگاهها دنیو پس از د شهیم مارستانیعجله وارد ب با

کاله و  چیبدون ه فهمهیتازه اون موقع است که م هیبق

 شده  یعموم یوارد مکان ینکیع

سمت  رهیم میبراش نداشت. مستق یتیاهم چیه اما

 رهیگیاورژانس و سراغش رو م

بدون کنترل  شنیپوش پشت است دیسوال زن سف با

 :توپهیکردن صداش م

فقط بهم بگو  ضم؟یمر ی کارهیاالن مهمه که من چ نیا_

 بردنش کدوم بخش



سوپر استار کشور  کردیدختر جوان که فکر م چارهیب

 :گهیم دهیاست ترس وانهید کی

 لطفا ضیاسم کامل مر_

 هاست  یتصادف ستیعارف ، تو ل ریحر_

محترم به  یآقا ستین نجایاسم ا نیبا ا یارشگز چیه_

 هنوز فرصت نشده.... ادیاحتمال ز

 

تا  گردهیو برم کوبهیم شنیبه سطح است یکالفه مشت ازیآ

 کنه. داشیبره تو اون شلوغ بازار اورژانس و خودش پ

 دهیکه توش سرک کش یاتاق یزود از پشت پرده  یلیخ

 .نهیبیرو م ییآشنا یبود موها



با  یبره جلوتر که مرد فتهیو راه م شنیم مشت دستهاش

  رهیگ یمقابلش قرار م دیروپوش سف

آقا شما حق وارد شدن به بخش اورژانس رو  دیببخش_

 ...نجایا نکهیو ا دیندار

که  یحرفش تموم بشه بدون فکر به حرف گذارهینم ازیآ

 :گهیبزنه ، م خوادیم

 بدونم چه دیبا نجاینامزدم تصادف کرده و آوردنش ا_

 براش افتاده یاتفاق

 اندازه یکنار در م ستیبه ل ینگاه مرد

 ه؟یاسمش چ_



پشت اون پرده  رهیسواالت تمام حواسش م نیاز ا خسته

 بودن.  ریسر حر یکه باال یادیز یو دکتر و پرستار ها

 آقا گفتم اسم نامزدتون_

 :گهیو م زنهیکنارش م جیهمه آدم گ نیاز ا یعصب

تونسته اسمش  یچه جوربوده  هوشیآوردنش ب یوقت_

 رو به شما بده.

ضربان قلبش رو  یشوک به آن زنهیرو که کنار م پرده

که رو  یاون افراد شنوهینم یکه حت یجور کنهیکند م

 .گنیم یاصال چ خورهیبهش لبهاشون تکون م
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مثل برفش از  دیو سف یلحظه هم اون صورت خون کی

 رفت. یمجلو چشم هاش کنار ن

و  دهیند یداخل یجد یدکتر گفته بود صدمه  نکهیا با

استخون داره، بازم فکر  یدگیو ضرب د یفقط کوفتگ

 فاجعه رخ داده. کردیم

و  کنهیته سالن حواسش رو جمع م یبلند زن غیج یصدا

 لیبدونه دل خواستیبه اون تجمع که واقعا دلش نم رهیخ

 دیبا فهمهیمو  زنهیم ی، ذهنش تلنگر هیزجه زدنشون چ

 یدختر. اما چه جور نیا یاالن زنگ بزنه به خانواده 

 یاز کس یشماره ا یهمراهش نبود و حت لیموبا یوقت



نداشت. البته بجز اشکان که االن  باشهوصل  ریکه به حر

 کرد. یحس بد حضورش رو تحمل م دیبا

. با هر قدم رهیتا بتونه تماس بگ شنیسمت است فتهیم راه

 .دیکش یم ریشت پلک هاش تپ داشتیکه برم

ساعت گذشته بود و فقط از  ٢٨ یداریقرص ها و ب جیگ

نشه  چشیپاپ تیموقع نیاالن تو ا یکس خواستیخدا م

 امضا و عکس گرفتن. یبرا

لب  ریو ز رهیگیبار چندم م یاشکان رو برا ی شماره

و همون لحظه نگاه پرستار  کنهیزمزمه م یا "یلعنت"

. قبل نهیب یخودش م یرو رو شنیپوش پشت است دیسف

اشکان تو  یخسته  یبتونه بهش اخم کنه صدا نکهیاز ا

 شهیگوشش پخش م



 بله_

 منم اشکان_

 تو؟ یی...کجا ازیآ_

تو راه  دمیم حیتوض ینپرس اومد یچی. ه مارستانمیب_

زنگ بزن بگو  ریحر یبه خانواده  ییایم یکه دار

 تصادف کر...

 خدا. چرا؟ اصال تو ... ای ؟یچ_

که بهت گفتم رو  یفقط کار گمیبهت م یشکان اومدا_

 ... .مارستانیب دییایانجام بده. ب



و آروم  دهیحرف زدن به اشکان نم یادامه  فرصت

دست دکتر و  ریز ریکه حر یسمت اتاق گردهیبرم

 پرستارها بود.

همه  فهمونهیخوب بهش م یلیخ رهیخ یها نگاه

 کردیرو هم حس م لیموبا یفالش ها یشناختنش و حت

که خودش رو مقصر  ینداشت. نه وقت یتیبراش اهم یول

 دونست. یم یرنگ و خون یاون صورت ب

 خ... یسالم آقا_

 االن نه لطفا._

که  یحرف و رو به دو پسر جوان نیا یجد کامال

 .زنهیبودن ، م ستادهیمقابلش ا



 نیکه خودشون آماده کرده بودن با ا یتمام افراد انگار

به دست  لیهمچنان موبا ی، ول کشنیعقب م ازیلحن آ

 .رنیگینظر م ریاز دور رفتارش رو ز

 یاومدن دکتر از اتاق اورژانس ، مقابلش م رونیب با

 :کنهیو خود دکتر شروع م ستهیا

خون  یهاش تموم شده و خوشبختانه جلو هیکار بخ_

دوم  یطبقه  برنشی. االن ممیجراحات رو گرفت یزیر

 شیهمراه دیتونیمو گچ گرفتن.  یعکس بردار یبرا

 .دیرو هم انجام بد رششیپذ یو البته کارها دیکن

که  ریبا تخت حر یتشکر چیو بدون ه دهیتکون م سر

 فتهیآورده بودن ، راه م رونشیهمون لحظه چند پرستار ب

 سمت آسانسور.
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خوشرنگ  یاون موها دنیاز د شهیهم دلش فشرده م باز

بود.  یخون شیشونیپ یاطر شکاف گوشه که االن به خ

 .زدیکاش اصال بهش زنگ نم

اون انگشتهاش رو محکم فشار بده و دم  خوادیم دلش

اما هر دو بازوش رو به  "نجامیمن ا"گوشش آروم بگه 

اش قفل کرده بودن  نهیس یرو یخاطر احتمال شکستگ

راحت  تونستیکنجکاو پرستارها نم یو مقابل نگاه ها

 باشه.

 



و هربار که  کنهیم شیهمراه برنشیکه م یاقات هر

 دهیجواب م خوادیرو ازش م رشیپذ یپرستار برگه 

 "ذارمیفعال تنهاش نم"

 بود اشکان برسه بعد بره سراغ اون کارها. منتظر

ثبت  رشیدر پذ ریاز حر یاسم چیه نکهیفکر به ا با

 رهی. پس مکنهینم داشونیپ ادیاشکان ب شهینشده مطمئن م

دوم که همون لحظه  یمربوط به طبقه  شنیسمت است

 .نهیبیجوان و قد بلند م یمرد یاشکان رو شونه به شونه 

 

  ازیآ_



 یشونیبلند صداش زده بود، پر دنشیبود که با د اشکان

 ریو ذهنش درگ دیبار یهر دو فرد مقابلش م ی افهیاز ق

 ه؟یمرد ک نیبود که ا نیا

 .دادیم یا گهید حاتیتوض دیبا اما

که  یو اشاره به اتاق ریحال حر دهیتصر شرح ممخ یوقت

که بره و  فتهیراه م شونیپر یادیاون مرد ز زنهیبردنش م

که انگار داره به  یو با حالت مونهی. اشکان اما منتشیبب

لب و از پشت دندون  ری. زکنهیزور خودش رو کنترل م

 :پرسهیشده اش ، م دیبه هم کل یها

 تو نبود. ریاتفاق تقص نیفقط بهم بگو که ا_

 

 :پرسهیربط م یجوابش رو بده پس ب ادیزورش م ازیآ



 داره؟  یچه نسبت ریکه االن اومد با حر ینیا_

 ییخوایم ی. تو به من گفتازیجواب من رو بده آ_

 افتاد؟ یاتفاق چه جور نی. ایبخواب

 

 :گهیم لشیو برخالف م دهیجوابش رو نم بازم

نجام ندادم رو ا رششیپذ ی. فقط کارهارمیم گهیمن د_

 تنهاش بذارم. خواستمینداشتم و نم یچون اطالعات

 

 :رهیگیکه بره اما اشکان بازوش رو م فتهیم راه

 جواب خانواده اش رو بدم؟ یمن چ_



 چیچون ه یبگو تصادف کرده ، خبر ندارم چه جور_

 هوشی. االن هم بذار برم دارم بدمیند یمقصر ای یشاک

 .شمیم
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که به صورتش برخورد  مارستانیب اطیسرد ح یهوا

و همون لحظه  فرستهیم رونیرو ب قشینفس عم کنه،یم

رو تار  دشید یچند لحظه جلو یاش برا قهیدرد شق

 .کنهیم



که  ارهیتعادل بدنش باال م یخودآگاه دستش رو برا نا

فورا چشم هاش رو باز  شهیکنارش باعث م یحس آدم

 کنه.

 

 ؟یخان یحالت خوبه آقا_

 نکهیا دنیو سخت نبود فهم شناختشیبود که نم یمرد

 شناختتش و اومده جلو. 

  کشهیدستش رو عقب م مودبانه

 ممنون خوبم. با اجازه._

 

اما دو دل بود که بره  رسونهیم نیرو به ماش خودش 

 نه. ایخونه 



تا بتونه اون  نهیبازش رو بب یچشمها خواستیم دلش

بسته اش از  یا چشمهابد آش و الش شده ب یصحنه 

 ذهنش پاک بشه.

که  ینمونه. نه وقت نجایبره و ا کردیعقل حکم م یول

 .انیقرار بود پدر و مادرش ب

 "بود؟ یاون مرد جوان ک" پرسهیاز خودش م بازم

 نداشت.  یبرادر چیتک فرزند بود و ه ریحر

حالش  گذرهیآمبوالنس که از کنارش م ریآژ زیر یصدا

رو روشن و  نیفورا ماش نیهم ی. براکنهیرو بد و بدتر م

 سمت خونه اش. فتهیراه م



خانواده اش  یکه تمام طرفدارانش و حت یزیچ برعکس

بود  یاز اون کتری، دلش کوچ کردنیراجع بهش فکر م

 .ارهیصحنه ها رو تاب ب نیا دنیکه بتونه د

 یم نیو الل شده بود از ا دهید یرو اونجور ریحر یوقت

 زانوهاش. یرو فتهیجا بکه نکنه همون دیترس

و  یخون یشونیکه طرح لبخندش رو با اون پ یریحر

 برده بود. ادیبسته اش از  یچشمها

 

                                 * 

 

 نکهیا یچراغ راهنما به جا گینزد گهیاشکان افسر م_

 یاصل یرو کم و ترمز کنه از جاده  نیسرعت ماش



راهنما که  چراغ رکیمنحرف شده و خورده تو ت

بوده. فقط خدا رحم  یکنارش هم ستون برق جاده ا

پر بود از  شهینزده اون چهار راه هم یکرده که به کس

 کار. یبچه ها

دوستش داشته با چندتا  یلیاوصاف خدا خ نیبا ا_

 تموم شده. یو شکستگ یدگیبر

آرنجش رو  دیکه با یکه قبل از بردنش به اتاق کامران

از  فتهیو کم مونده بود پس ب بودش دهید گرفتنیگچ م

گونه هاش ، سرش رو در  یرنگ یو ب یدیاون سف دنید

 .دهیحرف اشکان تکون م دیتائ

 کنهی، زمزمه م زنهیکه انگار با خودش حرف م یجور

 .ادی، به هوش ب رسنیو حامد م میفقط خدا کنه تا نس_



 

  شهمی جمع  حواسش اشکان

 ؟یگفت یچ_

. ادیبه هوش ب رسنیرش مخدا کنه تا پدر و ماد گمیم_

 روش دارن. یبیعج تیچون حساس

 هویدر جوابش بگه. کامران  یزیاشکان چ نکهیاز ا قبل

  شهیم یجد

 کاریچ نجایپسر خاله ات ا دمیاشکان هنوز نفهم_

 کرد؟یم
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بگه پسر خاله ام اصال جوابم رو  تونستیاشکان نم چارهیب

 لیرو به عنوان دل ادیکه به ذهنش م یزینداد. پس تنها چ

 :زنهیلب م

که باهاش حرف زده متعلق به  یشماره ا نیآخر ایگو_

بهش زنگ زدن فورا خودش رو  یبوده و وقت ازیآ

 رسونده.

 

 شهیعوض م یکامران به آن نگاه

حرف هاست.  نیکردم مغرور تر از ا یفکر م شهیهم_

 .کنمیواقعا ممنونم. سر فرصت ازشون تشکر م

 



. اما دارهیپوزخندش رو از چشم کامران دور نگه م اشکان

خط و نشون  ازیآ یبرا شهیتر از هم یتو دلش عصب

. هر بار ادیبه هوش ب ریمنتظر نموند حر یکه حت کشهیم

 گهید یکیدختر هم  نیکه ا شدیاز قبل مطمئن م شتریب

 .ستادیا یجلوش م دیخواهد بود و با هاشیاز باز

رو نسبت به خودش  ریظر حرن خواستیمدت نم تمام

 یبود برا شتریمنتظر شناخت ب یعوض کنه و به نوع

 آرزو هم به روش آورده بود. یشدن بهش. حت کینزد

تو  شهیمثل هم ازی. آموندیمطمئنا منتظر نم گهید اما

 ریکه حر دادیبهش اخطار م دیکرده بود و با ریگذشته گ

 هاش نداره. یبه باز یربط

 



                                    * * 

 

 ریحر

 

به آرنج شکسته و  یتنگ بود ربط بیدلم که عج درد

 سر و صورت و بدنم نداره. یزخم ها

هم  مارستانیب یپر از نرده  یباران پشت پنجره  اون

 یرو یکه کنترل ی. جورکنهیم شتریبدتر دردم رو ب

آدم اشتباه  کیاز  یته دلم توقع دیاشکهام ندارم. شا

 خودم به شدت شرمنده بودم. یاالن جلوداشتم و 

 



نرم مامان دور صورتم ، نگاهم رو از  یحس دست ها با

 .رمیگیپنجره م

 ؟یدرد دار ؟یکنیم هیگر یچرا بازم دار رمیمن بم_

 

تا دلم بدتر بجوشه و سرعت  هیلحن مامان کاف نیهم

 بشن. شتریاشکهام هم ب

نرم بغلم کنه  تونستیو چون نم نهیشیکنارم م دهیترس

 به گونه ام  چسبونهیرو م شیشونیپ

دختر. تو  یزیر یباورهامون رو به هم م یدار ریحر_

به  کنهیبگو کجات درد م یحرف ها بود نیتر از ا یقو

 دکتر بگم.

 



،  کردیبود که حس م یزیچ یمامان هم برا بغض

اشک  یو شکستگ هیچندتا بق یمن برا دونهیمطمئنم م

 .زمیرینم

 دونستیبابا هم م یآورد. حت یوم نمبودم که به ر ممنون

هستش که پدال  یزیدست و فرمان من بهتر از اون چ

 کنم. یگاز و ترمز رو قاط

کوتاه پر از بغض  یمامان رو با جمله ا ی رهیخ جواب

 :دمیم

 مامان. کشهیم ریدلم ت_

 

، آروم  کشهیو همزمان که عقب م شکنهیاون هم م بغض

 :زنهیپچ م



 .دونستمیم_
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 .نمینب ینجوریمن تو رو ا رمیبم_

 ااا خدا نکنه عمه جان._

 

. بوسهیرو م میشونیپ یو گوشه  شهیدوباره خم م عمه

 یه یکه کنار در ورود ادیم ییدا یهمون لحظه صدا

 "دیخوش اومد دییبفرما" گهیم



 

 رمیگیعمه رو م دست

 .نمیبش یکنیکمکم م _

 ..یتو وضع زمیعز ستیالزم ن_

 به نظر برسم . فیضع خوامیعمه نم_

شونه ام و کمکم  ریبره ز یتالشم ، دست م دنید با

 بزنم به تاج تخت. هیو تک نمیبش کنهیم

و ناخواسته  دمیم صیتشخ نشونیآرزو رو از ب ریز یصدا

اندازم. قربون مامانم برم  یاتاق م یبه فضا یاجمال ینگاه

 بود. دهیرو ساب نجایوسواس ا یکه امروز با کل

 



بهم گفت  ییمرخص شدم و دا مارستانیاز ب شبید

 .ریحر دنید مییایاشکان خبر داده فردا م

پشت  پسیپس از مرتب کردن موهاش که با کل عمه

 .رهیم رونیسرش جمع کرده بود ، از اتاق ب

 . نجایا ومدنیم گرید یقیتا دقا مطمئنا

 مارستانیلباس ب ههیشب شتریب دمیو سف یشلوار آب بلوز

 شده. ریبعد از ناهار ، تازه د کردمیبود. کاش عوضش م

شونه ام بافته و از  یکه قربونش برم مامان رو موهامم

 .چوندنشیپ ایبافته  فهمهینم یبس موزونه کس

 

 شنومیبه اتاق م دهیرو نرس ییدا یصدا



 چطوره؟ مونیحال اوراق_

مطمئن  یو وقت نمشیبیلحظه تو قاب در اتاق م همون

 بهش توپمیت ، پر اخم متنهاس شمیم

 کن من جلو اون جماعت ابهت دارم. تیرعا ییااا دا_

 

 :گهیاومدن سمتم م نیو ح کنهیم زونیرو برام آو لبهاش

گاز  نیاوووه بپا ابهتت نکشتمون سلطان. تو برو فرق ب_

 من شاخ شو  یبرا ایبعد ب ریبگ ادیو ترمز رو 

 

با دست  اندازم و ملتمس یبه در اتاق م ینگاه دهیترس

 زنمیرو گونه ام و پچ م زنمیسالم ترم م



رو بهت  لشیکن بعدا دل یآبرودار ییمرگ من دا_

  گمیم

 

  زنهیم یچشمک

جون من بهم بگو کدومشون چشمت رو گرفته که _

 رنگ به روت نمونده. ینجوریا

 

 مانیاز اشکان و پ ریکدومشون؟ غ یچ یعنی. رمیم وا

 مانیپ دونهینم ییدا دیهم اومده؟ شا یا گهیمگه کس د

 شوهر آرزوئه.



چون مامان با  ارمیاز اشتباه درش ب کنمینم فرصت

برگشتنش سمت در  نیو ح شهیگشاد وارد م یلبخند

 :گهیم

 .دییبفرما_

شل و ولم چشم  ی قهیسمتم و با درست کردن  ادمی 

 بود. یچ لشیفهمم دل یکه نم رهیبهم م یغرره ا
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 و اشکان. مانیو به دنبالش پ شهینفر وارد م نیاول آرزو



 رمیگینگاهم رو از در م ستمین یا گهیمنتظر کس د چون

و  نهیشیکه کنارم م شمیو مشغول جواب دادن به آرزو م

 .کنهیمتاثر نگاهم م

نه تا اون حد  گهید یصورتم داغون شده بود ول دونمیم

 .گذروندیرو از نظر م اشیزوا ینجوریکه ا

که سمت  دمیو اشکان رو هم م مانیجواب پ نهمزما

که به هوش  یگفته بود اشکان تا وقت یی. داستادنیچپم ا

مونده و من  مارستانیراحت نشده ب الشیو خ ومدمین

که  یاون روز چقدر خسته بود. برعکس آدم دونستمیم

 مقصر حال االنم بود نتو...

 

 ؟یرو بد یخان یجواب آقا ییخواینم زمیعز ریحر_



 ریمس دهیو ترس شهیمامان حواسم جمع م یصدا با

 ستادهیکه کنار در اتاقم ا نمشیبیو م رمیگینگاهش رو م

  دهیتکون م یسر نهیبیرو که م توجهم

 .یخانوم؟ نگرانمون کرد ریحر یخوب هست_

 

جواب بدم؟ کوتاه تشکر  یمثل خودش عاد تونمینم چرا

ن لحن او نیاز ا شتریتا ب رمیگیو نگاهم رو ازش م کنمیم

 نزده. شمیخونسردش آت یادیز

اندازه و از کنارم بلند  یبه اشکان م یبینگاه عج مین آرزو

 شهیم



جون ، فقط  ریحر میکن ینم تتیاذ نیاز ا شتریب _

 ی. خوشحالم که حالت خوبه به زودمتینیبب میخواستیم

  نمتیبیم

 :دهیادامه م یبا چشمک و

ش رو زودتر از اونچه که فکر یلیخ ونیاکران اف_

 .شهیشروع م میکردیم

 

  رسهیتر از قبل به نظر م یلبخندم واقع نباریا

بشنوم.  تونستمیم تیوضع نیبود که تو ا یخبر نیبهتر_

 ممنونم از تالش همتون.

 یهمشون م نیآخرم نگاهم رو ب یگفتن جمله  ضمن

و  ستادهیبرج زهرمار ا ههیکه شب یاون آدم یچرخونم حت



بهش توجه  دید. چرا من بالبش زخم بو یانگار گوشه 

 کنم؟

. اشکان رنیم رونیبا تعارفات مامان ب مانیهمراه پ آرزو 

 یباال نمیبیو تازه اون لحظه است که م شهیتر م کینزد

که به  ینگاه میاز زخم روشه. ن یکیلب اونم درز کوچ

 کنمیفهمم. خودم شروع م یاندازه رو نم یم ییو دا ازیآ

 بشهسبک  یاتاق کم نیتا جو سنگ

 روقتیممنونم ازت اشکان.گفتن که اونشب تا د_

چقدر  یلمبرداریبعد اتمام ف دونستمی. میموند مارستانیب

 .یخسته بود

 

 :گهیو با لبخند م نهیشیتخت م ییانتها یلبه  آروم



 .ومدیبود که ازم برم یتنها کار ه؟یچه حرف نیا_

 

از  نکهیو با ا خورهیزنگ م ییدا یلحظه گوش همون

با دو تا مرد تنهام  خوادیکه دلش نم داستیصورتش پ

 .رونیبره ب شهیبذاره. مجبور م

واقعا سکوت  ینشون ندم. ول یتوجه ازیبه آ کنمیم یسع

 انهیسه تامون در جر نیب یبد
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بهش  یگفتنش اشاره ا ازیآ نیو ح شهیبلند م اشکان

 .زنهیم

 کیر خاله اش نزدکه پس یتا وقت فهممیرو نم منظورش

 :گهیو م شهیم

کارم رو انجام  تونمیراحت تر م رونیب یبر یاگر بتون_

 بدم.

 

 نیا زنه؟یاز کدوم کار حرف م یاشکانه ول مخاطبش

هم نفرستاده  یاحوالپرس امکیپ کی یآدم نامرد که حت

 بود.

 :گهیو رو به من م دهیمردد سر تکون م اشکان



رو ازت معذرت  به خاطر سوتفاهم اون خوادیم ازیآ_

 خوا...

 اشکان_

 

صدا زدنش، حرف پسر خاله اش رو  یکه با اخطار ازهیآ

 یکنترل کنم و حت تونمی. پوزخندم رو نمکنهیقطع م

 .کنمینگاهش هم نم

 ادیدوباره به حرف م اشکان

 .زنمیمواظب خودت باش دوباره بهت سر م_

 .دیدیممنون ، زحمت کش_

 



رگرده چون هرچه زودتر ب ییدا کنمیخدا م خدا

دل احمق تر  اتشیدوباره فرصت کنه با چرند خواستمینم

 نیهم اصال همچ دی. البته شاارهیاز احمقم رو به دست ب

 نداشته باشه. یقصد

 

  نهیشیکه آرزو نشسته بود م ییجا قایو دق ادیم

چون نگاهم به رو  کردمیچشم حس م یو از گوشه  نیا

 به رو بود.

که من  یدیاتفاقات رو چ یاالن تو ذهنت جور دونمیم_

 ...یآدم بده شدم ول

  یهست_



اندازم تو  یو جسورانه نگاهم رو م کنهیم سکوت

 :دمیچشمهاش و ادامه م

به عقب و به اون  یبرگرد هی. فقط کافیآدم بده هست_

. البته مطمئنم یاون روزت فکر کن یرفتار خودخواهانه 

 یمشکلم با خودمه و رفتارم کول یبگ ییخوایبازم م

 مانن...

  گمینم_

 کاوه  یصورتم رو م یایانگار داره زوا نگاهش

و  میداشت یقرار کیما با هم  یمقصر بودم. ول دونمیم_

بودم  ی. اون روز عصبرفتمیم شیمن داشتم طبق همون پ

 . تیشگیهم یسرد و گرم شدن ها نیاز ا



، هنوز هم داشت خودخواهانه  زنمیم یعصب یپوزخند

 خوادیو دلم م میهم ی رهی. تو سکوت خزدیحرف م

شده؟ البته حدسش برام سخت  یلبت چ یبپرسم گوشه 

 نبود.

 

رو من  رتی. غالف کن شمشادینگاه بهت نم نیا_

 قول و قرارمون هستم. یهنوزم رو

 .دمیرو نشن تیمعذرت خواه_

 :گهیو م کنهیدستش بافت داغونم رو آروم لمس م با

 ستین خوب ادیحالت ز نکهیبه خاطر ا کنمیدرک م_

حرف رو  کیخب من  یول یدرست متوجه اطرافت نش

 .کنمیدوبار تکرار نم



 

 یآدم از من عذر خواه نیفکر کرده ا یبا چه عقل اشکان

 زنمیبه کمک دست سالمم مچ دستش رو پس م کنه؟یم

 : زنمیو پچ م

 یحت گهیاالن د نینمونده و از هم نمونیب یقرار چیه_

 .شناسمتینم

 

 زنهیداره زور م دونمیو م شناسمیحالت نگاهش رو م نیا

و  ارهیکتش درم بیرو از ج لشیخونسرد بمونه. موبا

 کنهیم انیهمزمان کج خند معروفش رو نما

 گریهم د یینخوا ای ییبخوا گهیحاال د زمیمتاسفم عز_

 .میشناسیرو خوب م



 .رهیگیرو مقابلم م شیگوش یلحظه صفحه  همون
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 هستش که نتونم بخونم. یبزرگ خواناتر از اون رتیت اون

 "مارستانینامزدش در ب یبرا یخان ازیآ ینگران"

 

بکنم چون همزمان  نهیبه عکس پس زم تونمینم یتوجه

 کنمیبه چند موضوع فکر م

 "بود؟ مارستانیاون شب ب یخان ازیمگه آ"



 یهم باز نیا" دمیشا ای "ه؟ینامزد منظورش ک"

 "دشهیجد

 لیدل نیتونه بهتر یم هیبق یاون روزش جلورفتار  آره

 کارش. نیا یباشه برا

 

 :زنمیو آروم لب م ارمیرو باال م نگاهم

 ؟یخب که چ_

 :دهیبلند شدنش جواب م نیو ح زنهیم یکالفه ا نچ

 بهتره. یفکر کنم خودت به اصل موضوع برس_

 دنیبو کش ههیشب یو پس از حالت شهیخم م ییهوی یلیخ

 :زنهیو پچ م بندهیرو م کنار سرم چشم هاش



 فتهیکه م یبه اتفاقات یفقط جهت اطالع اومدنم ربط_

تا بهوش  مارستانیبمونم ب خواستمینداره ، اون شب هم م

 ....ی. ولنمیبازت رو بب یو چشم ها ییایم

 

فرصت  شهیباعث م ادیکه م یمحکم یقدم ها یصدا

  ستهیا ینکنه حرفش رو تموم کنه و فورا راست م

مزاحم  نیاز ا شتری، ب دیشدم که االن بهترخوشحال _

 .شمینم

 

تنها  ستادنیکامران و اشکان که کنار هم ا ییبه دا رهیخ

 یادامه  خواستیدلم م نکهیو عال رغم ا دمیتکون م یسر

و  ییاون جمله اش رو بشنوم اما ممنونم از وجود دا



شدن اون  کیدلم که پس از نزد نیاشکان. چون به ا

اون  دنیداغش به گونه ام و شن یادیز یهرم نفس ها

 چی. هدیرقص یم یبندر داشتصداش ،  یخش لعنت

 نداشتم. یاعتماد

و  کنهیم یخداحافظ یاشکان هم چه جور ستین حواسم

 یتنها بشم و بفهمم چه اتفاق خوادی. به شدت دلم مرهیم

 افتاده.

ضد و  یکرد با اون حرف ها جمیآدم فقط گ اون

 فتهیکه م یبه اتفاقات یربط اومدنم" یچ یعنی. ضشینق

  "نداره



تو اتاقم و پس  ادیپس از رفتن مهمونا م ییمتاسفانه دا اما

کالم  کیو  زنهیم میکنار واریبه د هیاز بستن در ، تک

 :گهیم

 خب؟_

 :دمیتکون م یسر

 خب؟ یچ_

 با هم حرف بز... میتونیفکر کنم حالت بهتره و م_

و پشت بندش  خورهیبه در اتاقم م یلحظه تقه ا همون

 :ادیمامان م یصدا

 ؟ییخوایکمک م یکام_



بره و  یتن صداش رو باال م یجد یلیکامران خ ییدا

 :دهیجواب مامان رو م

 کنم. یصدات م کنهیمقاومت م دمیفعال نه. اگر د_

بخندم  دونمیو نم گهیم یا "باشه"دور شدن  نیح مامان

 بترسم. تشونیاز جد ای
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خودم رو سر بدم  کنمیم یهمه نشستن ، سع نیاز ا کسل

 :گمیم دنیدراز کش نیتخت و ح یرو



پس رک بگو  ،ینیب یم یحال و روزم رو دار ییدا_

 بگم. یچ دیشده و با یچ

که  میمن و گوش نیجلو و نگاهش ب ادیبه شک م دو

 خورهیم یکنار تخت بود چرخ یعسل یرو

 ؟یردرو چک نک تیگوش یکه برگشت شبیاز د_

 

 یامکیپ ایچک کرده بودم البته فقط دنبال تماس  چرا

به  یتینبود اهم یو وقت گشتمیم نم،یبب خواستمیکه م

که برام اومده  ییها رکتیاز مسج ها و دا چکدومیه

 .دمیکوتاه جوابش رو م ی "نچ"ندادم. پس با 

 :توپهیبهم م یعصب

 مثل آدم حرف بزن_



 نه چک نکردم _

 گفت؟ یبهت م یتاق داشت چپسره االن تو ا نیا_

 

 کنمی. اما چشمهام رو گوشه مهیمنظورش ک دونمیم

 ؟ییمنظورت کدومشونه دا_

 کنمیخودم رو کنترل م تتیدارم به خاطر وضع ریحر_

 برم. شیکه آروم پ

 

 افتاده. یاتفاق کی شمیمطمئن م گهید حاال

خبر  یچیشده؟ من از ه یچ یبهم نشون بد ییایب شهیم_

گفت  ییزهایچ کیقول تو پسره هم کوتاه ندارم اون به 



اون  دونستمیچون من اصال نم اوردمیکه ازشون سر درن

 اونجا بود؟ ییبوده. واقعا دا مارستانیشب اونم تو ب

 

 نهیشیو کنارم م ادیوارفته م ییدا

. تازه فقط شناسمیاز تو نامزدت رو م شتریانگار من ب_

 یکله درست شده که دود از  یعاتیشا هی. ستین نیا

 . بذار بهت نشون بدم.شهیآدم بلند م

 

به  رهیو خ نمیشیمتعجب، به زور تو جام م یچشمها با

 یبرام م دیداشت از اخبار جد مایمثل قد قایکه دق ییدا

 دیرسیم عاتیسر شا کی نباریاختالف که ا نیگفت با ا



رو فراموش کرده بود وگرنه  نیا ییبه من و انگار دا

 برام. شدیدادن نم حیتوضمشغول  لکسیر ینجوریا

 یها تریرو پر کرده و ت یمجاز یکه فضا ییدئوهایو

 که تمامشون دروغ بودن. یمسخره ا

 وسط اشکان رو هم به من وصل کردن. نیا یحت

 رمیگیرو م ییدا راهنیپ یگوشه  میاشک یاون چشمها با

 موضوع جمع بشه؟ نیتا ا یبکن یکار هی یتوتینم_

دراز  کنهیکه زورم م ینیو ح ذارهیرو کنار م لشیموبا

 :گهیبکشم ناراحت م



 نیاز ا ریحاال خوبه به غ ؟یکنیم هیگر یچرا دار_

ازت بخش  یمشخصه ا ایعکس  چیه تیجیهو یموها

 دونند. ینشده و اصال اسمت رو هم نم

 زنمیبازم زار م هیگر با

 ییدا_

نداره.  یخفه کننده ا چیه یمجاز یدلم فضا زینه عز_

همه رو ساکت  تونستمیامه ها بودن ماگر نشر و روزن

بعد از  تونهیم یمصاحبه موضوع فعل کیکنم. البته با 

 مدت فراموش بشه اما... کی

 ؟یاما چ_
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 عاتیشا نیبه ا یتیگفته اهم یخان ازیپسره آ نیاما ا_

 یبهشون جواب بدم. برا نمیبش ستمیو مجبور ن دمینم

 بهت گفته. یمم چخواستم بفه نیهم

 از حرف هاش. اوردمیمن اصال سردرن_

 پرسه: یتر از قبل م یجد یکم ییدا نباریا

 ر؟یحر یکنیاز من پنهون م یرو دار یچ_

 ه؟یمنظورت چ_

 ازیبا آ یمنظورم واضحه. اون شب قبل از تصادف داشت_

نفر اون خودش رو رسونده  نیو اول یزدیحرف م



نگران اعالم کرده که  و شونیپر یو با حالت مارستانیب

 .نتتیداخل و بب ادیتا بتونه ب ینامزدش

 

 یلیو یلیطرف و ق کیاز  ییجواب دادن به دا استرس

زبونم  گهیاز طرف د یخبر آخر نیا دنیرفتن دلم از شن

آدم خطاکار به  کی ههیرو بند آوردن و ناخودآگاه شب

 :دهیادامه م ییکه دا رسمینظر م

و  عاتیشا ریاز االن درگ تو هنوز اول راهته و اگر_

که کم براش  یریمس نیزود از ا یلیخ یبش یحواش

 گم؟یم یچ یفهمی. میشیخسته م ،یتالش نکرد

 



 ریمن احمق ندونسته درگ یول گهیم یچ دمیفهمیم خوب

اصال جور  قمیبا سال کردمیشدم که ادعا م یاون آدم

هم ته دلم  دیشا ای. شمیدچار مشکل نم چوقتیو ه ستین

 رو باهاش ادامه بدم تا فقط... یباز نیاشتم ادوست د

 امکان نداره خودم خودم رو گول زده باشم. نه

 :شهیم ییجمع حرف زدن دا حواسم

 

و  دیراجع بهت ازم پرس تونییآشنا لیاشکان همون اوا_

. اما یهست یمن بهش اخطار دادم که تو چه جور دختر

 یزیچ نیهمچ کی ییدا" یبگ ییایهرلحظه منتظر بودم ب

 زیبگم االن به شدت سوپرا دیو با "ه؟یهست نظر تو چ

 پسرخاله رو ... یکیشدم چون تو اون 



 

 حرفش تموم بشه ذارمینم

. باور کن. یکنیکه تو فکر م ستین یاونجور یینه دا_

دوتا دوست ساده با هم تعامل  ههیما فقط...فقط شب

دعوامون شد و االن  یموضوع کیکه خب سر  میکردیم

ساده هم  یاون دوست گهیکه د مهیماه و ن کیاز  شتریب

 نمونده.

  ؟یمطمئن_

 :دهیکه ادامه م دمیآره تکون م یبه نشونه  یسر

رو تگ  یخان ازیآ یاستور کی یط یانیسارا ک یول_

کرده و به خاطر تصادف تو براش اظهار تاسف کرده. 

تو از کجا "و "؟یچ یعنی" دنیمردم هم ازش پرس یوقت



 یلمبرداریف یجلسه  نیداده آخرجواب  "؟یخبر دار

. دیروز تصادف بوده خودتون بهش خبر داد قایکه دق

 از تو نبرده. یکه اسم نهیا شیفقط تنها خوب

 

نشونم  ییکه دا یاز حدقه در اومده به متن یبا چشمها

اون دختره است نگاه  یها یو انگار همون استور دهیم

 .کنمیم

 .  ها گفتیآدم راست م نیراجع به ا مرجان

گروه عوامل راجع بهم  یمن االن بچه ها ییخدا ییوا

 نباریو ا شنیم ی. دوباره اشکهام جارکنندیفکر م یچ

که همون لحظه در اتاق  هیگر ریز زنمیبلندتر از قبل م

 .شنیباز و مامان و عمه وارد م
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و تنهام  دهیم تیباالخره رضا ییکه دا خوشحالم

البته که قبلش بهم اخطار داد کارش باهام تموم  .گذارهیم

 نشده. 

برم  یدست م شهیکه در اتاق پشت سرش بسته م نیهم

 .دارمیرو برم میو گوش

 .دمیفهمیکاش نم یو ا هیموضوع چ تیکل دمیفهمیم دیبا



 یکه به پا شده بود و تمام رسانه ها تشنه  ییغوغا نیا با

جرات  ی، حتنامزد مو قرمز سوپر استار بودن  دنید

 شرکت کنم. لمیف ینداشتم در اکران خصوص

 یادینامفهوم اون آدم ز یحرف ها یاالن معن تازه

 .دمیفهمیرو م دهیچیپ

 تریت نیا دنیوسط خاک تو سر دلم که با د نیا البته

 .رهیم یداره بندر یرکیز ریو درشت ز زیر یها

 .کنمیکه برام اومده رو چک م ییها امیتماسها و پ تمام

با  خوادیدلم م دنیکه احوالم رو پرس یتمام افراد نیب از

و پس از  رمیگیحرف بزنم. پس شماره اش رو م یال

 :دهیخوردن چند بوق جواب م



 نمونده برسم. یزیقطع کن چ_

 

 ریو ز نییپا ارمیرو که خفه شده بود ، م یگوش متعجب

 .کنمینثارش م یا "وونهید یدختره "لب 

بار  یتونستم کم دی. شاشمیپ ادیچه خوب که داره م یول

 دلم رو سبک کنم.

ذهنم هزار طرف پخش و پال  یلحظه بعد در حال چند

 یو پس از چک کردنش م لرزهیتو دستم م یشده، گوش

 یمجاز یهستش که کل فضا یاز طرف اون آدم نمیب

 بود بهم. ختهیر "نامزدم" یرو با اون کلمه 

 یکرد ، پ نیممکنه بگه چه زود س نکهیبه ا تیاهم بدون

 خونمیرو م امشیو پ کنمیرو باز م شیو



 نیا دوارمیو ام یدونیو م زیهمه چ گهیفکر کنم االن د"

من  دیتائ ای بیبا تکذ زیکه همه چ یباش دهیرو هم فهم

 "کنهیم رییتغ یادیتا حدود ز

 

 پیخب کوتاه تا ی. ولفهممیرو واضح م منظورش

 :کنمیم

 "؟یخب که چ"

 

و  شنومیرو م ین مامان و الحرف زد یلحظه صدا همون

و  یعسل یرو کنمیو پشت و رو پرت م لیبا عجله موبا

 به تاج تخت. زنمیم هیتک

 



داخل و همون دم در شروع  ادیم ییتنها یباز و ال در

 :کنهیم

 .ایخدا نیرو بب تشیمن ، صورت مثل م رمیبم_

اداهاش  نیو ا کشهیگونه اش م یبا چنگ رو یالک

 .ارهیلبم م یوهرچند کمرنگ ر یلبخند

 :گذرونهیتمام تنم رو از نظر م یو سوال نهیشیم کنارم

 ؟یپاهات رو تکون بد یتونیهنوز م نمیبگو بب_

رو  کردیدرد م دیشد یراستم که به خاطر کوفتگ یپا

 .دمیتکون م یکم

مثال مامان خانوم. سالمت کو؟  ریزبونت رو گاز بگ_

 ؟یممنون من خوبم تو خوب



  هدیبه چشم هاش م یچرخ

چشم نومزد خانوم. خدا رو شکر من خوبم و تو هم _

 ی. انگار فقط چندتا خراش برداشتیرسیخوب به نظر م

 .شهیبادمجون بم مشت و مال محسوب م یکه اونم برا
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  دهیبه چشم هاش م یچرخ

چشم نومزد خانوم. خدا رو شکر من خوبم و تو هم _

 یار فقط چندتا خراش برداشت. انگیرسیخوب به نظر م

 .شهیبادمجون بم مشت و مال محسوب م یکه اونم برا

 



که به کار برد ، گچ  "نامزد"به اون کلمه  تیاهم بدون

  دمیآرنجم رو نشونش م نیسنگ یادیز

 گفت حق با توئه. شهیم یو حذف کن نیاگر ا_

 دنمیبوس نیو نگران ح دهیحالت م رییصورتش تغ هوی

 :گهیم

 کردمیکه تصورش رو م یزیا رو شکر از چخد ریحر_

له شده ات رو  نیمحسن عکس ماش ی. وقتیبهتر یلیخ

برات مونده باشه. االن  یا افهیق کردمینشونم داد فکر نم

  ؟یدرد ندار یخوب

 

 ابراز احساسات عصا به دستش نیاز ا دمیتکون م یسر

   



محسن عقلش  نیا یدرد دارم. ول یخوبم فقط کم_

زن حامله نشون  کیرو به  یعکس نیهمچ دینبا دینرس

 بده؟

دو  نیا یزلزله آسا یاون عکس که در مقابل خبرها_

 روز پشه هم نبود.

 . ستیول کن ماجرا ن یال انگار

که تو  یهر خبر میدونیخوب م گهیمن و تو د یال_

 نداره. تیواقع چهیپ یم یمجاز

. تازه چهیپ ینم یکه اون خبر الک میدونیرو هم م نیا_

 .باشدیپاسخگو م یبه هم.ک ختهیتمام باورهام رمن 

 



که به زور خنده ام رو کنترل  زنهیحرف م یجد اونقدر

 :پرسمیو م کنمیم

 ؟یگیکدوم باور ها رو م_

به  یتا با اون آقا کنمیاالنش هم فکر م نیمن تا هم_

 نیعشق تو عشق یمرج یقول کاله قرمز

مامان  یطرز حرف زدنت. مثال دار نیکوفت با ا_

 شکمت خجالت بکش. یتو نیاز اون جن کمی. یشیم

 کوفت رو تو نوش جون کن و بدو روشنم کن._

 ینه احوالپرس یاومد یفضول یپس برا_

 ؟یشد یکنجکاو نم یجون من تو بود_



 هیو با فکر به اصل قض رهیگیهمزمان خنده امون م هردو

 :دمی، صادقانه جواب م
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 ایمن و اشکان  نیب یل خودت عشق تو عشقبه قو چیه_

 .ستیپسرخاله اش ن

 

برانداز کردنم ، شمرده لب  بیاز چند لحظه عج پس

 :زنهیم

 و اگر باور نکنم؟_



،  میمن و اشکان فقط دوتا دوست و همکار یال نیبب_

 .نیهم

 ؟یاونوقت تو و پسرخاله چ_

و سکوت  اتشیذهن دیتائ شهیم نیکه هم کنمیم یمکث

 بدم. حیبهش توض تا کنهیم

 اندازم: یشونه باال م درمونده

 ؟یکنیباور م دونمیاگر بگم خودم هم نم_

 

آورد  یکه به گلوم فشار م یاز بغض خفه کننده ا ناباور

 .کنهیو بغلم م ادی، جلوتر م

 وگرنه... ینکن هیتو رو خدا گر ریحر خوامیمعذرت م_



آغوشش  یشده بود چون همون حس گرما رید یلیخ

 و بغضم سرباز کنه. فتهیود تا دلم به جوشش بب یکاف

 

 

براش حرف زدم  زیحرف زدم و از همه چ یبا ال یکل

 یخودم جلو یهایباز ربرنجیهمه نه. مثال ش یالبته همه 

 اون آدم کاربلد رو سانسور کردم.

 "زرشک"بهت بگم  دهیو کش ظیچقدر دوست دارم غل_

 

 :پرسمیو م کشمیباال م دنمیرو هنگام خند مینیب آب

 چرا؟_

 اون عقل ناقصت  یبرا_



 که بهت زدم. ییبشم از حرف ها مونینذار پش یااا ال_

 

 فرسته یم رونیرو کالفه ب قشینفس عم بازم

چالش  نیپسرخاله از راه انداختن ا یدیتو نفهم یعنی_

 داشته؟ یچه هدف

 گردمیجواب درست م یگوشه و کنار ذهنم رو برا یکم

 ندازما یو آخر سر شونه باال م

خب بهت گفتم که، اون تا حاال سابقه نداشته که نتونه _

 ...نیهم یخودش قرار بده برا ریرو تحت تاث یدختر

  ه؟یشرط تو چ یدیاصال تا حاال ازش نپرس_

 



شرطمون  مانیآرزو و پ یکه تو مهمون فتمیم یشب ادی

 دمیترسی.اون گفت شرطش واضحه و چون ممیرو بست

 تونستمیم یم بدونم اونجورباشه اصرار نکرد یبد زیچ

مقابل  ییدا شهیکه هم یبعدش قبول نکنم. همون خقه ا

 "نه" یبه نشونه  یسر نیهم یبرد. برا یمن به کار م

 :گمیو م دمیتکون م یال یبرا

 مهیماه و ن کی، چون به هر حال من  یال ستیمهم ن_

 .زیهمه چ ریکه زدم ز

زش دلش ا دنیبر لرز یمبن یحس یمطمئن ریحر یول_

 ؟ینکرد افتیدر
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 یب ی لهیوس کیشدم مثل  نیکه خونه نش یمدت نیا تو

خوب در  یول دمیمصرف فقط نشستم و خوردم و خواب

 بدنم رو همه جوره جبران کرده. یعوض ذهنم کم کار

و داشتم  کردمیفکر م یال یچند روز فقط به حرف ها تا

ا اون آدم پرتوقع که ب کردمیکنکاش م یتو لحظات

 گذرونده بودم.

 یال ینشد و خدا رو شکر حرف ها دمیعا یزیچ یول

توهم از ذهنم  کی ههیطرف به من ، شب یراجع به عالقه 

 پاک شد.

 



 لمیف یهم متاسفانه به اکران خصوص دیشا ای خوشبختانه

محجبه برم  تونمیم گفتنیکه م هیبق شنهادیپ ینرفتم و حت

 کردم.و شرکت کنم رو هم رد 

دست چالقم رو  نیفقط ا ادیکه از حجاب بدم ب نه

 حجاب پنهون کنم. ریز تونستمینم

چوب دستش گرفته و  کی یکیهم که انگار  عاتیشا

تا ته  کنهیو رو م ریبازارش رو ز ادیم کباریدو روز 

 همچنان پابرجا بود. ره،ینگ

 یسوپراستار هم کم ب یناگفته نماند که خود آقا البته

از  یی. چون جداعاتیشا نیدر پخش ا ستین ریتقص

 یاستور شینکرده ، چند شب پ یانکار چیه نکهیا



فقط به خودمون دوتا "خودم  یشخص یگذاشته که زندگ

 "شهیمربوط م

 داره. تیواقع گنیمردم م یهرچ یعنی نیا خب

کارا  نیبهش زنگ بزنم و بپرسم منظورش از ا خواستمیم

 ه؟یچ

 میبه نام مامان نس ینگیرلتیخب با وجود مسئول ف ولی 

 .دیرسیناممکن به نظر م یدشوار و حت یکار بس نیا

 ریز شییمن و با نگاه و حس شنوا یاون روز جور از

نکنه  کنمیشک م لمیسمت موبا رمیم ینظر گرفته که وقت

 نهیشیکنارم م ادیم یاون دست زدم که اونجور یبه گوش

 ی تو صفحه کنهیفرو م یتعارف چیو سرش رو بدون ه

 .میگوش



 

اون  یول رهیگیبه خودش م واریماشاهلل د ندازمیهم م کهیت

 .ارهیبه روش نم

 یکل راه ها دیکه به عقلم رس کنمیخدا رو شکر م فقط

اون سوپر استار بلبل زبون رو مسدود کرده بودم  یارتباط

مامان قبل از  ستیمن حواسم ن ینکرده وقت ییکه خدا

 نکنه. نیرو س امشیمن پ
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بازار  ی دهیو چک زنهیزنگ م یمدت ال نیا نیروت طبق

رو شده  یدیدست گل جد نباریو ا گهیرو برام م عاتیشا

بر فوتوشاپ بودنش وجود نداره چون  یمدرک چیو ه

که  یسوپراستاره که انگار همون روز یآقا یدئویو

 رشیگ نشی، کنار ماش لمیف یاکران خصوص یرفتن برا

 اختن.اند

فرستاده رو لمس  یکه ال ینکیوجود مامان کنارم ل با

بتونم  نکهیاما قبل از ا اتشیو جزئ لمیف دنید یبرا کنمیم

  فتهیاز دستم م یروش بزنم تا صداش باز بشه گوش

 سالمم  یتو بازو کوبهیم مامان

 ؟یچته هول کرد_



 نیزم یرو از رو لیموبا شهیهم همزمان که خم م بعد

 :دهیلحن من ادامه م یدابرداره ،با ا

 . یکنیاشتباه م یمامان باور کن تو دار_

 

 ایخدا لمیف دنید یاز عجله اش برا رهیگیام م خنده

 م؟یزنیهول م شتریکدوممون ب یخودت شاهد

 یریتصو مچهیو همون ن نمیتا بتونم بب کنمیرو خم م سرم

خودم عاقل شده ام رو دوباره  الیازش دل به خ نمیبیکه م

 اندازه. یو توپ مبه تاپ 

رو به  تیفیبدون ک یو صدا دمیدهنم رو قورت م آب

تا طرف مقابلم " گهیکه داره م دمیم صیزور تشخ

 "باره بگم نیدر ا یزیچ تونمیخودشون نخوان نم



 گهیکه م یجواب سوال در

   "دیشما واقعا نامزد دار ایآ"

هدف  دونمیکه فقط من م زنهیم ییمکش مرگ ما لبخند

. چند سوال هم راجع به هیکارهاش چ نیپشت ا دیپل

و واضح  پرسنیهنرمند بودن طرفش که من باشم م

 تونستیم خواستیاگر م یعنی نی. اچونهیپ یجواب رو م

 و بره. رهیو راهش رو بگ چونهیکل سواالتشون رو بپ

 

تو  زنمیم یکیمامان با دست سالمم  ی رهینگاه خ دنید با

 رمیگیبه خودم م یسرم و حالت زار

چون واقعا  "گه؟یم یچ نیا"مرگ من بازم نگو _

 .دونمینم



 ؟یکه بگ ییخواینم ای یدونینم_

هنوز به  ینظر گرفت ریساعته من رو ز ٢۴مامان تو که _

 ؟یاوردین مانیباره ا نیطرف بودن من در ا یب

 یخودم شک ندارم ول تیریبه مد ییراستش رو بخوا_

لپ االنش هم  نی. همریحر یمشکوک یادیخب تو ز

 .دئویو نیتو ا دنشیهات گل انداخته با د
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 یگونه  یرو ذارمیپشت دست سالمم رو م دهیترس

 زده. یدست هی فهممیمامان م شخندین دنیراستم که با د



از کجات داره  فهممیم یمادرم تو نفس بکش کیمن _

 .ادیباال م

تعجب م دمشیند یو فلسف یجد ینجوریا چوقتیه چون

رو  زنهیبلند شدن آروم م نیکه ح کنمینگاهش م

 جگاهمیگ

 باال. ادیخب خنگول جان از شش هات م_

 

، داد  هیاز چ دونمیکه نم یهمه استرس نیاز ا یعصب

 :زنمیم

 مامان مرگ من دست بردار._

 :دهیجواب م یاز اتاقم و همونجور رونیبره ب فتهیم راه



م دست من یباهام روراست باش یهر وقت خواست_

 .دارمیبرم

 

 یبه تلفن خونه که رو رهیو خ کشمیم یکالفه ا پوف

زنگ بزنم و سواالت متعدد ذهنم  زنهیبود به سرم م یعسل

 رو ازش بپرسم.

 شدیپخش م شیپ یهفته  دیکه با دئویاون و یچ یعنی

 شه؟یتر شده رو م یمیاالن که موضوع قد

 عاتیشا گید یممکنه اون فرد چوب به دست باال یعنی

 سوپر استار داشته باشه؟ یبه خود آقا یربط

لقب راجع بهش خوندم که منم  نیمدت با ا نیبس ا از

 .زنمیصداش م یعادت کردم همونجور



 

تلفن  یو گوش کشمیتخت جلو م یخودم رو رو یکم

 .دارمیرو برم

و  رمیگیاتاق شماره اش رو م یبه در بسته  ینگاه مین با

 ساعت رو چک کنم. تهفیم ادمیتازه  خورهیزنگ م یوقت

 بتونه حرف بزنه. دوارمیام

و  شمیم دیکه نا ام یمتعدد وقت یاز بوق خوردن ها پس

 یفوق العاده نازک یصدا نییپا ارمیرو ب یگوش خوامیم

 گفت. یچ دمیکه اصال نفهم چهیپیتو گوشم م

 :زنمیمطمئن لب م نا

 الو _



 د؟یکار دار یبا ک دییبفرما_

و به زور صدام رو  دمیمدهنم رو پر صدا قورت  آب

 دارمیصاف نگه م

 تماس گرفتم. یخان یمن با آقا_

 حرف بزنه. تونهیاالن نم یبله درسته ول_

 .شمیخب پس مزاحم نم_

 تماس گرفته؟ یبگم ک_

کامران رو  ییدا یبه خاطر غرورم اسم روزنامه  فقط

 بوده. یتلفن یکه قصدم مصاحبه  کنمیو اظهار م دمیم

 



اونور تخت و مثل  کنمیپرت مقطع شده رو  یگوش

کردن  یو مشغول باز دارمیرو برم میها گوش وونهید

فرار از افکار  یمدت برا نیکه تو ا یهمون کار شمیم

 یادیز یخب اون صدا ی. ولبردمیخطرناکم بهش پناه م

 بازم. یم یتمرکز کنم و ه گذارهیناز نم

رو هم  لینفس بکشم؟ موبا تونمیچم شده چرا نم ایخدا

 .کشمیدراز م یو عصب کنمیمپرت 

 یاومدن اون گلوله ها نییپا فیآخرش هم حر اما

 :کنمی. آروم زمزمه مشمیگونه ام نم یداغ رو یادیز

بعد از ظهر تو خونه اشه و  ٣بود که ساعت  یک یعنی"

 "ده؟یرو م شیجواب گوش
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 یراو

 

 

بازم  نهیبیو م کنهیرو چک م شیبار هزارم گوش یبرا

 .ستیازش ن یخبر

لحظه  کی یبرا یشدن از کارش نبود. ول مونیپش مرد

گفت جواب  الریاشتباه کرد عمدا به آ کنهیحس م

 حرف بزنه. تونهیتلفنش رو بده و بگه نم



نبود. در واقع به  کردنیکه م یبه جمع و بحث حواسش

نشسته بود  الرینگاه آ یزور و فقط به خاطر خواهش ها

 نیا ییتصور کنه توانا تونستیکه نم یآدم مقابل اون

 رو داره که خواهرش رو خوشبخت کنه.

 

 یبرا یکه براش اومده. عجله ا یامیپ یپ رهیم حواسش

 باز کردنش نداشت چون از طرف اشکان بود.

 یکنیچرا تمومش نم ؟یکنیم کاریچ یمعلوم هست دار"

 "هات رو پسر یمسخره باز نیا

 

که بعد از ظهر انتشار  ییودئیاون و کردیرو نم فکرش

 واکنش به دنبال داشته باشه. نقدریشده بود، ا



 .خواستیبود که م یزیهمون چ قایکه دق البته

 اشتباه فرصتش رو از دست داد.  کیخب با  یول

 داداش سجاد با شماست._

 زیکه کنارش نشسته بود ، ر الریآ یرو برا چشمهاش

سجاد  فهمهیمابروش تازه  یو اشاره  مایو با ا کنهیم

 داماده یهمون آقا

 :دهیسر تکون م یسمتش و جد گردهیبرم

 بله؟_

بهتون  میگرفته بود میجان تصم الریبا آ شیپ یهفته _

 .میبا هم آشنا بش نجایخب قسمت شد ا یول میسر بزن

 



 نهیبیبهتر کردن رابطه اشون رو خوب م یبرا تالشش

نداشت. براش  ریبه باز کردن مس یعالقه  چیواقعا ه یول

 .دهیتکون م یپس تنها سر

که  خوادیبا نگاه از آراس برادر دومش کمک م الریآ

 اومده رو عوض کنه. شیبتونه جو سرد پ

 یکه چشم غرره  یکامال مصنوع یهم با خنده ا آراس

رو باال  شینامزد عقد کرده اش رو به دنبال داره، گوش

 :پرسهیو م ارهیم

 .یدم از فضولمر ه؟یچ هیقض یبگ ییخوایداداش نم_

 

 :دهیجواب م لکسیر ازیآ



نمونده که من  یزیدادن. چ حیرو کامل توض زیهمه چ_

 بگم.

 ...ایاست  عهیکالم بگو شا کی یدرسته ول_

  تهینصفش واقع عاتیشا_

 :پرسهیم از،یشدن به آ کیو با نزد گهیم الریرو آ نیا

 ه؟یدختر نیجون من بگو واقعا همچ_

 

 رونیاز اتاق شوهرش بخانوم که همون لحظه  نتیز

 :گهی، بلند م دهیدخترش رو شن یاومده و حرف ها

 ال؟یآ هیمگه چه جور دختر_

 



 الریکه آ ستین یزیبگه چ خوادیو م کشهیم یپوف ازیآ

 :دهیبا ذوق جواب مادرش رو م

موهاش قرمزه ، داداش مرگ من  گنیمامان م ییوا_

 ؟ینشونم بد یعکسش رو ندار

 

 :کنهیاخم م ازیآ

 رو  یبساط خاله زنک نیا دیقسم نده. جمع کنااا _

 :کنهیدوباره شروع م آراس

 یفرق کی دیبا میخب داداش ماها که عضو خانواده ات_

 .گهید میداشته باش هیبا بق
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 :کنهیسجاد دوباره اظهار وجود م چارهیب

گفتم همش  دنیمنم ازم پرس یراستش چندتا از دوستها_

 است. هعیشا

 .ستین_

 ننیشیم خیس زنهیلب م ازیکه آ یتک کلمه ا نیبا ا همه

 :ادیخانوم به خودش م نتینفر ز نیو اول

 ...واقعا نامزد...یعنیپسرم؟  هیمنظورت چ_

 آب و تاب رسانه هاست. شترشینه مامان جان اونا ب_

 



 رهیگیبازوش رو م الریآ

 ؟یچ یعنی_

 

 :دهیامه مو اد کنهیم سیرو ه الریخانوم آ نتیز

 یزیچ نیگفت همچ دمیاز اشکان پرس یپس چرا وقت_

 صحت نداره.

 

 دهیبه بازوش م یبازم تکون الریآ

داره؟ اگر  یدختر وجود خارج نای اصال داداش _

 تو فکرشم. یلینشونم بده خ یعکسش رو دار

 



اشکان قصد داره موضوع رو دفنش  نکهیبا فکر ا ازیآ

که چندتا  یپوشه او همون  ارهیرو درم شیکنه ، گوش

رو توش نگه داشته بود و باز  ریحر یدزد یاز عکس ها

که از همه قابل قبول تره رو بدون حرف نشون  یو اون

 .دهیم الریآ

 

و متعجب  کشهیرو از دستش م یبا ذوق گوش الریآ

 :گهیم

 من موهاش رو یخدا_

تا صفحه  کشنیو همسر آراس کنجکاو گردن م نتیز

 .نندیرو بب لیموبا ی

 



به  یو نگاه نیریش یادیبه عکس دختر ز ینگاه نتیز

 :گهیاندازه و م یپسرش م

 ؟یبد حیتوض شتریب ییخواینم_

 فعال نه._

 :گهینا آروم م آراس

  نمشیمنم بب دیخب بذار_

و  دارهیبا گرفتن شونه اش کنار خودش نگهش م ازیآ

 :توپهیم

 .نمیسرجات بب نیبش_

 :رسهپیم ایو رو به همسرش مح خندهیم آراس

 تا تصورش کنم. دیبد حیاقال توض_



 :دهیبه عکس جواب م رهیخ ایمح

کنارشم چشمهاش  هیصورتش گرده، پوستش بلور_

بزرگ و مژه هاش هم پره، موهاش هم که قرمزه البته 

 و قرمز، لبهاشم... ینارنج نیب یزیچ هیقرمز قرمز نه 

 :زنهیم یتک سرفه ا ازیآ

 ؟یدیم حیتوض یرو دار یااا زن داداش چ_

 

 :گهیو آراس م خندنیم همه

 ریگ یکه من تو ذهنم دارم داداش حور یتصور نیبا ا_

 . مبارکت باشه.یآورد
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چون تو خونه و اتاق خواب  دیبخوابه، شا تونستینم

 خودش نبود.

 یجلو رهیبدون پوشش م یو با همون باال تنه  شهیم بلند

 .زنهیپنجره و پرده رو کنار م

بازم  گردهیاما برم ستین یخبر دونستیخوب م گرچه

 یناخودآگاه صفحه  یلیرو چک کنه و خ شیگوش

 :سهینویو کوتاه م کنهیرو باز م امکیپ

 "؟یزنگ زده بود"

 



 گرفتیجوره بالک جلوش رو نم چیکه ه یراه تنها

بود و آخرش هم نتونسته بود خودش رو  امکیپ نیهم

 کنترل کنه.

چگونه شروع کردن. البته به جز  یبرانداشت  یا دهیا

 .یخامه ا ینیریتماس خود اون ش یبهونه 

 

بچه ها ازش  یمادرش آروم به دور از همهمه  یوقت

جواب بده  نکهیبدون ا "ه؟یواقعا مسئله جد"بود  دهیپرس

 اجیاحت دنیاعالم کرده بود که خسته است و به خواب

 داره.

چون  هیجور در اصل چه هیقض نیفکر کنه ا خواستینم

 دوست داشت. شتریرو ب عاتیشا یحال و هوا نیا



به نظر  یواقع زیوسط نبود اما همه چ یزیکه چ یجور

 .دیرسیم

رو پرت  لیموبا خوادیاز افکار بچه گانه اش م یعصب

و اسم  لرزهیتخت که همون لحظه تو دستش م یکنه رو

 "خامه"

 .بندهیصفحه نقش م یرو

 کنهیرو باز م امکشیپ

 "نه"

کوتاه که انگار طبق  یادیاز اون جواب ز خندهیم

 :کنهیم پیبود. تا تشیاز عصبان یحدسش ناش

 "زنمیزنگ م"



شماره  امکیپ لیتحو یزمان برا هیو پس از چند ثان  

 تخت. یرو گردهیو برم رهیگیاش رو م

بوق خوردن  دنیدراز بکشه با شن لکسیر خوادیم تا

 .نهیشیتماس دوباره م

 رده بود.ک تشیرفع مسدود پس

و همون لحظه الو گفتنش  مونهیصداش م دنیشن منتظر

 مودش. دیفهم یبرا کنهیم زیگوشهاش رو ت

 

 :کنهیتکرار م یباز هم جد ریحر

 بله._

 ؟یهست یچرا اونقدر عصبان_



 :زنهیو لب م کنهیم یمکث ریحر

 ستمین_

 

 یشتریب دیبا تاک ارتشیبه حرف ب نکهیا یفقط برا ازیآ

 :گهیدوباره م

 .یزده بود زنگ_

که  ییحرفها نیبپرسم هدفت از ا خواستمیدرسته، م_

جواب  هیبه بق یک یخان ازیآ ه؟یچ یزنیو اونور م نوریا

 بار دومش باشه؟ نیپس داده که ا
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 خوادیم ریحر یحرف زدن ها یرگبار نیجواب ا در

 :زنهیلب م یبخنده اما به جاش عاد

 .یباز کیتکن نگیرو بهش م نیا_

 

 :دهیو با همون توپ پر ادامه م کنهیم یمکث ریحر

کنم که  یادآوریدوباره  خواستمیو م زدمیحدسش رو م_

رو  تیکار یوقته تموم شده. پس وجهه  یلیخ یباز

 خراب نکن. یالک

 



 دیخب با یبحث به اونجاها بکشه ول خواستینم ازیآ

همون  طبق شهیتموم م نیبا توافق طرف یکه باز گفتیم

 که قبال گذاشته بودن. یقرار

رو اعالم  یباز انیپا کطرفهی یتونیکه نرفته نم ادتی_

 ؟یکن

 

تا  دادیمرتب آب دهنش رو قورت م ریحر چارهیب

 صداش محکم به نظر برسه. 

با پارچ آب و  الریباز و آ ازیلحظه در اتاق آ همون

 داخل  ادیتو دستش م وانیل

 اش.داد ارمیمامان گفت برات آب ب_

 



 یهمون صدا دنیخود به خود گوش هاش با شن ریحر

گرفتن دهنه  یبرا یهم فرصت ازیشده بود و آ زیآشنا ت

که  دهیتکون م الریآ یبرا ینداشت.ناچار سر یگوش ی

 ."رونیباشه برو ب" یعنی

 

پس از باال اومدن نفسش شمرده و آروم تر از قبل  ریحر

 :پرسهیم

 ؟یزیتبر_

 داشت. ریم تاثرو یلیآره، حرف هات خ_

 یاون حفره  ی.خوشحالم که تونستیکرد یکار خوب_

 .یته دلت رو پر کن

 



که دستش  یو در حال کشهیراحت دراز م الیبا خ ازیآ

 :گهی، م گذارهیسرش م ریرو ز

منم خوشحالم که لحنت برگشت به همون حالت _

 .مونیقبل

 

 شیرو پ خواستیکه م یو بازم بحث ادیبه خودش م ریحر

 :کشهیم

. یشینم ینترنتیا یبه مصاحبه  یراض گفتیاشکان م_

 چرا؟

 .زنهیم ادیاشکان حرف ز_

 . ازیآ یکنیسخت م یمن رو دار یکار طیشرا_

 



لبخند کش  یاسمش رو به زبون آورده بود. ول ناخواسته

 که خوشش اومده. دادینشون م ازیآ یاومده 

 

 یشک و شبهه است. تا زمان یایدن عاتیشا یایدن نیبب_

و کم کم  موننیدر همون حد م ییتو خودت نخواکه 

 . شنیفراموش م

از  شتریب یکم یکه زد یدیجد یحرف ها نیا یول_

 شک و شبهه است.

 از تو زدم؟ یمن حرف_
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رفته بود  ادشی. انگار شهیالل م ریحر ازیسوال آ نیا با

 . هیطرفش چه جور آدم

 کشهیم ینفس به ظاهر راحت پس

از من  یاسم یقصد ندار یعنی نیخب خدا رو شکر. ا_

مزاحمت  گهید یرو راحت کرد المی. ممنون که خیاریب

 .شمینم

 

 :پرسهیم نباریو ا زنهیم یشخندین ازیآ

 برم؟یازت نم یمن گفتم اسم_

 

 :شهیتند م یکم ریحر لحن



 گرفته؟ تیباز_

 .کنمینه، فقط دارم از فرصت هام استفاده م_

 

بود اما  یحرف هاش کامال ظاهر نیپشت ا ازیآ تیجد

 شه،یکه داره دچار سوتفاهم م یو با دل کنهیباور م ریحر

 :زنهیپچ م

 ؟یچ یعنی_

 

 خوادیبود ، عمدا م یکه هدفش برگردوندنش به باز ازیآ

 میتصم حیتوض یکنه. پس به جا ریذهنش رو درگ

 بحث رو ببنده. رهیگیم



برگشتم هم  یقتکنم. و انیواضح ب تونمیپشت تلفن نم_

 .مینیب یرو م

 :زنهیپوزخند م ریحر

 رونیب یبرا طمیمن شرا ینباشه ول ادتیتو  دیشا_

 .ستیاومدن از خونه مناسب ن

 

که  نهیب یخب الزم نم ی. ولرهیگیطعنه اش رو م ازیآ

 یرو م شیخبر سالمت تونستیکه م یبگه از هر طرف

 گرفت.

وامل ع یکه تو تلگرام با بچه ها یهر شب گپ مثال

 ریکه حر دیدیم یو گاه کردیمسحور داشتن رو چک م

 یبا وجود جواب ها نکهیا ای. دهیرو م هیو جواب بق ادیم



حال " دیپرسیازش م شهیاعصاب خورد کن اشکان، هم

 "بهتر شده؟ ریحر

 

 ادمونی میهم بود یصدا دنیاز بس دلتنگ شن یدید_

 ؟ی. االن بهترمیبپرس یرفت احوال

 

 رهیبگ دهیسمت اول جمله اش رو نادق کنهیم یسع ریحر

. برو رونیب امیاز خونه ب تونمیحاال حاال ها نم یبهترم ول_

 .ریشب بخ

 .ادتتیع امیپس من م_

 شه،یازش رو م یورق کیکه هر روز  یعاتیشا نیبا ا_

 .کننیم کارتیو کامران چ میمامان نس ینیتا بب ایب
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 ت؟ییدا کامران، همون پسر_

 

. اما مهییاشتباهش رو درست کنه و بگه دا خوادیم ریحر

 کنهیم دیو کوتاه تائ شهیم مونیپش هوی

 آره._

 نینپرسه. و هم شتریتا ب کنهیاما خودش رو کنترل م ازیآ

 دوباره بگه: ریحر شهیسکوت باعث م هیچند ثان

 .ریبرم شب بخ دیمن با_



 

 کنهینم یهم اصرار ازیآ

 . مینیب یرو م باشه، برگشتم هم_

  

و  کنهیزمزمه م ی"اهم"کشش نده  نکهیا یبرا ریحر

و از خودش  کنهیفورا قطع م "خداحافظ"پس از گفتن 

 "مه؟ییکامران پسر دا ییدا کردیچرا فکر م" پرسهیم

 

                 

 



اون  ادیاش و  نهیس یرو ذارهیقطع شده رو م یگوش ازیآ

و بازم همون  ریرح یکه رفته بودن خونه  فتهیم یروز

 بود. دهیپسر رو د

با  یچه نسبت نیا"از اشکان بپرسه  دادیاجازه نم غرورش

و موقع معارفه خود اون مرد هم کوتاه گفته  "داره ریحر

که تو  یتیالبته همراه اون همه جد "کامران هستم"بود 

 سمتش. کردیصورتش پرت م

 دهیکه از اشکان پرس یآرزو با سوال نیتو ماش یبرگشتن

اومد از  یخوشش نم چیو ه رهیحر ییپسر دا دیبود، فهم

 .یرتیمثال غ لهیفام نیا

 



حاال مگه " کنهیو با خودش زمزمه م کشهیم یقیعم نفس

 "بره؟ یخوابم م

 

 

 ریحر

 

 ضیضد و نق یاون حرف ها ریدرگ بیعج ذهنم

 یکه اصال حواسم به حرف ها یشده بود. جور شبشید

 .ستیعمه ن

 دلم؟ زیعز یموافق_

 



 یاز رو دمیسوالش رو نفهم نکهیو با ا امیخودم م به

. رهیکه مامان پشت سرش برام م ییچشم غرره ها

 بگم. یچ دیبا فهممیم

 از مامان بپرسم. دیعمه جون،با دونمینم_

 :گهیبه مامان ، حق به جانب م ینگاه میپس از ن عمه

 ایخونه ب نیتو ا یدیقبال بهش گفتم اون موافقه. پوس_

 .میگردیروزه برمچند  میبر

 

 پرسم: یمن کجا؟ سوالم رو بلند م یخدا

 کجا عمه؟_

 

 کنهینگران به مامان نگاه م یکم عمه



 نداشت؟ یمغزش مشکل یحواب ام آرا یگفت مینس_

 

 :گمیم دلخور

 وا عمه_

 دمیم حیساعته دارم برات توض کیجون عمه، آخه من _

 کجا. یپرسیبعد تو م

 

 هیبلکه ول کنه قض مخندیندارم بگم فقط خنگ م یزیچ

 .کنهیرو. اما متاسفانه نم

 

تو و  ی. برامیگرفت هیخواهر رضا تور ترک الیبا ن گمیم_

 .یعوض کن ییگرفتم که حال و حوا تیهم بل مینس



 

 باال ارمیگچ گرفته ام رو م دست

 ه؟یفصل؟ حاال چرا ترک نیدست عمه؟ اونم تو ا نیبا ا_

 

 :دهیواب معمه ج یتر و به جا کینزد ادیم مامان

فردا  میتونیکه م شهیاون دستت پس فردا گچش باز م_

است و در  هیفصل ترک نیباتریفصل هم ز نی. امیهم بر

 ؟یآنشرل زهیدوش خوادیضمن شما بگو دلتون کجا رو م

 

 :گهیبا خنده م عمه

 جان.  میدستت درد نکنه نس_



که  فهممیو تازه االن م رهیم یبازم چشم غرره ا مامان

 ."کشتمت یقبول نکن"که  نهیمنظورش ا
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. اما خب به خاطر خواستیرو نم یسفر اجبار نیا دلم

 خوشحال به نظر برسم. کنمیم یمامان و عمه دارم سع

 ییتنها یتا کم کنمیزوده و از فرصت استفاده م صبح

لب اون  خواستیبود و دلم م ای. پشت هتل دررونیبرم ب

که داره ذهنم رو  ییزهایو به تمام چ ستمیاب یبتون وارید

 فکر کنم. قیعم کنه،یم ریدرگ شتریو ب شتریهر روز ب



 دیجوره نبا چیه گهیها رو از همه گرفته و م لیموبا عمه

 باشه. یاز تکنولوژ یخبر

من رو آروم کنند اما  خوانیخودشون م الیبه خ دونمیم

ن بلکه او ستین عاتیشا نیمن ا یدرد اصل دونندینم

 .نمتیبیم امیکه گفته بود برگشتم م هیآدم

. االن دنشیبرم د دیکرده بود که با دمیلفافه هم تهد در

خبر ندارم حتما خوب خورده  میکه من سه روزه از گوش

 تو ذوقش.

بلند  یپشم یپالتو نیا یمن اونقدر سردمه که حت یخدا

 .ستیهم جواب گو ن دیرسیکه تا زانوهام م

به  ینگاه میم تو اتاق. پس با نبرگرد ادیدلم نم اما

 .نمیشیروش م رمیو م کنمیم دایپ یمکتیاطراف ن



 یو کاله پالتو رو تا باال کنمیرو هم تو بغلم جمع م پاهام

 .کشمیم نییچشمهام پا

 بهتر و قابل تحمل تره.  ینجوریا

 نکهیفکر کردم. به ا یساعت گذشته و به همه چ کی

 نم.رفتار ک یکنم و چه جور کاریچ دیبا

که هر روز و هر  یگرفتن حس دهیناد ستیآسان ن البته

 دیکه با یتو دلم. دل احمق کردیرشد م شتریلحظه ب

تا  چوندمیپیگوشش رو م دنش،یاول لرز یهمون روزها

روش حساب  تونستمیجوره نم چیدل نبنده که ه یبه آدم

 باز کنم.



آورد و  یبه سر دلم م یمثل روز برام روشن بود چ انگار

 یموریگر ی چارهیب اریاون دست ادیروزها همش  نیا

 ، که بهش گفته بودم احمقه. فتمیم
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که باز هم اشکام بدون  فهممیداغ شدن گونه هام م با

 کردن. دنیاجازه شروع به بار

 دمیلب به خودم قوت قلب م ریز

 "شمیاون دختر نم ههیشب چوقتیمن ه"



دست هام رو  ،یبتن وارید یا کنار لبه ت رمیو م شمیم بلند

منحرف کردن  یکه فقط برا یو لبخند کنمیاز هم باز م

 :کنمیو بازم زمزمه م زنمیافکار ترسناکه ، م نیذهنم از ا

اون دخترها رو ازش پس  یبتونم حق همه  دیاصال شا"

 "رمیبگ

 ارن،یبه ذهنم هجوم م هویکه  یدیموج افکار جد با

 نیهم دیبا قای. دقکنمیو فکر م زنمیم یناخواسته قهقه ا

 یمشکل خواد؟یرو م یباز یکار رو بکنم ، اون ادامه 

 نیاز ا کنمیم مونشیخب پش ی. ولدمیادامه م ستین

 خواستن.



که مقابل  ییدادن مردها یباز"خونده بودم  ییجا کی

آسون تره و تنها چند  یلیزنان نقطه ضعف دارند خ

 "ساده الزم داره کیتاکت

ها رو هم خونده بودم و لبخندم رو  کیتاکتخب  که

 :زنمیلب پچ م ریو ز ارمیکش م شتریب

کاش اصرار  یبگ کنمیم ی، کار یخان ازیدارم برات آ"

 "کردمینم یشرطبند نیا یبه ادامه 

 

 .میبسم اهلل الرحمان الرح_

بلند مامان و  یادیز یسمت صدا گردمیبرم دهیترس

 :پرسمیمتعجب م

 شده مامان؟ یچ_



 یو ه دهیلبش ادامه م ریز یاتیبه خوندن آ چنانهم 

 سمت من.  کنهیفوت م

 وا مامان ، حالت خوبه؟_

. از یشد وونهیانگار تو د یخل ول یمن خوبم دختره _

 یزنیبا خودت حرف م ینظرت گرفتم ه ریاون موقع ز

خودم و بابات که از بچه شانس  یبرا رمی. بمیخندیو م

 .میاوردین

 

 .کنمیش و محکم بغلش مسمت رمیو م خندمیم

خدا  یدسته گل نیها. دختر به ا یکنیم یناشکر یدار_

 کنه؟یم یک بینص

 من بدبخت. بینص_



 

برانداز کردن  نیو ح زنهیهمون حالت زارش ،عقبم م با

 :پرسهیصورتم ، م

 ؟یواقعا خوب_

 اونقدر خوب نبودم. چوقتیه_

 زریساعت بذارمت تو فر کیبود  نیپس راه حل فقط ا_

 ؟ییایه خودت بتا ب

 ااا مامان._

 یو به ما نگاه کرد یمثل بز نشست میینجایسه روزه ا_

 . خب حق دارم.یزنیسرما قهقهه م نیتو ا یاالن اومد



 نیفکر کردم و دادم دست ا زینشستم قشنگ به همه چ_

 .نیآب بردشون تموم شد، هم

رو به من  زیاون همه چ نکهیقبل از ا نمیصبر کن بب_

 دست آب ببرتش؟ یداد یک یبا اجازه  یبگ

 

 کنترل کنم. تونمیکه خنده ام رو نم ستیخودم ن دست

رو سپرده بود  تیمامور یام. کام ینخند، من کامال جد_

 دست من.

 

 :گمیبرگشتن سمت هتل م نیو ح کشمیرو م دستش

که بتونم با تو راجع بهش  ستین یزیمتاسفم مامان چ_

 حرف بزنم.



 

  کشهیرو محکم م دستم

با روش خودم  تونمیرو شکر کن که االن نمخدا _

 جوابت رو بدم.

 :گمیو بلند م خندمیم

 شکرت. ایخدا_
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 یروز مونده رو بهتر از اون سه روز اول سپر چند

 شمیو م دمیخواهر شوهر عمه م ی. دل به دل کتکنمیم

 .شیمدل عکاس



. هیردهم که قربونش برم همش مشغول پاساژ گ مامان

خودمون  میاجازه رو دار نیا یخوشبختانه من و کت یول

 .میبگرد میبر

 

عمه بهم برگردونده بود رو روشن  روزیرو که د میگوش

 .شمیهتل وصل م یو به نت کافه  کنمیم

 تو تلگرام؟ یعکسهام رو برام بفرست شهیجان م یکت_

 .میرو گوش ختمیهمه رو ر شبیآره خوب شد د_

 

تا  مونمیبکنم منتظر م خواستمیه مک یاز کار خوشحال

سبز  ی رهیبه اون دا کنمیم یو البته که سع ادیعکسها ب



تلگرامم  یمخاطبا یباال فیکه تو رد شیویرنگ کنار پ

 توجه باشم. یقرار داره ، فعال ب

 

عوامل و  یرو گپ بچه ها فرستمیعکس رو م چندتا

  سمینویهم م رشیز

 "ییهویاالن  نیهم"

که تو عکس اول بودن قشنگ  ییها یبو مرغا ایدر اون

 .سمینو ینم یشتریب زیکه کجام پس چ دادینشون م

 لیمشخص بود. پس بعد از عوض کردن پروفا هدفم

 .بمیتو ج گردونمیرو برم لیتلگرامم. موبا

 



چک  دیجد عاتیشا دنید یرو برا نستایهم ا اصال

 نیا دنیکه گرفته بودم رو با د یا هیروح دی. نباکنمینم

 .کردمیم فیتضع اتیدچرن

 

اون چند  یو به گفته  میریم رونیاز هتل ب یکت با

وجود داشت  یو جالب یمیتر ساختمان قد نییپا ابانیخ

 آلبوم عکس هاش. یادامه  یبرا

نت نداشتم  گهیبود که االن د میگوش ریذهن من درگ اما

 نیس کیفعال ت کردمیرو باز م امیپ ٨و اگر اون 

 .رفتیل نمطرف مقاب یخوردنش برا

به  کنمیو شروع م کنمیبدون فوت وقت بازشون م پس

 :نییخوندنشون از باال تا پا



 "کال باهات حرف بزنم دئویبا و خوامیم"

 "شینیبب دیهست که با یدنید یجا کی"

 "تو؟ ییکجا"

 "رم؟یباهات تماس بگ تونمیچرا نم"

 "؟ینگو که بازم مسدودم کرد"

 "ریحر شمیدارم نگران م"

 "ادتتیع امیب خوامیم. جواب بده ممن تهران"

 

 یفرستاده. گوش یخال ینقطه  کیاز همه هم فقط  آخر 

که نگاهم به اطرافه ذهنم در  یو در حال نییپا ارمیرو م



روز  یبرا شیهستش که اول یامیتصرف همون چندتا پ

 .شبهید یهم برا شیبعد از حرف زدنمون بوده و آخر

کنم.  یو بخوام عملانجام بدم ر خواستمیکه م یفکر اگر

 حیرو توض تمیاالن بهش زنگ بزنم و براش موقع دیبا

 شیب یکه مثل بچه ها ستیبدم. اصال هم مسئله دلم ن

 .کنهیم نییفعال داره سر جاش باال پا

 :گمیبا من من م یبه کت رو

 ؟یدار تیرو گوش هیکارت ترک میس یگفت یکت_

 .زمیآره عز_

 به نظر برسم یعاد کنمیم یسع

 رم؟یتماس بگ کی نمتویم_



رو قبل شماره  رانینره کد ا ادتیفقط  ای، ب زمیالبته عز_

 .یبزن

 رمیگیرو از دستش م یگوش

 ممنون جانا حواسم هست._

 175_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 

و  کنمیم پیتا بردیک یاش رو که حفظ بودم رو شماره

و  کنمی، قدم هام رو آروم تر م یبه کت ینگاه میپس از ن

 .زنمیتماس رو م کونیآ



و جواب  خورهیکامل زنگ م زدمیکه م یحدس طبق

تحت االمر دلم دوباره  یانگشتها نکهی. قبل از ادهینم

و  کنمیتماس رو لمس کنن، قدم هام رو تند م کونیآ

 .یبه کت گردونمیرو برم یگوش

 ممنون. یلیخ زم،یعز ریبگ_

 رهیگیرو از دستم م یگوش

 شد؟ یچ_

هتل با تلگرام بهش تکست  میشتجواب نداد، حاال برگ_

 .دمیم

 



از تموم شدن کارمون طبق قرارمون با عمه و مامان  بعد

 میو تا برس میخورد ییایرستوران در کیناهار رو تو 

 عصر گذشته بود. ۴هتل از 

و  میو اونورم کرده بود نوریا ادهیپ یهمراه کت اونقدر

 هوش یو ب ارمیرو درب رونمیب یکه فقط تونستم لباسها

 بشم.

 

                               ** 

 

 

 یراو

 



کننده  هیدو ساعته اش با اشکان و ته یاز جلسه  خسته

، وارد  یبعد یینمایس یپروژه  یبرا دیجد ی

 رهیآب م وانیل کیو پس از خوردن  شهیآپارتمانش م

 ساعته. مین یچرت یسمت اتاق خوابش برا

دلش  چیاز دست اشکان فرار کرده بود. ه رسما

 یباهاش حرف بزنه اون هم در مورد دختر خواستینم

 که چند روز بود ازش خبر نداشت. 

. چون جدا از کردیدوباره با اشکان کار م دینبا عتایطب

هم  شیکار یحرفه  یشکرابشون ، برا یکم ی ونهیم

 یادیز ینامه ها لمیف یپا یجالب نبود. اما خب وقت ادیز

بود  انیدر مخاص به قول اشکان خانوم عارف 



نه بگه. تلبته کنارش هدف  شنهادشونیبه پ تونستینم

 هم داشت. یا گهید یها

 

 ،یبا لباس راحت رونشیب یاز عوض کردن لباس ها بعد

رو که تو  شیتخت ، قفل گوش یرو دنیدراز کش نیح

پاسخ ،  یب یبه تماسها تیدستهاش بود باز و بدون اهم

 .کنهیتلگرام رو باز م

تهران و دلش  ادیم گهید یبود هفته  بهش گفته الریآ

بود  یدر حال نیو ا نهیبب کیاون دختر رو از نزد خوادیم

 بودش. دهیکه هنوز خودش ند

نبود و  یخب شدن یول دادیم تیبهش اهم دینبا اصوال

. اما زنهیکه انگار عوض شده م لشیعکس پروفا یرو



 یجواب نکهیبدون ا نهیبیرو م امهاشیشدن پ نیس یوقت

 یب نیاز ا ادیخونش به جوش م لیدل یده باشه ، بفرستا

 .ریحر یاحترام یب یو به نوع ییاعتنا

 نیبازش کنه و اول کنهیگپ عوامل کنجکاوش م یشلوغ

فرستاده.  ریهستش که حر ییعکس ها نهیبیکه م یزیچ

به  شهیم رهیشده، خ زیر یو با چشم ها کنهیبازشون م

کاله  ریاز زب یبزرگش با اون موها یادیاون لبخند ز

 پالتوش،

 :پرسیمنطق از خودش م یب

 سفر؟ رهیکه م دادیبهم خبر م دینبا_
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 نیا کنهیبه عکسهاش با خودش فکر م رهیخ همچنان

 کنه؟یم تشیکه داره اذ هیحس مزخرف چ

رو که باهاش  یعادت ها نداشت که بخواد دختر نیا از

 نه.هر لحظه چک ک گذرونهیوقت م

دوست دخترش هم نبود. اما بازم  یخامه ا ینیریش تازه

 کنه. هیاون حس بد و آزار دهنده رو توج تونستینم

بزرگ مقابلش لب  ی نهییخودش در آ ریبه تصو رهیخ

 :زنهیم



 یپسر. اونقدر از خودت دور نشو فقط برا گهیبسه د_

 ساده. یباز کی

 

 ادی، بردش گذاشته بود یکه برا یشرط یادآوریبا  هوی

عوامل فرستاده بودن تو گپ  یکه بچه ها فتهیم یعکس

 مسحور بود. یو مربوط به پروژه 

 یمحض تلق یرحم یب کردیکه داشت بهش فکر م یکار

 هیباز کیخب به قول خودش فقط تاکت ی. ولشدیم

 .نیهم

 چیه ریرو هم که امضا کرده بود و حر دیداد جد قرار

 جوره راه فرار نداشت.



 دایپ یگوش یعکس رو تو گالر یله اعج چیه بدون 

دوتاشون در  تیمیو صم یکیبه اون نزد رهیو خ کنهیم

اما با فکر به عواقبش که  شهیلحظه دو دل م کیعکس 

و  زنهیرو پس م شیدو دل شد،یتماما به نفعش تمام م

کار رو براش انجام  تونستیکه م یکس یعکس رو برا

 رونیاومد رو ب یباال م بهتر. نفسش که حاال فرستهیبده م

 :زنهیو لب م فرستهیم

 پر. گهیاشکان هم د_

 

 

                                   ** 

 



 ریحر

 

 

قشنگ پنج ساعته  ؟یشو تنبل ، مگه کوه کند داریب_

 .یهوشیب

 

  نمیشیتو جام م کسل

مدت گذشته عادت  نی. تازه افهیعمه من هنوز بدنم ضع_

اشااهلل از بس من و هم که م یگرفتم و کت یبه کم تحرک

 .کنندیپام درد م یاونور کشوند هنوز پاشنه ها نوریا

رو هم  شیخستگ نیحسرت هم میفردا که برگشت_

 بلند شو. یخوریم



 .خوامیمن االن فقط تخت خودم رو م خورمیبه خودا نم_

 .ریحر_

 

، چشمهام  کشهیصدا زدن اسمم م نیکه عمه ح یغیج با

 :دهیدامه مو عمه ا شنیتا حد امکان باز م

 

 گهیجواب داره براش. بلند شو د کی گمیم یهرچ_

 شام. یبرا میبر میمنتظر توئ

 

 لکسیر یلیبه مامان که داشت خ شمیم رهیخ متعحب

مامانه کدوم  یکیکدوم  پرسمیو از خودم م شدیآماده م

 کردم. یمن قاط دیعمه؟ شا



 :گهیم یروم و پس از نچ نچ گردهیمامان برم نگاه

 نیا یمشکل از توئه نه من؟ صدا یدیفهم گهیحاال د_

 .یزبونت رو هم درآورد یب یعمه 

 

 :گهیرو به مامان م ومدیبه نظر م یکه هنوز هم عصب عمه

عده از  هیزبون رو به  یجان ، ب میدستت درد نکنه نس_

 .ستنیکه خب مسلما انسان ن گنیم گهیجانداران د

 

 :دهیزدنش جواب م ملیر نیح لکسیر یلیهم خ مامان

 یزبون بسته من گفتم ب گنیدلم اونا رو بهشون م زیعز_

خب  ی. ولنیمظلوم و مت یزبون که عبارت است از آدم

 .رمیگیجا حرفم رو پس م نیهم



 

بحث  نیخنده ام رو ول ندم ب زنمیکه زور م یحال در

سمت  رمی، آروم م تشونیو پر از جد یعلم یادیز

 .کنمیفرار م یو به نوع یبهداشت سیسرو
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و  زننیرفتن رو م رونیب دیشده، ق ریچون د خوشبختانه

 .میخوریهمونجا تو رستوران هتل شام م



 یرو چک کنم و بفهمم خبر میگوش خواستیم دلم

هامون رو  لیعمه باز هم موبا دمیترس یخب م ینشده. ول

 مصادره کنه.

 ونریبه دست ب یگرم حرف زدنم که مامان گوش یکت با

بابا رو  یخوب صدا تونهیکه نم ارهیو بهونه م رهیم

 بشنوه.

 یکت یکه برا یو همونجور ییهم رفته بود دستشو عمه

به  کنمیو شروع م ارمیرو درم لمیموبا دمیسر تکون م

 بچه ها راجع به عکسهام. یامهایچک کردن و خوندن پ

 یچیاون آدم ه نمیبیحال من که م یعنی یذوق تو

فروکش  کبارهیبه  هوی جانمیهمه ه نفرستاده و اون

 .کنهیم



 پیاون هم تا یو برا دمیبچه ها رو تک تک م جواب

 :کنمیم

. بهت هم زنگ زدم دمیهات رو د امیامروز صبح پ"

 "یجواب نداد

رو ننوشتم پس  یاصل کار فتهیم ادمی شهیکه سند م امیپ

 :فرستمیم یا گهید امیدوباره پ

 "ستمیمن تهران ن"

 

 دی. بذارهیسرتون تو گوش شنیون غافل ملحظه ازت کی_

 .نمیکنار بب

و رو  بمونیتو ج میگردونیهامون رو برم یگوش دوتامون

 :پرسمیعمه که تازه نشسته م



 ؟یدیتو سالن ند رونیمامان رو ب_

 .زدیچرا داشت با کامران حرف م_

 

برم  شمیچرا مامان گفت بابا زنگ زده؟ بلند م پس

سمتمون و  ادیداره م شنمیبیکه همون لحظه ، م ششیپ

 .دیرس یبه نظر م یبه شدت جد

 :پرسهیعمه سوال من رو ازش م نهیشیسر جاش م تا

 ؟یبا حامد هم حرف زد م؟یهمه خوبن نس_

 مرتبه. زیآره خدا رو شکر همه چ_

 

 یا گهید زیمامان به من ، چ ی رهیاون نگاه خ اما

آدم گناهگار سکوت رو  کی ههی. ناخودآگاه شبگفتیم



در مورد  یو بازم بحثم رو با کت کنمیاب مانتخ

 .کنمیشروع م شگاهشینما

 

 لیتو اتاقهامون و همون لحظه موبا میبرگرد میشیم بلند

 لرزه. یم بمیتو ج

 امیپ یکه ال نمیبیو م ارمیدرش م بمیفکر از ج بدون

 فرستاده. یصوت

رو ازم  یگوش یبتونم بازش کنم ، دست نکهیاز ا قبل

 مامانه. فهممیبه کنار دستم مو با نگاه  رهیگیم

 گردونهیو برش م کنهیحرف صفحه اش رو قفل م بدون

کارش ندارم پس فقط منتظر  نیا لیاز دل ی. درکبمیتو ج

 به اتاقمون. میبرس مونمیم
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 یشک و تعجب دارم به حرفرها ههیشب یتو حالت تماما

 دم. یمامان گوش م

 :گهیم یتند و عصب یکه کم ییجا تا

 گم؟یم یدارم چ یفهمیاصال م_

هدف مردمک چشمهامه در  یتنها چرخوندن ب واکنشم

 اتاق. ی ختهیبه هم ر طیمح

 



عکست قشنگ و واضح افتاده، هزاران  گهیکامران م_

عکس در عرض چند  کیها با همون  تیتو وبسا نکیل

 گفت... یساعت گذشته ،ساخته شده. م

 بسه مامان._

 ریبغض تو گلوم کامال مشهود بود که مسکنم  فکر

 .کنهیحرف هاش رو عوض م

. اگر واقعا یزیاشک بر ییبازم بخوا نمینب ـــــشیش_

 ستین یمهم ادیز زیباشه. چ عهیشا کیدر حد  زیهمه چ

 .یبش نیباز خونه نش ییکه بخوا

 

جواب من  یو وقت پرسهیهم م دهیداره هم خبر م انگار

 :پرسهیواضح م نباریاو  ادیم کتریسکوته ، نزد



 سوتفاهمه. درسته؟ کیفقط  عاتیشا نیا یهمه  ریحر_

 

  دمیبه اون نگاه منتظرش سرم رو تکون م رهیخ

 مامان. دونمیخودمم نم_

 

 :زنهیگرفتن دستم ، دو به شک لب م با

 ؟یچ یعنی نیا_

رفتن سمت پنجره  نیو ح شمیآروم از جام بلند م نا

 :دمیجواب م

 هوی دونمی. نممیبود دوتا دوست باش ما فقط قرار یعنی_

چرا  دونمیاومد. نم شیپ ثیهمه حرف و حد نیا شدیچ

 اون آدم...



 ر؟یحر یاون آدم چ_

 

سمت مامان و اون لحظه است که به خودم  گردمیبرم

 کردم؟یم کاری. داشتم چامیم

که کردم  یباشه درک کار یهرچقدر هم امروز مامان

خودم تو دام آدم  یپا با نکهیخواهد بود. ا نیبراش سنگ

 رفتم. یخان ازیبه اسم آ یخوش نام و خوش آوازه ا

 کنمیعوض م عایرو سر حرفم

 ثیحرف و حد نیا کنهینم بیاون آدم چرا تکذ نکهیا_

 مسخره رو.

 



به تاج تخت آروم تر  هیو تک کشهیکالفه م یپوف مامان

 :گهیم

 ناراحته. یلیبابات از دستت خ_

 :پرسمیبغض م با

 چرا؟_

و باهاش حرف  یمام مدت منتظر بود خودت برت_

 کنهی. حس میباهاش راحت بود شهی. چون تو همیبزن

 .یازش دور شد

 نگرانته. شتریموضوع ب نیا دنیهم با فهم االن

 



بابا سکوت  دونستمیم ایدوتا نبود.خدا یکیمن که  درد

 کرده که بهم فرصت داده باشه.

د به هزار و بود که در آن واح ختهیبهم ر یبه حد ذهنم

 کردم. یموضوع مختلف فکر م کی
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بابا نگاه کنم و براش  یبه چشمها یچه جور دونمینم

مقابل اون آدم  دیبا دونستمیهم نم یحرف بزنم. از طرف

باشم  یمیکه نه به فکر تصم ایدودره باز توپم پر باشه 

 گرفته بودم. شیکه چند روز پ



 یاون هم ب ایکار خودشه  دمیفهم یم دیقبلش با یول

 خبره.

از قبل بهم ثابت  شتریمن هر لحظه عمق فاجعه ب یخدا

 .شدیم

اونجا باشم و  دی.بامیگردیبرم میخوبه که فردا دار چقدر

 .هیچ هیبفهمم اصل قض

تا چک کنم  ارمیدر م بمیرو از ج میفکر گوش نیا با

 خبرها رو.

 

 .زهیریبه هم م شتریاعصابت ب ر،ینکن حر_

 



تو دلم  یبیترس عج الم،یخ یب شهیحرف مامان هم نیا از

باز کنارم ول  یرو با همون صفحه  لیو موبا نهیش یم

 .کنمیم

 حرف بزنم. ییرو بده با دا تیمامان گوش_

 

 سمتم ادیگرفتن شماره م نیو ح دهیتکون م سر

تا  رمی. من مخورهیزنگ م ای، ب نهیکار هم هم نیبهتر_

 .یراحت باش

که در اتاق  یتا وقت کنمیپر از تشکر نگاهش م یگاهن با

 پرسهیکه جواب داده و داره م ییو رو به دا بندهیرو م

 :زنمیلب م "م؟یشد نس یچ"

 .ییسالم دا_



 گذره؟یخوش م یدل ، خوب زیسالم عز_

 شمیوارد بحث م میمستق

افتاده؟ جرأت ندارم خودم  یچه اتفاق قایدق یبگ شهیم_

 برم نگاه کنم.

   شنوم. یرو واضح م قشینفس عم یصدا

با تمام  گهیزدم.م یقبل از تو داشتم با اشکان حرف م_

 ییاون عکس رو جا چکسیحرف زده و ظاهرا ه پیاک

 پخش نکرده.

 کدوم عکس؟_

دم  یعکس دسته جمع کی. دیگرفت شیظاهرا تو ک_

 به... یشد رهیغروبه و تو عکس تو خ



 

وم عکس رو کد دونستمیم ست،یبلندم دست خودم ن نیه

 فاجعه. یعنی نیا ی. واگهیم

بد  یلیاگر کار خودش باشه خ خورمیدلم قسم م یتو

 .کنمیم مونشیپش

 

که من ازش سر  یآروم باش. تنها مسئله ا ریحر_

چرا اون آدم  ؟یگینم یزیکه چرا چ نهیا ارمیدرنم

 دیهست بگو شا نتونیب یزیاگر واقعا چ کنه؟ینم بیتکذ

تا اونقدر ازش  ستیکه عار ن نیبتونم کمکتون کنم. ا

 .دیبترس

 



 .دمیدهنم رو قورت م آب

موضوع با هم حرف  نیبذار برگردم راجع به ا ییدا_

 ه؟یعکس چ یرو ینکهای، فعال بگو عنوان ل میزنیم

 یبرا یچه حرفها یحدس بزن یتونیمطمئنا خودت م_

 کنند. یاون عکس کپشن م

 

 یاحافظو پس از خد شمیم یاز قبل عصب شتریلحظه ب هر

 نیبه ا یو حت رمیگی، بالفاصله شماره اش رو م ییبا دا

 کنم کاریچ دیمامان سر برسه با هویاگر  کنمیفکر نم
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 یراو

 

 

 کیکه با عنوان تاکت یدو دل شده بود از کار یکم

 انجام داد. یباز

 ریکه ز ییبعد از تماس اشکان و خوندن حرف ها البته 

 شتریو ب شتریحسش هر لحظع ب نیده بودن اعکس ز

 .شدیم

 

از کنارش  الیخیشک و شبهه نبود که بشه ب گهید نیا

 گذشت. رسما اسم اون دختر رو فاش کرده بود.



 

فقط  یشگیو به عادت هم خوردیزنگ م زیر کی تلفنش

 داد. یوزوزش گوش م یبه صدا

 یرفت ول یو تا آخر م شدینم مانیاز کارش پش قطعا

دلهره به دلش  یجفت چشم دلخور کم کیور خب تص

 انداخت. یم

بخوره تا بلکه بتونه بعدش  یداغ یدنیکه نوش شهیم بلند

 یآروم بخوابه ، اما همون لحظه نگاهش به صفحه 

آشنا روش  یبا کد یطوالن یکه شماره ا فتهیم شیگوش

 بود.

 یاما حرف دهیو جواب م دارهیرو برم یزود گوش یلیخ

 .زنهینم



 

 از؟ی، الو آالو _

به  الیخ یو مثال ب کنهیمطمئنش م ریحر یآشنا یصدا

 :ادیحرف م

 .ریسالم، سفر بخ_

 یرو م ریحر یجد یصدا  یا هیچند ثان یاز سکوت پس

 شنوه:

اون  دیبه تهد یاتفاق ربط نیا یزنگ زدم تا مطمئنم کن_

 روزت نداره.

 

 ینداشت. ول یوقت از جواب پس دادن واهمه ا چیه

 یاعتراف به کار یبرا یکلمات مناسب نستتویاالن نم



سکوتش،  نیاز هم ریکنه. اما خب حر دایکه کرده بود پ

 :زنهیلب م ریو دلگ رهیگیجواب خودش رو م

فکر  هیگفتم اونقدر هام که بق یبه خودم م شهیهم_

 کی نیا ی. حتیستین بیو غر بیترسناک و عج کنندیم

اتفاقات  و به دور از نمتیبب خواستیماه گذشته دلم م

با هم ادامه  یاومده بازم مثل همون دوتا دوست الک شیپ

 دهیراجع بهت شن یکه هرچ یبهم ثابت کرد ی. ولمیبد

رو  متیتصم نیا یداشت یداره. وقت تیبودم واقع

که من اول راهمه و چه  یفکر کرد نیبه ا یگرفتیم

 کارم دارم؟ یبرا ییاهایرو

 



از قبل  رشتیدختر پشت تلفن، ب یحرف ها نیب بغض

پچ  لکسیر شی. اما برعکس حس درونکنهیکالفه اش م

 :زنهیم

 یپشت تلفن حل کرد.ک شهیموضوع رو نم نیا_

 ؟یگردیبرم

 

 :پرسهیدوباره م یبیعج دیتوجه به سوالش با ام یب ریحر

 نه؟ ایکار تو بود  یگیچرا نم_

 

رو گرفته ،  بانشیکه گر یبیهمراه حس بد و عج ازیآ

 :هکنیمصرانه زمزمه م

 .گمیبهت م میدیهم رو د_



 

 شهیم یعصبان کنهیانکار نم نکهیاز ا ریحر

 نمت؟یبخوام بب دیچرا با_

 :دهیجواب م یضربت ازیآ

 .یچون مجبور_

 

 کننده است. جیبراش گ ریحر یخنده  تک

 که کار خودت بوده. یکنیپس اعتراف م_

 کنهیلجبازانه تکرار م ازیآ

 .یفهمیم ییایاگر ب_



من رو هم در جواب  کیتاکت دی. باامیمطمئن باش م_

 .ینیبب فتیکث یباز نیا

 

 خوادیو تا م دنشیاز به چالش کش زنهیم شخندین ازیآ

 . شهیجوابش رو بده، تماس قطع م

 :کنهیقطع شده، زمزمه م یبه گوش رهیخ

 "بترسم؟ دیاالن با یعنی"
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 ریحر



 

 کیبتونم  ریکل مس با بابا ، نگذاشت تو دارید استرس

 .رمیلحظه هم آروم بگ

کنه اما  چمیکه سوال پ ستیبابا مثل مامان ن دونستمیم

 بدم. حیخب مطمئنا توقع داره بهش توض

 

تو  گذاشتیهم که داشت چمدون هامون رو م االن

 یجلو کنهیکه تالش م میدید ی، م نیصندوق عقب ماش

 به نظر برسه. یعمو رضا شوهر عمه حنا عاد

 



. ومدیرفت نگران به نظر م یداشت م یعمه وقت نگاه

در عوض کردن  یدرآوردن سع یمامان اما با شلوغ باز

 داره. نیداخل ماش نیجو سنگ

 

 :زنهیبابا کوتاه لب م میرسیدر مجتمع که ن دم

 .گردمیبمون االن برم نیتو ماش_

 

در  ی رهیدستگ یبا من بود پس دستم رو از رو قطعا

شدن داره  ادهیپ نیه مامان که حب رهیو خ کشمیم نییپا

 "نگران نباش"، چشم هام رو به نشونه  کنهینگاهم م

 .زنمیبهش م یو لبخند بندمیم

 



 یمن جا گردهیکه پس از بردن چمدونها به باال برم بابا

 جلو نشستم. یصندل یمامان رو

 یکرده بود که ازش دور یادآوریبهم  شهیهم خودش

 .مونیاطارتب تیوضع نیدر بدتر ینکنم حت

 

 :زنهیآروم لب م یاصل ابونیتو خ دنیچیپ نیح

 ؟یخوب_

 

 :گمیرو م قتینه ، پس حق ایخوب بودم  دونمینم

 .دونمینم_

 ؟یاز کجا شروع کن یقصد دار_



شدم و جواب  رهیبهش خ یبابا من چهارچشم برعکس 

 :دمیم

 یهست یاز اونجا که اول بفهمم تو چقدر از دستم عصبان_

 .ستمین_

، شونه  کنهینگاهم رو احساس م ینیان سنگهمچن یوقت

 اندازه یباال م

 .شبید یحداقل نه به اندازه _

 

 یکم نیبود.ا یعصبان یهنوز هم تا حدود یعنی نیا خب

 نگران کننده است.



که خط  یالبته تا زمان ومدیبه نظر م یمرد آروم بابا

 .یقرمزش رو رد نکن

ر صد عکس زده بودن صد د ریکه ز یاون مزخرفات تمام

 بر بخوره. رتشیباعث شده بود به غ

 نیا یکه مرد بود برا نیخب هم ینبود ول یحساس مرد

 .ومدیبه نظر م یمسئله کاف

 نداره درسته؟ تیحرف ها واقع نیا_

 

 امیسوالش به خودم م با

 خب... یمعلومه که نه. ول_

 ؟یچ یول_
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ث رو ببندم. اما اگر ندارن و بح قتیبود بگم حق یکاف

تو  تونستمینم شدیرو م نیفراتر از ا یزیبعد ها چ

 چشمهاش نگاه کنم. 

دلم به اون آدم بسته  یها هیال ریز یالک دیچه ام ایخدا

 خبرم ازش. یبودم و خودم ب

 

 خورمیوسط وجود داشت اما قسم م نیا یزیچ هیبابا _

 شده نبود. یکه رسانه ا یاونجور



  

 دیبا یول رهیگیأت ادامه دادن رو ازم مناباورش جر نگاه

 گفتم یم

اواخر فاصله  نی. ایساده و دوست ییدر حد آشنا یزیچ_

 فراموش شد اما... زیافتاد وسط و کال همه چ

 

 کنهیرو با کالمتش جبران م سکوتم

 ؟یفراموش کن یاما نتونست_

 

 :دمیمن من جواب م با

 ا... دو موضوع کامال ..از هم جدا هستن بابنیا_



 یتصادفت هم به همون موضوع که به گفته  یعنی_

 مسائل جداست، مربوط بود؟ نیخودت از ا

 

 شنومیخودم رو م یزور صدا به

 .یتا حدود_

 

ساعت از  نیتو ا یخلوت یوقت بود کنار جاده  یلیخ

ادامه " یعنی کشهیکه م یقیروز کنار زده بود. نفس عم

 ."بدونم شتریب خوامیبده م

عات تو ذهنم گره خورده بودن که موضو یبه حد اما

 بگم. یزیچ تونستمیهم نم خواستمیاگر م

 .امیبابا بهم فرصت بده اقال با خودم کنار ب_



 ؟یکن کاریچ ییخوایاالن م_

 

خب قرار نبود به بابا  یبکنم ول خوامیم کاریچ دونستمیم

 بگم.

 .زنمیحرف م ییفعال با دا_

 

ز دور برگردان دور زدن ا نیاندازه و ح یرو راه م نیماش

 دستم  دهیرو م شیگوش

 پخش. یو بزن رو ریکامران رو بگ_
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که  یبرم و کار یزده ام رو جلو م خی یها دست

 .دمیخواسته بود رو انجام م

 

 شهیپخش م نیماش یتو فضا ییدا یبعد صدا هیثان چند

 جونم آقا حامد؟_

 ؟ییکامران کجا_

 .ستیانگار حالش خوب ن رای.سمتو راه خونه ام _

 چرا؟_

 نیاز ا میکن داینجات پ مییخوایفکر کنم باالخره م_

 استرس آور. تیوضع

 



 :گهیم یاندازه و رو به گوش یبه سمتم م ینگاه مین بابا

 .دیخبرمون نذار یب_

 ؟یداشت کارمیچ یچشم. نگفت_

 

 :پرسهیم ییخود دا یبگه ول یزیبابا معذب بود چ انگار

 ؟یحرف زد ریبا حر_

 کنارمه._

 اظهار وجود کنم. شمیم مجبور

 .ییسالم دا_

 .دیسالم دختر خوش اومد_



 یبرا ذارمیخب م یول شتیپ امیب خواستمیممنون ، م_

 بعد.

خونه. بعدا خودم باهات حرف  دمیباشه من االن رس_

 .زنمیم

 

و بابا  میکنیم یبابا همزمان باهاش خداحافظ همراه

 :زنهیانعطاف لب مو بدون  یبالفاصله ، جد

 .یبا کامران حرف بزن نکهیقبل از ا یکنینم یکار چیه_

 کاره. نیچشم. االن سکوت بهتر_

 

 موآخزه گرش برام مبهمه.  نگاه



بابا بود پس دم در  یسه شنبه است و روز کار امروز

 .رهیو م کنهیام م ادهیخونه پ

گفت که هنوز قانع نشده.  یم شیو کم حرف سکوت

 کردیداشت فکر م ینم به اون چند کلمه االبته که مطمئ

 که از حال و روز دلم گفتم.

 ازیآ ههیشب یخوش و خوشگذران یسوپراستار الک مسلما

اش رو هم  گهیاز محسنات د یلیخ روزیکه از د یخان

پدر و مادر نبود و  کی یبرا دآلیا یشناخته بودم. انتخاب

بابا نگران اون قسمت از حرف هام بود که واضح 

 درتالش بودم فراموشش کنم. یراف کردم زماناعت

 



زبون خودشون هم  یرو یکنترل یآدم ها حت یگاه

 دل خودسر و احمقمه. نیا ریندارن البته که همش تقص

 

 یاصل ابونیخ رینگاه به مس کینگاه به در خونه و  کی

 "االن خونه است؟ یعنی"پرسم  یاندازم و از خودم م یم
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افتم  یراه م رمیگیکه دارم شماره اش رو م همزمان

که ممکنه بعدا  کنمیفکر نم نیو به ا یاصل ابونیسمت خ

 بشم. مانیپش



و اصل ماجرا رو از زبون خودش  دمشید یم دیبا فعال

 .دمیشنیم

داشتم پخش اون عکس کار کس  دیکه هنوز هم ام البته

 باشه. یا گهید

 

 .ریبخ دنیرس_

 حش،یپر از تفر یصدا دنیس از شنلحظه پ کی یبرا

. ستمیا یو سر جام م شنیحرکت پاهام متوقف م

باهاش حرف بزنم چون دل  یبا چه موضع دونستمینم

کرده و  میهاش قا یرو پشت دلتنگ تمیاحمقم کل عصبان

 گذاشته. فیمن رو بالتکل

 



 ر؟یالو حر_

 :پرسمیم یخشک و جد ام،یخودم م به 

 ؟ییکجا_

 

 گهید کباریرده پس سوالم رو جا خو دونمیم خوب

 پرسم: یواضح تر م

 ؟یی.کجامینیهم رو بب یگفت_

 آپارتمانم. گردمیبودم و دارم برم رونیب_

 .فرستمیکه برات م یبه آدرس ایخوبه ، ب_

 .مینیهم رو بب رونیاوضاع ب نیتو ا ستیعاقالنه ن_

 دفتر اشکان. ایپس ب_



تمان آپار ایب میدار اجیاحت یخصوص یعمرا، به فضا_

 من.

آپارتمان تو  یشخص یاون فضا ستیمتاسفم قرار ن_

 باشه.

 

 :گهیآروم تر از قبل م یقینفس عم دنیاز کش پس

 خوامی. من فقط نمیباش یاونقدر عصبان ستیالزم ن_

 مسائلم با خبر باشه. نیتر یاشکان از شخص

 

 :دمیم شنهادیرو پ یمکث راه حل یکم با

 .رونیب ساعت بره مین یبرا میبگ میتونیم_

 داشته باشه؟ یکار یو اگر قرار ها_



 

دستم  ستادهیکه انگار جلوم ا یو کم حوصله جور یعاص

 دمیرو تو هوا تکون م

 .میزنیحرف م نیاصال تو ماش_

 دنبالت. امیب ییهستش. کجا یبهتر شنهادیپ نیا_

 رمیکنار خونه امون دارم م یاصل ابانیمن االن تو خ _

 .یسمت چها راه اصل

 .رسمیر برو االن مآروم ت_

 

و تازه اون  نییپا ارمیم یا گهیرو بدون حرف د یگوش

به مامان زنگ بزنم و خبر رفتنم رو بدم.  فتهین ادمیلحظه 

 .ادیب ایبود و ممکن بود بچه به دن مارستانیب رایسم ییوا



 بود به هم. ختهیر زیهمه چ چقدر

به مامان خبر  نکهیرو بدون ا یگوش یآن میتصم کی یط

شلوارم. بعد از تموم شدن  بیتو ج گردونمیبرم بدم

و  مارستانیبرم ب میمستق تونستمیحرف هام با اون آدم م

 . نجایا ومدمیبگم داشتم م

 یمجبور بودم فعال تا اطالع ثانو یدروغ بود ول گرچه

 کنم. یخوانواده ام باز یآدم بد رو برا کینقش 
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و تالش  یبه سع یازیبلوست که ناونقدر تا نشیماش

 کردنش. دایپ یبرا ستین

 .زنمیسمت شاگرد م ی شهیو دو تقه به ش رمیم پس

در رو برام باز  نیو از همون داخل ماش شهیخم م خودش

 افته. یزود راه م یلیو خ شمی. سوار مکنهیم

 نمشینگاهم رو به رو به رو دوختم تا نب یطرز واضح به

 تم.داش ازین تمیچون به جد

 :زنمیلب م نشیبا توجه به سکوت و نگاه سنگ خب

 سالم._

به سمت  یهمچنان سکوته، آروم سرم رو کم جوابم

. کنمیچشم نگاهش م یچرخونم و از گوشه  یچپ م



خب پر واضحه که  یچشم هاشه ول یرو یآفتاب نکیع

 جاده جمع منه. یحواسش به جا

 دید ی هیامروز رو طرف من باش. با همون زاو هی ایخدا

 :دمیسرم رو تکون م

 سالم کردم._

 .یتو به رو به رو سالم کرد_

 

دور بشه اما اجازه  یاز بحث اصل خوادیم شهیمثل هم خب

 .دمینم

 ندارم. یادیزمان ز شنومی.شروع کن میحاال هرچ_

 شروع کنم؟ دیرو با یچ_

 



به اون ژست  رهیسمتش و خ گردمیکامل برم نباریا

 :گمیه مگرفت یرانندگ نیکه ح یلکسیر

 بود؟ یبدونم هدفت از انتشار اون عکس چ خوامیم _

 

 زانیاصال دستپاچه شده باشه. با همون م ادینظر نم به

 دهیبه شونه هاش م یتکون یراحت

 .یباز کیقبال هم گفتم تاکت_

 

. چه احمقانه باز هم منتظر بودم زنمیرو پس م میدیناام

رو  ریمس به رهیسر جام و خ گردمیبگه کار من نبوده. برم

 :زنمیبه رو آروم لب م



 ی.از اون گذشته اصال شرطیکن یباز فیقرار نبود کث_

 کردم.  یادآوریرو بارها بهت  نینمونده بود.ا

 

سمتش و بهش  گردمیبرم دمیم صیرو که تشخ ریمس

 :توپمیم

 زود برگردم. دیمن با_

 یا ختهیو بهم ر یعصبان دونمی.میاونقدر داد نزن شهیم_

 .یحرف بزن یتونیهم م نییپا خب با تن یول

 

 یرو کنمیو پرت م زنمیرو چنگ م شیلعنت نکیع اون

 داشبرد 



 یکنیکه تو فکر م یزیبا چ تمی، چون عصبان تونمینم_

. پر از حس بدم که چرا از اولش کنهیفرق م یلیخ

که  یکردم و بهت اعتماد کردم در حال یتیخر نیهمچ

 یو مبودم  دهیرو د تتیشخص یها تیواقع یهمه 

رو دارم که با ارره مشغول  یشناختمت. حس اون احمق

روش  دشهستش که خو یدرخت یشاخه  دنیبر

ناراحت  میکار ی ندهیآ اینشسته.من به خاطر غرور بابام 

.بلکه به خاطر خود احمقم ناراحتم که تا چند لحظه ستمین

 انتشار اون عکس کار تو نبوده. کردمیهم فکر م شیپ

 



زده بودم.   زیر کیکه  ییحرف ها از رنمینفس م نفس

به من  یبود.ول دهیرو کنار اتوبان کش نیوقت ماش یلیخ

 کرد. ینگاه نم
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رو گفتم و در حال  گفتمیم دیکه با ینظرم هرچ به

و  شمیم ادهیندارم پس پ دنیشن یبرا یتیحاضر ظرف

رو  نیباز شدن ماش ی.صدافتمیراه م نیخالف جهت ماش

برم  شیپ یا گهی. قرار بود جور دگردمیشنوم اما برنم یم

 نشون دادم. شتریبازم گند زده و ضعف خودم رو ب یول



 

 سوار شو. ایب ریحر_

 .شمیو همچنان دور م دمینم یتیاهم

 :زنهیو داد م نیکابوت ماش یرو کوبهیم محکم

 سوار شو. ایگفتم ب_

 

 ششیتسمتش و اون نگاه پر از آ گردمیبرم دهیترس

قدم  یخب وقت یتونم دور بشم ول یتا م کنهیم بمیترغ

که فرار هم بکنم  تیواقع نیا دنیسمتم با فهم دارهیبرم

 از جام تکون بخورم. تونمینم فتم،یم ریگ

که تصور  یزیقدم مونده بهم برسه برعکس چ کی

 .کنهیمحکم بغلم م کردمیم



که هنوز  گهیکنار گوشم م قاینفس هاش دق یصدا

 آروم به نظر برسه. کنهیم یو داره سع هیعصبان

 یدعوا کم یبه جا میدیهمه مدت هم رو د نیبعد از ا_

 مهربون تر باش.

 

بدنش سست بشم اما فورا  یکم مونده با حس گرما 

محکمش رو دورم  یکه بدتر بازوها خورمیتکون م

 . چهیپیم

 یبدم ول حیتوض دیاالن با دونمیم ریشـــــش حر_

بهم گره  ینجوریا زیچرا همه چ دونمیخب خودمم نم

تو بود من قبلش بهت گفته بودم  ریخورد البته تقص

 کنم. کاریچ خوامیم



 

 

 گهیباشه اما د تیدوست داشتم حرف هاش واقع چقدر

 بسه احمق بودن پس

 :زنمیم یپوزخند

اشتباه تر.  یاشتباه در مورد آدم ها یامان از باورها_

 .یه کجا برسب یکنیتالش م دونمیمتاسفانه م ازیآ

 

که  فهمونهیبهم م تشیو نگاه پر از جد کشهیم عقب

 خوب منظور پشت حرفم رو گرفته. 

 



 نی. در ماششمیسوار م رمیو م زنمیحرص کنارش م پر 

مسخره  یاداها نیبه هم تا بفهمه ا کوبمیرو هم محکم م

باور کنم  تونستمیدرصد هم نم کینداره.  یریرو من تاث

ف ها رو زده چون اصال به دلش اون حر ریتحت تاث

 .خوردینم شیگروه خون

 

رو  نیماش ی.اما وقتکنهینم یاعتراض شهیسوار م یوقت

پوزخندم رو  فتهیترسناک راه م یو با سرعت کنهیروشن م

 .کنمیتکرار م

 یهمون سفره خونه  رفتیداشت م شناختمیرو م ریمس

 یسرما نیکه خب مغز خر نخوردم که تو ا یشگیهم

 بشم. ادهیپاستخوان سوز 
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 خوامی.مکنهیخونه رو که با همون سرعت رد م سفره

 "؟یچ یعنی نیا"بپرسم 

رو  نینگم. هم یزیتا چ کنمیخودم رو کنترل م اما

 .امیکه اول من به حرف ب خواستیم

 ادهیپ نیرفت قرار نبود از ماش یهر حال هرجا که م به

 بشم.

 



ساعت و  کی فهممیو م کنمیساعت رو چک م نگران

 نگران کننده بود. نیکه من از خونه راه افتادم.ا مهین

 یالهایدوم و فیرد یبه جاده  چهیپیلحظه م همون

 ساکت بمونم. تونمینم گهیلواسان و د

 

 ؟یریکجا م یدار قایدق_

 :زنهیم یحفظ پوزخند رو اعصابش چشمک با

 یفهمیمنظور پشت حرف هام رو م یکنیادعا م یوقت_

دختر رو  کی دیچرا با یرو هم خوب بدون نیا دیپس با

 تو لواسان. میشخص یالیببرم و

 



 دنمیتا نفهمه ترس دمیدندونهام فشار م نیزبونم رو ب سر

 .زدمیکه م ییرو از پس حرف ها

 

 یچکاریپس ه شمینم ادهیمن پ" کنمیدلم تکرار م تو

 "بکنه تونهینم

 

 دیدم در سفکه  نیچون هم ستیکارساز ن ادیخب ز اما

 :کنمیمثل نوار شروع م کشهیرو م یرنگ دو دهنه, دست

 یمرحله  نینگو که ا ه؟یکارها چ نیمنظورت از ا_

 ...یمسخرته؟ نذار اون  یها کیاز تاکت یبعد



هم که برام مونده رو  یذره صبر کی نیلطفا هم_

دارم به زور خودم رو  ینیبیزبونت نکن. نم یقربون

 .کنمیکنترل م

 

 :زنمیداد م نیو از همون تو ماش شهیم ادهیپ

 ؟یبکن ییخوایم کاریبشه چ یمثال صبرت قربون_

 

و با  شهیاز باز کردن در بزرگ دوباره سوار م پس

 گهیسوالم رو جور د نباریا یکامال ساخت یهمون قلدر

 :پرسمیم یا

 ؟یبکن یتونیم کاریاصال چ_

 



 :زنهیم ی، چشمک کنهیم میعصب شتریکه ب یخنده ا با

 بکنم. تونمیم کاریچ یبشنو خوادیور کن دلت نمبا_

 که االن با توئم پس حواست باشه. دونهیم مییدا_

 

 زنهیم یو وقت گمیم یدارم چ دونمیکه نم دمیترس اونقدر

 که چرت و پرت گفتم. کنمیخنده بهتر درک م ریز

 

 کنهیگرد م یطانیمثال ش یهاش رو با حالت چشم

 کنم. یقشه ام رو عملن تونمینم یعنی نیچقدر بد شد.ا_

 

 تو بازوش کوبمیم

 باش لطفا. یجد_



 تشیاز عصبان یکه اصال خبر ی،جور خندهیتر م راحت

 ستین

دارم  اجیکه االن بهش احت هیزیتنها چ تیراستش جد_

 .یذاریخب خودت نم یول
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 یساختمان دو طبقه  یبه راه پله  کیرو نزد نیماش

 یو ناخودآگاه خودم رو رو کنهیگ پارک مرن یقهوه ا



 ادهیانگار که بخواد به زور پ کنمیسفت م نیماش یصندل

 ام کنه.

 

 نیبهم بربخوره، اول شهیرفتارت باعث م نیا ریحر_

 نیدر مورد ا میخوای.فقط مینیبیکه من و م ستیبارت ن

 نتمونیبب یکس نکهیبدون تنش و ترس از ا ریاتفاقات اخ

 .میباهم حرف بزن

 

و  شهیحرف هاش آروم م دنیسفت شده ام با شن بدن

 سمتش: گردمیبرم

سر و ته چند وقت  یب یرفتارها لیقراره دل یعنی نیا_

 ؟یرو باالخره بهم بگ رتیاخ



 

مفهوم سرش  یتکون دادن ب نیو ح دهیجواب نم میمستق

رو از  زیاگر همه چ ستمین ریبشم. حر ادهیپ زنهیاشاره م

 .نکشم رونیزبونش ب ریز

 

و وارد  میریباال م یورود یهم از چندتا پله  همراه

 یسالن ها ههیشب شتریکه ب ییالیروح و یسرد و ب یفضا

 .میشیم هیمهمون

خودش  یخب وجود چندتا پوستر بزرگ از چهره  اما

متعلق به  الیکه و کنهیخونه اثبات م یوارهاید یرو

 خودشه.



 ی نهیومش یکه رو به رو یدو نفره ا یبه کاناپه  اشاره

 :گهیم کرهیغول پ

 .شهیخونه گرم م کنمیرو روشن م نهیاالن شوم نیبش_

 

 دمیام سر تکون م هیاول یو با همون حالت جد نمیشیم

.قبال کشهیطول نم یلیچون به هر حال خ ستین یازین_

 زود برگردم. دیهم گفتم من با

 

 نهیسمت شوم رهینگاه کردنم م رهیخ هیاز چند ثان پس

چون ممکنه حرف  یکنیم رید یکم زنگ بزن بگو_

 هامون طول بکشه.

 



 :گمیم یاخطار

و تو راست و  پرسمی.من چندتا سوال مکشهیطول نم_

 .نی. همیدیجواب م چیدر پ چیبدون پ

 

 .دهیو نه جوابم رو م کنهینه نگاه م نباریا

به خودم تا  دمیبه حرکات دستش و جرأت م شمیم رهیخ

 به صورتش نگاه کنم.

 یرو یطرفه باال زده بود کم کی رو که موهاش

باعث  نیو ا شترهیب شهیاز هم ششیافتاده، ته ر شیشونیپ

 کم بشه. تشینشده از جذاب



که از هم باز  شیپهن و گوشت یکم یمن لبها یخدا

رو دور  فرستهیضربان دل احمقم رو م لیدل یموندن ب

 .رهیگیتند و همون لحظه مچ نگاهم رو م

به رو که انگار با دکمه  چشمهاش از رو دنیبا د دلم

 ام حبس بشه. نهینفس تو س شهیباعث م یکنیخاموشش م

 یلبها یاون تبسم رو یول گهینم یزیچ خوشبختانه

 بهم بربخوره. کردیم یداشت کار شیلعنت

 دمیم رونیب ینفسم رو عصب مثال

 .میحرف بزن ینیبش ییایفقط ب شهیم_
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 یراو

 

 

 رهیبهش خ یجور شیپ هیتا چند ثان نستدویم خوب

 منو ببوس. ایب زدیمونده بود که انگار داد م

 گرفتن مچش بود. یبرا قایهم دق شیشدن آن یعصب نیا

.سپس آروم تو کنهیرو منظم م نهیکم شوم شیآت پس

 .ارهیو کاپشنش رو در م ستهیا یجاش م

خب  یبگه.ول یقراره چ دونستیلحظه هم نم نیبه هم تا

 .کردیآرومش م دیا بامطمئن



بزرگ بشه. خودش  نقدریاون عکس ا ینبود مسئله  قرار

 یاومده ناراحت بود.اما نه به اندازه  شیپ تیهم از وضع

 جلوش.  یخامه ا ینیریش نیا

اونقدر بهش اعتماد  دیفهم یشده بود وقت دیناام چقدر

 .ستین یدلگرم زانیاز اون م یخبر گهیداشته و االن د

 دیفهم یرو وقت نیکلمه گند زده بود و ا یقعوا یمعنا به 

 یکه اون حرف ها رو در جواب بغل کردنش داد. حرکت

که کامال فلبداهه بود و انگار نتونسته بود خودش رو 

 کنترل کنه.

 

زنگ زده بود  یوقت شبیکه د فتهیم الریحرف آ ادی

 بهش گفت



و از  امیصبر کنم تا ب تونمینم د،ییایبه هم م یلیداداش خ"

 "نمشیبب کینزد

 

و  ستیاز رابطه ن یاجازه نداده بود بگه خبر غرورش

 .شینیتو بب ادیب ستیقرار ن

مونده  رهیهرجور شده دختر رو به روش رو که خ دیبا

اون  یرو شیو رنگ قرمز رنگ آت نهیشوم شیبود به آت

مونده از شال  رونیب یموها دش،کناریسف یادیصورت ز

 یساخته بود، راض ایرو ههیشب یزیرنگش ازش چ یمشک

 مالقات. نیبه ا کردیم



 فهمهیو همون لحظه م دهیدهنش رو که قورت م آب

حالتش  نی. مثل هربار از اشدینفسش کم کم داره تنگ م

 نهیشیو کنارش م رهیم یو با تک سرفه ا شهیم یعصب

 شهیگرم م یبه حد نجایاالن ا اریشال و پالتوت رو درب_

 .یشیم ضیمر رونیب یرفت یو وقت یکنیکه عرق م

 

و  شهیکمشون بلند م یبه فاصله  ینگاه میپس از ن ریحر

 یدسته  یو بعد از انداختنش رو ارهیتنها پالتوش رو درم

 :گهیو م نهیشیم یمقبول یمبل با فاصله 

 ...یسوال شروع م نیخب با اول_

قهوه که با اعصاب آروم  کی ؟مثالیخورینم یزیچ_

 یادامه بد یتر
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که تالش  یو در حال کنهیم زیچشمهاش رو ر ریحر

 :دهیخودش رو کنترل کنه سر تکون م کنهیم

 .ییایتا ب مونمیباشه منتظر م_

 

 :پرسهیرفتن سمت ته سالن م نیح ازیآ

 یبخوام تو قهوه ات دارو دیشا ؟چونیکنینم میهمراه_

 .زمیخواب آور بر

 



لش و بلند و از اون حالت شنگو کشهیم یپوف ریحر

 :زنهیشمرده لب م

 لطـــفا فقط زود بـــرگرد._

 

به مامانش زنگ بزنه تا  رهیگیم میبرگرده تصم ازیآ تا

 .دادیزودتر خبر م دینگرانش نشن ، البته که با

.اونقدر استرس داره که رهیو تا دم پنجره م شهیم بلند

 شماره یتعداد بوق ها رو م

 ...دو...سه...چها..کی

 ؟ییجافقط بگو ک_



.کوتاه لب دهیلحن جواب م نیبا هم مینس دونستیم

 :زنهیم

 .رونیب_

با  ی.کجا رفتیستیبا بابات ن دمیفهم شیساعت پ میمن ن_

 حالت؟ نیا

 حرف بزنم. یکیو با  امیداشتم ب اجیمامان احت_

 

 .رهیگیتا ته ماجرا رو م مینس ینگفته بود ول میمستق

 حالت خوبه؟_

 خوبم._

 بالت؟دن امی؟بییایم یک_



 جون نشد؟ رایاز سم یخبر ی. راستامیخودم م زمینه عز_

 

 کنهیو بحث رو عوض م دهیدل به دلش م مینس

 مارستانینه ، فعال منتظر نظر دکترش مونده اما همون ب_

 .یمحکم کار یکردن برا شیبستر

 .ششیاونجا پ رمیپس من م_

 .نمتیبیباشه اونجا م_

 

 بگه یزیچ دیبا کنهیحس م ریحر

 مامان. ممنون_



کامران  ی هیبه توص کنمیدارم تالش م خوادینم یممنون_

خب دستم بهت برسه دمار از  یباشم ول یامروز

 .ارمیروزگارت درم

 

 :دهیخنده اش رو کنترل کنه و جواب م تونهینم

 نزنم. کیج دمیمنم قول م_

 مواظب خود باش._

 چشم فعال خداحافظ._

 

اون دوتا  به رهیو خ نییپا ارهیقطع شده رو م یگوش

 :زنهیپنجره آروم لب م یشاخ و برگ جلو یدرخت ب

 نا آشناست، میبرا ییرسوا"



 "عالم شدن یهم رسوا آن

 

 دیکه با یاال اون هیدردش چ دونندیهمه م کنهیم فکر

 بدونه.

 یمرد اشتباه ی رهیبا نگاه خ گردهیکه برم نیهم

 .شهیرو به رو م شیزندگ

شروع کرده بود رو  یباز نیکه ا یروز کنهیم اعتراف

نگاه بود  نیواقعه رو داد، اما هم نیعقلش بهش هشدار ا

 ریمس نیو دل به ا رهیاش بگ دهیکه باعث شد ناد

 سر و ته بد یب یاحمقانه 
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رو که زمزمه اش  یازینگاه نافذ آ گردهیکه برم نیهم

اشه .انگار که تونسته بنهیبیخودش م یبود، رو دهیرو شن

 شیقبل یو سر جا رهیم دهیذهنش رو بخونه ، ترس

 .نهیشیم

 .شنومیخب م_

 رو؟ یچ_

 

 توپهیم یو عصب جیگ ریحر

 .یکار نیریش نهمهیا لیدل_

 



که سمت  یچوب زیم یقهوه رو از رو یماگ ها ازیآ

  دارهیراستشون قرار داشت،برم

االن ممنون  دیبا ر،تویحر یسخت گرفت یادیز_

اون اشکان سودجو بهت نگفته بعد از .البته مطمئنم یباش

داشت. و  یخواه یا یکار یشنهادهایاتفاقات چه پ نیا

 .ستیسخت ن ادیگفته ز یچ نکهیحدس ا

 

 رهیگیماگ و از دستش م ریحر

 کیمن اصال با اشکان حرف نزدم.در ضمن من _

 یداشته باشم برا هیبه حاش اجیکه احت ستمین یتیسلبر

خودت عمدا  ای یهمفینم ازیبهتر. آ یشنهادهایپ

 .یبفهم ییخواینم



 

ناراحتش  یادیز ینگاهش رو از اون چشمها ازیآ

کنه و بگه که  یازش معذرت خواه تونستی.مرهیگیم

 خب براش سخت بود. ینبوده.ول نیقرار اصال ا

 یرو گردهیخود به خود نگاهش برم ریحر یصدا با

 صورتش

رو  زیاونقدر برات سخته که رک و راست همه چ_

  ؟یبگ

 کیبزنن.اون عکس  یکپشن نینه. اصال قرار نبود همچ_

از اون نگاه پر  ریدوستانه است البته به غ یعکس ساده 

 از عشق تو...

 بشم؟ یعصب یکن یکار ییخوایم_



 

بست رو  یلبش نقش م یکه داشت رو یلبخند ازیآ

 .کنهیکنترل م

 .یسخت گرفت یلیخ گمینه، اما بازم م_

 

 یسوال داشت ول یلبته که کلبگه ،ا یچ دونهینم ریحر

 یحرف پ نیبود که با کوچکتر یمرد رو به روش آدم

هدفت "دوباره بپرسه  خواستیبرد.مثال م یبه درونش م

 "بوده؟ یچ نکاریاز ا

 :گهیبه چالش بکشدش ،م خوادیکه م یبا حالت ازیآ

 ،جوابم رو بده. پرسمیسوال م کی_

 



 :دهیدامه ما ازیکه آ کنهینگاهش م زیر یبا چشمها ریحر

 شرط رو بردم؟_

 

زود از کنترلش خارج  یلیخ شهیباعث م ریحر تیعصبان

 بشه

 بود؟ نیمسخره هم یها کیتاکت نیپس هدفت از ا_

 

پس از  خورهویاز ماگش م یقلپ لکسیر یلیاما خ ازیآ

 :زنهیلب م هیچند ثان
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 یشتریبگفتم منم زور  یکه اون شرط رو گذاشت یروز_

 حداقل فعال نه. رینکردم حر یمن کار بد نکهی. و ازنمیم

من ساده و تازه کار،  یباشه. ول یتو عاد یبرا دیشا_

 میت کیبا  گهید یپروژه  کیپس فردا برم تو  یوقت

طرفم. چرا؟  ادیب دهیبه خودش اجازه م یهر مرد گهید

 یو پنهان یآنچنان یام که رابطه  یچون من همون دختر

 یمحض رضا یهم برا کباریکه  یبا سوپراستار داشتم

موضوع. بردن اون  نیا بیتکذ یراخدا مصاحبه نکرده ب

 از؟یشرط اونقدر مهمه آ

 یداشتم ،ول یتلفن یامروز صبح من مصاحبه  نیهم_

گفتم.  یمن چ یدونیکه پخش نشه تو نم یخب تا وقت



محاله  یگفت میکه شرط رو شروع کرد یدر ضمن روز

و االن  یمطمئن بود یلیبگم خ نمی.البته اینممکنه جا بز

 من شرط رو بردم. ده،یم یمعن کیجا زدنت 

که  ی. نه تنها شرط رو نبردکنمیم دتیمتاسفم که ناام_

 ییها کیتاکت نیبا ا ی.حتیببر ستیهم قرار ن چوقتیه

 .یبر یکه به کار م

 

. خواستیرو م نیهم قای. دقزنهیم یروزیپ شخندین ازیآ

 :زنهیم یرو عاد شیپس حرف اصل

 تهران. ادیداره م الریفردا آ_

 



به  یچه ربط نیا" یعنیکه  کنهینگاهش م یجور ریحر

  "من داره؟

 :دهیادامه م ازیآ

 ی. چون من به تازگادیتو داره م دنید یبرا شتریب_

 بودم. زیتبر

 

و ناباور سر  فهمهیحرف منظورش رو م نیبا ا ریحر

 :دهیتکون م

 .فکرش رو هم نکن یحت_

 چرا؟_

 .ستمیچون من دوست دخترت ن_

 



 زیم یخورده اش رو رو میو ماگ ن شهیم زیخ مین ازیآ

 .ارهیدرم بشیرو از ج شیو سپس گوش گذارهیم

که خبر ندادم  یامروز صبح بعد از مصاحبه گفتم تا وقت_

 حق پخشش رو ندارند. 

 

 

زل زده تا بفهمه  شیگوش ینگران به صفحه  ریحر

فرصت رو از  نیا دی.نباارهیاما سردرنمکنه. کاریچ خوادیم

 :پرسهی.پس م دادیدست م

 ؟یگفت یاصال تو اون مصاحبه چ ؟یکنیم کاریچ یدار_

 



 یناخودآگاه کم ریکه حر کنهیفقط نگاهش م ازیآ

 کنهیم کتریخودش رو بهش نزد

خواهرت رو  تونمیاگر اون مصاحبه به نفع من باشه،م_

 .نمشیبب دیاچرا ب یقبلش بگ دیو البته با نمیبب
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.سر دیرس یم خواستیکه م یزیداشت به چ نکهیاز ا ازیآ

 :دهیتکون م

 یزیقبل از هر چ یموجوده ،ول یتماسم تو گوش لیفا_

ام بودن و  گهیبهت بگم تو اون عکس چندتا دختر د



شده  نییتع شیدادن کامال از پ ریبه تو گ میمستق نکهیا

 یدرش ندارم.فکر کنم اونقدر یریتقص چیاست که من ه

اشتباهم نترسم و شونه  یکارها شامدیکه از پ میبشناس

 نکنم. یخال

 

 حرفش رو نزنه: تونهیخب نم یشده ول جیگ ریحر

 ؟یکنیم ادیاشتباه ز یکنیاعتراف م یدار_

 

 کشهیرو به رخ م شیور هیلبخند  ازیآ

از بردن، حواسم رو  نیریاشتباه که نه اما خب حس ش_

کنن،پرت  یتراش هیکه منتظر بهونه هستن حاش یافراد

 . کنهیم



 

 :زنهیم شیاشاره به گوش ریحر

 جمیگ شتریهرلحظه ب یبشنوم مصاحبه رو دار شهیم_

 .یکنیم

 

 زیبه ر زیو ر کنهیم یرو پل لیبدون حرف فا ازیآ

اون  دنیتا با د رهیگینظر م ریرو ز ریحر یواکنش ها

شده اش  نیسنگدل  یحس خوب ته چشمهاش کم

 سبک بشه.

 

 



که با  یو خانوم ازیآ یپس تمام شدن حرفها ریحر

رو مجبور به  ازیآ کردیداشت تالش م یحوصله و زرنگ

 :پرسهیحرف زدن کنه، نگران م

 منظورت از عوامل سودجو، اشکان بود؟_

کارها نکرده و  نیاز ا چوقتیاشکان ه نکهینه، از ا_

 یساز هیگونه حاش نیا یسابقه  مانیمطمئنم،اما پ کنهینم

 کردن ها رو داره.

 

 شهیبار متعجب م نیا ریحر

 لمش؟یف شتریفروش و شهرت ب یاون هم فقط برا_

 

 



هستش که  یدختر پاک تر از اون نیا دونستیم ازیآ

 لمیو ف نمایس یایدن یپا افتاده  شیموضوعات پ نیبتونه ا

بحث رو عوض  کنهیم یرو درک کنه ،پس سع یساز

 کنه.

 ؟یستیاز دستم دلخور ن گهید االن_

 

هستش  یاز اون شتریب یلیخ میدلخور"بگه  خوادیم ریحر

اما خب  "یرفعش کن یکه با دوتا حرف بتون

 :پرسهی،م قیعم یو با نفس کنهیاحساساتش رو کنترل م

 برات مهمه؟_
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 ینترنتیا یرسانه  کیشدم در  یالبد مهمه که راض_

 بار. نیاول یکنم،اون هم برامصاحبه 

 

بالفاصله و مطمئن جواب داده دلش  ازیآ نکهیاز ا ریحر

 ارهیبه حرفش ب شتریب خوادی.اما خب مشهیم دنیدچار لرز

 یکار نیفقط به خاطر اومدن خواهرت همچ دیشا_

 .یکرد

 

کردن سرش به  کینزد نیو ح کنهیمکث م ازیآ نباریا

 :گهی،آروم م ریصورت حر



 یدرست کردن برا هی، حاش خوامیکه م یزیچ نیآخر_

 توئه.

اون همه آدم به  ی،اون هم جلو یرو کرد نکاریا یول_

 هیحاش یکه به قول مرجان خدا یگریخانوم باز یاضافه 

 .ستیساز

 

 رهیتر م کیبازم نزد ازیآ

 بودم. یاز دستت عصبان_

 

 :دهیسر تکون م ازیو پچ زدن آ یکیاون نزد ریتاث تحت

 چرا؟_

 



اما به  "یگرفتیام م دهیناد یچون داشت"بگه  خوادیم ازیآ

که  یاون هم با جمله ا کنه،یجاش، بحث رو عوض م

 گرد بشن ریحر یچشمها شهیباعث م

 دیبا یدوست عاد کیتر از  یمیصم الریآ یجلو_

 .میرفتار کن

 ؟یبهش گفت یچرا مگه چ_

 .میکنیم یشرط مهم باز کیسر  میمسلما نگفتم که دار_

 

 خیکه ب یو باالخره سوال کنهیم زیاش رو رچشمه ریحر

 :پرسهیکرده بود رو م ریگلوش گ

و اون بخواد من  یبه خواهرت بگ یزیچ دیاصال چرا با_

 نه؟یرو بب



 

رو بدون  قتیحق ریحر یتو چشمهل رهیبار خ نیاول یبرا

 :زنهیلب م یچیدر پ چیپ چیه

ازت  یعکس دنیبودن و پرس دهیرو شن عاتیشا_

 یلیچهره ات خ الریشون دادم و به نظر ادارم.منم نشون

 .نتتیبب کیاز نزد خوادیخاصه و دلش م

 

رو درست  شیکه انگار بخواد اشتباه کالم یجور ریحر

 :گهیکنه، م

 .ینشونش داد_

 اندازه. یهم سرخوش ابرو باال م ازیآ

 نشونشون دادم._



 

 ارهیرو درم ازیآ ی،خنده  ریحر ی دهیترس نیه

 ؟ینشون داد ایبه ک_

مامان هم اومد  نتیو اون لحظه ز الریزن داداشم و آ_

 .دید

 

 نیاز ا شهیهمزمان دچار چند حس مختلف م ریحر

اون هم بدون  نکارشیا یبرا تی.عصبانازیآ یحرف ها

چرا اصال  نکهیا یرفتن دلش برا یلیو یلیگرفتن اجازه.ق

رفتار  دنینفهم یبرا یجیعکسشو نشونشون بده.گ دیبا

 .ازیآ ضیضد و نق
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 ریحر

 

باشم.  یعصبان دیکه با فهممیو م امیبه خودم م باالخره

 ،یکیاش تو اون نزد فتهیبه اون نگاه ش تیپس بدون اهم

 .پرمیاز جا م

است.بلند  دهیفا یبحث کردن باهات ب رهیم ادمیهربار _

 .میشو بر

  دهیکاناپه لم م یرو راحت

 .حرف دارم یکجا؟ هنوز کل_



 

 ستمیا یبه کمر رو به روش م دست

 مثال_

 .دیجد نیقوان_

 

که انگار با  یپالتوم جور دنیپوش نیو ح کشمیم یپوف

 :گمی،م زنمیخودم حرف م

 بدوش. گهیم نینره ا گمیمن م_

حرفت رو عوض  یبابا چرا ه یا ؟یجا زد یعنی نیا_

 ؟یکنیم

 

 :گمیو م ستادهیسرپا ا گهیسمتش که حاال د گردمیبرم



کار خوب که البته  هیساده است تو االن  یلیخ نیبب_

 کی.من هم مثل یات بود در حق من انجام داد فهیوظ

که تو  یالبته نه اونجور کنمیدوست لطفت رو جبران م

 کیبستن اون شرط  کنمیاعالم م نجایو هم ییخوایم

ادامه بدم چون قراره فردا  تونمینم گهیاشتباه بود و د

 ما باشه. یرکا ریغ دارید نیآخر

 

 بیعج یام با حالت نهیبه س نهیو س ادیجلوتر م متفکر

 :پرسهیم

 و اگر من قبول نکنم؟_

 



 یوسط دل احمقم با هر حرفش داره بدتر و بدتر م نیا

 لرزه.

 اندازم: یو شونه باال م کشمیم ییو تابلو قیعم نفس

 .میکشش ند ایب ازیآ_

رو از شرط بپرداز ،کشش  دنتیغرامت عقب کش_

 .دمینم

 

 گردمیم شیجد یدر اون چشمها یاز شوخ یرد دنبال

از طنز و دست انداختن توشون  یخبر چیاما متاسفانه ه

 :زنمی.پس لب مشهینم دهید

 غرامت مثل؟_



 نه. یالبته دوست معمول میدو ماه با هم دوست باش یکی_

 

 :زنمیم یپوزخند

فرق  یزیکه چ ینجوری. خب اییکذا شنهادیهمون پ_

 مسخره ات. یها کیبه جز تاکتالبته  کنهینم

 .شهیآپشن خوب محسوب م کیهم  نیخب ا_

 

 :پرسمیم یعصب

 ه؟یچ یکش دادن الک نیا لیاونوقت دل_

 .یشیم یعصبان نیاز ا شتریبذار جواب ندم ،مطمئنا ب_

 

 اندازم یبچه ،چونه ام رو باال م کی مثل



 .شمینم_
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و  دمینگاه کردنش جواب م میمستقاش رو با  رهیخ نگاه

 :زنهیلب م

 .کردمیبه خودم ثابت کنم اشتباه نم خوامیچون م دیشا_

 



هنوز هم فکر  یعنی. رمیگیزود م یلیرو خ منظورش

 یزیبرعکس چ کنم؟ینم یدخترها فرق هیمن با بق کردیم

 بد. یلیاون هم خ شمیم یکه گفته بودم عصب

سفت و  ی نهیرو س کوبمیاشاره ام رو محکم م انگشت

 :زنمیشده ام ، پچ م دیکل یسختش و از پشت دندون ها

 و شرط ادامه داره ، اما.... ستیدر کار ن یغرامت_

 

و انگشت شل شده ام و  کنمیآروم م یرو کم نگاهم

 :دمیو ادامه م کشمیاش م نهیس یرو

 .یکنیامروز و فراموش نم چوقتیاما مطمئنا ه_

 



 شهیرده ،باعث مجا خو یمبهمش که انگار کم نگاه

 شمیخارج م الیاعتماد بنفسم باالتر بره. بدون حرف از و

 .ستمیا یم نیکنار ماش رمیو م

اون شرط و  دیرو گرفتم.با میتموم شد. تصم یدودل گهید

 نباشم. میخود واقع ر،یاگر آخر مس یببرم. حت

 

 

 

                                 ** 

 

بشم  ادهیپ نکهیل از ا.قبستهیا یم مارستانیدر ب یجلو

 یبحث چیکه انگار ه یجور یعاد یلیخ ریمثل کل مس



 یادآوریفردا رو بهم  دارید میتا فتادهیاتفاق ن نمونیب

لپم  خواستیکه خودش م یهمون دوست ههیو شب کنهیم

 .کنهیم یو خداحافظ کشهیرو م

و به  شمیم ادهیاخم به خاطر کار دور از ادبش ،پ پر

 گردمیبرنم ی. حتدمیکردن نم یخودم زحمت خداحافظ

 .کنهیهنوز داره نگاهم م ایرفته  نمیبب

 

 

حالش خوب نبود از بس استرس  رایسم ییزندا

و هشدار گونه  زیت یاون نگاه ها ریداشت.البته که منم ز

 نداشتم. رایاز سم یو مامان حال بهتر ییدا ی



 فیرد یوجود مامان بزرگ تو سالن و رو خوشبختانه

 ع از هرگونه هجوم از طرف دوتاشون شده.ها مان مکتین

و  کنمیرو بهونه م یخستگ اد،یبابا م یهم وقت آخرش

، باهاش  گردمیشب دوباره برم نکهیپس از دادن قول ا

 خونه. رمیم

 

و  یخسته بودم منتها فکر یلیکه دروغ هم نگفتم خ البته

 یگانیرو پردازش و با زیقشنگ همه چ دی. بایذهن

 تونستمیکرده بود. نم جمیبد گ یلیخ. اون آدم  کردمیم

 ی. ولزدمیم یی. هرچند حدس هاهیچ شیبفهمم قصد اصل

گوشه از ذهنم که مطمئنا به قلب احمقم  کیمصرانه 



بهشون فکر  شتریب گذاشتیو نم زدیربط داشت پسشون م

 کنم.
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و به خودم  دمیپالتوم رو پوش نیباتریز یلیدل چیه بدون

دور به نظر  یکم نهییآ یتو ریکه حر ی.جوردمیرس

 .رسهیم

 خودم وقت نگذاشتم. یبرا ینجوریوقته ا یلیخ

از دوستام قرار دارم و ناهار  یسر کیمامان گفتم با  به

 .خورمیرو باهاشون م



 یاما من رهیمچ بگ خوادیم گفتیم شیگوشه چشم نگاه

 یرو به فکر کردن گذرونده بودم حالت شبیکه کل د

کمکم  نیداشتم که خب خدا رو شکر هم یته و خنثخس

 نپرسه. یشتریکرد که سوال ب

 

و از کنار  کنمیم یپالتوم مخف بیهام رو ته ج دست

 .فتمیآروم راه م ابونیخ

عروسک تو دستش  کی ههیبذارم من و شب دینبا

 بود که آخر سر گرفته بودم. یمیتصم نیبچرخونه. و ا

 

خب  یرتمان خودشه. ولکه مکان قرارمون آپا ادیم بدم

 قبل از موافقتم. گفتمیبهش م روزید دیرو با نیا



باش اما من تازه  نجایگفت قبل از دوازده ظهر ا اون

 .شمیم یدارم سوار تاکس میو ن کیساعت 

 بهش نداشتم. یاعتماد چیه متاسفانه

 

 

شال  ریاتو شدم ز یبه موها یدر آپارتمان دست یجلو

 .زنمیو زنگ در رو کوتاه م کشمیم

حفظ ظاهر  ی.ولشمیم جانیاالن کم کم دارم دچار ه تازه

به  شمیم رهیحالت ممکن خ نیتر یو با عاد کنمیم

 که در رو باز کرده. یدختر



و همچنان با چشم  گهینم یزیچ چیکه ه بهیعج برام

لب  کنه،آرومیم یهاش داره وجب به وجبم رو برس

 :زنمیم

 سالم._

بلند و  یو خونه با ولومت دنمیکش نیو ح رهیگیرو م دستم

 :دهیجوابم م ریز

پرت  تونیحواسم به خوشگل دیخانوم.ببخش ریسالم حر_

 شد.

 

زود  یلیرو خ میسر زنده است که حالت مثال عاد اونقدر

 :شهیلبم ظاهر م یو لبخند رو زنهیپس م

 .یباش الریآ دیتو با_



  کنهیو بدون اجازه بغلم م بندهیو م در

 بله خودم هستم._

 

، کم سن به  کشهیو عقب م دهیبه خودش فشارم م یکم

 رینداشت به غ ازیبا آ یشباهت ظاهر چیو ه دیرسینظر م

 از چشمهاش.

 

 سالم _

و کنار  ادیکه م یسمت مرد جوان میگردیدو برم هر

 .ستهیا یم الریآ

 همسرم سجاد._

 



دست دادن،  یبرا اوردهیاونجا که دستش رو جلو ن از

 :دمیتکون م یسر

 شبختم آقا سجاد.سالم خو_

 

و  کنهیاز پشت کمرم رو لمس م یلحظه دست همون

انجام بده  یکار اشتباه نکهی. قبل از اکنمیکنارم حسش م

 :گمیم

 ...ازیسالم آقا آ_

 

 . شمیگونه ام ،الل م یرو قشینرم و عم یبوسه  با

مثل  ستی.الزم ندونهیرو م زیهمه چ الریراحت باش. آ_

 .یرفتار کن بهیغر کی



 

 شهیپر از ذوق خواهرش باعث م یاون چشمها دنید

 لبخند بسنده کنم. کیو تنها به  رمیخودم رو بگ یجلو

 لیمشت دروغه که تحو کی زیاز همه چ منظورش

 خواهرش داده.

 یتو سالن و باالخره وقت میریم ستادهیکه چفتم ا همچنان

 :زنمیدم گوشش پچ م ستیحواسش ن الریآ

 .ریازم فاصله بگ_
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محکم تر کردن دستش دور کمرمه و بهم  واکنشش

 به داد خودم برسم.  دیکه با فهمونهیم

و  رمیگیدرآوردن پالتوم ازش فاصله م یبه بهونه  پس

فرار کردن  ههیشب "کنم تییراهنما ایب" گهیم الریآ یوقت

 سمت راهرو اتاقها. میریو با هم م کنمیپا تند م

 

مرتب  نیو ح کنمیتخت تا م یروو شالم رو  پالتو

 نمیبی. هربار مکنمینگاه م الریکردن موهام، چندبار به آ

شده به حرکات و اندامم  رهیخ یبیکه با ذوق عج

 :دمی،آخرش هم با خنده سر تکون م

 ؟یکنینگام م یچرا اونجور_



شده  یطرح دوز یو بلوز مشک نیدو به شک شلوار ج و

 .کنمیم یام رو برس

 

 کردمیهم باور نم یدر بزن نکهیبل از اراستش تا ق_

 داداش واقعا بخواد به من نشونت بده.

 

که  یرو جور قتیجلو که حق رمیو م کشمیم یپوف

و با گرفتن  دهیبهش بگم.اما فرصت نم ادیناجور به نظر ن

رو به  کنهیسمت تخت و مجبورم م کشتمیهر دو دستم ،م

 .مینیهم بش یرو

 



خب دست خودم  یلو ادیبه نظر م بیعج دونمیم_

 ..ستین

 

و  ارهیم نییبه در اتاق صداش رو پا ینگاه میاز ن پس

 :دهیادامه م

داداشم اصال  میکردیفکر م شیدوسال پ یکیتا _

رفتارهاش برام  نینداره و االن ا فیبه جنس ظر یشیگرا

 داره. یتازگ یلیخ

 

 نکهیتعجب نگاهم رو پنهون کنم اما مثل ا کنمیم یسع

نگران دستهام رو محکم فشار  ین کم. چوشمیموفق نم

 :دهیم



 نیجون.ا ریحر گمیمن دارم چرت و پرت م یوا_

 نگذاره. یریرابطه اتون تاث یحرف ها رو

 

 :زنمیبهش م یآروم یلبخند

ما  نیب یمهم ی. راستش اصال رابطه زمیآروم باش عز_

 .یبترس ییکه تو بخوا ستین

 ؟یچ یعنی_

 

که  یزیاون چ ادینم که دلم پرسهیازم م دیناام اونقدر

 :دمیجوابش رو م یا گهیرو بگم. پس جور د خوامیم



 هیآقا داداشت بهت نگفته که ما هنوز مراحل اول یعنی_

تو از اون  یمنم به انداز قتشیو حق کنمیم یط میرو دار

 بوسه جا خوردم.

 

. همون لحظه در ارهیبلندش لبهام رو کش م ی قهقهه

 داخل ادیم ازیآ و شهیباز اتاق کامل باز م مهین

 رون؟یب دییایشماها چرا نم_

 

چرخونه و تا  یم الریمن و آ نیشده اش رو ب زیر نگاه

 :گمی،فورا م ستهیکنارم با ادیب خوادیم

اول  یکه ما هنوز مرحله  گفتمیم الریداشتم به آ_

 و... میهست مونییآشنا



. دیکنیم یکه رابطه رو زمان بند دیشما خانوما هست نیا_

 چیچند ماه قبلمون ه ای گهیاالن با چندماه دمن  یبرا

 .کنهینم یفرق

 

 رمیکه باز ت یاما من خندهیم شیزبون نیریبه ش خواهرش

 .ادینم دنمیرو به سنگ زده، خند

 

 به اشکان و آرزو؟ یزنگ زد_

 

. دهیسوال رو پرس نیکه ا یالریسمت آ گردمیبرم نگران

 نگفته بود اونا هم هستن. ازیآ



هم  یآخر اخم تند یو لحظه  نهیبیم ازیآ نگرانم رو نگاه

 .کنمیبهش م
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خواهد بود که  یرو ادهیز گهید نیا فهمهیرو شکر م خدا

ساعات از روز  نیبهونه که اونا در ا نیرو به ا الریآ

 .کنهیم ینند،راضیهم رو بب توننیسرشون شلوغه و بعدا م

 

که  یچفت من جور ازیو البته آ میدور هم نشست همه

 کنمیفکر م نیبه زانوم،نشسته و دارم به ا دهیپاهاش چسپ



اشکان و آرزو لو نده  یبگم جلو الریبه آ یکه چه جور

 موضوع رو.  نیا

 

 ازیخب آ ی. ولرسهیبه نظر م ینیریپسر آروم و ش سجاد

 شگونیجا عمال از بازوش ن هیتو ذوقش.  زنهیم یلیخ

جلو  زمیعز"گشت گفت گرفتم که مراعات کنه و بر

 "خواهرم خوددار باش زشته

 

تونستم مثل احمق ها بخندم،البته که همه رو نوشته  تنها

 بودم به حسابش. 

 



 نتی؟زیدوست دار یزیتبر یدل غذا زیعز ریحر_

داداش فرستاده.اما اگر  یبرا یخونگ یغذا یمامان کل

 دوست ندار...

 دیدج یعاشق امتحان کردن غذاها شهیراستش من هم_

 و خاصم.

 

 :گهیو با اشاره به آشپزخونه م شهیاز جاش بلند م الریآ

 .مینیو بچ زیم میپس پاشو با هم بر_

 

و بدون حرف دنبالش راه  شمیخدا خواسته بلند م از

 .فتمیم



 دیتو اتاقش بود. شا یاون حرف ها ریدرگ ذهنم

 داداش مرموزش بفهمم. نیراجع به ا شتریب تونستمیم

 

و منم  کنهیتند تند داره غذاها رو گرم م کدبانو کی مثل

 .کشمیکه گذاشته برام و دستمال م ییدارم ظرف ها

 :گمیو آروم م زنمیم ایو به در دل

 ازت بپرسم؟ یزیچ هی تونمیم الریآ_

 

  گذارهیم نکیس یتو دستش رو رو قاشق

 سوال بپرسم. هیکه منم  یبه شرط_

 



و با خنده  مایبه خودم م هی.پس از چندثانکنمیهنگ م اول

 :دمیسر تکون م

 منصفانه است._

 خب پس بپرس._
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 ازیحاالت و رفتار آ نیا یگفتیم یتو اتاق داشت نیبب_

 تا حاال دوست دختر نداشته؟ یعنی نیداره.ا یبرات تازگ

 

 :دهیبه ناخن هاش جواب م رهیو خ کشهیم یقیعم نفس



اصال طرف دختر بود  زیکه تبر شیتا چندسال پ_

 نیکه مامانم نگران ا ییتا جا مشیبود دهیو ند رفتینم

،دوست  شهیکه بهش م یهمه توجه نیبود چرا عالرغم ا

عاشقانه اش  یخب بعدها که نقش ها یدختر نداره. ول

راحت شد که  المونیخ یها کم لمیتو ف میدیرو د

 .شهیاحساسات سرش م

 

و نداد. نگاه هاش برام جذاب بود .اما جواب من ر حرف

 اندازه: یباال م نه،شونهیبیمنتظرم رو که م

دوست دختر داشته  میدینشن ای میدیما تا حاال ند_

 ی. گاهبافندیدورغ م شهیباشه.البته به جز رسانه ها که هم



جوابش رو  یجور یاندازه ول یم کهیهم اشکان بهش ت

 .ستین یجز شوخ یزیچ میشیکه مطمئن م دهیم

 

 :زنمیو لب م رمیگیرو م بازوش

 داستیرو راحت کنم،اونجور که پ التیبذار خ زمیعز_

داداشت تهران رو آباد کرده. پس از  دمیشن هیو من از بق

 .دینداشته باش یا یگونه نگران چیبابت ه نیا

 

 :دهیتکون م ینف یو سرش رو به نشونه  خندهیم

 دارم. مانیمن به نجابت داداشم ا_

 

 .هریگیحالت گفتنش خنده ام م از



 :گهیاجاق گاز و م شیپ گردهیبرم

 حاال نوبت سوال منه._

 

 نوریبپرسه.پس از هم ا خوادیم یچ نمیتا بب کنمیم سکوت

و  ادیو خوش رنگ دوباره م بیاونور کردن،کباب عج

 :ستهیا یرو به روم م

بگم نظرت در  یچه جور یعنی ؟یداداشم و دوست دار_

که فکر .اونم دییایبه هم م یلیآخه خ ه؟یموردش جد

 کنم...

 

 جلو نرفته نیاز ا شتریوسط حرف زدنش تا ب پرمیم



تو اتاق هم گفتم من تازه دارم داداشت  زمیعز الریآ_

 ...نکهیو ا شناسمیرو م

حس هات.اقال  دنیفهم یبرا ستیخب چند ماه کم ن_

 ؟یبگو دوسش دار

 

که پدر  ینیفکر کنم ا"گمیو تو دلم م کنمیفکر م یکم

خب قرار  یون جواب سوال توئه.ولدلم رو درآورده هم

 یروزها چه دروغ گو نیا "رو بهت بگم تیواقع ستین

 .ایشدم خدا یحرفه ا

 .دهیبهم م یحس خوب یدوست داشتن که نه ول نیبب_

 

 :پرسهیکه انگار خورده تو ذوقش م یجور



پر از احساسات  یلیها خ سندهیبودم نو دهین؟شنیهم_

 رنگارنگن.

 

 :زنمیم بزنم رو دیکه نبا یحرف

 .یشناسیدرسته اما فکر کنم داداشت رو خوب نم_
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جلز و ولز غذا مجبور به  یبپرسه که صدا یزیچ خوادیم

 کنهیسکوتش م

 اجازه بدم باز هم بحث رو به اونجاها بکشونه. دینبا



 خچالیکه الزم باشه رو از  یزیو هرچ نمیچیو م زیم

 .ارمیم رونیب

 یزیتبر یمشغول صحبت کردن راجع به غذا نهخوشبختا

داداش و همسرش رو صدا  رهیو بعدش هم که م میشیم

 .زنهیم

 

و همونجا سجاد  زنندیو سجاد دارن حرف م الریآ شتریب

که انگار با خوب شدن هوا  شونیبه عروس کنهیدعوتم م

 .شدیبرگزار م

 

 تونیدوست دارم رقص محل یلی.خامیچرا که نه حتما م_

 .نمیرو بب



 

و اشاره  دهیدهنش رو قورت م یبا عجله غذاب تو الریآ

 :گهیم ازیبه آ

 .رقصهیکه داداشم چقدر قشنگ م ینیبب دیبا یوا_

 

 دیاونشب که تو لواسان برامون رقص یادآوریاز  یلبخند

  رهیگیلبم شکل م ی،رو

 .فوق العاده بود.دمید_

 

 کنهیچشم هاش رو درشت م الریآ

 ؟ینم محلاو دهیبرات رقص یعنی_



بود مجبورش  یآره،البته به زور و فکر کنم وسط باز_

 .میکرد

 

 :زنهیم یچشمک ازیآ

 یترک یچه جور دمیم ادتی الریآ یقبل از عروس_

 .یبرقص

 

 :رمیگیو رو به صورتش م چنگالم

 نره. ادتی یقول بد دیبا نجایهم_

 



از موهام رو که  یدسته ا م،یبه هم نشست کینزد چون

 یاندازه و با نگاه ی،پشت گوشم مکنار صورتم بود

 :زنهیمهربون لب م

 .دمیقول م_

 

تو دهنم نبود  یزیبه شدت.خوشبختانه چ خورمیم جا

ندارم بدم.پس  یافتادم. جواب یوگرنه حتما به سرفه م

به عنوان لبخند و  دمیبه لبهام م یکیفقط حرکت کوچ

 .دمیآب دهنم رو قورت م

دختر از  نیا یی. واکنمیرو حس م الریآ نیسنگ نگاه

.خدا رحم کردیکالغ رو چهل کالغ م کیاونهاست که 

 بکنه.



 یکس شیکنم پ یادآوریواجب شد حتما بهش  گهید

 نزنه. یبخصوص اشکان و آرزو حرف
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 زیاز پشت م نه،یچیم نیظرف رو که تو ماش نیآخر

 ههیو رو بهش که ماشااهلل شب شمیبلند م یناهار خور

زبون من رو  ریز کردیم یزبده داشت سع یخبرنگارها

 :گمیبکشه ،م

 دیبا گهی.من دیدیزحمت کش یلیجان،خ الریممنون آ_

 برم.



 

 سمتم گردهیگشاد شده برم یچشمها با

و تازه من هنوز  مینخورد ییعجله،هنوز چا نیکجا با ا_

 .دمتیخوب ند

 

 ساز ییسمت چا رمیم

 . رمیو بعد م مینوشیرو هم دور هم م ییچشم چا_

 

فقط سجاد  یتو سالن ول میگردیبرم ییچا ینیس با

 اونجاست.

 کو داداشم؟_

 :دهیرو م الریجواب آ سجاد



 بود. نجایاالن ا نی،هم زدیحرف م یداشت تلفن دونمینم_

 

بهش  دیبکنم ،اما با خوامیکه م یکار یدلم برا دو

 .گفتمیم

 :گمیم الریبه راهرو اتاق ها با لبخند رو به آ اشاره

 .کنمیمن صداش م_

 

کار  دونمی.منهیشیو کنار شوهرش م دهیتکون م یسر

هرچقدر  یاتاقش ول رمیکه دارم م کنمینم یعاقالنه ا

راجع  الریبه آ زیجمع کردن م نیتالش کردم نتونستم ح

 اشکان و خواهرش لو نده ، بگم. شیپ یزیچ نکهیبه ا

 



ش به در اتاق ی.تقه ازنهیکه داره حرف م ادیم صداش

 .شمیمنتظر اجازه بمونم وارد م نکهیو بدون ا زنمیم

 اتاق کارشه. یعنی ستیتو اتاق ن یاونجا که تخت از

صداش  یکه از رو وارمید یرو یتابلوها یبرس مشغول

 .شهیم کیداره بهم نزد فهممیم

 کیتاکت" یکلمه  یادآوریاما با  ستمیا یباش م آماده

 "یباز

 .دهبنیرو لبم نقش م یبند مین لبخند

از گردنم  یو با حالت زنمیبازم م یموها ریز یدست

 .کنمیدورشون م

 که تمومش کن. زنمیتو چشمهاش و اشاره م شمیم رهیخ



و تو  زنهیم ی. همراه لبخند معروفش چشمککنهیم یمکث

 "دی،ببخش رمیگیدوباره تماس م" گهیم یگوش

 

 اندازم  یابروم رو باال م یتا

 .یحرف زدن یفنو مشغول تل یکنیمهمون دعوت م_

 

 یکامال تابلوئه. ول دمیکه به گردن و نگاهم م ییاداها

 ششیچند لحظه پ طنتیاز ش یچرا نگاهش خال دونمینم

 .خورهیبا گردنم تکون م

 پشت دستش  زنمیسمتم که با خنده م ادیم دستش

 دیدر با یحواست باشه هنوز به خاطر اون حرکت جلو_

 .یجواب پس بد
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. پس میباش یگفتم که قرار امروز چه جور روزیمن د_

 نکردم. یبدون اجازه کار

 

 کنمیگشاد م شیهام رو از زرنگ چشم

 م؟یمن خودم اجازه دادم ببوس یعنی_

 نیعقب و ح یآره.مثل االن که همه موهات رو داد_

که کنترلم  یدیگونه ات رو بهم نشون م یحرف زدن ه

 ببوسمت.رو از دست بدم و بازم 



 

و لبهاش رو  شهیخم م شهیکه حرفش تموم م همزمان

 یبتونه حرکت نکهی،اما قبل از ا کنمیگونه ام حس م یرو

 :گمیو پر اخم م رمیعقب م یبزنه قدم

 یرو به نفع خودت دار زیمتاسفم که تو همه چ_

 .یکنیبرداشت م

 

بحث و کش ندم  رمیگیم میتصم یو وقت خندهیم فقط

 اومده بودم. یچ یکه برا فتهیم ادمی

 نیکه راجع به ا یکن هیرو توج الریخواستم بگم آ_

آرزو و  شیپ ارهیخودش ن یبه رو یزیموضوع چ

 اشکان.



 

 :شهیم یجد هوی

 چرا؟_

 

 کشمیم ینفس متعجب

اونا راجع بهمون  خوامیداره؟ خب نم دنیپرس نیواقعا ا_

 شهیزود تموم م یلیخ یباز نیبفهمن.به هر حال ا یزیچ

 و..

 .یات رو از دست بد گهید یشانس ها ییخوایتو نمو _

 

 :پرسمیو م کنمیلحظه به حرف چند پهلوش فکر م چند

 ه؟یمنظورت چ_



 اشکان بفهمه. ییخوایمنظورم واضحه ،نم_

 

 ی.ولهیا گهید زیاصال بحث چ یکنیبگم اشتباه م خوامیم

براندازش نکنم. پس  یخب فرصتش رو دارم چرا کم

 :دمیسر تکون م

 میبعد یبفهمه و به قول خودت شانس ها خوامینم قایدق_

 از دست بدم. یباز کیرو به خاطر 

 

. چند شهیم مونیبگه اما پش یزیچ خوادیکه م نمیبیم

بدم  صشیتشخ تونستمیکه نم بیعج یلحظه با حالت

 :گهیاتاق م رونیو آخر سر ،اشاره به ب کنهینگاهم م



اش االن صد یتونی.خودت مگمینم الریبه آ یزیمن چ_

ساکت  یبه نظر برسه بهش بگ یعیکه طب یو جور یبزن

 بمونه.

 

 رمی. همزمان مکنمینگاهش م یعصب یو کم خصمانه

زود  یلیکه خ زنمیرو صدا م الریسمت در اتاق و آ

 "امیاالن م" گهیو م دهیجواب م

 ادیمن رو  شیکه مکار یاون آدم یجلو گردمیبرم

 انداخت. یروباه م

 نیتر یعیتا خودم با طب رونیپس لطف کن و برو ب_

 حالت ممکن موضوع رو بهش بگم.

 



 :گهیکنار پنجره م یچوب زیبه م هیو تک شهیدور م ازم

 قرارمون. ریز یبزن ییکه نخوا مونمیم نجایا_

 

 گردمیو برم زنمیم یام اما خب به زور لبخند یعصب

 .شهیکه همون لحظه وارد اتاق م یالریسمت آ
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 شده؟ یزیچ_

 :گمیبه داداش مکارش م اشاره 

 ک... مییازت بخوا میخواستیراستش م_



 .خوادیازت م_

 

بود وسط  دهیکه پر کنمیبه اون آدم زرنگ اخم م واضح

 حرف زدنم.

 اندازه یباال م شونه

اونا  ستیوگرنه من برام مهم ن ییخوایخب تو ازش م_

 نه. ایبفهمند 

 

که  الریآ یجلو رمیم .دمیم رونیکالفه ام رو ب نفس

 :گمیو تند تند م کنهیمتعجب نگاهمون م

 شنهادیدلم از اونجا که من فعال دارم رو پ زیعز نیبب_

 خوامینشده ، نم یقطع نمونیب یزیو چ کنمیفکر م ازیآ



و  یداود یموضوع رو بفهمه و منظورم به آقا یکس

 خواهرشونه. امروز هم فقط به خاطر تو اومدم.

 

که زدم به هدف.  فهممیاندازم و م یم ازیآبه  ینگاه مین

 شده. جیکه گ گهیم الریخب سکوت آ یول

 هر حال من حرفم رو زدم. به

 کشمیبازوش م یرو یدست

 .دنتی،واقعا خوشحال شدم از د زمیعز رمیم گهیمن د_

 

 رهیگیدستم رو م یعجله ا یحالت با

 پالتو و شالت رو بهت بدم. میبر ایب_

 



 :گهیو م بندهی.فورا در رو ممیشیاتاق اول که م وارد

 من روت اثر گذاشته ،آره؟ یحرف ها زمیعز ریحر_

 

 :دمیسر تکون م گنگ

 کدوم حرف ها؟_

 :پرسهیجلوتر و بازم م ادیم

 دعواتون شد تو اتاق؟_

 

 :زنمیتو همون حالت لب م یو همونجور کنمیم بغلش

اما  میوقته دوست یلیخ ازیدلم ، درسته من و آ زینه عز_

حرف  کی روزیکه خودش اشاره کرد. د یاونجورنه 



بهم زد که گفتم بذار روشون فکر کنم که  یدیجد یها

 یفعال کس خوامیو نم کنمیخب االن هم دارم فکر م

 بفهمه. یزیچ

 

 :زنمیم یو چشمک شمیجدا م ازش

 .هیچه جور یشناسیماشاهلل دختر خاله ات رو که م_

 من نداره؟ یبه حرف ها یربط یعنی_

 

 :دمیسر تکون م نمطمئ

 البته که نه._

 بود؟ یپس چرا داداش عصبان_

 



 :دمیهستش رو م قتیحق نیکه ع یجواب

دخترها بدون چون و  یهمه  کنهیچون فکر م دیشا_

 جر بدن. قهیبراش  دیچرا با

 

 :زنهیم یکم جون ی خنده

 .یگیم یچ فهممیم_

 

 کوبمیهردو دستم رو به هم م کف

 پس حله._

مطمئن باشم که  خوامیداشته باشم ،م شماره ات رو شهیم_

 .ییایم میعروس یبرا

 



 تخت یسمت پالتو و شالم رو رمیم

 البته._
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 :گمی،رو بهش م شهیآسانسور که بسته م در

 .خودم راه رو بلدم.ییایالزم نبود ب_

 

بفهمم هنوز  تونمیکنه،نمیو نگاهم م گردهیبرم فقط

 نه. ایبود  یعصبان



آسانسور  یرو که از پس در باز شده  نگیپارک یفضا

 :گمیو بدون انعطاف م ی،جد نمیبیم

بدرقه ام  ییای.فکر کردم فقط مستین یازنی رمیخودم م_

 .یکنیم

 

سمت  رهیو م رهیگی. بازوم رو مزنهینم یحرف بازم

 .نشیماش

 زنمیادبانه پسش م یب ی. پس کمزهیآم نیتوه رفتارش

 .رمیخودم م گمیدارم م ؟واضحینکیم کاریچ یبگ شهیم_

به قول خودت لطفت رو جبران  خوامیهوا سرده.فقط م_

 کنم.پس سوار شو.



نه  یلطف کردن ازم بپرس کیدر خور  یتونستیخب م_

 .یسوارم کن ییگوسفند بخوا ههیشب نکهیا

 

 یگاز زدن گوشه  نیو ح کنهیرو درشت م چشمهاش

 سوار بشم. زنهیلبش با سر اشاره م

 نیبه ا ییدوست نداشتم باهاش تو فضا هم هنوز

 کردیداشت متمدن رفتار م یباشم.اما خب وقت یکیکوچ

 ردش کنم. تونستمینم

 :شکنهیرو م نیبعد سکوت سنگ قهیدق چند

مدت زمان  کیدر  یکه بتون ستین یاشکان آدم_

 .شیکوتاه بشناس

 



حرف  نیتا بفهمم منظورش از ا کنمینگاهش م گنگ

 :دهی،ادامه م الیخیب ینگاه میاز ن. پس هیمنتظره چ ریغ

و  میاتفاقات دوست بود نیا یخب ما جدا از همه _

 .دمیدوستانه بهت م یدارم هشدار ها

مبهم  یادیممنون دوست من،اما خب حرفت ز_

 یلیکه من اشکان رو شناختم خ ییجا ؟تایچ یعنیبود.

 .ستین یا دهیچیآدم پ

 خب شناختنش هم آسون یاست ول دهیچیپ گمینم_

 .ستین

 



بدم حرف هاش راجع به پسرخاله  صیتشخ تونستمینم

بود  لکسیو ر یداره.چون اونقدر عاد یاش چه جنبه ا

 :دمیتکون م ی. پس سرگهیرو م تیکه انگار داره واقع

 .کنمیات.حتما لحاظ م هیممنون به خاطر توص_

 :دمیبا خنده ادامه م و

 نه که چند روزه پسرخاله ات لنگ جواب مثبت منه._
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و پس از چند بار برگشتن  خندهیمن اون نم برعکس

 :پرسهیم یسمتم ،جد



 ؟یاشکان کراش دار یرو_

 

 .ستیشدن چشمهام دست خودم ن درشت

داستان  ی.الککردمیم یبابا اون موقع من داشتم شوخ_

 نساز.

 ؟یروش ندار ینظر مثبت چیه یحت_

 

 :گمیو پر اخم م امیمجواب بدم که به خودم  خوامیم

 .یشیم میوارد مسائل شخص یدار گهید_

 

 شهیم داشیبازم پ شیو لبخند لعنت پوزخند

 .کنندیانکار شروع م یهمه دخترها اول از مرحله _



 

 :دمیتو هوا تکون م یدست

شناخت  ی نهیدر زم یفوق دکترا دار میدیباشه بابا فهم_

 دختر خانوم ها.

 اشتم.دوست دختر ند چوقتیاما من ه_

 

 یو کوتاه گفته بود.چند لحظه سکوت فضا ییهوی یلیخ

و کم کم  زنمیم یو آخر سر لبخند کنهیرو پر م نیماش

 یبلند.از اونها که سال یبه قهقهه ا شهیم لیلبخندم تبد

 .فتهیچند بار اتفاق م

 



.پس به زور شهیکه نگاهش رفته رفته داره اخمو م نمیبیم

لبهام  یلبخند رو یده و با ته مون کنمیدهنم رو جمع م

 :رمیگیبازوش رو م

فکر کردم  یگفت یبیجور عج هی خوام،آخهیمعذرت م_

 آخه اصال مگه ممکنه؟ شه؟ی. مگه میگیجک م یدار

 

 :دهیسر تکون م یاوقات تلخ با

 اد؟یم بیچرا اونقدر به نظرت عج_

 .بهیچون واقعا عج_

 یدختر چیهم نرماله که ه یلیو به نظر خودم خ ستین_

 حاال نتونسته نظرم رو جلب کنه.تا 

 



سمتش و  گردمیکه کامل برم ی.جورشمیمتعجب م نباریا

 :گمیم بیعج یبا لکنت

 چیبا ه یحت یبگ ییخوایم یعنی.نمیص..صبر کن بب_

از دوست دختر  فتیآخه فکر کردم تعر ؟ینبود یدختر

 .بهیو غر بیعج یکم

منم  شهینم لیدورم پر بوده از دختر،دل شهیهم نکهیا_

 خواسته باشم اونا اونجا باشند.

 

بحث و تموم کنم و بعدا مثل احمقا با خودم بگم  خوامینم

 ارمیم لی.پس دلدمیپرسیم نویکاش ا گفتمیکاش اونو م

 بودن حرفهاش یواقع ریغ یبرا

 راحته. یلیاما رفتارت با دخترها خ_



 

 :دهیتاسف تکون م یبه نشونه  یسر

 کی ی. وقتیداراز مردها ن یشناخت چیمتاسفم که ه_

 یحس خاص چیه یعنی کنهیراحت برخورد م یمرد با زن

 بهش نداره.

 

گفته  الری.آشهیتو ذهنم روشن م یالمپ هویحرفش  نیا با

 ...کردنیفکر م شیبود تا چند سال پ

 

  ؟یکنیفکر م یدار یبه چ_

 

 خندمیم یو الک دمیتکون م یسر



 .شناختمتیو نم یبود یبیچقدر آدم عج نکهیبه ا_
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 یرفتارت با من راحته چون حس یعنی"بگم  شهینم روم

حرفم رو  تونمیکه م یا گهیجور د یول "؟یبهم ندار

 :گمیم یقیبزنم.پس با نفس عم

راحت  تتیبعد از شخص نیبا شناختن ا المیچقدر خ _

 شد.

 ه؟یمنظورت چ_



 چیه یعنی یراحت یمقابل دختر یوقت یگیم یدار نکهیا_

 .یبهش ندار یحس خاص

 با تو داشتم؟ یمن رفتار راحت یکنیفکر م_

 

 :دمیبه شک ،جواب م دو

 .کنمیفکر م_

 

 :دهیروباه مکار وجودش جواب م نباریا

دوباره بگم متاسفانه مردها رو  دیکه با نجاستیخب ا_

 .یشناسیاصال نم

مردها رو  تی.من دارم شخصشناسمیخوب هم م یلیخ_

 .سمینویو م کنمیم فیتوص



 بود مانند تجربه کردن. یبه قول شاعر نوشتن ک_

 

به خونه  دنیندارم و متاسفانه با رس یام رو کنترل خنده

 شتری. کاش فرصت داشتم بشهیامون بحثمون هم تموم م

 ازش بفهمم. 

بشم. اما پس از  ادهیپ خوامیم کشهیرو که م یدست

 :زنمیم شخندیسمتش و ن گردمیبرم یزیچ یادآوری

 .کنهیم یداره جرزن یکی مونیم وسط بازفکر کن_

 

 :کنهیم زیرو ر چشمهاش

 ه؟یاون ک_

 مسلما تو._



 

فرمون و سرخوش  یرو کنهیخودش رو خم م لکسیر

 :پرسهیم

 کردم؟ کاریچ_

 

پس آماده باش  ادیاز حرفم خوشش نم دونمیم خوب

 بشم. ادهیتا اگر الزم شد فورا پ نمیشیم

که ثابت  رمیتونستم بگ جهینت کیخب از بحثمون _

از اول هم قرار نبوده من برنده باشم چون تو به  کنهیم

 .یندار یحس خاص چیجنس مخالف ه

 



و با همون  رهیگیم نیاش رو از فرمون ماش هیتک آروم

 :زنهیکوتاه پچ م زیر یچشمها

 دارم._

 

 شتریب تونستمیبود و م یاما خب بحث مهم رفتمیم دیبا

 .ارمیسردرب

 دازم:ان یشونه باال م یعاد

زن رو بگو که تا حاال تونسته  کیمثال اسم  یپس برا_

 یتیسلبر کی یحت تونهیبذاره.م ریهرچند کم روت تاث

 هم باشه.

 :دهیجواب م عیکوتاه و سر بازم



 تو._
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با جواب  یجور هیواکنشم پلک زدنه و تمام.  تنها

 یاز فضولشدم  مونیاللم کرد که پش عشیو سر حیصر

 جام. یب

 

نگاهمون رو  یرشته  شهیم یکه طوالن نمونیب سکوت

احمقانه سر  نیبرگشتن سمت در ماش نیو ح کنمیپاره م

 :دمیتکون م



که  یبردن.مرس یدارم برا یدواریام یخب پس جا_

 رسون...

 ستین یزیاون چ یبه معن ی. هر حسیبترس ستیالزم ن_

 .یکردیبهش فکر م یکه تو داشت

 

 یو واضح قیو قبل از بستن در نفس عم شمیم ادهیپ

 شمیو خم م کشمیم

حرف  ینجوریبه ا کنمیدارم عادت م گهید دم،ینترس_

 زدن ها و رفتارهات.

با تالش  یتونی،میدار ریروم تاث یدونیخوبه حاال که م_

 .یبرس ییخوایکه م یزیو کوشش به چ

 



و پس از بستن در  ذارمشیجواب م ینخندم.اما ب تونمینم

 سمت خونه. گردمیو برم دمیتکون م ی،دست نیماش

 

 

که حاضر و  نمیبی،مامان رو م بندمیرو م یدر ورود یوقت

 جلو: رمی. نگران مستادهیآماده اون طرف اپن ا

حالش  رایسم ییدا ؟زنیبر ییخوایسالم مامان. کجا م_

 خوبه؟

 االن برگشتم. آره بهتره. رمینم ییجا_

سر  هی رمینم ماستراحت کنم م یخدا رو شکر. کم_

 .زنمیبهشون م

 مگه؟ یکوه کند_



 برمیسمت اتاقم دستهام رو باال م رمیکه م همزمان

 قاف بود. یکوه که چه عرض کنم قله _

 

که  فیهم سر و کله زدن با اون مرد همه فن حر واقعا

تا حاال دوست دختر نداشته و همچنان برام  کردیادعا م

 کوه کندن بود. ههیشب ست،ین ریباورپذ

 

اتاقم باعث  تیو سکوت و امن کنمیرو عوض م لباسهام

دور کامل از اول اتفاقات امروز رو  کیو  نمیبش شهیم

 کنم. یو برس یپل
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 یراو

 

 

که داشت  شنوهیرو م الریآ یصدا شهیخونه که م وارد 

 .دادیحرف که نه گزارش م یتلفن

 

 ریراجع به حر فاتشیو به توص شهیم رهیاخم بهش خ پر

 .سپارهیگوش م

و رفتار اون  افهیاز ق یبا خواهرش موافق بود سادگ واقعا

 .دیباریدختر م



. چقدر خودش رو دهیمبل لم م یو رو ارهیرو درم کتش

اون  یمقابل حرف ها نیکنترل کرده بود تو ماش

.نه که بهش برخورده باشه فقط دلش یخامه ا ینیریش

حاال  خواستی.اما خب نمکنه مشیتفه یعمل خواستیم

و  ییایاون دو ماه رو ههیرابطه اشون شب یکه داشت کم

 کنه. شباز هم بزنه خراب شدیم یمیصم

 

 :توپهی،بهش م کنهیرو قطع م یگوش الریکه آ نیهم

 .یبعد گزارش رد کن یبرگرد یگذاشتیم_

 

 : خندهیم نیرینشستن کنارش ش نیح الریآ



دختر از اون  کی ریگ دیترسیمامان م امیب نکهیقبل از ا_

رو  الشیزنگ زدم خ نیهم یبرا یهفت خطا افتاده باش

 راحت کنم

 انگار... یول

 :دهیدو دل حرفش رو ادامه م الریآ

که ما فکرش رو  ستین یاونقدر جد هیانگار قض_

 .میکردیم

 

 اندازه یشونه باال م لکسیو ر بازهیخودش رو نم ازیآ

 سانه هاست.بهتون گفته بودم که همش آب و تاب ر_



که راجع بهت کنجکاو بود و ازم  ییاما از اونجا_

 .شهیتر م قیروشنه که رابطه اتون عم د،دلمیپرسیم

 

 یراجع بهش چ ریکه حر ارهیسردرب خوادیدلش م ازیآ

با  نهیبش خوردینم شی.اما خب به گروه خوندهیپرس

خرج  جانیموضوعات ه نیا یبرا کشیخواهر کوچ

 :گهیرفتن سمت اتاقش م نیو ح شهیکنه.پس بلند م

 .ادیخوشش نم یاز هرکس یمهم دل منه که به راحت_

 .ستمیاون رو که بابتش نگران ن_

 

کرده  یادآوریتمام رفتارش رو بهش  یبا زرنگ الریآ

 ."میستیماها احمق ن"بگه  یبود تا به قول



 

نداشت. اون  یتا جوابش رو بده.چون جواب گردهبرنمی 

گفت در اون  شهیبود و مفلبداهه  کیتاکت کیبوسه 

 یلحظه بدون کنترل خم شد سمت اون گونه ها

 .شیخوردن
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 ریحر

 



چرا برخورد با اشکان اونقدر برام سخت شده  دونمینم

 بود.

به موضوعات  یاشاره ا چیزنگ زد و بدون ه شبید

شروع شده و چون  لمیف یاومده گفت اکران عموم شیپ

 .مینیرو باهم بب لمیف میبر ادیب خوادیم دمشیمن ند

 یکار یبود البته اون از جنبه  نمایجور دعوت به س کی

 نیحس هام ح خواستیعنوانش کرد. به قول خودش م

کار  کردیچون به هردومون کمک م نهیرو بب لمیف دنید

 بدون نقص تر باشه. مونیبعد

قط باشم که ف دیجد ینامه  لمیاز االن فکر ف یعنی نیا بله

آماده  یچند ماه سرما رو بهم وقت داده بود برا نیا

 کردنش.



 

جلو و  رمی. منمیبیرو م نشیماش نمایس یپشت ی کوچه

 .شهیبه ش زنمیم

 "ازیآ" گهیم یاخطار یو وقت زدیبا تلفن حرف م داشت

ازش  یخبر چیپسرخاله اش که چند روزه ه فهممیم

 خطه. م،پشتینبوده رو گوش

و ساعتم رو بهش  کنمیاما رد م سوار بشم زنهیم اشاره

 .شهیم رید یعنیکه  دمینشون م

هستم که چه  نیبه شدت شلوغ بود نگران ا نمایس یجلو

 یکس نکهیبدون ا میرد بش تیاون جمع نیاز ب یجور

 اشکان رو بشناسه.



رو  شهیادب که ش یو ب کنهیرو قطع م یگوش باالخره 

 ادهیدم،پیاز حرف هاشون رو نشن یچینداده بود و ه نییپا

 .شهیم

 

 زنهیرو م نکشیکپ و ع کاله

 .ریبخ ؟سفریسالم خوب_

  دمیدست م باهاش

 ؟یسالم.ممنون تو خوب_

 و بد باشم؟ نمایجلو س نمیاون ازدحام رو بب شهیمگه م_

 

 :گمیاز حرکت چشمهاش و م خندمیم



 یاکران ها ستیام تو ل گهید لمیف کیخب امروز _

 هست. دیجد

 

 :گهیون مرفتنم ریبه مس اشاره

 .شهیتو سالن مشخص م میرفت یخب حاال وقت_

 ؟یرد بش تیجمع نیاز ب ییخوایم_

 یاونجاست اما اگر دوست دار نمایس ینه اوناها در پشت_

 .میریاز اونجا م

 تو بازوش زنمیم

دوست داره اون وسط چند دور له و پرس  یال،کیخیب_

 .نهیبب لمیو منگ ف جیبشه بعد بره گ

 



 

 

 :پرسهیدم گوشم م مینیشیاول که م فیرد

 ارن؟یبگم ب یخورینم یزیچ_

 .زهیتمرکزم بهم بر خوامینه نم_

 

فرار از اون  یو برا لرزهیم بمیتو ج یلحظه گوش همون

 دنیاشکان ،خودم رو مشغول د بیو غر بیعج یکینزد

 .کنمیکه برام اومده م یامکیپ

 بود ازیآ از

لش کم که مقاب نهیشناخت بهتر اشکان ا یقدم اول برا"

 "یهم نزن یلبخند چیو ه یحرف باش



 

طنز داشت  یجنبه  شتریکه به نظرم ب یامکیبه پ متعجب

 .ذارمشیو بدون جواب م شمیم رهی،خ

 ؟یچ یعنی نیا وونهید ی پسره
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 .تونهیاما گفت نم ادیبه کامران هم گفتم باهامون ب_

 

لبم شکل  یرو ازیآ امیپ دنیکه از د یهمون لبخند با

 کنمیگرفته سر بلند م



 .شهیفارغ م مییامروز و فردا زندا ادیآره به احتمال ز_

کامران  ای شمیم ریمن دارم پ یعنی نیانشاهلل.ا یبه سالمت_

 عجله کرده؟

 

 یم زیبحث برانگ دادمیم یچون هر جواب خندمیم فقط

 بود.

 

 خیو کامل م شهیشروع م لمیف یطوالن یقیاز دقا پس

جون گرفتن نوشته هام.  دنی. هم به خاطر دشمیه مصفح

 لمیرو بارها تو ف شیکه اون لبخند لعنت یکس دنیهم د

شرط رو  یراست یاندازه که راست یم ادمیو  کنهیتکرار م

 باختم.



 

 شنومیکه پشت سرمون م ییبا صدا شهیکه تموم م لمیف

 . شنیم زیگوش هام ت

 "ونهترکیباشه م یلمیجذاب تو هر ف یعوض نیا"

  

فقط بحث سر اون  دنیاون همه آدم زحمت کش بفرما

شدنهاش  یرتیکه همه داشتن راجع به غ هیجذاب یعوض

 .زدندیحرف م لمیتو ف

 

. دهیکه اون هم حرف ها رو شن فهممینگاه اشکان م با

که ازش  یرفتن سمت در نیو ح زنمیم یپس لبخند

 :پرسمیداخل ،م میاومد



 هم هست؟ مونیبعد لمیتو ف یخان یآقا_

تمام  نکهیبا توجه به ا یبهش نگفتم. ول یزیچ_

منتظر  یعنیکنه،یرو رد م شهیکه بهش م ییشنهادهایپ

 ماست. شنهادیپ

 

که  یادیاز اعتماد بنفس ز کنمیهام رو درشت م چشم

 پشت حرفش بود. 

 اونجا باشم. یدیم شنهادیکه بهش پ یموقع خوادیدلم م_

 

 .خندهید مو بلن رهیگیپشت حرفم رو م ی کهیت

 .شناسمیچون پسرخاله امو خوب م دیشا_

 



اما من  شناسنیهم رو م گنیبود. م یتکرار یجمله  چه

 ازیکه آ یامکی.چون برعکس پکردمیفکر نم ینطوریا

به همون  یاشکان اگر کم حرف بزن یفرستاده بود جلو

در کار  یشناخت چیه ینجوریو ا یشنویاندازه کم م

 .ستین

 بگم.باشه بعدا بهش  ادمی

 

 ندارم سوار بشم. م،قصدیرسیکه م نیماش به

 نجایام رو هم ژهیو کیبود و تبر یروز خوب یمرس_

که انجام  یا ژهیکار و یبرا کنمیم میت یهمه  میتقد

 .دیداد

 



 :گهیم نیماش ریزدن دزدگ نیو ح دارهیرو برم نکشیع

 .میکامل راجع بهش حرف بزن دیسوار شو ،با_

 چیه یجا نکهیر دارم و اکا ییبرم جا دیراستش با_

 من. دیالبته از د نمیبینم یبحث

 

تکون دادن سرش  نیو ح کنهیسمت راننده رو باز م در

 :گهیم

 هیببرمت  خوامیمن متفاوته ،سوار شو م دیخب از د_

دعوتش برات اومده  امکیتا االن پ دیکه با یدورهم

 باشه.

 



 نی. حبندهیو در رو م هیبگم منظورت چ دهینم فرصت

 الریکه آ نمیبیو م شمی،منم سوار م میوردن گوشدرآ

 مانیکرج آرزو و پ یالیفرستاده که همه تو و امکیپ

 با اشکان برم. دیجمع شدن منم با

 

 تیآرزو رعا شی.خوبه بهش گفته بودم پهیک گهید نیا

 کنه.
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کردنش ، اشکان  یهمراه یمن برا دیاز انکار شد بعد

و پس  دارهیلجباز تلفنش رو برم یپسر بچه  کی ههیشب

 رو بلندگو گذارهیم یاز گرفتن شماره ا

 بله؟_

 

و واضح به اشکان چشم غرره  شناسمیرو م الریآ یصدا

 .رمیم

 .گهیبهت نه نم ریحر یتو گفت الریآ_

 مگه گفته؟_

 گهیم کنمیربعه که دارم بهش اصرار م کیاز  شتریب_

 کار دارم. ییجا



 شمیقدم م شیبگه ،خودم پ یزیچ الریآ هنکیاز ا قبل

 .یگفتیبهم م شبید دیبا زمیجان ،عز الریسالم آ_

چون االن که  یاریبهونه م یدار دونمیسالم گلم،م_

. من منتظرتم،امشب یدار یقرار کار یبگ ییعصره بخوا

 .نمتیبازم بب خوامیم زیتبر گردمیدارم برم

 

 شتریب نکهیا یمون،برایقبل دارید یاز لو دادن ها یعصب

 :گمیکشش نده کوتاه م نیاز ا

 بکنم. تونمیم کاریچ نمیبب_

برقصم تازه داداش رو  یبرات آذر خوامیمن منتظرتم م_

 کنه. میکردم همراه یهم راض

 



 دختر.  نیاز دست ا میشونیمونده محکم بزنم رو پ کم

 خوبه ،فعال خداحافظ. یلیخ زمیباشه عز_

 

بود ،پس  عیضا یادیزاشکان  یجلو میکامال عجله ا لحن

 :گمی،م کنهیکه تلفن رو قطع م نیهم

 .ادیازش خوشم م یلی،خ هینیریدختر ش_

 ؟ییایهمراهم م یعنی نیا_

زود  یقول بد دیبا یول امیدلش رو بشکنم،م تونمینم_

 .یبرام آژانس خبر کن یاگر نتونست ای یبرمگردون

 

 :زنهیو لب م خندهیم



 چشم._

 

با  رونیکه شام رو ب گمیو م فرستمیمامان م یبرا یامکیپ

. که خب دروغ هم خورمیو خواهرشون م یداوود یآقا

 نگفتم.
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و انگار چند تا از  ستین یهم خودمون یلیخ جمعشون

ده دوازده  یدوستان و آشناهاشون هم هستن که جمع

 داده بودن. لینفره رو تشک



به احتراممون بلند  همه میاشکان که وارد سالن شد همراه

سرخودم دنبالش  یکه چشم ها یشده بودن اال اون

 .کردیم

 

و  کنهیبازم بغلم م الریو آخر از همه آ شمیهمه آشنا م با

هم  یکس ی. وقتخورهیلحظه هم از کنارم تکون نم کی

وسط و  کنهیخودش رو پرت م پرسهیاز من م یزیچ

 .کنهیبحث و به کل عوض م

به  یکس نکهیا یفقط برا سرد شده رو ییچا فنجون

 .نوشمیو آروم م دارمی،برم رتمیحرف نگ

 .نهیشیو سمت چپم م ادیلحظه آرزو م همون

 ؟یدیرو د لمیجان،ف ریچه خبر حر_



 

 نباریکه متعجب بودم چرا ا الریبه آ ینگاه میاز ن پس

 :گمیم اقیو با اشت دمینزد ،سر تکون م یحرف

 .دیبود.واقعا خسته نباش یکالم ،عال کی_

 ینامه  لمیف نمیخودته. بگو بب یاش برا ژهیو کیتبر_

 خوره؟یم ازیمردش به آ تیشخص یبعد

 

که  ازیبه آ ینگاه میاز سوالش ندارم و پس از ن یدرک

 :پرسمیم زدیحرف م هیداشت با بق

 چطور مگه؟_

 به مبل  دهیاش رو م هیپر حرص تک یکم آرزو



 نقش رو گهیم یم،ولیامروز رسما ازش دعوت کرد_

 .کنمینپسندم قبول نم

 

 یاون حرف رو زده رو یاز تصورش وقت یمحو لبخند

 .بندهیلبم نقش م

 تونمیکه قبول داشته م یخب با توجه به دو نقش قبل_

 .ادینم شیپ یبگم مشکل

خبر داره و به  دتیجد ی لمنامهیآخه گفت از ف_

 .کنهیقبول نم ادیاحتمال ز

 الریآ به یو پس نگاه رونیب دمیرو م میعصب نفس

 کنمیآرزو رو لمس م یکنجکاو بازو



هم بلدن،چون من  ییشگویپ یخان یآقا دونستمینم_

رو کامل نکردم و  لمنامهیف یخودمم هنوز چهارچوب کل

 ها. تیشخص یخبر ندارم از چگونگ

و با همون لحن ادامه  خندهیم یراحت تر الیبا خ آرزو

 :دمیم

پر از  رانیا ینمایخب آرزو جان س یول_

استفاده  گهید یکیاز  نباریالزم باشه ا دیستاره.شاسوپرا

 .میکن

 

 دیکه تعجب کرده، اما واقعا با گهیم الریآ ی رهیخ نگاه

 .گفتمیم

 :دهیسر تکون م آرزو



اما واقعا اگر نقش قالب خودش باشه به  یگیدرست م_

 . گهید یکیسراغ  مینظرم وقت تلف کردنه بر

 :دهیو ادامه م نییپا ارهیصداش رو م تن

به خاطر  لمینصف فروش و شهرت ف دونمیهمه امون م_

 حضور اونه.

 :توپهیم الریبه آ یالک یبا چشم غرره ا و

کف دست داداشت برامون طاقچه باال  یبذار ینر_

 بذاره.

 کف دستش. ذارمیم رمیمعلومه که م_

 



اول من و  الر،یتعجب از لحن قاطع آ هیاز چند ثان پس

که خنده  گهیوت جمع مو سک میخندیسپس آرزو بلند م

 بلند بوده. یادیامون ز
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 نیو ناخودآگاه اول کنمیاز اون دوتا دهنم رو جمع م قبل

 گهیکه حاال د هیاندازم اون آدم یکه بهش نگاه م یکس

 شده بود بهم. رهیخ میمستق

 :گهیطلبکار م یشوخ و کم یبا لحن آرزو

 .میدیخندیم میبابا فقط داشت یا_



 :دهیبه من و آرزو ، ادامه م یپس از چشمک الریآ

که من بعدا  میکردیم بتیغ ییبنده خدا هیدر مورد _

 کف دستش. گذارمیم

 

انجام بدم  تونمیکه من نم یآرزو زحمت کار خوشبختانه

 .کشهیرو م

گونه  دنیو پس از کش کنهیرو از پشت من رد م دستش

 :دهیاش با خنده اخطار م

 .یکنیو نمر نکاریتو ا_

 

و دست  شهیم زیخ میکه رو به رومون نشسته بود ن سجاد

 سمت خودش کشهیرو م الریآ



 آوردن. ری،انگار مظلوم گ زمیخودم عز شیپ ایب_

 

که همچنان  یرو اون نگاه گردنیچشم هام برم دوباره

 قفل بود روم.

کنم که نقش و  یکار خواستمیم شیتا چند لحظه پ ایخدا

 نیا" زنهیست شده ام داره سرم داد مقبول نکنه،اما دل س

  "نه من نه تو یکار رو بکن

 دادیم لمیکه به ف یبه شهرت یتیمن اهم هیبق برعکس

 یباز نیاگر ا یباشه.حت خواستی.فقط دلم مدادمینم

 . نمشیاوقات بب یگاه ینجوریا تونمیمسخره تموم بشه م

اون همه دختر که راجع  دنیلحظه با د کی یبرا امروز

ته دلم رو پر کرده بود.  یبی،حس عج زدنیرف مبهش ح



 فروختمیکه انگار داشتم به خودم هم فخر م یتیحس مالک

،اون همه دختر چشمشون دنبال اون بود اما خب فعال 

 شیروزها به قول طرفدارهاش نگاه جذاب و لعنت نیا

 باشه. یباز کی قطاگر ف یمنه حت یبرا

که اصال  یثبار وسط بح کی هیاالن که هرچندثان مثل

به  ی،چشمهاش گذر هیو راجع به چ گنیم یچ دمیشنینم

 .زدیمن م یسمت و در واقع رو نیا

که اشکان پشت سر من و آرزو  یمحکم یبا عطسه  هوی

 .امیو به خودم م پرمی،تو جام م کنهیم

 

  ا؟یخدا کردمیم یداشتم چه غلط من



 یهمه چشم. اشکان ازم معذرت خواه نیا یهم جلو اون

 :دمیترسوندنم که سر تکون م یبرا کنهیم

 بود. یا گهید ی،من خودم حواسم جا هیچه حرف نیا_

 :کنهیتر م کیسرش رو نزد یکم

همزمان  خوامیتراس و بهت نشون بدم و م میبر ایب_

 باهات حرف بزنم. دیراجع به کار جد

 :گمیبه ساعتم ،م ینگاه میو پس از ن شمیم بلند

 برم. دیبا گهیدساعت  کیچرا که نه. کمتر از _

 

  گردهیسمت آشپزخونه ،برم رفتیکه داشت م آرزو

 .میگردیکجا دختر ،شب همه با هم برم_
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. پس ارمیجمع دووم ب نیتو ا تونستمیمن اونقدر نم ایخدا

 . یتو قول داد یعنیاندازم که  یبه اشکان م ینگاه عاجز

 :دهیرزو رو مو خودش جواب آ فهمهیرو م منظورم

متاسفانه بهش قول دادم هروقت خواست بره _

 .گهیوقت د کی یبرسونمش.اصرار نکن باشه برا

 

 :دمیحرفهاش سر تکون م دیتائ در



 .قایدق_

که همون لحظه برگشت تو سالن و من اصال  الریآ

 :گهیکنارم و آروم م ادیرفته بود ،م یک دمینفهم

جماعت  نیا نمدویاما نم میبرقص یقول داده بودم آذر_

 یمسئله ا کیراجع به  خوامیبرن.بمون م خوانیم یک

 .شهیباهات حرف بزنم که از پشت تلفن نم

 

 بگم: کنهیمجبورم م بشیو لحن عج یجد نگاه

شب  ٩قبل از  دیتو تراس بهم بگو، با میاالن بر ایخب ب_

 .شهیم روقتیمن برم.چون تا برسم د

 

 



تو  میاشکان بر قرار بود همراه نکهیبه ا تیاهم بدون

 .میکنیرو ترک م ،جمعیدیتراس، با ببخش

 

 

 :پرسهیمقدمه م یرنگ ب دیسف یبه نرده ها هیتک الرآی 

تو و  نیب یجان.ول ریکنم حر یفضول خوامینم_

آرزو  ییایب نکهیبگم ،راستش قبل از ا یاشکان...چه جور

 شدم. جیکه من واقعا گ گفتنیم ییزهایچ هی مانیو پ

 

 دادمیاگر جواب نم یکنه. ول یفضول وادخیگفت نم خوبه

که دارم با  شدیبد و منفور م یلیجلو چشمش خ تمیشخص

 .زنمیم کیدوتا پسرخاله ت



به  هیبرعکس اون رو به باغ بدون رنگ و رو،تک پس

 :گمینرده ها م

که تو  یباهات راحت باشم و هر حرف تونستمیکاش م_

که  یبدون هیرو کاف نیفقط هم یدلمه رو بهت بگم. ول

دارم و نه با اشکان که  یخاص یمن نه با داداشت رابطه 

 .زنمیم کیخوبه ،ت یلیهمکار و دوست خ کیفقط 

 

 نییپا ارهیصداش رو م تن

 خوادیامروز اشکان م گفت،یم مانیکه آرزو به پ دمیشن_

 به خودش بده و... یتکون هی

 وسط حرف هاش پرمیبشنوم پس م خوامنمی 



قط به دعوت دوست و همکارم امروز من ف زمیعز نیبب_

اکرانش ذوق  یکه هردو برا میدیرو د یلمیف میرفت

 یداشت نکهیو در ضمن به خاطر اصرار تو و ا میداشت

. پس امیقبول کردم ب یدادیرو لو م زیپشت تلفن همه چ

 نیرو فراموش کن االن در ا یدیکه شن ییزهایتمام چ

 جمع. نیدوست و همکارم تو ا کیلحظه من فقط 

 

هم که ذاتا  الریزدم.آ یحرف نیچرا همچ دمینفهم ودممخ

و  کنهیم لیزود جمله ام رو تحل یلیبود خ یزیدختر ت

 :پرسهیم

 با اشکان... ییممکنه بعدها بخوا یعنی_



آدم  نیتر جی.خودم االن گالریمن آ دونمینم یچیه_

 موضوعات هستم. نیدرک ا یبرا

 

 :زنهی،لب م به در تراس رهیو خ رهیگیاز چشم هام م نگاه

تو و داداشم رو حس کرده بودم.  نیمن کشش ب یول_

 یآدم خنثاست تو جمع.اما امروز وقت کی شهیاون هم

خدا کنه اونقدر "گفت  مانیآرزو اون حرف رو زد و پ

 نیتا ا یو کالفه شد،حت یکه عصبان دمید "زرنگ باشه

 لحظه هم تو جمع کم حرفه و انگار کالفه است.
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تپش  الریبه ظاهر ساده از زبون آ یحرف ها نیا دنیشن

که به زور نفسم رو منظم نگه  رسونهیم یقلبم رو به حد

 .دارمیم

لحظه بعد،رو به اون صورت ناراحت و متفکرش  چند

 :گمی،م

تازه داره  ازیمن و آ یاون روز هم گفتم رابطه  نیبب_

مطمئن  که خب من از شکل گرفتنش هم رهیگیشکل م

 یواقع یبه معنا قایدق جمیخودمم گ گمیم ی. و وقتستمین

 دور و برش چه خبره. فهمهیکه نم هیآدم کیمنظورم 

 



 یزیچ خوادیو م شهیتند م ینگاهش رو که کم نمیبیم

 .شهیم مونیبپرسه اما پش

 خواستیم یچ فهممیلب باز کنه خوب م نکهیا بدون

 :دمیکون م،سر ت الوی داخل برگشتن از قبل  بگه. پس

داداشت و پسرخاله ات  نیانتخاب ب جی.گیکنیاشتباه م_

هستم که برعکس اظهارات  یشناختن آدم جی. گستمین

ام. و در آخر خواهش  یباز کیتو من براش فقط 

 کننیحرف درست م یجماعت که الک نیا یجلو کنمیم

 کن.  تیرعا یکم

 

گفتن هاش ،از در تراس  ریبه حر تیاهم یو ب گمیم

 .مگذریم



آخر رو تند بهش بگم تا راجع به من  یبود جمله  الزم

 اونقدر مسخره فکر نکنه.

 

نفر چشمهام رو سر  نیناخودآگاه احمقم اول ریضم بازم

در تراس رو  کیشیکه انگار ک یسمت اون آدم دهیم

 .کنمینگاهم رو عوض م ری. تند مسدیکشیم

 

همون لحظه بگم اشکان برام آژانس خبر  خوادیم دلم

 یحینداشت.پس با لبخند مل ی.اما خب صورت خوشکنه

که از همه  یبه بحث مرد دمیو گوش م نمیشیدوباره م

 .دیرسیجمع مسن تر به نظر م ی



. زدیکه همراهشون بود، داشت با آرزو حرف م یزن تنها

نشسته و پس از  ینفر کیمبل  یسمت چپم اشکان رو

 سمتم. شهیخم م کنمیدارم نگاهش م فهمهیم نکهیا

 بشم. الریخواستم مزاحم حرف زدنتون با آن_

 

 ومدیکه همون لحظه داشت م الریبه آ ینگاه مین

 :گمیاندازم و م یسمتمون م

 یشخصا ازم دعوت کنه برا خواستیممنون ،فقط م_

پروژه  یمد نظرته برا یژانر خاص نمی. بگو ببشیعروس

 ؟یبعد ی

 

 



 

 با شمیم دیجد ینامه  لمیکامل غرق بحث ف خوشبختانه

 یزود سپر یلیکرده بودم خ نیکه مع یاشکان و زمان

 . شهیم

 هیگفته بود تو ذهن بق الریکه آ یافکار یبرا فقط

 .کنمیآژانس م یاست،رو به آرزو تقاضا
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که  ییجا ده،تایرفتن نم یآرزو بهم اجازه  متاسفانه

خودش به مامانم زنگ بزنه و آبروم به کل  خواستیم

 جمع بره.  یجلو



اشون ،جمع زنونه مردونه  گهید یاز رفتن مهمونها پس

 یناهار خور زیدور م الریآرزو و آ شیو منم پ شهیم

همراه  شمیو مشغول درست کردن ساالد م نمیشیم

راحت بهش نگاه کنم و  تونستمینم گهیکه د یالریآ

 یخودم نم یباهاش بخندم.چون اگر حرفهاش رو به رو

 . کردمیم نیتوه تمیه شخصآوردم مسلما ب

 

 یلو بد دیجد ی لمنامهیاز ف یکم ییخوایجان نم ریحر_

 باشم؟ گرهایمن از االن فکر انتخاب باز

 

جواب  خوامیو تا م کنمیرو جمع سوال آرزو م حواسم

 .شهیاشکان از پشت سرم مانع م یبدم ،صدا



 زی.سر مدیباش یحرفه ا یلطفا کم یخانوم داوود ریخ_

 ه؟یبحث کار یجا اریوقع خورد کردن خم یناهار خور

و دستش بند  ستادهیسمتش که پشت سر من ا گردمیبرم

 که من روش نشستم هست. یا یصندل

به  ینگاه میو پس از ن کنمیام رو به زور جمع م خنده

 :دمیآرزو سر تکون م

 .هیمنطق یداوود یبه نظرم که حرف آقا_

 :گهیجلو و رو به برادرش پر اخم م ادیم آرزو

بهم  نمیبذار وقتش برسه.بگو بب یگیم یاز اون روز ه_

 د؟یاعتماد ندار

 



و رو به اشکان جواب  شهیزود محو م یلیام خ خنده

 :دمیآرزو رو از طرف خودم م

 ندارم. یآرزو جان ،من که مشکل هیچه حرف نیا_

 

 ذارهیشونه ام م یرو نباریدستش رو ا اشکان

کامل نشده دلم  لمنامهیکه ف ی.تا وقتستیبحث اعتماد ن_

حرف هامون  ینجوری. امیراجع بهش بحث کن خوادینم

و روند نوشتنش رو کند  ذارهیم ریتاث ریذهن حر یرو

 . کنهیم

 

 :پرسهیم کردمیآخر رو به من که نگاهش م در

 گم؟یدرست نم_



 

 یممنون م دیمحض بود و با قتیحرفش حق نیا قایدق

 . کردیبودم که اونقدر با فکر عمل م

و  شهیوارد آشپزخونه م ازیجواب بدم آ خوامیمتا  اما

 یو رو شینیدست اشکان که هنوز سنگ مش،ینگاه مستق

 .رهیگیرو نشونه م کردمیشونه ام حس م

کال فراموش کنم که  شهیباعث م شیجد یچشمها اون

رو  ازیآ یبگم. خوشبختانه آرزو بازو خواستمیم یچ

 :گهیو م کشهیم

عوامل  ین که همه به نظرت عاقالنه است اال ازیآ_

با هم  یعال یلیخ میتونیو م میهست یخودمون یاصل

 برن؟ شیاونقدر محافظه کارانه پ م،یمشورت کن
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من  یتو چشمها رهیخ ازیمختصر آرزو، آ حیاز توض پس

جواب آرزو رو  شیو راحت ییبا همون خصلت رک گو

 :دهیم

 ریه پسرخاله اتم،حرآرزو اشکان برادر خودته منم ک_

بهتون اعتماد کنه و قبل از بستن  دیبا یرو چه حساب

 باهاتون حرف بزنه. لمنامهیراجع به ف ادیقرارداد ب

 



 یبه شدت معذب بشم. با لبخند شهیجمع باعث م سکوت

 شکنمیبه اشکان سکوت رو م ینگاه میمطمئن پس از ن

 یداوود یندارم چون اعتمادم به آقا یمشکل چیمن ه_

 حکمه.م

 

 :پرسهیم عیو سر یضربت یلیخ

سرت کاله گذاشتن  کباریاز اونجا که  ؟یرو چه حساب_

 .یبر شیپ نیمحتاطانه تر از ا دیبا

 

تا بتونم بدون تنش جوابش رو  کشمیم یقیعم نفس

 بود. یهدف پشت حرف هاش چ دونستمیبدم.م

 اعتماد. نیو همچن یرو حساب دوست_



 

 گهیر داره به خودش مکه انگا یو جور زنهیم یپوزخند

 :زنهیلب م

 متنوع شدن. یدوست یروزها مدل ها نیچقدر ا_

 

 شیبه نگاه جد میو مستق ستیکردنم دست خودم ن اخم

 .شمیم رهیخ

 ایو ک مییکجا کنمیلحظه فراموش م کی یبرا

 اطرافمونن.

 .ستنیهمه مثل هم ن_

 



 ادیم یکه قدم ستیهم انگار حواسش به اطراف ن اون

و  شهیاز جاش بلند م الریحرف بزنه آ خوادیمجلو.اما تا 

 :گهیبلند م

 هات سوخت. ینیزم بیآرزو س_

 

 بشیسمت اشکان و نگاه عج گردمیو برم امیخودم م به

و  دارمیبود. ظرف ساالد تموم شده رو برم ازیآ یکه رو

 الریو رو به آ خچالیتو  ذارمیبپرسم م یزیچ نکهیبدون ا

 :پرسمیم کردینگاه م رفتن داداشش رو رونیکه داشت ب

 من انجام بدم؟ دیمونده بد یا گهیکار د_

 

 :دهیاون آرزو جواب م یجا به



 الریآماده است با آ گهیفر هم د یمرغ تو زم،ینه عز_

 . دینیبش دیبر

 :دهیبا غرغر ادامه م و

رو  رونیبود گفت غذاب ب مانیپ نیا ریتقص_

 .مینشست ی.وگرنه االن راحت دور هم مخورهینم
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شرکت کنم.فقط  ادیتو بحث ز تونمیطول شام هم نم در

 .دادمیکوتاه م یکه مجبور بودم جواب ها یگاه



هرچه زودتر برم خونه و تو اتاقم به چند  خواستیم دلم 

فکر  شیرنگ بودن اون آدم فکر کنم. تا چند روز پ

ل آدم نرما کی شهیکرده و واقعا داره م رییتغ کردمیم

 شهیو مثل هم ختیخب باز هم معادالتم رو بهم ر یول

دلم بخواد همه قرار مدارم با خودم رو  کنهیم یکار

 کنم. یازش دور رهفراموش کنم و دوبا

 

فعال  کننیو آرزو اظهار م مانیاز تموم شدن شام پ پس

 افتن.  یبمونن و بعد جمع و جور کردن راه م دیبا

 یخبر شتریکه ب یا وقت رفتن اون آدم با جمله قایدق

 .کنهیهمه رو دعوت به سکوت م یبود تا پرسش



 یموضوع کیراجع به  دی.باییایتو با من م ریحر_

 باهات حرف بزنم.

 

 یکوتاه،مجبور از در تعارفات معمول یاز چند سرفه  پس

 .شمیوارد م

 ...شمیمزاحم نم ازیممنون آقا آ_

 . یستیمزاحم ن_

 :پرسهیم الریرو به آ و

 فرودگاه؟ دیریم میمستق_

 

،سرتکون  هیبه من و سپس بق ینگاه میپس از ن الریآ

 :دهیم



 بله داداش._

 .میپس بر_

 

وجه قصد نداشتم باهاشون همراه بشم و با نگاهم  چیه به

که  فهمونمیبه اشکان که انگار قصد اومدن نداشت م

 باشه. ادشیقولش رو 

 کنارم ادیاندازه و م یم ازیبه آ ینگاه مین

 .یبا اونا بر ییخوایدم مفکر کر_

 

 :گمیتند م یکه کم ستیخودم ن دست

 .دیآژانس برام خبر کن هی شهی.مخوامینم ریخ_



 :گهیو آروم م ستهیا یرو به روم م کامل

 ،فقط... خوامیباشه معذرت م_

 

سمت آرزو و بازهم به  رمیحرفش تموم بشه م ذارمینم

 نیاصال چرا ماش ایکه چرا اومدم  فرستمیخودم لعنت م

 ندارم.

 220_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 



عقب  یصندل یساکت رو الریو عبوس کنار آ یعصب

که  کنمینشستم و دارم به زور زبونم رو کنترل م نیماش

 ،حرمت نگهدارم. شنیم ادهیخواهر و دامادش پ یتا وقت

 

 یجلو کنهیسجاد درخواست م یوقت ستین بیعج اصال

رن ،فورا قبول اشون کنه خودشون ب ادهیآژانس پ کی

رسوندنشون به  یبرا یاصرار چی.اون هم بدون هکنهیم

 فرودگاه.

 

 .شهیم ادهیو خودش قبل از همه پ کشهیرو م یدست

که  کنهیم یسمتم و مودبانه خداحافظ گردهیبرم سجاد

 براش تکون بدم. یسر تونمیفقط م



 :زنهیو آروم پچ م رهیگیاما دستم رو م الریآ

از اون حرف هام  یور بدمنظ ریحر خوامیمعذرت م_

 نداشتم.

 

حرف بزنم که  تونمینم فهمهی.انگار مکنمینگاهش م فقط

 نیبا ا گذاشتمیم دی. نبانیسمت در ماش گردهیآروم برم

 که تو نگاهش کامال مشهود بود بره. یناراحت

تو باشه همون فکر رو  یهم جا یا گهیهرکس د_

 .ستمی.پس از دستت ناراحت نکنهیم

 

زد  یبرادرش که داشت با سجاد حرف م به ینگاه مین

 تو چشم هام شهیم رهیاندازه و دوباره خ یم



کنار  دونمیمنظور حرف هات رو.م دمیامشب فهم_

ازت  یول ستیداداشم... آسون ن ههیشب یاومدن با آدم

اشکان و داداشم قرار  نیکن ب یسع کنمیخواهش م

 .یرینگ

 

 :دهی،ادامه م هیبپرسم منظورت چ خوامیم تا

 نگران توام. شتریوسط ب نیاشتباه برداشت نکن.من ا_

 

 الر،یباز سمت آ مهیکنار در ن ستادنشیو ا ازیآ اومدن

 .دهیفرصت ادامه دادن رو بهمون نم

 



با همون چند جمله بهم  الریشدن نداشتم اما آ ادهیپ قصد

تره و البته  دهینشون داده بود که از برادرش فهم

 بود. یادب یختر ببگه د زیبرگشت تبر خواستمینم

 

 یسمتم و با حال بهتر ادیسوار آژانس بشه م نکهیاز ا قبل

 بوسمش.  یو م کنمیبغلش م

 

به  ینگاه میدور بشه و پس از ن نشونیتا ماش کنمیم صبر

 نشیکنار ماش گشتیاون آدم زرنگ که داشت برم

 سمت دفتر آژانس. فتمیو راه م زنمیم ی،پوزخند
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 فمیک یآژانس برسه دست یپام به ورود نکهیقبل از ا اما

 یعادت مسخره برا نیا دونستمیم دهیو ند کشهیرو م

 .هیک

 

و  گمینم یزیجلب توجه نکنم ،چ نکهیبه خاطر ا فقط

 کشمیرو محکم م فمیک نشیکنار ماش

 .امیولش کن لطفا خودم دارم م_

 

جمع  که انگار من وسط اون کنهیطلبکار نگاهم م یجور

 اون رو بردم. یآبرو



در عقب رو باز  برمیو دست م دمیسر تکون م یعصب

 زنهیرو م نیکنم که قفل ماش

 .نیبرو جلو بش_

 

ام وگرنه اونقدر رو اعصابم  یچقدر عصبان دونستنمی 

 نکهیو بدون ا بندمی. چشمهام رو مکردینم یرو ادهیپ

رو که  ییو در جلو دارمیبرم یبرگردم سمتش قدم

 .کنمیظه قفل و زده بود ،باز مهمون لح

به  کنمیم ن،شروعیو پس از محکم بستن در ماش نمیشیم

 آرامش. یکم یشمارش معکوس برا

باز و فورا هم بسته  نیکه در ماش دمینرس ٧به عدد  هنوز

 .شهیم



 ؟یلی.اما چرا؟ به چه دلهیاون هم عصب یعنی نیا

به  مانیآرزو و پ یاونقدر راحت جلو یبود وقت حقش

 یاما خب کار مینیقرار بود فردا هم رو بب"ان گفت اشک

رسوندنش حرف هامون رو  نیاومده،امشب ح شیبرام پ

 گفتمیمثل بز فقط سر تکون بدم ،م نکهیا یبه جا "میزنیم

 .گهیدروغ م

 زیبگه و اون نگاه ر یبدتر یزهایچ دمیدر واقع ترس یول

نبود  دیازش بع چی. هرهیبگ یا گهیآرزو رنگ د یشده 

هم مثل خواهرش فکر  هیبکنه که بق ین وسط کاراو

 وجود داره. یجد یرابطه ا نمونیکنند واقعا ب

جواب سوال خودم رو با  "ر؟یوجود نداره حر"

 کنمیلب زمزمه م ریز یدرموندگ



 "دونمینم"

 

 ؟یدونیرو نم یچ_

 

 سمتش کنمیو پر اخم رو م امیخودم م به

همون و  یشیعوض نم چوقتیه نکهیکه چرا عالرغم ا_

سوال  ریآبروم رو ز هیبق یکه هربار جلو یهست یآدم

 دمیاجازه رو م نیو بهت ا امیهم باهات راه م ،بازیبریم

 ؟یبد میباز

 خودتــ... شی.جوابش پیدار یلیدل دیخب شا_

 نداره. یلیدل چیه_
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 یراو

 

 

گفتن اون  نیبلندش ح یمتعجب از صدا ریحر

رو به رو  ریبه مس رهیو خ نهیشیر جاش مجمله،صاف س

کنترل کردن اعصاب به شدت  یبرا کشهیم قی،نفس عم

 شده اش. کیتحر

.بدون توجه به حال رونهیاما همچنان که آروم م ازیآ

 :گهیسمتش و کوتاه م شهیخم م یکم ریحر



 .دونمیمن م _

چشمش باال  یتا جلو قایانگشت اشاره اش رو دق ریحر

 ارهیم

 یتا آروم باشم. حت کنمیور خودم رو کنترل مدارم به ز_

 .یادامه بد ییفکرشم نکن بخوا

نداره اما من  یمشکل چیرفتن با اشکان ه رونیچرا؟ ب_

 ره؟یبخوام برسونمت آبروت م

 

 ریهم حر یبود.وقت دهیتند پرس یهم کم ازیآ نباریا

و  کشونهیرو کنار جاده م نی،ماش دهیبهش نم یجواب

 سمتش گردهیکامل برم



اونقدر حق به  خوامی. نمرونیب یبا اشکان بر یحق ندار_

 یفکرها مانیبا پ نهیآرزو بش دیجانب نگاهت کنه. نبا

 بکنه و... یالک

 

به  شهیو باعث م کنهیمجبور به سکوتش م ریحر رتحی 

آروم شده اش  ی.نگاهش رو از اون چشمهاادیخودش ب

 اندازه یباال م یدوباره راه افتادن ،شونه ا نیو ح رهیگیم

 حداقل تا تموم شدن شرطمون._

 

 شن،امشبیعوض نم ریحرفش هم افکار حر نیبا ا یحت

تر از  نیسنگ یلیخ یکی نیبود. اما ا دهیفهم زهایچ یلیخ

 .دیرس یلحظه به نظر م نای در درکش  حد



 

بحث رو  یجور دی. باکردیم تیداشت اذ ریحر اسکوت

 .یورچه ج دونستینم ی. ولبردیم شیبه نفع خودش پ

 

حرف  یراجع به چ نمیمن فردا قرار بود تو رو بب_

 م؟یبزن

 

 .دیسوال رو پرس نیا یشتریبود که با جرأت ب ریحر

 

که هنوز صداش تو  ییفرار از از حرف ها یهم برا ازیآ

 یذات یلکسیرفت،به دور از ر یو م ومدیگوش خودش م

 :دهیجواب م شیشگیهم



 .نی،همیبردن باز شیتر پ عیسر یفرصت برا یکم_
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اما بهتر بود سکوت کنه  ادیبراش گرون م ریحر شخندین

 گند نزده. نیاز ا شتریتا ب

سمت  گردهی.کامل برمکردیکه ول نم ریخب حر یول

 :گهیو م ازیآ

 ینجوریا ییکه تو بخوا یمن اعتراض دارم. تا وقت_

و من شانس  کشهیشرطمون همچنان طول م یبر شیپ

 .دمیاز دست م یشتریب یها



 

 :زنهی،لب م یجد ینگاه میپس از ن ازیآ

 نکن. _

 

 کنهیچشمهاش رو گرد م ریحر

 نکنم؟ کاریچ_

 .گمیم یدارم چ یدونیخوب م_

 من بگم نکن چون... دیدر واقع با_

 

داشت تو هوا تکون  ریکه حر یدست ییهوی یلیخ ازیآ

 .رهیگیرو م دادیم



 شهیو باعث م دهیم ریحر فیظر یبه انگشتها یفشار

 .گفتیم یبره داشت چ ادشیبه کل  چارهیدختر ب

نداشت ،آب دهنش رو قورت  یهم که حال بهتر ازیآ

 :گهیو م دهیم

 .میکنیپس هردومون نم_

 

اون  نیاز ب ارهیب رونیدستش رو ب کنهیم یسع ریحر

 شتریو دستش رو ب گذارهینم ازیداغش. اما آ یانگشتها

 سمت خودش.  کشهیم

به سکوت و حرکات اجازه  یکم مینگ یچیه ایب ریحر_

 . رنیبگ شیرو در پ رشونیمس میبد

 



و پس از نفس  شهیم مونیبگه اما پش یزیچ خوادیم ریحر

 هیو هرچند ثان نهیشیبه روبه رو سر جاش م رهیخ یقیعم

 یقفل شده اشون که رو یبه دستها یگوشه چشم کباری

 یعنی نیا"پرسهیاندازه و از خودش م یبود، م ازیآ یپا

 "؟یچ

 

و  کنهیم یرو ط ریداره مس یراحت تر الیهم با خ ازیآ

پسر  ستین یمهم زیچ" کنهیتو دلش مرتب تکرار م

 "آروم باش

امشب با  ی. وقتهیمهم زیکه چ دونستیخودش هم م اما

و آرزو خونش به جوش اومده  مانیپ یحرف ها دنیشن



 یحرصش رو سر اشکان خال خواستیبود و دلش م

 وسط وجود داشت. نیا یلما موضوعات مهمکنه،مس

انگشت  نیافکار دست ب نیا یادآوریپس از  ناخواسته

به  یتیو اصال هم اهم دهیاز قبل فشار م شتریهاش رو ب

 .دهینم شیدختر کنار بیو عج رهینگاه خ

 

و  کشهیدستش رو م ریمجتمع حر یبه جلو دنشونیرس با

از  زانیمتعجب از آروم بودنش اون هم بعد از اون م

بدون  خوادیموجود در خونش ،م نیو آدرنال تیعصبان

 زنهیو پچ م گردهیآخر برم یبشه. اما لحظه  ادهیحرف پ
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 یدختر د،منیکنیکه همه اتون فکر م یزیبرعکس چ_

اگر  یبزنم حت کیکه همزمان با دوتا پسرخاله ت ستمین

 باشه. یباز زیهمه چ

 

 چیبدون ه یول کنهیرو حس م ازیآ رهیخنگاه  گرچه

 .بندهیرو آروم م نیو در ماش شهیم ادهیپ یا گهیحرف د

به اون اندامش که داشت  رهیخ یراحت تر الیبا خ ازیآ

 :کنهیلب زمزمه م ریو ز مونهیسمت مجتمع،م رفتیم

 موثر باشه؟ تونهیدست گرفتن ساده اونقدر م هی یعنی_



 

 

 

 

 ریحر

 

 ههیشب کنمیکوچولو دارم فکر مبه اون موجود  رهیخ

 .ییخود دا ای راستیسم

کوچولو  نیا گفتنیم هیکه بق یزیخب برعکس چ اما

 کامران. ییقورباغه بود تا دا ههیشب شتریب

جلو تا  رمیم شتریو ب کنمیرو موازات با سرش کج م سرم

 .شهیبه ش چسبهیم مینیکه ب ییجا

 



 پسرم رو. یخوریم یدار نمیعقب بب ایب_

 :گمیو م کنمین حالت صورتم رو کج و کوله مهمو در

 آخه. هیقور... کوچولو خوردن نیا یکجا_

 

 شمیدور م شهیاز ش زنهیکه بهم م یتنه ا با

 ؟یکنیم یدستت درد نکنه.خرس گنده از االن حسود_

به سر  کوتیبا یدر ضمن من هنوز با تو در پروسه 

 .مارستانیب ییایگفت ب یک برمیم

و  رایسم ییدادم.تازه اومدم زندا حیمن که توض ییاا دا_

 .نمیرو بب مییپسر دا



 ییایب یزبونتم که درازه.هروقت من رو قابل دونست_

و اون به قول  ییایب یتونیم ،یحرف دلت رو بهم بزن

 .یصدا بزن ییخودت قورباغه رو پسر دا

 

و  شمیم کیکه حق داره پس دوباره بهش نزد دونمیم

 کنمیحرف رو عوض م

 قور... ههیشب یبول دارخودت هم ق_

 .کنهیتکرار م یاااا ه_

 :دمیو ادامه م رهیگیام م خنده

بغلت اصال  ریز دنیدارن هندونه م هیبق ییدا ییخدا_

 .ستیخودت ن ههیشب



 مامانش بشه. ههی.خدا کنه حداقل شبدونمیخودمم م_

 

و همون لحظه خانوم پرستار  خندمیبلندتر از قبل م نباریا

 کنهیدر و مادر دار به هردومون مپ یاخم شهیاز پشت ش

 .رونیب مییایاز بخش نوزادان تحت نظر ب میشیو مجبور م

 

بودم چون اصال نتونستم  داریرو ب شبید کل

 دیزود قبل از طلوع خورش یلیبخوابم.آخرش هم صبح خ

اش که  دهیو نو رس ییدا شیپ مارستانیب امیراه افتادم ب

 د.اومده بو ایشب به دن ٩شب گذشته ساعت 

بودن  مارستانیمن برگشتم خونه همه ب یوقت خوشبختانه

 بودم. رونیتا اون ساعت ب دینفهم یو کس
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منتظر بمونم و پس از سر  زنهیدم در اتاق اشاره م ییدا

مونده بود،  ششیو خواهرش که پ رایزدن به سم

 :گهیو آروم م گردهیبرم

قهوه بخورم دارم پس  هی بوفه میبر ایهنوز خوابن.ب_

 .فتمیم

 

 رمیگیبازوش رو م نگران



 ششونیپ نجایمن ا یبخواب یخونه کم یریچرا نم_

 .مونمیم

بخش نوزادان  ریبه مس ینگاه میو پس از ن کنهیم یمکث

 :دهی،سر تکون م

 راحت تره. المیباشم خ نجایبخوابم.ا تونمیبرم هم نم_

 

.به هر حال داشته باشه یچه حال دیکه با کردمیم درک

زودتر از موعد خودش  یمشکالت تنفس لیبچه رو به دل

آورده بودن و هنوز ترس از دست دادنش رو  ایبه دن

 داشتن.

 

 



. مینیشیجمع و جور که م یبوفه  کیکوچ یزهایم پشت

 :پرسهیم ییدا

 ریچند روز درگ نیدرسته ا ؟یحرف بزن ییخواینم_

 همچنان به فکرت هستم.  یبودم ول

 ؟ییدا یبشنو ییخوایم یچ_

اون آدم کوتاه  یباعث شده اونقدر جلو یچ نکهیا_

 ؟ییایب

 

 دیکه ناام کنهیزود دستم و براش رو م یلینگرانم خ نگاه

 :دهیسر تکون م



چه مرگته؟ جهت اطالع  فهممیخودت من نم الیبه خ_

من تا ته ماجرا رو  ادتتیکه اومده بودن ع یهمون روز

 رفتم.

 

 .ادیکه به نظر م ستین یوراونج زیچ چیباور کن ه_

 

 تونستمیکه زدم اما خب م یمطمئن نبودم از حرف خودمم

رو ول  هیقض نیا یقانع بشه و پ ییباشم که دا دواریام

 کنه.

 



که انگار  یو جور کشهیداغ رو تا نصفه سر م ی قهوه

به اطرافمون  رهیحرفش رو بزنه خ یچه جور دونهینم

 .نهکیاونور م نورینگاهش رو ا ریمس یه

 :پرسمیکه م ییجا تا

 ؟ییدا یستیکه راحت ن یبگ ییخوایم یچ_

 

جک  نمونیکوتاه ب زیم یهر دو آرنجش رو رو هوی

 :گهیو شمرده م زنهیم

 یخان ازیآ ههیشب یآدم یبه احساساتت اجازه نده برا_

.اون صورت رنگ گرفته شناسمیبشن.من تو رو م فیح

نفس از ات و نگاه جست و جوگرت.از همه مهم تر اون 

 .دادیم یمعن کیخارج شده ات اون روز فقط  تمیر



 

 ییمطمئن تر از خودم احساساتم رو شناسا یلیخ ییدا

برام نگذاشته.پس فقط نگاهم  یانکار چیه جای و  کرده

که بخار  یکاغذ وانیبه اون ل رهیو خ کشمیم نییرو پا

 :زنمیم شد،پچیازش بلند م یکم

به خودمم  یحت رو من یکه زد ییحرف ها نیا ییدا_

 اعتراف نکردم.

 چرا؟_

 .یداد شیجوابش رو خودت چند لحظه پ_

 .یکنیم جمیگ یدار_

 



 ازیبا آ کرمیدر و پ یب یواضح رابطه  تونمینم چوقتیه

بدم.  حیتوض ییدا ینبود، برا یباز ههیرو که اصال شب

 .کنمیپس ملتمس نگاهش م

 رو بهت بگم. زیو همه چ امیبهم زمان بده تا خودم ب_

 آخه نگرانم._

وجود  ینگران یبرا یزیچ دمینگران نباش. قول بهت م_

 اشکان. ههیشب یدوست کار کیهم فقط  ازینداره. آ

 

تکون  یو تنها سر شهیم مونیبگه اما پش یزیچ خوادیم

 باشه. یبه معن دهیم

به جنب و  رهیو در سکوت و خ میزنینم یحرف گهید

 .مینوشیقهوه امون رو م رونیجوش افراد ب
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 کنمی،فکر م مهیگوش یصفحه  یکه رو یامکیبه پ رهیخ

 "برم و باهاش رو به رو بشم؟ ایکنم  یبازم دور"

وقته  یلیبرو.عقلم هم که خ کشهیم ادیجنبه ام فر یب دل

 یانگار نظر نهیزم نیرو اعالم کرده و در ا شیطرف یب

 نداشت.

دلم رو  امیو پ دمیم صفحه تکون یانگشتهام رو رو پس

 مودبانه تر. یالبته کم کنمیم پیبراش تا



دوباره تجربه کردن حس  تابیبودم.ب تابیچرا ب دروغ

و خجالت  یاونشب.حسادت مشهودش.مهربون  یها

بزرگش  یدستها یلحنش.از همه جذاب تر اون گرما

هفته خواب و خوراک رو ازم  کی نیبود که در ا

 گرفته بود.

کردن جلوش  یباز لمیال قراره با فتو سر من.مث خاک

 .رمیرو ازش بگ رشیاخ ی،تقاص همه رفتارها

به  تونمیانجام بدم رو م یاراد ریکه غ یخوبه هرکار باز

مسخره  حیکنم.مثل توض ههیتوج یباز کیتاکت یبهونه 

 .نشیشدن از ماش ادهیاونشب قبل از پ ی

خودم رو سرزنش کردم به خاطر اون حرف. من  چقدر

 .دادمیم حیبهش توض دیچرا با



 .رونیاون چه که من بخوام با اشکان برم ب به

 شدنش. یرتیبود اون غ نیریچقدر ش ایخدا

 

با  ریالو حر ؟یخندیبا خودت م یشده الک یبسم اهلل ،چ_

 توام.

 

 شمیتخت بلند م یو از رو کشمیم یکالفه ا پوف

 تو. ییایبعد ب یمامان من کاش در بزن_

بهم زدم؟ جهت اطالع در  یداشت افتیچرا؟ با اجنه ض_

ذوق مرگ  یهپروت داشت یایدر دن یجنابعال یزدم ول

 .یشدیم

 ؟یداشت یمامـــان کار_



 را؟یسم شیپ میبر ییایب یعصر یتونیم_

 

جراتش رو از کجا  دونستمینم یعصر قرار داشتم ول من

 فهمهیو بهش بگم.خدا رو شکر خودش م ارمیب

 

 ؟یبر ییخوایکجا م_

 دارم.کار  ییجا_

 خب بنداز فردا._

تو برو خودم رو  کشهیطول نم ادی.البته زشهیآخه نم_

 .رسونمیم

 

 :دهیتکون م یشده اش سر زیر یاون چشمها با



 باشه._

 

داشت با نگاهش  یکه اونجور رمیکجا م دونستیم انگار

 ای یخب حرف یول کنمینم یانکار چی.هکردیسوراخم م

 .دمیهم بروز نم دیبر تائ یمبن یحرکت
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تخت  یرو مینرفته که گوش رونیمامان کامل ب هنوز

 .خورهیزنگ م



 .دمیرو م یهول بشم جواب ال نکهیا بدون

زنگ  رترید قهیجان چند دق یبدشانسم من.خب ال چه

 .یزدیم

مادر  کیرول  گهیمامان د کنمیرو که قطع م یگوش

 :پرسهیو م کنهیمتمدن بودن رو ول م

 یخواستیپس کجا م یو بچه ها قرار نداشت یبا ال اگر_

 ب..

 مامان._

 

 نیکه ح ادیبه خودش ب شهیناراحتم انگار باعث م لحن

 اندازه یرفتن شونه باال م رونیب



 داشته باشم؟ یحس کنجکاو دیحاال چون مادرم نبا_

 

 :زنمیلب م ییهوی یلیخ

 .نمیرو بب یخان یبرم آقا خوامیم_

 

 یتو قاب در بدون حرکت مپشت به من  یهمونجور

رو به مامان  یزیچ نی. مسلما اشتباه کردم همچستهیا

وجودم  دیجد ریلحظه حر کی یخب برا یگفتم ول

تا حرف  رهیدرونم رو بگ یشگیهم رینتونست دهن حر

 نزنه.

 

 ه؟یچ دارید نیا لیچرا؟دل_



 

 .پرسهیسوال رو ازم م نیا یو مثال عاد برگشته

 یه دستهام که داشتم به هم مب رهیجلوتر و خ رمیم یکم

 :دمیجواب م دمشون،آرومیچیپ

 هم ... دیشا ایحل سوتفاهمات  یبرا دیشا_

 

 کنهیتموم کنم رو خودش تموم م تونمیکه نم یحرف

 غلط اضافه.  یبرا_

تا  کنمیلب هامو جمع م یول رهیگیخنده ام م لیدل یب

 سوال نبرم. ریبحث رو ز تیجد

 



 کی دنید یریم یلیدلچه  یبرا یدونینم یچ یعنی_

 مرد؟

 

 مامان. دیپرس یسوال قشنگ چه

 نکهیو بدون ا کنهیجلوتر دستهام رو از هم جدا م ادیم

 :گهینگام کنه ،م

رو از من پنهون  ییزهایچ کی یدار دیشا ریحر_

 ییجا هی یروز هیکه نفهمه چه مرگشه  یاما آدم یکنیم

تو اون آدم  خوامیکه من نم شهیم زیبد سوپرا یلیخ

 .حست چه خوب باشه چه بد قبولش کن.یاشب
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تو اون نگاه پر شده  رهیو خ کنمیسرم رو بلند م متعجب

که انگار سوالم  "ده؟یاز کجا فهم" کنمیمامان فکر م ی

 .خونهیرو از نگاهم م

 

حد  نیتا ا کردمیفکر نم چوقتینگاهم نکن.ه یاونجور_

 یدلت چ یتو ینفهم یکه حت ییایخنگ از آب درب

 .گذرهیم

 



 یبه سر دلم اومده ول یچ دونمیبگم مامان م خواستمیم

خب تنها لبخند  یمجبورم دست و پاش رو ببندم.ول

 بحث رو کش نده. گهیکه د زنمیبه روش م یخنگ

 

 

 

مچم از کافه خارج  یبه ساعت رو ینگاه میاز ن پس

که به  رونیب امی. مجبور شده بودم زودتر از خونه بشمیم

 هر دو قرار برسم.

 ییایبچه ها سراغت رو گرفتن و اگر ن گفتیم یال

 .تهیواقع یهمه چ کنندیفکر م ننتیبب



 یجلو چشم باش تا کس " یشعار ال نیبا توجه به ا پس

 مینشستم مثل قد میساعت و ن کی "پشتت حرف نزنه

هم حال و هوام  یلیکه خب خ دمیباهاشون گفتم و خند

 رو عوض کردن.

که اون عامل تند  ییسمت جا رمیاالن که دارم م مثال

لبم  یشدن ضربان قلبم منتظرمه من همچنان لبخند رو

 دارم.

 

قولم رو به خودم  نم،یبیرو که از دور م نشیماش

 "باش یعاد"گمیم یلب اخطار ریو ز کنمیم یادآوری

 هم اون دل بدون عقلمه. مخاطبم

 



رو  نیماش و آروم تر در نمیشیجلو م یصندل یرو آروم

 .بندمیم

 سالم._

 

قول و  یسمتش و دلم هرچ گردمیبرم شنومیکه نم یجواب

 .کنهیرو فراموش م میقرار گذاشته بود

 بود؟ یشلخته و خسته چ ی افهیق نیا

 

 ؟یاومد ریاونقدر د یسالم کجا بود کیعل_

 

شرت نازک  یبه اون ت رهی.خستیبه سوالش ن حواسم

 :پرسمیهوا م نیتنش اونم تو ا



 ؟ییایچرا اونقدر کسل به نظر م ؟یدیپوش هیچ نیا_

 ؟یخوب
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 یبه پشت هیو تک خندهیجوابم رو بده لش م نکهیا یجا به

 .کنهیراننده فقط نگاهم م یصندل

 

 ؟یخوب ؟یخندیم یدار یبه چ_

 . ستمیخوب ن_

 چرا؟_



 یرو ذارمیو دستم رو م کشمیخودم رو جلو م نگران

 آشفته معلوم نبود. یاون موها ریکه ز شیشونیپ گونه و

 هم نداشت. تب

 

.پس زنهیصورتش عقب م یو از رو رهیگیدستم و م مچ

 کنهیرو روشن م نیماش یقیاز نفس عم

 م؟یخب کجا بر_

 

 یاز رفتار و حال و احوالش نداشتم. شونه باال م یدرک

 :گمیاندازم و م

هم خوب  .تازه حالتمینیفقط هم رو بب یجا. گفت چیه_

 ...ین



 شتریته چشمهات رو ب یاون نگران خواستمیخوبم فقط م_

 .نمیبب

 

و  دنیو پس از فهم کنمیبه حرفش فکر م هیثان چند

لب  ریبرگشتن سرجام ز نیح یدرک کلماتش ،عصب

 "مگه یضیمر" کنمیزمزمه م

 

 فکر کنم هستم._

 

بحث  رونیب یبه فضا رهیبه اون راه و خ زنمیرو م خودم

 .کنمیرو عوض م

 ؟ینیمن رو ببب یخواستیچرا م_



 

 :زنهیاز چند لحظه سکوت آروم پچ م پس

 .ضمیچون واقعا مر دیشا_

 

جوابم به  شهیو سکوت م نیسنگ کبارهیبه  نمونیب جو

 خودش. ایمخاطبش من بودم  دونمیکه نم یجمله ا

 

چون  کنمینم یاما مخالفت شناسمیرو م رهیکه م یریمس

 شیپ امیو م کنمیاعتماد مکه هربار بهش  ضمیمنم مر

 خودم و دلم خطرناکه. یکه اونقدر برا یآدم

که انگار بعد حموم  ییبا اون موها کنمینگاهش م دوباره

خشک شدن  شیشونیپ یرو یشونه نخوردن و همونجور



تنش به  یچاک خورده  قهی یشرت سبز ارتش یو ت

 یو من دلم امروز کم رسهیشدت خطرناک به نظر م

 .ادخویخطر کردن م

  

با  یریادنگینشو.کاش تو  رهیبهم خ یاونجور ریحر_

 کردن رو. یباز کیتاکت
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 یراو

 



 

که  ییبود از آتو مونیبهش نداده و پش یجواب ریحر

 دستش داده. یالک

نگاه ساده  یداره جلو نکهیسخت بود اعتراف به ا براش

 .ارهیدختر کم م نیا ی

نتونسته بود دلش  یدختر چیعمرش هدر طول تمام  چون

باعث شد اونقدر مطمئن اون شرط رو  نیرو بلرزونه. هم

 ببنده.

همون  ی هیکه قض شدیداشت بهش ثابت م دایجد هرچند

سر دلش بوده که ناخودآگاهش رو مجبور  ریشرط هم ز

دختر  نیتا فقط کنار ا کردیبچه گانه م یکارها نیبه ا

 باشه.



 نیهم خواستیفکر کرده بود.م چند روز گذشته رو تمام

و  تونستینم یرو تموم کنند ول یباز نیاالن بگه ا

که همچنان داشت براندازش  ینگاه نیدل از ا شدینم

 ،بکنه. کردیم

 کی نشونیب زیاالن که همه چ کنهیخودش فکر م با

سکوتشون هم رنگ  ی.حتفهیعوض شده ح ییجورا

 گرفته بود. یدیجد

 

 ازیالت پر از اخم صورت آکه داره ح یهمونجور ریحر

 :زنهی،آروم لب م کنهیرو برانداز م

 شده درسته؟ یزیچ هی_

 



 دیتائ یبه نشونه  یو تنها سر کشهیم یقینفس عم ازیآ

 .دهیدر جوابش تکون م

 :پرسهیدوباره م ریحر

 شده؟ یچ_

 اندازه: یسمتش م ینگاه مین ازیآ نباریا

 .دونمینم_

 ؟یچ یعنی_

 چمه. دونمیا نمام ستیحالم خوب ن یعنی_

 

چرا  ستیاگر حالت خوب ن"بپرسه  خواستیم ریحر

 یم ازیآ حیصر یاما از جواب ها "من؟ شیپ یاومد



که  یشگیهم یهمون دوست ساده  ههی.پس شبدیترس

،دست چپش رو کوتاه  کردیم دیخودش روش تاک

 شونه اش  یرو گذارهیم

 یکس ای یبازم با خوانواده ات دچار مشکل شد_

  شده؟ شیزیچ

 

باز هم  ریگفت نه حر یچون اگر م دهینم یجواب ازیآ

و ممکن بود زبانش هم با دلش  دیپرسیحالش رو م لیدل

حال بدم  لیدل"از دهنش دربره بگه  هویهمدست بشه و 

 :گهیربط به سوالش م ی. پس ب"ییتو

 ؟یبه بچه ها عالقه داشته باش کردمیفکر نم_
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 ازیکه آ کنهیشده فقط نگاهش م زیر یشمهابا چ ریحر

 :دهیادامه م

تازه عروس  نیا ههی.شبگمیرو م لتیپروفا دیعکس جد_

 .خوادیهاست که دلشون بچه م

 

از دست  یعکس شیکه دو روز پ فتهیم ادشی ریحر

کامران که انگشت  ییدا یخودش و دست قورباغه 

گذاشت و  لشیپروفا یاشاره اش رو محکم گرفته رو



عوضش  ومدیدر به نظرش قشنگ بود که دلش ناونق

 کنه.

 زنهیم یلبخند

 به بچه ها عالقه ندارم. یکنیچرا فکر م_

اصال اشاره  میکه کار کرد ینامه ا لمیآخه تو هر دو ف_

 کی نکهیو با فکر به ا یبه بچه ها نکرد یپررنگ ی

 میریگیم جهینت سهینویخودش رو م یباورها سندهینو

 .یکنینماصال به بچه ها فکر 

 

 کردیفکر م شهیکه هم یمرد ینیزبیهمه ر نیاز ا ریحر

باال  ی.با ابروکنهیتفاوته ،تعجب م یبه اطرافش ب یادیز

 زنهیم یرفته تک خنده ا



. اما تو فقط ستیخوب ن تیآدم شناس یگفته بود ادمهی_

 .ممکنه بعد...یدیمن رو د ینامه  لمیدوتا ف

در  یبحث وقتچیه میهمه مدت با هم وقت گذروند نیا_

 .میمورد بچه ها نداشت

 دی.تازه من چرا باومدهین شیپ یبحث نیخب چون همچ_

 با تو در مورد عالقه ام به بچه ها حرف بزنم؟

 

 خندهیو کوتاه م رهیگیم دهیبخش دوم حرفش رو ناد ازیآ

رو بگو  تیاومده. نظر واقع شیبفرما االن بحثش پ_

 نه.  ایبفهمم اشتباه کردم 

 

 :دهیجواب م یلجباز بدون ریحر



 ینداشتم تصور یبرادر ایخواهر  چوقتیچون ه دیشا_

که بگم عالقه  ستین یاز بچه ها ندارم اما باز هم جور

 یبرا گذارمیرو م میینه.پس نظر نها ایبهش دارم  یا

 .میرسیبه تفاهم م میام دار ندهیکه با شوهر آ یوقت

 

بدجنسانه زده بود و اون  یآخرش رو کم یها حرف

بحث  شهیهم باعث م ازیآ یشده  یورت دوباره جدص

 رو ادامه بده

 ؟یبچه دوست دار یتو چ_

 

پس از  ازیسفره خونه و آ یجلو رسنیلحظه م همون

 :دهیجواب م ،کوتاهیدست دنیکش



 سپرم دست همسرم.  یندارم. انتخاب رو م ینظر خاص_

 

 :دهیسفره خونه ادامه م یرو به رو یاشاره به فضا و

 .میراه بر یکم شو ادهیپ_

 ؟یبش ادهیپ ییخوایم یجور نیا_

 

 دهیسوال رو پرس نینازک تنش ا شرتیاشاره به ت ریحر

عقب  یپالتوش رو از صندل خواستیکه م ازیبود و آ

 :گهیم یسر جاش و مثال عاد گردهیبرداره ،برم

 داره؟ یچرا؟ مگه چه مشکل_
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 یو سرما رونیب ینم زده  یاشاره به هوا یحرص ریحر

 کنهیم نییوسط زمستون ،چشم و ابروش رو باال پا

سر و وضعت  نینداره فقط باش تا با ا یمشکل چیه_

 بشم. ادهیباهات پ

 

سمتش  شهیکه لبخند معروفش کنج لبش بود خم م ازیآ

 :زنهیو آروم لب م

سرما رو  یبهم راه بر دهینگران نباش اگر کنارم و چسب_

 .کنمیحس نم



 

رو  شیشگیهم حیاون نگاه پر از تفر هیچند ثان ریحر

 ییاون حرف ها ریمس نکهیا یو فقط برا کنهیبرانداز م

به روش  کرد،یم ییجنبه اش و هوا یرو که داشت دل ب

 :گهیو م زنهیم دنیببنده خودش رو به نشن

من رو  یپالتو ایوسط زمستون؟  یدیپوش هیچ نیآخه ا_

 .ستین یرو ادهیاز پ یخبر ای یپوشیم

 

رو در  ازیآ یدل داغ شده  یحس خوب و خنک هوی 

 :زنهیو لب م رهیگیبرم

 ؟ینگرانم_

 



سوال بده اما  نیبه ا یجواب دیحواسش هست که نبا ریحر

به عقلش داشت  تیوقت بود که بدون اهم یلیخب خ

 :دهیتکون م ی.پس سررفتیم شیپ

.مثال یبکن الیفکر و خ ستیبله نگرانتم.الزم هم ن_

 .یشدینگران م یمن بود یتو هم جا میدوست

 

و  یدختر رو به روش هم خوش حاتیتوض نیا یحت

 . کنهیدلش رو خراب نم یخنک

به  شینیب دنیمال نیرو تنش و ح شهیخم م شتریب

 :زنهی،لب م شیشونیپ

 ایکوتاه ب نیتو با آست نباری.امیامتحان کن میتونیخب م_

 شم؟یمنم نگران م مینیمن بب شیپ



 

مرد تو هر  نیکنترل کنه.ا تونهیه اش رو نمخند ریحر

. با کف دست از خودش کردیداشت سو استفاده م یحالت

بود سر  نی.البته حواسش تماما جمع اکنهیدورش م

 شرتیباز ت ی قهیلختش که از  ی نهیانگشتهاش به س

 معلوم بود،برخورد نداشته باشه.

 یرو ادهیپ دیق ای یپوشیمن رو م یپالتو نمیحاال بگو بب_

 ؟یزنیرو م
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 نیبا هر حرکت و حرف ا کردیحس م گهیکه د ازیآ

 شد،یاراده م یاز قبل داشت ب شتریدختر لحظه به لحظه ب

 :گهیشدن م ادهیپ نیو ح کشهیعقب م

 .نییپا ایهم دارم. بدو ب گهیانتخاب د کیخوشبختانه _

 

 یمشک یوپالت دنیبه حرکاتش هنگام پوش رهیخ ریحر

 شهیم ادهیرنگ و کوتاهش ،پ

 .یضیفکر کنم واقعا مر_

 

و خودش زودتر  زنهیم ابونیاشاره به اون طرف خ ازیآ

 فتهیراه م

 .یدیمتاسفم که تازه االن فهم_



 

اگر  ی.به نظرش حتهیکامال واقع ریحر یلبها یرو لبخند

داشت به  شهیاز هم شتریب ازیهم بود امروز آ ضیمر

پشت  یو دروغ کیتاکت چیچون ه. کردیدلش نفوذ م

 .شدیحرف ها و حرکاتش حس نم

نسبت به لمس صورت  نیباعث شده بود تو ماش نیهم

 نشون نده. یهاشون هرچند کوتاه،واکنش

 ازیآ یبه لمس ها شیوقت پ یلیکه بدنش از خ البته

 .دادیبر مخالف بودن بروز نم یمبن یواکنش

 بود.  دشیدل چشم سف ریاش هم ز همه

پالتوش  یها بیکه دستهاش رو ته ج یر حالد آروم

و تو  فتهیمحبوس کرده با چند قدم فاصله دنبالش راه م



بره  خواستیکه دلش م رهیدلش به خودش چشم غرره م

 .رهیرو بگ ازیو دست آ

جلو  یچه غلط ها.چطوره بر" زنهیلب سر دلش غر م ریز

 "؟یبوسش هم بکن کبارهیو به 

 

 سردته؟ _

 

 :دهیو سر تکون م دایبه خودش م ریحر

 هم خوبه. یلینه هوا خ_

 که انگار سردته. یتو خودت جمع شد یآخه جور_

 



و بحث رو  شهیاز کنارش رد م یکوتاه یبا خنده  ریحر

 .کنهیعوض م

 م؟یکن یرو ادهیکه فقط پ نجایا میاومد_

 

و باز هم بدون انکار  دارهیبهش قدم برم کینزد ازیآ

 :دهیرک جواب م

 یموضوع کیراجع به  خواستمیم ییراستش رو بخوا_

 کرد. مونمیپش دنتیباهات حرف بزنم.اما خب د
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 ریحر

 

 

 یکه سر نخ مهم یکارآگاه ههیو شب ستمیا یم سرجام

 کنمیاز دستش بده،نگاهش م خوادیکرده و نم دایپ

 ؟یموضوع ه؟چهیمنظورت چ_

 

 دمینم تیاهم ی.ولبهیامون کمه و سکوتش هم عج فاصله

 .مونمیو منتظر جوابش م

 شدم. مونیگفتم که پش_

 



تا  شناختمشیاصرار کنم اما خب م شتریب خوادیم دلم

 .زدیحرف نم خواستیخودش نم

تا دوباره به راهم ادامه بدم که دو طرف شال  گردمبرمی 

  رهیگیسبز رنگ گردنم رو م

 ر؟یحر ستیکه امروز حالم خوب ن یدونیم_

 

ه انگار فقط قصد خبر دادن داره. پس ک پرسهیم یجور

از قبل دو طرف شال رو  شتری.بدمیتکون م یفقط سر

برخورد  شینیبه ب مینیکه کم مونده ب ییتا جا کشهیم

 کنه.

رو بشکنم از  یاگر امروز قانون یدونیخب حاال که م_

 ؟یشیدستم دلخور م



 

رو صورتم و  شهیخم م شتریجوابش رو بدم ب خوامیم تا

 مینیب یرو یکوتاه یوق زده ام بوسه  یچشمها یجلو

 .زنهیم

مراعات حالم  ی.کمضمیمر یشـــــش خودت گفت_

 رو بکن.

 

بگم چون لرزش صدام دستم رو براش  یزیچ تونستمینم

. انگشتهام رو محکم مشت کردم که رسوام کردیرو م

 .رهیامروز جونم رو بگ خواستیم ازیانگار آ ینکنند. ول

زبونم خود به  کنمیشم حس مرو کنار گو شینیب یوقت

 :زنمیو پچ م چرخهیخود تو دهنم م



 نکن.لطفا. ازیآ_

بلکه  کنهیملتمس و کامال لرزونم نه تنها متوقفش نم لحن

دورم  شتریکه دستهاش رو ب دهیجرأت رو م نیبهش ا

 گرمش. ی نهیو محکم بچسبونتم به تخت س چهیبپ

 

باشه  اون؟ اگر مال من ایکوبش قلب من بود  نیا ایخدا

 که تا االن دستم براش رو شده.

هم  خواستمیعقبش بزنم.البته اگر م تونستمیم کاش 

 رمیکامل گ ازیچون دستهام کنارم بودن و آ شدینم

 انداخته بود. 

داره مانور  شیلعنت ینیرفته تو خلسه و با اون ب یجور

 که به کل فلج شدم. دهیم



و  کنمیم دایاالن وقت الل شدن نبود پس صدام رو پ یول

 :زنمیپس از چندبار قورت دادن آب دهنم ،لب م

 شده؟ ی،چیستیامروز خودت ن ازیآ_
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 شنومیزدن آرومش رو م پچ

 .دونمینم_

 

 :گمیو م دمیآب دهنم رو قورت م دوباره

 .میزنیحرف م مینیشیعقب؟ م یبر شهیم_



 کنم؟یم تتیاذ_

 

به خودم  یما به جاش تکونا "البته که نه"بگم  خواستمیم

 .رهیگیو آروم ازم فاصله م دمیم

اطراف  یحس سرما کبارهیدور شدن حجم تنش به  با

 . رمیخودم رو بغل بگ شهیباعث م

بهش نگاه کنم. عمال بهش اجازه داده بودم  شدینم روم

دور کامل  کی شیلعنت ینیتو بغلش بچلونتم و اون ب

 کنه. افتیگردن و اطراف گوشم ض یرو

 

 .نمیبب نجایا ایب_



سمت خودش و بالفاصله بازم  کشهیو بازوم رو م گهیم

 .کنهیتنش سرما رو برام کمرنگ م یگرما

 دهیچیدستش رو دور شونه ام پ کی ستادهیا یهمونجور

 اشه. نهیس یداده به سرم که رو هیو سرش رو تک

 :گمیموجود م تیاز وضع یناراض

 .ستیدرست ن نیا ازیآ_

 .یسرما رو حس نکن کنمیم یفقط دارم سع_

 هیسفره خونه  میبر ای نیتو ماش میبرگرد میتونیم_

 .میگرم بخور یدنینوش

 . میریبگ دهیرو ناد نیامروز قوان هیبذار _

 



 :پرسمیو پر اخم م کنمیرو بلند م سرم

 بشه؟ یکه چ_

 :دهیجوابم رو م یضربت

 . میبا خودمون چند چند میکه بفهم_

 

مرد بهم ثابت کرده بود  نیا یحرف بزنم ول خوادیم دلم

آدم  کیبه  شهیم لیتبد هیکه در عرض چند ثان

 .شمیو آروم ازش دور م کنمی.پس سکوت مگهید

باهام داره و  یکم یکه فاصله  گهیقدم هاش م یصدا

 .ادیداره دنبالم م



که ذهنم رو مشغول کرده بود  یبرگردم حرف نکهیا بدون

 :ارمیو به زبون م

 دته؟یجد کیتاکت بیو غر بیعج یرفتارها نیا_

 

جواب  یتصور کنم و وقت تونمیپوزخندش رو م دهیند

 یفکر که ممکنه حق با من باشه عصب نیبا ا دهینم

 سمتش  گردمیبرم

 یخطرناک تر از توئه مرد باز تونمیباور کن من زن م_

 .ازیکنم آ

 

 کیبگه  یزیبتونه چ نکهیحرفم قبل از ا نیدنبال ا به

 .کنمیو پر م نمونیب یقدم مونده 



نرم خودم رو تا  یلیرو دور گردنش قفل و خ دستهام 

 یکه لبهام مقابل لبهاش و نگاهم مقابل چشمها ییجا

و پچ  کشمیباال م ره،یو سرگردونش قرار بگ بیعج

 :زنمیم

کردن تو وجود  یزنانگ یآماتورم ول کیدرسته _

 ناخودآگاهم هست درست مثل...

 

تمرکز  گذاشتینم شیتلعن یاون لبها دنیبوس ی وسوسه

 حرف زدنم. یکنم رو

عقب بکشم هر دو  خوامیغلط ها. اما تا م نیو چه به ا من

 :زنهیو لب م چهیپیدستش رو دور کمرم م



 یامروز تنها روز میرو بست یشرط لعنت نیکه ا یاز وقت_

 ی. ولریکردن نبودم حر یو باز کیبود که به فکر تاکت

نحوه  ییخوایتم و متو صور ییایم ینجوریتو ا یخب وقت

 گردمیبرم لیبا کمال م یکردنت رو نشونم بد یباز ی

 .دهیکه فرصت ها رو از دست نم یازیبه اون آ

 236_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 

درست وسط اون همه حس رنگا و رنگ  شهیهم مثل

چرا من  کنمیآدم، فکر م نیشدنم توسط ا دهیهنگام بوس

 .رو بدم سیخ یجواب بوسه  ستمیبلد ن



 .رمیبگ ادیسرچ کنم از گوگل و  رفتیم ادمی یه

 نیناخودآگاهه و خوشبختانه هم یلیزده ام خ جانیه نیه

 تا عقب بکشه. کنهیمجبورش م

و  کنهیبه آروم شدنم نم یکم چشمهاش کمک ی فاصله

باال اومدن سر  یام برا چارهیاز قبل نفس ب شتریتازه ب

 .شهیدرگم م

 زنمیزور لب م به

 . ری.بگازم فاصله ._

 .تونمیلحظه نم نیمتاسفم االن تو ا_

 

 بود.  ینداشت و کامال جد یاز شوخ یاثر چیه لحنش



خب به نظرم سکوت بهتر  یبپرسم چرا ول خوادیم دلم

 آروممون کنه. تونستیم

 کنمیو آشوب پس ذهنم رو نگاه م بندمیهام رو م چشم

 به حال مرتب کردنشون بکنم. یبتونم فکر نکهیبدون ا

 

که  یلحظه و حس نیا ییخوایکه م ستیبارت ن نیاول_

.چشمهات یریبگ دهیرو ناد میکنیدوتامون احساسش م

 .ریرو باز کن حر

 

به  رهیو تو همون حالت و خ دمیحرفش گوش نم به

 :زنمیپشت پلک هام ،لب م یکیتار

 حرفت. ریز یزنیکه م ستیبارت ن نیتو هم اول_



 

 شنومیرو دم گوشم م صداش

 که من بخوام االن راجع بهش بدونم. تسین یزیچ نیا_

 

 :پرسمیو م کنمیچشم هام رو باز م ناخودآگاه

 ؟یبدون ییخوایم یچ_

 

هم خندون بود. جواب  یکه کم شیاون نگاه لعنت با

 :دهیم

به حال االنمون  شتریکه ب ی،سوال ینظر هی دونمینم_

 بخوره.

 



،بهتر  یشگیمکار هم ازیهمون آ شدیم یوقت انگار

 مقابلش خودم رو کنترل کنم. تونستمیم

 :گمیو م دمیدهنم رو قورت م آب

 .دنتیدارم راجع به...بوس یسوال کیخب _
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 که ادامه بدم. دهینگاهش بهم جرات م تعجب



نشونه دادن عمق احساساته. الزمه  یبرا سیخ یبوسه _

خرج  یحس نیکردن همچ یو باز کیصرفا جهت تاکت

 ؟یکن

 

که زدم به  فهمونهیشل شده اش بهم م دستهاش

اون نگاه مته مانندش  یهدف.هرچند کم مونده بود جلو

 آب بشم.

خب  ی. ولشهیمانع دور شدنم از تن داغش ،نم خوشبختانه

 برام نداره.  یجواب نکهیمثل ا

 بیدست به ج هویکه  "میبرگرد ایب"بگم  خوامیم پس

 :هگیو م فتهیاومدنمون راه م ریمخالف مس

 صبر کن تا جوابت رو بدم.  یپرسیسوال م_



 

و آروم پشت سرش قدم  کنمیم زیهام رو ر چشم

 دارمیبرم

 گفتم... دیآخه طول کش_

 .رمیگیدست کمت م شهیچرا هم دونمینم_

 

 :گمیاندازم و م یبراش ابرو باال م یول نهیبینم هرچند

 .یکنیخب اشتباه م_

 

 مییایو درست مقابل هم درم گردهیبرم هوی

 یاگر از نحوه  خوامی.اما خب من معذرت مدیشا_

 .ومدیخوشت ن دنمیبوس



 

 یکه خجالت زده ام کنه.پس شونه ا نهیهدفش ا دونمیم

 :گمیاندازم و م یباال م

.قبال هم گفتم ادیخوشم نم دنتیگفت کال از بوس شهیم_

با توافق دو  میحذف کن یرو از باز کیتاکت نیا ایب

 طرف.

 

رو از  نی.ادادینشون م لکسیو رزور داشت خودش ر به

مقابل چشم هام بود  قایگردنش که دق ینبض رو

 بفهمم. تونستمیم

 خودش بود.  ریناراحتش کنم. تقص خواستمیمن نم اما

 



 دونمی. و من مریحر گفتیم یا گهید زیضربان قلبت چ_

تکون  یمردمک چشمهات ه یگیدروغ م یتو وقت

 .خورنیم

 

 

 یکس نیاول نهیبه خاطر ابگم ضربان قلبم  شدینم روم

 یا گهیجور د تونستمیخب م ی. ولدمیکه بوس یهست

 حالش کنم. 

بتونم جوابش رو بدم ،انگشت اشاره اش  نکهیقبل از ا اما

 :گهیم یجد یلیلبهام و خ یرو گذارهیرو م

و  جانی.اگر بهت ثابت کنم هیبگ یچ ییخوایم دونمیم_

 ؟یبه تازه کار بودن نداره چ یضربان قلبت ربط



 

 زنمیو دستش رو پس م شمیم یمنم که عصب نباریا

اصال  ؟یثابت کن ییخوایرو م یچ ؟یتمومش کن شهیم_

 ینجوریاز من بوده که ا یتو گوشت.کوتاه زدمیم دیبا

 .یکنیبوسم م ییایفرت و فرت م یه

 

 یعصبان دی. نباشمیو ازش دور م گردمیبرم ریعجله مس با

 . شدمینه رسوا مبهم ثابت ک خواستیاما اگر م شدمیم

 

که  فتهیم ادمیمتاسفانه  رسمیکه م نیجاده و کنار ماش به

و بهم پسش  ادیصبر کنم تا ب دیاونه و با نیتو ماش فمیک

 بده.



 فیک رونیب امیآدم م نیبا ا یوقت رمیگیم ادی یک ایخدا

 .ارمیهمراه خودم ن
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وده از نرفتنم چون تا برسه. انگار مطمئن ب کشهیم طول

 بدم. صیتشخ تونمیلبخندش رو واضح م

و بدون حرف کنار  رمیگیم نیام رو از کاپوت ماش هیتک

 رو بزنه. نیتا در ماش ستمیا یم

بتونم  نکهیرستورانه و قبل از ا یورود رشیمس اما

 :گهیاعتراض کنم م



 .میبخور یزیچ هی میبر ایب_

شدن ازم  دور نیجوابش رو بدم. چون ح کنمینم فرصت

 :دهیادامه م

و  ضمیرفت که من امروز مر ادتیفکر کنم دوباره _

 .ستیحالم خوب ن

 

و  چرخونمی.چشم هام رو تو کاسه مکردیبچه خر م انگار

 . شمیناچار دنبالش وارد رستوران م

 یآخر محوطه  فیسمت تخت رد رهیم شهیهم مثل

 محضه. یوونگیسفره خونه. که به نظرم د رونیب

 .زدمیم خیالنش هم داشتم ا نیهم چون



 :گمیو م دارمیتر برم عیقدم هام رو سر یکم

 نیتو ا نجایا ،یباش ضیمر یگیاگر واقعا اونجور که م_

 ست؟ین یسرما نشستن فکر خوب

 

با  یو همونجور نهینشیتخت م یرو یقیاز نفس عم پس

 کنهیلبه اش دراز م یکفش،پاهاش رو در راستا

همه  نیکه بعد از ا بهیجکمتر نق بزن.برام ع نیبش ایب_

 .کنهیآرومم م نجایتخت و ا نیا یدیمدت هنوز نفهم

 

.فعال بودمیم ریاز دستش دلگ دیکه با رهیم ادمیزود  یلیخ

 یبراش اونقدر مهمه. پس ب نجایالزم بود بفهمم چرا ا

 :پرسمیو م نمیشیمقابلش م یا گهید یبهونه  چیه



 نجا؟یا یومدیم یچرا؟ با فرد خاص_

 :دهیجواب م مکث بدون

 آره._

 

که ادامه بده. اما همون لحظه  دمینگاه منتظرم نشون م با

کنارمون و بعد از  رسهیبا نفس نفس م یشگیپسرک هم

و ازمون دور  رهیگیسفارشات رو م ییخوش آمدگو

 .شهیم

 

فرصت  نیا شهیکه فکر کنه فوضولم. هم ستیمهم ن برام

از خودش  که حالش رو به راه نباشه و بخواد ادینم شیپ

 :پرسمیحرف بزنه. پس دوباره م



 بود؟ یاون آدم خاص ک_

 

به نگاه  رهیو خ کنهیرو تکرار م قشینفس عم بازم

 :زنهیمنتظرم، لب م

 .زهیکه باعث شد معادالتم بهم بر یدختر نیاول_

 239_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 

 یباز یو حوصله اش برا یهمه کاربلد نیاز ا خسته

 .رمیگ یهم رو ازش مو نگا کشمیم ی،پوف



ببره  شیحرکت بردش رو پ کیبود با  ادشیلحظه  هر

 یهاش روم اثر م کیکه تمام تاکت سوختمیم نیو از ا

 گذاشت.

 ریتاث یفقط برا دونستمیخوب م یلیاالن که خ مثال

من اون حرف رو زده. باز هم ضربان دل  یگذاشتن رو

 خارج شده بود. تمیاحمق و ساده ام از ر

 ادامه نده.  گهیسکوت کنم تا د مدیم حیترج

 

 لحظه. نی،مخصوصا در ا ستین یسکوت جواب خوب_

 

تو دست هاش  یمس ینیبه پسر جوان که با س رهیخ

 اندازم یسمتمون ،شونه باال م ومدیداشت م



 تا مجبور باشم جواب بدم. یدینپرس یخب تو که سوال_

 برات؟ ستین زیکه زدم سوال برانگ یحرف یعنی_

 

 میمستق ریاندازم تو مس یاز قبل نگاهم رو متر  راحت

 چشمهاش

و فوت و  شناسمتیخوب م گهینه.د ییراستش رو بخوا_

 گرفتم. ادیهات رو کامل  کیفن تاکت

 

معروفش رو  شخندیکه در جواب حرفم ن ادیم زورم

 .دهینشونم م

وسطمون رو به  گذارهیرو م ینیس نکهیپس از ا پسرک

 :پرسهیم ازیآ



 ارم؟یرو ب آقا منقل زغال_

 

با لبخند  ازیآ "اریآره قربون دستت بدو ب"بگم  خوامیم تا

 :دهیاشاره به من ،سر تکون م یبزرگ

 .یخوب نی.هوا به استین یازینه ن_

 

 وونهی. مردک درمیبهش م یواضح یغرره  چشم

 کنه. ضیمن رو هم مر خواستیم

 . گذارهیتنهامون م یطونیش یجوان پس از خنده  پسر

 :گمیم یصبع یو کم یجد

 .میرو بخور بر تیی. زود چازنمیم خیدارم _

 



که بخار  یو فنجون قدبلند شهیم ییچا ختنیر مشغول

 دستم  دهیرو م کردیدور و برش داشت وسوسه ام م

 هوا مطبوع تره. نیطرف کنار من بش نیا ایب_

 

و  ارمیحد به شکل خنده کش م نیرو تا آخر لبهام

 رمیگیفنجون رو از دستش م

 ممنون. یلیخ_

 ...یبرا ای ییچا یبرا_

رو  یدیو هر لحظه فن جد یشیخسته نم نکهیا یبرا_

 .یکنیم

 



اندازه تو  یم یو پولک خندهیناراحت بشه،م نکهیا بدون

 دهنش

با اخم و  ینجوری.اگر قرار باشه اریادبگیخب تو هم _

 عاشقت بشم؟ یمن ک ینیتخم کنارم بش

 240_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 

تو گلوم و به سرفه  پرهیم ییبد چا یلیرفش خح نیا با

 . فتمیم

واقعا دارم خفه  نهیبیم یو وقت شنومیبلندش رو م ی خنده

 .رسونهیخودش رو بهم م شمیم



ام و با  نهیقفسه س یرو گذارهیاز دستهاش رو م یکی

 به کمرم. زنهیاش آروم م گهیدست د

 بکش. قیو نفس عم نیراست بش_

 

اصال بفهمم نفس  گذاشتینمام  نهیس یدستش رو یگرم

 پسش بزنم کنمیم ی. پس سعهیچه جور دنیکش قیعم

 نیخوبم...حالم خوبه..برو بش_

 نشستم. فعال فقط نفس بکش._

 

چفتم نشسته و توقع داره بتونم نفس هم بکشم. مچ  قایدق

 زنمیام پسش م نهیس یو از رو رمیگیدستش رو م

 ممنون._



 

رو  شییجون چافن شهیو خم م مونهیکنارم م همچنان

 دارهیبرم

با دوتا دختر  کنمیفکر م ی.گاهریحر یبیعج یلیتو خ_

 متفاوت طرفم. 

بهش  نکهیو بدون ا کنمیسرد شده ام رو عوض م ییچا

 :گمینگاه کنم م

. خوبه که من ییتر از من خود تو بیباور کن عج_

 یدوتا آدم مختلفم تو کال خودت با خودت همخون

 .یندار

 ؟یچ یعنی نیا_

 .خونهیحرف ها و رفتارهات اصال با هم نم ینعی_



 

و برعکس من  گذارهیتخت م یپشت یدستش رو رو کی

 دهیکه از سرما مچاله شدم ،راحت لم م

 نمونه بگو تا بهتر بفهمم منظورت رو. هی_

 یزن چیو با ه یتا حاال دوست دختر نداشت یگیمثال م_

ل مقاب یتجربه بلد یآدم ب کیبهتر از  یلیاما خ ینبود

 و ... یدختر رفتار کن کی

 کنهیبزنم رو خودش تموم م تونمیکه نم یحرف

 رم؟یاحساساتش رو نشونه بگ_

 



 یاعتراف کنم.اما سر نیجلوش به ا ستیخوب ن دونمیم

و ادامه  زنهیم یکه پوزخند دمیتکون م دیتائ یبه نشونه 

 :دهیم

باره  نیام. من سالها در ا کارهیرفته که چ ادتیانگار _

کردم و علمش رو دارم.درست مثل تو که بدون  مطالعه

و خوانا در  بای. اونقدر زیتا حاال عاشق شده باش نکهیا

 .یسینویمورد دوست داشتن و عشق م

 

گفت قانع  شهیحرفش رو کامل قبول دارم و م متاسفانه

 شدم. 

و  طونیبه اون حالت ش گردهیدوباره برم صورتش

 مکارش 



که  یاعتراف کرد شیپ قهیچند دق نیفکر کنم هم_

 . رمیبلدم احساساتت رو نشونه بگ

 

مضحک به نظر  شدیکردنش فقط باعث م انکار

 :گمیم یعاد یلیبرسم.پس خ

 نیبهتر ی نهیهات در زم ییتوانا یتونستیخب اگر نم_

.در رفتیسوال م رینما،زیس یروزها نیمرد ا گریباز

 شیپ نیکنم اصال طبق قوان یادآوریضمن الزمه دوباره 

 عیکوتاه تر و سر یقانون ریغ یراه ها شهیو هم یرینم

 آسان تر هستن. نیتر و همچن

 

 خندهیم بلند



 جمیگ شهیبا کلماتت هم یباز نیا ریآخ حر_

به نفع من بود  یکه االن زد یحرف دمی.اصال نفهمکنهیم

 خودت. ای

 

  ادیمن هم کش م لبخند

 .دمیخودمم نفهم ییراستش رو بخوا_

 241_پارت#

 یطرنجرمانطالعش#

 

 

 کنمیو اظهار م شمیبا عجله بلند م ییاز خوردن چا پس

 .زنمیم خیدارم  گهیکه د



دستم که خودش بره حساب  دهیرو م چیو سوئ شهیم بلند

 کنه.

 یلم دادم رو نیلذتبخش ماش یاالن که تو گرما و

 بخوابم.  رمیراحت بگ خوادیگرم و نرم ،دلم م یصندل

 بشن. که بسته رنیم کواریاتومات چشمهام

به باز کردن  یلیم یول کنمیحسش م شهیکه سوار م ازیآ

 چشمهام ندارم.

 ؟یدیخواب ریحر_

 

 یو بازم صدا ارمیآره از خودم درم ههیشب ییلب ندا ریز

 .شنومیبار در طول روز م نیچندم یرو برا دنشیخند



 خنده؟یچرا امروز اونقدر م نیا

 

 

 یراو

 

ش سمت یبود با وجود اون صورت کج شده  سخت

 مقابلش تمرکز داشته باشه. ریمس ی،رو

که تمام  نهیا شیخوب یداشت ول ادیاشتباه ز امروز

و  کیتاکت ینوشته بود پا ریرو حر شیاراد ریغ یکارها

 .یباز

 یبه صورت معصوم و غرق خوابش م یا گهینگاه د مین

اندازه  یم ادشیبازش دوباره  مین یاندازه و اون لبها



وسط اون حال خرابش به  شبیکه د یامروز وعده ا

 کرد. یدلش داده بود رو عمل

 یمدل و نحوه  دیبا داستیاونجور که پ هرچند

 . کردیرو عوض م دنشیبوس

 :زنهیلب پچ م ریو ز زنهیم یشخندین

 دیو با یکه خودت دوست دار بوسمتیم یجور نباریا_

 .یپسندیم یقبلش بفهمم چه مدل

  

حواسش رو  هچیپ یم نیماش یکه تو فضا یلیموبا یصدا

که  فهمهیخودش م یجمع و پس از چک کردن گوش

 .رهیتلفن حر



رو  ریحر فیو همزمان ک نییپا ارهیرو م نیماش سرعت

 .ارهیم رونیرو ب شیپاهاش بود باز و گوش یکه رو

 

اشکان  یشماره  دنینبود جواب بده اما خب د درست

 کونیآ یانگشتش رو رو یفکر چیبدون ه شهیباعث م

 ه.سبز رنگ بکش

 242_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 

 



اشکان  یشماره  دنینبود جواب بده اما خب د درست

 کونیآ یانگشتش رو رو یفکر چیبدون ه شهیباعث م

 سبز رنگ بکشه.

 

 الو_

بهش  یبیجواب دادن لذت عج یاشکان برا مکث

بره. اما خب  شیها پ نیاز ا شتریب تونستی.کاش مدهیم

 .کردیمداشت تحمل  ریفقط به خاطر حر

 

 از؟یآ_

 خودمم پسر._

 من با حر..._



 دمید یو وقت دهیخواب یول یتماس گرفت ریدرسته با حر_

 جواب دادم. یزنیزنگ م ییتو

 

بزرگ و  یلبخند شهیاشکان باز هم باعث م سکوت

 یلبهاش نقش ببنده. نوک زبونش رو رو یرو یطانیش

که بتونه کنترلش کنه و  کشهیم ابشیآس یدندون ها

 رو شوک زده نکنه. چارهیاشکان ب نیز اا شتریب

 

باشه. االن  نجایعصر ا ۵منتظرش بودم.قرار بود تا _

 حالش خوبه؟ د؟ییکجا

 



بهش نگفته  ری.چرا حرشهیم دیبه سرعت ناپد لبخندش

 بود با اشکان قرار داره؟

 :دهیکوتا فقط به سوال آخرش جواب م یلیخ

 آره خوبه._

 

رو به رو که از  ینیلحظه به خاطر ماش همون

 یداخل چاله  ییجلو ریمانع افتادن تا تونهیومد،نمیم

 نیماش دیکنار جاده بشه و تکون نسبتا شد کیکوچ

 چرتش پاره بشه. ریحر شهیباعث م

 



زود  یلیو خ کنهیرو به رو نگاه م یو جاده  ازیبه آ جیگ

بدون حرف تماس رو قطع و آروم  ازی.آادیبه خودش م

 :پرسهیم

 ؟یخوب_

 

 نیو ح کنهیار چشمهاش رو باز و بسته مچندب ریحر

،سر  کردیم ینیماساژ دادن گردنش که احساس سنگ

 :دهیتکون م

 خوبم._

 اشکان؟ شیپ یقرار بود بر_

 نگه. یزیبود خودش رو کنترل کنه و چ نتونسته

 



 نیبه ساعت ماش ینگاه میگرد شده ن یبا چشمها ریحر

 فشیداخل ک شیکردن گوش دایاندازه و مشغول پ یم

 .شهیم

 243_پارت

 یرمانطالعشطرنج#

 

 

حواس پرت  نقدری.من چرا ایانداخت ادمیخوب شد _

 ؟ییایبه تو هم گفته ب یدونیشدم؟تو از کجا م

 

 :زنهینگاهش کنه ،لب م نکهیو کوتاه بدون ا یجد ازیآ

 نه،به تو زنگ زد._



 آره،قرار بود بهش خ..._

 فشیتو ک شیگفته و نبود گوش یچ ازیآ فهمهیم تازه

 .کنهیرو براش روشن م زیزود همه چ یلیخ

رو که هنوز  یگوش زشیبه نگاه تند و ت تیاهم یب ازیآ

 سمتش رهیگیتو دست هاش بود ،م

خواستم صداش رو قطع کنم  یبود دهیآروم خواب یلیخ_

 اشکانه جواب دادم. دمید یو وقت

 

نگاه جذاب و مثال  میآرومش با اون ن یها حرف

 ذارهیخودش رو م ریاندازه،تأث یم ریکه به حر یمونیپش

رو محکم از  لشیموبا یقیپس از نفس عم ریکه حر

 :گهیو م کشهیدستش م



 کی یزشته.گوش یلیکارت خ گمیبار هزارم م یبرا_

 ینکته ها نیکه ا بهی.برام عجهیکامال شخص زیچ

 .یفهمیو نم یدونیرو نم کیکوچ

 کنهیتازه ذهنش داره اصل موضوع رو پردازش م انگار

 :دهیو ادامه م شیشونیرو پ زنهیحکم مکه م

 ؟یگفت یچ یجواب اشکان رو داد ازیخاک تو سرم آ_

 

بود رو  دهیکه کوب یو مچ دست کنهیباز هم اخم م ازآی 

 رهیگیو م شیشونیپ

 .دهیگفتم خواب گفتم؟یم دیبا یچ_

 



 گهیبا دست د نباریو ا کشهیم نیبلندتر از قبل ه ریحر

 یرو یکنترل نکهیبدون ا و ازیآ یبازو یرو کوبهیاش م

 کنهیزبونش داشته باشه به کل ادب رو فراموش م

 

 کی یبرا یعنی.یهست یفکر یشعور و ب یآدم ب یلیخ_

 تیممکنه شخص یزنیکه م یحرف دیلحظه به ذهنت نرس

 چشم اشکان له کنه؟  یمن رو جلو

 

 رونیب ازیرو از دست آ فشیو نا آروم مچ ظر یعصب

،ادامه  زنهیبا خودش حرف مکه انگار  یو جور کشهیم

 :دهیم



 یباور کنم در اصل اون آدم خوامیکه م یوقت قایدق_

 نییاز باال تا پا نویدوم یباز ،مثلیدیکه نشون م یستین

آوار  یزنیغلط و خود ساخته ام رو م یباورها یهمه 

 آدم بشم؟ خوامیم ی. من کیکنیم

 :کنهیو بلند تر تکرار م ازیآ یتو بازو کوبهیم دوباره

 آدم بشم؟ خوامیم یمن ک_

 244_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 

همچنان سکوت  ره،پسیکه حق با حر دونستیم ازیآ

 بکنه. یرو سرش خال تشیکه کامل عصبان کنهیم



گرفتن حال اشکان بود فراموش کرد  یحواسش پ اونقدر

رو  نی.درسته اکنهیکه دختر کنار دستش با همه فرق م

تراف کرده بود که آروم به خودش اع شبید نیهم

 .ستین یدختر چیه ههیشب ریحر

 

اعتراض  یحق ندار نیکنم. بب کاریچ دونمیاالن م_

 .یدوتا بخور دیبا یزد یکی.یبکن

 

 زیر یو با چشم ها شهیم ریحر یجمع حرف ها حواسش

 :پرسهیشده م



کارم نداشتم  نیاز ا یهدف چیمن ه ه؟یمنظورت چ_

مگه اشکان  .یکنیبزرگش م یادیز یدار گهی. دریحر

 که اونقدر برات مهمه؟ هیک

 

 :دهیبلند تر از حد معمول جوابش رو م ریحر

که اصال مهم  کنمیو االن بهت ثابت م ستین چکسیه_

تر  نیسنگ یلیتو خ یخب عواقبش برا ی. ولستین

 خواهد بود.

 

 نیماش گرفتیبه حرکاتش که داشت شماره م رهیخ ازیآ

 :پرسهیکنار و م زنهیرو م

 ؟یکنیم کاریچ یدار_



 

 بلندگو  یرو زنهیتماس رو م ریحر

 .یفهمیاالن م_

 

  چهیپیم نیماش یاشکان تو فضا یلحظه صدا همون

 ر؟یالو حر_

 سالم اشکان_

ازت نشد گفتم حتما  یتو خبر ییسالم دختر.کجا_

 .ییایم

 



. کردیم شیعصبان شتریب نیاشکان دلخور بود و ا لحن

داشت نگاهش  نیبه در ماش هیکه تک یازیبه آ رهیخ

 :گهیم یبا لحن شرمنده ا کردیم

رفت. واقعا  ادمیحواسم به کل پرت شد، دیببخش_

 .خوامیمعذرت م

 یکارها یسرت به هر حال خودمم تو دفتر کل یفدا_

 ؟یبود ازی. با آیشد ریعقب مونده داشتم.سبب خ

 

 :زنهیو ناراحت لب م کنهیم یمکث

 بله _

 :پرسهیدو به شک م اشکان



 .یدیآخه گفت..خواب حالت خوبه؟_

 

 .دیکشیاز لحن مشکوک اشکان خجالت م ریحر چقدر

و منتظرش سکوت کرده بود  یهمچنان با نگاه جد ازیآ

 بکنه. کاریچ خوادیم ریحر نهیکه بب

 

خوبم. فقط خسته بودم و بعد از دو ساعت موندن تو _

 خوابم برد. نیداخل ماش یگرما ریسرما تحت تاث

 ه؟مگ دیدو ساعت؟ کجا بود_

 



رو به رخ  شخندشیبود ن دهیکه به اصل حرفش رس ریحر

جواب  کشهیکه مثال داره خجالت م یو جور کشهیم ازیآ

 :دهیم

هرچند االن  زدمیباهات حرف م یحضور دیراستش با_

 هم جوابم مشخصه.

 

 نیاش رو از در ماش هیتک ریحر یتو چشمها رهیخ ازیآ

 یچ وادخیم ریبزنه که حر تونستینم یحدس چی.هرهیگیم

 بگه.

 :کنهیرو جمع م ریاشکان حواس حر یصدا

 ؟یراجع به چ_

 245_پارت#



 یرمانطالعشطرنج#

 

 

 زنهیواضح لبخند م نباریا ریحر

راجع به پسر خاله ات.به هر حال تو بهتر از من _

 ..شناسیم

 

 وسط حرفش پرهیم یعجله ا یلیخ اشکان

 کرده؟ یکار ازیچرا؟ آ_

 

و  چیگردنش رو پ ازیآ یشده  زیمقابل نگاه ر ریحر

 :دهیم یتاب



 نکرده. یآره.اما خب کار بد یعنینه،_

 

 یعنیکه  یجور زیآروم و ر شهیاشکان باعث م سکوت

 ادامه بده: کشه،یخجالت م

.البته گفت میبشناس شتریداد هم رو ب شنهادیفقط پ_

 خب... یقصدش کامال مشخصه ول

 

 و ضمن زدن کنهیتمام جمله اش رو تموم نم یزرنگ با

 یباال و ب ارهیانگشت اشاره اش رو م ازیبه آ یچشمک

 "کیبه  کی" زنهیصدا لب م

 رهیبگ ریرو از حر یکه دست ببره گوش کنهیفکر م ازیآ

خب واکنشش  یبوده. ول یشوخ کی زیو بگه همه چ



فقط کج خند  ریحر یمقابل حرکات و حرف ها

 معروفشه و تمام.

 

صداش آروم  ری،حر شهیم یاشکان که طوالن سکوت

 :زنهیم

 الو اشکان؟_

 ریهستم حر_

 فکر کردم قطع شد._

 

 :زنهیم یتک خنده ا اشکان

 جوابت مشخصه؟ یشوکه شدم. گفت ینه فقط کم_

 



  زنهیم شخندیباز هم ن ریحر

اشکان.معلومه که جوابم  یشناسیالبته.تو که من رو م_

 .ستیمن ن پیاصال هم ت ازی. آهیمنف

 

صدا  یباال و ب ارهیلحظه انگشت دومش رو هم م همون

 "کیدو به " زنهیلب م

 

رو ازش  نشیو باالخره نگاه سنگ زنهیم یپوزخند ازیآ

 .رهیگیم

 

دوباره سوال  خوادیشده بود،م جیکه کامال گ اشکان

 :گهیزودتر از اون م ریبپرسه که حر



حالم  کنمیفردا چون حس م یقرارمون هم بمونه برا_

 .ستیخوب ن

 آدم... ازیآ ری.فقط حریباشه هرجور راحت_

 

تماما گوش شده بود تا بشنوه  ریلحظه که حر همون

 ازیبگه، آ یراجع به مرد کنار دستش چ خوادیاشکان م

و تماس رو قطع  کشهیم رونیرو از دستش ب یگوش

 کنهیم
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. اما رهیرو ازش بگ یدست ببره و گوش خوادیم ریحر

حرکت بمونه  یب شهیث مباع ازیآ بیو غر بینگاه عج

 .هیو خوش طعم چ نیریبرد ش نیواکنشش به ا نهیتا بب

 

 آره؟ هیکه جوابت منف_

 

باال عدد دو رو  ارهیدستش رو م یباز هم انگشتها ریحر

 :دهیو آروم سر تکون م دهینشون م

 بله._

 ستم؟یتو ن پیکه من هم ت_

 



و همزمان که آب  کشهیخجالت م یکم ریبار حر نیا

 :زنهیبه زور لب م دهیقورت مدهنش رو 

 ...گفتم. یزیچ هیحاال ..من _

بتونم خودم رو  دیشا یدوست دار یپیخب بگو چه ت_

 بدم. رییتغ

 

پس  کشهیبحث به کجا م نیکه آخر ا دونستیم ریحر

 یو با لحن آروم ازیآ یبازو یرو گذارهیدستش رو م

 :گهیم

 یزی.االن هم چیقبلش گفتم حق اعتراض ندار نیبب_

 خودمون بمونه. نیب سپرمیه به اشکان منشد

 



 کنهیلختش،فکر م یبازو یرو ریبه دست حر رهیخ ازیآ

 داد. یاز دست م دیعنوان نبا چیفرصت رو به ه نیا

 دارهیبازوش برم یدست مخالفش مچش رو نرم از رو با

 یشخندیلمس کردنش تا نک انگشت هاش ن نیو ح

  زنهیم

 هیعصبان یم وقتکه آد یدونیندارم. فقط م یاعتراض_

 بده. صیدرست و غلط رو تشخ تونهینم

 

و  کشهیم رونیداغش ب یانگشتها نیدستش رو از ب ریحر

ربط به هشدار پشت  یبگه ب یچ دیبا دونستیچون نم

 :گهیحرف هاش ،م

 



 .شهیم رمیداره د ؟یمن رو برسون شهی..میم_

به حرکات دستپاچه اش،جواب  رهیبا مکث و خ ازیآ

 :دهیم

 شنهادمیپ یاما خب من هنوز هم رو ترسونمیم_

 فکر کن. شتری.پس بکنمیم یپافشار
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 سمتش گردهیهراسون برم ریحر

 شنهاد؟یکدوم پ_



 

 اندازه  یرو راه م نیماش لکسیر ازیآ

با اشکان  یکه االن راجع بهش داشت یشنهادیهمون پ_

 .یکردیمشورت م

 ؟یتمومش کن شهیهم مسخره است. م شیشوخ_

 

 .شهیخودش هم متوجه م یرو حت ریلحن حر اضطراب

 ینگاه میتحت فشارش نذاره به ن ادیز نکهیا یبرا ازآی 

 .دهیو ساکت به راهش ادامه م کنهیبسنده م

 

 نیا یتو فکره که چه جور قایعم ریحر ریطول مس در

 گند رو جمع کنه.



ر انجام نداده باو یکار غلط نکهیهنوز هم به ا هرچند

 شخندیمطمئن براش ن نقدریا ازیآ یخب وقت یداشت. ول

 تو سرش داشت. یخطرناک یحتما فکرها زدیم

عاجزانه اعتراف  شهیم کیخونه اشون نزد ریبه مس یوقت

 .رسهیبه ذهنش نم یکه راه حل کنهیم

بود که فورا به اشکان زنگ بزنه  نیتنها راه موجود ا پس

 بوده. یشوخ کی زیو بگه همه چ

 

و قبل از بستن در  شهیم ادهیپ نیحرف از ماش بدون

مشغول  ازیآ یچشمها یو جلو ارهیرو درم شیگوش

 .شهیم پیتا

 



 ؟یکنیم کاریچ یدار_

و پس از فرستادن  کشهیم ینفس به ظاهر راحت ریحر

 :دهیجواب م امکیپ

اشکان نوشتم که  یباشم.برا تونمیو نم ستمیمن مثل تو ن_

باهاش چالش راه  میبوده و خواست یشوخ هی زیهمه چ

 .میبنداز

 

 کنهینگاهش م قیعم نیماش یبه صندل هیتک ازیآ

 میرو فراموش کن میدیکه شن یحرف دیشا ر،یمتاسفم حر_

 که منتقل شده رو نه. یحس یول

 

 :زنهیلب م ومدیکه به زور باال م یبا نفس ریحر



 ...ازیآ_

موضوع فکر  نیکه به ا یکارت به من فهموند نیبا ا_

باشه  ادتیبشکنمت رو ندارم. اگر  نکهیدل ا .منمیکرد

 .میدارم حرف زده بود یکنارت چه حس نکهیقبال سر ا

 

سر تکون  شیهمه زرنگ باز نیاز ا جیگ یلیخ ریحر

 :دهیم

 .ادینم ادمی یزیچ_

 

 زنهیجذابش رو بهش م یاز اون چشمک ها یکی ازیآ

 یلی. خادیم ادتیفعال برو باال.بعدا خوب فکر کن _

 ت.خوش گذش



 

با  دادیبست و اجازه م یرو م نیدر ماش دیبا یعنی نیا

ته چشمهاش بره و اون همه سوالش بدون  یروزیحس پ

خودش هم  حیلحظه ترج نیجواب بمونن. هرچند در ا

 بود. نیهم

و آروم راه  بندهیرو م نیدر ماش یجواب چیبدون ه پس

 سمت مجتمعشون. فتهیم
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 کنهیبرخورد م شینیکه به ب یخنک یقطره  از حس پس

بارون نم نم شروع به  فهمهیو م رهیگیسرش رو باال م

 کرده. دنیبار

 

که با همون نگاه  نتشیبیو م ازیآ نیسمت ماش گردهیبرم

 .کنهیداره براندازش م میمستق قشیعم

 یرو داشت که برگرده و همه  نیجرات ا کاش

پوست کنده  ته ذهنش رو رک و یشده  فیسواالت رد

 یبود. همون مرد یخان ازیازش بپرسه. اما خب طرفش آ

 ستیکه بارها بهش ثابت کرده بود که اهل احساسات ن

 کاریگفته و چ یچ کنهیدر لحظه فراموش م شهیو هم

 کرده.



 

 

رو  نیماش ر،یپس از مطمئن شدن از داخل رفتن حر ازیآ

 میصمدرهم تر از موقع اومدنش ت یاندازه و با ذهن یراه م

 برگرده آپارتمانش. رهیگیم

جنگ  نیقرار بود خودش رو خالص کنه از ا امروز

 دنیدچارش شده.اما بازهم فقط با د دایکه جد یاعصاب

رو فراموش و بدتر از قبل  زیجنگ همه چ یعامل اصل

 ذهن خسته اش درست کرده بود. یبرا ییها یریدرگ

 ی شهیش یکه نرم و آروم رو یبه قطرات بارون رهیخ

بشه و  ادهیپ رهیگیم میتصم هوی انیفرود م نیماش ییجلو

 موضوع رو تو ذهنش حل کنه. نیبار ا نیآخر یبرا



تا  گذاشتیخودش رو تحت فشار م دیبا شهیهم نکهیا به

به  تیبجنگه باور داشت. پس بدون اهم شیبتونه با دودل

 ابونیرو کنار خ نیبشناسدش ماش یممکنه کس نکهیا

 .شهیم ادهیبرداشتن کتش پ و بدون کنهیپارک م

 

که به  یقطرات بارون جمله ا ریو ز نهیشیجدول م کنار

 یحرف دیشا" کنهیلب تکرار م ریگفته بود رو ز ریحر

که منتقل  یاما حس میفراموش کن میرو بتون میدیکه شند

  "شده رو نه

و  زنهیرو باال م شیشونیپ یافتاده رو یموها کالفه

 خودش.به حرف زدن با  کنهیشروع م



 یاصال اونجور دیپسر انکار بسه. امتحانش کن شا"

که باهاش رو به رو  ی. ممکنه وقتیدیکه ترس ستین

 از ترس االنت باشه. ریغ یزیچ تیحس واقع یشد

. حالم کنهیام م وونهیاالنش هم لبخندش داره د نیهم اما

تو وجودم  شهیشده که هم ییاون آدم ها ههیشب

  "کردمیانکارشون م

و محکم تر از قبل دست تو موهاش  شهیم یعصب هوی

 :زنهیو پچ م کشهیم

چندساله ام رو  تیدختر بتونه شخص کیامکان نداره _

باشه. من فقط تحت  ریاگر اون دختر حر یبده.حت رییتغ

 نیا دنیفهم یقرار گرفتم.آره و برا اتشیجزئ ریتاث

 "راه حل وجود داره. کیموضوع فقط 



 

 یقلبش انگار داشت سع که ته ییبه ندا تیاهم بدون

 سشیخ شرتیکه ت یبهش بگه در حال یزیچ کردیم

و همون لحظه  نشیسمت ماش رهیبود به تنش م دهیچسب

 .شهیم شیزنگ گوش یمتوجه صدا

 یتیجز اشکان پس اهم ستین یمطمئن بود کس بایتقر

 .دهینم

 249_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 

 ریحر



 

 

تا هرچه  مامان فقط سکوت کردم یغرزدن ها یجلو

به اتفاقات چند ساعت  ییزودتر خسته بشه و بتونم تنها

 گذشته فکر کنم.

.مطمئن بودم که دمیکش م یتب گرفته ام رو کم تن

 دایکه خوردم نجات پ ییاونقدر راحت از اون همه سرما

 .کنمینم

 

ساعت؟ قرار  نیتا ا یکجا بود ؟یچرا اونقدر قرمز شد_

 .رایسم شیپ میبر ییایبود زود ب

 



رفتن از اتاق جواب  رونیو قبل از ب دارمیام رو برم حوله

 :دمیمامان رو آروم م

 .میری. بعد از شام مدیکارم طول کش زمیببخش عز_

 ؟یصدات چرا گرفته. نکنه تب دار نمیصبر کن بب_

 

بدنم رو چک  یمانع دستش که داشت دما تونمینم

 که بله تب دارم. گفتیبشم.نگاه نگرانش م کردیم

 

دوش آب گرم  هیخسته ام  یمامانم. فقط کمخوبم _

 .ارهیحالم رو جا م



بزنه که  خواستیکه م یاز حرف شهیم مونیپش انگار

رفتن سمت آشپزخونه  نیو ح رهیگینگاهش رو ازم م

 :گهیم

برات درست  مویداغ عسل و ل یدنینوش هی ییایباشه تا ب_

 .کنمیم

 

. چقدر دلم شمیو وارد حمام م کشمیم یخسته ا نفس

درد دارم رو  یرک و پوست کنده هرچ نمیبش خواستیم

از واکنش  یا نهیپس زم چیبهش بگم. اما متاسفانه ه

 نداشتم. شیاحتمال

 

 



 

 یمامان پز رو یساکته. بعد از خوردن جوشونده ها خونه

اتاق دارم ذهن درهم  یکیو تو تار دمیتختم دراز کش

 کیاتفاقات به  یو آخر از همه  کنمیم یبرهمم رو برس

 .رسمیمشترک م ی جهینت

 "نبود یشگیامروز اون مرد هم ازیآ"

 یو لبخند کش اومده  گذارمیلبم م یهام رو رو انگشت

 .کنمیناخودآگاهم رو لمس م

مطمئن بشم که با خودش چند چنده.  تونستمیم کاش

 سرجاشه. شنهادشیگفته بود پ

 



 نیبار همچ نیاول یبرا دیبا دی. شانمیشیتو جام م ناآروم

 رو تجربه کنم. یطه اراب

با هم دوست  شتریشناخت ب یهمه دختر و پسر برا نیا

 با هم بودن.  یو محسن هم مدت طوالن یال ی.حتشنیم

 

لبخندم تلخ و کم  ازیفکر به تفاوت فاحش محسن و آ با

 .شهیکم محو م

 بود.  یبزرگ سکیمثل من ر یدختر یبرا ازیآ

ن شرطش برد یبرا یعلنا اعالم کرد که هرکار ادمهی

 خوامیتازه باشه. نم کیتاکت کی تونهیهم م نی. اکنهیم

 رابطه ام رو گند بزنم. نیاول



لب  ریو ز شکشمیزار موهام رو از دو طرف م یحالت با

 :زنمیپچ م

 "ریاما دلت قبل از تو انتخاب کرده حر"

 

 یو پس از گذاشتن سرم رو رمیگیرو بغل م پاهام

متفاوت امروزش رو  یتمام رفتارها  کنمیم یزانوهام سع

 .ارمیب ادیبه 
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و پر  رهیخ ی.اون نگاه هاسشیو خ یهنر یبوسه  اون

اش که  ختهیاز حرفش از همه بدتر حال و روز به هم ر

 مسببش منم. دونستمیانگار نگفته م

 هم باشه؟  ههیممکنه حال و روز دوتامون شب یعنی

 .کشمیباره دراز مو دو زنمیم یخسته ا پوزخند

.معلومه که اون شمیباف م الیخ یدخترها ههیشب دارم

دل ساده و تازه کار من  ههیحال دلش شب چوقتیه

 کیاون فقط  یبرا یباز نی. به قول خودش استین

 و بس. حهیتفر

 

 جواب اشکان رو بدم؟ یمن فردا چ یوا



که پس از  فتمیجوابش م ادیو  نمیشیتو جام م دوباره

 کردنم برام فرستاده بود. یواهعذرخ امکیپ

.فردا بعد از ظهر میرو در رو راجع بهش حرف بزن دیبا"

 "تو دفترم

 

 یادآوریرفت بهش  ادمی ؟یزنگ بزنه چ ازیبه آ اگر

اون  ریکنم با من هماهنگ باشه. اونقدر عجله داشتم از ز

هم  یخداحافظ یدر برم که حت نشیسنگ ینگاه ها

 نکردم.

  

تو  "یبه درک" یو عصب فرستمیم ونریرو ب نمیسنگ نفس

 .کشمیدراز م دنیبه قصد خواب نباریو ا کنمیدلم زمزمه م



ذهن مسموم شده و دل احمقم رو کنترل کنم تا  دیبا

 نکنند. یرو ادهیز نیاز ا شتریب

 . ستمیروابط ن نجوریمعلومه که من آدم ا چون

 اهامیکه معتقد بودم مرد رو ییبرگردم به اون روزها دیبا

 بدم. صیتشخ تونمیم دارید نیبا اول رو

و  زنمیم یخان ازیبا آ دارمید نیاول یادآوریاز  یپوزخند

 :گمیبلند م

 "فاصله داره اهامیمعلومه که فرسنگ ها با مرد رو"

 

چشمهام رو  کنهیدر مجبورم م ی رهیآروم دستگ یصدا

 وانمود کنم که مثال خوابم. یببندم و جور



و اومده بهم سر بزنه. اما مامانه که نگران شده  حتما

که  فهمونهیبهم م میشونیپ یرو یلمس دست بزرگ

و  کنمیچرا اما ناخودآگاه بغض م دونمیباباست و نم

 انیاز چشمهام م یگریپس از د یکیسرخودم  یاشکها

 .نییپا

 .نهیچشمهام رو نب یپا یسیبابا خ یکیتو اون تار کاش

و  کنهیم زیصبرم رو لبر میشونیلبهاش کنار پ حس

 .کنمیطاقت باز م یچشمهام و ب

 یچ ؟یکنیم یخوشگلت رو اشک یچرا اون چشمها_

 حماسه رو داره؟ نیشده که ارزش ا

 بابا..._

 



. دهیحرف زدن بهم نم شتریب یته گلوم اجازه  بغض

دارم که بدون حرف  یچه حال فهمهیانگار بابا هم م

گرمش  ی نهیس یو سرم رو تو کشهیکنارم دراز م

 .هکنیپنهون م

رو رها و  نمیو بغض سنگ زنمیخجالتم رو پس م حس

 .کنمیم یراحت خودم رو خال

من  یتو برا ختنیاشک ر" گفتیبهم م شهیبابا هم ادمهی

 "درننداز ایحماسه است.من رو با دن

 :زنمیوسط بغض و اشک هام آروم لب م پس

 خوامیبه حماسه نداره فقط م یکردنم ربط هیبابا گر_

 آروم بشم.



چون تو خودت  گمینم یزیآروم شو. من چشــــش _

 .یزنیباهام حرف م ییایباشه م ازیهروقت که ن
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 رشه،ینظر معلم سخت گ ریکه ز یشاگرد خطاکار ههیشب

ذهنم رو طرف اون مرد که آوردن  هیثان کی تونمینم

 خودم ممنوع کردم، منحرف کنم. یاسمش رو هم برا

پرمهر بابا  یشونه ها یرو شبمیدن دکر هیطول گر در

سفت و سخت رو گرفته بودم. البته که  یها میتصم نیا

 کوتیاز طرف همون مرد با یامکیاسم و پ چینبودن ه



از  شتریهم ب میگوش یلحظه رو نیتا به ا شبیشده از د

گرفته شده  ماتیتصم یاجرا یبرا کردیقبل مصممم م

 ام.

 

به مامان  خواستمیم ییروز با لبخند بزرگ و تابلو کل

 خوبم. یلیبوده و االن خ یآن شبمینشون بدم که حال د

شده اش داد  زیر یکه اون مامانه و اون نگاه ها البته

 "یخودت"که  زدیم

 

 ییدا یسمت خونه  میراه افتاد ییاز ناهار دوتا بعد

 کامران.



 دیاشکان. به هر حال با شیتونستم برم پ یاونجا هم م از

لحظه اگر هر گونه رفتار  نین و در او اال دمشیدیم

باور  نیبه ا شتری.بدادمیاز خودم نشون م یمشکوک

از  یوسط وجود داره و خبر نیا یزیکه واقعا چ دیرسیم

 چالش نبوده.

 

 

راحت پس از  یلیاونقدر شلوغ بود که خ رایسم دور

 .رونیب امیاز خونه ب تونمیدارم م یقرار کار نکهیاعالم ا

 

 ادمی یاما وقت نمیبیم نهیگز نیرو بهتر راه رفتن ادهیپ

مه گرفته  یهوا نیا ریو قدم زدن اونم ز ییتنها فتهیم



شده،فورا سوار  کوتیبا فکر کردن به اون مرد با یمساو

و مملک رو  استیو با راننده بحث سر س شمیم یتاکس

راننده  یشدنم آقا ادهیکه پس از پ ییتا جا دمیکش م

 :گهیکالفه م

مسائل خدا خودش جوابشون رو  نیچه ا دخترم به ما_

 بده.

 

برم سمت  گردمیبه روش بزنم. برم یلبخند تونمیم فقط

آشنا کم مونده بزنم  یادیز نیاون ماش دنیدفتر که با د

 .هیگر ریز

 ا؟یخدا کنهیم کاریچ نجایا نیا
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نرو باال  زدیکه درونم داشت داد م ییترسو ریلج حر از 

به  کوبمیهام رو محکم م ،قدمییدا یبرگرد برو خونه 

 ییو بخوا یبترس " دمیلب بهش هشدار م ریو ز نیزم

 "کشتمت یکن میبازم خودت رو قا

 بماند. کشمیخودم رو م یچه جور حاال

 

و با  کنمیدر دفتر نفس حبس شده ام رو رها م دم

 .دمیمثال خندان زنگ رو کوتاه فشار م یصورت

 نیو ا ومدیهمهمه از داخل دفتر نم یصدا خوشبختانه

 .ستیشلوغ ن ادیز یعنی



زنگ  فمیتو ک یبا باز شدن در دفتر، گوش همزمان

 یو از اونجا که دنبال بهونه بودم فرد احتمال خورهیم

 .شمیم فمیکردنش ته ک دایمشغول پ نمیپشت در رو نب

 

و همزمان با  کنهیآرومم م لیدل یسالم اشکان ب یصدا

آروم جواب خوش  یشاره به گوشوارد شدنم ا

 :زنمیم یو تماس مامان رو اوک دمیرو م شییآمدگو

 جانم؟_

 منتظرت باشم؟ ییایخونه ،زود م رمیمن دارم م ریحر_

 

افراد  دنیاندازم و د یدفتر م یبه فضا یاجمال ینگاه مین

 کنهیلحظه اللم م کی یموجود در دفتر برا



 

 ر؟یالو حر_

ون و آروم جواب مامان از جمع ساکتش شمیدور م یکم

 :دمیرو م

 م؟یمونیشام م یفکر کردم برا_

 ارهیتر م نییهم صداش رو پا مامان

 خوامینم نجایا مونندیم رایآخه خواهر و مادر سم_

 کنم من برم؟ کاریمزاحمشون بشم.چ

 

خبر نداشتم کارم ممکنه چقدر طول بکشه، لب  چون

 :رنمیم

 .دمیدلم من تازه االن رس زیآره عز_



 .خداحافظ.ینکن ریشه دبا_

 چشم نگران نباش._

 

 یرفتار کنم پس با لبخند بزرگ شهیمثل هم کنمیم یسع

 :گمیسمت جمع سه نفره اشون و بلند م گردمیبرم

 که نکردم؟ ریسالم د_

 

 کیبهش نزد یسمتم و وقت کنهیدستش رو دراز م آرزو

به  زنهیکنار خودش و اشاره م کنهیپرتم م بایتقر شمیم

 ساعتش 

 میبر می. پس مستقیداشت ریتمام تاخ ی قهیدق ١٨تفاقا ا_

 .میخودم رو کنترل کن تونمینم گهیسر اصل مطلب که د



 

 .هیخنده ام واقع نباریا

 کنمیبه برادرش چشم هام رو گرد م رو

چند شب  یواقعا که اشکان نگو که هنوز به آرزو نگفت_

 .نامه رو برات فرستادم. لمیف یکامل شده  لیفا شیپ
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 یریتا آرزو بهتر بتونه نشونه گ کشمیرو عقب م خودم

 رو پرت کنه سمت اشکان فشیکنه و ک



 یگفت شبی. ددمیتو من ند یبه مارموز یواقعا که آدم_

 برات نفرستاده. یزیخالصه چ کیاز  ریغ ریحر

 

 یحس یب یآرزو رو اشکان پس از تک خنده  جواب

 :دهیم

رو  یهمکار ی هیدیتائ یخان یلش از آقاقب دیآخه با_

اعالم  ی. چون شوهر گرامگفتمیبعد بهت م گرفتمیم

رو برعهده  لمیف یکنندگ هیته یکرده بود فقط در صورت

 باشه. گرهایباز ستیدر ل ازیکه آ دیریگیم

 

 دونمی.نمرهیصورتم کنار م یکم کم از رو لبخندم

راجع به اشکان  یخوشحال باشم از احترام و محافظه کار



 یروزها نیناراحت باشم از مسموم بودن ا ایام  لمنامهیف

به  یمن بستگ ینامه  لمیارزش ف یعنیسازان.  لمیف یفضا

 یداره که از لحظه  یحضور اون آدم از خود راض

 کنه؟یم ینیسنگورودم نگاهش روم 

 

خجالت  چارهینداره بده. مسلمه که ب یآرزو هم جواب خود

 زبونم رو کنترل کنم. متونیخب نم ی. ولدهیکش

 ؟یرو بهم نگفته بود نیاشکان چرا قبال ا_

 

که  یاون آدم یتو چشمها رهیخ نباریو ا دهینم یجواب

 :دمیم ست،ادامهین یروزیمرد د ههیانگار اصال شب



رو داشته باشم که ممکنه  نیاسترس ا دیاالن من با_

 دیمن نپسندن؟ شا ی لمنامهینقششون رو در ف یخان یآقا

در خور  یتیشخص کردمیتالش م شتریب یگفتیبهم ماگر 

 ...سیبنو شونیا

 دیجد یکه اشکان گفت پروژه  یمن از همون روز_

خودم رو اعالم کردم.االن  یهمکار ر،یهمراه حر میدار

نامه ،قراردادم امضا شده  لمیهم بدون خوندن نقش و ف

 .زهیاون م یرو

 

 . هکنیاز قبل خوردم م شترینفس راحت آرزو ب یصدا

 :گمیو رو به اشکان م شمیتند از جام بلند م یکم



.من دیخب پس انگار قسمت سخت ماجرا رو حل کرد_

 برم چندتا کار مهم دارم. دیبا

 

 یکردم نتونستم حرص پشت کالمم رو مخف یهرکار

و اشکان با  شنیکنم. آرزو و اشکان همراه من بلند م

 کنارم ادیمتفکر م ینگاه

رو فراموش  یلیفام یبت هاما تو کارمون نس ریحر_

 گم؟یم یکه چ یفهمی.ممیکنیم

 

.االن فقط هیمنظور پشت حرفش چ ستیبرام مهم ن اصال

شده  فیاحساسات ضع ریتحت تاث نکهیقبل از ا خوامیم



 یفضا نی،از ا دنیروزهام صدام شروع کنه به لرز نیا ی

 فرار کنم. نیسنگ

 

ارم د یحرفه ا میت کیاشکان خوشحالم که با  فهممیم_

 .کنمیکار م

 

باال تا بازوم رو  ارهیو دستش رو م ادیجلوتر م یقدم

 ستهیا یتو جاش م هوی ازیکه آ رهیبگ

 یبچه ها فکر کنم بهتره اعتراف کنم تا رابطه _

 .ختهیبهم نر نیاز ا شتریب تونیکار
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 :پرسهیبه من و اشکان،م ینگاه میپس از ن آرزو

 از؟یآ هیز اعتراف چمنظورت ا_

 شنهادیفقط به خاطر من و پ ریحر تیعصبان نیخب ا_

 .روزمهید

 

بهش اخطار بدم ساکت  خوامیگشاد شده م یچشمها با

 :دهیبشه اما ادامه م

 بهش گف... ریخود حر یعنی انهیاشکان هم در جر_

 



بلکه نگاهم کنه  زنمیبلند و پشت سر هم م یسرفه  چندتا

 رهیگیام م دهیعمدا ناد ی.ولنهیو ببو اخطار ته چشم هام ر

 شهیم زیادامه بده که صبرم لبر خوادیو باز هم م

و  یشوخ کیدادم که فقط  امیبه اشکان پ شبیمن د_

کردنت  یباز لمیبه ف ستیپس الزم ن ازیچالش بوده آ

 .یادامه بد

 

 یجرأت دار" یعنیبه روش که  خندمیم یهم جور تهش

گرفته که  یمن رو جد یآدم ک نیخب ا یول "ادامه بده

 بار دومش باشه. نیا

 



تو باهاش حرف زدم پس راحت  امکیمنم بعد از پ_

 .یخجالت بکش ستین یازیباش و ن

 

جوابش رو بدم که آرزو هردوتا دستش  خوامیم یعصب

 :گهیباال و بلند م ارهیرو م

 شنهادیمنظورت از پ ازیچه خبره؟ آ نجایا دیبگ شهیم_

 بود ؟ یچ

تا بلکه  کنمیاشکان و ملتمس نگاهش مسمت  گردمیبرم

 نگاهم کنه. خواستیبشه اما انگار نم ازیمانع آ

 

 یکس خواستمیو نم یموضوع کامال شخص کی نیالبته ا_

شده. من  یحد عصب نیتا ا ریچرا حر دونمینم یبدونه. ول



تا به  میمدت رو با هم باش کیدادم  شنهادیبهش پ روزید

 برس... شتریشناخت ب

جوابت رو دادم و تو هم  روزیهمون دو من هم _

 بوده. یشوخ کی یگفت یدیخند

 

بلند همراه لبخند همچنان  یو کم عیجمله رو سر نیا

 یانگار ب یتالش ول نیبه عنوان آخر زنمیاحمقانه ام م

 :دهیادامه م یچون پس از زدن چشمک رهیتاث
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 ارمیاز دلت درب کنمیمن دارم تالش م هیانکار کاف ریحر_

رو حل کنم تازه اشکان و آرزو  روزیو سوتفاهم د

 ستیمشترک هردومون هستن و پس الزم ن یدوست ها

 .یخجالت بکش

 

 کنتدمی که اشکان و آرزو با هم رد و بدل یبیعج نگاه

 .زنهیم شمیرسما آت

 کردمیرو رد م ازیآ یحرف ها نیاز ا شتریب اگر

و تو دلم خط و  ورمخی. پس فقط حرص مشدمیمضحک م

 براش. کشمینشون م



بذار حرف هاش و مثال اعترافش که  ؟یکه چ آخرش

مشترکمون  یبه قول خودش دوست ها یتموم شد جلو

 .دمیجوابش رو م

 

 سرجامون. میکه برگرد زنهیاشاره م آرزو

تک نفره  یراحت یو رو رمیمکث بعد از همه م با 

 .نمیشیم

سرجاش لم  لکسیتعجب بود که همچنان ر یجا برام

 :پرسهیبه من ،ازش م ینگاه میو آرزو پس از ن دهیم

 شنهادیپ ریبه حر یگیم یدار ازیآ جمیمن هنوز هم گ_

 که... یداد



وسط  پرهیو م رهیگیمبل م یاش رو از پشت هیتک ازیآ

 حرف زدنش

...خب منظورم  گهیآره د یعنی. میهم رو بشناس شتریب_

 ؟یکن یالبدشکافحرفم رو ک ییخوایواضحه آرزو چرا م

.مگه چندبار خورهینم تیجوره به گروه خون چیآخه ه_

 ؟یرو بد شتریب ییآشنا شنهادیدختر پ کیبه  دمید

 

  زنهیم یبشکن هوی ازیآ

موضوع االن و در  نیمطرح کردن ا لیدل کالیآآ بار_

 نانیاطم ریبه حر خوامیبود. م نیجمع به خاطر هم نیا

 نیاول نینکردم و ا کارها نیکه من تا حاال از ا یبد

 بارمه.



 

 نیتعجب و بهتم رو از ا تونمیکه نم ستیخودم ن دست

 مارمولک بودنش ،پنهون کنم.

 .رمیگیاشکان نگاهم رو ازش م یصدا با

 

رو بهت بگم که  نیمنم خواستم هم روزیراستش د_

زنگ زدم و بهم گفت  ازیتماس قطع شد.اما بعدش به آ

 شیجد ینخواستدرکار نبوده و تو  یچالش چیکه ه

 و... یریبگ

 

.برام سخت بود اشکان دمیبه حرف هاش گوش نم گهید

مقابلم از  ادیب کردینگاهم نم میبا اون چشمهاش که مستق



که رسما همه امون  یکنه.اون هم آدم یاون آدم طرفدار

 کرده بود. ستگاهیرو ا
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لش بهشون اصل موضوع رو از همون او زنهیسرم م به

از  یکی نی.اشدمیمن بازنده اعالم م ینجوریبگم اما خب ا

 بود. نمونیقوان

 

درهم گره  یبه انگشتها رهیو خ کشمیم یخفه ا پوف

 اشکان یوسط حرف ها پرمیخورده ام ،م



جا  نیبحث رو هم نیا شهیاشکان م خوامیمعذرت م_

همه امون رو دست  ازیآ کنمی. من هنوز هم حس ممیببند

 .دیتمومش کن شمیو خوشحال م انداخته

 

حرفم رو تموم  ازیآ یپر از خنده  یتو چشمها رهیخ

 کرده بودم.

به  نجایا دونستیخودش م ی فهیکه انگار وظ آرزو

 :دهیتکون م یبزنه نا مطمئن سر یحرف ازیخاطر آ

تو  یا گهیمثال کس د زم؟یعز یدار یخاص لیدل_

 ته؟یزندگ

 



راه  تونستیم دیشا بود اما یشخص یلیخ گهیسوال د نیا

به  ازیجواب بدم آ خوامیکه م نیباشه. هم یحل خوب

 :دهیمن جواب م یجا

چندماهه با هم در  ریمعلومه که نه آرزو من و حر_

 یکم روزیخودم بود د ریالبته فقط دوستانه.تقص میارتباط

هم بهش برخورده و  ریدرآوردم و حر یمسخره باز

 شده.  یعصبان

 

ه نگاه سه تاشون بدم کف دستم رو ب یتیاهم نکهیا بدون

. عمال میشونیرو پ کوبمیباال و خسته و کالفه م ارمیم

 ."کنهیداره برام ناز م ریحر" گفتیم

 



 دی.شاشدمیآدم نم نیا فیعنوان حر چیمن به ه ایخدا

 .کردمیم یمثل خودش باز دیبا

اشکان ،خودم رو  نیبه نگاه منتظر و سنگ تیاهم یب

 :گمیشده م زیر یبا چشم هاو  کشمیمبل جلو م یرو

اشکان و آرزو باز  شیموضوع رو پ نیا خواستمیمن نم_

 تیجد تونمیجوره نم چیچون به هر حال ه میکن

 که چرا. یدونی.خودت هم مرمیبگ

 :پرسهیفورا م آرزو

 جان؟ ریچرا حر_

که برام سخته اون حرف ها رو  کنمیرفتار م یجور مثال

 :نمزیبازگو کنم و باالخره آروم لب م



 یبهش گفتم من اهل روابط چند صباح روزید_

 . ستمیهم برگشت گفت منم اهل ازدواج ن شونی.استمین

 

 بکشم. یقیبتونم نفس عم شهیهمه باعث م یآن سکوت

دو  یجا داشت انگش اشاره و وسطم رو به نشونه  اگر

 "کیباز هم دو به " گفتمیآوردم باال و م یم
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باال  ارهیاشکان دست هاش رو م زیدر جواب نگاه ت زایآ

 :گهیم یو پس از تک خنده ا



 یهم جد ریدرآوردم حر یمسخره باز یگفتم که کم_

 گرفت.

 

 :دهیتکون م یسر آرزو

 ره؟یبگ دینبا_

 :دهیجواب دختر خاله اش رو م ازیهم آ باز

 چوقتیه نکهیعالرغم ا نیهم یخب باشه منم برا_

کنم،االن  انیرو تو جمع ب میشخص دوست نداشتم مسائل

باور کنه که  ریحر خوامی.مذارمیم ونیدارم با شما درم

گفت بازخورد  شهیخب م یعنیکردم  یشوخ روزید

 رفتار خودش بود.

 



 دی. هرجور شده باارمیب یچه بهونه ا گهید دونمینم

 دادم. یمقابل اشکان و آرزو موضوع رو خاتمه م نجایهم

 

 نیلحظه فرار رو بهتر نیر او د زدیحرف نم چکسیه

 .نمیبیم نهیگز

بزنم اشکان هم  یحرف خوامی،اما تا م شمیجام بلند م از

  شهیهمراهم بلند م

 اجازه بده برسونمت. یندار نیاگر ماش_

 

که  "باشه"بگم  خوامیو م دمیبهتر. سرتکون م نیاز ا یچ

 :گهیم ازیآرزو اشاره به آ



ها باشن اشکان.به با هم تن یکم یبهتره اجازه بد دیشا_

 نینباشه هم ایباشه  نشونیب یهر حال اگر قراره رابطه ا

 امروز راجع بهش حرف بزنن و حلش کنند.

 

 :دهیادامه م ازیرو به آ و

 یو ازمون کمک خواست یممنون که ما رو قابل دونست_

 .زنمیشب بهت زنگ م

 

 رفتم؟یباهاش م دیاالن با یعنی

 :گهیم راحت یکنارم و با لحن ادیم ازیآ

 یما هنوز هم همون دوستها ریحر الیخ یب_

 .یاونقدر لجباز باش کردمی.اصال فکر نممیسابق



 

 دونستمیاما من که م گهیآخرش رو مثال آروم م ی جمله

 بود. شیرفتارش کامال نما

 

و قبل  کنمیاز اشکان و آرزو م یکوتاه یخداحافظ ناچار

 . شمیاز دفتر خارج م ازیاز آ

کنار در دفتر  شهیباعث م ازیآ یجدآخر لحن  ی لحظه

مجبور " شنومیمکث کنم اما فقط آخر جمله اش رو م

 ."شدم

 



سمتم  گردهیبرم یبا همون نگاه جد بندهیدفتر و که م در

و دنبال خودش  رهیگیو بدون حرف دستم رو محکم م

 .کشهیم

 

 "شد؟ یاونقدر جد هویبود چرا  یمنظورش چ"

 

 

 

 یراو

 

 اشکان_



 لمنامهیف لیبشنوم آرزو برو تا شب فا خوامینم یچیه_

 .فرستمیرو برات م

 

 رهیاشکان جلو تر م یرپوستیبه خشم ز تیاهم یب آرزو

 .میحرف بزن یکم نیبش ایندارم. ب یعجله ا_

 

بود ، تند جواب  یکه به شدت از دستش عصبان اشکان

 :دهیم

 .یبر شمی.ممنون مستیحرف زدن ن یبرا یوقت خوب_

 

رو  ازیفقط آ یرفتیم ریو االن با حرنشو اگر ت وونهید_

. در ضمن به نظرم اون موضوع یکردیحساس م شتریب



به  یواقعا جد نباریا ازیرو به کل فراموش کن چون آ

 .رسهینظر م

 

 زنهیم یپوزخند بلند و صدا دار اشکان

 ریقبال هم بهت گفته بودم کامال حساب شده به حر_

 دهیز تو بع.ادهیخودش هم فهم چارهیشد.دختر ب کینزد

 .یرو باور کن ازیآ یها یباز نیا

 

  دهیبرادرش رو آروم فشار م یبازو آرزو

 .ستین لیم یب ازیهم به آ ریآروم باش.انگار حر_
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 :گهیم یانعطاف چیو بدون ه یجد ریحر ن،یبه ماش دهینرس

بهت  یزیچ تونمینم یام که حت یاونقدر عصب_

 بگم،خداحافظ.

 

بتونه خالف  نکهیسمتش و قبل از ا گردهیبرم ازیآ

 رهیگیجهتش بره بازوش رو م

 تونمیخوب م یلیبرو سوار شو برعکس تو من خ ایب_

 حرف بزنم.

 

 دستش  ریز زنهیم ریحر



.هرچقدر جلوت احمقانه یشورش رو درآورد گهید_

 به بعد... نیاز ا خوامیبسه. نم گهیکوتاه اومدم د

 

ش رو تموم کنه ،دوباره بازوش رو حرف گذارهینم ازیآ

 :رهیگیم

 پس سوار شو. یگفتن دار یانگار تو هم حرف برا_

 نیندارم چون تجربه ثابت کرده بهتر یحرف چیه_

 فقط سکوته. نتیپر از توه یرفتارها نیا یجواب برا

اون کارم رو برات  لیدل خوامیم ریشلوغش نکن حر_

 ...حیتوض



 گهی.باور کن دیخان ازیآ ینگذاشت یحیتوض چیه یجا_

 نیآخر نیکه ا رمیگیخودم و م یدارم به زور جلو

 احترامت رو نگه دارم. مونیمثال دوست قیدقا

 

اخم  "نیآخر"حرف ها و کلمه  نیکم کم با ا ازیآ

 یو شکننده  فیظر کلیبه ه یو تکون شنیهاش جمع م

 دهیم ریحر

دوست  کیکرده؟ من مثل  تیحد عصب نیتا ا یچ _

 نیا لیدل خوامیم یدم و اگر اجازه بدروت حساب کر

 رو بهت بگم. مییهویکار 

 



 زنهیبه روش م ییکوتاه و پر از معنا یتک خنده  ریحر

  کنهیم کیرو تحر ازیکه بدتر آ

. مثل ستین ییهویتو  یاز کارها و حرف ها کی چیه_

.بعد یبود دهیحساب امروز و چ روزیروز برام روشته از د

 . شناسمیگاه هات رو مخوب ن گهیهمه مدت د نیا

 

انگشتش رو  ریبازم جوابش رو بده که حر خوادیم ازیآ

 :دهیو آروم تر از قبل ادامه م رهیگیمقابل لبهاش م

 یجلو خوامینم گهی. دلهیتکم تمیاز،ظرفیســـس آ_

کارت رو  نیا شهیو بازهم مثل هم ارمیاحساسم کم ب

 آسون فراموش کنم.

 



 

محکم تر  ازیز دست آحرفش بازوش رو ا نیدنبال ا به

 بایخالف جهتش تقر عیسر یلیو خ کشهیم رونیاز قبل ب

 .دوئهیم

 کنهیم یسع یقیبلند و عم یکه با نفس ها یحال در

اومدن اون قطرات داغ ته چشم هاش رو  نییپا یجلو

. با خودش تکرار رهیزده اش بگ خی یگونه ها یرو

 جلوش کوتاه اومده یبسه تا حاال هرچ گهیکه د کنهیم

 بود اون هم به خاطر دل احمق و ساده اش.

 گهیکه امروز مقابل آرزو و اشکان باهاش کرد د یکار

بار بهش ثابت شد  نیچندم یانتظارش بود و برا یورا

قائل  چکسیه یبرا یارزش و احترام چیمرد ه نیکه ا



 لشیو گوش دادن به حرفها و دال ستادنی. پس استین

دلش  یاس احمقانه مقابل احس شتریو ب شتریهم فقط ب

 .کردیسستش م

 

 

 نباریکه ا کردیداشت فکر م ریبه رفتن حر رهیخ ازیآ

 نبود. مونیاصال پش یرو رنجونده ول ریواقعا حر

 ریدفتر اشکان و ز یتا پنجره  کشهیرو باال م نگاهش

 :کنهیلب زمزمه م

روزهام گند زده باشم  نیا نیریدختر ش یهرچقدر جلو_

 اون حالت از صورت اشکان. دنیارزه به د ی،بازم م

 



و سوار  زنهیم ریرفتن حر ریآخرش رو به مس شخندین

 . شهیم نشیماش

 ارهیرو به دست ب ریدل حر تونستیخودش م ی دهیعق به

شکسته و  هیبق یغرورش رو جلو نباریاما خبر نداشت ا

 .شدیگران تموم م یلیبراش خ نیا
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 ریحر

 



هم شدن  ههیشب یلیخ گمیزند یشنبه تا جمعه روزها  نیا

رفتنم تا خونه  رونیو تنها ب رونیب رمیکم م یلیچون خ

 کامرانه. ییدا ی

ماه زمستون از پشت پنجره دارم  نیآخر یبه هوا رهیخ

به اسم  یشده از مرد ییکامل بدنم سم زدا کنمیفکر م

 .یخان ازیآ

ه زبون ها افتاده ب یروزها اسمش رو نیکه ا یمرد

 یلمیف یفجر برا یدر دهه  نیبلور مرغیس افتیخاطر در

 کرده. یکه سال گذشته باز

نامه اش رو نوشتم. چقدر دلم  لمیکه من ف یلمیف همون

باهام حرف  شهیو مثل هم دمشیدیاون لحظه م خواستیم

 داره. یکه چه حس زدیم



وقت بود که شماره اش باز هم برگشته بود به  یلیخ اما

 .میگوش ستیبالک ل

در طول دهه ازم دعوت کرد که همراه  کباری اشکان

 ستیهامون در ل لمیاز ف یکیباشم چون اسم  مشونیت

نامه حضور داشت.اما  لمیو ف لمیف نیبهتر ینامزدها

حضور در اون مراسم،ردش  یبرا ادمیز اقیعالرغم اشت

و بهتره  هینرفتنم چ لیدل دونستیکردم و انگار نگفته م

 نکرد. یبار دوم ازم دعوت یکه برا ه،یبگم ک

 

خوشبختانه  یکه دلتنگم ول کنهیم یادآوریبهم  قمیعم آه

که دلتنگ بمونم و نرم سراغ  دمیبه اون مرحله رس

 .میگوش یعکسهاش تو گالر



 

آرزو زنگ زد.  کباریروزه  ٢۵ کوتیبا نیطول ا در

سر حرف رو باز کنه که بهش  ازیقصد داشت راجع به آ

 دینامه جد لمیبحث رو کشوندم به ف رمسی  اجازه ندادم و

 استارد پروژه. خیو تار

 

 ؟یرو گرفت متیتصم_

 

نه تکون  یبه نشونه  یسمت مامان و سر گردمیبرم

 .دمیم

 بزرگ. تیدر اون موفق یچرا؟ تو هم کم سهم ندار_

 



که  یآشپز یبه برنامه  رهیو خ نمیشیم یو یت مقابل

 :دمیجواب م دادینشون م

 رونیب رمیم ادیز یبال هم گفتم وقتمامان.ق دونمینم_

 ...یم ینوشتن خاموش یذهنم برا

 نیدختر نازم. تو ا ینکن نیاونقدر به شعورم توه شهیم_

 نوشتنه. یکه انجام نداد یمدت تنها کار

 

نکشه ،خودم رو  کیبار یبحث به جاها نکهیا یبرا فقط

 .کشمیمبل جلو م یرو

 بپوشم؟ یخب اگر برم چ_
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شده اش دل به  کیبار یکوتاه با چشمها یاز مکث پس

 :گهیم یبه موضوع قبل تیاهم یو ب دهیدلم م

 یبرو نگاه کن اگر دوست نداشت یاون همه لباس دار_

 .میکنیحلش م عایسر رونیب میریم

 

از  یکیکه  یبرم به اون مهمون خواستیدلم نم اصال

ه همراه اشکان به ک یافتیبود. ض یخان ازیهاش آ زبانیم

داده  بیفجر ترت یدر جشنواره  تشونیمناسبت موفق

 بودن.



همون لحظه هم  یاصرار داشت حتما برم. ول یلیخ اشکان

 .رمیمطمئن بودم که نم زدمیکه باهاش حرف م

دو دل شدم.مقصر هم فقط دل سست  یاالن انگار کم اما

 بود. زمیهم مامان عز یعنصر و کم

 شتریاز افسرده شدنم ب یریلوگج یداشت که برا اصرار

 یورزش روح کیرو  یمهمون نیو االن ا رونیبرم ب

 .دونستیم

باهاش  یلیمدت خ نیکامران که در ا ییبه قول دا البته

درصد موضوع رو  ٨٠امکانش هم هست  زدمیحرف م

 باشه. یا گهید زیبدونه و هدفش چ

 

 شمیشدن دستم از فکر خارج م دهیکش با



 .تیهپروت یایتو دن یتباز رف نمیبب ایب_

 

 .زنمیلبخند م شیبلند و دم اسب یبه اون موها رهیخ

به سن و سال من داشته  یدختر ومدیبهش نم چوقتیه

 باشه.

 

خل رو  یآدم ها یچرا ادا ریخاک تو سرم حر_

 ؟یاریدرم

 

 :گمیم زیآم اعتراض

افسرده و خل  زنهیبه سرت م هیفکر ها چ نیااا مامان ا_

 .گهیام د وونهیبگو د هویو 



لبخند مسخره.  کیتو چشمهام اون هم با  یشد رهیخ_

 بکنم؟ یچه فکر ییخوایم

مدل  نی. ازنمیهات لبخند م ییبایخب دارم به خاطر ز_

 .ادیبهت م یلیمو خ

 

 گهیم یزیلب چ ریو مرتب ز کنهیمتعجب نگاهم م بازم

 بدم. صیرو وسطش تشخ "بسم اهلل" تونمیکه م

 

 :گمیو بلند م نیزم یرو کوبمیرو م پام

 مامــــان._

 



کمد رو کنار  ییو در کشو رهیبهم م یغرره ا چشم

و رو کردنشون کت و شلوار مخمل  ری. پس از ززنهیم

 :گهیم یو با ذوق خاص ارهیرنگ رو درم ییسرمه ا

 .ادیبهت م یلیخ نیا_

 

 :زنمیلب م نامطمئن

 ست؟یتنگ ن_

 

  بندهیرو تخت و در کمد رو م گذارهیرو م لباس

ها؟ بجنب برو حموم همش  یتازه گ یدیخودت رو د_

 نمیبب رمی. منم میآماده بش یچندساعت فرصت دار

 دنبالت. ادیکامران وقت داره ببرتت و بعدش هم ب



 .برمیرو م نی،ماش هیخب چه کار_

 

 :دهیتکون م یو نا مطمئن سر گردهیدر برم دم

 راحت تره. المونیخ ادیکامران باهات ب_

 

و کالفه ام ،در  ینگاه عصب رید از ززو یلیو خ گهیم

 .رهیم
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 لیاشکان. دل یها یمهمون ییاینم چوقتیچرا ه ییدا_

 داره؟ یخاص

 

 :دهی،جواب م هیکنار ی نهییکه حواسش به آ یهمونجور

شب ها هم  تونمیکه نم یدونی. مومدهین شیفرصتش پ_

شده خواب  یزامب ههیشب چارهیرو تنها بذارم ب رایسم

 نداره.

رو  یاصل لی.دلکنهینم میهمه بهونه ات راض نیمتاسفم ا_

که فکر کنم  یچوندیهم موضوع رو پ شیپ یبگو. دفعه 

 .ییاینم رایاز ترس سم



 کنهیم نییباال پا دیتائ یو سرش رو به نشونه  خندهیم

 یجا هیتیاون جمع که پر از سلبر ییراستش رو بخوا_

و چه بسا خود همون جمع  ستین من یبرا یخوب ادیز

 یراحت ییجورا هیمن اونجا باشم  خوادیهم دلشون نم

 یهاشون هم دل پر یلی.تازه خکنمیرو سلب م الشونیخ

 ازم دارن پس بهتره جلوشون ظاهر نشم.

 ؟یترسیم یعنی_

 معلومه که نه._

 ینگاه میهمچنان منتظرم اعتراف کنه ،ن نهیبیم یوقت

 اندازه یسمتم م

 ؟یوا موند یا اونجورچر هیچ_



مزاحم بودن بهت نگاه  ی هیاز زاو کنمیم یدارم سع_

 کنم.

 ها؟  زمیریاون موهات رو بهم م زنمیم_

 برگردم خونه. یدیهم خوبه. بهونه دستم م یلیخ_

 

 یبه فضا مونمیم رهیو خ شهیساکت م نیجو ماش هوی

 .نیاز ماش رونیب یشب زده 

 

 نمتیبیم ینجوریا ینکن. وقت تیاونقدر خودت رو اذ_

 .فتمیم یرستانیدب یدخترها ادی

 



هم  دی.شادونستیرو م زینگفته همه چ ییدا نکهیا مثل

 تمیبه وضع ینجوریاشکان بهش گفته بود.اما هربار که ا

 دمیجوابش رو م یمانع چیمنم راحت بدون ه کنهیاشاره م

 که انگار کل درد هام رو قبال براش باز کردم. یجور

 

بار تجربه  نیاول یبرا یرو تو هر سن یزیهر چ ییدا_

 .یآماتور کیباز هم  یکن

 

 دستش ریفرمون ز یرو کوبهیم ینسبتا محکم ی ضربه

 .یبود شهیکه هم یخب تو متفاوت باش همونجور_

 

 زنمیو آروم پچ م فرستمیم رونیرو ب قمیعم نفس



 .کنمیرو م میدارم سع_

 

 

 کشهیرو م یمجتمع دست جلوی 

 دنبالت؟ امیب یک_

 زود. یلیخ_

 تا باال باهات؟ امی.نرسمیباشه زنگ بزن فورا م_

 نه ممنون برو به سالمت._

 

چند  یته نگاهش کامال متضاد بود با حرف ها ینگران

 نانینشون بده بهم اطم خواستیکه مثال م شیلحظه پ

 داره.



آروم براش دست  یبا لبخند نیاز بستن در ماش بعد

رنگ که  یوسسمت مجتمع ت گردمیو برم دمیتکون م

 خود اشکان بود. یخونه  ایگو
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شده اش دل به  کیبار یکوتاه با چشمها یاز مکث پس

 :گهیم یبه موضوع قبل تیاهم یو ب دهیدلم م

 یبرو نگاه کن اگر دوست نداشت یاون همه لباس دار_

 .میکنیحلش م عایسر رونیب میریم

 



از  یکیکه  یون مهمونبرم به ا خواستیدلم نم اصال

که همراه اشکان به  یافتیبود. ض یخان ازیهاش آ زبانیم

داده  بیفجر ترت یدر جشنواره  تشونیمناسبت موفق

 بودن.

همون لحظه هم  یاصرار داشت حتما برم. ول یلیخ اشکان

 .رمیمطمئن بودم که نم زدمیکه باهاش حرف م

ست دو دل شدم.مقصر هم فقط دل س یاالن انگار کم اما

 بود. زمیهم مامان عز یعنصر و کم

 شتریاز افسرده شدنم ب یریجلوگ یداشت که برا اصرار

 یورزش روح کیرو  یمهمون نیو االن ا رونیبرم ب

 .دونستیم



باهاش  یلیمدت خ نیکامران که در ا ییبه قول دا البته

درصد موضوع رو  ٨٠امکانش هم هست  زدمیحرف م

 باشه. یا گهید زیبدونه و هدفش چ

 

 شمیشدن دستم از فکر خارج م دهیکش با

 .تیهپروت یایتو دن یباز رفت نمیبب ایب_

 

 .زنمیلبخند م شیبلند و دم اسب یبه اون موها رهیخ

به سن و سال من داشته  یدختر ومدیبهش نم چوقتیه

 باشه.

 



خل رو  یآدم ها یچرا ادا ریخاک تو سرم حر_

 ؟یاریدرم

 

 :گمیم زیآم اعتراض

افسرده و خل  زنهیبه سرت م هیفکر ها چ نیااا مامان ا_

 .گهیام د وونهیبگو د هویو 

لبخند مسخره.  کیتو چشمهام اون هم با  یشد رهیخ_

 بکنم؟ یچه فکر ییخوایم

مدل  نی. ازنمیهات لبخند م ییبایخب دارم به خاطر ز_

 .ادیبهت م یلیمو خ

 



 گهیم یزیلب چ ریو مرتب ز کنهیمتعجب نگاهم م بازم

 بدم. صیرو وسطش تشخ "بسم اهلل" تونمیکه م

 

 :گمیو بلند م نیزم یرو کوبمیرو م پام

 مامــــان._

 

کمد رو کنار  ییو در کشو رهیبهم م یغرره ا چشم

و رو کردنشون کت و شلوار مخمل  ری. پس از ززنهیم

 :گهیم یو با ذوق خاص ارهیرنگ رو درم ییسرمه ا

 .ادیبهت م یلیخ نیا_

 

 :زنمیلب م نامطمئن



 ست؟ینگ نت_

 

  بندهیرو تخت و در کمد رو م گذارهیرو م لباس

ها؟ بجنب برو حموم همش  یتازه گ یدیخودت رو د_

 نمیبب رمی. منم میآماده بش یچندساعت فرصت دار

 دنبالت. ادیکامران وقت داره ببرتت و بعدش هم ب

 .برمیرو م نی،ماش هیخب چه کار_

 

 :دهیتکون م یو نا مطمئن سر گردهیدر برم دم

 راحت تره. المونیخ ادیکامران باهات ب_

 



و کالفه ام ،در  ینگاه عصب ریزود از ز یلیو خ گهیم

 .رهیم

 

 

 261_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 

 

 لیاشکان. دل یها یمهمون ییاینم چوقتیچرا ه ییدا_

 داره؟ یخاص

 



 :دهی،جواب م هیکنار ی نهییکه حواسش به آ یهمونجور

شب ها هم  تونمیکه نم یدونی. مومدهین شیفرصتش پ_

شده خواب  یزامب ههیشب چارهیرو تنها بذارم ب رایسم

 نداره.

رو  یاصل لی.دلکنهینم میهمه بهونه ات راض نیمتاسفم ا_

که فکر کنم  یچوندیهم موضوع رو پ شیپ یبگو. دفعه 

 .ییاینم رایاز ترس سم

 کنهیم نییباال پا دیتائ یو سرش رو به نشونه  خندهیم

 یجا هیتیاون جمع که پر از سلبر ییبخواراستش رو _

و چه بسا خود همون جمع  ستیمن ن یبرا یخوب ادیز

 یراحت ییجورا هیمن اونجا باشم  خوادیهم دلشون نم



 یهاشون هم دل پر یلی.تازه خکنمیرو سلب م الشونیخ

 ازم دارن پس بهتره جلوشون ظاهر نشم.

 ؟یترسیم یعنی_

 معلومه که نه._

 ینگاه میان منتظرم اعتراف کنه ،نهمچن نهیبیم یوقت

 اندازه یسمتم م

 ؟یوا موند یچرا اونجور هیچ_

مزاحم بودن بهت نگاه  ی هیاز زاو کنمیم یدارم سع_

 کنم.

 ها؟  زمیریاون موهات رو بهم م زنمیم_

 برگردم خونه. یدیهم خوبه. بهونه دستم م یلیخ_



 

 یبه فضا مونمیم رهیو خ شهیساکت م نیجو ماش هوی

 .نیاز ماش رونیب یده شب ز

 

 نمتیبیم ینجوریا ینکن. وقت تیاونقدر خودت رو اذ_

 .فتمیم یرستانیدب یدخترها ادی

 

هم  دی.شادونستیرو م زینگفته همه چ ییدا نکهیا مثل

 تمیبه وضع ینجوریاشکان بهش گفته بود.اما هربار که ا

 دمیجوابش رو م یمانع چیمنم راحت بدون ه کنهیاشاره م

 نگار کل درد هام رو قبال براش باز کردم.که ا یجور

 



بار تجربه  نیاول یبرا یرو تو هر سن یزیهر چ ییدا_

 .یآماتور کیباز هم  یکن

 

 دستش ریفرمون ز یرو کوبهیم ینسبتا محکم ی ضربه

 .یبود شهیکه هم یخب تو متفاوت باش همونجور_

 

 زنمیو آروم پچ م فرستمیم رونیرو ب قمیعم نفس

 .کنمیم رو میدارم سع_

 

 

 کشهیرو م یمجتمع دست جلوی 

 دنبالت؟ امیب یک_



 زود. یلیخ_

 تا باال باهات؟ امی.نرسمیباشه زنگ بزن فورا م_

 نه ممنون برو به سالمت._

 

چند  یته نگاهش کامال متضاد بود با حرف ها ینگران

 نانینشون بده بهم اطم خواستیکه مثال م شیلحظه پ

 داره.

آروم براش دست  یلبخند با نیاز بستن در ماش بعد

رنگ که  یسمت مجتمع توس گردمیو برم دمیتکون م

 خود اشکان بود. یخونه  ایگو

 260_پارت#



 یرمانطالعشطرنج#

 

 

شده اش دل به  کیبار یکوتاه با چشمها یاز مکث پس

 :گهیم یبه موضوع قبل تیاهم یو ب دهیدلم م

 یبرو نگاه کن اگر دوست نداشت یاون همه لباس دار_

 .میکنیحلش م عایسر رونیب میریم

 

از  یکیکه  یبرم به اون مهمون خواستیدلم نم اصال

که همراه اشکان به  یافتیبود. ض یخان ازیهاش آ زبانیم

داده  بیفجر ترت یدر جشنواره  تشونیمناسبت موفق

 بودن.



همون لحظه هم  یاصرار داشت حتما برم. ول یلیخ اشکان

 .رمیه نممطمئن بودم ک زدمیکه باهاش حرف م

دو دل شدم.مقصر هم فقط دل سست  یاالن انگار کم اما

 بود. زمیهم مامان عز یعنصر و کم

 شتریاز افسرده شدنم ب یریجلوگ یداشت که برا اصرار

 یورزش روح کیرو  یمهمون نیو االن ا رونیبرم ب

 .دونستیم

باهاش  یلیمدت خ نیکامران که در ا ییبه قول دا البته

درصد موضوع رو  ٨٠هم هست امکانش  زدمیحرف م

 باشه. یا گهید زیبدونه و هدفش چ

 

 شمیشدن دستم از فکر خارج م دهیکش با



 .تیهپروت یایتو دن یباز رفت نمیبب ایب_

 

 .زنمیلبخند م شیبلند و دم اسب یبه اون موها رهیخ

به سن و سال من داشته  یدختر ومدیبهش نم چوقتیه

 باشه.

 

خل رو  یدم هاآ یچرا ادا ریخاک تو سرم حر_

 ؟یاریدرم

 

 :گمیم زیآم اعتراض

افسرده و خل  زنهیبه سرت م هیفکر ها چ نیااا مامان ا_

 .گهیام د وونهیبگو د هویو 



لبخند مسخره.  کیتو چشمهام اون هم با  یشد رهیخ_

 بکنم؟ یچه فکر ییخوایم

مدل  نی. ازنمیهات لبخند م ییبایخب دارم به خاطر ز_

 .ادیبهت م یلیمو خ

 

 گهیم یزیلب چ ریو مرتب ز کنهیمتعجب نگاهم م زمبا

 بدم. صیرو وسطش تشخ "بسم اهلل" تونمیکه م

 

 :گمیو بلند م نیزم یرو کوبمیرو م پام

 مامــــان._

 



کمد رو کنار  ییو در کشو رهیبهم م یغرره ا چشم

و رو کردنشون کت و شلوار مخمل  ری. پس از ززنهیم

 :گهیم یق خاصو با ذو ارهیرنگ رو درم ییسرمه ا

 .ادیبهت م یلیخ نیا_

 

 :زنمیلب م نامطمئن

 ست؟یتنگ ن_

 

  بندهیرو تخت و در کمد رو م گذارهیرو م لباس

ها؟ بجنب برو حموم همش  یتازه گ یدیخودت رو د_

 نمیبب رمی. منم میآماده بش یچندساعت فرصت دار

 دنبالت. ادیکامران وقت داره ببرتت و بعدش هم ب



 .برمیرو م نیش،ما هیخب چه کار_

 

 :دهیتکون م یو نا مطمئن سر گردهیدر برم دم

 راحت تره. المونیخ ادیکامران باهات ب_

 

و کالفه ام ،در  ینگاه عصب ریزود از ز یلیو خ گهیم

 .رهیم

 

 

 261_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 



 

 

 لیاشکان. دل یها یمهمون ییاینم چوقتیچرا ه ییدا_

 داره؟ یخاص

 

 :دهی،جواب م هیکنار ی نهییبه آکه حواسش  یهمونجور

شب ها هم  تونمیکه نم یدونی. مومدهین شیفرصتش پ_

شده خواب  یزامب ههیشب چارهیرو تنها بذارم ب رایسم

 نداره.

رو  یاصل لی.دلکنهینم میهمه بهونه ات راض نیمتاسفم ا_

که فکر کنم  یچوندیهم موضوع رو پ شیپ یبگو. دفعه 

 .ییاینم رایاز ترس سم



 کنهیم نییباال پا دیتائ یو سرش رو به نشونه  خندهیم

 یجا هیتیاون جمع که پر از سلبر ییراستش رو بخوا_

و چه بسا خود همون جمع  ستیمن ن یبرا یخوب ادیز

 یراحت ییجورا هیمن اونجا باشم  خوادیهم دلشون نم

 یهاشون هم دل پر یلی.تازه خکنمیرو سلب م الشونیخ

 اهر نشم.ازم دارن پس بهتره جلوشون ظ

 ؟یترسیم یعنی_

 معلومه که نه._

 ینگاه میهمچنان منتظرم اعتراف کنه ،ن نهیبیم یوقت

 اندازه یسمتم م

 ؟یوا موند یچرا اونجور هیچ_



مزاحم بودن بهت نگاه  ی هیاز زاو کنمیم یدارم سع_

 کنم.

 ها؟  زمیریاون موهات رو بهم م زنمیم_

 نه.برگردم خو یدیهم خوبه. بهونه دستم م یلیخ_

 

 یبه فضا مونمیم رهیو خ شهیساکت م نیجو ماش هوی

 .نیاز ماش رونیب یشب زده 

 

 نمتیبیم ینجوریا ینکن. وقت تیاونقدر خودت رو اذ_

 .فتمیم یرستانیدب یدخترها ادی

 



هم  دی.شادونستیرو م زینگفته همه چ ییدا نکهیا مثل

 تمیبه وضع ینجوریاشکان بهش گفته بود.اما هربار که ا

 دمیجوابش رو م یمانع چیمنم راحت بدون ه کنهیم اشاره

 که انگار کل درد هام رو قبال براش باز کردم. یجور

 

بار تجربه  نیاول یبرا یرو تو هر سن یزیهر چ ییدا_

 .یآماتور کیباز هم  یکن

 

 دستش ریفرمون ز یرو کوبهیم ینسبتا محکم ی ضربه

 .یبود شهیکه هم یخب تو متفاوت باش همونجور_

 

 زنمیو آروم پچ م فرستمیم رونیرو ب قمیعم سنف



 .کنمیرو م میدارم سع_

 

 

 کشهیرو م یمجتمع دست جلوی 

 دنبالت؟ امیب یک_

 زود. یلیخ_

 تا باال باهات؟ امی.نرسمیباشه زنگ بزن فورا م_

 نه ممنون برو به سالمت._

 

چند  یته نگاهش کامال متضاد بود با حرف ها ینگران

 نانینشون بده بهم اطم استخویکه مثال م شیلحظه پ

 داره.



آروم براش دست  یبا لبخند نیاز بستن در ماش بعد

رنگ که  یسمت مجتمع توس گردمیو برم دمیتکون م

 خود اشکان بود. یخونه  ایگو

 260_پارت

 یرمانطالعشطرنج#

 

 

شده اش دل به  کیبار یکوتاه با چشمها یاز مکث پس

 :هگیم یبه موضوع قبل تیاهم یو ب دهیدلم م

 یبرو نگاه کن اگر دوست نداشت یاون همه لباس دار_

 .میکنیحلش م عایسر رونیب میریم

 



از  یکیکه  یبرم به اون مهمون خواستیدلم نم اصال

که همراه اشکان به  یافتیبود. ض یخان ازیهاش آ زبانیم

داده  بیفجر ترت یدر جشنواره  تشونیمناسبت موفق

 بودن.

همون لحظه هم  یبرم. ولاصرار داشت حتما  یلیخ اشکان

 .رمیمطمئن بودم که نم زدمیکه باهاش حرف م

دو دل شدم.مقصر هم فقط دل سست  یاالن انگار کم اما

 بود. زمیهم مامان عز یعنصر و کم

 شتریاز افسرده شدنم ب یریجلوگ یداشت که برا اصرار

 یورزش روح کیرو  یمهمون نیو االن ا رونیبرم ب

 .دونستیم



باهاش  یلیمدت خ نیکامران که در ا ییابه قول د البته

درصد موضوع رو  ٨٠امکانش هم هست  زدمیحرف م

 باشه. یا گهید زیبدونه و هدفش چ

 

 شمیشدن دستم از فکر خارج م دهیکش با

 .تیهپروت یایتو دن یباز رفت نمیبب ایب_

 

 .زنمیلبخند م شیبلند و دم اسب یبه اون موها رهیخ

سن و سال من داشته  به یدختر ومدیبهش نم چوقتیه

 باشه.

 



خل رو  یآدم ها یچرا ادا ریخاک تو سرم حر_

 ؟یاریدرم

 

 :گمیم زیآم اعتراض

افسرده و خل  زنهیبه سرت م هیفکر ها چ نیااا مامان ا_

 .گهیام د وونهیبگو د هویو 

لبخند مسخره.  کیتو چشمهام اون هم با  یشد رهیخ_

 بکنم؟ یچه فکر ییخوایم

مدل  نی. ازنمیهات لبخند م ییبایزخب دارم به خاطر _

 .ادیبهت م یلیمو خ

 



 گهیم یزیلب چ ریو مرتب ز کنهیمتعجب نگاهم م بازم

 بدم. صیرو وسطش تشخ "بسم اهلل" تونمیکه م

 

 :گمیو بلند م نیزم یرو کوبمیرو م پام

 مامــــان._

 

کمد رو کنار  ییو در کشو رهیبهم م یغرره ا چشم

دنشون کت و شلوار مخمل و رو کر ری. پس از ززنهیم

 :گهیم یو با ذوق خاص ارهیرنگ رو درم ییسرمه ا

 .ادیبهت م یلیخ نیا_

 

 :زنمیلب م نامطمئن



 ست؟یتنگ ن_

 

  بندهیرو تخت و در کمد رو م گذارهیرو م لباس

ها؟ بجنب برو حموم همش  یتازه گ یدیخودت رو د_

 نمیبب رمی. منم میآماده بش یچندساعت فرصت دار

 دنبالت. ادیقت داره ببرتت و بعدش هم بکامران و

 .برمیرو م نی،ماش هیخب چه کار_

 

 :دهیتکون م یو نا مطمئن سر گردهیدر برم دم

 راحت تره. المونیخ ادیکامران باهات ب_

 



و کالفه ام ،در  ینگاه عصب ریزود از ز یلیو خ گهیم

 .رهیم

 

 

 261_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 

 

 لیاشکان. دل یها یمهمون ییاینم چوقتیچرا ه ییدا_

 داره؟ یخاص

 



 :دهی،جواب م هیکنار ی نهییکه حواسش به آ یهمونجور

شب ها هم  تونمیکه نم یدونی. مومدهین شیفرصتش پ_

شده خواب  یزامب ههیشب چارهیرو تنها بذارم ب رایسم

 نداره.

رو  یاصل لی.دلکنهینم میهمه بهونه ات راض نیمتاسفم ا_

که فکر کنم  یچوندیضوع رو پهم مو شیپ یبگو. دفعه 

 .ییاینم رایاز ترس سم

 کنهیم نییباال پا دیتائ یو سرش رو به نشونه  خندهیم

 یجا هیتیاون جمع که پر از سلبر ییراستش رو بخوا_

و چه بسا خود همون جمع  ستیمن ن یبرا یخوب ادیز

 یراحت ییجورا هیمن اونجا باشم  خوادیهم دلشون نم



 یهاشون هم دل پر یلی.تازه خکنمیرو سلب م الشونیخ

 ازم دارن پس بهتره جلوشون ظاهر نشم.

 ؟یترسیم یعنی_

 معلومه که نه._

 ینگاه میهمچنان منتظرم اعتراف کنه ،ن نهیبیم یوقت

 اندازه یسمتم م

 ؟یوا موند یچرا اونجور هیچ_

مزاحم بودن بهت نگاه  ی هیاز زاو کنمیم یدارم سع_

 کنم.

 ها؟  زمیریم اون موهات رو بهم زنمیم_

 برگردم خونه. یدیهم خوبه. بهونه دستم م یلیخ_



 

 یبه فضا مونمیم رهیو خ شهیساکت م نیجو ماش هوی

 .نیاز ماش رونیب یشب زده 

 

 نمتیبیم ینجوریا ینکن. وقت تیاونقدر خودت رو اذ_

 .فتمیم یرستانیدب یدخترها ادی

 

هم  دی.شادونستیرو م زینگفته همه چ ییدا نکهیا مثل

 تمیبه وضع ینجوریکان بهش گفته بود.اما هربار که ااش

 دمیجوابش رو م یمانع چیمنم راحت بدون ه کنهیاشاره م

 که انگار کل درد هام رو قبال براش باز کردم. یجور

 



بار تجربه  نیاول یبرا یرو تو هر سن یزیهر چ ییدا_

 .یآماتور کیباز هم  یکن

 

 دستش ریفرمون ز یرو کوبهیم ینسبتا محکم ی ضربه

 .یبود شهیکه هم یخب تو متفاوت باش همونجور_

 

 زنمیو آروم پچ م فرستمیم رونیرو ب قمیعم نفس

 .کنمیرو م میدارم سع_

 

 

 کشهیرو م یمجتمع دست جلوی 

 دنبالت؟ امیب یک_



 زود. یلیخ_

 تا باال باهات؟ امی.نرسمیباشه زنگ بزن فورا م_

 نه ممنون برو به سالمت._

 

چند  یکامال متضاد بود با حرف ها ته نگاهش ینگران

 نانینشون بده بهم اطم خواستیکه مثال م شیلحظه پ

 داره.

آروم براش دست  یبا لبخند نیاز بستن در ماش بعد

رنگ که  یسمت مجتمع توس گردمیو برم دمیتکون م

 خود اشکان بود. یخونه  ایگو
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شده اش دل به  کیربا یکوتاه با چشمها یاز مکث پس

 :گهیم یبه موضوع قبل تیاهم یو ب دهیدلم م

 یبرو نگاه کن اگر دوست نداشت یاون همه لباس دار_

 .میکنیحلش م عایسر رونیب میریم

 

از  یکیکه  یبرم به اون مهمون خواستیدلم نم اصال

که همراه اشکان به  یافتیبود. ض یخان ازیهاش آ زبانیم

داده  بیفجر ترت یاره در جشنو تشونیمناسبت موفق

 بودن.



همون لحظه هم  یاصرار داشت حتما برم. ول یلیخ اشکان

 .رمیمطمئن بودم که نم زدمیکه باهاش حرف م

دو دل شدم.مقصر هم فقط دل سست  یاالن انگار کم اما

 بود. زمیهم مامان عز یعنصر و کم

 شتریاز افسرده شدنم ب یریجلوگ یداشت که برا اصرار

 یورزش روح کیرو  یمهمون نیالن او ا رونیبرم ب

 .دونستیم

باهاش  یلیمدت خ نیکامران که در ا ییبه قول دا البته

درصد موضوع رو  ٨٠امکانش هم هست  زدمیحرف م

 باشه. یا گهید زیبدونه و هدفش چ

 

 شمیشدن دستم از فکر خارج م دهیکش با



 .تیهپروت یایتو دن یباز رفت نمیبب ایب_

 

 .زنمیلبخند م شیلند و دم اسبب یبه اون موها رهیخ

به سن و سال من داشته  یدختر ومدیبهش نم چوقتیه

 باشه.

 

خل رو  یآدم ها یچرا ادا ریخاک تو سرم حر_

 ؟یاریدرم

 

 :گمیم زیآم اعتراض

افسرده و خل  زنهیبه سرت م هیفکر ها چ نیااا مامان ا_

 .گهیام د وونهیبگو د هویو 



لبخند مسخره.  کیتو چشمهام اون هم با  یشد رهیخ_

 بکنم؟ یچه فکر ییخوایم

مدل  نی. ازنمیهات لبخند م ییبایخب دارم به خاطر ز_

 .ادیبهت م یلیمو خ

 

 گهیم یزیلب چ ریو مرتب ز کنهیمتعجب نگاهم م بازم

 بدم. صیرو وسطش تشخ "بسم اهلل" تونمیکه م

 

 :گمیو بلند م نیزم یرو کوبمیرو م پام

 مامــــان._

 



کمد رو کنار  ییو در کشو رهیم مبه یغرره ا چشم

و رو کردنشون کت و شلوار مخمل  ری. پس از ززنهیم

 :گهیم یو با ذوق خاص ارهیرنگ رو درم ییسرمه ا

 .ادیبهت م یلیخ نیا_

 

 :زنمیلب م نامطمئن

 ست؟یتنگ ن_

 

  بندهیرو تخت و در کمد رو م گذارهیرو م لباس

ش ها؟ بجنب برو حموم هم یتازه گ یدیخودت رو د_

 نمیبب رمی. منم میآماده بش یچندساعت فرصت دار

 دنبالت. ادیکامران وقت داره ببرتت و بعدش هم ب



 .برمیرو م نی،ماش هیخب چه کار_

 

 :دهیتکون م یو نا مطمئن سر گردهیدر برم دم

 راحت تره. المونیخ ادیکامران باهات ب_

 

و کالفه ام ،در  ینگاه عصب ریزود از ز یلیو خ گهیم

 .رهیم
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 لیاشکان. دل یها یمهمون ییاینم چوقتیچرا ه ییدا_

 داره؟ یخاص

 

 :دهی،جواب م هیکنار ی نهییکه حواسش به آ یهمونجور

شب ها هم  تونمیکه نم یدونی. مومدهین شیفرصتش پ_

شده خواب  یزامب ههیشب چارهیرو تنها بذارم ب رایسم

 نداره.

رو  یاصل لی.دلکنهینم میونه ات راضهمه به نیمتاسفم ا_

که فکر کنم  یچوندیهم موضوع رو پ شیپ یبگو. دفعه 

 .ییاینم رایاز ترس سم



 کنهیم نییباال پا دیتائ یو سرش رو به نشونه  خندهیم

 یجا هیتیاون جمع که پر از سلبر ییراستش رو بخوا_

و چه بسا خود همون جمع  ستیمن ن یبرا یخوب ادیز

 یراحت ییجورا هیمن اونجا باشم  وادخیهم دلشون نم

 یهاشون هم دل پر یلی.تازه خکنمیرو سلب م الشونیخ

 ازم دارن پس بهتره جلوشون ظاهر نشم.

 ؟یترسیم یعنی_

 معلومه که نه._

 ینگاه میهمچنان منتظرم اعتراف کنه ،ن نهیبیم یوقت

 اندازه یسمتم م

 ؟یوا موند یچرا اونجور هیچ_



مزاحم بودن بهت نگاه  ی هیواز زا کنمیم یدارم سع_

 کنم.

 ها؟  زمیریاون موهات رو بهم م زنمیم_

 برگردم خونه. یدیهم خوبه. بهونه دستم م یلیخ_

 

 یبه فضا مونمیم رهیو خ شهیساکت م نیجو ماش هوی

 .نیاز ماش رونیب یشب زده 

 

 نمتیبیم ینجوریا ینکن. وقت تیاونقدر خودت رو اذ_

 .مفتیم یرستانیدب یدخترها ادی

 



هم  دی.شادونستیرو م زینگفته همه چ ییدا نکهیا مثل

 تمیبه وضع ینجوریاشکان بهش گفته بود.اما هربار که ا

 دمیجوابش رو م یمانع چیمنم راحت بدون ه کنهیاشاره م

 که انگار کل درد هام رو قبال براش باز کردم. یجور

 

بار تجربه  نیاول یبرا یرو تو هر سن یزیهر چ ییدا_

 .یآماتور کیهم  باز یکن

 

 دستش ریفرمون ز یرو کوبهیم ینسبتا محکم ی ضربه

 .یبود شهیکه هم یخب تو متفاوت باش همونجور_

 

 زنمیو آروم پچ م فرستمیم رونیرو ب قمیعم نفس



 .کنمیرو م میدارم سع_

 

 

 کشهیرو م یمجتمع دست جلوی 

 دنبالت؟ امیب یک_

 زود. یلیخ_

 ا باال باهات؟ت امی.نرسمیباشه زنگ بزن فورا م_

 نه ممنون برو به سالمت._

 

چند  یته نگاهش کامال متضاد بود با حرف ها ینگران

 نانینشون بده بهم اطم خواستیکه مثال م شیلحظه پ

 داره.



آروم براش دست  یبا لبخند نیاز بستن در ماش بعد

رنگ که  یسمت مجتمع توس گردمیو برم دمیتکون م

 خود اشکان بود. یخونه  ایگو
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پس از نگاه کردن به  شمیدر آسانسور که خارج م از

اگر اونجور که به من خبر  فهممیمچم م یساعت رو

عصر شروع شده باشه االن دو ساعت از  ۶دادن ساعت 

 گذشته. یشروع مهمون



جوان که  یمرد یقیو بعد از دقا زنمیو کوتاه م زنگ

 .کنهیبرام باز مخدمه بود در رو  ههیلباسهاش شب

که با خودم توافق کرده بودم ،بدون لبخند  یهمونجور

 .شمیو وارد خونه م دمیسر تکون م

و مودبانه راه رو بهم نشون  رهیگیرو از دستم م پالتوم

 .دهیم

 

رنگ که بود و نبودش  یاز مرتب کردن شال آب پس

 یادیبازم ، وارد سالن ز یموها ینداشت رو یفرق چیه

 .شمیشلوغ م



 یعوامل کم یاز بچه ها یتعداد یصورت آشنا دندی 

 یها یدلم رو به بودن در اون مکان متفاوت با مهمون

 .کنهیگرم م شون،یقبل

 یول یمهمون زبانیاول برم سمت م کردیحکم م ادب

 رمیبه ادب بدم. پس م یتیاهم ستیخب امشب من قرار ن

و  ستادنیا یکه کنار مرد قد بلند دهیسمت مرجان و سپ

 باشه. انیک دیکه با گهیم محدس

 

و  دهیو با انگشت اشاره ام سپ شمیم کینزد بهشون

قلمبه شدن  یبرا رفتیمرجان رو که چشم هاشون م

که پشتش به من  انیک یو دستم رو جلو کنمیساکت م

  رمیگیبود م



 د؟یدیم یافتخار همراه پیخوشت یآقا_

 

 شدمیکه تا حاال ند یمرد متعجب دنیو من با د گردهیبرم

 .فتمیکم مونده پس ب

هوا  یرو ی. دستم رو که همونجوررسهیبه دادم م مرجان

 کنهیو بغلم م رهیگیمعلق مونده بود رو م

 .ییاینداشتم که امشب ب یدیوفا ام یب یسالم دختره _

 

جواب  دنیو پس از عقب کش دمیدهنم رو قورت م آب

 :دمیم

 بودم.به نوبه ریدلم.گفتم که به شدت درگ زیسالم عز_

 .گمیم کیخودم به همه مون تبر ی



 یگله کردن روبوس یجلو و پس از کل ادیهم م دهیسپ

 :دهیو اشاره به مرد کنار دستش ادامه م کنهیم

برادر بنده است که دوست دوران  امکیس شونمیا_

 دانشگاه اشکان هم بوده.

 

برادرش  حیرو به نگاه پر از تفر یحرف چیه بدون

هم که چند لحظه  ین دخترو او زنمیمحجوبانه لبخند م

 داد من نبودم. یهمراه شنهادیپ شیپ

 تو بازوم کوبهیو م رسهیهم مرجان به دادم م باز

 .شیاشتباه گرفت انینگو که با ک_

 :دمیتکون م یسر آروم



 ومده؟ی،کجاست ن قایدق_

 :گهیو آروم دم گوشم م کنهیکج م یرو کم نگاهش

 دعوت نداشت. چارهیب_

 

 

 

و همه دور هم  شنیها هم متوجهم م بچه ی هیکم بق کم

 .میشیجمع م

اول  اریاتفاقات جشنواره از زبون پارسا دست دنیشن گرم

و  رهیگیبازوم قرار م یرو یکه دست میاشکان هست

 سمت صاحب دست. گردمیبرم
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 .زمیعز یجون،خوش اومد ریسالم حر_

 

 :دمیبانه ممود یلیآرزو رو بدون لبخند و خ جواب

 سالم ،ممنون آرزو خانوم._

 ییسمت قسمت باال فتهیو راه م کشهیآروم م بازوم

 سالن.

 . میبود دنتیما منتظر رس یاز ک_

 یبرا یکوتاه جواب یاز نگاه ریکه غ ستیخودم ن دست

 تعارفات معمولش ندارم.



 سمتم. گردهیو برم ستهیا یم هوی

 ؟ینگو که هنوز هم از دست من و اشکان دلخور_

 تو شک... یکه اون روز ما هم به اندازه  یدید

 . ستمین ریدلگ_

و پس  شهیم مونیبگه که انگار پش یا گهید زیچ خوادیم

بازوم از دور رو به جمع جلو رومون  دنیاز دوباره کش

 :گهیم

 .نجاستیا یک دینیدوستان بب_

 

خبر دادنش رو اصال دوست نداشتم. به زور  نجوریا

و از شانس بدم  کنمیباال اومدن منگاهم رو مجبور به 



که قرار بود امشب به  نمیبیرو م ینفر همون مرد نیاول

 اعتنا باشم. یوجودش ب

بشه و بلند رو به  یطوالن ادینگاهمون ز یتالق ذارمینم

و در آخر  دمیسالم م شناختمشونیم شیهمه که کم و ب

 :گمیمشهود م یتیمیو با صم ستمیا یکنار اشکان م

نامزد ها  ستی. از نظر من بودن تو لگمیم کیبهت تبر_

 مرغیبردن س یبه اندازه  لمتیف نیاول یاون هم برا

 ارزش داره.

 

دستم کرده  یکیو دستم که بند مچ اون  خندهیم واضح

به جمع ،سر تکون  ینگاه میو پس از ن رهیگیبودم رو م

 :دهیم



تو آماده  یبود که من برا یکیهمون تبر نیراستش ا_

 شنهادیبگم خوشحالم که پ تونمیو االن فقط مکرده بودم 

 .یرو قبول کرد میهمکار

 

 یو پس از ممنونم کوتاه زننیدورمون همه دست م جمع

 نیکتم ،دستم رو از ب ی قهیدرست کردن  یبه بهونه 

 .کشمیم رونیبزرگش ب یدست ها

به  کنندیاشکان شروع م یحرف ها یدر ادامه  همه

چرا همش چشمهام  مدونیوسط نم نیگفتن و ا کیتبر

 یبود به آقا دهیکه چسب شهیم یزوم دختر قد بلند

حرف  نشیبلور مرغیداشتن در مورد س هیکه بق یگریباز

 .زدنیم



که مطمئنا کم کم پوستم رو  یبیعج یخاطر گرما به

و همون لحظه  کنمیشالم رو باز م یلبه  گردیم یصورت

. شمیباهاش چشم تو چشم م یاراده ا چیدوباره بدون ه

دور بودم  یلیانگار خ یفاصله امون در حد دو متر بود ول

 ازش و

که  نیاز نگاهش بفهمم. هم یزیچ تونمینم شهیهم مثل

 ادیب خوادیکه م کنمیو حس م خورهیتو جاش تکون م

 .امیسمتم به خودم م

و  کنمیم یاز جمع عذرخواه یمصلحت یاز سرفه ا پس 

 بچه ها. شیکه برم پ گردمیبرم

من به خودم قول دادم که امشب  کردمیرار مداشتم ف آره

 لحظه هم باهاش همصحبت نشم. کی



 

 .ادیکه داره همراهم م شمیمتوجه اشکان م هوی

و  ستین ششیچندلحظه پ یاز لبخند و خوشحال یخبر

 ی. پس مستیسخت ن ادیبگه ز خوادیم یچ نکهیحدس ا

 :گمیو م ستمیا

 . ینکن یبحث چیراجع به اون موضوع ه شمیممنون م_

و  شهیجوابم رو بده نگاهش زوم پشت سرم م خوادیم تا

که  دنیبهم اخطار م شیلعنت یآشنا و بو یاون گرما

 .ستادهیپشت سرم ا

بچه  شیفوران از کنار اشکان رد بشم و برگردم پ خوامیم

انگشت هاش به دور بازوم مانع فرار  یها که حس آشنا

 .شهیکردنم م



حرکت  نیمتوجه ا یکه کس ستهیا یفورا جلوم م اشکان

 :گهیم یپسرخاله اش نشه و جد

 ؟یکنیم کاریچ یدار ازیآ_
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 :زنهیو دم گوشم آروم لب م دهیبه اشکان نم یجواب

 .میالزمه حرف بزن_

 

 



من جوابش  یبه اشکان که به جا دوزمیعاجزم رو م نگاه

 رو بده

 

 ...ازیآ_

 .یبذارتنهامون  شمیاشکان ممنون م_

 

حق به جانبش حرص  یصدا دنیکم کم پس از شن انگار

 ارمیام رو م گهیکه دست د کنمیم دایرو پ تمیو عصبان

که مطمئنم ناخن هام پوست دستش رو  یباال و جور

،تک تک انگشت هاش رو از دور بازوم باز  کنهیزخم م

 :زنمیو لب م

 .یولم کن شمیمنم ممنون م_



 

بدم  چکدومشونیبه ه یتیاهم نکهیو بدون ا گمیم

 سالن. یسمت خروج فتمیراه م می،مستق

و همزمان از  گردمیم میدنبال گوش شمیراهرو که م وارد

 .ارهیپالتوم رو برام ب خوامیخدمه م

و  فتهیاز دستم م یکه گوش لرزنیدست هام م یبه قد اما

 نیا دیجلو پام نو یپارکت ها یبد افتادنش رو یصدا

 .یگوش یب یکه گوش دهیرو م

تا برش دارم  نمیشیپاهام م یو رو کشمیم یخسته ا آه

  دارهیزودتر از من برش م یاما دست

هم ازش  یهمون بهتر که شکست.صرفا استفاده ا_

 .یکردینم



 

 یو شالم رو که سر خورده بود از رو شمیبلند م آروم

 .کنمیسرم،درست م

من رو انداخت  لیچرا موبا نکهیو ا رهیبه نگاه خ یتیاهم

مرجان  یبرم با گوش گردمیو برم دمیکتش نم بیتو ج

 .شهیزنگ بزنم که مانعم م ییبه دا

و  دمتید یخبر یهمه روز ب نیبعد ا نکهیبه نظرت ا_

 دم؟یراحت از دستش م ینجوریدارم ،هم حیفرصت توض

 یدستهاش رو از رو خوامیو م کنمینگاهش نم همچنان

 کمرم پس بزنم.

 



. تنها ستین داشیپ بودم که اشکان چرا یوسط عصب نیا

 یاالن به دادم برسه همون پسرخاله  تونستیکه م یآدم

 خودش بود.

 

به نظرم رفتارت  ؟یکنیچرا نگاهم نم ؟یچ یعنی نیا_

 قهر بچگانه است. ههیشب شتریب

 

بهش بدم اما  یجواب کوبنده ا خوامیلحظه م کی یبرا

 .دمیو سکوتم رو ادامه م شمیم مونیپش

دو  نیتا بفهمم در عرض همنبود نگاهش کنم  الزم

 کردم.  شیبد عصبان یلیخ قهیدق

 پسش بزنم. شمیموفق م نباریو ا کنمیتالش م دوباره



 

 یاز صدا یدنبالم اما انگار خبر ادیبازم م کردمیم فکر

 بازوم نبود. یلمس محکم انگشت هاش رو ایقدم ها 

شدم از  دیناام کنمیشدم که حس م یضیچه جور مر دچار

 ومدنش؟زود کوتاه ا
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ندن که چرا  ریبچه ها مشکوک نشن و گ نکهیا یبرا

 یبدون حرف کنار مرجان م ،یاونقدر زود بر ییخوایم



سر  شیپر از کنجکاو "شد؟ یچ"و در جواب  ستمیا

 .یچیکه ه دمیتکون م

 

تمام حواسم  یول کنمیتو بحث هاشون شرکت م یگاه

که  هیهمون دختر قد بلند ریگاز سالن در یا گهیسمت د

شکسته ام ته  یکه گوش یزده به اون آدم هیرسما تک

 بود.  بشیج

فکر  گهیگذشته. د یساعت میکنم،نیرو چک م ساعت

 تشیسمتم چون نگاه پر از اخم و جد ادیبخواد ب کنمینم

بد غرورش  دادیهاش نشون م دنیکنار پشت سر هم نوش

 شکسته.



. اما باز هم نگاه شهیراحت م یفقط کم یدلم کم ته

و روش  ریکه ز کردمیاحمقم رو داشتم به زور کنترل م

 نکنم.

 نکهیا ای دهیبهش چسب یادیبه من چه اون دختر ز اصال

. به من چه که کشهیکمرش م یرو یدست یاونم گاه

 .کنهیسمت رو نگاه نم نیا گهید

 سمت مرجان  گردمیبرم

 دمید. االن رمیتماس بگ هی یدیرو م تیگوش زمیعز_

 و جا گذاشتم. میگوش

 سمتم. رهیگیرو که تو دستش بود م لشیموبا



عکس  یفقط حواست باشه فکر نکنن دار زمیعز ریبگ_

 . یریگیم

 :زنهیبا خنده اشاره به دور و بر م و

 .چرخندیافراد م نیحراست اشکان دارن ب_

 

  رمیگیرو از دستش م یو گوش خندمیم منم

 کیموز یصدا انجیاون سمت.ا رمینگران نباش م_

 بشنوم. یزیچ ذارهینم

 

از افراد  یلیخ دمیکه د ییسمت راهرو فتمیو راه م گمیم

 باشه. یبهداشت سیسرو زدمیو حدس م نطرفیا ومدنیم

 



ها دارن دو به دو  یلیشلوغه و خ یادیز نمیبیم یوقت اما

و فورا شماره  ستمیا یهمون دم راهرو م کننیپچ پچ م

 .رمیگیرو م ییدا

 یکنار گوشم ب گذارمیرو م لیکه موبا یظه الح قایدق

که  نمشیبیو م دمیجلو د ادیهوا همون نقطه از سالن م

کمر اون  یو دستش بازم رو خندهیجام به دست داره م

 .دهیدختر مانور م

تماس  دمیبلندش بود که نفهم یقهقهه  یحواسم پ اونقدر

 بوق ممتد تو گوشم پخش شد. یقطع و صدا یک

 زد؟ جکتیر اینداد  جواب ییدا یعنی

تا به زور هم  زنمیو مرتب پلک م واریسمت د گردمیبرم

 شده جوشش دلم رو کنترل کنم.



با  ادیمرجان هم همون بال سرش ن یگوش نکهیترس ا از

تا  فتمیراه م واریو از کنار د رمشیگیلرزونم م یدستها

 رو پس بدم. لشیو موبا ششیبرگردم پ

 گهید یو صحنه  ندممویم نجایا گهید یلحظه  کی اگر

 ایخودم رو کنترل کنم  تونستمی،معلوم نبود م دمیدیم یا

 نه.

 

 به مرجان  دمیرو پس م یگوش

 زم؟یکارت تموم شد عز_

  دمیدهنم رو قورت م آب 

 .رمیم گهیمن د رسهیاالن م مییآره گلم ،دا_



 ستهیا یکنارم م ادیم دهیسپ

 یشروع نشده. جمع کم یکجا هنوز مراسم اصل_

 یاصل لیبه مناسبت دل میرقصیو م میزنیبشه م یونخودم

 .یمهمون
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 کنمیم شونیبهونه باالخره راض یکردن کل فیاز رد بعد

 بمونم. تونمیکه نم



جلب توجه  نکهیبدون ا خوامیهمون لحظه که م قایدق

سمت جمع  فتمیراه م ییهوی میتصم کی یکنم و برم،ط

 .یخداحافظ یراخندونشون ب یادیز

 . کردمیهم ثابت م نجایبزدل بودنم رو ا دینبا

و در  دمینشون م شتریبازم رو ب یرو صاف و موها شالم

تا حداقل تظاهر  کنمیلرزونم رو مشت م یآخر دست ها

 .یکنم به خونسرد

نگاهم فقط  ریتوجه اشکان و آرزو رو که مس یوقت

خند لب حیکنم،ملیجلب م دادیداشت اون ها رو نشون م

که  کنمیگفتن اعالم م کیو پس از دوباره تبر زنمیم

 دارم برم.

 



که  یبه اون سمت ینگاه میسمتم و پس از ن ادیم آرزو

 :گهی،م ستادهیا یک دونستمیم

 کیک یزود؟ هنوز که مراسم اصل نقدریچرا ا_

 مونده. دنمونیبر

 کنمیرو آروم لمس م بازوش

. اشکان به برم دیخب با یواقعا دوست داشتم بمونم ول_

 .کیبه ک زنهیاضافه م یچاقو هیمن  یجا

 سمتم ادیکه م زنمیبه اشکان م یآخر حرفم چشمک در

 .نییتا پا امیهمراهت م می،بر یهر جور راحت_

 



تا  کردیهم خوب بود کمک م یلی. خشمینم مانعش

 و معطل نمونم. رمیآژانس بگ

آخر  یو لحظه  کنمیم یهمون لبخند از جمع خداحافظ با

نگاهم  میکه داشت مستق نمیبیرو هم م یقرمز یهاچشم

بخوره انگار  یالکل یدنیبودم نوش دهی. تا حاال ندکردیم

 .دادیرو نشونم م شیاصل تیکم کم شخص

،از  بهیعج یادیکه سکوتش ز یاشکان یبه شونه  شونه

 یبار دوم پالتوم رو از خدمه  یو برا میشیسالن خارج م

 .خوامیم چارهیب

 یجد یلیخ کرد،یبه اشکان که نگاهم نمبرگرده رو  تا

 :گمیم



توقع نداشتم اون لحظه مقابل پسر خاله ات پشتم رو _

 .یکن یخال

 یو باالخره چشمها فرستهیم رونیرو کالفه ب نفسش

 ارهیناراحتش رو باال م

تو برام مهم بود  تیو شخص شناسمیرو م ازیچون آ_

 چیه عهیحرف و شا ازیکه آ یدی. قبال هم دومدمین

 براش نداره. یتیاهم

فکر  دنشیپوش نیو ح رمیگیرو از مرد خدمه م پالتو

 .هیکه حرفش منطق کنمیم

تشکر کنم که با  خوامیو م یسمت در خروج میفتیم راه

 .میگردیدوتامون برم شیجد یادیز یصدا



 .نییتا پا رمیبچه ها خودم باهاش م شیتو برگرد پ_
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 یراو

 

و پس از باز کردن در رو به  رهیگیاش م دهیناد ریحر

 :زنهیاشکان لب م

 منتظرمه خداحافظ. نیی،کامران پا ییایب ستین یازین_

 



اشکان فرصت کنه جوابش رو بده،  نکهیو قبل از ا گهیم

 .کنهیرسما فرار م

بره  ریدنبال حر خواستیاشکان رو که م یبازو ازیآ

 رهیگی،م

 الزمه باهاش حرف بزنم. _

 

 زنهیبازوش پس م یرو از رو ازیدست آ یعصب کاناش

. کنهیداره از دست تو فرار م ینیبی. نمیبس کن شهیم_

از  یکیبه  ستیدر ضمن حال و روزت اصال مناسب ن

 بچه ها بگو برسونتت خونه.

 



محکم در  ازیاز در خارج بشه که آ ادیو باز هم م گهیم

ه شمرد شیسرخ و عصب یو با همون چشم ها بندهیرو م

 :زنهیلب م

من و  نیموضوع ب نیبچه ها. ا شیگفتم برگرد پ_

 .یپس بهتره عقب بکش رهیحر

 

و  شناختیرو خوب م ازیحاالت آ نیکه ا اشکان

کل افراد  یسوژه  گرید یقیممکنه تا دقا دونستیم

و با توجه به  ادیبشن. ناچار کوتاه م یحاضر در مهمون

ون رفته ا نییبرسه پا ازیمطمئن بود تا آ ریحرف حر

در کنار  یاز جلو یو طوالن رهیبعد از نگاه خ نیهم یبرا

 . رهیم



 ارهیو همزمان که کتش رو درم زنهیم رونیفورا ب ازیآ

 .زنهیآسانسور رو م یدکمه 

 

 

 

به نگهبان مجتمع بگه براش آژانس خبر  خوادیم ریحر

 .دونهینم زیکنه اما معطل شدن رو جا

 یبره و بعد تاکس ییجا کیتا  ادهیپ رهیگیم میتصم پس

ساعت از شب  نیا نیدما و همچن نی. البته که در ارهیبگ

 ایاشکان  دیخب نبا یمحض بود ول یوونگیکارش د

 دنبالش. ادیب ستیقرار ن یکس دنیفهمیم ازیآ



رو  ادهیو در امتداد پ چهیپیدور خودش م شتریرو ب پالتو

 .فتهیراه م

ش رو از پشت سر حواس ینیکه نور ماش کشهینم یطول

 .دارهیتر برم عیو ناخودآگاه قدم هاش رو سر کنهیجمع م

و  دهیتکون م ی، سر گذرهیاز کنارش م نیماش یوقت اما

 :گهیبا خودش م

 ؟یریم ١٢٠ یدنبالت دار ادیگفت م یحاال ک_

 

و  کنهیکوچه رو روشن م گهید نیماش کیهم نور  باز

همون لحظه  یول دارهیتر از قبل قدم برم لکسیر نباریا

و  یبد ترمز دست یرو ترمز و صدا زنهیکنارش م نیماش



 یکه کس فهمونهیبهش م نیماش یبه طبع رنگ آشنا

 .ازیجز آ ستین
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و  دنیبه دو کنهیپاشنه دار شروع م یهمون کفش ها با

 .شهیم نیو پخش زم خورهیم زیزود پاش ل یلیخ

 

شمهاش فورا پر از غرور شکسته اش ،چ ایدرد بود  از

 رسهیبهش م ازیبتونه بلند بشه ،آ نکهیو قبل از ا شنیم

 



 کاریباهات چ کنمیکه دارم شک م یکنیفرار م یجور_

 کردم خودم خبر ندارم.

 

 یکمکش کنه ،عصب خواستیدستهاش رو که م ریحر

 .زنهیپس م

حرکت بلندش  کیبا  ریتر از خود حر یاما عصب ازیآ

 :گهی،م نیسمت ماش برتشیکه داره م یو در حال کنهیم

 رو تمومش کن. یبچه باز_

 

رو  نیدر ماش ادیبتونه به خودش ب ریحر نکهیقبل از ا و

 .کنهیباز و سوارش م

 



حرف بزنه ،مچ دردناک  تونهینم کردیکه حس م ریحر

 تشیدردش داره اذ فهمهیو م دهیتکون م یپاش رو کم

 .کنهیم

 

 

 یحرف کدومچیگذشته و ه نیاز راه افتادن ماش یقیدقا

 .زنندینم

خونه، سکوت کرده تا  رسونتشیکه م دیام نیبه ا ریحر

 کنه. یریجلوگ یاحتمال یاومدن بحث ها شیاز پ

 ریکه حر یبود و زمان یگرید یاما مقصدش جا ازیآ

 یدر حال ادیآشنا م یادیبه نظرش ز ریمس شهیمتوجه م

 :پرسهی،م ستیخودشون ن یخونه  ریکه مس



 

  ؟یریم یکجا دار_

 اندازه. یبهش م ینگاه میو تنها ن دهینم یجواب ازیآ

 نیرو داشبرد ماش زنهیمحکم م ریحر

 ؟یریم یکجا دار دمیپرس_

 

سمتش و  گردهیتر از قبل برم لکسیر ازیهم آ نباریا

 اندازه یابرو باال م

  ؟یاعصاب شد یب نقدریشده ا یچ_

 



و چشمهاش رو چند  کشهیم یقیکالفه نفس عم ریحر

رفتار  یجور دیتا زبونش رو کنترل کنه.نبا دهبنیم هیثان

 توقعش رو داره. ازیکه آ کردیم

 

 :دهیادامه م ازیآ

با هم حرف  شهیمن که مثل هم یخونه  میریم میدار_

 ...یو مشکلمون رو حل کن میبزن

. امیجا هم نم چیندارم و ه چکسیبا ه یمشکل چیمن ه_

 .شمیم ادهینگه دار پ

 

 دهیپر یه و محکم و جدخودش رو کنترل کن نتونست

 بود وسط حرف زدنش.



 :دهیهم مثل خودش جواب م ازیآ

چرا جواب تماس هام رو  یندار یمشکل چیه یوقت_

 از دستم؟ یکنیفرار م یچرا دار ؟یدینم
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و  نمتیبب خوامینم گهیساده گفتم د یلیفرار نکردم.خ_

نقدر مبهمه که حرف او نیا یتموم شده.کجا مونیدوست

 ؟ینیباز من رو بب ییبخوا

 



. کنهیهم فقط نگاهش م نباریسوالش ا نیدر جواب ا ازیآ

 نیبحث رو ببره به اون سمت.تموم شدن ا خواستینم

 بخواد راجع بهش بحث کنه. ینبود که حت یزیچ یدوست

بازهم از احساسش حرف بزنه  ریحر کردیم یکار دیبا

 نیشکان که تمام ادفتر ا یجمله اش جلو نیمثل آخر

 گهید خوامینم"ذهنش  یحل نشدن یمدت شده بود معما

 "و ساده ببخشمت ارمیاحساسم کم ب یجلو

 

هر لحظه به خونه  دید یبود و م رینگاهش به مس ریحر

الکل  یکه بو ی.اون هم در حال شنیتر م کینزد ازیآ ی

 یمست بود. دلهره ا ازیآ دادینشون م نیداخل ماش



.پس ناچار لحنش رو رهیگیش رو متمام وجود بیعج

 کنهیآروم تر م یکم

 ... ازیآ نیبب_

 

 وسط حرف زدنش پرهیو م گردهیبرم ازیآ

من تماما مبهم  یبرا یکه زد ی.درسته حرفریبسه حر_

 تا بفهمم. یبد حیتوض شتریبوده و الزمه ب

 تو. یبه جز خونه  ییباشه هرجا_

 .یندار یمورد حق انتخاب نیمتاسفم در ا_

 

 نگیو وارد پارک چهیپیفرمون رو م ازیلحظه آ نهمو

 .شنیمجتمع م



 

به  یتا فکر کنهیپر استرس به اطراف نگاه م ریحر

ذهنش برسه. اما انگار هنگه و در اون لحظه مغزش 

 .کردیکار م شیینایخاموش شده که فقط قدرت ب

 

 شو. ادهیپ_

که مقابلشون  نهیبیو م شهیم نیجمع داخل ماش حواسش

 .شدیم ادهیرد کنارش هم داشت پو م وارهید

 کنهیبود فکر م ازیآ یکه تو دست ها یبه کت رهیخ

 "هنوز کار بکنه؟ میممکنه گوش یعنی"

 270_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#



 

 

شدن نداره،خودش در  ادهیقصد پ ریحر نهیبیم یوقت ازیآ

سر تکون  شهیمثل هم یو عاد کنهیرو براش باز م نیماش

 :دهیم

 شو. ادهیپ_

 

کت تو دست  یکه نگاهش همچنان رو یدر حال ریحر

 ،منصرفش کنه کنهیهاشه باز هم تالش م

 ...ایب خوامیمن نم_

 .خوامیاما من م_

 



. آروم رهیگیرو دوباره م ریحر فیظر یو بازو گهیم

کف  یبا گذاشتن پاش رو ریکه حر کنهیاش م ادهیپ

  زنهیلنگ م یو کم فتهیمچ دردناک پاش م ادی نکیپارک

 یبه رو کنهیم یهم سع ریو حر شهیما متوجه نما ازیآ

 نشون دادن خودش نبود. فی. االن وقت ضعارهیخودش ن

 ینگاه میو پس از ن کنهیآزاد م ازیرو از دست آ بازوش

 :گهیمچش م یبه ساعت رو

زود خونه  یلیخ دی. من بایساعت وقت دار میتنها ن_

 باشم.

 

 چیبدون ه فعال برسن باال اون هم خواستیکه فقط م ازیآ

 زنهیم ی، چشمک یسر و صدا و جلب توجه



 .میقبوله بر_

 

و با همون  ارهیو کفش هاش رو درم شهیخم م ریحر

 فتهیبرهنه آروم پشت سرش راه م یپاها

 

 :پرسهیبه پاهاش م رهیو خ گردهیبرم ازیآ

 یوقت دیند بیآس تیینبود بپرسم جا ادمی ؟یخوب_

 زم... یخورد

 خوبـــم._

 



،پس  ارهیخوردنش رو به روش ب نیزم تخواسینم ریحر

کنار  رهیو م گذرهیم ازیعالرغم درد مچ پاش از کنار آ

 .ستهیا یآسانسور م

 

به سر  یکه نگاه فتهیم ادشی شنیوارد آسانسور م یوقت

 و وضعش بندازه.

سمت چپش مشغول  ی نهییتماما آ ی وارهید مقابل

 شهیو کنار زدنشون از تو صورتش م ختهیبهم ر یموها

 رهیو خ ستهیا یم یکم یپشت سرش با فاصله  ازیکه آ

 :زنهیتو چشم هاش لب م

بهت  یلیخ ینه.رنگ آب ایقبال بهت گفتم  دونمینم_

 .ادیم



 

خشک شده اش رو  یدست ها هیپس از چندثان ریحر

 .دهیو آب دهنش رو قورت م نییپا ارهیم

 برو عقب. دونمیخودم م_

 :گهیصدا م و با همون تن چسبهیبهش م شتریب ازیآ

چرا؟ برعکس تو که دست به بالکت اونقدر خوبه من _

 دلتنگ دوستم بودم.
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 یبرا شهیاز قبل سردرگم م شترینفسش ب ریحر چارهیب

طبقه  رسنیاز شانس خوبش همون لحظه م یباال اومدن.ول

 .شهیمورد نظر و در آسانسور باز م ی

نداشت از اون  دنیکش که قصد عقب یازیاز آ قبل

 یو کنار در واحد م زنهیم رونیب کیتنگ و کوچ یفضا

 .ستهیا

 

تو فکر بود  قایکه عم یدر حال هیهم پس از چندثان ازیآ

 زنهینگاهش کنه ،در رو باز و اشاره م نکهیو بدون ا ادیم

 اول وارد بشه.

 گذارهیکفش هاش رو م شهیداخل و خم م رهیم ریحر

 کنار در.



 .یزنیلنگ م یکم کنمیحس م ؟یبخو یمطمئن_

 

و بدون دعوت از راه رو  "خوبم" زنهیکوتاه پچ م ریحر

 .شهیرد م

لب به خودش  ریو ز کشهیم یبه رفتنش پوف رهیخ ازیآ

از  شتریب یلیعمق گند زدنت خ نباریا کهیمرت" توپهیم

 "کنهینگاهتم نم یدفعات قبل بوده که حت

 یآروم یارو کنسول و با قدم ه کنهیرو پرت م کتش

 سمت سالن. فتهیراه م

 نهیدست به س یقد یکه رو به پنجره  نهیبیرو م ریحر

 .ستادهیا



 یرو کنهیرفتن کنارش کراواتش رو باز و پرتش م نیح

 که سر راهش بود. یمبل یدسته 

 کنهیرنگش رو هم وا م دیسف راهنیاول پ یدکمه  چند

 :زنهی،پچ م یقینفس عم دنیو دست آخر پس از کش

رو  ییدل ها ستمی.من بلد نرینباش از دستم حر ریدلگ_

 .ارمیدوباره به دست ب شنیکه ازم دلخور م

 

کنار پنجره، همراه  واریزدنش به د هیتک ی وهیو ش لحن

 رشیزود تاث یلیملتمس بود خ یاون لحنش که انگار کم

 .گذارهیم ریمثال سفت و سخت حر ماتیتصم یرو رو

 ریگ جواب مسو دلتن رهیخ ستیکه حواسش ن یجور

 .دهینگاهش رو داره م میمستق



هردوشون حواس پرت شده  زنهیم ازیکه آ یعطسه ا با 

 .شهیاشون جمع م

 یفضا دنیبه د کنهیدوباره چشمهاش رو مجبور م ریحر

 :گهیاز پنجره و م رونیب

. درضمن یلباس مناسب بپوش یستیکه بلد ن یهمونجور_

م. چون رفتار نباش کنمیم یسع یعنی ستمین ریمن ازت دلگ

 خودم بود. یتو بازتاب احمق بودن ها
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که  ریحر یریهمه دلگ نیدر جواب ا دونستینم ازیآ

بگه ،کالفه کف  یچ دیداد ، با یحق رو تماما بهش م

 یو با همون تن صدا کشهیصورتش م یدستش رو رو

 :پرسهیم ریحر یربط به حرف ها یب شیقبل

 اریپالتوت رو درب ؟ستیگرمت ن_

به دور  شترینداشت پالتو رو ب یقصد نیکه همچ ریحر

 :دهیو سر تکون م چهیپیخودش م

 خونه خوبه. ینه هوا_

 ؟یپس چرا قرمز شد_

 

 کنهیپر اخم بهش نگاه م ریحر



 لحظه سردمه.  نیوگرنه االن تو ا ینیبیتو اشتباه م_

 

 زیم یرو که رو جیتمام کنترل پک یهم با بدجنس ازیآ

 برهیو دما رو باالتر م دارهیکنار مبل بود برم

 شهیدختر، االن خونه گرم م یپس چرا زودتر نگفت_

 نگران نباش.

 

و تو  رهیگینگاهش رو پرحرص تر از قبل ازش م ریحر

 ارمیپالتو رو درنم نیبخارپز هم بشم ا" گهیدلش م

 "مطمئن باش

  

 



 ؟ینگفت کیحواست هست بهم تبر_

 

 :زنهیلب م حواس یمثال ب ریحر

  ؟یجد_

 یرو یو طرح لبخند رهیگیم واریاش رو از د هیتک ازیآ

 بندهیلبهاش نقش م

 .یستیگرفتن رو هم بلد ن دهیناد_

 

 :دهیجواب م یضربت ریحر

 .رمیبگ ادی کنمیدرسته اما دارم تالش م_

 

 :ادیباز هم جلوتر م ازیآ



 .ارمیدلت رو به دست ب تونمیم یکن چطور مییراهنما_

چه  ی. ولیاریکه دلم رو به دست ب ینیبال افقط دن_

خشک و  یمعذرت خواه کی یهنوز حت یوقت  یجور

 ؟یهم ازم نکرد یخال

 

رو  ازیآ یلبها یلبخند رو یجا یجد یو نگاه اخم

  رهیگیم

 یبه دختر شتریشناخت ب شنهادیچرا به خاطر دادن پ_

 کنم؟  یمعذرت خواه دی،با میکه چند ماهه باهم دوست

 

 زنهیم یباور تک خنده انا ریحر



 شنهادیکه واقعا بهم پ یانگار خودت هم باور کرد_

 ؟یداد

 ر؟یباور کنم حر دیچرا نبا_

 

 ازیآ ییکم آورده از پررو شهیکه انگار مثل هم ریحر

 دهیتو هوا تکون م ی،دست

 یدونیخودت هم خوب م ؟یاونقدر چرا چرا نکن شهیم_

 کیان اون روزت تو دفتر اشک یقصد تو از حرف ها

برات  یلیبردن تو اون شرط خ ایبود. حاال  گهید زیچ

 داره. قتیکه تو ذهنمه حق یحدس ایمهمه و 

 

 :پرسهیشده ،بالفاصله م زیر یبا چشم ها ازیآ



 بهت گفته؟ یزیاشکان چ ؟یچه حدس_

 

. به نظرش خورهیبزنه رو م خواستیکه م یحرف ریحر

دو  نیرفتار مشکوک ب لیفرصت بود از دل نیاالن بهتر

بزنه  یدست هی نکهیا ی.پس براارهیپسر خاله سر درب

 اندازه ی،شونه باال م

بهت  یزیچ ستیچون به هر حال قرار ن ستیمهم ن_

 بگم.
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 خوادیم دونستیو م شناختیرو خوب م ریکه حر ازیآ

کنه، مقابل نگاهش که همچنان برگشته  یکش رزبونیز

 رهیگیم رون،قراریو نامعلوم ب کیتار یبود به فضا

راجع به اشکان حرف بزنم اون  خوامیچون منم نم هیعال_

هم دلتنگش بودم  یلیکه اتفاقا خ یدختر یهم وقت

 .شمهیپ

 .ازیبس کن آ_

 

بره  یقدم خوادیم یناخودآگاه پچ زده بود و وقت یلیخ

با  ازیعقب و از مرد خطرناک مقابلش دور بشه ،آ

 شهیمانع مگرفتن دوطرف کمرش ،



 یتو مهمون دنتید یپنجره به هوا نیهم یجلو شبید _

ساله حرف زدنمون رو تصور  ١٨ یپسرها ههیداشتم شب

نقطه رو به روم  نی.چرا االن که درست تو همکردمیم

 بس کنم؟ دی،با یستادیا

  

هاش تالش  دهیسست شده از شن یبا دل ریحر چارهیب

اره اما پاهاش رو پس بزنه و پا به فرار بذ ازیآ کنهیم

رو نداشتن که مسلما اگر هم داشتن  یکمک چیقصد ه

 .دادیاجازه رو بهش نم نیا ازیآ

 

جلو نره و  نیاز ا شتریب ازیاندازه تا آ یم نییرو پا سرش

بود  دهیمدت دور دلش چ نیکه تو ا یدفاع واریهمون د



تر از قبل نکنه با حرف ها و  رانیرو هرلحظه و

 حرکاتش.

 

اجازه رو بهش  نیو ا ارهیه اش رو باال ماما چون ازیآ

 رو قطع کنه شونیکه ارتباط چشم دهینم

 گفتنتم. کیمن همچنان منتظر تبر_

  

زبونش  کردیم شیعصب ازیکه آ یکه انگار تا وقت ریحر

 زنهیواضح به روش م یافتاد،پوزخند یبه کار م

جذاب و  کیزیکه صرفا به خاطر ف یگریبه باز_

 تونمی،نم رهیگیم یکار شنهادیپ شیونیلیم یطرفدارها



 میبگم. در ضمن ن کیهم تبر مرغیس افتیدر یبرا

 ب... دیساعتت تموم شد من با

 جذابه؟ کمیزیکه ف یپس قبول دار_

 پرسهیازش م شخندیسوال رو با ن نیا ازیآ

حرفش ناراحت  نیبده که از ا صیتشخ تونهینم ریحر

سوالش رو  نیهم یخوشش اومده برا شتریب ایشده 

 رهیگیم دهیناد

 برم. دیبا گمیم یجد_
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که بدون  میستین م،بچهیمن و تو دوتا آدم بزرگسال_

 .میقطع رابطه بزن میمشکلمون رو حل کن نکهیا

  از؟یآ یزنیاز کدوم رابطه حرف م_

 

تر از قبل  یعصب ریحر یکه هربار با حرف ها ازیآ

ن خودش براش مشکل واقعا کنترل کرد گهیو د شدیم

 دهیم ریحر چیپالتو پ یبه جثه  یبود، تکون

 یبه فرع یچیبپ ییخوایم گهیمسخره است. االن د_

رو خط بزن اما به شعور  زیانکار؟ باشه قبوله همه چ

 نکن. نیمن توه نیخودت و همچن

 



کم مونده  ازیبلند آ یکم یکه از لحن تند و صدا ریحر

 :دهیرو تکون م،درمونده سرش  ادیبود اشکش درب

و چالش رو  یباز کی زی.اما خب همه چکنمیانکار نم_

 . یبود که تو راه انداخت یکم کن

 

پر شده و لحن لرزونش کالفه  یچشمها دنیبا د ازیآ

 :گهیتو بغلش و م کشدشیم

،پس چرا  یگیاونقدر ساده بوده که تو م زیاگر همه چ_

 ؟یکنیم هیگر یدار

 



و  ازهیآ ی نهیبه س دهیبکه چس شینیدرمونده از ب ریحر

عقب  تونهیبزرگش نم یتو دستها دهیچیپ

 :زنهیلب م یبکشه،همونجور

 نکردم. هیگر_

 

،چشمهاش رو بسته بود و  زدیمست م یکه کم ازیآ

اش  نهیس یرو ریحر ینفس ها زیناچ یداشت با گرما

 :پرسهی،پچ مانند م شدیحالش عوض م

 گن؟یم یپرشده و لحن لرزونت چ یپس چشمها_

 

شکستن به زور  نیو وسط ا شکنهیبغضش م هوی ریحر

 :دهیجواب م



 تو بود. ریتقص زیهمه چ_
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هستش که من راجع  یهمون نظر نیا"بگه  خوادیم ازیآ

و در عوض  دهیم حیاما فعال سکوت رو ترج "به تو دارم

 .کنهیدر خودش حل م شتریو ب شتریرو ب ریتن حر

 

 یدوست و رابطه  نیاونقدر دلتنگ ا مدت نیا تو

به خودش  یحت گهیبود که د نشونیب بیو غر بیعج



 ریدلش رو بشکنه. الزم بود مدارا کنه تا حر دادیاجازه نم

 .ادیباهاش راه ب

احترام  ریحر یبا خودش گفته بود که به خواسته  بارها

در  ماتیتصم نی.اما خب اشهیو مزاحمش نم ذارهیم

 یوقت عمل چیو ه موندندیم ین باقگفت یهمون مرحله 

 .شدنینم

شفافش  یادیز یلبخندش و چشمها دنیامشب با د نیهم

تند  یهمه مدت ،ضربان قلبش به حد نیاونم بعد از ا

بگه  ریبه حر خواستیرفت م ادشیبود که اصال  دهیکوب

رو  مونیدوست دیو ق ستیوسط ن نیا یشرط چیه گهید"

 "میزنیهم م

 



 نیهمچ تونهینم دونستیوب مکه خودش هم خ البته

 شتریکه نصف ب یرو بهش بزنه. اون هم در حال یحرف

کرده و  ریدرگ یبیدختر به طرز عج نیافکارش رو هم

 نیبزرگ ا تینتونسته بود از موفق دیشد یبه خاطر دلتنگ

 روز هاش لذت الزم رو ببره.

 

دست هاش رو  ازیو آ دهیبه خودش م یتکون ریحر

 نهیکه بتونه صورتش رو بب یدر حد کنهیشل م یکم

اول شروع کنه به حرف زدن تا بدونه  ریحر خواستیم

 داشته باشه. یچه موضع دیبا

وقت داده بود که  ازیبه آ رهیهم با همون نگاه خ ریحر

 .ضشیزد و نق یرفتارها نیا هیتوج یبزنه برا یحرف کی



که  ییتا جا دنیخب هردو سکوتشون رو ادامه م که

 نیو ح ازیآ ی نهیس یرو گذارهیدستهاش رو م ریحر

 :گهیو م کشهیرو باال م شینیپس زدنش،آب ب

 بذار برم. ستیحالم خوب ن_

 .ستیمنم حالم خوب ن_

 

 کنهیاخم م ریحر

 .یکه مست دونمیبله م_

 ر؟یبودم،حر دنیکاش فقط مست نوش_

 

 رهیتنها با نگاه خ ریصداش زده بود و حر بیعج یلیخ

 ش رو بزنه.که منتظره حرف دهیاش نشون م



از موهاش که کنار صورتش بود رو نرم  یدسته ا ازیآ

 .کنهیلمس م

رو تجربه  ییمدت با دور شدن و نبودنت ،حس ها نیا_

از  ستمیبلد ن گمیکردم که از درکشون عاجزم. بازم م

روز گذشته عالرغم  ٢٠بگم  تونمیم یول ارمیدلت درب

 یخوب یرو برام رقم زد،روزها یبزرگ تیموفق نکهیا

 دهیفهم دیاالن با یداشت یآدم شناس ینبودن. تو که ادعا

 شهیکه من رفتار و منظور پشت همون رفتارم هم یباش

 باهم تضاد دارن. 

 

 یحرف ها دنیشن یتماما گوش شده بود برا ریحر

که  ییخوشرنگ موها یبه همون دسته  رهیکه خ یازیآ



که  زدیم یی،داشت حرف ها چرخوندیانگشتانش م نیب

 .کردیرو بد و بدتر م ریروز حر حال و

از  یهم حال بهتر ازیآ نکهیخوشحال باشه ازا دونستینم

که  ییها دهیسردرگم بمونه از شن ایخودش نداشته 

مبرم به ساعت ها مرور کردن و تفکر  اجیهضمشون احت

 داشت.

 رسهیبه ذهنش م یسوال هوی

 ؟یبه کجا برس ییخوایحرف ها م نیبا ا ازیآ_
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از اون حال  یکم ریحر تیسوال پر از جد نیبا ا ازیآ

 رونیانگشت هاش ،ب نیب یشده با موها یهپروت قاط

 ریو ز کشهیعقب م یو پس از گرفتن نگاهش قدم ادیم

 :زنهیلب پچ م

ندارم  فتهیکه داره اتفاق م یزیاز چ یدرک چیخودمم ه_

 .خوامیم یتا بفهمم چ

 

لب  یتلخه رو یلبخند ههیشب شتریکه ب یپوزخند ریحر

 ازیآ یشگیهم یرفتارها نیاز ا بندهیهاش نقش م



از  یالکل تو خونت دار ریکه تحت تاث یبرعکس توئ_

 یذاریم هیاحساسات به قول خودت دست نخورده ات ما

 .خوامیم یچ دونمی،من م

 

 نکهیبدون ا نباریو ا کنهیدوباره فاصله رو صفر م ازیآ

 :گهیم یرو پنهون کنه اخطار تشیش کنه عصبانتال

با همون سکوت  خوامی.االن فقط مریتلخ نشو حر_

 .میتا هردومون آروم بش میمعروفمون با هم حرف بزن

 

با  ی. مخالفتشنیبازهم بدون اجازه پر م ریحر یچشمها

مرد پرتوقع مقابلش نداشت و چه خوب  یخواسته  نیا

که  خونهیاز اشکش مپر  یرو از ته چشمها نیا ازیآ



اش که  نهیبه تخت س چسبونتشیمحکم تر از قبل م

 یرو به مرحله  ریحر یو تندش اشک ها عیکوبش سر

 .رسونهیم دنیبار

 

که  دونستنیخوب م یلیرو خ گریهردو حال همد انگار

 ههیشب رنیگیم یانرژ گریدر سکوت از همد یلحظات

درس  یساعات خسته کننده  نیب حیزنگ تفر کی

 .اتیاضیو ر کیزیف

 

رو عوض کنه و  ریحر یحال و هوا یکم خوادیم ازیآ

که شال افتاده دور گردن رو با دستش باز  یدر حال

 :گهی، م کنهیم



 مطمئنم گرمته. گهید نباریا_

سرکشش رو از  یخطاکار دستها یآدم ههیشب ریحر

 .ارهیم نییپا ازیکمر آ یرو

 عقب. یخوبم البته اگر بر_

 

که شالش رو پرت کرده بود  یبا همون دست ازیآ

 دنیبه د کنهیو مجبورش م رهیگیکنارشون چونه اش و م

 لبهاش. یخودش رو قینگاه عم

 کیبکنه اما اگر تنها  ینداشت بدون اجازه کار قصد

االنش هم انگار مسخ شده بود  نیکه هم ریاشاره از حر

 بود. یجلودارش نم یزیچ گهید د،یدیم



و  یکنینگاهم م ینجوریا یپس از اون همه دلتنگ نیبب_

 نی.ایشکونیکاسه کوزه رو سر من م یبعد هم همه 

 عدالته؟

 

و سپس با اخم چونه  کنهیاولش گنگ نگاهش م ریحر

 کنهیگرمش رها م یادیز یانگشتها نیاش رو از ب

 ادیخوب  یلیخ نباریسر رو ا یجهت اطالعت ضربه _

 زهیبا ارزش و جا کیزیگرفتم. پس بهتره مراقب ف

 .یباش نتیآفر
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و ضمن محکم تر کردن دست هاش  خندهیبلند م ازیآ

 :زنهیلب م فشیدور کمر ظر

هم  نقدریخب نگفتم ا یدرسته گفتم تلخ نباش ول_

 .یباش نیریش

 

 دنیلرزون دلش رو که از شن یبه زور دست و پا ریحر

 شدنیشتن شل مدا ازیحرف ها و لحن خطرناک آ نیا

 :گهیو با حفظ همون اخم م کنهمی ،جمع و جور



از  یخبر یفهمیم یمطمئنا ضربه رو نوش جان کن_

االن  نیجنتلمن هم کی. پس بهتره مثل ستین ینیریش

 خونه. یمن رو برسون

 

 دایپ ریحر یوسط حرف ها یانبریم ازیآ شهیهم مثل

 :دهیسر تکون م یو با چشمک کنهیم

ما وارد  ی. االن که شما موافقت کردرسونمیالبته که م_

منم به قولم عمل  میبش گهیشناختن همد شتریب یرابطه 

 .کنمیم

 



بتونه  نکهیاما قبل از ا شنیدوباره جمع م ریحر یها اخم

لبهاش  یانگشت اشاره اش رو رو ازیبگه آ یزیچ

 .گذارهیم

من عادت کردم خودم جوابهام رو از پس حرف ها و _

 نکهیعالرغم ا ی. وقتارمیدربمعکوست  یواکنش ها

 نقدریتو ا ستیاز رفتن ن یخبر مینرس جهیگفتم تا به نت

 میمستق ریکه غ فهممیمنو برسون خونه م یگیم یعاد

 ک... ارمیو من به روت نم یموافقتت رو اعالم کرد

 

داره  غیبا ج ینامفهوم که شباهت کم ییبا صدا ریحر

 زنهیو محکم عقبش م کنهیحرف هاش رو قطع م

 اول. یسر خونه  یبرگشت شهیمثل هم_



و  یشیم یعصبان یاریکم م یتو هم طبق معمول وقت_

 .یفرار کن ییخوایم

 

 شتریکه روز به روز ب ییهمه پررو نیناباور از ا ریحر

تا شالش رو برداره  شهیو خم م دهیتکون م یسر شدیم

اون طرف  کنهیو پرتش م دارهیزودتر برش م ازیکه آ

 تر.

 گذارهیمن هم سد شده و نم یهاته که جلورفتار نیهم_

 باهات راحت باشم.

 



و  کشهیم شیشونیپ یکف دستش رو چندبار رو ریحر

 یلحظه اومده بود رو نیکه اول یآخر سر همون جواب

 کنهیم انیزبونش رو ب

دلت  یاجازه بدم هرکار یعنیراحت بودن از نظر تو _

که  یاز اتفاق یدرک چیه یو بعدش هم بگ یبکن خوادیم

بخوام مخالفت کنم  یآخرسر هم وقت ؟یندار فتهیداره م

دوستانه رو  یکه رابطه  یعقب افتاده و آدم یبهم بگ

 ،آره؟یهضم کن یتونینم

 

صداشون نبود.انگار نه  یحواسشون به تن باال چکدومیه

 .گرفتنیداشتن از بغل هم آرامش م شیانگار چند لحظه پ
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از  رهیگیم یلحظه رنگ دلخور کی یبرا ازیآ نگاه

گفت  شیچند لحظه پ ی. وقتریآخر حر یحرف ها

رو گفته بود  تیواقع "ندارم خوامیکه م یزیاز چ یدرک"

 .یبه سواستفاده گر کردیداشت متهمش م ریاما حر

برداشتن شالش  نیح ریحر یبه حرکات شتاپزده  رهیخ

 کنهیشلوارش مشت م بیجدست هاش رو ته  ن،یاز زم

 :گهیم شیپ قهیو آروم تر از چند دق



اگر  ؟یاعتقاد دار یگیم یکه دار یزیخودت به چ_

 کنمیمن ازت سواستفاده م یدرصد شک داشت کی

 یاومد یمست هم هستم باهام م یدونستیم نکهیعالرغم ا

 خونه ام؟

 

 ازی. و آمونهیحرکت م یشالش ب یرو ریحر یها دست

 :دهیگفتن نداره ،ادامه م یبرا یفحر نهیبیم یوقت

و خود  یمنظور اصل نیمن چقدر خوب تضاد ب ینیبیم_

حرف ها درسته  یکسری.گفتن فهممیحرفت رو م

 نباشه. یالزام تونهیم یاند ول یضرور

 



کدوم حرف هاست.  ازیمنظور آ دونستیخوب م ریحر

مورد به شدت مخالف هم بودن چون  نیخوب در ا یول

کامال  یضرور یهمون حرف ها به نظر اون گفتن

 .ومدیم یالزام

 

زدن و  جیگ یدر مرحله  ریحر شهیمثل هم دونهیم ازیآ

سمتش اما  دارهیبرم یدو دوتا چهارتا کردنه. پس قدم

 باال  ارهیکف هردو دستش رو م ریحر

و  کنمی. هربار که رو خودم کار مازیآ کنمیخواهش م_

له ات باز سر و ک رسمیم تیواقع تیبه شناخت شخص

تمامش رو آوار  یشن یقلعه  کیو مثل  شهیم دایپ

رو به جاش  خوادیکه دلت م یزیو اون چ یکنیم



و  یستی،خودت هم ن ستمین ی. من آدم کودنیگذاریم

 ... م...ی... ولیول یدونیخوب م یلیحال االنم رو خ لیدل

 

اما بازهم  کنهیادامه حرف زدن رو براش مشکل م بغض

 کنهیم به زور حرفش رو تموم

 یو دور خوامیم یچ دونمیمن برعکس تو خوب م_

 که... هیزیکردن از تو همون چ

 چرا؟_

 

 یسوال یتک کلمه  نیبا ا ریحر ی مهینصف و ن نطق

بود،به کل  دهیکه با حرص وسط حرف زدنش پرس ازیآ

 شهیم کیبهش نزد یقدم ازیو آ شهیکور م



ه. خون رسونمتیو م شمیسوالم رو بده قانع م نیجواب ا_

 ؟ییخوایکه م هیزیکردن از من همون چ یچرا دور

 

 ییخوایم یعنی"نوک زبونش که داد بزنه  ادیم ریحر

 ستین ادتی یزیچ یبگ
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سوال رو که تهش  نیدر اصل قصد جواب دادن به ا اما

 خوادیصاحابش ،نداشت. پس م یدل ب ییبه رسوا دیرسیم



 دنیبا کش ازیاما آ یو بره سمت در ورود برگرده

 شهیدستش مانع م

 کی دیکردن از من با یزود باش بگو چرا دور_

 انتخاب باشه برات؟ 

 

 :دهیبا داد جواب م ریحر

 .ییخود تو نیچون مسئول حال االنم هم_

 

لبش  یو اون کج خند گوشه  ادیبازهم جلوتر م ازیآ

ته بود ساکت که چرا نتونس زنهیم شیرو بدتر آت ریحر

 بمونه.

 



مثل هر  ؟ینیب یحرفت م نیتو ا یخودت منطق ریحر_

 هویمطابق عرف دادم و تو  یشنهادیبهت پ یا گهیمرد د

کار من  نیا ی.کجایراه ها رو به روم بست یهمه 

 یمسئول حال به قول خودت ،بد االن توئه؟ اگر به جا

 یواکنش نیبازهم همچ دادیرو م شنهادیپ نیمن اشکان ا

  ؟یدادیشون من

 

 زمان هم  حرف ها اونقدر جلو اومده و نیزدن ا نیح

 یبدنه پشت پیک ریعقب رفته بود که پشت حر رحری

 یدور شدن از چشمها یبرا یراه گهیو د شهیمبل م

 نداره. ازیپرنفوذ آ



 گذارهیبزرگش م یشونه ها یهر دو دستش رو رو کف

 شدنش بشه  کینزد شتریتا مانع ب

 به اشکان ندار... یبطبحث االن ما ر_

. اون روز اگر من جلوشون یتو خبر ندار یربط داره ول_

 ییدادم دوتا شنهادیکه قبال بهت پ کردمینم یباز لمیف

بگم  دیبهت بدن و با یشنهادیپ نیبرنامه داشتن همچ

 هیحاش کیپشت کارشون هم درست کردن  یهدف اصل

به  و دیجد یپروژه  ییبزرگنما یبود برا مونیپر و پ ی

ها از  یساز هیجور حاش نیا. شترشیطبع فروش ب

 .مانهیآرزو و پ یتخصصات اصل

 



نرم  ازیآ یشونه  یو از رو شنیشل م ریحر یها دست

 یلیخ تونستیلحظه ذهنش نم نیافتن. در ا یم نییپا

 نیبده که ا صیتشخ تونستیم یخوب پردازش کنه ول

حرف ها به آرزو و شوهرش آره اما اصال به اشکان 

   .خوردیمن

 

 شیختگیمتوجه بهم ر ازیتا آ دهیدهنش رو قورت م آب

 نشه 

 ازت تشکر کنم؟ دیاالن با یعنی_

 

و  کنهیم پیک فشیتن نح یکل تنش رو رو ازیآ

 یدست راستش گلو یهمزمان که با پشت انگشت ها



موهاش و لمس  یرو یافتاده از شال شلخته  رونیب

 :پرسهی،م کنهیم

موضوع هر  نیا ؟یکنیون مپنه یدار یرو از ک یچ_

 ینکن جلو ی.پس سعکنهیم یرو ناراحت و عصب یآدم

 نمونیب ریاگر مس یچون حت یبروز بد یا گهید زیمن چ

بازهم من طرف تو بودم و  یرو هم بالک کرده باش

 هستم.

 چرا؟_

 

پس از چند لحظه  ازیبود و آ دهیپچ مانند پرس ریحر

از سر  رو ریحر یگلو یمکث دوباره حرکت دستش رو

 :دهیو جواب م رهیگیم



 میما االن تو رابطه هست نکهی.و ایواضحه.چون برام مهم_

 منه. ی فهیو محافظت ازت وظ

 

 زنهیدستش رو پس م ریحر

 وجود نداره. یرابطه ا چیه_

 

که انگار کالفه شده با کف دست هل نسبتا  یجور ازیآ

هم به  شیجور نیکه هم ریو حر دهیبهش م یمحکم

 شهیاز پشت پرت م یبلند غینده بود با جزور سرپا مو

هم  ازیآ ادیبه خودش ب نکهیمبل سه نفره و قبل از ا یرو

 .نهیشیمبل م یرو
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 زنهیدستش رو پس م ریحر

 وجود نداره. یرابطه ا چیه_

 

که انگار کالفه شده با کف دست هل نسبتا  یجور ازیآ

هم به  شیجور نیکه هم ریو حر دهیمبهش  یمحکم

 شهیاز پشت پرت م یبلند غیزور سرپا مونده بود با ج

هم  ازیآ ادیبه خودش ب نکهیمبل سه نفره و قبل از ا یرو

 .شهیو مانع بلند شدنش م نهیشیمبل م یرو



مبل سه  یتو اون حالت ناجور که سر و ته رو ریحر

بود  دهیمبل دراز کش یبه پشت زونیآو ینفره با پاها

 توپهیخندون م ازیبه آ یعصب

 برو کنار بذار بلند بش.. ؟یشد وونهید_

 

 لبهاش یرو گذارهیدستش رو م ازیآ

 .شنومیم ینزن آروم هم بگ غیج_

 

،پاهاش  دهیرس یاعصاب یکه انگار به ته ب یجور ریحر

اون  کنهیرو پرت م ازیو دست آ دهیرو محکم تکون م

 زنهیطرف و داد م

 .ازیآ_



 

و  دارهیاش برم نهیس یتعجب دستش رو از روم ازیآ

 کنهیوحشتناکش فورا تالش م یبا همون اخم ها ریحر

مبل رد  یپشت یپاهاش رو از رو یاما وقت نهیدرست بش

و اون هم با قفل کردن  فتهیم ازیرسما تو بغل آ کنهیم

اعصاب  یمخمل پوش دختر ب یدست هاش دور پاها

 .کنهیکنارش دوباره قفلش م

همه  نیا ینیتو بغلم بش ییخوایم یگفتیاول مخب از _

 بود. یو داد واسه چ غیج

 



 یبا همون موها ده،یفا یخسته از سر و کله زدن ب ریحر

به  دهیم هیراستش رو تک یتو صورتش شونه  یشلخته 

 :زنهیمبل و لب م یپشت

 ام؟ یچقدر عصب ینیبی.نمیکنیم تمیاذ یدار ازیآ_

 

کنار زدن  نیو حسمتش  کشهیخودش رو م یکم ازیآ

 :گهیخوشرنگش، م یموها

 نیا ییکه بخوا ی. تا وقتیریگیسخت م یخودت دار_

 .نهیوضع هم یرو انکار کن نمونیآرامش ب

 یگذاریم میهم رو بشناس شتریاگر من قبول کنم ب یعنی_

 برم؟



منظور اون همه حرف زدنم  یفهمیم یتازه االن دار_

 بود؟ یچ

 م؟یرسیه کجا مآخرش ب میهم رو شناخت یخب وقت_

 

رو برنگردونه به  ریمکثش دوباره حر نکهیا یبرا ازیآ

 :دهیاول خط،جواب م

همون  یبرا میگذاریگرفتن در اون مورد رو م میتصم_

 موقع.

 

و با نشون  پرهیاز جا م یموضوع یادآوریپس  ریحر

 :گهیدادن انگشت اشاره اش م

 نداره. یبه اون شرطبند یربط چیرابطه ه نیو ا_



 

 :دهیو سر تکون م کنهیفکر م یکم ازیآ

رو بگم  نیگرفته بودم هم میدر واقع منم امشب تصم_

وسط وجود  نیا یشرط چیه گهیتو د یکه طبق خواسته 

 نداره.

 

 :پرسهیشده م زیر یبا چشم ها ریحر

 من؟ یفقط طبق خواسته _

 

سوال که مسلما به  نیدر رفتن از جواب به ا یبرا ازیآ

پاهاش  یو کامل رو کشهیرو م رینفعش نبود ، بدن حر

 نشونتشیم



گلوم مونده که هنوز بهم  خیها رو ول کن ب نیا_

 ؟ینگفت کیتبر
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 ازینفس به نفس آ یکینزد نیکه اصال از ا ریحر

 ی قهیمرتب کردن  نیکرد ،ح ینم یاحساس راحت

 :دهیربط جواب م یپالتوش ب

هم که داغون شد مطمئنم  می.گوششهیم رید یلیداره خ_

 االن نگرانم هستن.



 

ساعت  دنیباال و پس از د ارهیمچ دستش رو م ازیآ

 کنهی،راحت تر از قبل بغلش م

 نشده. رینگران نباش چون اصال د_

 

 یلیخ دیرو با زهایچ یسر کی کنهیفکر م هوی ریحر

 ارهیاالن روشن کنه باالخره نگاهش رو م نیرک و هم

 :گهیم یال و جدبا

 دیبا یشناسیمن رو خوب م یتو که اونقدر ادعا دار_

جور لمس کردنها و برخورد  نیکه ا یرو هم بدون نیا

 راحت رو دوست ندارم. یها

 



 ارهیاصال کم نم ریحر تیبا وجود جد ازیآ

رو رفع  مونیدلتنگ میکه االن ما دار یتو هم الزمه بدون_

 .میاز هم دور بود ماه کیبه  بیقر ی. ناسالمتمیکنیم

 

که سر و  ریحر یبرا ادیم نیریش یبه حد انشیب ی وهیش

 :زنهیو پچ م شهیم دایلبهاش پ یرو یفیلبخند ضع یکله 

 باور کنم دلت برام تنگ بوده؟ یعنی_

 

با همون لحن  ریاومدن گارد حر نییسرخوش از پا ازیآ

 :دهیجواب م یقبل

 یهم برا یا گهید یاگر هنوز بهت ثابت نشده مدل ها_

 اثباتش دارم.



 

 :گهیم یو اخطار کنهیبه زور لبهاش رو جمع م ریحر

 یاسالم یفاصله  یاالن بهت بگم که حق ندار نیاز هم_

 رو...

 

 کیبگه در عرض  یچ خوادیم ریحر دونستیکه م ازیآ

که از  یبوسه ا یو وسوسه  کشهیاش رو جلو م قهی هیثان

با همون مدل رو  خورهیموقع اومدنشون تو ذهنش چرخ م

 .کنهیخودش خاموش م سیخ یبوسه 
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 یحرکت مالکانه  نیمقابل ا تونهیم ریکه حر یکار تنها

اش و مشت کردن  نهیانجام بده ،چنگ زدن به س ازیآ

 و بس. درنگشهیسف راهنیپ یشمیابر یپارچه 

 یبا لبهاش باز داره جانیو پر از ه عیسر یبه قدر ازیآ

به دختر  یهمراه یحت ایمخالفت و  چیکه مجال ه کنهیم

 . دهیتو بغلش نم

بود  دهی. شندونستیدلتنگ بود و خودش هم نم چقدر

 نیاما نه تا ا گذارهیم ریکنترل رفتار آدم تاث یرو یدلتنگ

 حد.



به  شهیم ریصورت حر یسیمتوجه خ یهم وقت آخرش

 .کشهیعقب م دهیو ترس ادیخودش م

 

 من..._

که جون نداشت عقبش بزنه خودش بدنش رو  ریحر

حد و مرز  یداغ مرد ب یادیو از تن ز کشهیمبل م یرو

  شهیکنارش دور م

 یپوچ و ب یها یعذر خواه نیشـــش خسته ام از ا_

 اساست.

 

که طرح  یمبل و در حال یبه پشت دهیاش رو م هیتک ازیآ

 :گهیلبهاشه م یاز لبخند رو یفیضع



حال  نیا یبگم برا دیو با ریام حر یخودخواهمن آدم _

 .خوامیخوب االنم ازت معذرت نم

 

 دنیحالت با بوس دیچرا با"داد بزنه  خوادیدلش م ریحر

حتما  شناختیکه م یازیاما خب آ "من خوب بشه؟

و  شتریسوالش داشت و ب نیا یبرا یجواب آماده ا

 .گرفتیرو هدف م تشیشخص شتریب

 یروز هیورتت و مطمئن باش بزنم تو ص خوادیدلم م_

 .کنمیقرضم رو صاف م نیا

 

 یو از جا م زنهیتمام م تیحرف رو با جد نیا ریحر

 پره.



 ازیکه هنوز آ ی،جور یسمت در ورود فتهیراه م میمستق

 .رسهیاون به راهرو م ومدهین رونیاز شوک بلند شدنش ب

 

 رهیخودش رو به دستگ کنهیکه داره فرار م یآدم ههیشب

 یاز باال یاما همون لحظه دست بزرگ رسونهیدر م ی

  رهیگیدر قرار م یسرش رو

 .رسونمتیفرصت بده خودم رو جمع و جور کنم م_

 

مقابل  قایدق کینزد یو تو همون فاصله  گردهیبرم ریحر

 دهیصورتش سر تکون م

اونقدر زود از  یکه خورد یاون الکل ریتاث کنمیفکر نم_

 ...یسرت بپره.خودم م



فردا  یبرا مونهیکه رفتنت م یباشه خودت براگر قرار _

 عواقب جذاب پشت سرش یلنگ ظهر و کل
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کنار در که داشت  یبرد لمس یبه دستش رو رهیخ ریحر

 :دهی،آب دهنش رو قورت م زدیو تند تند م یتیکد امن

و تا خودت رو جمع  ستمیا یجا منتظر م نیباشه.هم_

 .میبر ییایب یجور کن

 



 یرو زنهیبدجنسانه اش رو دوباره سنجاق م شخندین ازیآ

 :گهیلبهاش و اشاره به سالن خونه م

 یلیبخورم خ نیریش یداغ و کم یقهوه  هیاگر بتونم _

 .امیبه خودم ب تونمیزود م

 

محترمانه بهش دستور داده بود براش  فهمهیخوب م ریحر

 قهوه درست کنه. 

 یو پلک زدن ها قیاز چند نفس عمرو پس  حرصش

 نیکه بشه از ا یتا وقت کنهیهم شده کنترل م یمداوم کم

 .رونیخونه بره ب



که با سرعت از کنارش  ستیدست خودش ن گهید اما

 نهیتو س کوبهیراستش رو محکم م یو شونه  گذرهیم

 اش.

 

 یچ نهیبرگرده و بب شهیهم باعث نم ازیپر درد آ آخ

بود که  دهیبشر د نیاز ا یازشده. اونقدر دودره ب

هاش هم اعتماد کنه چه برسه به  تیبه واقع تونستینم

 .شیشینما یرفتارها نیا

 ریکه راه انداخته بود ،ز یادیز یاز سر و صداها پس

 واریبه د هیکه تک یمرد اریو حرص درب رهینگاه خ

،باالخره قهوه رو  کردیداشت با چشم هاش وجبش م



 یدستمال یقهوه جوش رو که کنار یتو ماگ زهیریم

 سمتش رهیرنگ بود و م یکرم

 یاالنش هم کل نیهم قهوه ات ،زود بخور که هم نیا_

 د...

 .یزیرفت بر ادتیشکر _

 

و ماگ رو  کنهینگاه م شیالیخ یهمه ب نیبه ا ناباور

وسط  ی رهیجز یرو کوبهیمالحظه م یمحکم و ب

 :زنهیرد شدن از کنارش ،داد م نیآشپزخونه و ح

جا  نیخودت درست کن و بخور. منم امشب همپس _

 لیو فردا اون اتفاقات جذاب رو با کمال م خوابمیم

به خودت  کنمیم میکه نه تمام و کمال تقد میباهات تقس



دختر رو به زور تو خونه ات  کیهمه جرأتت که  نیو ا

 . ینگه داشت

 

و  ارهیحرص و حرف زدن پشت سر هم نفس کم م از

و باز هم  گردهیبرم هویخواب ها.  سمت اتاق فتهیراه م

 :زنهی،داد م ازیآ یمتعجب و جا خورده  ی افهیرو به ق

نشه  داتیهم بکش اون طرف خونه پ یزحمت کی_

 یپنجره  نیرو دارم که از هم نیا لیچون االن پتانس

و بعدها ادعا کنم داشتم از خودم  نییسالن پرتت کنم پا

 .کردمیدفاع م

 



که  یدختر یعیطب ریو غ کیسترینگران از حالت ه ازیآ

 دهیطول نکش قهیاز چند دق شتریب تشیعصبان چوقتیه

 سمتش. فتهی،راه م
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بتونه بهش برسه خودش رو پرت  نکهیقبل از ا ریحر اما

 .بندهیاتاق و در و محکم م نیتو اول کنهیم

 



 ریدلش گ یر روکه انگا یو نفس خورهیدر سر م کنار

و پس از چند  فرستهیم رونیکرده بود رو با شدت ب

لب پچ  ریز رهیگیکه ذهنش پردازش رو از سر م قهیدق

 :زنهیم

 .یخان ازیآ یخودت خواست_

 رو ؟ یچ_

 

 یکوتاه غیصداش اون هم از روبه رو ج دنیبا شن ریحر

 کشهیم

 داخل؟ یاومد یچ...چجور_

 



نشستن  نیلو و حج ادیاتاق م یکیتو همون تار ازیآ

 :دهیتخت وسط اتاق جواب م یرو

 رو خودم خواستم؟ یچ نمی. بگو بستیمهم ن_

 

،آروم لب  یهمه کشمکش و نگران نیخسته از ا ریحر

 :زنهیم

 باشه. زیبذار سوپرا_

اشاره  هی شمیممنون م ستمیپسند ن زیسوپرا یلیمن خ_

 .یبزن

 چه خوب._

 خوبه؟ یچ_



 دیرو بده با تی. گوشادیخوشت نم زیاز سوپرا نکهیا_

 .رمیتماس مهم بگ کی

 ریدوباره حر نکهیا یو برا شهیتخت بلند م یاز رو ازیآ

 کنهینکنه موافقت م یرو عصبان

  ؟یزنگ بزن ییخوایم یباشه، به ک_

 دنبالم. ادیکه ب یکیبه _

 

  نهیشیپاهاش م یمقابلش رو ازیآ

 .یکن زمیو سوپرا یبمون نجایقرار بود شب رو ا_

 



 نییتنش بود و هر دو با پا یآروم و ب نشونیب ی مکالمه

نرم  ریو حر دادنیولوم داشتن جواب هم رو م نیتر

 خندهیم

اون  یبمونم و نتوت نجایکه نکنه ا یدیترس کنمیحس م_

 .یریاتفاقات جذاب فردا رو بپذ

 

به  هیتک فشیظر یبه شونه  دهیچسب قایکنارش دق ازیآ

 نهیشیدر م

 ؟یبکن یفکر نیباعث شده همچ یچ_

 اتاق. واریو سوراخ کردن د تییهویآروم شدن _

 



رو  ریکه دل حر زنهیم یتنبل و کوتاه یخنده  ازیآ

  کنهیم یبیدچار لرزش عج

سابقه ات بود و سوراخ  یب تیترسم به خاطر عصبان_

موجوده  یکارها نیهم که خب از آسونتر واریکردن د

 من. یبرا

 

 سمتش  گردهیبرم ریحر

به  تیاون عصبان یهست یموجود رو مخچه  یاگر بدون_

 .ادیم یعاد یلینظرت خ

 

  "موجود رو مخ" کنهیلب تکرار م ریز ازیآ

 :گهیم یو جد ریسمت حر گردهیبرم هوی



 ستمیحرف ها بهت گفتم بلد ن نیمن قبل از تموم ا_

به قول تو رو  یرفتارها نیو هم ارمیدلت رو به دست ب

و نگه داشتنته تو  تدنید شتریب هیچند ثان یمخم فقط برا

 خونه بود. نیا

  

 گذارهیانگشتش رو م ازیبگه که آ یزیچ خوادیم ریحر

 لبهاش یرو

رو  یدلتنگ نیا لیکه دلتنگت بودم و اگر دل گمیبازم م_

 نهیا دونمیکه م یزی.تنها چدونمینم گمیم یبپرس ییخوایم

 .رمیو بشنومت و حست کنم تا آروم بگ نمتیکه بب

 



 ازیبود بازهم بغضش بشکنه ،دست آ که کم مونده ریحر

 :زنهیو پچ م دارهیلبش برم یرو با هر دو دستش از رو

 منم دلتنگت بودم اما._
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 ریحر

 

 

 من هم دلتنگت بودم اما..._



 

 حرفم رو تموم کنم گذارهینم

 کنهیاولت حق مطلب رو ادا م یشـــش همون جمله _

 نکن پشتش. فیاما و اگر رد گهید

 

جمله از اون  کیبا  هیثان یاک تونستیخوب م چقدر

 خر شدن خارجم کنه. یحال و هوا

 

و  کنمیدست هام گرفته بودم پرت م نیرو که ب دستش

 شهیمانعم م یبلند بشم ول خوامیم

 ؟یحرفت و بر ریز یبزن ییخوایم یجد_



استان بخونم تو اتاقت برات د امینه بابا تازه قصد دارم ب_

 تا خوابت ببره.

 

که  یبا اون دست یکه بلند بشم اما جور کنمیتالش م بازم

که آخرش  کشدمیاز پشت کمرم رو گرفته ،محکم م

بگم ،پچ  یزیچ نکهیتو بغلش و قبل از ا شمیپرت م

 :زنهیم

 ...ییایام.مثال ب یمن به کمترش هم راض_

 .یکنیم میعصب یباز هم دار ازیآ_

 

که نرم دست هاش رو از  ترسونتشینگار ملرزونم ا لحن

 .دارهیرو کمرم برم



رو  جانمیاتاق ه یکی. تارستمیا یزود تو جام م یلخی 

. رونیب رفتمیهرچه زودتر م دیچند برابر کرده بود و با

باور که واقعا دختر سست  نیدوباره و چندباره به ا

 .ارمیم مانیهستم ،ا یعنصر

 

ودش کنترل داشت. رو خ شتریمست بود از من ب مرده

و  موندمیتو اون بغل گرمش م گهید ی هیاگر چند ثان

ترش  یلعنت یرو با اون تن صدا شیلعنت یاون جمله 

 افتاد. یم یچه اتفاق دونستیخدا م کرد،یتموم م

 

 حالت خوبه؟  ریحر_

 



کنار  نی. حستادهیرو به روم ا نمیبیو م امیخودم م به

 :دمیدر ،جواب م یزدنش از جلو

 .شمیخونه خوب م میبرسوناگر _

 

 رمیم می. مستقرونیب ادیحرف دنبالم از اتاق م بدون

 .ستمیا یخونه و کنار م یسمت در ورود

 

 چیکه انگار ه یآروم،جور هایی قدم با لحظه بعد چند

تو چشم هام مشغول  رهیو خ شهیم داشینداره پ یعجله ا

 .شهیکتش م دنیپوش

کتش. دستم  بیج رو انداخته بود تو میگوش فتهیم ادمی

بگم کف  یزیبتونم چ نکهیاما قبل از ا رمیگیرو جلوش م



دستم و پس از وارد کردن  یرو گذارهیدست چپش رو م

 .کنهیبه انگشتهام در و باز م یفشار محکم

 .میبر_
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  کشمیم یخسته ا پوف

کار  نمیبده ببرو  میول کن دستم رو .خواستم بگم گوش_

 .کنهیم

 



و دستم رو محکمتر از قبل  زنهیآسانسور رو م دکمه

 انگشت هاش  نیب دهیفشار م

 کار بکنه. کنمیفکر نم_

 ادیبه دا...کامران زنگ بزنم چون قرار بود ب دیاما من با_

 شده و االن نگرانمه. رید یهم کل شینجوریدنبالم. هم

 

که  یهمون دستبگه با  یزیچ اینگاهم کنه  نکهیا بدون

داخل  دهیبالفاصله دستم رو ول کرده بود، هلم م

رو از  شی،گوش ییآسانسور و پس از بسته شدن در کشو

 سمتم. رهیگیو م ارهیشلوارش درم بیج

 

 خونه. رمیزنگ بزن بگو دارم م ریبگ_



 ه؟یمال ک یگوش نیاون وقت بگم ا_

اگر راحت  یدوستمه. ول یگوش یندارم بگ یمن مشکل_ 

 بگو مال راننده آژانسه. یستین

 

شدن  یجد نینگاهش به رو به رو بود. ا همچنان

داشته باشه و دلم  لیدل کی تونستیفقط م شییهوی

 رو ثابت کنم. نیا شتریو ب شتریب خواستیم

داره؟ بده اون  یشماره ا نیهمچ یکدوم راننده آژانس_

 چک بکنم. هیخودم رو  یگوش

 

 یشگیهم الیخیب ازیسمتم و مثال همون آ گردهیبرم هوی

 :گهی،م



 قبال امتحان کردم روشن نشد. _

 

 تو بازوش کوبمیم

 ؟یبکن یفضول شهیمثل هم یخواستیم_

 

 :زنهیمعروفش رو به روم م شخندین

 نکرد. یاری. اما خب شانس قایدق_

 

رفتن از  رونیب نیو ح نگیپارک میرسیلحظه م همون

 :گمیاتاقک آسانسور به ناچار م

 بده.رو  تیباشه گوش_

 .ادیب یزنگ بزن ممکنه کس نیتو ماش ریبگ_



 

موافقت  یبه نشونه  یو سر رمیگیرو از دستش م یگوش

 گهیعکس د هیپس فردا  خواستیدلم نم چی.هدمیتکون م

حضور " ههیشب یوحشتناک یترهایازم منتشر بشه با سرت

 "یخان ازیعارف در آپارتمان آ ریحر رهنگامید
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 یتو گوش ییدا یدو زنگ کامل نخورده که صدا هنوز

 چهیپیم



 بله_

 ریسالم منم حر_

تعجب نداشت اگر  ی،اصال جا فهممیمکثش رو م لیدل

رو شناخته باشه.به هر حال کارش  ازیآ یشماره  ییدا

 بود. نیهم

 

چرا خاموشه؟ چرا  تیدختر؟ گوش ییمعلوم هست کجا_

 ...یستین یتو مهمون

 

که مطمئنا تماما گوش شده بود تا  ازیبه آ ینگاه مین

 زنمیم ایاندازم و دل و به در یحرف هام رو بشنوه م



از دستم افتاد شکست.  یوسط مهمون میکامران گوش_

 ؟یخبر داد یبه کس ؟ییاالن تو کجا

 

گفتنم  "کامران" لیداره دل فهممیو م کنهیهم مکث م باز

به  شهیب همو خ کنهیخودش پردازش م شیرو پ

 داشتم. مانیا مییبودن دا زهوشیت

ازت نشه بهشون  ینه گفتم اگر تا قبل نصف شب خبر_

 دنبالت. امیآدرس بده ب نمی،من االن تو ماش زنمیزنگ م

 

 ییبا صدا ازیکه آ "آدرس" کنمیتکرار م ازیبه آ رهیخ

 :گهیرسا م

 خونه. رسونمتیخودم م_



 

 :گمیو آروم م رمیگیرو م یگوش ی دهنه

،من و برسون  مییدا یقرار بود شب برم خونه  شهینم_

 اونجا.

که آروم آدرس رو براش  کنهیو فقط نگاهم م گردهیبرم

 :زنمیپچ م یو تو گوش دمیم حیتوض

رو  زیدم در خونه اتونم.همه چ گهیساعت د میتا ن_

 .دمیم حیتوض

 

 الشیخ یبا اون حالت لم و ب نییپا ارمیرو م یگوش تا

 :پرسهیراحت م یلیخ یرانندگ نیح



 حیشروع شدن رابطه امون رو براش توض ییخوایم_

 ؟یبد

 

 نیماش یبه صندل دمیم هیچپم رو تک یبهش شونه  رهیخ

 :گمیو آروم م

رو خونه  میگردیاالن اگر بپرسم کدوم رابطه باز هم برم_

 اول. ی

 نباش. یصد در صد پس ماه_

 

 :پرسهی،م ینگاه میکه پس از ن کنمینگاهش م همچنان

 تو بحرم. یرفت یچرا اونجور ه؟یچ_



کامران لفض دوست پسر  شیاگر پ کنمیدارم فکر م_

 .یشیم یکنم چه شکل ادهیرو روت پ

 

 یو وقت خورمیتو جام تکون م رهیگیکه م یترمز شین با

عالمت سوالش عالوه بر حس  ی افهیق دنید گردهیبرم

 خنده. ریآنرمال بزنم ز یلیخ کنهیخورد شدنم وادارم م
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 هی. بعد از چندثانشهینم دنمیهم مانع خند بشیعج نگاه

که به  یو با لبخند شهیآروم آروم خنده ام کم و کمتر م

 :گمیلبم نگه داشته بودم، م یزور رو

 .یدیدیخودت رو م ی افهیکاش ق_

 من فقط شوک..._

ان بهت اشک گمی،م میراجع بهش بحث نکن گهید _

 تمام. یسپرده من رو برسون

 

 ریچون به زور داشتم اون مس گهینم یزیکه چ خوشحالم

چشمهام که امشب قصد خشک شدن  یلعنت یآبراهه 

 .کردمینداشت رو ،کنترل م

 "دیرو نگه ندار یچکسیه هیبا گر"خونده بودم  ییجا هی



که کنارم نشسته  یمرد نیا دونستمیواضع بود که م پر

پس خورد کردن  ستیودش مشخص نبا خ فشیتکل

 .ستین یاصال کار درست طیشرا نیخودم در ا

 

 

 

 دوارمی. امنمیبیرو م ییدا نیتو کوچه ماش چهیپیم یوقت

اصال دلم  شیساعت پ میرفته باشه باال. برعکس ن

 .نندیرو بب گهیهمد ازیبا آ خواستینم

 

 جاست، ممنون. نیهم_

 



،فورا در بدون نگاه کردن بهش  کشهیرو م یدست تا

 ی. جوابکنمیم یلب خداحافظ ریرو باز و ز نیماش

 . مونمیو منتظر جوابش هم نم شنومینم

که  ییدا یبرم سمت خونه  امیو م بندمیرو م نیماش در

 .ستادهیا بیپشت سرم دست به ج قایدق نمشیبیم

 ازیآ نیدر ماش یبگم صدا یزیبتونم چ نکهیاز ا قبل

 ادهیواقعا پ نمیبب گردمیو برم کنهیحواسم رو پرت م

 شده؟

 

 سالم آقا کامران._

 



که  ییبا همون دست ها ،یجد ینگاه میپس از ن ییدا

کتش مطمئنا مشت کرده بود ،کوتاه جواب  بیته ج

 :دهیم

 سالم._

 

دوستانه لبخند  یلیو خ ستهیا یبه من م دهیچسب ازیآ

 :زنهیم

خب من بازم خودم  یول میفکر کنم قبال با هم آشنا شد_

 .ریهستم دوست پسر حر ازی.آکنمیم یرفرو مع

 

باال رفته  یکه با ابروها ییبرق گرفته ها به دا مثل

و با اون زبون الل  شمیم رهی،خ کردیداشت نگاهمون م



دست چپش رو دور  ازیبزنم که آ یحرف خوامیشده ام م

 :دهیو ادامه م کنهیشونه ام حلقه م

به شما نفر  نیخبر رو اول نیاصرار داشت باهم ا ریحر_

 و البته... میبد دیهست کیبه هم نزد یلیکه انگار خ

 

و  کنهیحرفش رو قطع م یبلند یبا تک سرفه  ییدا

 ازیدست آ ریکتم ،از ز یآروم پس از گرفتن لبه  یلیخ

وسط  نیسمت خودش و رو به اون اخمش که ا کشدمیم

 :گهی،م کردیداشت حال بد دلم رو خوب م
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که  ی. ممنون از خبر جذابیخان ازیآ یخوشبختم آقا_

مناسب  طیشرا نیو ا نجایخب به نظرم ا یول دیبهم داد

 . ستین یگپ و گفت مهم نیهمچ

 

من  یتو چشم ها رهیجلو و خ ادیم یقدم کوتاه ازیآ

 :دهیرو م ییجواب دا

 یبه شما ضرورت یخبر نیدرسته کال دادن همچ_

 فهیوظ نیجان خواستم ا ریخب به خاطر حر نداشت.اما

 .زمیعز ری.شب بخرمیرو به عهده بگ

 



جوابش رو بده  ییمنتظر بمونه دا نکهیو بدون ا گهیم

 .رهیگیو گازش و م شهیم نشیسوار ماش رهی،م

 

حدش رو  نیخب تا ا یادبه ول یب یلیبودم خ دهیشن_

 .کردمیتصور نم

 :زنمیلب م زیو ر دمیدهنم رو قورت م آب 

 پ... کردیچون...فکر م_

 ادیافسار پاره کرد؟ کم مونده بود ب ینجوریا تمییپسردا_

 تو صورتم.

 ...ییدا_



. چون یدیم حیرو برام توض زیسوارشو. تو راه همه چ_

تا باهات متمدن  کنمیبه زور دارم خودم رو کنترل م

 رفتار کنم.

 

 

اون لفظ  دونستمیبود که نم نیا بتمیاول مص ایخدا آخ

 حیبراش توض یجور کی ایت پسر رو انکار کنم دوس

 .رهیبدم که بپذ

 

من رو  شیاحساسات لحظه ا ریتحت تاث ازیآ بازم

انداخت تو دردسر و در رفت. مثال خواست ثابت کنه 

 .نیتو ماش دهیکه از حرف من نترس



 

 یرفته بود ی. چرا اونقدر زود از مهمونشنومیخب م_

 متشخص؟ یآقا نیاون هم همراه ا

 

 زنمیاولم رو لب م روغد

 زود نرفتم._

به اشکان زنگ زدم که بگم چرا  ٩راس ساعت _

 .ی،گفت رفت یخاموش

 

 :زنمیلب پچ م ریز رهیو خ دمیدهنم رو قورت م آب

اومدم  یاز مهمون یباهام حرف بزنه. وقت خواستیم_

 دنبالم راه افتاد. رونیب



 خب._

 

بار  کی هیتو نگاهش که هرچند ثان رهیو خ گردمیبرم

جمله خالصه  کیرو تو  هیسمتم اصل قض گشتیبرم

 .کنمیم

رو  گهیقبول کنم همد دیگفت که بخوام و نخوام با_

 فرصت دادم. کیو من هم... بهش  میبهتر بشناس
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 یزده  خیسرد و  ی شهیرو چسبوندم به ش میشونیپ

و  بیشب اتفاقات عج یکیبه تار رهیاتاقم و خ یپنجره 

. کنمیچند ساعت گذشته رو تو ذهنم مرور م بیغر

بنده و  یرو لبم شکل م فیضع یلیلبخند خ کی یگاه

 .واریسرم رو بکوبم تو د خوادیهم دلم م یگاه

بذاره که نتونم بزنم  ریچرا اجازه دادم اونقدر روم تاث آخه

 .شیو لعنت قیعم یادیز یاون بوسه  یتو گوشش برا

ضد و  یرفتارها نیدختر راحت بودم که ا هیمنم  کاش

 آسون تر از االن هضم کنم.  تونستمیرو م ازیآ ضینق

  بود؟یم یآدم نیتجربه ام همچ نیاول دیچرا با ایخدا

 ازیبه اسم آ یکنار اومدنم با مرد گهیدرست م ییدا

 یلیخ ییرسه. تازه دا یمحال و ناممکن به نظر م یخان



ها و  دهیو فقط برحسب شن هدونیها رو هم نم زیچ

 نظر رو داد امشب. نیا قشیکم و البته دق یلیشناخت خ

 

 کباریکه اگر  دیبرام خط و نشون کش ریکل مس تو

بهش اجازه بدم اونقدر راحت لمسم کنه متمدن  گهید

 . کنهیو به روش خودش ادبش م کنهیبودن رو فراموش م

ت کار از لمس و دس یمن خبر ندار یساده  ییدا یا

وقته گذشته و متاسفانه من و دل احمقم  یلیشونه خ یرو

 اعمال زشت لب و دهنش. نیبه ا میهم عادت کرد

 نباریا گهیبا خودم خط و نشون بکشم که د هرچقدر

تو گوشش،بازم  زنمیبشه م کیبخواد اونقدر بهم نزد

و خدا  ستمیا یدل سست اراده ام مثل بت م رویمقابلش پ



لبهام رو ثابت نگه دارم تا بتونم حرکت  کنمیخدا م

 آبروم نره.

 

 فهممیو م امیبه خودم م کشهیام م قهیکه شق یریت با

و دارم  ستادمیسرد ا ی شهیش نیوقته کنار ا یلیخ

. آروم تو جام کنمیشب متر م یکیرو با تار میدلتنگ

 .کشمیراستم دراز م یو رو شونه  خزمیم

و  یکاوریخودم ذهنم رو ر الیاتاق به خ نیهمه تو ا نیا

کردم و همون مرد امشب  ازیبه اسم آ یاز مرد یخال

 ی...ولیهمه اش رو در عرض چند ساعت به باد داد. ول

 گفت دلتنگم بوده ...



کنترل کنم. آروم ته گلوم  تونمینم گهیرو د بغضم

 رو گونه ام. شهیو اشک م شکنهیم

 یوسط کم نی. اامیبه خاطر دلم کوتاه ب دیواقعا با دیشا

به دست آوردنش. ممکنه بتونم  یبرا کنمیش مهم تال

به اسم عشق رو  یریگذاشتم مس ریحاال که روش تاث

 کنم. یبهش معرف

 شه؟یم یپس غرورم چ اما

 دنیبه پشت خواب نیو ح فرستمیم رونیخسته ام رو ب آه

بگم شرط هنوز  تونمیم" دمیبه خودم م یشنهادیته ذهنم پ

 "تا ببرم کنمیمن تمام نشده و تالشم رو م یبرا

و  زنمیصورتم رو با کف دست پس م یرو یاشکها

 :زنمیم یلبخند



رفتن در  شیراحت پ یباشه برا تونهیم یشعار خوب_

 ام. چارهیدل سست و ب ریمس
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 میگوش یبه بهونه  خواستمیروز گذشته بود و م کی

دست هام  نکهیا یابهش زنگ بزنم اما دو دل بودم و بر

انجام ندن ،سخت  یسرخود تلفن رو برندارن و کار بد

 .کیبلند موز یمشغول نوشتنم تو اتاقم ،اون هم با صدا

 



 شیساعت پ میو مامان برعکس ن شهیدر اتاق باز م هوی

رو از داشتنم به روم آورده بود،  شیدیکه بازهم ناام

 :گهیمهربون م یلیو خ کنهیآهنگ رو تا ته کم م یصدا

 ریبلند آهنگ؟ بگ یصدا نیاز ا یدخترم تو خسته نشد_

 ت...

 ... یبرا هینقشه ات چ نباریا نمیدلم بگو بب زینه عز_

 

 پیپس گردنم ، دست از تا کوبهیکه م یضربه ا با

سمتش که تلفن  گردمیو پر اخم برم دارمیکردن برم

تکون دادن چشم و ابروش  نیسمتم و ح رهیگیخونه رو م

 :گهیم شیقبل بیو غر بین عجبا همون لح

 با تو کار دارن. ریجان ، بگ رینگران خودتم حر_



 

 یتو مهمون یاز بچه ها یکی ای یفکر که ممکنه ال نیا با

به اون  رهی. خ رمیگیرو ازش م یو گوش خندمیباشن، م

لب هاش تلفن رو کنار  یصدا یتند و ب یتکون ها

 :گمیم یو عاد ذارمیگوشم م

 بله_

نداره.سالم  ستیلفن خونه آپشن بالک لباز خوبه ت_

 خانوم.

تکون  یکه مامان سر ستمیا یو تابلو تو جام م متعجب

رو  کوبهیهم م یضربه ا یمشهود یدیو با نا ام دهیم

 از اتاق. رونیب رهیخودش و م یشونیپ

 شنومیکه دوباره صداش رو م دمیدهنم رو قورت م آب



 ر؟یالو حر_

  ؟یبا مامان گفت یچ ؟یبه خونه زنگ زد یبا چه عنوان_

 

 :دهیجواب م یجد یو کم کنهیمکث م هیثان چند

سالمه و  ١٨ کنمیحس م یزنیکه حرف م ینجوریا_

 رو دارم. یمزاحم تلفن کیحکم 

 

آروم  میشونیفشار دادن پ نیو ح نمیشیرو تخت م کالفه

 :گمیم

 ؟یداشت یبود. کار یمعن یسوالم ب خوامیمعذرت م_

 

 رهیگیم یو سرحالدوباره تن باال  صداش



 و سالم االن تو دست هامه. حیصح دیگوش_

 کیبگم با پ خواستمیم ؟یدیممنون چرا زحمت کش_

 ببرم درستش کنم. یبرام بفرست

 یکه اگر گوش یدونی. مستین کیاز پ یمتاسفم خبر_

و خودت  ییایب دیبا ییخوایبدون قفل صفحه ات رو م

 .یبرش دار

 

 تونهیمز نداره و مر میآورد که گوش یبه روم م داشت

و روش  ریراحت توش بگرده که خب مطمئنم قشنگ ز

 :گمیو م دمیصداش م طنتیکرده. دل به ش

 وسط سالن خونه ات؟ زیم یالبد از رو_



.البته اگر تا رونمیو منم االن ب نهیتو داشبرد ماش نبارینه ا_

 یهمون رو شهیم نهیتنها گز شیببر ییایقبل از غروب ن

 ه ام.وسط سالن خون زیم

 

باهاش برم  خواستیازم م میمستق ریبچه زرنگ.غ یا

 .رونیب
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 ارمیبه روش م یبا بدجنس منم



 رون؟یب امیباهات ب یکنیازم درخواست م یدار_

 

 کنمیرو از پس حرف زدنش کامل حس م لبخندش

 کردم؟ یدرخواست نیمن همچ_

 کردم.برداشت  ینجوریمن ا_

 .یحس کرد یکه اونجور یالبد دوست دار_

 

 :زنمیلب م بالفاصله

 ممکنه._

 که تعجب کرده.  دهیجواب دادن نشون م یبرا مکثش



 کنمیرو به روم نگاه م ی نهییلبخند بزرگم رو تو آ دارم

 :شنومیکه صداش رو آروم تر از قبل م

 نیکه ا کنمیرسما درخواست م یحاال که دوست دار_

 .یرو با دوست پسرت بگذرون یزمستونعصر سرد و 

 

تمام ترس و اضطراب اون  هوی برهیکه به کار م یلفظ

 ارهیم ادمیشب رو 

بود اون  ی.اون رفتار چیانداخت ادمیخوب شد  یوا_

گونه ام  یبوسم رو هیکامران؟ تازه  یشب جلو

 .یرفتیبعد م یکاشتیم

 

  ادیواضح تر از قبل م نباریا دنشیخند یصدا



 ادمی نباریاز بنده بود ا یخانوم کم کار ریرح دیببخش_

 که حتما قبل رفتن و جداشدن محکم ببوسمت. رهینم

 

که کش  کنمیدست چپم کنترل م یرو با انگشتها لبهام

 انین

 .یکرد ی.کار بدازیآ زنمیدارم حرف م یمن جد_

ساعت  میتو بهش فکر نکن. تا ن کنمیم ادیمن کار بد ز_

 دم خونه اتون. رسمیم گهید

 اونجا. ایب دمیکافه رو م هی. آدرس ستیالزم ن_

که برم  ستمیماست ن یمن از اون پسرها زمیمتاسفم عز_

 ...ایتا دوست دخترم م نمیتو کافه منتظر بش



رو بکار نبر لطفا. من  بیو غر بیالفاظ عج نیاونقدر ا_

 .نیهم میبشناس شتریو تو فقط قراره همو ب

 

 کنهیصداش کم م یالاز تن با یگرفته و آرومم کم لحن

و  یآورد خود تو بود نمونیالفاظ رو ب نیکه ا یکس_

کن مثل من عادت  یپس سع رفتمشیمن هم کامال پذ

 .دمی. پاشو حاضر شو رسیکن

 

که  دهیبوق آزاد نشون م یجوابش رو بدم صدا خوامیم تا

 دیبا یکه مامان رو چه جور فتهیم ادمیقطع کرده و 

کامال تابلوئه که  یوقت بهش بگم یکنم؟ اصال چ یراض

 .رونیبرم ب یبا ک خوامیم
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. کالفه شال کنهیم تمینگاه کردن مامان واقعا داره اذ طرز

 رو تخت  کنمیو پرت م

 .رمینم یینگاهم نکن ،اصال جا یاونجور_

 

و مشغول تا زدن شال بافت  نهینشیتخت م یرو لکسیر

 شهیو سبز رنگم م ینارنج



 ، من که حق دخالت ندارم. یهرجور راحت_

 

 زنمیو بلند صداش م زیآم اعتراض

 مامان_

 دیشا ؟ییایگفتم برام ادا م یکوفت، من مگه چ_

با  یکه خبردارم دار ارمیبه روت نم نکهیاز ا یناراحت

 رون؟یب یریم یک

 

 کشمیم رونیدستش ب ریو شال رو از ز دمیتکون م یسر

 .یاریمنونم ازت که به روم نمواقعا م_

وگرنه من مادر  یشناخت ری. تو من و دکنمیخواهش م_

 بدونم... دیرو با یزیچ هیام فقط... یبا درک یلیخ



 :گمیم فمیبرداشتن ک نیبگه پس ح یچ خوادیم دونمیم

زود  یلیخ دمیو قول هم م زمیعز رمینم یدور یجا_

 برگردم، خوبه؟

 

 :دهیرو تو هوا تکون م و دستش رونیب رهیاز من م قبل

 نمیهمه نش نیتا من ا یزدیاز اولش مثل آدم حرف م_

 مثل جغد نگاهت کنم بلکم زبونت باز بشه.

 

 دمیدیم رم،یکش اومدن لبهام رو بگ یجلو تونمینم گهید

رفتار  یمنطق کردیداشت تالش م ییدا ی هیکه به توص

 برام ارزشمند بود. یکل نیکنه و هم

 



 

دور اطراف خونه رو  کیو قشنگ  مبندیخونه رو م در

 نکهیو مثل ا نشیکردن ماش دایپ یبرا کنمیاسکن م

هم نداشتم در  یلی. از اونجا که موباستیازش ن یخبر

به قدم زدن و  کنمیآروم شروع م یاصل ابانیامتداد خ

 بزنم. دیو نبا دیکه با ییفکر کردن در مورد حرف ها

مون لحظه به حرف هام فکر کنم چون ه تونمینم ادیز

 رو ترمز. زنهیکنارم م

 فمهیک یکه انگشت هام بند دسته  یدر حال یهمونجور

سمت  ی شهیکه ش کشهیطول نم ادی. زستمیا ی، موقر م

 :دهیسر تکون م یو سوال نییپا دهیشاگرد رو م

 سوار شو. ؟یستادیچرا ا_



 نرفته؟ ادتی یزیچ انایاح_

 

باز خم شدن و  نیو ح رهیگیزود منظورم رو م یلیخ

 :گهی،م نیکردن در از همون داخل ماش

 مادمازل ،حواسم نبود. دیببخش_

 

 .بندمیو در و م شمیسوار م یناراض مثال

 ادیبه حساب نم یحرکت جزو اصول جنتلمن نیا_

 ،حواست رو جمع کن.

 خواست جنتلمن باشه؟ یحاال ک_

 

 زنمیبهش م یچشمک



 .شتریشناخت ب یشما، چون من بهت فرصت دادم برا_

 

 اندازه یابرو باال م یاصل ابونیتو خ دنیچیپ نیح

 ؟یدیم ماتومیبهم اولت یدار_

 م؟ی. کو گوشدیشا_

 .نهیتو داشبرد ماش_

 

و مشغول  دارمیرو برم نمینازن یو باز و گوش داشبرد

 .شمیدو روز م نیا یها امیچک کردن تماس ها و پ

 .ارهیپسره دو بار زنگ زده اسمش سام هیاز صبح _

 



 یو منم با بدجنس ستیاصال جالب ن گفتنش لحن

 میشونیرو پ زنمیگرفته بودم ،م ادیکه تازه  یدیجد

 .رمیقرار بود امروز باهاش تماس بگ ییوا_
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 .کنمیروم کامل حس م گردهیبرم یرو که ه نگاهش

 .شمیتلگرام م یها یو یمشغول چک کردن پ دوباره

 



که  نمیبیو دستش رو م شهیم دهیاز دستم کش یشگو هوی

 کتش. بیتو ج گذارهیرو م میبازهم گوش

 ؟یکنیم کاریچ_

باشه؟  یسرت تو گوش یه ییخوایم میباهم قهیدودق_

 م؟یکجا بر نمیبگو بب

 

 بردارم  بشیرو از ج لیموبا برمیم دست

 زنگ بزنه. یخودم،ممکنه کس بیتو ج ذارمیباشه بده م_

 

 :پرسهیتو دست راستش و دوباره م هریگیرو م دستم

 م؟یکجا بر ینگفت_

 



 کشمیم رونیبلندش ب یانگشتها نیدستم رو از ب یناراض

خونه  دیبا ۶وقت ندارم راس ساعت  ادیمن ز دونمینم_

 باشم.

 .یخوریم رونیزنگ بزن بگو شام رو ب_

 

 اندازم یباال م ابرو

 کیبرن و تو مأل عام با  خوانیاوهو ،سوپراستار م_

 ختر شام بخورن؟د

 چرا که نه._

 

 دمیتکون م ی، سر هیجد نمیبیم یوقت



 عاتیبازار شا ننمونیموها هرجا بب نیحرفشم نزن ،با ا_

 .رنیگیزدن رو از سر م تریو ت شهیدوباره داغ م

من تو پختن شام رو به عهده  یخونه  میریخب م_

 .یریگیم

 رو که اصال بهش فکر هم نکن. نیا_

 

ابروهاش،  نیب یکیبا اخم کوچو  کنهیمکث م یکم

 :گهیم

 م؟یکن کاریچ دیبابا االن با یا_

 

که همه  یاومدن با آدم رونیسخت بود ب چقدر

 . شناختنشیم



 :گمیو آروم م یصندل یرو دمیلم م شتریب دیناام

 موندنه.  نیماش یتو نهیتنها گز_

 

 فتهیم نیکه ماش یتا وقت میگینم یزیچ چکدومیه گهید

 .هیشگیمقصد همون پاتوق هم فهممیو ماتوبان  ریتو مس

چرا اونقدر " پرسمیو از خودم م زنمیم یلبخند ناخودآگاه

 "ام؟یدارم کوتاه م

 یوقت شهیهمچنان ادامه داره و بهم ثابت م سکوتمون

بحث کردن  یبرا یموضوع مییایباهم راه ب ینجوریا

 یحرف و سوال داشتم ول ی. البته که کلمونهینم نمونیب

داشتم تالش  ین بحث کار من نبود. نه وقتخب باز کرد



کنارش  نجایبهش نشون بدم که مثال به زور ا کردمیم

 نشستم.

بشم به اون صورتش که هر  رهیدارم برگردم و خ دوست

اون هم مثل  دادینشون م نیو ا کردیم رییلحظه فرمش تغ

 ریحر دیلحظه من نبا نیاما االن تو ا ره،یمن ذهنش درگ

 باشم.  یشگیهم

 

رو  نیماش یسکوت ناهنجار فضا میزنگ گوش یداص

رو  یو گوش بشیتو ج کنمیو خودم دست م شکنهیم

 .ارمیم رونیب

 اندازم  یاش هم شونه باال م رهیجواب نگاه خ در

 باشه. یتماس مهم دیشا_
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که  شمیمطمئن م نمیبیعمه رو که م یخونه  ی شماره

خب زشت  یجواب بدم ول نجایا خواستی. دلم نمارهیمسا

 لهیاونقدر پ اریداشت وگرنه سام یکار مهم دیبود شا

 نبود.

 :دمیجواب م پس

 بله_

 اعظم. یسالم بر الگو_



 

 :دمیاندازم و با خنده جواب م یم ازیبه آ ینگاه مین

 چه عجب. یسالم آقا سام_

 .سینامه نو لمیشماست خانوم ف یعجب که برازنده _

حنا خانوم  نمیلحن حسودت کامال مشهوده. بگو بب_

 خوبن؟

 

 گفتن عمه اسمش رو گفته بودم. یبه جا عمدا

 یعمه خانومتون هم خوبه و همچنان اصرار داره روز_

 ریمثل حر دیبا میکن یادآوریبار به خودمون  ستیب

 . میباش

 



 :دهیکه ادامه م دنهیفقط خند واکنشم

 دیگفتم شا یدیب نمجوا زنمیاز صبح بهت زنگ م_

خونه  یبا شماره  یشماره ام رو نشناخت یمشهور شد

 گرفتم.

ساعته  میشکسته بود همش ن میگوش یگمشو ، صفحه _

 ؟یداشت ی.کاردهیبه دستم رس

 دارم. ازیآره به شدت به کمکت ن_

 جور مقاله هات رو بکشم. امیب دینگو که باز هم با_

 .یبش ریسبب خ ییایب خوامیم نبارینه ا_

 

 :گمیکجام ، م کنمیکه فراموش م یجور متعجب



 مسببش بشم. دیکه من با هیریچه کار خ نیاوها ، ا_

 ؟ییبهت بگم.کجا یحضور دیبا شهینم ینجوریا_

 

رو  یکه مقابل سفره خونه ترمز دست ازیبه نگاه آ رهیخ

داده بود به در سمت راننده ،  هیو رو به من تک دهیکش

 :دمیجواب م

 کارت مهمه؟.رونمیاالن ب_

 دنبالت. امیم ی. هرجا هستیتا حدود یکم_

. شتیپ امی. من شب بییایب یکه بتون ستمین یینه جا_

 شه؟ینم

 



بهش  یو اخم کنهیحواسم رو پرت م ازیآ یکالفه  پوف

  کنمیم

 .ستین ینه مشکل_

 .نمتیبیپس شب م_

 بانو. ریباشه حر_

 

رو  نیدر ماش ازیآ "زیزبون نر"بگم  خوامیو تا م خندمیم

 :گهیو بلند م کنهیباز م

 کردم. خی،  ییایب ییخواینم زمیعز_

 



 یکه با بدجنس کنمیو الل فقط نگاهش م متعجب

به سکوت  دمی. حواسم رو مشهیم ادهیو پ زنهیم یچشمک

  اریسام

 الو_

 ر؟یحر ییکجا_

 

  رونیب دمیبشه برا من. نفسم رو م یرتیغ خوادیم نمیا حاال

 .رونیب میاومداز دوست هام  یسر کیبا _

 اون مرده ...با تو بود؟_

 



بگم نه و بحث و ببندم اما خب بهتر بود بهش  تونستمیم

 یلیشدن ،خ ادهیپ نیندم ، پس ح شتریدخالت ب یاجازه 

 :گمیم یجد

 ، فعال خداحافظ. میزنیخونه اتون حرف م امیشب م_

 

 لکسشیر ی افهیو رو به اون ق بندمیو محکم در و م تند

 :گمی،م ستادهیا نیماش یکه جلو

 ؟یچ یعنی نیا_
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 الیخیکه ب کنهیو همچنان فقط نگاهم م گهینم یزیچ

 رستوران. یسمت ورود فتمیو راه م شمیم

 سرمه . قاپشتیکه دق گهیقدم هاش م یصدا

راه  م،ینیشیتو محوطه م ایداخل  میریبپرسم م نکهیا بدون

،  نمیبش نکهیو قبل از ا اطیت همون تخت ته حسم فتمیم

 دارهیو مقابل خودش نگهم م رهیگیبازوم رو م

از خصلت هام رو با تو کشف کردم  یکسریمن  ریحر_

 .یدونیرو م لشیخودت هم دل

 



 شیحسود کردی. داشت اعتراف مهیمنظورش چ دونستمیم

لبهام رو  یپهن شدن لبخند رو یشده. به زور جلو

 :گمیم یو جد رمیگیم

 ههیتوج تونهیحرفت کار بد و بچه گانه ات رو نم نیا_

 یو ممکنه چه فکر هیاون پسر ک یدونیکنه. تو اصال نم

به  یتیبارها بهم ثابت شده اهم ازیراجع به من بکنه. آ

 .یدینم هیمن مقابل بق تیخورد شدن شخص

 

چفتم  قایو دق ادی. منمیشیتخت م یو رو زنمیم کنارش

 نهیشیم



سکوت  ریتو کل مس یخب وقت ی. ولیگیم تو درست_

 یگیم گهیپسر د هیو اونوقت مقابل من با  یکرد

 .خورهیبه ابهت و غرور دوست پسر بودنم برم یخندیم

 

 کنمیم زیهام رو ر چشم

مصرانه اعتراف  ی. دوما داریستیاوال تو دوست پسرم ن_

 ؟یمرد حسود کیکه  یکنیم

 

ن رستوران رفتن سمت ساختمو نیو ح شهیبلند م هوی

 :گهیسفارش ،م یبرا

 ییآشنا رتیبه اسم غ یبابا انگار کال با معقوله ا یا_

 شما خانوم ها. دیندار



 

 میبه کجا دار " کنمیاش با خودم زمزمه م افهیبه ق رهیخ

من تو دلم ضعف  یگیم رتیتو از غ از؟یآ میرسیم

 "؟یچ یعنیها  نیا ای. خداکنمیم

 یدیو ناام فرستمیم رونیب قیعم یرو با افسوس نفسم

 دهیناد کنمیم یبه قلبم رو سع زنهیچنگ م هویکه  یبیعج

 . رمیبگ

و  ارمیبه زبون ب خواستیکه دلم م یتمام اون کلمات مثل

که دلم  یی. مثال اون حرف هاگرفتمیاشون م دهیناد

فراموش  کردمیبشنوم و تالش م ازیاز زبون آ خواستیم

 کنم.



انتظارش رو  یچ رشیته مس دونستیکه م یآدم ههیشب

 .دادیاما همچنان ادامه م کشهیم

آدم ها وجود نداشت  نیبه اسم غرور ب یزیچ کاش

 ایخدا

بهش بگم حاال که دلم عاشقته،  تونستمیم ینجوریا

 نهمهیا لیعاشقش باش. آره وقتش بود اعتراف کنم دل

 بدون منطق بود. یکلمه  نیکوتاه اومدن هام فقط هم

 

 ؟یکنیم هیگر یدار ریحر_
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 شده. سیصورتم خ فهممیم امیخودم که م به

 :دمیچشم هام و کوتاه جواب م ریز کشمیدست م یعصب

 افتادم. یزیچ هی ادی_

 

 نهیشیو کنارم م ادیم

 .یومدیبهتر باهام کنار م میفقط دوست بود یانگار وقت_

 

 زنمیلب م آروم



عوض  نمونیب ستیقرار ن زیچ چی، ه میهنوزم دوست_

 بشه.

 وقته که عوض شده. یلیشده، خ_

 

سمتش تا جواب بدم که انگشت اشاره اش رو  گردمیبرم

 لب هام یرو گذارهیم

 شتریشـــــش با انکار کردن فقط بار دلت رو ب_

 .یکنیم نیسنگ

 ؟یانگار تجربه اش رو دار یزنیحرف م یجور_

 

پر شده ام پچ دوباره  یتو چشم ها رهیمکث و خ با

 :زنهیم



 .دیشا_

 

 یو سرم رو رو کنهیم کیخودش رو بهم نزد شتریب

 یبه اون گرما دمی. بدون حرف دل مخوابونهیشونه اش م

دست هام که انگار داشتن باهام حرف  یدست هاش رو

 .زدنیم

 

 

                              * 

 



دارم فکر  نشیبه دور شدن ماش رهیعمه خ یخونه  یجلو

با هم  قهیامروزمون رو سر جمع ده دق داریکل د کنمیم

 .میحرف نزد

حس  یدختر ب کیکنار اومدن باهاش در قالب  چقدر

 برام. شدیداشت هر روز سخت و سخت تر م

 

 کینسبتا تار ینگاه از کوچه  یگوش امکیپ یصدا با

 لیعمه ، موبا یبرگشتن سمت در خونه  نیو ح رمیگیم

 که خودشه. نمیبیو م ارمیم رونیب بمیرو از ج

 کنمیبازش م یقینفس عم با

 یلیدور موندن ازت سخت بود اما انگار بودنت کنارم خ"

 "سخت تره



 

 :زنمیپچ م فونیزدن آ نیو ح دمیتکون م یسر

از احساسات مثال دست نخورده ات  یستیالحق که بلد ن_

 .یاستفاده کن

 بود االن؟  یچ منظورش

حرف  یواسته احساسکه خ ایبفهمم حرفش بده  تونمینم

 بزنه.

 

 

 .رمیتو حر ایب_

 



و  دمیتکون م یبود که بالفاصله در و زده بود. سر عمه

 زتریرو کنار بزنم. چون عمه ت میحالت دپرس کنمیم یسع

 بشه. یراض یالک یحرف ها بود که با دو بهونه  نیاز ا

بهش نگفته  یزیدهن لق تا حاال چ اریاگر اون سام البته

 باشه.
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دارم  یو وقت ستادهیپله ها ا یکه باال نمشیبیرو م یسام

دهنش  پیز دنیاشاره به کش یه کنمیم یبا عمه روبوس

 .کنهیم

 

 طرفش کنمیرو پرت م فمیک

که  گمیباشه بابا به عمه نم ؟یزنیبال بال م یچته دار_

 .نجایا امیب یتو ازم خواست

 

تکون  یسر دیشونه اش و نا ام یرو رهگذایو م فمیک

 :دهیم

 یاز تو که سرباز عمه ات خوامیم یمیمن با چه عقل سل_

 کمک بکنم؟ یتقاضا



 

 کنهیاخم م یشی، نما یورود رینشون دادن مس نیح عمه

 نکهیخودت و قبل از ا میتو ت یببر یتونیرو نم ریحر_

 .کنمیرو بهش اعالم م میجا نظر منف نیبگه هم یزیچ

 

 خوامیکه انگار م یباال و جور ارمیهام رو م دست

 :گمیبرگردم برم ،م

جا عقب گرد  نیهم هیاصل داستان چ دونمیگرچه نم_

 ندارم. دنیعمه جان. چون من طاقت نه شن کنمیم

 



و مچ دستم  رهیساکت و اخمو م اریبه سام یغرره ا چشم

 میریو م کشهیپشت سر خودش م یظرافت چیرو بدون ه

 داخل.

 

 

                              *** 

 

 .اریعمه و صورت درهم سام یشدم به اشک ها رهخی 

عمه بهش اجازه نداده بود باهام  میکه شام بخور یوقت تا

نهار  زیم یتنها بشه و حرفش رو بزنه و االن که رو

آشپزخونه داشتم به حرف هاشون  یدر فضا یخور

خواد ب اریسام نکهیا یکجا کنمیفکر م کردم،یگوش م



خطرناکه که عمه بهش اجازه  نقدریبره سفر ا یمجرد

 .دادینم

 

  ؟یبگ یزیچ ییخواینم_

 :دمی،م یرو پس از تک سرفه ا یسام جواب

حرف ها  نیمهم تر از ا هیقض کردمیراستش من فکر م_

مخالفت سفت و سختت رو  لیدل شهیباشه. عمه جون م

 ؟یبهمون بگ

 

  کشهیرو باال م شینیآب ب عمه

و  زایبا اون آرمان هفت خط در مورد گرفتن و دمیشن_

 . زدنیکمپ و کوفت و زهرمار حرف م



 

مثل ترقه  اریندارم. سام یکنترل چیناخودآگاهم رو ه نیه

 :گهیو بلند م پرهیتو جاش م

دادم.  حیرو صد بار برات توض نیبه خدا سوتفاهم شده.ا_

آبروم رو نبر مامان.  رمیزشته من قول دادم باهاشون م

 رو خورد نکن. تمیصشخ

 

که باور  زدیداد م اریعمه رو صورت سام ی رهیخ نگاه

داشتم.  مانیبه زرنگ بودن عمه ا شهیو من هم کنمینم

و  زنمیکردنش نم یبر راض یمبن یحرف چیپس ه

 .کنمیرو اعالم م میطرف یهمچنان در سکوت ب



 یحرف هاست برا نیتر از ا یجد هیقض دونستمیم دیبا

رو  زیو همه چ کردیم دخالت نمعمو رضا ه نیهم

 سپرده بود دست عمه.

 . رونیب زنهیاز خونه م یعصب اریهم سام آخرش

ماساژ دادن شونه هاش ، آروم  نیو ح نمیشیعمه م کنار

 :گمیم

جوونه و کله اش  ریقربونت برم اونقدر بهش سخت نگ_

پر از باد. خب اگر دوست داره مهاجرت کنه از راه 

 ...یکمکش کن یقانون

 هیتو مملک خودمون نتونسته  نیاصال حرفشم نزن. ا_

 یچه غلط بیبره تو کشور غر خوادیم رهیبگ سانسیل

 بکنه؟



 دیخودش فکر اونجاش رو کرده ، فعال تو با دیشا_

 که کار دست خودش نده. یآرومش کن

 

که  پرسهیم یسوال هویو  کنهینگاهم م رهیلحظه خ چند

 زنهیخشکم م

 ؟یبود یعصر با ک_

 

 زنمیم یو لبخند امیودم مخ به

 از دوستام ، چطور مگه؟ یسر کیبا _

 

 تا اعالم فرار کنم. شمیکه بلند م کنهینگاهم م همچنان
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 میو اشاره به ساعت مچ زنمیسرفه پشت سر هم م چند

 :گمیم

 وقته. ریبرم د گهیمن د_

 ؟یدار نیماش_

 

 کنمیشدنش نگاه م به بلند دهیترس

 نگران نباش. ادیآژانس ب زنمیزنگ م_

 



 گهیاز آشپزخونه و از همونجا م رونیب رهیم

 .رسونمتیصبر کن لباس بپوشم م_

 

اون پسر  دیپرسیبحث هنوز ادامه داره و اگر م یعنی نیا

اصل  دونمیخودمم نم یحت یوقت گفتمیم دیبا یچ هیک

 .میو به کجا قراره برس هیرابطه امون چ

 

                           ** 

 

 یکردیم یکار بد یوقت یعادت رو داشت نیا یاز بچگ_

 .دادی،سکوتت لوت م

 



سمتش که  گردمیو آروم برم دمیدهنم رو قورت م آب

 سمت راستمون ابونیتو خ دیچیپیداشت م

 نکردم. یکار بد_

 

  کشهیم یقیعم نفس

 اما کنمیم تییدارم بازجو یفکر کن خوادیدلم نم_

هم  یگفته بودن. سام ییزهایچ هیو رضا  مینگرانتم ، نس

 نگران شدم. شتریکه امروز گفت اون صدا رو شناخته ب

 

 گفتن؟  یمامان و بابا چ یعنی

 



 یا گهیاصال هر مرد د ای یاشکان داوود ای یخان ازیآ_

 ریحواست به خودت باشه. حر خوامیکه هست ازت م

رو  تیارن کل زندگرو د نیا ییاز تجربه ها توانا یبعض

 یبدرنگ هم برا یجلو چشم هات بد رنگ کنند. زندگ

 یهست یو پر از حس زندگ ییکه عاشق رنگ ها ییتو

 .... یعنی

 

 .خورهیحرفش رو م ی ادامه

عمه رو با پوست و گوشت و استخون هام درک  منظور 

بگم عمه دل که عقل نداره  تونستمیاما کاش م کردمیم

 .یگیم یبفهمه تو چ

 



 ؟یگینم یزیرا چچ_

 

 :زنمیهمه سکوت لب م نیو خسته از ا کشمیم یقیعم آه

 یتونیم کاریچ رندهیگ میتصم شهیدلت م یعمه وقت_

   ؟یبکن

 

 :دمیدهنم رو همراه بغضم قورت و ادامه م آب

 امیکردم عمه اما نشد ،نتونستم از پسش برب یسع یلیخ_

با  دیبا دونمی. مادیبه سرم ب یقراره چ دونمی، وگرنه م

 بکن... یرنگ ها خداحافظ

 شــــش خدا نکنه._

 



 و محکم بغلم کرده بود. دهیرو کنار کش نیماش فورا

تو بغل عمه  دادمیکه از خود عصر قورت م یبغض

 :گمیلب م ریو ز شکنهیم

 یشده. من انتها رید یلیحرف ها خ نیا یعمه برا_

 .رمیمس

 

 :زنهیاش و پچ م نهیبه س چسبونتمیم شتریب

 شده؟ یچ ؟یدینا ام نقدریت برم چرا اقربون_

 

 



 یچندماه گذشته ام برا نیا یها تینبود از خر قرار

پاک کردن  نیو ح کشمیحرف بزنم پس عقب م یکس

 :زنمیگونه ام خالصه و کوتاه لب م یرو یاشک ها

طرفه و سوختن  کیهمون به قول معروف عشق _

 خاموش.
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 :پرسمیمداومش ،متعجب م دنیجنب نیح یبه دهن ال رهیخ

 ؟یال شنیم یشکل نیحامله ا یزن ها یهمه _



 

و نامفهوم لب  دهیتکون م یهمون دهن پرش سر با

 زنهیم

 منظورته؟ یچه شکل_

 کنه؟یفقط جمع م یجاروبرق ههیشب ینجوریا_

 

 خواستیکه م یبه پرتقال رهیو خ فتهیم دنیاز جنب دهنش

 دهیدهنش رو قورت م اتینه ،محتوپوست بک

. پس تیترب یبه خوردن من ب یشد رهیبه تو چه خ_

پاسخگوئه؟  یداشته باشه ک نیتامیفردا بچه ام کمبود و

 بخوره؟ تونستیخودش نم کردیم یبگم خاله ات حسود



برام و تو هوا  کنهیپرتقال تو دستش رو پرت م هوی

 رمشیگیم

هاش رو چاقو پره  حایبرام پوست بکن و ترج ریبگ_

 .خورمشیبشه نم سیچون خ ینزن

 ؟یچ گهید_

 

 کنهیمبل دراز م یپرو پاهاش رو رو پرو

برام بگو در  یدیکارت رو انجام م یکه دار یدر حال_

 همراه دوست پسر... دیبریبه سر م یچه مرحله ا

 

 زنمیصداش م یاخطار

 یال_



 شیباشه بابا به قول خودت مراحل شناختتون تا کجا پ_

 رفته؟

 

کمال تعجب مشغول پوست گرفتن پرتقال اون هم  در

آروم لب  یقیو پس از نفس عم شمیظرافت م تیدر نها

 :زنمیم

. میاز هم دور شد یلیروزها خ نی. ادونمیخودمم نم_

شدن رابطه امون  یجد یحال و هوا نیکه انگار ا یجور

باعث شده به  یخواب طوالن کیشدن از  داریب ههیشب

 .مییایخودمون ب

 

 :پرسهیم یو جد نهیشیجاش م وت



 کدومتونه؟ ریتقص نیو ا_

 

 :گهیم میجواب بدم که اشاره به گوش خوامیم

چند  نی. همیبا کلمات رو برام راه بنداز یباز خوامینم_

و  یزد جکتیکه تماسش رو ر دمید شیپ قهیدق

 . رک بگو چه مرگته؟یگرفت دهیرو ناد امکشیپ

 

 یتم که طوالنبگم. سکو یچ دونستمیخودمم نم یوقت

. بشقاب و کارد رو از دستم نهیشیو کنارم م ادیم شهیم

که دو طرف صورتم رو با دست  یو در حال رهیگیم

 :گهیهاش قاب گرفته ،م

 سکوتت همه رو ترسونده. ریحرف بزن حر_



بهم  یکه به خواست مامان اومد یکنیپس اعتراف م_

 ؟یسر بزن

 

 :دهیجواب م یمکث چیه بدون

 ؟یآره، خب که چ_

 

چسبناک از خوردن اون همه به قول خودش  یها دست

بلوزم پاک  نیو گونه ام و با آست زنمیرو پس م نیتامیو

 کنمیم

 .یصورتم رو لوچ کرد_

 یمعن کیفقط  نیکه ا یچونیپیعمال بحث رو م یدار_

 .دهیم



 

و دوباره  خندمیشده اش تنها م زیر یبه اون چشم ها رو

 رو پام. ذارمیرو م وهیبشقاب م

 

 زادیآدم ههیعاشق شدنت هم شب یخاک تو سرت حت_

 .یجدا شد گفتمیم دمیدی.اگر تماسش رو نمستین

 

 :زنهیو پچ م رهیگیبازوم رو م هوی

رفتن به خونه اش رو داده و تو هم  شنهادیبهت پ_

 ازش. آره؟ یشد دیو ناام ختهیباورهات بهم ر
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 دونهیچه م ی. الرهیگ یرنگ پوزخند م دنمیخند نباریا

که من بارها تا خونه اش رفتم. درد من خودمم که انگار 

 یشده بودم و از بعد حرف ها داریتازه از خواب خوشم ب

 نیواقع ب کنمیم یبه خودم اومدم و دارم سع شتریعمه ب

 باشم.

 

که  نمشیبیو م امیرو بازم به خودم م یتکون دست ال با

 من دستشه. یگوش



 سیه یکه انگشتش رو به نشونه  "ه؟یچ"بپرسم  خوامیم

رو پشت تلفن  ازیآ یرو لبش و همون لحظه صدا ذارهیم

 شنومیم

 ر؟یالو حر_

 

بلند  یو پس از گرفتن گوش رمیبهش م یغرره ا چشم

 سمت آشپزخونه رمیم شمیم

 الو...سالم_

 سالم._

 



 امیند پسرد بود. باالخره بعد اون تماس ها و چ سالمش 

 یبه جا یباشه و االن که ال ریبود دلگ یعیجوابش طب یب

 بگم. یچ دیبا دونستمیخودم زنگ زده بود نم

 یچ یبد حیتوض شهیرفتارهات ندارم، م نیاز ا یدرک_

 شده؟

 

 بود. یصداش جد چقدر

 فکر کنم. یداشتم کم ازینشده، فقط ن یزیچ_

  ؟یبه چ_

 

 ایربه د زنمیو دلم رو م کشمیم یقیعم نفس



. به نمونهیکه ب یسر و ته یب یبه تو. به رابطه _

از  شتریب نمونیب یقبل ینشده و دوست ریکه تا د یمیتصم

 .میریبگ میتونیبهم نخورده، م نیا

 

 کردمیکه تالش م ییاونه که سکوت کرده. با صدا نباریا

 :پرسمینلرزه ،م

 ؟یموافق_

. یدیرس جهینت نیتا به ا یتو چند روز روش فکر کرد_

گرفتن در  میتصم یخودم رو الزم دارم برا طیمنم شرا

 موردش.

 



. چه احمقانه فکر زنمیلحنش م یاز راحت یپوزخند

 .کنهیمخالفت م کردمیم

 .یهرجور راحت_

 .شمیپ ایب_

 

به  ینگاه میو پس از ن رمیگیم نتیام رو از کاب هیتک

 :زنمیآشپزخونه پچ م یورود

 ؟یچ_

 .شمیپ ییایاالن ب نیکه هم نهیا طمیشرا_

 برات بکنم. یکار تونمیمتاسفم که نم_



که  ییکبرا میتصم تونمیخب پس منم متاسفم که نم_

 رو قبول کنم. یگرفت

 

 .شدیم ی. انگار کم کم داشت عصبزیچه تند و ت اوه

 .دمیدهنم رو قورت م آب

 یهمون جا میری. فردا مییبرم جا دیامروز عصر با_

 .یشگیهم

 .نجایا ایکارت تموم شد ب_

نامه  لمیف یرو مینیشیآخه ممکنه طول بکشه با اشکان م_

داشته هنگام گرفتن مجوز  ری. انگار گمیکنیکار م

 ساختش.

 



 :پرسهیمشکوک م یلحن با
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 بهت خبرش رو داد؟ یک_

 زنگ زد. روزید_

 .دیتو دفترش قرار دار_

 

 :زنمیلب م آروم



 آره._

 

و با گفتن  شهیم مونیبگه که پش یزیچ خوادیم انگار

 .کنهیرو قطع م یگوش "نمتیبیشب م"

 

قول  یشد االن؟ چرا اونقدر جا خورد؟ اصال من ک یچ

 .نمتیبیرفتن رو دادم گفت م

 

 

 د؟یکرد یآشت _

 

 روز هاش  نیا یتپل شده  ی افهیسمت اون ق گردمیبرم



 .میزشت بود. در ضمن ما قهر نبود یلیکارت خ_

 

 سمتم ادیم یعصب یمک

و  یتو فکر شهیهم گفتیخاله م میپس چه مرگته؟ نس_

خودت  شینقطه و حواست پ هیبه  یشیم رهیدپرس خ

 .ستین

 ها رو مامان بهت گفت؟  نیا یهمه _

باهاش حرف بزن  رونیب رمیمن م ایبله. بعدش گفت ب_

 پرسمی. االن هم با زبون خوش دارم مهیدردش چ نیبب

 بکشه. کیبار ی،نذار کار به جا

 

 :گمیو اشاره به شکم قلمبه اش ،م خندمیم



فندق آشکار نکن که  نیا یرو برا تتیاز االن ماه_

 کرده. بشیکه خدا نص یمادر یبرا رهیاسترس بگ

 

  نهیشیم ینهار خور زیم یصندل یرو خسته

زبونت  ریاز ز دنیحرف کش شهیهم دیآخه چرا با_

ام رو صالح اونقدر سخت باشه. بار آخرت باشه بچه 

 .یکنیم تیدفاع

 

 :گمیم انهیو دلجو نمیشیم کنارش

 رمیبا خودم درگ ینشو از دستم. من فقط کم ریدلگ_

دلم با  یراحت از درد ها تونمیکه من نم یدونی. منیهم

 حرف بزنم. یکس



 .یراجع بهش بهم بگ یتونیهست اما نم یدرد یعنی نیا_

 

 .شهیکه از جاش بلند م کنمینگاهش م فقط

 .یدفتر داوود یریم یتو هم گفت شهیم رمیرم داره دب _

 

 فتمیراه م دنبالش

 ؟یاز دستم دلخور شد_

.بدو ستمیدلخور ن ریدرکت کنم. پس خ کنمیم یسع_

 حاضر شو برسونمت.

 

  بوسمیلپ نرمش رو م محکم

 ؟یچقدر سرحالم کرد یدونیم_



 

 کنهیخودش دورم م از

 رسونمت؟یگفتم م نکهیا یفقط برا_

 

 :گمیم ییرایوسط پذ زین سمت اتاقم اشاره به مرفت نیح

 .مهیپانتوم اریطنز تمام ع کیخوردنت  ینحوه  دنید_

 

 سمتم  کنهیگردن تو دستش رو پرت م شال

هم مسموم بشم محسن رو  گهید یهفته  کیتا _

 سر وقتت. فرستمیم

 304_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#



 یآوریفائزهفاتح#

 

 

 کشهیرو م یلوغ بود ،دستدر دفتر اشکان که از بس ش دم

 :گهیبا تمام چند ساعت گذشته آروم م ریو متغ

 نیتجربه آخر نیاول شهی. همریحر ریاونقدر سخت نگ_

 زن نخواهد بود. کی یتجربه 

 

 .کنمینگاهش م نگران

  

 یعمه  ینگام نکن. برو االن تا عمه  یاونجور_

 راه رو بستم. کننیپدربزرگم رو هم آباد م



 

 یفرستادن بوسه براش ،خداحافظ نیحو  شمیم ادهیپ

 .کنمیم

 

که چرا نظر  شهیاز ذهنم رد م نشیبه دور شدن ماش رهیخ

لحظه  نیبود؟ االن تو ا یدرجه مخالف نظر ال ١٨٠من 

تو  ازیآ یبه اندازه  یمرد چیه گهیبه باور کنم د تونمینم

 کنه. شهیدلم ر

 

م بعد از تموم شدن کار کنمیفکر م نیبرسم باال به ا تا

 ینه؟ بله دل احمقم داشت به بهونه  ای ازیآ شیبرم پ

برم و تازه براش شام هم بپزم.  کردیم میبار راض نیآخر



لبخند و نگاه عاشقونه بدم بخوره و آخر  کیسپس با 

 . شهیهم یشب هم بگم خداحافظ برا

خودش به عقلم کمک  خوامیو از خدا م دمیتکون م یسر

 امو کنترل کنم.صاحاب شده  یکنه تا بتونم دل ب

 

 .ازیآدم باش آ_

 

نسبتا بلند اشکان دو قدم مونده به در دفتر سر  یصدا با

متعلق به  دهیکه جوابش رو م یی. صدازنهیجام خشکم م

 گفت. یچ فهممیاما درست نم ازهیآ



 ادشونیباز که انگار  مهیو از در ن شمیم کینزد یکم

وش بازه، عمل زشت گ یچند سانت بایرفته ببندن و تقر

 .رسونمیرو به انجام م ستادنیوا

 

که خودت چند  یکنیمتهم م یزیمن رو به چ یدار_

من خره دوتا نگاه  یکنیفکر م ؟یدیانجام م یماهه دار

 شم؟یشدنت م یرتیمثال عاشقونه و غ

 

 

 ادیکه م ازیآ یبود؟ صدا یچرا اونقدر عصبان اشکان

 .شمیم کینزد شتریب



ن روابط من به خودم اشکا گمیبار بهت م نیهزارم یبرا_

 مربوطه.

روابطم  یو من رو برا یاومد یپس با چه حق_

 ؟یکنیبازخواست م

 

 پرمیتو جام م ازیداد آ با

. چون دست یزنیمن پرسه م یتو محوطه  یچون دار_

 وقته مهر من روش خورده. یلیکه خ یرو دختر یگذاشت

 304_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 



 

 کشهیرو م یشکان که از بس شلوغ بود ،دستدر دفتر ا دم

 :گهیبا تمام چند ساعت گذشته آروم م ریو متغ

 نیتجربه آخر نیاول شهی. همریحر ریاونقدر سخت نگ_

 زن نخواهد بود. کی یتجربه 

 

 .کنمینگاهش م نگران

  

 یعمه  ینگام نکن. برو االن تا عمه  یاونجور_

 راه رو بستم. کننیپدربزرگم رو هم آباد م

 



 یفرستادن بوسه براش ،خداحافظ نیو ح شمیم ادهیپ

 .کنمیم

 

که چرا نظر  شهیاز ذهنم رد م نشیبه دور شدن ماش رهیخ

لحظه  نیبود؟ االن تو ا یدرجه مخالف نظر ال ١٨٠من 

تو  ازیآ یبه اندازه  یمرد چیه گهیبه باور کنم د تونمینم

 کنه. شهیدلم ر

 

از تموم شدن کارم بعد  کنمیفکر م نیبرسم باال به ا تا

 ینه؟ بله دل احمقم داشت به بهونه  ای ازیآ شیبرم پ

برم و تازه براش شام هم بپزم.  کردیم میبار راض نیآخر



لبخند و نگاه عاشقونه بدم بخوره و آخر  کیسپس با 

 . شهیهم یشب هم بگم خداحافظ برا

خودش به عقلم کمک  خوامیو از خدا م دمیتکون م یسر

 صاحاب شده امو کنترل کنم. یل بکنه تا بتونم د

 

 .ازیآدم باش آ_

 

نسبتا بلند اشکان دو قدم مونده به در دفتر سر  یصدا با

متعلق به  دهیکه جوابش رو م یی. صدازنهیجام خشکم م

 گفت. یچ فهممیاما درست نم ازهیآ



 ادشونیباز که انگار  مهیو از در ن شمیم کینزد یکم

بازه، عمل زشت گوش  یچند سانت بایرفته ببندن و تقر

 .رسونمیرو به انجام م ستادنیوا

 

که خودت چند  یکنیمتهم م یزیمن رو به چ یدار_

من خره دوتا نگاه  یکنیفکر م ؟یدیانجام م یماهه دار

 شم؟یشدنت م یرتیمثال عاشقونه و غ

 

 

 ادیکه م ازیآ یبود؟ صدا یچرا اونقدر عصبان اشکان

 .شمیم کینزد شتریب



اشکان روابط من به خودم  گمیر بهت مبا نیهزارم یبرا_

 مربوطه.

روابطم  یو من رو برا یاومد یپس با چه حق_

 ؟یکنیبازخواست م

 

 پرمیتو جام م ازیداد آ با

. چون دست یزنیمن پرسه م یتو محوطه  یچون دار_

 وقته مهر من روش خورده. یلیکه خ یرو دختر یگذاشت

 305_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 



 

 

 یراو

 

 

تا بفهمه  کشهیخودش رو جلو م شتریناخودآگاه ب ریحر

 ازیکه از قضا مهر آ زنندیدارن حرف م یاز کدوم دختر

 هم روش خورده.

 

 یو اشاره به دفتر خال زنهیم یعصب یپوزخند اشکان

 :گهیم



 لمیف ییبخوا ستین نجایا یاالن که کس ازیبس کن آ_

اقعا دلباخته .انگار خودت هم باورت شده ویکن یباز

 .یشد

 که الزم باشه به تو ثابتش کنم.  ستین یزیچ نیا_

 

جلوتر  ازیآ یشگیهم لکسیحالت ر نیاز ا یعصب اشکان

  ادیم

 

من عقب بکشم. چند  ستیقرار ن نباریالزمه، چون ا_

 دهیبه صرف بزرگتر بودنم رفتارت رو ناد شیسال پ

بودنمون از هر  لیو ارزش فام میگرفتم. گفتم دوست



ارزش ها سرت  نیاز ا یزیتو چ ی. اما وقتشترهیب یزیچ

 .امیمن هم کوتاه نم شهینم

  

مرد انکار نبود. از اولش به خاطر توجهات و رفتار  ازیآ

خب قرار  یشد. ول ریمشکوک اشکان نظرش جلب حر

 یاز احساسات یبه خاطر چشم و هم چشم نجایکه ا ستین

 نه.به خودش اعتراف نکرده بود حرف بز یکه حت

 

 :زنهیم یلبخند تلخ از،یحالت صورت آ دنیبا د اشکان

مقابل من  ستادنیا یکه برا یپس خودت هم قبول دار_

 .یشد کینزد ریبه حر



مهم االنه که اون انتخابش رو کرده.  ؟یخب که چ_

 نجایا شیبکشون یالک یبه بهونه ها خوادیام دلم نم گهید

 .یکه تو سرته برس یزیتا به چ

 

که اشکان با  یبرگرده سمت در ورود خوادیم ازیآ

و مقابل خودش نگهش  رهیگیبازوش رو م  یحرکت

 :دارهیم

. من ازیبه کام تو باشه آ زیهمه چ ستیقرار ن نباریا_

که به خواهش خاله عقب  ستمیاون آدم بزرگه ن گهید

دختر رو پسند کنه و  کیتا پسر بزرگش باالخره  دیکش

 انیو آشنا رو پا لیفام نیب دهیچیپ یها ثیحرف و حد

 .ستیهم شاران ن ریبده. و...و حر



 

که  یکنه و در حال یرو عصبان ازیتونسته بود آ باالخره

هم بودن ، حواسشون  ی رهیخ یدیشد یهردو با اخم ها

نبود که با هر دو دستش محکم دهنش رو  یبه دختر

 .دیدیگرفته بود و انگار چشمهاش خوب نم

 

رو پس بزنه. دو  دشید یتا تار زدیمرتب پلک م ریحر

 نه. ایدل بود که بره داخل 

گفت؟ همون بهتر که فکر  یم یداخل چ رفتیم اصال

 ازیآ یبرگرده که صدا خوادی. مدهینشن یزیکنن چ

 بشنوه. شتریو ب ستهیبا کنهیمجبورش م

 306_پارت# 



 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 

 

واج بذاره و که با تو قرار ازد ستیشاران ن ریدرسته حر_

 به من اعتراف کنه که عاشق... ادیب

 

 غیو ج مونهیبا مشت اشکان تو دهنش م ازیآ حرف

که آماده بودن هردو  یدو مرد عصبان ریناخودآگاه حر

 .ارهیبه هم بپرن رو به خودشون م

 



 دهی، ترس نهیبیکه نگاه دوتاشون رو سمت در م ریحر

فرار  هکنیم یلرزون سع یو با همون پاها کشهیعقب م

 کنه.

 

رفتن سمت  نیبا نشون دادن انگشت اشاره اش ح ازیآ

 :زنهیدر دفتر ،داد م

 خورمیباشه اشکان ، قسم م دهینشن یزیدعا کن چ_

 ...مونیپش

داد  ازی، بلندتر از آ دیپوشیکه داشت کتش رو م اشکان

 :زنهیم

 .یزنیخدا گند م ی شهیخفه شو ، هم_

 



 

 

بدتر از قبل  ،ومدیکه پشت سرش م ییقدم ها یصدا

پرت  شهیاش م جهیو نت کنهیپاهاش رو دچار لرزش م

 .نیزم یآخر و پخش شدنش رو یشدن از سه پله 

 یراستش و گوشه  یبه درد ساق پا تیاهم یب

همون لحظه  یکه بلند بشه ول خوادی، م شیشونیپ

و واکنشش  رهیگیبازوش قرار م یرو ییآشنا یانگشتها

 ازیکه آ هیکیستریو ه کوتاه غیلمس و گرما ج نیبه ا

 .کنهیم دنیرو مجبور به عقب کش

 

 جلو ادیو م رهیگیجرأت م اشکان



 ...یحالت خوبه حر_

 

 ریشدنش به حر کیمقابلش، مانع نزد ستادنیبا ا ازیآ اما

  شهیم

 .یدخالت کن یبرو عقب. حق ندار_

خون  شیشونیپ ینیبینم از،یرو بذار کنار آ یبچه باز_

 .ادیم

 

برگرده  نکهیبود. بدون ا ستادهیر سرپا اکه به زو ریحر

 :گهیسمتشون، آروم م

 .دییای...دنبالم نکنمیخواهش م_

 



 ازیبه دل آ یو آن دیشد یلرزون و دلخورش درد یصدا

 دهی،خواهشش رو ناد شهیباعث م نیو هم کنهیوارد م

قدم بلند خودش رو بهش برسونه و بازهم  کیبا  ره،یبگ

 .رهیبگ یشگیبازوش رو به عادت هم

 باشه. دهی،ممکنه پات ضرب د مارستانیب میریم_

 

و  ارهیب رونیبازوش رو از دستش ب کنهیتالش م ریحر

 :زنهیپچ م

رو به  کباری نی. همنمتیدارم که نب ازیلحظه ن نیدر ا_

 خواسته ام احترام بذار.

 

 



 ستهیا یم ریجلو و مقابل حر ادیم اشکان

ده به کامران اجازه ب ایبذار اقال من برسونمت خونه _

 زنگ بزن...

 

سر تکون  ریبهش بپره ،حر یعصب ازیآ نکهیاز ا قبل

 :دهیم

 برم. تونمیخودم م_

 307_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 



 یبه قدم ها رهیو خ ستنیا یمرد به ناچار کنار م هردو

 از ساختمون خارج بشه. دنیآرومش ، اجازه م

 

دنبالش بره که اشکان تنه  وادخیو م ارهیاما طاقت نم ازیآ

 کشهیاش رو مقابلش م

به کامران  زنمی. االن زنگ منتتیبب خوادیگفت دلش نم_

 آرومش کنه. تونهیدنبالش. اون م ادیب

 کنمیدارم به زور خودم رو کنترل م ینیبیاشکان نم_

 بدم؟ یرو با بزرگ شتیچندسال پ یجواب بزرگ

 

 یادآوریاز کنارش بگذره که با  خوادیو م گهیم

 :زنهیو شمرده شمرده لب م گردهیبرم یموضوع



. متاسفم که قرار شهیاون دختر االن فقط با من آروم م_

سرنوشت و واکنش تو رو مقابل من قرار  خیتار ستین

 بده.

 

 :زنهیم یپوزخند اشکان

همرنگ زبونت  چوقتیدلت که ه یمتاسف باش برا_

 نخواهد شد.

 

ه خودش که ثابت . بدهیحرف اشکان نم نیبه ا یجواب

رفته و  شیاز زبونش پ شتریشده بود دلش مدت هاست ب

از  یزیچ کنندیفکر م هیلحظه براش مهم نبود بق نیدر ا

 . فهمهیاحساس و عاطفه نم



 

 

 

 

 نتشیبیرو ،م ادهیپ یدر راستا دنیدو قهیاز چند دق بعد

به مقابلش  رهیخ شیمورچه ا یکه با همون قدم ها

 یممکنه سوار تاکس نکهیس او از تر شدیداشت دور م

و همچنان با چند قدم  نشیسمت ماش گردهیبشه برنم

 .فتهیفاصله دنبالش راه م

. االن فقط دلش دادیمردم نم یبه نگاه و کنجکاو یتیاهم

از اون نگاه  یبرگرده سمتش و خبر ریحر خواستیم

 دلخور ته چشم هاش نباشه.

 



بود رو  دهیپوش شیژاکت چرم ریکه ز یهود کاله

کم و کم تر  ریسرش و فاصله اش رو با حر یرو کشهیم

حس  تونهیعطر تنش رو م یکه به راحت ییتا جا کنهیم

 کنه.

 

 :زنهیلب پچ م ریز

 قتیبه حق یتو ذهنت تا ناکجا آباد بر نکهیقبل از ا_

 فکر کن. نمونیب

 

داره پشت  ازیآ دونستیوقت بود م یلیکه خ ریحر

تو  رهیو خ دهگریصداش برم دنی، با شن ادیسرش م

سر  ییقراره چه بال دونستیکه از همون اول م ینگاه



چشم هاش رو با پشت دست  ریز یسی، خ ارهیدلش ب

 :گهیو م کنهیپاک م

 308_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

و  کردمیفکر م قتیاالن داشتم به همون حق نیاتفاقا هم_

 یزیچ .دمیکه من به غلط دارم واکنش نشون م دمیفهم

گرفته  یبه باز تیواقع یکه بخوام برا ستیما ن نیب

 شدنم ناراحت باشم. اما...

باالتر از  نیماش میبر ای. بیریتند م یدار شهیمثل هم_

 ...نجایا



 

 دهیبه زور بغضش رو قورت م ریحر

که  یخودت هم خبر نداشته باش دونمیم دی... بعازیبسه آ_

.چون گفته مونییمدت آشنا نیا یچقدر بهم درد داد

 بس باشه.  گهیدست دختر ها برات روئه. پس د یبود

 

 گهید" کنهیلب تکرار م ریو ز کشهیم نییرو پا نگاهش

 "بس باشه

 ینظر ازیو ناباور آ رهیدوباره به نگاه خ نکهیبدون ا و

 .شهیتندتر از قبل دور م یو کم گردهیبندازه، برم

بود و  ستادهیکه همچنان ا یازیآ دیزود از جلو د یلخی 

به  ینیبوق ماش ی. با صداشهیم دی، ناپد کردینگاهش م



گفت  یچقدر واقع" کنهیلب زمزمه م ریو ز ادیخودش م

 "بس باشه گهید

 

از رفتارش داشته باشه دور و اطرافش  یدرک نکهیا بدون

 یو انگار که بخواد از کس خاص گذرونهیرو از نظر م

 "تموم شد؟ یعنی" کنهیبپرسه دوباره زمزمه م

 

 

 

                                ** 

 

 

 



 ریحر

 

 تموم شد؟ یعنی_

 

لبم نگه داشته  یکه به زور رو یرو با لبخند ییدا جواب

 :دمیبودم ، م

. تو  خورهیپروژه استارت م یآره خدا رو شکر به زود_

 اونجام؟ یدیاز کجا فهم

 

 یرو ییچا ینیو پس از گذاشتن س کنهیم یمکث ییدا

اندازه و  یبه در اتاق بچه م ینگاه می، ن مقابلمون زیم

 :زنهیآروم لب م



 اشکان بهم زنگ زد._

 

چرا  نمیبب مونمیو منتظر م دمیدهنم رو قورت م آب

 بهش گفته. یاصال چ ایاشکان بهش زنگ زده 

 

 نهیشیم کنارم

 .میبزن یگشت هیبا هم  میرو بخور بر تییچا_

 

 دارمیرو برم ییو فنجون چا خندمینامتعارف م یلیخ

اگر قرار بود به خاطر خواب قورباغه ات از خونه _

 .امیب دیحتما با یگفت یچرا زنگ زد ،خبیکن رونمیب

 



 کیکه اشکان  فهمونهیاش بهم م رهیو نگاه خ مکث

بهش گفته و همون نگاهش سد مقاومتم رو  ییزهایچ

 زونیمانع آو تونستمیکه نم ییو با بغض و لبها شکنهیم

 :نمزیشدنشون بشم ،لب م

رو تو  زیهمه چ کنمی. دارم تالش میینگو دا یچیه_

 ...دینشن یزیول کنم و تصور کنم چ قیهمون دقا

 

 شیشگیبه عادت هم ییو دا شکنهیم یبد یبا صدا بغضم

 . زنهیبر آروم کردنم نم یمبن یحرف چیه

اومدن  نییپا صدایب یو اشکهام به مرحله  گذرهیم یقیدقا

 :پرسهیم ییکه دا دنیرس

 افتاده؟ یکه چه اتفاق یکن فیتعر خوادیم دلت_



 

 دمیتکون م "نه" یبه نشونه  یسر

 .ارمشیدوست ندارم به زبون ب_
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  کشهیم یقیعم نفس

آروم  نتتیبب ینجوریا میبمون. نس نجایپس شب و ا_

 .رهیگینم

 



 پوشم یرو م،پالتوم  مینیب دنیباال کش نیو ح شمیم بلند

 برگردم اتاق خودم و تا صبح راحت بخوابم. خوادیدلم م_

 

 ستهیا یشده کنارم م زیبا همون نگاه ر بیبه ج دست

وجود نداره.  ینگران یبرا یزیچ یگفتیهمه اش م ادمهی_

 . شهیاراده کنم فراموش م

 

 :فرستمیم رونیو خسته ام رو ب قیعم نفس

سخت تر از حد . اما انگار ییدا کنمیدارم اراده م_

 تصورمه.

 د؟یپس حدسم درست بود.جدا شد_

 



 :زنمیو پچ م شهیتار م دمید دوباره

 روزید ی. من حتمیتا جدا بش میما که اصال با هم نبود_

 انیشناخت رو هم پا یگرفتم مرحله  میبهش گفتم تصم

چند قدم  شهیهم یشناسیبدم. فقط...فقط دل رو که م

 .کنهیم یرو ط ریجلوتر از خود آدم مس

 

چشم  ریمقابلم و انگشت شصت هر دو دستش رو ز ادیم

 .کشهیم سمیخ یها

چند وقت گذشته که  نیشده، مثل تمام ا یچ پرسمینم_

 یگفتیاز حال دلت برام م یرو بگ هیاصل قض نکهیبدون ا

 ییکردن حرف ها کتهی.اما االن وقت دکنمیسکوت م



کن با خودت  ی. همدردستیبه دلت ن زنهیکه غرورت م

 .یریممکن رو بگ میتصم نیو بهتر یتا آروم بش

 

 تا باز بغضم نشکنه  رمیگیرو گاز م لبم

بود که روز اول بهم  یحتیهمون نص میتصم نیبهتر_

 .یکرد

 

 :گهیبلندتر از حد معمول م یو کم کنهیم بغلم

 .یکنیاز قبل نگرانم م شتریب یهرلحظه دار_

 

 ندارم یکنترل چیام رو ه هیگر

 . خودمم نگرانم_



 

باز هم سوال بپرسه  نکهیو قبل از ا کنهیخودش جدام م از

 :گمی،م

 م؟یبرسون شهیم_

  

 

                                ** 

 

 

لپ تاپ پرت قطره  یبار دهم حواسم از صفحه  یبرا

 یپنجره  یکابل برق جلو یکه رو شهیم یبارون یها

 اومد. یاتاقم فرود م



کنار باشه  دیبا شهیم هماتاق یاصرار داشت پرده  مامان

 نیاز ب یاحتمال یها کروبینور به اتاقم بتابه و م یتا کم

ها ذهن مسموم و  کروبیم یبرن. خبر نداشت منبع اصل

 بود.  لمیتعط

و  کشمیپرده رو م پیتا ک پیو ک شمیبلند م کسل

 .نمیشیم زیدوباره پشت م

است که تونستم انگشت هام رو حرکت  قهیدو دق تازه

کنم که در اتاق باز و  پیذهنم رو تا یاده هابدم و د

 . شهیمامان وارد م

که  کنهیم دادیتصورم که گفتم االن باز داد و ب برعکس

 :گهی،آروم م کهیچرا اتاق اونقدر تار

 .یمهمون دار زمیعز_



 

که کنار در  یفرد دنیسمتش و با د گردمیبرم گنگ

 .ستمیا یفورا تو جام م ستادهیاتاق ا
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 جان. ریسالم حر_

 



 داشت؟ کاریچ نجایا نیا

 ادیو م شهیلبش، وارد اتاقم م یهمون لبخند بزرگ رو با

 سمتم.

ادب هم جواب  یاز رو یکه حت ستیخودم ن دست

 بدم. تونمیلبخندش رو نم

از دوباره  کنهیم یو اظهار خوشحال میکنیم یروبوس

 .دنمید

 

 زیکنار م یصندل یرو زنمیو اشاره م گمیآمد م خوش

 .نهیام بش ختهیبهم ر یکم

به مامان هم که همچنان کنار در با اون لبخند و  رو

 :گمیبود ، م ستادهیا شیکنجکاو



آرزو خانوم هستن  یجان، دختر خاله  الریآ شونیا_

 مامان.

 

دوباره  ه،یبه چ یبود چ دهیکه خوشبختانه نفهم مامان

راحت "و پس از گفتن  کنهیمباهاش خوش و بش 

 .گذارهیتنهامون م "دیباش

که  یالریسمت آ گردمیو برم کشمیم یقیعم نفس 

باشه و مقابلش  تونهیم یبودنش چ نجایا لیدل دونستمینم

 .نمیشیتخت م یرو

 

هم  یحرف چیو ه یکنیم کاریچ نجایبپرسم ا شدینم روم

 نداشتم بزنم.



اتاقم ،کناره  واریاز چند لحظه نگاه کردن در و د پس 

 :گهیهمون لبخند مداومش م

و بگم هم  رمیباهات تماس بگ کردمیم یچند روزه سع_

 خواستمی.باالخره امروز که میاما خاموش بود مینیرو بب

 .شتیپ امیگفتم سرزده ب زیبرگردم تبر

 

 فشی، دست تو ک یداشت کارمیبپرسم چ نکهیاز ا قبل

 ارهیم رونینسبتا بزرگ ب یو کارت کنهیم

رو بهت بدم  میدوست داشتم خودم شخصا کارت عروس_

 کنم. یادآوریرو  یکه داد یو قول

 



آوردم و تو دلم جواب دادم  ادیکه داده بودم رو به  یقول

 امیب خواستمیاون موقع حال دلم خوب بود که م"

خان داداشت ضعف کنم، االن  دنیرقص یو برا تیعروس

 "؟یچ

  

 رمیگیاز دستش مرنگ رو  یخوشگل نبات یادیز کارت 

اولش ،آروم  یصفحه  یبه نقش و نگار رو رهیو خ

 :پرسمیم

 ه؟یک یبرا خشیتار_

روز قبل از  کیو  ستیقشنگ ب ن،یفرورد ستیب_

نتونه بهونه  چکسیمراسم کارت همه رو آوردم که ه

 .ارهیب



 

 :زنمیم یبدون تظاهر لبخند

 .دیهم بمون ی، انشاهلل برا زمیعز گمیم کیتبر_

 کن. ممیتقد یو نگهدار اون موقع که اومدر کتیتبر_

 

 :دمیکشش نده ، سر تکون م نکهیا یبرا

 .امیتونستم حتما م_

 

 کنهیم اخم

 .ییایو حتما م یتون یم_

 



 فیته ذهنم رو براش رد یفلبداهه  یبهونه ها خوامیم

معذب  یو با حالت نهیشیکنارم م ادیم شهیکنم که بلند م

 :گهیم دستش ، یبه حرکت انگشت ها رهیخ

بهم  ییزهایچ هی. آرزو دیبا داداشم بهم زد دونمیم_

 گف...

. میتا بهم زده باش میما اصال باهم نبود زمیعز الریآ_

ذهن خودشه.داداشت هم  یگفته زاده  یهرکس هرچ

 .یازش بپرس یتونیم دونهیم

 

 یدست خودم نبود.اما جمله  مییهویجواب دادن  تند

 آروم گرفتن دلمه.حال و روزش و  دنیفهم یآخرم برا
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 ذارمی. کارت و مکنهیمعذبش کردم که سکوت م انگار

 رو بازوش ذارمیکنارم و دستم رو م

 شدم. یعصبان هویشد  یچ دمینشو ،نفهم ریدلگ_

 

اول رو نداره ،  یلحظه  یاون شاداب گهیکه د یلبخند با

 :دهیسر تکون م



 ایبزنم  یحرف کی خوادیناراحتم. دلم م یا گهید زیاز چ_

اتون رو درست کنم اما  ونهیبکنم تا بتونم رابط... م یکار

 . دونمینم یچیه

 

خان  یعنیخبر نداره.  یچیاز ه گفتیداشت م عمال

 بهش نگفته؟  یزیداداشش چ

من  ی. کمرهیگیسمتم و دست هام رو م گردهیبرم کامل

 :گمیبزنه که م تخواسیکه م یحرف یبرا کنهیمن م

 راحت باش._

دو  نیبه خاطر انتخاب ب تیدو دل یگفت یاونشب وقت_

به  تونهیراحت بود که داداش م المی.خستیپسرخاله ن



به  یبدونم که اشکان ربط خوامی. االن...فقط مارهیدستت ب

 نداره. تونیتموم شدن دوست یعنی... ییجدا نیا

 

 :پرسمیو م کشمیم یخسته ا نفس

 ت رو آرزو انداخته تو ذهنت؟توهما نیا_

 

 :دهیتکون م یسر

 کردنیداداش و اشکان داشتن دعوا م یوقت شبینه، د_

 .میدیهمه امون شن

 

 است؟یمنظورش از چند نفر و ک "همه" یعنی

 :رمیگیلبم رو گاز م یگوشه  یعصب



 یکار نیبه نظرت من همچ ؟یکنیفکر م یتو چ_

 کنم؟یم

 نجایاالن ا کردمیم فکر نیاز ا ریمعلومه که نه.اگر غ_

 نبودم.

 

خودم پرده  شیساعت پ کیبرعکس  رمیو م شمیم بلند

 :زنمیلب م ر،یدلگ یبه اون هوا رهیو خ کشمیرو کنار م

دوست و همکار نبوده  کیاز  شتریب چوقتیاشکان ه_

 هم... ازیمن، آ یبرا

 :دمیادامه م یو با لبخند تلخ گردمیبرم

 میبود بیو غر بیجهم که تنها دو تا دوست ع ازیبا آ_

رو بهم بزنه  یدوست نیتمام تالشش رو کرد که ا یو وقت



 شبشونید ی. در ضمن دعوانیرو زدم ،هم دشیمنم ق

به همون چندسال  گردهیبرم هیبه من نداشته. قض یربط

 که اسمش شاران بوده. یو اون خانوم شیپ

 

 ادمیچه خوب  بشیو غر بیکه اسم عج کنمیم تعجب

 مونده.

سوتفاهم بزرگ بود که همه اش  کیا اون ماجر_

 یریبزرگ تر ها و خوانواده ها بود. داداشم تقص ریتقص

 شیپ نیهم یبرا دینداشت. خود اشکان هم بعد ها فهم

 درست کردن روابط و .... یقدمشد برا

 



ساکت و  الریآ شهیدر زدن به حتم مامان ،باعث م یصدا

 منم بلند بشم برم سمت در و بازش کنم.

 یرو گذارهیرو م وهیو ظرف م ییچا ینیان سمام خود

، چشم  الریبه آ زنهیو همزمان که تعارف م رمیتحر زیم

 یو کم زتیکه م گهیسمت من، م شیاساس یغرره 

 جمع و جور کن.
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که داشتم  ییرایپذ یبرا ومدیاالن م دیمامان با ایخدا

 .کردمیم یاطالعات ی هیرو تخل رالیمتشخصانه آ یلیخ

و  بیاسم عج نیاونقدر به ا یبعد اون عصر لعنت از 

 یها وزیدخترانه فکر کرده بودم که نصف ف بیغر

 زده بودند. یذهنم خاموش

 یزنگ گوش یصدا نباریو ا رهیم رونیمامان ب باالخره

 "جانم داداش" گهیم یرو مخم ، اما وقت رهیم الریآ

تفاوت باشم  یب کنمیم یو سع زهیریم فرو کبارهیبه  دلم

سپاره تا  یوحشتناک و دلم گوش م ختنیفرو ر نیبه ا

 از اون طرف خط بشنوه. ییبتونه صدا دیشا

 

 "آخر شبه ینرفته ، پروازم برا ادمی طیبل"



 

 مین الریکه آ "ییپس االن کجا"بود  دهیپرس انگار

 :دهیاندازه و جواب م یبه من م ینگاه

 رو بهش بدم.  ریوت حراومدم کارت دع_

 

که پس از چند  شنومیم یسوت ممتد یصدا کنمیم حس

  شهیقطع م الریآ یلحظه با صدا

 "امینگران نباش زود م"

 

گفت. اصال  یچ دمیچرا حواسم پرت شد و نفهم ایخدا

خودم  یها ی. خسته از خل بازدمیشن یم یزیمگه چ



که داشت  یالریدست آ دمیو م برمیرو م ییفنجان چا

 .کردینگاهم م رانهیگ مچ

به حرف هامون گوش  یداشت دمیبگه د خواستیم مثال

 ؟ی. خب که چیدادیم

 

 .دمشیساعت ند کی یبه اندازه  نجامیسه روزه ا_

 

 .اما خب به من چه؟زدیداشت از داداشش حرف م مسلما

 :دهیجلو تر و ادامه م ادیم

 یعاد شهی، مثل هم ریچه خبر از حر دمیپرس یوقت_

نتونستم باهات تماس  یخوبه.اما وقت یچگفت همه 



بهم نداد و  یجواب چیو سراغت رو ازش گرفتم ه رمیبگ

 .دمیاز آرزو پرس نیهم یازم فرار کنه. برا کردیم یسع

 

که دوباره به حرف  کنمیندارم بزنم و سکوت م یحرف

 ادیم

 نیا بیو غر بیعج یدوست یگیم یخودت هم دار_

 وسط وجود داشته. نیا یکه رابطه ا یقبول دار یعنی

 

بازهم  نکهیسمتش و قبل از ا رمیگیرو م ییچا فنجون

 :کنمیادامه بده ، بحث و عوض م



 تهیعروس گهیروز د ٢١عروس خانوم تو  نمیبگو بب_

نبود کارت ها رو  یا گهیکس د ؟یکنیم کاریچ نجایا

 اره؟یب

 

 :دهیجواب م جانیو با ه خندهیم نیریش

. کارت ها هم میداد که الزم باشه رو انجام یهرچ_

دلخوش باشم که به  ریشماها. حر دنید یبهونه بود برا

 ؟یکنیقولت عمل م

 

 رمیگیو ظرف شکالت رو م دمیتکون م یلبخند سر با

 جلوش تا کشش نده.
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 یراو

 

 زیم یرو یو پالتوش رو همونجور فیک بندهیو که م در

 .گذرهیو از راهرو م رهگذایکنسول م

مثل دو روز گذشته  زدیساکت بود و حدس م خونه

 .نهیداداشش تو اتاق کارشه و مشغول تمر

 

 ؟یکرد رید نقدریچرا ا_



 

 یغروب زده  یکیبرادرش که تو اون تار یصدا با

بود ،  دهیخاموش دراز کش یو یمبل مقابل ت یخونه رو

 :گردونهیچشم م دهیترس

 .دمیداداش؟ ترس ینشست یکیچرا تو تار_

 ؟یبود ریحر شیتا االن پ_

 

دور سقف رو روشن  یکه همون لحظه هالوژن ها الریآ

 به ظاهر آروم ازیسمت آ گردهیکرده بود ، متاثر برم

گفتم  یبمونم ول ششیشام پ یبله ، اصرار کرد برا_

 .ارمیب یخوری. قهوه مشهیم ریپروازم د

 من االن خوردم. زیخودت بر ینه برا_



 

 کردیکه حس م ازیو آ ارهیفنجون قهوه ب کی فتهیه مرا 

و در  شهی،به دنبالش وارد آشپزخونه م نهیبش تونهینم

 :پرسهی،م دارهیبرم خچالیآب رو از در  یکه بطر یحال

 قول اومدن داد؟_

، شونه باال  نتیکاب یبه لبه  هیکنار قهوه جوش تک الریآ

 اندازه: یم

گفت  مینه مستق . نه قول صد در صد داد ودونمینم_

 .امینم

 

غرورش اجازه  یبپرسه ول شتریب خواستیدلش م ازیآ

 .دادینم



 رونیاز آشپزخونه ب ادیسرجاش و م گذارهیرو م یبطر

 :دهیادامه م الریبره که آ

بود.  ختهی.انگار اعصابش بهم ردیرسیخوب به نظر نم_

وقته از خونه  یلیمامانش اومد استقبالم گفت خ یوقت

 ؟یکرد کاریچ یبگ ییخوایداداش نمنرفته. رونیب

 

رو  شیحرف اصل میمستق نباریو ا گردهینگران برم ازیآ

 :پرسهیم

 بهت نگفت؟ یزیچ یعنی_

 

قهوه جوش ، به برادرش  یبه صدا تیاهم یب الریآ

 شهیم کینزد



 ریواضح مس یلیبحث رو باز کنم خ خواستمیکه م نیهم_

 وننتیب یچیداشت که ه دیبست و تاک یرو به روم م

 نبوده. فقط...

 

 :دهیسر تکون م اخمو

 فقط؟_

 نیشاران. اون از کجا راجع به ا یاشاره کرد به مسئله _

 دونه؟یموضوع م

 

 یجواب چیو بدون ه دیشد یهمراه همون اخم ها ازیآ

مدت راه  نیاز تمام ا رتریدرگ یو با ذهن رونیب رهیم

 سمت اتاق کارش. فتهیم



 رهیو خ نهیرو بب ریحر خواستیدلش م شهیاز هم شتریب

 کاریچ دیبا دونمیم" کنهیلب زمزمه م ریبه در اتاق ز

 "کنم
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 رهیو خ نهیرو بب ریحر خواستیدلش م شهیاز هم شتربی 

 کاریچ دیبا دونمیم" کنهیلب زمزمه م ریبه در اتاق ز

 "کنم

 



بهش زمان بده خودش رو کنترل کرده بود تا مثال  چقدر

 بخواد. حیو زنگ بزنه ازش توض ادیموضوع کنار ب نیبا ا

به پاک کردن صورت  میتصم ریحر شهیمثل هم یول

و  کردیحل کردنش نم یبرا یمسئله گرفته بود و تالش

 بست. یهم م هیتالش بق یدر رو به رو یحت

 زیو پشت م کشهیآه بود م ههیشب شتریکه ب یقیعم نفس

 .نهیشیکارش م

 

 

 یدیجد یها میو تصم ومدیداشت با دلش کنار م زهتا

 .ختیبهم ر زیکه همه چ گرفتیم شیزندگ یبرا



 یآخرشون ،عصب یاشکان و حرف ها یادآوری با

 .شیشونیرو پ گذارهیحرکت م یمشتش رو جمع و ب

سر زدن به  یبه بهونه  مانیکه همراه آرزو و پ شبدی  

حرفه  یترو مخش رفت که ح یاومده بودند به حد الریآ

رو بهم  دیجد یبودن رو فراموش و قرارداد پروژه  یا

 زد. 

مقابل  ستادنیا یبرا یدو روز گذشته تالش برعکس

 یلعنت ییاز اون کشو شیآوردن گوش رونیب یوسوسه 

 یرو شیوقت پ یلیکه از خ یبه عکس رهیو خ کنهینم

 :کنهیبود،زمزمه م یبگراند گوش

.دلم یذاریاشم اما نمبه قول تو جنتلمن ب خوامیمن م یه"

 "دختر. ارهیفاصله گرفتنت رو طاقت نم نباریا



 

 گذارهیرو برعکس م ی، گوش خورهیکه به در م یتقه ا با

 زیرو م

 تو. ایب_

 

 لیبه موبا ینگاه میباز و پس از ن مهیدر و تا ن الریآ

 :زنهی،لب م زیم یرو

 یتونی.اگر هم نمشهیم ریداره د میو بر میشام. بخور ایب_

 آژان... زنمیزنگ م ستین یلمشک

 

و با  شهیحرفش تموم بشه ، از جاش بلند م گذارهینم ازیآ

 :پرسهینا آشناست ،آروم م الریآ یکه برا یحالت



تو برنامه  ی،مشکل یاگر ازت بخوام فرداشب برگرد_

 اد؟یم شیهات پ یزیر

 

 داخل ادیو کامل م دهیدر رو هل م الریآ

،نه  زنمیحدسش رو مباشه که  یزیاگر به خاطر اون چ_

 وجه. چیبه ه

 

 دهیجواب لبخندش رو با اخم م ازیآ

 گشنمه. یلیخ ه؟یشام چ_
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 یراو

 

 نمیبیکامل از در حموم خارج نشدم که مامان رو م هنوز

 .زنهیحرف م یتو راهرو داره تلفن

دش حرف با خو ی، گوش زمیعز رونیاالن اومد ب نیهم_

 بزن.

 

 :گهیکه م کنمیبه مامان و تلفن تو دستش نگاه م یسوال

 خانوم هستن. الریآ_



 

 دیکه االن با یاون هم وقت شییهویتماس  نیاز ا متعجب

 فتمیو راه م رمیگیباشه ،تلفن رو از دست مامان م زیتبر

 سمت اتاقم 

 الو_

 باشه. تیجان، عاف ریسالم حر_

 

 سمیخ یموها یروو کاله حوله رو  کشمیم یپوف

 .کشمیم

 ممنون. زمیسالم عز_

بدو فورا لباس بپوش و موهات رو خشک کن ،سرما _

 .ینخور



 

 یو ب نمیشیچرا اونقدر شنگول بود. کسل رو تخت م نیا

 :گمیهاش ،م هیربط به توص

 ؟یزنگ زد یداشت یکار_

 

 :زنهیو سپس آروم تر از قبل لب م کنهیمکث م یکم

 منتظرتم. نیاشدم در تو م نییراستش پا_

 

 ستمیا یم راست

 ؟یپرواز نداشت شبیتو مگه د ؟یچ_

 یاومد کنسل کردم برا شیبرام پ یکار هیراستش _

 امروز بعد از ظهر. 



 

 :پرسمیم یسیرو در با چیرو بدون ه سوالم

 ؟ینیمن رو بب ییخوایچرا م_

 :دهیجواب م یا هیچندثان یپس از مکث بازهم

 .ریحر یوبشن دیهست که با ییحرف ها هی_

 

 ریبه تصو د؟یلرزیچرا دستم داشت م دم؟یترسیم یچ از

 :زنمیو لب م کنمیمقابلم اخم م ی نهییخودم تو آ

 باال. ایزشته ب یحاال که تا دم در اومد یباشه ،ول_

 

 :گهیم یعجله ا یلیخ

 نه نه اونقدر وقت ندارم. _



 :گمیبلندش م یادیز یاز صدا متعجب

 .امیباشه االن م_

 

 

گرم تو  یادیو ز یبلوز و شلوار پشم یرو رو پالتوم

نم دارم  یرو موها ندازمیکالهش رو م پوشم،یم میخونه ا

بلند  یرفتن سمت در ورود نیو ح رونیب رمیو از اتاقم م

 :گمیم

 .گردمیمنتظرمه، االن برم نیتو ماش نییپا الریمامان آ_

 باال. ادیب یخب چرا دعوتش نکرد_

 



ناجور  یهام که مثل وصله پوت  میسمتش و ن گردمیبرم

و  یرنگ تو خونه ا یاسی یاون لباس ها یبودن رو

 .پوشمیم

 عجله داره. گهیگفتم ،م_

 

 .یدیشب ع یکاله پالتوت رو بکش جلو سرما نخور_

 

 کنمیتو دستش ،فکر م یریبه اون دستمال گردگ رهیخ

 نداره. دیبه دم ع یروزها اصال شباهت نیکه چرا ا
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 گردونمیکه بسته نشه و چشم م دارمیو آروم نگه م در

 یزیچ بیعج یمشک نیماش کیاز  ری، اما غ الریدنبال آ

 .نمیبینم

 

رو  الریآ یصدا ارمیرو ب میبرگردم باال و گوش خوامیم تا

 شنومیم

 .ایب زمیعز ریحر_

 

 بود؟  الریآ یبرا بیو غر بیعج نیاون ماش یعنی 

 سوار شم. زنهیکه اشاره م ستمیا یم نیو کنار ماش رمیم



 .یسرما نخور نیانگار ، بش سهیموهات خ_

 

. شمیحرف در سمت راننده رو باز و سوار م بدون

 :گهیو م کنهیرو روشن م نیبالفاصله ماش

 رو بزنم. یبخار_

 

 

 روز زمستان اونقدرهام سرد نبود. نیآخر یهوا

و انگار دستپاچه بود.  شهیم نیماش یگرما میتنظ مشغول

 :پرسمیو م نمیشیرو بهش م

 خوبه؟ الر؟حالتیشده آ یزیچ_

 



 اندازه یرو راه م نیماش هوی

از  ترسمیگفتن حرفم دو دلم م یبرا یخوبم، فقط کم_

 دستم د...

 

 وسط حرف زدنش پرمیم

 جا حرفت رو بزن. نی؟همیریم یکجا دار_

 

 ادیرو  که من زنهیم یسمتم و چشمک گردهیبرم باالخره

 ندازهیداداشش م

 جانیحرف زدن. آخه ه نیح میزنیدور م یفقط کم_

 بار داده دستم. نیاول یدارم داداش عروسکش رو برا

 



 نیماش یعنی.نمیشیو راحت تر سر جام م کشمیم یپوف

 بودمش؟ دهیبود؟پس چرا تا حاال ند ازیمال آ

 

که هرلحظه  یریبه مس رهیسکوت کرده و خ همچنان

 :پرسمیکالفه م شد،یه امون دور و دورتر مداشت از خون

 یلیدر ضمن دور بزن خ ؟یبگ یزیچ ییخواینم الریآ_

ندارم مامان هم نگران  یاز خونه.گوش یشیدور م یدار

 .شهیم

 

و آخرش  شهیم مونیبگه اما پش یزیچ گردهیبرم چندبار

 :گهیبه رو به رو م رهیخ



نفع کار رو به  نیکه من ا یدرک کن خوادیدلم م نیبب_

 داداشم انجام دادم خب؟ 

 

 فتهیم میکه چه عرض کنم دو قرون میدو هزار بالفاصله

 کنمیم زیو چشم هام رو ر

 کدوم کار؟_

 

 کامال خطاکاره.  ینگاه میهم تنها ن جوابش

 :گمیتند بشم م نکهیو بدون ا میشونیرو پ کوبمیم

از دستت  ییخوایکارت اصال درست نبود و واقعا اگر م_

 دور بزن. دلخور نشم 



کنار  فهممیو م زنهیرو کنار م نیهمون لحظه ماش_

 .میاوتوبان

 

 رو صدام داشته باشم یکنترل تونمینم نباریا

اومدم  یمن چه جور ینیبینم ؟دختریشد وونهید الریآ_

 رون؟یب

 

  دهیسمتم و آب دهنش رو قورت م گردهیبرم

خونه و  رسونتتینباش داداش خودش م یزینگران چ_

 ...یباهم گمیم زنمیامانت زنگ ممن هم به م

 باشم با تو؟  تونمیمن با لباس تو خونه کجا م_

 



دوباره بهش بپرم  خوامیصدام باالتر از قبل بود و تا م تن

 .نمیبیآشناش رو م یادیز ی افهی،در سمت راننده باز و ق
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 د؟یکرد رید نقدریچرا ا_

 

که  پرسهیسوال رو از خواهرش م نیا یعاد یقدر به

. انگار من رسونهیالل شدن م یرو به مرحله  تمیعصبان

 خودم باهاشون قرار گذاشته بودم.



 ادهیپ نیاندازه و ح یخجالت زده بهم م ینگاه مین الریآ

 :زنهیبه سوال برادرش ،آروم پچ م تیاهم یشدن ب

 ه.خون شیرسونیم گهیساعت د مین یداداش قول داد_

 

 :دهیبه من سر تکون م رهیکه خم شده بود ، خ ازیآ

 برگرد خونه. میاونجاست. مستق نیبرو ماش_

 

بتونه سوار بشه  ازیآ نکهیو قبل از ا امیبه خودم م باالخره

 در و قفل کودک زدن. فهممیبشم که م ادهیپ خوامی، م

 :پرسمیم متعجب

  ؟یچ یعنیکارها  نیا_



 نیکه داشت سوار ماش یالریتا آ کنمیرو بلند تر م صدام

 ،بشنوه: شدیم ازیآ

 .نمیبب نجایا ایب ؟یریم یکجا دار الریآ_

 

بره و خودش  زنهیاشاره م ازیبرگرده که آ خوادیم الریآ

 .نهیشیراننده م یصندل یهم کنارم رو

 

، رو به  یمعن یکار ب نیاز ا ادیز یو ناباور تیعصبان از

کرد،  یم منگاه نیو سنگ رهیاون نگاهش که داشت خ

 :زنمیحس م یب یتک خنده ا

 ؟یکنیم کاریچ یدار_

 



و همچنان نگاهش رو تو کل صورت و  دهینم یجواب

 .چرخونهیشونه ام م یرو یموها یحت

، رو به جلو  شنومیرو که م الریآ نیدور شدن ماش یصدا

به شمردن شمارش معکوس تو  کنمیو شروع م نمیشیم

 دلم.

 نیکنم،چون مسلما با اخودم رو کنترل  تونستمیم دیبا

راه نداشت که لج کنم و  میخال یها بیلباس ها و ج

 بشم خودم برم. ادهیپ

 

 . کردمیرو همچنان رو خودم حس م نشیسنگ نگاه

لرزش دست  نیا لیدل دمیفهمیفرصت م نیدر اول دیبا

دچارش شدم. انگشت هام رو مشت  دایکه جد  هیهام چ



ام  افهیتا اقال ق کنمیم مشونیپالتوم قا یها بیو ته ج

 به نظر برسه. یجد

و  رمیکنترل زبونم رو به دست بگ تونمیهم نم آخرش

 :زنمیدارش ،لب م خیم یاز نگاه ها یعصب

 یوقت دار گهید ی قهیدق ٢٣،همه اش  یفتیبهتره راه ب_

 خونه. میبرسون

 رسونمتیساعت تو رو م میمن راس ن یواقعا فکر کرد_

 دم در خونه اتون؟

 

بتونم حرفم رو  نکهیسمتش و قبل از ا گردمیاخم برم پر

به " کنهیرو لبهام و اعالم م زنهیبزنم. دلم مهر سکوت م



 کی شیاون نگاه لعنت یبرا میهمه دلتنگ نیاحترام ا

 "سکوت کن قهیدق

 

 ریو خط مس امیبه خودم ب شهیآرومش باعث م لبخند

شدن به رو به  رهیرو با برگشتن سر جام و خ مونیچشم

 کنم. رو ، قطع

معطلم  نجایساعت ا کیبتونه  ؟فوقشیکه چ باالخره

 کنه. 

 

 

بحثمون تا خود شب  یسکوت کن ینجوریا ییبخوا_

 .یخامه ا ینیری. حواست رو جمع کن شکشهیطول م



 

دور برگردان رو  یاندازه و وقت یرو راه م نیو ماش گهیم

 چکسیاز ه ییابا چیبشر ه نیکه ا فهممیم کنهیرد م

 نداره.
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 .میشیاز شهر خارج م میآهنگ گذاشته و دار یعاد یلیخ

رفت و ذهنم رو به کار انداخته  یبود که کجا م مشخص

 .ستمیکه بتونم مقابلش با یراه حل یبودم برا



 یول ارمیجلوش کم نم گهیداشتم که د مانیخودم ا به

باهام  خوادیدلش مهرجور  دادمیبهش اجازه م دیخب نبا

 رفتار کنه.

و سرم رو  امیم رونیاز اون حالت شق و رق ب یکم

 سمتش. کنمیم لیمتما

 :گهیو آروم م ینظرم گرفته بود که جد ریز انگار

 میرو مستق یکه بپرس ی.هر سوالرونیب زیبر ریحر_

 .دمیجواب م

 

 زنمیم یپوزخند

 ندارم. یسوال_

 



رو به  ی من و جاده نیکه ب کنمیرو حس م نگاهش

 روش در گردشه. 

بود که جلو روم  ییبه فرصت ها ییاعتنا یاول ب قدم

. هرچند سخته اما خب میرفع کنجکاو یبرا گذاشتیم

 بود. یشدن

 

رو  زیهمه چ یو بحث حیتوض چیبدون ه یبگ ییخوایم_

 تیاهم یموضوع ب کیاون هم به خاطر  یفراموش کرد

 پا افتاده؟ شیو پ

 

از  "اهوم" ههیشب ییو صدا مدیحوصله سر تکون م یب

 . کنمیو همچنان به رو به رو نگاه م ارمیخودم در م



کوبنده  یجواب ها یبه جا یدوم سکوت و کم حرف قدم

مهار  یشده بودند و برا فیکه سر زبونم رد یا

دندون  ریام رو داشتم ز چارهیکردنشون مرتب زبون ب

 .کردمیهام از همه جهت له م

 

کالفه شدنش رو  زانیواضح م زنهیکه م یخنده ا تک

 . دهینشون م

 شبیبود د نیهم ی. برایپس با اشکان حرف زد_

 .زدیحرف م یریگ یکه م یمیاونقدر مطمئن از تصم

 

 



 گردمیقدم به قدمم باشم و برم نیتابع قوان تونمینم گهید

 سمتش.

بدونه.  یزیچ یاشکان دهن لق قرار نبود فعال کس یا_

 و بهت اطالع د...ر  ماتمیتصم یتا کجا قایدق

 .دمیدارم به زور خودم رو آروم نشون م ریحر_

 

و فقط  دمیقورت م دهیکه سرم کش یدهنم رو از داد آب

با  نباریاندازه و ا یسمتم م ینگاه میکه ن زنمیپلک م

 :زنهیکنترل شده لب م یتیعصبان

 دست از چرت و پرت گفتن بردار و..._

 



وسط  پرمیش مبلند در حد داد خود ییبا تن صدا منم

 حرف زدنش

 گهیبچه گانه که د یتو دست از باز کردن اون باز_

 تموم شده بردار.
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 یراو

 



 

 کی یرو برا ازیکه آ یو حرف ریاز داد بلند حر پس

فضا رو در  نیسنگ یکرده بود ، سکوت دیلحظه ناام

 .رهیگیبرم

 

برگردونه خونه  ریور بزنه و حرد رهیگیم میتصم ازیآ

ادامه  گفتیاشون اما جواب غرورش و که انگار داشت م

 "بهش حق بدم دیبا" دهینده رو کوتاه م

 

تکون خوردن  لیمصمم بود.دل یلیبه نظرش خ ریحر لحن

امروز با  ریاما مطمئن بود که حر فهمهیدلش رو نم

پاتوق  یآن میتصم کی ی. پس طکردیفرق م شهیهم



و بتونه راحت  الیتا ببرتش و کنهیرو هم رد م یشگیهم

 تر باهاش حرف بزنه.

 

 یبود دنبال فرصت دهیبه ذهنش رس یهم که راه حل ریحر

 یکردنش و حواسش به نگاه ها یعمل یبرا گشتیم

رفع که  شیاش دلتنگ دهیکه به عق یازیآ یگوشه چشم

 نبود.  د،یجد ریحر نیا دنیهم شده بود با د شتری،ب چیه

 

 

 

بشه در  ادهیپ خوادیو م دارهیرو نگه م نیماش الیدر و دم

 یلیخ شیساعت پ میبرعکس ن ریرو باز کنه که حر

 :گهیو آروم م یعاد



مگه چقدر قراره حرف زدنمون طول بکشه؟بذار _

 پارک باشه. نجایهم

 

هر لحظه داشت  ریحر یلحن سرد و عاد نیکه ا ازیآ

و  دهی، بدون حرف سر تکون م کردیخوردش م شتریب

در سه دهنه خاموش  یرو به رو یرو همونجور نیماش

 .کنهیم

 یبه صفحه  رهیسمت شاگرد و خ رهیو م شهیم ادهیپ

رو  نیفرستاده ، در ماش الریکه آ یامکیو پ شیگوش

تا اون رو هم بازش  الیسمت در و رهیباز و م ریحر یبرا

 کنه.

 



و هشتش افتاده بود و  شیش پیت ادیهمون لحظه  ریحر

 رونیکه حداقل تازه از حموم ب کردیرو شکر مخدا 

ساعت زودتر  کی الری. اگر آدادیخوب م یاومده و بو

آورد قطعا وسط  یو سرش درم لمیف نیو ا زدیزنگ م

ها مقابل  یتا مثل هپل کردیو فرار م شدیم ادهیاتوبان پ

 سلمه حرف بزنه. لمهو ق رهینگ افهیق ازیآ

که به  یو در حال رسونهیطرف پالتوش رو به هم م دو 

و خودش در رو  ادهی،پ کنهیفکر م شیتوجه یو ب ازیآ

 .بندهیم

باعث  نیو هم کنهیتق پوت هاش بازهم معذبش م تق

که برگشته بود داشت به پاهاش  ازیجواب نگاه آ شهیم

 بده. دیشد یرو با اخم کردینگاه م



 ازیبه آ یو پس از زدن تنه ا کشهیجلو م شتریرو ب کاله

 یتا اون وارد بشه اما نصف دهنه  ستادهیار اکه مثال کن

روح  یسرد و ب اطیدر رو با تنش سد کرده بود ، وارد ح

 رفتیم شیخونه پ یپله ها یو همزمان که تا جلو شهیم

 :گهی، م

رو  ییخوایکه م یزیهرچ ستیبه داخل رفتن ن یازین_

 ...یو بعدش م شنومیبگو. م نجایهم
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بازش  یموها یدنباله  یکه از عقب رو ازیدست آ با

 شهی، خفه م رهیگیقرار م

 .یخوریموهات هنوز نم دارن، سرما م_

 

پسش بزنه. اما تنها  دیکه با فهمهیم هیاز چند ثان پس 

به جلو بود و  یبرداشتن قدم ادیکه از دستش برم یکار

 بس.

 از سرش افتاد؟ یکاله پالتو ک اصال

که مامانم نگرانمه چون بهش  یلطفا درک کن شهیم_

 بر... یا قهیگفتم چند دق



با  دیداد. به مادرت زنگ زده و گفته دار امیپ الریآ_

 .پس برو باال.دیزنیچرخ م نیماش

 

محابا دست گذاشته بود رو کمرش و داشت  یب ازیآ

 ورودی در دم به سمت ساختمان که کردیم تشیهدا

اندازه و قبل  یم نییکمرش پا یدستش رو واضح از رو

 :گهیم نیداخل ماش ریهمون حر ههیاز داخل رفتن ،شب

 بهتره حواست به حرکات دستت باشه._

 

  زنهیم یپوزخند ازیآ

دست هام دارن  دمیپرت شد و نفهم هویو اگر حواسم _

 ؟یچ رنیکجا رژه م



 .یزدیپوزخند م یچه جور رهیم ادتیاون موقع _

 

 یو کم کنهیم دایخودش پ ریز حرا ینشون ازیآ باالخره

باال  نیو ح خندهیساعت گذشته م کیبشاش تر از 

 :گهیانداختن ابروهاش م

 ارزه. یبه امتحان کردنش م کنمیاحساس م_
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 ــ

 

 



 ره،یتازه دم باال م یکه از ماگ قهوه  یبه بخار رهیخ

خودش  ازیربع تمام گذشته و آ کیکه چرا  کنهیفکر م

و درست کردن قهوه سرگرم  نهیرو با روشن کردن شوم

 بزنه. یحرف نکهیکرده بدون ا

ممکنه  یعنی"پرسهیو از خودش م زنهیم یدلش لبخند ته

  "باشه؟ دهیترس

 یبه ماگ تیاهم یو ب دهیفکر بهش اعتماد بنفس م نیهم

 :زنهیگذاشته بود لب م زیمقابلش رو م ازیکه آ

که  ی.حرفدمیسکوتت رو شن یکاف یبه اندازه _

 رو بزن... ییخوایم



شروع  دیاز کجا با دونمیو منم نم یندار یسوال یگفت_

همه  نیا یبرا کنمینم دایهم پ یلیدل چیکنم. راستش ه

 ر؟یکردم حر کاریکردنت.من چ رییتغ

 

 کیکوچ یسمت شعله  گردونهینگاهش رو برم ریحر

افکار ته ذهنش شده، که انگار غرق  یو جور شیآت

 :دهیجواب م

 شیادآوری یهم ندارم برا یحوصله ا چیکارا. ه یلیخ_

از  شتریبه بعد ب نیچون کامل فراموش کردمشون و از ا

 .میستیدو همکار ساده ن

 خبر رو بهت گزارش نداده؟ یکی نیپس ا_

 



 سمتش گردهیبرم جیگ ریحر

 ؟یک_

 

 ستادهیا نهیمکنار شو واریبه د هیکه تا اون موقع تک ازیآ

مشت  بشیجلو تر و دست هاش رو ته ج ادیبود ،م

 کنهیم

کارها که کردم رو برام  یلیچند مورد از اون خ_

وسط هست دفاع  نیکه ا یاز خودم و احساس خوامیبگو.م

 کنم.
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که  ازیآ بیاز لحن عج شهیم خودیب هیچند ثان یبرا ریحر

و با  ادیزود به خودش م یلیداشت.اما خ یش تازگبرا

 :گهیگرفتن قسمت دوم حرف هاش م دهیناد

 کردن باشن. یادآوریازشون نگذشته تا الزم به  یلیخ_

 

که  ریو برعکس حر نهیشیم یچوب زیم یمقابلش رو ازیآ

و بدون  دیتو اون صورت سف رهی، خ کردینگاهش نم

 :زنهیلب م ششیآرا

 تابلوئه. یلیگرفتنم خ هدیناد یتالشت برا_



 

 یبودنش، ناچارا نگاهش رو م کیبه صرف نزد ریحر

 اندازه تو چشم هاش

 ؟یخب که چ_

تالشت رو به  شتریب ییبخوا دیشا یگفتم بدون یچیه_

 .یریکار بگ

 

ته  یچشم هاش و حس کردن دلتنگ دنیکه د ریحر

 :گهیآورده بود، رک م ادشیرو به  زیدلش همه چ

منه  هیعیواکنش طب نی.استیدر کار ن یتالش چیه ازیآ_

 .رمیگیبه حذف کردنشون م میکه تصم ییمقابل آدم ها

 



 

ساده  یجمله  نیکه انگار با هم ازهیشدن آ خودیب نوبت

 به کل باخته بود بحث رو.

 

 میبگه بر خوادیو م شهیبلند م زشینگاه ت ریاز ز ریحر

 ستهیا یمقابلش م ازیکه آ

 یگیم یو دار ستیآدم اونقدر ساده ن کیحذف _

 .ریحر میحلش کن میتونی. پس میرو گرفت مشیتصم

 بشه؟ یکه چ_

 

 نهیبیرو م ازیسکوت آ یبود و وقت دهیپرس یعصب ریحر

 :دهی،ادامه م



نه هنوز حسابتون  ایخوشت اومده  یباز نیچون تو از ا_

 ؟یرو با اشکان کامل صاف نکرد

 

و  دهیرو قورت م کردیکه داشت خفه اش م بغضش

 . نهیشیاره سر جاش مدوب

 نباریکه عمدا بهش فرصت داده بود حرف بزنه ،ا ازیآ

 یبه قهوه ا رهیو خ نهیشیسه نفره م یراحت یکنارش رو

 :دهیمقابل جواب م زیم

. بلکه از اون نمونیب یآره خوشم اومده. اما نه از باز_

روز ازشون بهم گفته  هیکه  یرنگا رنگ یهمه حس ها

 کنمیندارم. انکار نم یبا کس یابحس چیمن ه ری. حریبود

اولش به خاطر توجهات اشکان نسبت بهت کنجکاو شدم 



دوتامون سخت  یشد برا یبعدش چ نکهیا دنیاما فهم

 . یریبگ دهیناد یتونینم گهیرو د نی.استین

 

حرف ها که لرزش دست هاش رو  نیا دنیبا شن ریحر

 "هنه ،نه،ن" کنهیکرده بود، مرتب تو دلش تکرار م شتریب

 ازیسمت آ گردهیو برم

که تو تازه داره ازش خوشت  یریمس نیچون ا تونمیم_

 برگشتم. یرو من به تازگ ادیم

  

،  ریحر بیو غر بیعج یجمله  نیاز ا جیگ ازیآ

 ریکه خود حر هیبپرسه منظورت چ خوادیو م گردهیبرم

 :دهیادامه م



که تالش خودم  یدیاومد. د یآره من ازت خوشم م_

 هیاز  یمه بخشش مقابلت نشون دادم ولرو با اون ه

دلبستن به  نهیبیو م شهیم داریبه بعد آدم از خواب ب ییجا

تجربه  نیاول خوامی. نمستیفرد عاقل ن کیسراب کار 

حرف ها رو  نیاتفاق تلخ. ا کیبشه  میزندگ ی

حرف  نمیبیاما االن که م مقرار نبود بهت بزن چوقتیه

 هیاز سا یون خبرچ دیساده است شا یلیزدن ازشون خ

 .ستیته دلم ن شونیخاکستر ی

 

 یکلمه ناک اوت شده بود و برا یواقع یبه معنا ازیآ

که  یو طوفان مانند دیافکار شد شیبار تو زندگ نیاول

 بهش هجوم آورده بودند ،زبونش رو از کار انداخته بود.



 

گفتن  نیهم که از بس تالش کرده بود نگاهش ح ریحر

دلش نباره،مرتب آب  یگذشته حال و روز به ظاهر 

برداره  خوادیو ماگ قهوه رو م دهیدهنش رو قورت م

چپه  زیم یبخوره. اما دست لرزونش ماگ رو رو یکم

محو شده در طوفان حرف  ازیاش آ دهیترس نیو ه کنهیم

 .ارهیهاش رو به خودش م

 .کنمیاالن درستش م ستین یزیچ_

 

مت س رهیم دارهیرو برم یو ماگ خال گهیم ازیآ

 یکه بلند شده بود دستمال کاغذ ریآشپزخونه. حر

 دایکه پ فتهیم یراه حل ادی نیماش چیسوئ دنیبرداره با د



 زهایچ یلیرفتن بدون اطالعش خ نکهیکرده بود و فکر ا

که هنوز هم داشت دو دوتا چهارتا  یرو به اون مرد

 کنه،یبزنه رو ثابت م خواستیکه م ییحرف ها کردیم

 فتهیو تند و فرز راه م دارهیبرش م یفکر چیپس بدون ه

 .یسمت در ورود

 

و با همون پوت هاش تق و تق  بندهیو آروم م در

لحظه  کی ی. برارسونهیم اطیح یخودش رو به ورود

اندازه اما به  یم الیبه ساختمون و یو نگاه گردهیبرم

 "احمق نباش" توپهیخودش م
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 یاز پشت پنجره ،پوزخند دنشیبه حالت دو رهیخ ازیآ

 زنهیم

اونقدر ساده بوده و  زی. همه چیگیتو که راست م_

 .یکنیفرار م یکه حاال دار یفراموش هم کرد

 

و پشت بندش تق  نیماش چیسوئ یلحظه که صدا همون

پارکت سالن رو از  یپوت هاش رو یتق پاشنه 

کنه و  کاریره چقصد دا دونستیبود. م دهیآشپزخونه شن



افتاد ، بهش  یکه بعدش م یاز اتفاق یناش شخندیبا ن

 رفتن داده بود. یاجازه 

 

و  دارهیپالتوش رو برم یعجله ا چیو بدون ه آروم

 بیو غر بیعج یهمزمان که به مفهوم اون حرف ها

رو قفل و راه  الیو یدر ورود کنهیآخرش داره فکر م

 .اطیسمت در ح فتهیم

که تو تازه ازش خوشت اومده رو من  یریمس"بود  گفته

  "گردمیدارم برم

 :زنهیو پچ م شهیبزرگتر از قبل م لبخندش

تجربه ات  نیاول یاعتراف کرد نکهیبا توجهه به ا_

 .ریبه همون مس یگردیبود با من برم دواریام شهیهستم م



 

 ادیب رهیگیتماس م الریبا آ بندهیرو که م اطیح در

که چرا؟ چه "متعددش  یدنبالش و در جواب سوال ها

 :دهیکوتاه جواب م "افتاده؟ یاتفاق

 و قطع کرده بود. "ببره ریرو دادم حر نیماش"

و همچنان به  رهیگیرو م یاصل یجاده  ریمس ادهیپ یعاد

پوشوندن عکس اون  نیحرف هاش و اداهاش ح

پالتوش ،فکر  یبا لبه  شیبلوز تو خونه ا یخرگوش رو

 .کنهیم

 

 



 یادیز نیبا اون ماش ستیقرار ن ریخبر نداشت حر اما

 به هدفش برسه. ازیتابلو برگرده خونه و آ
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 ــ

 

 

از فرودگاه برگشته بود و خسته از اون همه حرف  تازه

که موضوعش هرلحظه  یراجع به دختر الریآ حتیو نص

و  کنهیدم م ی، قهوه ا شیتو زندگ شدیداشت بزرگتر م

 .نهیشیم یو یمقابل ت



 لیتا زمان تحو زیبرگرده تبر الریگفته بود با آ مامانش

درصد احتمال  کیسال همه دور هم باشن. اما اگر 

به خاله اش و خاله اش هم همون  یزیداشت آرزو چ

 کیدعوت فقط  نیرو به مادرش اطالع داده باشه ،ا زیچ

 تله بود و بس.

رو حل و همراه  ریموضوع حرداشت  میتصم نیهم یبرا

و جواب تک تک  زیکنه، بعد بره تبر یبودنش رو قطع

مادرش که حدس زدنشون اصال سخت نبود،  یحرف ها

 رو بده.

 

اون هم ساعت ده شب  یمخصوص نگهبان فونیآ یصدا

 تا جواب بده. فتهیو راه م کنهیمتعجبش م
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 ، سال نو مبارک.  یخان یاسالم آق_

 یزیسال نو شما هم مبارک ،چ ،یعزت یسالم آقا_

 شده؟

رو  نتونیماش گنیجوان اومدن م یآقا هیراستش _

 آوردن.

 



زبونش  یرو یطعم قهوه  ههیاوقاتش شب یواقع یمعنا به

رو سر  یگوش "نییپا امیاالن م"و با گفتن  شهیتلخ م

 کوبه. یجاش م

 :گهیبلند م دنیب و لباس پوشرفتن سمت اتاق خوا نحی 

 یرو نفرستاده باش یجوان یدعا کن فقط اون آقا ریحر_

 .کنمیکه دارم بهش فکر م

 

 

 

 تیرو مقابل گ ی، کس شهیدر آسانسور که خارج م از

 "کجا رفت؟"بپرسه  نکهیو قبل از ا نهیبینم ینگهبان

 :گهیم رونیبه ب اشاره عزتی  یآقا



 .موننیمنتظرتون م نیگفتن کنار ماش_

 

 یسمت محوطه  فتهیو راه م دهیحرف سر تکون م بدون

 مجتمع.  یجلو

 یکه عصب ییو با قدم ها دایتابلوش رو پ یادیز نیماش

 کنارش. رسهیزود ، م یلیبودنشون کامال مشهود بود خ

 ریکه زده بود مرد کامران نام پشت به مس یحدس طبق

نسبتا  یو با ضربه  زدیحرف م یاومدنش داشت تلفن

توجهش رو به  کوبهیم نیسقف ماش یکه رو یحکمم

 .کنهیخودش جلب م



با گفتن  ،یخان ازیآ تیمتعجب از اخم ها و جد کامران

 ارهیرو م یگوش "گرمیفعال قطع کن، خودم تماس م"

 :زنهیلب م یحرف اضافه ا چیو بدون ه نییپا

 و سالم. حیصح نتونیماش دییبفرما_

 

 .رهیگیرو که دستش بود، مقابلش م چیسوئ و

 

و پس از  کنهیبهش نگاه م بیهمچنان دست به ج ازیآ

 :گهیم لکسیبه ساعتش ر ینگاه مین

 رو. نیماش ارهیخودش ب ریحر گهیقرار بود دوساعت د_

 



 ازینبوده، آ یقرار نیهمچ دونستیکه خوب م کامران

. ادیبراش لفظ م یو داره الک رهیحر ییپس دا کنهیفکر م

 :زنهیم یپس پوزخند

که گفت االن  میکار مهم دار هی گهیساعت د آخه دو_

 .ارمیرو ب تونیمن امانت

 

 گردهیبهونه م کیو دنبال  شهیم کیبهش نزد یقدم ازیآ

 یرو سرش خال ریکار حر نیاز ا تشیکه تمام عصبان

 کنه.

سوپر استار مقابلش ،  یبه قد و قامت آقا رهیخ کامران

 زد،یکه حدسش رو م یزیمطمئن شدن از چ یفقط برا

 :دهیادامه م



 نتونیکه اصال ب یراجع به تموم شدنه رابطه ا ریحر_

 ...یالک ستین یازیشکل نگرفته بود ،بهم گفته. پس ن

 

عقب و  کنهیکه پرتش م یمحکم و دردناک یضربه  با

که مرد جلو روش که  فهمهی،م شینیدرد وحشتناک ب

،با کله  کردیداشت نگاهش م بیهمچنان دست به ج

که  گهیلبهاش م یرو یسیرتش و خرفته بود تو صو

ترک  شینیزدتش و خدا کنه ب یهم حرفه ا یلیخ

 برنداشته باشه.

 

و باز هم پوزخند  کشهیم شینیخون ب یرو رو انگشتش

 :زنهیم



 بود؟ یچ یبرا نیا_

 

 دارهیبرم نیزم یرو از رو نشیماش چیسوئ شهیخم م ازیآ

 :دهیو جواب م

 یت ربطکه به یکردیدخالت م یتو موضوع یداشت_

 نداشت.

 

بدون فکر به  ومدیکه بند نم یبه خون تیاهم یب کامران

 یرو قایدق یو با مشت محکم رهیعواقب کارش ، جلو م

 :گهیو م دهیجواب ضربه اش رو م شینیب

بعدها خودت  دی،شا گمیزدنم رو بهت نم لیمن اما دل_

 .یدیفهم



 

شده بود  جیکه با ضرب شصت محکم کامران گ ازیآ

 قهیو  دهیچندبار سرش رو تکون م خورد،یم نیداشت زم

 شهیو مانع رفتنش م رهیگیکامران و م ی

 

 دنیاالن خودت بهم بگو ، ترس نیهم یجنمش رو دار_

 .خوادینم

 

 نیشده بود از ا یعصبان گهیهم که حاال د کامران

اش  قهی یدست هاش رو از رو خوادی، م ازیآ یرفتارها

نگهبان مجتمع  یعزت یپس بزنه که همون لحظه صدا

  شهیسوپر استار م یمانع از جواب دادنش به گستاخ

 



 ؟١١٠زنگ بزنم  یخان یآقا_
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 ریاز بزرگ شدن موضوع. به حر کشهیم یپوف کامران

احتماال بد  یمقابل رفتارها یواکنش چیقول داده بود ه

 نشون نده. ازیآ

 

 هم که ش... ریران نباش به خاطر حرنگ ؟یدیترس هیچ_



 

از نفهم بودن مرد مقابلش،دست هاش رو  یعصب کامران

 :زنهیاش جدا و داد م قهی یمحکم از رو

. تو چشمت یذاریخودم رو کنترل کنم نم خوامیم یه_

بترسم؟ حواست رو جمع کن  دیدنبال دختر مردمه من با

آخرش رو بهت زده.بفهمم مزاحمش  یحرف ها ریحر

ساده مقابلت ظاهر  هییپسر دا کی ههیشب گهید یشیم

 .شمینم

 

از  شهیو دور م گردهیبرم تشیو با همون عصبان گهیم

زرنگ بود که نفهم  یلیخ اینفهم بود  ایکه  یآدم

 .دونستیحرکت مثبت م کیبودنش رو 



 

 

به دور شدنش مشت دست راستش رو محکم  رهیخ ازیآ

 دهیرس ییجاکارش به  شهیو از ذهنش رد م کنهیجمع م

دختر اون  کی یبرا دهیجر م قهی ابونیکه تو کوچه و خ

 معرفت. یدختر ب کیهم 

 یم نیخوش بود که موقع گرفتن ماش نیبه ا دلش

 کی تونهیم نهیرو بب نیمامانش ماش یحداقل وقت ای نتشیب

 حرکت رو به جلو بزنه اما...

 بره باال. گردهیبرم یبه نگاه نگران عزت تیاهم یب

دور شده بود.  شیاز خود واقع یبود هرچ بس گهید

 نشونیب یکه خودش گند زد به رابطه  شدینم نیمنکر ا



خورد شدن  متیساختنش اگر به ق یتالش برا یول

 بکنه. یکار تونستی،نم شدیتمام م تشیشخص

تو  شینیبه ورم کمه ب رهی، خ بندهیآپارتمان رو که م در

 :زنهیکنسول پچ م ی نهییآ

 خوادیم یا گهید زیدلت چ یبد هرچقدر هم شعار_

 ؟یآروم کن ییخوایم ی.اون رو چه جورکهیمرت

 

سمت سالن.  فتهیو راه م رهیباال م هویضربان قلبش  تمیر

و  لشیموبا یبگه گوش یچ خوادیم نکهیبدون فکر به ا

 .رهیگیرو م ریحر یخونه  یو شماره  کنهیم دایپ

تو  یمردونه ا یاز خوردن چند بوق آزاد صدا پس

 .چهیپیم یوشگ



 شهیباعث م نیو هم رهیکه به حتم پدر حر کنهیم فکر

محکم  یجواب الو گفتن ها یا هیچند ثان یبعد از مکث

 آروم بده یمرد پشت خط رو با لحن

 سالم._

 .دییسالم بفرما_

بار تو  نیاول یحرفش رو بزنه. برا یچه جور دونستینم

 .کردیم یاحساس درموندگ شیزندگ

 

 .دییالو... بفرما_

 

 کوبهیم ی. عصباردشیعارف به خودش م یتند آقا لحن

 :گهیمودبانه م یو با لحن شیشونیتو پ



با خانوم  تونمیلحظه صداتون رفت. م کی،  دیببخش_

 خاموشه. شونیعارف حرف بزنم؟ متاسفانه گوش

 

زود محکم تر از قبل  یلی، اما خ کنهیحامد مکث م نباریا

 ادیصداش م

 .یشلحظه گو کیبله البته ، _

 

 کنهیم زیوگوشهاش رو ت زنهیلب م ی"ممنونم" ازیآ

پشت خط.  یشده  یاز سکوت صوالن ییآوا دنیشن یبرا

 اما فقط 

و پشت  شنوهیرو م یباز و سپس بسته شدن در یصدا

 عارف یآقا یبندش صدا



 .دهیخواب ریمتاسفانه حر_

 

اندازه و به زور لب  یمچش م یبه ساعت رو ینگاه مین

 :دهیهاش رو تکون م

، راستش حواسم به ساعت نبود و البته  ستین یمشکل_

 فراموش کردم بگم سال نو مبارک.

 ...یآقا نیهمچن_

 .یخان ازیهستم،آ یخان_

 .دیتماس گرفت دمیاطالع م ریمن به حر یخان یبله آقا_

 



 زیر ازیمشهود بود که آ یشدن لحن حامد به قدر سخت

 ی جوابکه اصال کنهیم یو آروم تشکر و سپس خداحافظ

 .شنوهیهم نم
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به صفحه اش که  رهیو خ نییپا ارهیقطع شده رو م یگوش

 :زنهیبود ،لب م ریلبخند حر ریتصو

 یچ دونمینم یکه حت یاشتباه پشت اشتباه در حال_

 .خوامیم



 

پشت سرش خسته از  یراحت یرو کنهیرو پرت م یگوش

و  بندهیقلبش ، چشم هاش رو م یند شده دوباره ت تمیر

 "بسه" زنهیداد م

که انگار  یو جور رهیگیم شیاتاق خواب رو در پ ریمس

سالن تنها  هیقد یهمون پنجره  یخودش رو داره جلو

 :گهی، بلند م ذارهیم

عوض  یزیچ نیبه لبخندش نگاه کن بب نیتا صبح بش_

 . بهت گفته بودم دخترا همه اشون مثل همن.شهیم

 

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــ               

    ــ

 

 

 ریحر

 

 

آرامش  یتنم به حد ریز یتازه و حس چمن ها یهوا

 یلعنت ریچند لحظه هم که شده تصو یدهنده است که برا

که  نمیبیرو م یرنگ یپشت چشمهام محو و مه خاستر

 بهتر فکر کنم. کنهیکمکم م

 



در خفا  نجایا یاومد یناونجا سبزه گره بز شدیروت نم_

 ؟یریحاجتت رو بگ

 

و دست هام رو  کنمیهمون حالت چشم هام رو باز م تو

،  نمشیخوب بب گذاشتیآفتاب که نم دیمقابل نور شد

 ذارمیم

تو بچه دار هم  نیام باشم. بب ندهیحق دارم نگران آ_

 کوچه ام. هیمن هنوز اندر خم  یشد

  ؟ییخوایشوهر م یگیم یدار دیچش سف_

 

بزنم  شهیباعث م نیاز لحن مامان گفته بود و هم دیتقل اب

 .نمیخنده و تو جام بش ریز



 : دهیو ادامه م نهیشیم کنارم

 چه خبر از حال و روزت؟_

 

 اندازم  یهمون لبخند مونده رو لبم شونه باال م با

 .ینیب یم یکه دار یجور نیهم_

 

که دهنم پر  یبه سمت جلو جور کنهیبد پرتم م یلیخ

 اهیاز گ شهیم

  زنمیم غیج

  یــــیدا_



 یخوب دار یلیخ دونمیکوفت، ظاهرت رو که م_

 چطوره؟ گمی. درونت رو میسازیم

 

  نمیشیدو متر م یو با فاصله  شمیازش دور م یعصب

 بهت بگم؟ یتوقع دار_

 

 :گهیکبود بود ، م یکه هنوز هم کم شینیبه ب اشاره

اج دادم بد هم ب یلیو خ دمیاز اونجا که تعصبت روکش_

شوهر مرده رفتار  کی ههیکه چرا شب ی،بله توقع دارم بگ

 ؟یکنیم

 

 کشمیم یپوف



به  دیاز حرف هات معلومه که باز هم با مامان نشست_

مامان  یدونیهنوز هم نم یعنیکردن پشت سرم. بتیغ

چند روز  نکهیبزرگ نشون دادنه موضوعاته؟ ا یخدا

 یدنید دیع یحموم و مثل هرسال حوصله  رمیم کباری

 ندارم و از اون طرف هم...

 ییهم به حرف ها ی. کاردمیسوال پرس کیمن فقط _

 زده ندارم. میکه نس

اما واقعا خوبم  یکنیباور نم گمیمثل هربار که م دونمیم_

رفتن به  یبرا الریاصرار آ خوامیاونقدر خوب که م

 رو قبول کنم. شیعروس

 326_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#



 یآوریفائزهفاتح#

 

 

 

 یحرف رو ومدیبه نگاه نگرانش که انگار دلش نم رهیخ

 دمیزبونش رو بهم بگه ،سر تکون م

بودن  چارهیکه اونقدر حس ب یکنیفکر م یبه چ یدار_

 قت؟یبا اون نگاه عم یدیبهم م

 

 فرستهیم رونیخسته اش رو با شدت ب نفس

 کیفراموش کردن  یبرا ستین یچند هفته کاف ریحر_

 یفقط ب نیدوکائیل ههی. زمان شبآدم کی یاحساس و حت



فکر  یدیو االن که به اون مرحله رس کنهیحست م

که  نی. اما همستیاز اون حس ها ن یخبر یکنیم

مدت خودشون رو  نیا یو حفره ها یداغون شینیبب

 هیوونگید ی. پس رفتنت به اون عروسدنینشون م

 ...ییبخوا نکهیمحضه.مگر ا

اب تماس هاش رو جو نمشیبب خواستمیاگر م یینه دا_

اول به خودم و سپس به اون آدم ثابت  خوامی.من مدادمیم

 تموم شده. زیکنم که همه چ

 

 شهیو از جاش بلند م کشهیم یپوف ییدا

 خر کردن خودت. یبرا یکرد دایپ یخوب لیچه دل_

 



  ستمیا یم مقابلش

. به هر حال یکنیکه تو فکر م ستین یاصال اونجور_

 .ینیبیم رو زیو همه چ یخودت هست

 

 :دمیو ادامه م زنمیم یچشمک نم،یبیرو که م شیسوال نگاه

راه  چیجون گرفتم و ه رایقبال اجازه ات رو از سم_

 .یندار یفرار

 ام؟یمن قراره ب یباعث شده فکر کن یچ_

 .یزدیازش حرف م شیکه چند لحظه پ یهمون تعصب_

 باشم؟  تییاونوقت قراره همچنان پسردا _

 

  



رو  کنهیکه باز هم پرتم م خندمیقط مو ف گمینم یزیچ

هم فکر  فمیدختر نح کیمن  نکهیو اصال به ا نیزم

 خرس گنده. کنهینم

بزنم و بابا رو فرا بخونم  غیبلند ج شمیسر مجبور م آخر

که انگار دست بردار نبود تا کل  ییبه کمک مقابل دا

 .دادیجلو روم رو به خوردم نم یچمن ها

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 ــ

 

 

 



زنونه مردونه  یگفته بود مراسم اصل الریاونجا که آ از

و  کنمیدست و دلبازانه لباس انتخاب م یلیجداست ، خ

وسط حرف زدن هاش گفته  الریکه آ یدو مراسم یبرا

رد کرده بودم ، چند  یباشم و منم الک دیبود حتما با

ان که داره به و رو به مام دارمیلباس مناسب برم

 :پرسمی، م کنهیکم نگاه میچمدون کوچ اتیمحتو

 ؟یکنینگاه م یدار یشده مامان؟ به چ یچ_

 

  زنهیکمد کنارم م یو از جلو ادیم

 ات. قهیگمشو اونور با اون سل_

 



 میانتخاب یبه داد و هوار من کل لباس ها تیاهم یب و

و رو  ریو خودش مشغول ز ارهیرو از تو چمدون درم

 .شهیکمدم مکردن 

 

 یاونقدر تو چشم باشم دار خوامیمن نم زمیمامان عز_

 عمرا اگر من قرمز بپوشم. مامان..  ؟یکنیم کاریچ

 

خودش  ی قهیبه وجود من با سل تیاهم یهمچنان ب و

 .بندهیرو هم م پشیو ز نهیچیو مرتب م زیچمدون رو تم

 



 ریز یاون قرمز ریدوش بگ هیاالن هم پاشو برو _

 ٣رفع بشه.کامران گفت ساعت  لتیبیخط سابروهات و 

 .دیفتیراه م

 زود؟ نقدریوا چرا ا_

 .ادیدوستش اشکان هم با شما م ایمگه بهت نگفته؟ گو_

 ؟یچــــ_
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  ؟یزنیچرا داد م_

 

روشن کرده بودم رو  شدیم یکه چند روز میگوش

و  زنهیم جکتیاما ر رمیگیتماس م ییو با دا دارمیبرم

 .دهیچرا جواب نم دونمیخوب م

 روبرو شدن با اشکان رو ندارم.  یمن آمادگ ایخدا

 

رو  کنمیرو پرت م یحس نشستن مامان کنارم، گوش با

 رهیگیبلند شم برم حموم که بازوم رو م خوامیو م یعسل

بود که کال از  نیا حمونیکه من و بابات ترج یدونیم_

با خودت  ییخوایم یگفت یوقت یول یبشاون آدم ها دور 

و اصرار دوستت رو  یمقابله بکن یکنیکه ادعا م یو حس



. یتونیکه تو م می،خودمون رو به زور قانع کرد یرد نکن

در عرض دو  تونمیم یترسو باش ینجوریاما اگر قراره ا

 نظر بابات رو برگردونم. قهیدق

 

 :گمیم و پس از برداشتن حوله ام خندمیبلند شدن م نیح

 داتیبا تهد ییخوایقربونت برم که در همه حالت م_

 یگی. تو راست میمنظور حرفت رو برسون چتیلفافه پ

هم  چکسیه دنینکردم که بترسم و از د یچکاریمن ه

 ؟یشد یواهمه ندارم.راض

 

 دهیتکون م سر



خوبه ، االن هم برو به زور خودم رو کنترل کردم نزنم _

 قرمزت. لیبیاون خط س دنیخنده از د ریز

 

  زنمیداد م زیآم اعتراض

 برشدارم.  یمـــامـــان ،خوبه خودت اصرار کرد_

 .یبش ینشکلیقراره ا دونستمیمن چه م_

 

ته  یاون نگران دنیبلندش هم مانع د یها خنده

همه  ییبودم دا دهیوقت بود فهم یلی. خشنیچشمهاش نم

رو صاف و پوست کنده گذاشته کف دست مامان  زیچ

 یاز خودم نم یزیچ میمامان مستق نکهیش به او راست



 یخودم نم یبه رو یزیچ نیهم ی. برادیارز یم دیپرس

 کامران، همون جاسوس دوجانبه. ییآوردم مقابل دا

 

از حموم و گذاشتن ماسک دست ساز مامان ،خودم  پس

 رمیو االن که دارم چمدون به دست م کنمیرو آماده م

رو دادن به اشکان مطلقا  مزنیتو دلم سر خودم داد م نییپا

 ممنوع.

 .هیچ یمعن یکار ب نیاز ا ییهدف دا دونستمیم دیبا

 

 ومدیرو شکر مامان به حرفم گوش کرد و همراهم ن خدا

 رفتار کنم. خوادیهرجور دلم م تونستمیو م نییپا

 



 ستادنیا ییبلند خان دا یشاس نیکه کنار ماش نمشونیبیم

 .زننیو دارن حرف م

 .رهیگیم و چمدونم رو از دستم مسمت ادیم ییدا

بهش نگاه کنم بلند سالم  نکهیبدون ا تیهمون جد با

 .دمیلب م ریز یو جواب اشکان رو هم با پج دمیم
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دوام آورده بود و  نیماش یسکوت فضا قهیده دق فقط

 یرو عاد زیهمه چ خواستیکه م دمیدیرو م ییتالش دا



 یخاطره ها یو گاه یکار یجلوه بده و وسط بحث ها

من رو هم مجبور به  شونیدوران دانشگاه یمزه  یب

بود که اشکان مثل  بیو برام عج کردیحرف زدن م

هردو  نکهیبه ا قعاو وا زدیباهام حرف م یعاد شهیهم

داشتن  یادیشباهت ز نیقزو یپسرخاله به سنگ پا

 آوردم. مانیا شتریب

 

خودم رو بزنم به خواب تا  شمیمجبور مسر هم  آخر

 خوابم برد. یک دمیتمومش کنن. اما نفهم

 مگه؟ یدیشو چند شبه نخواب داری... دختر بریحر_

 



 یشده و فضا کیتار یهوا کنمیهام رو که باز م چشم

 یلیخ ی. ولادیچند لحظه به نظرم نا آشنا م یبرا نیماش

 یزیچکه داشت دنبال  ییو از دا امیزود به خودم م

 :پرسمی، م نیتو داشبرد ماش گشتیم

 م؟یدیرس_

 .میبخور یزیچ هیشو  ادهینه هنوز پ_

 . چقدر مونده؟ستیمن گشنه ام ن_

 

 کنهیو در سمت من رو باز م ادیم نباریا

 زیهمه چ یثابت کن یخواستیم ینجوری.انییگمشو پا_

 وسط؟ نیا هیاشکان چ ریتموم شده؟ تقص

 



ته ام بودم. بدون حرف خواب چند ساع جیکه گ همچنان

و  شمیم ادهیو شل شده توسط بازوم تو دست هاش، پ

 شلوغ. یادیسمت رستوران ز فتمیکنارش راه م

 

 

اعالم  ییو دا میرسیکه اشکان روش نشسته م یزیم کنار

 دست هاش و بشوره. رهیکه م کنهیم

 ی شهیخودم تو ش دنیو با د نمیشیاشکان م یبه رو رو

 به شال نامرتبم بکشم. یدست فتهیم ادمیکنار دستم 

 

 .رینباش حر ریاز دست من دلگ_

 



  ارمیدرم بمیرو از ج میسمتش و همزمان گوش گردمیبرم

 .ستمین ریکدومتون دلگ چیاز دست ه_

 .دمیم حی... اصل ماجرا رو بهت توض ییاگر بخوا_

خودتون رخ  نیبوده ب یزی.به هر حال هرچستین یازین_

  نداره. یداده و به من ربط

 

برگرده  ییو منم تا دا شهیرو شکر نطقش خاموش م خدا

وسط نگاه  نیو ا شمیم میگوش یها امیمشغول چک پ

تو  دوارمیکننده است و ام تیاذ یاشکان کم ی رهیخ

 سفر مجبور نباشم هرلحظه وجودش رو تحمل کنم. نیا

بهم داره ،  یبودم چه حس دهیفهم یچرا از وقت دونمینم

 قائل بودم رو فراموش کردم.که براش  یکل احترام



 

بوق  نیو با دوم خورهیزنگ م شیگوش خوشبختانه

 :دهیجواب م

 جانم آرزو؟_

..... 

  میخوب_

..... 

. فوقش چند ساعت ستیاونقدرها هم شلوغ ن رینه مس_

 .میرسیم گهید

..... 

 



که قبال همسفر  فهممیم ندازهیکه به من م یاز نگاه پس

راحت جواب آرزو  یبخندبودنمون رو اعالم کرده و با ل

 :دهیرو م

 یزیچ هی می. ما کنار زددینه شام منتظرمون نباش_

  میبخور

..... 

 باشه نگران نباش خداحافظ. _

 

 

 :گهیو م زیرو م ذارهیرو م شیگوش

 .رسونهیآرزو سالم م_
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  "سالمت باشن" زنمیو پچ م دمیتکون م سر

 

 یها یکار زهیر یجمع شدن برا الریآ یخونه  گهیم_

 حنا بندون.

 

 .دمیسر هم تکون نم نباریا

رو قبول  چکسیکه دعوت ه سمینویم ییدا یبرا فورا

 برم. یهتل وگرنه آبروش رو م مینکنه و بر



 

 اممیکه پ فهممیدستشه و م شیگوش گردهیکه برم ییدا

 .کنهیچون واضح بهم اخم م دهیرو د

  سمینویقبل براش متر از  مطمئن

 یخونه  میبر ییآبروت رو ببرم بخوا خورمیقسم م"

 "اشکان یپدر

 

و به  رهیگیام م دهیناد بشیتو ج لیبا گذاشتن موبا رسما

آبروش رو  یبخواد بره اونجا چه جور کنمیفکر م نیا

 ببرم؟

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 ــ

 

 

بهتر از  نیز راه ، سکوت ماشمونده ا یساعت باق چند

اشکان با اشاره  میشیوارد شهر م یقبل برپا بود و وقت

و همزمان مشغول گرفتن شماره  دهیرو نشون م ریمس

 .شهیم

گوشه چشم بهم  هیتا  ییبه دا شمیم رهیاسترس خ پر

 بدم. ماتومیبندازه و بازهم اولت

 

 .یخسته نباش الر؟یآ یالو خوب_



....... 

حرف  ریخودت با حر ای. بمید شهر شدآره االن وار_

برن  میمستق خوانیو م ادیبزن چون فکر کنم قصد نداره ب

 هتل.

 

بشنوم و االن  تونمیجا هم م نیرو از هم الریآ غیج یصدا

 داشت؟ یتماس چه ضرورت نیا

رو از دست اشکان که برگشته و گرفته سمتم ،  یگوش

 کنار گوشم ذارمیو م رمیگیم

 سالم عروس خانوم._

چقدر رو کمکت  یدونیمعرفت خانوم، م یسالم ب_

 هتل؟  یبر ییخوایم شنومیم یحساب کردم؟ اونوقت چ



 

بده با  صیتونست تشخ ینم ادیز یکنم از خستگ فکر

مهمان بودم  کی. وگرنه من فقط زنهیداره حرف م یک

 .یکمک یروینه ن

هتل اونجا  میری. ما مامیگفته بودم که تنها نم زمیعز_

 .میراحت تر

 رهیفکر اونجاش رو هم کردم. آقا کامران با اشکان م_

 .یخاله تو هم که همراه خودم یخونه 

 

 یبرم خونه  نکهی. فکر اکنمیهام رو درشت م چشم

هم وحشتناک  نایاشکان ا یاز رفتن به خونه  ازیآ یپدر

 تر بود.



هتل و فردا باهات حرف  میریما م یبازم ممنون ول_

 .شتیپ امیمتون مقبل از شروع مراس زنمیم

 

تق تق  یو صدا شهیدور و برش کمتر م یشلوغ یکم

 رهیکه داره راه م گهیکفش هاش م

. ما دخترا تو یکنیفکر م یبه چ یدار دونمیم ریحر_

 التیدو شب رو پس خ نیا میمونیخودم م یخونه 

 اشتباه رو دوبار تکرار کنم. کی ستیراحت باشه قرار ن

 

 :گمیم یسیرودربا چیه بدون

 اوتقدر راحت باور کنم. ستیمنم قرار ن_

 



 :شنومیبغض دارش رو م یاز چند لحظه سکوت صدا پس

قبل از عروس  یخودم پر از حس بد و دو دل ریحر_

. باور کن داداشم چهار یکنیبدترش م یشدنم تو هم دار

و در  دمشی،سر جمع چهار ساعت ند زیروزه اومده تبر

مجالس  نجوریپر از دختره و داداش از ا نجایضمن ا

 .هیفرار

 

 دختر نیبودن ا ریاز گ کشمیم یبه من چه؟ پوف داداشش

اصال اجازه نده و راحت  دیبذار از کامران بپرسم شا_

 نباشه بره ...

 

 سمتم  گردهیبرم اشکان



 یخونه  ادیداده که م یراحت کامران قبال اوک التیخ_

 ما.

 

 شیبود ، مثل چند لحظه پ دهیکه صداش رو شن الریآ

 :گهیشاش مب

دارم لباس  ایپس حله ، اشکان آدرس رو بلده بدو ب_

  .کنمیحنابندون رو پرو م
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 ادهیرنگ پارک کرده و اشکان پ دیدر سف یجلو ییدا

 شده تا زنگ در رو بزنه.

 بشم  ادهیپ خواستیدلم نم اصال

 خوامیخدا من نمهتل تو رو  میبکن بر یکار هی ییدا_

 بمونم. نجایا

 

  مالهیرو م شیشونیو خسته پ نیبه در ماش زنهیم هیتک

. اشکان ییپسردا کیبگم در قالب  تونمیم یاالن من چ_

مراسمات کامال زنونه است و  نیداده که ا نانیبهم اطم

 .ستین یاون پسره اهل شلوغ

 

 کشمیجلو م یصندل یرو رو خودم



 یخودم احساس خوب. من ستیموضوع اصال اون ن_

 سربار باشم. نجایندارم ا

 :دمیادامه م نمیبیرو که م سکوتش

 نجایها اگر نخواستم ا یکینزد نیهتل ا هیاقال برو _

 .شتیپ امبی  بمونم

شو انگار همه اشون  ادهیاگر اشکان اجازه بده چشم. پ_

 .شوازتیاومدن پ

 

 یچندتا خانوم دنیو د الریآ یسمت در خونه  گردمیبرم

استرسم رو  لیدل یب زننیدارن با اشکان حرف مکه 

 .کنهیم شتریو ب شتریب

 



در سمت  ادیو اشکان هم م شهیم ادهیزودتر از من پ ییدا

 .کنهیشدنم م ادهیمن رو باز و رسما مجبور به پ

 

 :گهیبود،م ستادهیا هیکه جلوتر از بق یجوان دختر

 .یخوش اومد زم،یسالم عز_

 

،  ستادهیدم اشکان که کنارم ابتونم جواب ب نکهیاز ا قبل

 : کنهیم شیمعرف

 خانوم همسر پسر خاله ام آراس هستن. ایمح شونیا_

 



زن  دیپسر خاله با یو واژه  یتوجه به تشابه اسم با

و باهاش  رمیجلوتر م یباشه ، پس قدم الریداداش آ

 دمیدست م

 خانوم. ایسالم خوشبختم مح_

 

 زنهیم شتریب ایسنشون از مح یکه کم گهیخانوم د دوتا

با عنوان دختر  ایو مح دنیجلو ،باهام دست م انیهم م

 .کنهیم شونیبهم معرف الریآ یعمو و دختر عمه 

 

و پس از  ذارهیچمدون رو کنار دستم م ییلحظه دا همون

 :گهیبلند رو به جمع، آروم م یسالم



که بهت زده بودم  ییمواظب خودت باش و حرف ها_

 بمونه. ادتیرو 

در دسترس باش،  یاون باره راحت باشه ولدر  التیخ_

 .زنمیخودم به مامان زنگ م میدیخبر بده رس رایبه سم

 

ساختمون  یدر ورود یکه چمدونم رو تا جلو اشکان

 یبرده و انگار با افراد داخل خونه هم سالم و احوال پرس

و قبل از سوار شدن اشاره به سمت  گردهیکرده بود ، برم

 :گهیراست خودش، م

 یداشت اجیاحت یزیچ ستیدور ن ادیما هم ز یه خون_

 زنگ بزن.



داشت  بیو عج رهیکه خ ایبه مح ینگاه میاز ن پس 

 یبا یو با دست با دمیسر تکون م کرد،یبراندازم م

 که سوار بشه و بره. کنمیم

 

داشتم. بعد از رفتن و دور  یاحساس بد و چرت چقدر

مه وارد و اشکان با تعارفات معمول قبل از ه ییشدن دا

 یها سهیاون ر دنیو د شمیتازه عروس م یخونه  اتیح

جمع و جور،  اطیدور چندتا درخت موجود تو ح یرنگ

 .کنهیهم شده سرحالم م یکم

 



در  ایو هنوز مح میریرنگ باال م دیمرر سف یپله ها از

قرمز رنگ  یرو کامل باز نکرده که توده ا یورود

 مقابلمون 

 .شهیم ظاهر
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 .دیامون هم رس ژهیمهمون و_

 



 نیرو ح شییکه جواب سالم و خوش آمدگو همزمان

 یکنم ول دای،در تالشم صورتش رو پ دمیبغل کردنم م

و آخر سر  شهیسرش مانعم م یرو نیاون همه تور و چ

 زنهیتور کار شده رو خودش باال م

 .نجامیا_

 

دور شده بود و بهم نشونش  و لباسش که افهیبه ق رهیخ

 :گمیم دادیم

 .الریچقدر خوشگله لباست آ_

 طرحش رو خودم دادم بدوزن.  ؟یجد_

 

  کشهیبتونم جوابش رو بدم ، دستم رو م نکهیاز ا قبل



 کنم. تیمعرف هیبه بق ایبدو ب_

 

 .زنهیمامان رو صدا م یو بلند کلمه  گهیم

 دیرا باچ یی. واکنمیافت فشارم رو احساس م کبارهی به

 نم؟یرو بب یاونقدر دلهره داشته باشم؟ مگه قراره ک

 

و موقر شونه به  نیو سنگ کشمیم الریرو از دست آ دستم

 .شمیم ختهیشونه اشون وارد سالن بهم ر

اون آرزو  کردن؟یم کاریچ نجایهمه آدم ا نیمن ا یخدا

 بود.

 



 خوردیلبهاشه و بهش م یرو یکه لبخند بزرگ یخانوم

و  شهیآشفته بازار بلند م نیو داشته باشه از ببه باال ر ۴٠

 سمتمون. ادیم

 دخترم.  یخوش اومد_

 

رو سرش نبود خودش  یتور چیه گهیکه حاال د الریآ

 :کنهیم زونیرو از بازوم آو

 فشیهستن که تعر یخانوم ریهمون حر شونیمامان ا_

 رو کرده بودم.

سنش رو  تونستمیاشاره به مادرش که االن بهتر م و

 :دهیبزنم ، ادامه م نیتخم

 خانوم مامان بنده هستن. نتیهم ز شونیا_



 

رو چند لحظه محکم  الریدهن آ یکی خواستیم دلم

 یبرا یا ستهیتا بتونم کلمات درست و شا گرفتیم

 کنم. دایجواب دادن به خانوم موقر جلو روم پ

 بوسهیو دو طرف صورتم رو م ادیجلوتر م هیبق برعکس

 .بوسمیشونه اش رو م ینم ، روهل شد یو منم که خدا

 

که با  دمیجواب خوش آمد گفتن هاش رو م مودبانه

من دارم با مادر  فتهیم ادمیآرزو کنار خاله اش ،  دنید

 .کنمیبرخورد م یمیاز حد گرم و صم شیب ازیآ

 ای کنمیرفتار م ینجوریوقت فکر نکنن عمدا دارم ا کی

 دارم؟ ینکرده هدف ییخدا



 یبا آرزو هم روبوس تیمیصم نزایبا همون م ناچار

خانوم  نتیبه ز یلیرو که خ شیو زن کنار کنمیم

 .کنهیم یمعرف "مادرم"شباهت داشت رو با عنوان 

 بود. ادیز یلیخ گهیحجم از استرس د نیا ایخدا

 

و  کنهیم یخانوم هم مثل خواهرش باهام روبوس نبیز

باهام  "خواهرم آرام"که آرزو با گفتن  یآخر سر دختر

 الریو آ رسونهیم انی، مراسم معارفه رو به پا کنهیا مآشن

 .نمیمبل سه نفره بش یرو کنهیم مییراهنما

 ختهیبهم ر نقدریا نجایا نیهم یبرا میامروز مراسم داشت_

 است.

 :کنمیکه کنارم نشسته بود نگاه م الریرو به آ یسوال



 ست؟یمگه فردا شب حنابندون ن_

 .مینه رو آماده کردرو باز و خو هیزیچرا ، امروز جه_

 

 یها چهیداشت ماه گهیکه د یو با لبخند دمیتکون م سر

 .گمیم کی، دوباره بهش تبر کردیم تیصورتم رو اذ

 

 

مونده مجبور  یساعت گذشته و خوشبختانه کارها کی

اون  ریکردن من از ز دایبه متفرق شدنشون و نجات پ

 داشت. یو درشت رو در پ زیر ینگاه ها

خانوم که  نتیو ز زننیدر خونه رو م لحظه زنگ همون

 :گهیبا خواهرش تو آشپزخونه بودن بلند م



 ادینبود بگم ، آراس زنگ زد گفت داره م ادمی ایمح_

 .یدیرو جواب نم تیگوش گفتیدنبالت. م

 

 فونیسمت آ رهیم شهیکه کنار ما نشسته بود بلند م ایمح

 برم خونه. ستیمن که قرار ن_

 

 

و معذب از نشستنم  دادیجام مان یکار هیداشت  هرکس

 :گمیم الریرو به آ

 . نمینش کاریهست بگو منم ب یاگر کار_



، پاشو ببرم اتاق مهمون  بارهیاز سر و روت م یخستگ_

با  میدار ینیاستراحت کن ، شب نش یرو نشونت بدم کم

 دخترا.

 

سمت  فتمیو دنبالش راه م کنمیخدا خواسته قبول م از

 بود. یهرو ورودچمدونم که هنوز کنار را

 

دنبال خودم بکشم که  خوامیچمدون رو باز و م ی دسته

که جلوم رو به در  الریو آ ادیباز شدن در م یصدا

 :گهیبود با مکث م ستادهیا

 .یسالم داداش...خوش اومد_

 



آراس مثل اسمش  نیا نمیبب گردمیلبخند، کنجکاو برم با

 نینگو س رهیبه برادر بزرگترش داره که نگاه خ یشباهت

، بهم  میا هیچند ثان یقلب ستیمرد رو به روم کنار ا

 که خوده برادر بزرگترشه. فهمونهیم
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. اما کشمیم نییو نگاهم رو پا امیزود به خودم م یلیخ

 کنم. کاریچ دیبا دونمینم

 یعاد یلیخ نکهیا ایاز خونه و فرار کنم  رونیب بزنم

 بکنه. یسالم بدم و برگردم تو جمع که نتونه کار

سد کرده برگشتن  کلشیقاب در رو با ه نکهیا عالرغم

 کار ممکن بود. نیتو جمع عاقالنه تر

 

آشنا  یبرگردم سمت سالن ،بازوم با حس خوامیتا م اما

 نیو هم کنمیوقته دارم فکر م یلیخ فهممیو م شهیداغ م

 .فتمیب ریمکث باعث شده گ

 



. در ضمن خاله کنمیمهمون منه خواهش م ریداش حردا_

 .نجانیهنوز ا نایا

 

من رو واضح به زبون آورده  ینگران الریکه آ خوشحالم

سرش  زادیبود. اما خبر نداشت خان داداشش زبون آدم

 دیکشیم ینیزم بیس یو داشت من رو مثل گون شدینم

 سمت در.

 

 ادهستیو سپس همسر آراس که دورتر ا الریبه آ یعصب

داره  ینفهمه چه اتفاق یکس دادیم کیشیبود و نگران ک

 :زنمیاندازم و محکم لب م یم ینگاه می، ن فتهیم



 یتقاضا کن یتونیبازوم رو ول کن ، متمدنانه تر هم م_

 .امیهمراهت ب

 

و آروم تر از من پچ  کنهیاز فشار دستش کم م یکم

 :زنهیم

 اط،یو حت میری. میبرام نگذاشت یمتاسفم که خودت راه_

 باهات حرف بزنم. دیبا

 

مودبانه تر از قبل تالش کرد. همچنان که نگاهم  مثال

 دمیبود، سر تکون م نییپا

 .امیب تونمیباشه بازوم رو ول کن خودم م_

 



 تا کامل دستش رو برداره. کشهیطول م هیثان چند

که کم مونده بود اشکش  الریخرج آ ینگاه مین بازم

رو نگه  یکه در ورود یازیه آب نباریو ا کنمیم ادیدرب

و  دوزمیچشم م رونیداشته بود تا جلوتر از خودش برم ب

 .شمیکنترل شده اش م تیمتوجه عصبان

تو شهر خودش  نجایاونم ا رم؟یکرده باهاش م الیخ واقعا

 خواهرش؟ یتو خونه 

سمتم و مطمئنا  ارهیدوباره دستش رو ب خوادیکه م نیهم

 ایو کنار مح کشمیمبازوم رو بکشه، چند قدم عقب 

 ازیشدن آ کینزد یکه فورا جلو یالریبه آ شمیم رهی،خ

 رو با دست هاش گرفته بود

 بهونه نده دست خاله. کنمیداداش خواهش م_



 

،  شهیم یحرف بدتر از قبل عصبان نیکه انگار با ا ازیآ

 .زنهیرو کنار م الریآ

راه  نکهیا یو برا کنمیفرار م یفکر چیبدون ه دهترسی 

ببندم دنبال  شیاحتمال یحرکت ها یکامل به رورو 

 .هیبق شیآشپزخونه پ رمیم رمیگیآرزو رو م یصدا

 تونستینم یتو خونه هم کار ومدیاگر م یحت ینجوریا

 .دوارمیبکنه. البته ام
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 ادینگرام م یو کم شهیخانوم متوجهم م نتینفر ز نیاول

 جلو 

 کج... الریآ ده؟یدخترم چرا رنگت پر شدهیچ_

 

و از اونجا که کل  مونهیپشت سرم م ی رهیخ نگاهش

،  کنندیافراد داخل آشپزخونه به همون نقطه نگاه م

 .ستادهیپشت سرم ا یکه ک ستیحدسش سخت ن

رفتار  لکسیآروم و ر قهیبده چند دق یبهم انرژ ایخدا

 کنم.

 ستمیا یانوم مخ نتیو پشت سر ز رمیم اطیاحت محض



با مادر و خاله اش ،  شیاز تموم شدن احوالپرس پس

خطابش  "یخان یآقا"  و عمدا دمیسالم م یعاد یلیخ

 کنه. تیرعا دیتا بفهمه با کنمیم

 .ییابا چینگاه کردنمه بدون ه رهیجوابش فقط خ اما

شلوارم  بیرو از ج میکه گوش شمیمعذب م یحد به

  کنمیم پیتا ییدا یو برا ارمیم رونیب

 "کنمیدنبالم خواهش م ایاالن ب نیهم"

 

 ر؟یحر لرزنیچرا دست هات م_

 مونیو پش امیپچ مانند آرزو کنارم به خودم م یصدا با

 .امیاز فرستادن پ شمیم



. اصال من چرا شدیبدتر م زیهمه چ ومدیم ییاالن دا اگر

افراد کس و کار خودشن پس اگر  نی. ادمیاونقدر ترس

 نه من. رهیاون م یه آبروازش سر بزن یرفتار

 

 :دمیو جواب آرزو رو م کشمیم میشونیپ یرو یدست

بخورم فکر کنم فشارم  یزیراستش نتونستم شام چ_

 افتاده.

 .ارمیم نیریشربت ش هیاالن بران  نیبش_

 

به حرف زدن دوتا خواهر با اون مرد زبون نفهم  رهیخ

 یکیکنار اون  زینگاهش سمت ما بود ،پشت م کیکه 



و جواب لبخندش رو با لبخند نصفه  نمیشیر اشکان مخواه

 .دمیم یا مهین

 

وارد آشپزخونه  یهمراه مرد جوان الریلحظه آ همون

که اونم مثل من  کنهیو نگاه نگرانش مطمئنم م شنیم

رو از برادرش داشته که رفته  یباز ونهیتوقع هر نوع د

 کمک آورده.

 

لبخند که  یبفهمم که مرد جوان تونمیدقت م یکم با

 ههیشب ادیز یلیهمون آراس باشه. چون خ دیداشت با

 بود البته ورژن خوش برخورد ترش. ازیآ



رو  هیمادرش و جواب دادن به بق دنیپس از بوس آراس

 :پرسهی،م میطرف که ما نشست نیبه ا رهیو خ الیبه آ

 یات رو معرف ژهیمهمون و ییخوایعروس خانوم نم_

 ؟یکن

 

و تو  رمیگیاز دست آرزو مشربت قرمز رنگ رو  وانیل

 :ستمیا یجام م

 خوشبختم. ،یخان یهستم آقا ریحر_

 

 هیبه برادر بزرگترش که کنارش تک ینگاه میاز ن پس

 :گهی،م ستادهیبه اپن آشپزخونه ا



 یخان یبود لفظتون ، راستش آقا نیاوه چقدر سنگ_

 .دارتونیمنم خوشبختم از د نی.بنده آراسم و همچنشوننیا

 

 خوامیو م زنمیاز طرز حرف زدنش لبخند م ناخودآگاه

دوباره دلهره تمام  الریاز آ ازیکه با سوال آ نمیدوباره بش

 .رهیگیوجودم رو در برم

  د؟یبمون ختهیبهم ر یخونه  نیشب رو قراره تو ا_

کار داره  یبله داداش ، فقط سالن و آشپزخونه کم_

 و مرتب شدن. زیوگرنه اتاق ها کامل تم

 

 



 یک دونمیخانوم مادر اشکان که نم نبیلحظه ز همون

 :گهیو م شهی،وارد آشپزخونه م رونیرفته بود ب

 دم دره. مانیا دیدخترا حاضر ش_

 

 زیو اعتراض آم شهیکه کنار من نشسته بود ، بلند م آرام

 یچ دمیبود نفهم یکه چون به زبون ترک گهیم یزیچ

بهش اخم کرد و از  یگفت که مادرش اونجور

 رفت. ونریآشپزخونه ب

 

 یساکت م ازیمنظور دار به آ ینگاه میخانوم ن نتیز

اندازه و همزمان که به همون زبون خودشون حرف 

 افته. یدنبال خواهرش راه م زنهیم
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کوتاه  یآشپزخونه رو خنده  یفضا نیسنگ یادیز جو 

 شکنهیآرزو م

نذار برن . نجانیدوتا داداشت هم که ا زمیعز الریآ_

 یخب؟ فردا زود دیمونده رو با هم انجام بد یکارها

 .شگاهیآرا میبا هم بر مییایم

 

سمت من  گردهیجوابش رو بده، برم الریآ نکهیاز ا قبل

 :دهیو ادامه م



خودمون ، اگر  یاشکان گفت کامران رو برده خونه _

باال کامال  یاونجا طبقه  میبر ایتو هم ب خوادیدلت م

 راح... دینتویو م هیخال

 آرزو. ادینم ییجا ریحر_

 

 . رهیزبونش رو بگ یهم نتونست جلو آخرش

به آرام که کنارم بود و سپس به تک تک افراد  اول

جواب  میمستق ریو غ کنمیحاضر تو آشپزخونه نگاه م

  دمیرو خودم م ازیآ

هتل  میریدنبالم م ادیممنون آرزو جان ،قراره کامران ب_

 .میاونجا راحت تر

 



و آروم  ستیکه وقت تعارف کردن ن فهمهیکنم م فکر

 :گهیم

 .نمتونیبی. خب پس فردا مدیهرجور راحت_

 

 .رنیو م کننیم یخواهر اشکان که خداحافظ دوتا

 که بدرقه اشون کنه. رهیدلخور دنبالشون م الریآ

شش نفره  زیو دور م انیم ایو سپس همسرش مح آراس 

 .ننیشیوسط آشپزخونه رو به روم م

 نیاز ا شتریرو ب الریآ خواستمیداشتم برم. نمن قصد

 بگم. یزیناراحت کنم. اما قرار نبود فعال چ

 



کنار دستم  یصندل ی هیشدن پا دهیناهنجار کش یصدا با

که کنارم  یبه مرد شمیم رهیو پر اخم خ امیبه خودم م

 نهیشیم

 دنبال زنت درسته؟ یآراس اومده بود_

 

آب دهنش رو  .آراسکردیکم کم همه رو دک م داشت

  دهیواضح قورت م

 ادتی نجایا مییایبهونه بود که ب هیاون فقط  تشیواقع_

 ..ین

 

 :گهیوسط حرف زدنش وبلندتر از قبل م پرهیم ازیآ



کارها تموم  دیکمک کن دیبلند ش یینجایپس حاال که ا_

 بشه.

 

و به دنبالش منم  شهیزودتر از آراس از جاش بلند م ایمح

آروم تر  یلیو خ رهیگیدستم رو م که مچ ستمیبا خوامیم

 :زنهیاز چند لحظه قبل ، لب م

 باهات حرف بزنم. یکم خوامیفقط م نیبش_

 

ازم درخواست کرده بود که ناخودآگاه  بیعج اونقدر

بره ، از  دیواقعا با نهیبیآراس که م نباریو ا نمیشیدوباره م

 .شهیجاش بلند م



 یترک به یزیو چ زنهیم یبه برادر بزرگش چشمک رو 

 رو به دنبال داره. ازیکه اخم آ زنهیپچ م

 

 

و چشمهام رو  نوشمیاز شربت جلو دستم م یقلپ باالخره

و بتونم  رمیبگ یانرژ یتا از سکوت اطراف کم بندمیم

 محکم جوابش رو بدم.

زمان فقط  گفتیافتاده بودم که م ییدا یحرف ها ادی

 . کنهیحست م یو ب نهیدوکائیل

 

 .ریحر ستین یرفتارت اصال منطق_
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اش، جواب لحن  رهیبرگردم سمت نگاه خ نگهیا بدون

 :دمیدلخورش رو آروم م

توئه که  بیو غر بیاصرار عج نیا یکنیچرا فکر نم_

 .هیمنطق ریغ

 



سمتش و رو به اون نگاه  گردمیبرم زنهینم یحرف یوقت

 :دمیهمچنان دلخورش ،ادامه م

 یجلو یدیمن نم تیبه غرور و شخص یتیمهنوز هم اه_

به  یکه با من حرف بزن ییخوای. فقط چون خودت مهیبق

که بعدا خوانواده ات راجع به من که  یکنیفکر نم نیا

 ممکنه.... یتیهستم ،چه ذهن نجایا الریتنها به خاطر ا

 .یومدین نجایا الریتو فقط به خاطر آ_

 

خاموش دکمه ،نطقم رو  کی ههیشب شیخبر ی جمله

 .کنهیم

سرش رو کامل باهام  ی هیالل شدم ، زاو فهمهیم یوقت

 شهیصورت درهمش باز م یو کم کنهیم میتنظ



چون مطمئنم تو هم به همون  ینکن انکار کن یسع_

 .یرو خواسته ،دلتنگم بود دنتیاندازه که من دلم د

 

 

رو تجربه  یبیو عج یکه دلم حس خنک همزمان 

محکم و بدون  یادیاز لحن ز شمیم یکنه،عصبیم

جوابش رو بدم ،تنش رو  زیتند و ت خوامیو تا م دشیترد

که چشمهاش  یو مقابل نگاه متعجبم در حال کشهیجلو م

  کشهیم یقیرو بسته نفس عم

 میبا همون سکوت معروفمون حرف بزن قهیچند دق ایب_

 . میبر شیآروم پ میتا بتون

 



 یبه ورود رهیو نگران خ کشمیخودم رو عقب م یکم

 :زنمیآشپزخونه ، پچ م

رو خوردم  کباری نیبرو عقب ، فقط هم کنمیخواهش م_

 یشناخت چیچشم خوانواده ات که ه ینکن اون هم جلو

 از من ندارن.

 

 رهیخ کینزد یبدون حرف و تو همون فاصله  یجور

نگاهش هم مثل  " زنهیشده به صورتم که دلم داد م

مذاقش عوض شدن به  نیا انگار و  "لحنش عوض شده

تا  شهیم شتریو ب شتریب شیخوش اومده که حس خنک

 شخندین شهیباعث م نیو هم کشمیم یکه نفس بلند ییجا

 .رتشصو یمعروفش برگرده به ساختار لعنت



 دمیمنم قول م یمونیم نجایتو قول بده که امشب و ا_

 .نمیخودم رو کنترل کنم و برم رو به روت بش

 

 رمیهام کمک بگاز نک انگشت  شمیمجبور م باالخره

 جلو اومدنش شتریاز ب یریجلوگ یبرا

تو و  یرو به رو نمیبش ستیاما قرار ن مونمیم نجایمن ا_

موضوع تموم شده بحث کنم.االن هم تا  کیراجع به 

 مامانت رو صدا نزدم برو عقب.

 مامان. ـــنتیز_

 



،از  زدیاز داد بلندش که داشت مادرش رو صدا م متعجب

پشت سرم بدتر دست  ید صندلب یپرم و صدا یجا م

 .کنهیپاچه ام م

 حد. نیاست اما نه تا ا وونهیدونستم د یم

 

 هایکینزد نیلحظه کل خوانواده اش که انگار هم همون

و مادرش که  شنیبودن مثل قطار وارد آشپزخونه م

 :پرسهیم بیعج یلیبود ، خ ستادهیهمه ا یجلو

 ؟یزنیشده چرا داد م یبله چ_

 



 شیلکسیبه اون همه ر رهیو خ دمیم دهنم رو قورت آب

رو  هیکه قض گردمیبهونه م هیلبش ، دنبال  یو لبخند رو

 .ادیجمع کنم ،اما زودتر از من به حرف م یکم

 334_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 

کوتاه  یآشپزخونه رو خنده  یفضا نیسنگ یادیز جو 

 شکنهیآرزو م

رن . نذار بنجانیدوتا داداشت هم که ا زمیعز الریآ_

 یخب؟ فردا زود دیمونده رو با هم انجام بد یکارها

 .شگاهیآرا میبا هم بر مییایم



 

سمت من  گردهیجوابش رو بده، برم الریآ نکهیاز ا قبل

 :دهیو ادامه م

خودمون ، اگر  یاشکان گفت کامران رو برده خونه _

باال کامال  یاونجا طبقه  میبر ایتو هم ب خوادیدلت م

 ح...را دیتونیو م هیخال

 آرزو. ادینم ییجا ریحر_

 

 . رهیزبونش رو بگ یهم نتونست جلو آخرش

به آرام که کنارم بود و سپس به تک تک افراد  اول

جواب  میمستق ریو غ کنمیحاضر تو آشپزخونه نگاه م

  دمیرو خودم م ازیآ



هتل  میریدنبالم م ادیممنون آرزو جان ،قراره کامران ب_

 .میاونجا راحت تر

 

و آروم  ستیکه وقت تعارف کردن ن فهمهیکنم م فکر

 :گهیم

 .نمتونیبی. خب پس فردا مدیهرجور راحت_

 

 .رنیو م کننیم یخواهر اشکان که خداحافظ دوتا

 که بدرقه اشون کنه. رهیدلخور دنبالشون م الریآ

شش نفره  زیو دور م انیم ایو سپس همسرش مح آراس 

 .ننیشیوسط آشپزخونه رو به روم م



 نیاز ا شتریرو ب الریآ خواستمیبرم. نمنداشتم  قصد

 بگم. یزیناراحت کنم. اما قرار نبود فعال چ

 

کنار دستم  یصندل ی هیشدن پا دهیناهنجار کش یصدا با

که کنارم  یبه مرد شمیم رهیو پر اخم خ امیبه خودم م

 نهیشیم

 دنبال زنت درسته؟ یآراس اومده بود_

 

نش رو .آراس آب دهکردیکم کم همه رو دک م داشت

  دهیواضح قورت م

 ادتی نجایا مییایبهونه بود که ب هیاون فقط  تشیواقع_

 ..ین



 

 :گهیوسط حرف زدنش وبلندتر از قبل م پرهیم ازیآ

کارها تموم  دیکمک کن دیبلند ش یینجایپس حاال که ا_

 بشه.

 

و به دنبالش منم  شهیزودتر از آراس از جاش بلند م ایمح

آروم تر  یلیو خ رهیگیرو مکه مچ دستم  ستمیبا خوامیم

 :زنهیاز چند لحظه قبل ، لب م

 باهات حرف بزنم. یکم خوامیفقط م نیبش_

 



ازم درخواست کرده بود که ناخودآگاه  بیعج اونقدر

بره ، از  دیواقعا با نهیبیآراس که م نباریو ا نمیشیدوباره م

 .شهیجاش بلند م

 یبه ترک یزیو چ زنهیم یبه برادر بزرگش چشمک رو 

 رو به دنبال داره. ازیکه اخم آ زنهیپچ م

 

 

و چشمهام رو  نوشمیاز شربت جلو دستم م یقلپ باالخره

و بتونم  رمیبگ یانرژ یتا از سکوت اطراف کم بندمیم

 محکم جوابش رو بدم.

زمان فقط  گفتیافتاده بودم که م ییدا یحرف ها ادی

 . کنهیحست م یو ب نهیدوکائیل



 

 .ریحر ستین یرفتارت اصال منطق_

 

 

 335_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 

 

 

اش، جواب لحن  رهیبرگردم سمت نگاه خ نگهیا بدون

 :دمیدلخورش رو آروم م



توئه که  بیو غر بیاصرار عج نیا یکنیچرا فکر نم_

 .هیمنطق ریغ

 

سمتش و رو به اون نگاه  گردمیبرم زنهینم یحرف یوقت

 :دمیهمچنان دلخورش ،ادامه م

 یجلو یدیمن نم تیه غرور و شخصب یتیهنوز هم اهم_

به  یکه با من حرف بزن ییخوای. فقط چون خودت مهیبق

که بعدا خوانواده ات راجع به من که  یکنیفکر نم نیا

 ممکنه.... یتیهستم ،چه ذهن نجایا الریتنها به خاطر ا

 .یومدین نجایا الریتو فقط به خاطر آ_

 



دکمه ،نطقم رو خاموش  کی ههیشب شیخبر ی جمله

 .کنهیم

سرش رو کامل باهام  ی هیالل شدم ، زاو فهمهیم یوقت

 شهیصورت درهمش باز م یو کم کنهیم میتنظ

چون مطمئنم تو هم به همون  ینکن انکار کن یسع_

 .یرو خواسته ،دلتنگم بود دنتیاندازه که من دلم د

 

 

رو تجربه  یبیو عج یکه دلم حس خنک همزمان 

حکم و بدون م یادیاز لحن ز شمیم یکنه،عصبیم

جوابش رو بدم ،تنش رو  زیتند و ت خوامیو تا م دشیترد



که چشمهاش  یو مقابل نگاه متعجبم در حال کشهیجلو م

  کشهیم یقیرو بسته نفس عم

 میبا همون سکوت معروفمون حرف بزن قهیچند دق ایب_

 . میبر شیآروم پ میتا بتون

 

 یبه ورود رهیو نگران خ کشمیخودم رو عقب م یکم

 :زنمیخونه ، پچ مآشپز

رو خوردم  کباری نیبرو عقب ، فقط هم کنمیخواهش م_

 یشناخت چیچشم خوانواده ات که ه ینکن اون هم جلو

 از من ندارن.

 



 رهیخ کینزد یبدون حرف و تو همون فاصله  یجور

نگاهش هم مثل  " زنهیشده به صورتم که دلم داد م

عوض شدن به مذاقش  نیا انگار و  "لحنش عوض شده

تا  شهیم شتریو ب شتریب شیخوش اومده که حس خنک

 شخندین شهیباعث م نیو هم کشمیم یکه نفس بلند ییجا

 .رتشصو یمعروفش برگرده به ساختار لعنت

 دمیمنم قول م یمونیم نجایتو قول بده که امشب و ا_

 .نمیخودم رو کنترل کنم و برم رو به روت بش

 

 رمیک بگاز نک انگشت هام کم شمیمجبور م باالخره

 جلو اومدنش شتریاز ب یریجلوگ یبرا



تو و  یرو به رو نمیبش ستیاما قرار ن مونمیم نجایمن ا_

موضوع تموم شده بحث کنم.االن هم تا  کیراجع به 

 مامانت رو صدا نزدم برو عقب.

 مامان. ـــنتیز_

 

،از  زدیاز داد بلندش که داشت مادرش رو صدا م متعجب

پشت سرم بدتر دست  یبد صندل یپرم و صدا یجا م

 .کنهیپاچه ام م

 حد. نیاست اما نه تا ا وونهیدونستم د یم

 



 هایکینزد نیلحظه کل خوانواده اش که انگار هم همون

و مادرش که  شنیبودن مثل قطار وارد آشپزخونه م

 :پرسهیم بیعج یلیبود ، خ ستادهیهمه ا یجلو

 ؟یزنیشده چرا داد م یبله چ_

 

 شیلکسیبه اون همه ر رهیو خ دمیدهنم رو قورت م آب

رو  هیکه قض گردمیبهونه م هیلبش ، دنبال  یو لبخند رو

 .ادیجمع کنم ،اما زودتر از من به حرف م یکم

 334_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 

 



کوتاه  یآشپزخونه رو خنده  یفضا نیسنگ یادیز جو 

 شکنهیآرزو م

. نذار برن نجانیدوتا داداشت هم که ا زمیعز الریآ_

 یخب؟ فردا زود دیمونده رو با هم انجام بد یهاکار

 .شگاهیآرا میبا هم بر مییایم

 

سمت من  گردهیجوابش رو بده، برم الریآ نکهیاز ا قبل

 :دهیو ادامه م

خودمون ، اگر  یاشکان گفت کامران رو برده خونه _

باال کامال  یاونجا طبقه  میبر ایتو هم ب خوادیدلت م

 راح... دیتونیو م هیخال

 آرزو. ادینم ییجا ریحر_



 

 . رهیزبونش رو بگ یهم نتونست جلو آخرش

به آرام که کنارم بود و سپس به تک تک افراد  اول

جواب  میمستق ریو غ کنمیحاضر تو آشپزخونه نگاه م

  دمیرو خودم م ازیآ

هتل  میریدنبالم م ادیممنون آرزو جان ،قراره کامران ب_

 .میاونجا راحت تر

 

و آروم  ستیکه وقت تعارف کردن ن فهمهیکنم م فکر

 :گهیم

 .نمتونیبی. خب پس فردا مدیهرجور راحت_

 



 .رنیو م کننیم یخواهر اشکان که خداحافظ دوتا

 که بدرقه اشون کنه. رهیدلخور دنبالشون م الریآ

شش نفره  زیو دور م انیم ایو سپس همسرش مح آراس 

 .ننیشیوسط آشپزخونه رو به روم م

 نیاز ا شتریرو ب الریآ خواستمیمنداشتم برم. ن قصد

 بگم. یزیناراحت کنم. اما قرار نبود فعال چ

 

کنار دستم  یصندل ی هیشدن پا دهیناهنجار کش یصدا با

که کنارم  یبه مرد شمیم رهیو پر اخم خ امیبه خودم م

 نهیشیم

 دنبال زنت درسته؟ یآراس اومده بود_

 



.آراس آب دهنش رو کردیکم کم همه رو دک م داشت

  دهیواضح قورت م

 ادتی نجایا مییایبهونه بود که ب هیاون فقط  تشیواقع_

 ..ین

 

 :گهیوسط حرف زدنش وبلندتر از قبل م پرهیم ازیآ

کارها تموم  دیکمک کن دیبلند ش یینجایپس حاال که ا_

 بشه.

 

و به دنبالش منم  شهیزودتر از آراس از جاش بلند م ایمح

آروم تر  یلیو خ رهیگیکه مچ دستم رو م ستمیبا خوامیم

 :زنهیاز چند لحظه قبل ، لب م



 باهات حرف بزنم. یکم خوامیفقط م نیبش_

 

ازم درخواست کرده بود که ناخودآگاه  بیعج اونقدر

بره ، از  دیواقعا با نهیبیآراس که م نباریو ا نمیشیدوباره م

 .شهیجاش بلند م

 یبه ترک یزیو چ زنهیم یبه برادر بزرگش چشمک رو 

 رو به دنبال داره. ازیکه اخم آ نهزیپچ م

 

 

و چشمهام رو  نوشمیاز شربت جلو دستم م یقلپ باالخره

و بتونم  رمیبگ یانرژ یتا از سکوت اطراف کم بندمیم

 محکم جوابش رو بدم.



زمان فقط  گفتیافتاده بودم که م ییدا یحرف ها ادی

 . کنهیحست م یو ب نهیدوکائیل

 

 .ریحر ستین یرفتارت اصال منطق_
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 یرمانطالعشطرنج#

 

 

 

 



اش، جواب لحن  رهیبرگردم سمت نگاه خ نگهیا بدون

 :دمیدلخورش رو آروم م

توئه که  بیو غر بیاصرار عج نیا یکنیچرا فکر نم_

 .هیمنطق ریغ

 

سمتش و رو به اون نگاه  گردمیبرم زنهینم یحرف یوقت

 :دمیهمچنان دلخورش ،ادامه م

 یجلو یدیمن نم تیو شخص به غرور یتیهنوز هم اهم_

به  یکه با من حرف بزن ییخوای. فقط چون خودت مهیبق

که بعدا خوانواده ات راجع به من که  یکنیفکر نم نیا

 ممکنه.... یتیهستم ،چه ذهن نجایا الریتنها به خاطر ا

 .یومدین نجایا الریتو فقط به خاطر آ_



 

دکمه ،نطقم رو خاموش  کی ههیشب شیخبر ی جمله

 .کنهیم

سرش رو کامل باهام  ی هیالل شدم ، زاو فهمهیم یوقت

 شهیصورت درهمش باز م یو کم کنهیم میتنظ

چون مطمئنم تو هم به همون  ینکن انکار کن یسع_

 .یرو خواسته ،دلتنگم بود دنتیاندازه که من دلم د

 

 

رو تجربه  یبیو عج یکه دلم حس خنک همزمان 

بدون محکم و  یادیاز لحن ز شمیم یکنه،عصبیم

جوابش رو بدم ،تنش رو  زیتند و ت خوامیو تا م دشیترد



که چشمهاش  یو مقابل نگاه متعجبم در حال کشهیجلو م

  کشهیم یقیرو بسته نفس عم

 میبا همون سکوت معروفمون حرف بزن قهیچند دق ایب_

 . میبر شیآروم پ میتا بتون

 

 یبه ورود رهیو نگران خ کشمیخودم رو عقب م یکم

 :زنمیپچ م آشپزخونه ،

رو خوردم  کباری نیبرو عقب ، فقط هم کنمیخواهش م_

 یشناخت چیچشم خوانواده ات که ه ینکن اون هم جلو

 از من ندارن.

 



 رهیخ کینزد یبدون حرف و تو همون فاصله  یجور

نگاهش هم مثل  " زنهیشده به صورتم که دلم داد م

عوض شدن به مذاقش  نیا انگار و  "لحنش عوض شده

تا  شهیم شتریو ب شتریب شیمده که حس خنکخوش او

 شخندین شهیباعث م نیو هم کشمیم یکه نفس بلند ییجا

 .رتشصو یمعروفش برگرده به ساختار لعنت

 دمیمنم قول م یمونیم نجایتو قول بده که امشب و ا_

 .نمیخودم رو کنترل کنم و برم رو به روت بش

 

 مریاز نک انگشت هام کمک بگ شمیمجبور م باالخره

 جلو اومدنش شتریاز ب یریجلوگ یبرا



تو و  یرو به رو نمیبش ستیاما قرار ن مونمیم نجایمن ا_

موضوع تموم شده بحث کنم.االن هم تا  کیراجع به 

 مامانت رو صدا نزدم برو عقب.

 مامان. ـــنتیز_

 

،از  زدیاز داد بلندش که داشت مادرش رو صدا م متعجب

سرم بدتر دست پشت  یبد صندل یپرم و صدا یجا م

 .کنهیپاچه ام م

 حد. نیاست اما نه تا ا وونهیدونستم د یم

 



 هایکینزد نیلحظه کل خوانواده اش که انگار هم همون

و مادرش که  شنیبودن مثل قطار وارد آشپزخونه م

 :پرسهیم بیعج یلیبود ، خ ستادهیهمه ا یجلو

 ؟یزنیشده چرا داد م یبله چ_

 

 شیلکسیبه اون همه ر رهیو خ دمیدهنم رو قورت م آب

رو  هیکه قض گردمیبهونه م هیلبش ، دنبال  یو لبخند رو

 ادیجمع کنم ،اما زودتر از من به حرف م یکم

 336_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 



 

من رو به تو بکنه اما روش  تیشکا خواستیم ریحر_

 ...ینم

 

و رو به صورت متعجب هرچهار نفرشون  رمیجلو م یقدم

 : دمیسر تکون م

 نداشتم. یقصد نیمن هم کنندیم یشوخ یخان یآقا_

 

 :گهیو م زنهیم یتک خنده ا آراس

خان داداش ما اصال  نیخانوم؟ آخه ا ریحر یمطمئن_

 .ستیشوخ طبع ن

 



 مین کنمیکه داشتم تحمل م یاز اون همه تنش خسته

 یلب خان داداشش م یاخمو به لبخند گوشه  ینگاه

 الریدو برادر رو به آ یبه خوشمزگربط  یاندازم و ب

 :گمیم

 خسته ام. ی، کم یاتاق رو بهم نشون بد شهیم زمیعز_

 

بگه از کنارشون رد  یزیبتونه چ یکس نکهیقبل از ا و

سمت چمدون بدبخته مونده تو همون  رمیو م شمیم

 . یراهرو کنار در ورود

 

 

 



 یراو

 

 

 

 : زنهیپچ م ازیکامال دلخور رو به آ الریآ

 .یا که داداش. تو بهم قول داده بودواقع_

هم که  ای.محشهیاز آشپزخونه خارج م ریبه دنبال حر و

ممکنه مادرشوهرش بخواد بحث رو باز کنه  کردیفکر م

رو  ازیآ شیچند روز پ تیعصبان خواستیدلش نم چیو ه

با  شتریبره ب دهیم حیو ترج کنهیفرار م نه،یدوباره بب

معجزه  کی یرش بانآشنا بشه که به قول شوه یدختر

 بزرگ بود. ی



 

رو  شیشونیمحو شده و داشت کالفه پ یلیخ ازیآ لبخند

 .دیمالیم

 رهینگران جلو م نتیز

 حواست هست که... ؟یکنیم کاریچ یدار ازیآ_

 

 میو پس از ن شهیساکت م نتیز ازیآ ییهویبلند شدن  با

 :دهیبه آراس ،آروم تر ادامه م ینگاه

لحظه که  نیبه ا یافتاده ربط اتفاق نتونیکه ب یزیهرچ_

خونه است نداره.گفتم که حواست  نیاون دختر مهمون ا

 چیه ستیقرار ن یوقت دیبر دی.االن هم پاشیرو جمع کن

 .دیبهمون بکن یکمک



 

 :زنهی، لب م رونیمادرش برگرده و بره ب نکهیاز ا قبل

قبول کردن حرف خواهرت و دادن حق  یکاش به جا_

 ..یکردیدرکم م یمبه خواهر زاده ات ،ک
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به مادرش بده ،از  یشتریفرصت حرف ب نکهیبدون ا و

به  ینگاه مین از پس  و گذرهیکنار برادر کوچکترش م



از خونه  یکامال عصب ییاتاق خواب ها ، با قدم ها ریمس

 .شهیخارج م

 یشده  و تنگ کیتا دل کوچ نتشیبود فقط بب اومده

هم شده آروم بشه. اما بازهم  یروز هاش کم نیا

 کار دستش داده بود. شینابلد

 

 یقیبشه رو به آسمون نفس عم نیسوار ماش نکهیاز ا قبل

هنوز سر  دمیکه فهم نهیحداقلش ا" زنهیو پچ م کشهیم

 "به روم بازه ریو مس میاول یخونه 
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به  رهیبه چهار چوب در اتاق ، خ هیخانوم تک نتیز

راجع بهش حرف زده بود،  یکه خواهرش کل یدختر

مادرانه  یخاموش شده  دیممکنه بتونه ام" کنهیفکر م

پسرش  بیاش رو دوباره روشن کنه؟ حال و روز عج

 "تونه یم گفتیکه م

، دخترا به  شهیو وارد اتاق م دهیدر رو هل م آروم

  ستهیا یمعذب تو جاش م ریو حر شنیساکت م کبارهی

رو  رونتیب یدخترم ، تو چرا هنوز لباس ها نیبش_

 ؟یعوض نکرد



 

 :دهیجواب مادرش رو م ریحر یبه جا الریآ

 ریتقص نایرفتن خاله ا کنهیاصرار داره بره هتل ، فکر م_

 اون بوده.

 :زنهیادامه حرفش رو م ریرو به حر و

دو کوچه باالتر از  نیهم نایخاله ا یخونه  زمیعز_

هستن ، پس  نایبابام ا یخونه  ی هیهمسا یعنی نجاستیا

 بمونن. نجایقرار نبود شب و ا

 

 یفیرو با لبخند ضع شیجد یخانوم باالخره چهره  نتیز

 رهیو جلوتر م کنهیم نیمز



 د،یکارها رو سر و سامون بد ی هیبق دیبر دیدخترا پاش_

 ی. پس سعرسنیم نایافردا اول وقت مادر شوهرت  الریآ

 و مرتب باشه. زیهمه جا تم دیکن

 

رو  گذارهیهم پالتوش رو که درش آورده بود ، م ریحر

از اتاق خارج  هیهمراه بق خوادیچمدونش و م یدسته 

 :رهیگی، دستش رو م نتیبشه که ز

 . یخسته ا ی، از راه دور اومد زمیتو بمون عز_

 

،ادامه  الریآ یبه اخطار ته چشم ها ینگاه میپس از ن و

 :دهیم

 باهات حرف بزنم. یکم خوامیم_



 

به منظور  یو تنها سر شهیاز قبل م شتریب ریحر استرس

 .دهیموافقت ،تکون م

 

رو به  یکاناپه  یدر اتاق رو ببنده رو نکهیبدون ا نتیز

 ستادهیکه همچنان ا ریو اشاره به حر نهیشیتخت م یرپ

 کنهیبود م

 هیبق یکه رفتار پسرم جلو مدونی، من م زمیعز نیبش ایب_

چند سوال ازت بپرسن  خوامیپس فقط م ستیتو ن ریتقص

 نگران نباش.

 



 رونینفسش رو که حبس کرده بود ، آروم ب ریحر

قراره  کردیکه فکر م یو کنار مادر مرد فرستهیم

 فتهیم شییحرف دا ادی. بازهم نهیشیفراموشش کنه ، م

و واقعا  "ستین یکار عاقالنه ا یرفتنت به اون عروس"

 هم نبود.
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 یمیمثل دو برادر و دوتا دوست صم ازیاشکان و آ_

 کیبعد از اون موضوع فقط  یکنار هم بزرگ شدن. حت

مثل  چوقتیه ازی، گرچه آ نشونیمدت فاصله افتاد ب

من مادر  یول دادیرو تو جمع نشون نم تشیمیصم میقد

که هنوز هم اشکان رو همون برادر گذشته اش  مدونیم

 . نهیبیم

 

به  رهیکردن بود ، خ هیگر یکه آماده  یبا نگاه ریحر

 :زنهیخانوم ،لب م نتیز

اما  دیزنیحرف ها رو به من م نیا دیچرا دار دونمینم_

که بخواد دوباره  ستمین یمن اون دختر دیمطمئن باش

 رو بهم بزنه.  نشونیب یبرادر



 

نگرانش کرده بود ،  ریحر یبغض ته گلو که نتیز

 اش دهیچیبهم پ یدست ها یرو گذارهیدستش رو م

 ازیدخترم. آ یمنظور من رو کامال برعکس متوجه شد_

 یرابطه  چیاز دوست و همکار ه ریبه من گفته که تو غ

 . پس...یو ندار یبا اشکان نداشت یخاص

 

 پرهیو م کنهیلحظه ادب رو فراموش م کی یبرا ریحر

 وسط حرف زدنش

به جز  یرابطه ا یخان یچه با آقا یداوود یچه با آقا_

 دوست و همکار نداشتم و ندارم.

 



خانوم  نتیابهام نگاه ز یوقت یا هیچند ثان یاز مکث پس

 :دهی، آروم تر از قبل ادامه م نهیبیرو م

 .دیباور کن_

 

و لب  شهیو تو فکر از جاش بلند م جیگ یکم نتیز

 :زنهیم

 دخترم. کنمیباور م_

  زنهیاشاره به تخت ، مسلط تر لبخند م و

 .یراه یتو هم استراحت کن خسته  رمیمن م_

 



خجالتش رو درک  لیو دل دیکشیکه خجالت م ریحر

سمت چمدون و شالش رو  رهی، همزمان که م کردینم

 :گهیم ارهیدرم

 کمک کنم. هیبه بق خوادی. دلم مستمیممنون خسته ن_

 

خوشرنگ موهاش ،  سید به گشده بو رهیکه خ نتیز

 به پسرش کمک کنه. دیکه با کنهیاحساس م

و  ستهیا یاز حرکت م ریکه حر ییتا جا رهیم جلو

که دستش بند موهاش شده و  ینتیسمت ز گردهیبرم

 .ستین ششیپ یقیهرچند کمه، دقا تیاز جد یخبر

نکرده که  یکار چکسیبه خاطر ه چوقتیه ازیآ_

 ستین باشه. درسته بلد نبعدش مجبور به جواب پس داد



که  یزن یاما مطمئنم برا ارهیرو به دست ب یدل کس

 .ذارهیدوستش داره کم نم

 

و  گردهیلبش ، برم یو با همون لبخند گرم رو گهیم

 از اتاق.  رونیب رهیم

 

لب زمزمه  ریو ز ادیکه الل شده بود، به خودش م ریحر

 :کنهیم

 ودم؟من که نب "که دوستش داره یزن"منظورش از _

 

و پس از  گذارهیقلب ضربان گرفته اش م یرو دست

 مهیسمت چمدون ن رهیم ق،ینفس عم دنیچندبار کش



و  هیبق شیتا بره پ کنهیبازش و لباس هاش رو عوض م

حس معذب بودن رو از  نیا یبا کمک کردنش کم

 خودش دور کنه.
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 نیماش دنی، با د رسهیکه م شیپدر یبه خونه  ازیآ

خاله اش که پالک تهران  یرنگ دم در خونه  یمشک

اشکان و اون مرده  شیبره پ زنهیروش بود به سرش م

بود با خاله  شیدو روز پ نی. اما خب همنهیکامران رو بب



بگو مگو داشتن و مطمئنا  یمیاش سر همون موضوع قد

 یرو که به کردیبهش نم یککم چیهم ه شیذات ییپررو

وسط دعوا به اشکان نسبت  ییچه حرف ها ارهیخودش ن

داده بود و البته همچنان اعتقاد داشت حقش بوده و 

 هست.

 

 میو مستق شهیبا همون اعصاب خوردش وارد خونه م پس

 سمت اتاقش. رهیم

 نیو ا رونیب دیکشیم یبهونه ا کیرو به  ریفردا حر دیبا

 نیعد از آخرکه ب یالری. آومدیبرم الریفقط از دست آ

براش انجام  یکار چیکمکش در تهران ،اعالم کرد که ه

 شده بود. دیخودش ازش ناام ی. چون به گفته دهینم



 

 یاتاق، خودش رو به پشت م قیعم یکیهمون تار در

چندبار  نشیتخت و از حال داغونه دل سنگ یاندازه رو

 :پرسهیو رو به سقف اتاق م کشهیآه م

همه  خواد،یم یلیرو خ یکس ای یزیچ هیآدم  یچرا وقت_

 جلوش سد بشن؟ شنیم جیعالم و آدم بس ی

 

 :پرسهیاز خودش م نباریو ا نهیشیتو جاش م دهیترس

 یلیخ یکلمه  زانهیاون دختر رو تو به همون م یعنی_

 ش؟ییخوایم

 



و کالفه  رهیگیتر شدن دلش جوابش رو م نیحس سنگ با

 پوشونه. یصورتش رو با هر دو دست م
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 ریحر

 

 

و دارم به  ستادمیو آماده کنار اپن آشپزخونه ا حاضر

 .دمیگوش م یا گهیآرزو و خانوم د یحرف ها



 یرو نم چکدومیهمه آدم که ه نیا نیآرزو االن ب وجود

نعمت  کیبرام  کنند،یبراندازم م بیشناسم و اوتقدر عج

بود و معلوم  شگاهیهنوز آرا الریچون آ شهیحساب م

 .گردهیبرم ینبود ک

 

داشت و  یو ارغوان یآب یاز رنگ ها یبیترک لباسم

 یزیحس کنم چ شدیباعث م شمشیو ابر یریجنس حر

 دهینپوش چوقتیتو چشم بود ه یلیو چون خ ستیتنم ن

 بودمش.

 مامان. یانتخاب ها نیاز ا امان

 یها رهیرو هم باز گذاشته و دو طرفش رو با گ موهام

 کنار گوشم مهار کرده بودم. زیسنگر



 

 یبهونه ا کنمیتو دستم ، خدا رو شکر م یگوش دنیلرز با

 یچندتا خانوم نیسنگ ینگاه ها ریبرام جور شد تا از ز

 بودن ، در برم. ستادهیکه اون طرف سالن ا

 :دمیاما جواب م شناسمیشماره رو نم گرچه

 بله._

 جان. ریسالم حر_

 

 .شناسمیهمسر آراس رو م ایمح یصدا فورا

 .زمیسالم عز_

 

 .ادیمکث دوباره به حرف م با



 هی یتونی. مدادنیجواب نم هیببخش مزاحم تو شدم بق_

دم در؟ تو راهم  یاریبرام ب الرهیبسته تو اتاق خواب آ

 عروس خانوم. یبرا شگاهیفورا ببرم آرا دی. بارسمیدارم م

 قیدق الریآاتاق  رمیچرا که نه؟ فقط قطع نکن دارم م_

 بگو کجاست.

 

 

 

 یتوشه مانتو یچ دونمیکه نم یکردن بسته ا دایاز پ پس

رنگ  یو شال نازک آب پوشمیلباسم م یجلو بازم رو رو

 .رونیبرم ب فتمیبازم و راه م یاندازم رو موها یرو م

 



 نیلحظه ب کی یبرا گذرمیراهرو که م یکنار شلوغ از

که  دمیم صیرو تشخ ازیحرف زدنشون اسم آ یمحل

 .کنندیتلفظ م  یبیعج جانیهمراه ه

تا صورت اون دختر ها  گردمیرفتن برم رونیاز ب قبل 

 گفتنیو البد م زدنیکه با ذوق داشتن حرف م نمیرو بب

 .ننیبیرو م ازیآ یفردا تو عروس

به تو چه " کشمیو تو دلم سر خودم داد م کنمیم اخم

 "؟یکنیم یحسود ینکنه دار ر؟یحر
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 یرو م یشلوغه و چندتا مرد دارن وسائل یدر کم دم

که سمت چپ ساختمون قرار  نگیبرند سمت پارک

 دنیکه امون نم ادهیز یداشت و سر و صداشون به حد

 راه رو برام باز کنند. یدرخواست کنم کم

 

 :گمیبلند تر از حد معمول م یباال و کم ارمیو م دستم

 .دیببخش آقا_

منتظر نگاهم  یبیسمتم و در سکوت عج گردنیبرم

نشه  ی. دستپاچه دامن لباسم که گرفته بودم خاککننیم

  کنمیرو ول م

 رد بش... خوامیم دیخواستم بگم راه و باز کن_



 

جلوم رو به  قایو دق ادیکه م یاون آدم یاخم ها دنید

، باعث الل شدنم  ستهیا یاون مردها م ی رهینگاه خ

 .هشیم

 

تا سرش گرم دک کردن اون  دادیبه پاهام دستور م عقلم

کارگر هاست تو برگرد تو خونه. اما دلم عاجزانه تمنا 

بهش فرصت بدم حرف بزنه تا مثل  یبمونم و کم کردیم

خوابم ببره  گذاشتینم دنشید شتریکه حسرت ب شبید

 نشم. مونی، پش

 



 و ستین اطیتو ح چکسیه فهممیو م امیبه خودم م هوی

 .کنهیرصدم م نییبرگشته داره از باال تا پا

قلب عاجزم رو با  یمنم جواب دلتنگ یاخم چیه بدون

و اصال هم کوتاه اومدنم  دمینگاه کردنش م ریدل س کی

 شبیکه از د ستیبه خاطر اون حرف آخر مادرش ن

 .کردیم ییبزرگ وسط ذهنم خودنما لبوردیب کیمثل 

 

خودت  ی هیبه توصو  نیتو ماش میبر ییایمطمئنا نم_

 اطیاونطرف ح میبر ایمتمدنانه رفتار کنم. پس ب خوامیم

 باهات حرف بزنم. دی،با

 

 به پشت سرم گفته بود. رهیآخرش رو خ ی جمله



چندتا دختر دم در  فهممیو م رمیگینگاهش رو م ریمس 

 . کننیطرف رو نگاه م نیو دارن ا ستادنیا

چند  لحن پر از ذوق ادیشناختنشون و  ستین سخت

که اسم مرد مقابلم رو به هم اخبار  فتمیم ششونیپ قهیدق

. پس بدجنسانه نجاستیبودن ا دهیدادن و به حتم فهم یم

 یم نهیکنم دست به س دشونیناام نکهیا یو فقط برا

 :گمیو م ستمیا

 ییخوایم یحرفت رو بزن. کنجکاوم بدونم چ نجایهم_

 . یکه اونقدر اصرار به گفتنش دار یبگ

 

 ازیهمون آ ههیو شب کشهیم یبیو عج قیعم نفس

 :زنهیو آروم لب م ادیتا تو حلقم جلو م یشگیهم



گمان آمدم تا که  یچرخ تو نازم .... ب یفلک باز یا_

 ببازم.

 

و  زنمیاش،چندبار پلک م رهیبه اون نگاه همچنان خ رو

 ندارم. یتند شدن نفس هام رو هم کنترل

 

بهونه  کیدنبال که انگار  فتهیبه تکاپو م یجور ذهنم

 شعر آشنا. تیفرار از درک مفهوم اون ب یاست برا

 ادیدستم  ینیو پس از حس سنگ کشمیم نییرو پا نگاهم

 .فتمیم ایتماس مح

از  خوامیکه م یو در حال دمیدهنم رو قورت م آب

 :گمیکنارش رد بشم برم سمت در ، م



 رو... نیدم در منتظره ا ایمح_

 

  ستهیا یام م نهیسبه  نهیقدم دوباره س کی با

 یاومدنت.البته برا رونیب یبهونه بود برا کیاون فقط _

 یداخل اما انگار تو مشکل دار امینداشت ب یمن مشکل

 .نتتیکه با من بب

 

. چقدر رمیگیخوب م یلیپشت کالمش رو خ منظور

راحت باعث شد اون شعر پر از ابهامش رو فراموش 

 کنم.

 :زنمیپوزخند م یعصب یو کم یجد



 یبه کس نمیبینم یازیوال روابطم به خودم مربوطه و نا_

 چکدومتونیمن و ه نیب یزیبدم.دوما چ حیتوض

رو کم مونده  نینه تو و نه اشکان،ا کنمیم دی.تاکستین

داد بزنم از بس به همه  یرازیبرم در گوش حافظ ش

 دادم.  حیتوض

 

برگردم و ازش دور بشم که با حرکت  خوامیم

  شهیبازوم مانع مگرفتن  یعنی شیشگیهم

کردنت  ی...قصدم عصبانخوامیباشه...معذرت..م_

 حرفم رو اشتباه رسوندم. ینبود.معن

 



کرد؟  ی. واقعا معذرت خواهکنمیرو پنهون نم تعجبم

 تپق زد اما بازم مفهومش همون بود. یهرچند کل
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بازوم  یکیکنه اما او  تا ولش دمیبازوم رو تکون م آروم

 رهیگیرو هم م

 یول ادهیز یلیخ گهید ستین نمونیب یزیچ یگیم نکهیا_

 نی. من و تو با هم اتیو دلخور تیعصبان یپا سمینویم

 پس... میحس رو شناخت



 

تر از معذرت  بیعج ینپرم وسط حرف ها تونمینم

 شیخواه

 یباز یخواستیتو فقط م ؟یزنیاز کدوم حس حرف م_

 .یبکن

 

 کنهیو زمزمه م زنهیم یمکث پلک با

 .یگیدرست م_

 

تند پسش بزنم که ادامه  خوامیهنوز همون آدمه.م بفرما

 :دهیم

 بد هم باخت. یلی. خریباخت حر یباز نیاما...دلم تو ا_



 

 . ادیباال نم گهیو د رهیگیرسما م شه،ینفسم تند نم نباریا

پشت سرش باز و  اطیدوباره حرف بزنه در ح خوادیم تا

قرمز  الریو آ کنهیداخل.سپس در و کامل باز م ادیم ایمح

 .نمیبیپوش رو م

، اگر  رمیگیو ازش فاصله م امیبه خودم م ازیاز آ زودتر

 .کنمیانگشتانش رو به زور از دور بازوم وا م یچه حلقه 

 

 

 

و سجاد که انگار  الریبه آ رهیو خ ستادمیا ایمح کنار

که  ییحرف ها کردن،یم کیج کیداشتن با هم ج



دارم تا سر فرصت  یتو ذهنم نگه م یرو همونجو دمیشن

 قایاش که دق رهیقشنگ بهشون فکر کنم. اما اون نگاه خ

 تمرکز کنم. گذاشتیبود نم ستادهیرو به روم ا

 

و تازه اون موقع است که  رمیاش بگ دهیناد کنمیم یسع

دختر و پسر دم در پشت سر عروس و داماد  یکل نمیبیم

 .ستادنیا

 کجا بودن مگه؟ انیا

و  کنهیاخم م ازیاما آ نمیبب شتریو ب رونیبرم ب خوامیم

رو  نکارشیبه زن داداشش که منظور ا زنهیم یاشاره ا

 .فهممینم



با چندتا از  الریبگه آ یزیبتونه چ ایمح نکهیاز ا قبل

داخل و پسرها هم  ادیکه همراهش بودن م ییدخترا

 .نشیسمت ماش برنیم یسجاد رو با خنده و شوخ

 

 نیکنار دستش هم دورب اریخانوم و دست لمبرداریف

که کنار ما  الریو قبل از آ نییپا ارهیخاموش رو م

 .یورود یکنار پله ها رهیبود م ستادهیا

 .کنمیبا اون همه تور بغلش م یو همون جور خندمیم

 .گهیم یچ شنومیکه نم ادهیز یبه حد همهمه

آرزو گفته که  شیخانوم و زن کنار نتیلحظه ز همون

 فتهیم ادمی هویسمتمون و  انیم الرهیبود، مادر شوهر آ

 جمع زنونه است.



 ی.کنمشیبینم یبگم بره.ول ازیتا به آ گردمیبرم پس

 ادیو  زنمیرو پس م میدیناام دم؟یرفت که من نفهم

 .فتمیم دشیجد یتر از رفتار ها بیعج یحرف ها
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و کف زدن هاشون دنبال عروس ،آخر  یدنبال شلوغ هب

 کنارم ادیم ایو همون لحظه مح شمیاز همه وارد خونه م

 نداشتم؟ یریکه من تقص یکنیدرک م ریحر_

 



افتاده بودم و  ازیآ یحرف ها ادی کنم،ینگاهش م فقط

 نمیآوردم که بب یدر حال حاضر سر از مشاعرم درنم

. پس ستمیناراحت ن کنمی... خب اعتراف مایخوشحالم 

 زنمیبه روش م یلبخند

 .ستین یمشکل_

 

 :گهیو اشاره به شالم م کشهیم یراحت نفس

، وسط اون همه مرد  رونیب یبدون شال بر یخواستیم_

 یبا اخم به سجاد اشاره زد زود ازیداداش آ نیهم یبرا

 مراسمه دم در رو تموم کنن و برن.

 



فتاده بود دور رو که ا زیل یادیو شال ز امیخودم م به

 .ارمیگردنم، باز و درش م

 مراسم؟ یگفت_

آره ، همه دخترا و پسرها عروس و داماد رو برده _

و  شونیمجرد یعکس ها نیگرفتن آخر یباغ برا میبود

 خنده دار. یویو سنار لمیف یالبته با کل

 

درآوردن مانتوم هم،  نیو ح کنمیرو حفظ م لبخندم

 :گمیم یعاد

 .ومدمیمنم م دیگفتیخب م_

 



به  ینگاه میکمرنگ ن یاش رو جمع و با لبخند خنده

بخواد  نکهیاندازه و قبل از ا یم ییرایسالن پذ ریمس

 رمیگیبگه، بازوش رو م یزیچ

 بوده. یجمع خودمون کنمیدرک م_

 

 :دهیسر تکون م یا عجله

دوست داشت دعوتت کنه  یلیخ الرینه نه  ،راستش آ_

و گفت چون خودش شد  یاما...اما خان داداش عصبان

مراسم شرکت کنه ، حق نداره تو رو  نجوریتو ا تونهینم

 هم ببره.

 

 شمیتند م یکه کم ستیخودم ن دست



 داره؟ یبه اون چه ربط_

 

 اندازه یسالن م ریبه مس ینگاه میبازم ن دهیترس

خب کنار عروس و داماد معموال پسر دخترا دو به دو _

 یدارن. برا یمثل من و آراس با هم نسبت ایو  شنیم

 ...ازیداداش آ نیهم

 

 :گمیو م دارمیبازوش برم یرو از رو دستم

 .هیبق شیپ میبر ای، ب زمیعز دمیفهم_

 



 یادیمرد حسود و ز نیهمچ کردمیفکر نم چوقتیه

 ایپسر جفت بشم  کیکه با  دهیترس یعنیباشه.  یرتیغ

 رو با خودم ببرم اونجا؟ ییدا یحت

 وسط؟ نیا گهیم یلب هام چ یلبخند رو ایخدا

 

 

ام و کنار آرزو که اون هم  نندهیب شتریطول مراسم ب در

 .ست،نشستمیبلد ن دنیمثل من اعالم کرده بود رقص

 

 فهممیصفحه اش م دنیو با د لرزهیتو دستم م میگوش

 مامانه.



آشپزخونه تا راحت تر بتونم  رمیو م کنمیم یعذرخواه

 خرف بزنم.
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 یراو

 

 



 ریفرصت بود تا با حر کیکه تمام مدت دنبال  آرزو

نامعلوم پروژه صحبت کنن ، دنبالش  تیراجع به وضع

 .شهیوارد آشپزخونه م قهیو پس از چند دق فتهیراه م

 

 یمکالمه رو با مادرش کوتاه و سپس خداحافظ ریحر

 .کنهیم

 

 یو ب نهینشیم یناهار خور زیم یمقابلش رو آرزو

،  رفتنیو م ومدنیکه م یبه تک و توک افراد تیاهم

 سر اصل مطلب رهیم میمستق



 ستیموضوع ن نیاالن وقت بحث سر ا دونمیم ریحر_

فرصت بودم باهات صحبت  کیدنبال  شبیاما از د

 بزنم.

 

همون موضوع  خوادیآرزو هم م کردیکه فکر م ریحر

 :گهیرو باز کنه ، م یتکرار

 ... یدونیو م یل ماجرا هستاص انیدر جر گهیتو که د_

 یقیتعل تیراجع به وضع خوامی. من مزمیعز دونمیم_

 یتونیرو بدم و فکر کنم فقط تو م یپروژه بهت خبر بد

 .یمسئله رو حلش کن نیا

 

 :پرسهیگنگ م ریحر



 ق؟یچرا تعل ؟یچ یعنی_

 

 :دهیدر هوا تکون م یو دست کشهیم یپوف آرزو

 ازیآ یلمبرداریف یجلسه  نیقبل از اول قایچون دق_

 گریباز میقراردادش رو بهم زد و ما هنوز نخواست

.البته اشکان با چند نفر صحبت کرده.اما میاریب نیگزیجا

 ...یرو قانعش کن ازیآ یتون یدونم تو م یمن م

 تونم آرزو؟  یمن م یکنیچرا فکر م_

 

دادن جواب، باعث  یآرزو به جا ی رهیو نگاه خ مکث

 ادامه بده: ریحر شهیم



قبال  یخان یو آقا یداوود یآقا دمیاونطور که من فهم_

ها رو هم از سر گذروندن.االن که فقط  نیبدتر از ا یلیخ

 اومده. شیپ نشونیسوتفاهم ساده ب کی

 

 شهیناخودآگاه تند م آرزو

هم بود اما چون  یناموس یدرسته قبال موضوع حت_

 ازیآ نباریا یحل شد.ول زیکرد همه چ یاشکان بزرگ

و همه خبر دارن که اون چه  دونهیرو محق تر مخودش 

 .هیجور آدم

 

کنه اما  به خاطر  یطرفدار ازیاز آ خواستیدلش م ریحر

 .کنهیبزرگ شدن موضوع فقط سکوت م



 

و  نهیشیکنار آرزو ، جمع و جورتر م یکیبا نشستن  هوی

 کردیم کشیهم که داشت تحر یدرصد جرأت کیاون 

 دنیرو بده پس از دو جواب آرزو  ادیدرب ازیپشت آ

 .رهیم نیخانوم از ب نبیمادر اشکان ،ز

دو روز مطمئن شده بود که خصلت از خود  نیا تو

اشکان و آرزو به مادرشون  یپوست ریو غرور ز یمتشکر

 رفته.

 

خودت  یآرزو بهت گفته بودم به خاطر منفعت شغل_

 .ینکن کیکوچ یکس یدوباره داداشت رو جلو

 



چون به آرزو  زدیحرف م ریرانگار داشت با ح شتریب

 .کردینگاه نم

 

بابا به من چه مسائل  یا" گهیتو دلش م ریحر

از جاش بلند بشه  خوادیسپس م  "خودتونه یخوانوادگ

لب  ر،یرو به خود حر میمستق نباریخانوم ا نبیکه ز

 :زنهیم

 لطفا دخترم نیبش_
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 .نهیشیو سر جاش م دهیتکون م یسر با احترام ریحر

 

 :زنهیزود حرف آخر رو همون اول م یلیخ نبیز

 شهیهم هستن و هم یپسر خاله  ازیپسرم اشکان و آ_

خود  یمونند.اما راجع به مسائل کار یخوانواده م کی

 .رهیگیرو م میصالح بدونه همون تصم یاشکان هرچ

 

 همهفیبه پردازش و م کنهیتو ذهنش شروع م جیگ ریحر

اگر آرزو هم بگه تو  یزن محترمانه گفته بود حت نیکه ا

ام گفته بود  گهید زیچ کیکار پسرم دخالت نکن. البته 

 بهش فکر نکنه. دهیم حیکه ترج



 

 یو با لحن خوردیواضح داشت حرص م یلیخ آرزو

 :گهیساکت شده م ریرو به حر انهیدلجو

 . میزنیحاال بعدا در موردش حرف م_

به  رهیو خ دهیون حرف فقط سر تکون مبازهم بد ریحر

 شهیو از جا بلند م کنهیم یمچش ، عذرخواه یساعت رو

راحت باشه  التونیزنگ بزنم و خ مییبه دا دیبا دیببخش_

نداره  یربط چیکه بهم ه یبنده تو کار یخانوم داوود

 .کنمیدخالت نم

 



 یدختر یظاهر تیو جذاب کیبه اندام بار رهیخ نبیز

رزو ، دل پسرش رو لرزونده بود، پچ آ یکه به گفته 

 :پرسهیمانند م

 آرزو؟ هیحس اشکان واقع یتو مطمئن_

 

بود از رفتار مادرش.  یو چون عصب کشهیم یپوف آرزو

 :دهیرد شدن از کنارش جواب م نیو ح شهیبلند م

 .یاز پسرت بپرس یبهتره خودت بر دیشا_

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ               

   ـــ



 

 ریحر

 

چندساعت هم شده  یمراسمه و خوشبختانه برا اواخر

 افتادم. ریگ یچه افراد نیکجا و ب کنمیفراموش م

 زیانگ جانیو رسومات جذابشون اونقدر به نظرم ه رسم 

کردم و  یپا به پاشون همکار الریبود که به خواست آ

 گرفتم. ادیرو هم  شونیرقص محل یتا حدود یحت

 حایترج یول کردیم تمیداشت اذ یادیز ینگاه ها هرچند

 ومدیامشب م ییدا نکهیگرفتم و دونستن ا دهیهمه رو ناد

 ریتاث یب یخوشحال نیهتل هم در ا میرفتیدنبالم و باهم م

 نبود.



   که من نداشتم. خواستیدل م نجایواقعا موندن ا گهید

 

عروس  یموها نییتور رو از پا میدار ایهم با مح االن

 ریز برهیو رسما داره خوابش م میکنیخانوم جدا م

 دستمون.

صبح  نکهیشبه و جدا از ا ١١ بایداشت ساعت تقر حقم

لحظه هم  کیشده بود ، از عصر که اومده  داریزود ب

مشغول ورجه وورجه و رقص بود  زیکریآروم نگرفته و 

 .لیفام یوسط دختر ها

 

که  نمیبیسمت کنسول و م رمی، م خورهیزنگ م تلفنم

 :دمیامرانه و فورا جواب مک ییدا



 ؟یدیجانم، رس_

 آره دم درم._

 .امیاالن م_
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 ر؟یکجا حر_

 

 دمیرو م الریلباسم ، جواب آ پیز دنیکش نییپا نیح



مزاحم بشم و تو هم  خوامینم گهیکامران اومده دنبالم، د_

 .یشیم نایو ا شگاهیآرا ریاز فردا درگ

 

 جلو تر ادیم

 .یدرصد فکر کن بذارم بر کی_

 

 :گمیآروم م یلیو خ رمیگیطرف بازوش رو م دو

به خاطر تو از  نی. ببالریآ یدرکم کن خوامیازت م_

 .ستمی.اما...واقعا راحت ننجامیا شبید

 

 کشهیم نییرو پا نگاهش

 .یدیکش یچه استرس دونمی. مخوامیمعذرت م_



عمرم حنا بندون به حرف ها رو نزن.باور کن به  نیا_

 بودم. دهیند یجذاب نیا

 

صورتش از هم باز  ی، کم نهیبیبزرگم رو که م لبخند

 شهیم

 واقعا؟ _

 واقعا._

 

خونه،  یسمت چمدونم که به خاطر شلوغ رمیو م گمیم

 یخجالت چیو بدون ه الریآورده بودش تو اتاق آ ایمح

 .ارمیلباسم رو درم



که  نمیبیسمتشون و م گردمیلحظه برم کی یبرا

 دوتاشون زل زدن بهم.

 جلوم رمیگیو لباس رو م کنمیاخم م یشینما

 .نمیبب دیبرگرد د؟یزل زد یبه چ دیبگ شهیم_

 

 :گهیم ایو مح خندنیم

 .میریمقابلمون بگ یدنید ینگاه از منظره  شهیمگه م_

 

که  رونمیب یزود لباس ها یلیو خ خندمیم همراهشون

تا زدن  نیو ح شمپویبودن رو م یو مشک رهیست سبز ت

 :گمیلباس ،م



زحمت  یلی. خدیخانوم تشکر کن نتیمن از ز یبه جا_

 دادم.

 

تو  ینشسته بود ، دست ایکه دوباره جلو دست مح الریآ

 :دهیهوا تکون م

  م؟یکه خجالت زده بش یزنیحرف م ینجوریا یدار_

 

 بوسمشیمحکم م رمیو م ذارمیرو کنار در م چمدون

بخواب که فردا  ریدوش بگ هی االن نی. همنمیگمشو بب_

 .نمتیبیم ی.تو عروسیسرحال باش

 بچرخونمت. زیتو تبر یکم تونستمیکاش م_

 ،نگران نباش.  ادهیفرصت ز_



 

 نبیاز همه افراد داخل خونه که ز یاز خداحافظ پس

 یخانوم و آرزو و خواهرش هم جزوشون بودن و کل

 ایمح عتیاصرار کردن که برم خونه اونا ، باالخره با مشا

 نمیبیرو مقابل هم م ازیو آ ییکه دا نیو هم رونیب رمیم

چپه  چارهیو چمدون ب شهیچمدون از دستم ول م یدسته 

 نیا گردهیو نگاه پر از اخمشون برم نیرو زم شهیم

 طرف.

 

که انگار اون هم  ایکامال معذب به مح ینگاه میاز ن پس

ه و را دارمیبرم نیزم یبود ، چمدون رو از رو دهیترس

 سمت شون. فتمیم



تا بندازه تو  رهیگیو چمدون رو از دستم م ادیفورا م ییدا

 تا تو حلقم ادیم ییابا چیبدون ه ازیو آ نیماش

 ؟یریم یکجا دار_

  

 346_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 یمالحظه  یتا بلکه کم کنمیفقط نگاهش م عاجزانه

 دیم بود،باخود ریرو بکنه. اما خب تقص ییوجود دا

 .کردمیسوتفاهم رو حلش م نیهمون موقع ها ا

 



پشت سرم  ییدا فهممی،م ادیکه باالتر م ازیآ نگاه

 .ستادهیا

و  ارمیخودم ن یبه رو یزیکه چ نهیراه موجود ا تنها

به نظر برسه، مخصوصا که  یعاد زیبکنم همه چ یکار

بود و به حتم بعدا  ستادهیدر ا یهمچنان جلو ایمح

 کرد. یهاش رو رد م هدیگزارش د

 

و  ستمیا یم ییدا ی، موازات با شونه  رمیعقب م یقدم

 به لبهام دوزمیهم م یلبخند

مزاحم  مییخواینم گهیراستش د ،یخان یمچکرم آقا_

 هت... میبر میو قصد دار میبش

 



به حضور  تیاهم ی،ب نیکردم سمت ماش تیبا هدا ییدا

 :گهیم ازیآ

 .ستین حیبه توض یازیبرو سوار شو ن_

 

و به دنبالش حرکت  ازیآ یلب ریو ز بیعج یصدا

 .کنهی، شک زده ام م ییدست دا ریز زنهیدستش که م

خاطره امون  نیکه آخر خوادیدستت رو بنداز، دلت نم_

 دوباره تکرار بشه؟

 

 نیبود. منظورش از ا یادیز یلیخ گهید ازیآ دیتهد نیا

 ا؟یخدا هیبچه گانه چ یرفتارها

 



 دهیتکون م یبه نگاه نگران من ، سر رهیکامران خ ییدا

 .شنومیرو م شیلب ریو ذکر الاهلل ال... ز

 .کردیبود داشت به زور خودش رو کنترل م معلوم

حرکت از طرف  نیکه انگار منتظر کوچکتر ازیبه آ رو

 :گمیبود ، م ییدا

 ؟یتمومش کن شهیم_

 متمدن رفتار کنم. تونمینم نجایمتاسفم که ا_

 

 یادیز یاز اون اخم ها دمیترسیداشتم مکه واقعا  ییدا

ادب  یب یپسربچه  کیرو  ازیکه آ یکورش ، جور

 :زنهی، تند لب م نهیبیم



 نه؟ ای یشیسوار م ریحر_

 

 فتادهین یتا اتفاق بد رمیو م دمیدهنم رو قورت م آب

 چیکه انگار ه ییو دا رهیگیبازوم رو م ازیسوار بشم.اما آ

 یمحکم یضربه ، با  کردیآرومش نم گهید یذکر

که  یازیآ یبهونه برا شهیم نیو هم زنهیعقبش م

 .ومدیبه نظر م یتر از هر موقع یعصبان

 کنمیو تنها فرصت م هیاراد ریکوتاهم کامال غ غیج

 کیبندازم و بلند تر از حد معمول  یی،خودم رو مقابل دا

 آروم بشه. ازیرو داد بزنم تا بلکه آ یخبر یجمله 

 .مهییکامران دا ازیآ_

 



که کوچه  ینور زرد رنگ نیو همچن نیترمز ماش یصدا

 ی، سکوت چند لحظه ا کنهیرو روشن م کیتار مهین ی

 .شکنهیرو م نمونیب

 

الزمش رو به دست آورده ،  اراتیاخت گهیکه د ییدا

 .کنهیم نمیو خودش سوار ماش رهیگیبازوم رو م

 یچه حس دونستمیکه نم هییچشمها ی رهیمن اما خ نگاه

شب بود اما نه  یکیبه خاطر تار دی. شازدیج متوش مو

آراس که  یچون وقت دونستیخودش هم نم نکهیمثل ا

بهش زنگ  ایبود و صد در صد مح دهیهمون لحظه رس

. کنهیهم م یعذر خواه یو حت دنیدست م ییزده ، با دا



حس  چیحرکت بدون ه یبهمچنان  ازیکه آ یدر حال

 فقط نظاره گر بود. یمانیپش
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* 

از افراد داخل  یکه نگذاشت کس ایبودم از مح ممنون

آرزو و مادرش  خواستیدلم نم چیبفهمن. ه یزیخونه چ

 .نندیصحنه رو بب نیا

 



 .دمیکشیکامران خجالت م ییدا یرو از

رزرو  ی. کارهاگهینم یزیو چ کنهیهتل پارک م دم 

 . گهینم یچیو ه میدیاتاق رو انجام م

 یزیهمچنان چ م،یهم که دم در آسانسور منتظر االن

 کنهیاعالم م شیشونیپ یو اون اخم کمرنگ رو گهینم

 بهش برخورده. یلیکه خ

 

 یجلو ازمیآ یمن احمق چرا االن نگران وجهه  ایخدا

 ؟ییدا

هستش که امروز  یدیجد یبه خاطر حرف ها دیشا

 .دمیازش شن

 



و وارد اتاقک  امیه خودم مب دهیبهم م ییکه دا یهل با

 .شمیآسانسور م

ساکت بمونم و رو بهش آب دهنم رو  تونمینم گهید

 :دمیقورت م

 منه؟ ریاتفاقات تقص نیا یکه همه  یقبول دار_

 

 رمیجلوتر م ی. قدمکنهیفقط نگاهم م لکسیر

 اگر باعث شدم... خوامیمعذرت م_

تالش  ینجوریا یک یبهتره بگم برا ای یچ یبرا یدار_

 ؟یکنیم

 



. چقدر خوب دستم رو دمیآب دهنم رو قورت م دوباره

 ارمیب یبهونه ا چرخهیزبونم نم کنمیم یخونده بود.هرکار

مورد نظر و  یبه طبقه  میرسیو خوشبختانه همون لحظه م

و از پس در  رمیگیچمدونم رو م یتابلو دسته  یلیخ

 .شمیرد م ییکشو

 

 ر؟یحر_

ام  هیگر هویرا چ دونمیسمتش و نم گردمیمکث برم با

 .رهیگیم

رو  تگرشیحما شهیهم یسمتم و دست ها ادیم فورا

 چهیپیدورم م



که از دست  یچرا؟ الزمه اونقدر تابلو اعالم کن هیگر_

 ؟یرفت

 

 تمیبدون حرف هدا نباریا ییو دا رهیگیام شدت م هیگر

سمت اتاقم و پس از آوردن چمدون ها در و  کنهیم

 کشهیم یقینفس عمبهم  رهیو از همونجا خ بندهیم

 خوامیم یگفت دهیبر دهیهمون روز که با اون نفس بر_

 دونستمیم ز،یدختره رو قبول کنم و برم تبر نیاصرار ا

 .اما...یرو گرفت میتحت فرمان دلت اون تصم

 

 دشیناام یادیز یاون اما نمیبب کنمینگاهش م منتظر

 .هیک ای یاز چ هیکنا



 جلوتر  ادیم

 یشتباه کرده باشم.اون مرد براا دوارمیاما باز هم ام_

 یزیو چ یهست یزالل یآب راهه  ههیکه شب ییتو

 .زهیکم و ناچ یلی...خ یبرس اینمونده به در

 

بپرسم چه  خوامیآخرش رو پچ زده بود و م ی جمله

تو گلوم  ییانگار صدا یول یدیرس جهینت نیبه ا یجور

 ینگاه میپس از ن نهیبیسکوتم رو م یوقت ییو دا ستین

سمت چمدونش کنار در  گردهیساعت رو مچش ، برم به

 کنهیو پس از برداشتنش آروم در و باز م

 

 .ریام.مواظب خودت باش شب بخ یاتاق بغل نیهم_
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 ینشسته رو ی، همونجور شمیو تنها م رهیکه م ییدا

 .کشمیتخت، تنم رو شل و دراز م

دفاع کنم و بگم که  ییمقابل دا ازیاز آ تونستمیم کاش

پسر خاله  یو حت رانیا یکه همه  ستین یاون آدم ازیآ

 شناسن. یخودش، م ی



 فتهیم ادمیمن اعتراف کرد که مقابلم باخته. تازه  یخدا

 .نمیشیزده بشم و دوباره تو جام م جانیه

روزها  نیشعر بود و فکر کنم ا تیب کی...اون فقط اما

 ..دادیگوش م دهیآهنگ ها ادیز

که از اون جور آهنگ ها دوست  ادیخب بهش نم یول

 داشته باشه.

حرف  یتالشش برا ؟یکنیفکر م یدار یبه چ ریحر ااااه

 واضح بود. گهیزدن و تنها شدن باهام که د

 کنمیلبهام رو با سر انگشت هام آروم لمس م یرو لبخند

 :زنمیو پچ م

 همه. یلوبرد ج یحسود داشت آبروم رو م یپسره _

 



 یآراس مودبانه از من هم عذرخواه یخداحافظ ی لحظه

با اخم  یاون آدم تخس و مغرور همونجور یکرد. ول

 فقط نگاهم کرده بود و ممکنه بخواد بهم زنگ بزنه؟

 

 داشیپ یو وقت گردمیم میو دنبال گوش امیخودم م به

زنگ زده هم اون خان داداش  الریهم آ نمیبیم کنمیم

 چند روزش. نیا بیو غر بیعج

 

 ییها یزیآبرور یو فارغ از همه  کشمیم یقیعم نفس

 دمیاومده بود به خودم اجازه م شیدو روز پ نیکه در ا

که فکر  یمرد یرفتارها نیکوچولو ذوق بکنم از ا هی



گذشته و شرط رو بهش  زیساده از همه چ یلیخ کردمیم

 باختم.

ش صدا بیشعر با همون ولوم عج تیکه اون ب یحال در

 .شهیبک م یتو گوشم پل یه

 

ام  نهیکه همون لحظه سمت چپ س یبیدرد عج با

 زنمیم هویو  ارهی،بغض به گلوم فشار م کنمیاحساس م

 .هیگر ریز

 کنم؟ کاریچ دیمن با االن

 

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 ــ

 

 یراو

 

 بود که اگر همون لحظه سوار یبه حد تشیعصبان زانیم

که  یممکن بود بزنه تو دهن آراس رفتینم نشیماش

 "ه؟یچ یرفتارها برا نیچته؟ ا" دیپرس یمرتب م

 

سرش  یباز نیهمچ ریکه چرا حر کنهیخودش فکر م با

 یباز هی ریگ کردیقبول م دیبا یعنیدرآورده بود؟ 

 حسادت دخترانه افتاده؟



لحظه ذهن آشفته اش رو آروم  کی یبرا قشیعم نفس 

و رک  رهیو بگ ریتا حر دارهیرو برم یوشو گ کنهیم

 ازش بپرسه

 "چرا  "

رو پرت  یتر از قبل گوش یو عصب دهیجواب نم اما

 :زنهیو داد م نیرو داشبرد ماش کنهیم

 ی چهیباز یبا اون همه ادعا شد که؟یمرت ستیبست ن_

 دختر. کیدست 

 

واضح بهش اعتراف کرده بود که تو دلش  یلیخ عصر

خودش  یکه هنوز خودش به رو یدر حال گذرهیم یچ

 بود. اوردهین



رفت و االن هم  یحرف چیبدون ه یاونجور ریحر اونوقت

 .دادیجواب تماسش رو نم

شده  فیرو به خود ضع قایپر دردش انگار دق پوزخند

 زنهیاشه که سر خودش داد م

 یفکر هم بکن یبهش حت دینبا گهیخفه شو ، د_

 ؟یدیفهم

 

با  کرد،یاش حس م نهیچپ س یکه به تازگ یبیعج درد

 نیا یکه برا فهمهیو م شهیم شتریو ب شتریاخطار ب نیا

 شده. رید یلیحرف ها خ

به  دهیم هیرو تک شیشونیکنار و خسته پ زنهیرو م نیماش

 ریبود و همون لحظه تصو نیفرمان ماش یدستش که رو



خوشرنگ  یبا اون موها یو ارغوان یدر لباس آب یدختر

ه بود،پشت پلک هاش شکل که صورتش رو قاب گرفت

 :زنهیو درمونده پچ م رهیگیم

 ؟یتونی.اصال میحاال تالش کن تا بهش فکر نکن_
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 نیا یدوباره  دنیکه به رفتن و ند یدیشد لیم عالرغم

 یقیکه تا دقا یزیپشت م نیخوانواده داشت. آروم و مت

به جنب و  رهیته بود، خآرزو رو به روش نشس شیپ



خانوم به  کنهیجوان نشسته و تالش م یجوش دخترها

 نظر برسه.

لباس قرمز تنش که انتخاب مادرش بود  ادی یوقت هرچند

 .زهیر یبهم م فته،اعصابشیم

 الریمراسم حنا بندون هم به خاطر رنگ لباس آ تو

و  یرو بپوشه و اون لباس آب یکی نینتونسته بود ا

 امروز کنار بذاره. یعنی یروز عروس یارو بر یارغوان

 

 شیقبل یو با نفس نفس دوباره سر جا گردهیبرم آرزو

 نهیشیم

  ؟یخورینم یزیچرا چ زمیعز ریحر_

 



 کشهیساکت و آروم جلو م ریرو مقابل حر لیآج ظرف

شده  ادیسالن که رفت و آمدش ز یو اشاره به ورود

 :دهیبود، ادامه م

 .دنیانگار عروس و داماد رس_

 

از  یبرداشتن بادوم نیو ح زنهیم یتنها لبخند ریحر

 نمونده به رفتنش. یزیکه چ کنهیظرف ،خدا رو شکر م

 روقتیمونن و د یشام نم یکامران گفته بودم برا به

 راه رو بهونه کنه. یبودن و دور

اش رو  هیساعت هد میو بعد ن ومدیم الریکه آ نیهم

 ه فرار کنه.کلم یواقع یبه معنا تونستیداد.م یبهش م

 



گشتن  نیح روزیاون آدم رو که د دنیدوباره د یآمادگ

ام زنگ زده و به خاطر  گهید کباری ش،ییبا دا زیتو تبر

حضور کامران نتونسته بود جواب بده و بعدش هم که 

اصال دل دوباره زنگ زدن بهش و نداشت، رو در 

 .دید یخودش نم

 مکایپ کی تونستهینم یعنیخودش فکر کرده بود  با

 اقال دوباره زنگ بزنه؟ ایبفرسته؟ 

 یوقت ستیمنطق ن یداشت که اصال هم ب دهیعق مصرانه

 خودش اعتراف کرده بود باخته.

درونش که  یمنطق ریسر هم با اخم رو به حر آخر

بره خدا " توپهیم د،یرسیازش به گوش م یفیضع یصدا



رو شکر کنه طبق شرطمون ازش نخواستم مقابل همه رو 

 ."کنه یشه و ازم خواستگارزانو خم ب

 

 یو صدا ادیبازوش به خودم م یرو یلمس دست با

که کجاست و رو به  ارهیم ادشی کبارهیبلند،به  یقیموس

 :زنهیمتعجب ،آروم لبخند م یآرزو

 جانم؟_

 شوازش؟یپ هیبق شیپ میبر ییایاومد م الریآ_

 

و  بیبه نگاه عج تیاهم یو ب شهیحرف بلند م بدون

 .فتهیارش راه مآرزو، کن بیغر



مچش رو گرفته و  ینجوریکامران هم چند بار ا روزید

هتل.گردش با  میبهتره برگرد"آخر سر هم گفته بود 

 ییتو کما اصال صفا یباز رفت یکه رسما با چشمها ییتو

 ."نداره

 

دو روز از بس با خودش و افکارش در جدال بود  نیا

و غرغروش  یخود درون یحوصله  گهیکه خودش هم د

 رو نداشت.

 

 شیو آرا دیکه با اون لباس سف یبه اون عروسک رو

 یگذاشته بود. برا نیجذاب انگار تازه االن پا به زم

ذهنش رو  ی ختهیهم شده،اوضاع آشفته و بهم ر یقیدقا



لبخند  شیو از ته دل رو به خوشحال کنهیفراموش م

 .زنهیم
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 یشال ای دنیاز خانوم ها که مانتو پوش یبعض به رهیخ

موهاش  فتهیم ادشیانداختن رو سر و لباسشون، تازه 

 قهیلباسش کنار اون  یتور یها نینداره و آست یحجاب

داماد. اما  یآقا ینداره جلو یباز صورت خوش یادیز ی



حواسم  چیراه افتاده بود ،ه یعاد یچون آرزو همونجور

 .ردارهنبود شالش رو ب

نگاهش رو  چارهیسجاد که ب دنیخب پس از د یول

و بعد از  شهیراحت م یکم الشیانداخته بود، خ نییپا

 ییمخصوص، تنها گاهیرفتن عروس و داماد سمت جا

 . زشونیسر م گردهیبرم

  

 

 ـــــــــــــــ                     

 

که کنار اشکان و چندتا پسر جوان  یهمونجور کامران

 دونستیکه نم یخودآگاه رفتار اون مردنشسته. نا گهید



کرده حال و روز خواهرزاده اش اونقدر بهم  کاریچ

 .رهیگینظر م ریاست ، رو ز ختهیر

 ادی،ب ریبا حر شینسبت واقع دنیداشت بعد از فهم توقع

رو  شیمودبانه تر مهمان نواز یکم یضمن معذرت خواه

 یخان ازیآ نکهیا یادآوریخب با  یبه رخ بکشه ول

و  ارهیم نییحرف هاست توقعش رو پا نیورتر از امغر

بار تو دلش حسرت خواهرزاده اش  نیچندم یبازهم برا

نگاه  نیهم یرفته بود برا دستکه رسما از  کشهیرو م

 .یاخمو و جد

 

که مقابلش گذاشته بود روشن و  شیگوش ی صفحه

 نهیبیرو م ریحر امکیپ



ضر حا گهیساعت د میعروس و داماد اومدن. ن ییدا"

 "باش

 

 کنهیم پیبراش تا فورا

 رایهتل چون سم میگردی.بعد شام برمستیخبرا ن نیاز ا"

 "تو جاده فتمیقسمم داده امشب راه ن

 

 یموجیا دنیو د ادیزودتر از حد تصورش م ریحر جواب

 یرو یمعروف، لبخند یکنار اون دو کلمه  یعصبان

 .ارهیلبش م

رزاده اش خواه خواستیاما نم لهیفکر کنه زن ذل بذار

 یجلو یکه حت یجلوه کنه مقابل مرد فیاونقدر ضع



پدرش که رو به روش نشسته بود،با اخم و به زور حرف 

 .زدیم

اصال خبر نداشت که امشب قراره راه  رایسم چارهیب

 .فتنیب

بره  شهیموضوع فورا از جاش بلند م نیا یادآوری با

 ریسالن و به همسرش زنگ بزنه تا مقابل حر رونیب

 نگ باشن.هماه

 

 

 

 یسمت ورود گردهیرو قطع و برم یکه گوش نیهم

با چند  بیکه دست به ج نهیبیسالن، اون آدم اخمو رو م



 یاتفاق تونستینم نیو ا ستادهیقدم فاصله پشت سرش ا

در  نباریحرف زدن با اون ا یباشه و صد در صد برا

 اومده بود. ییسمت دا

 

بخند بزنه به هم ل یشینما تونستیکه اصال نم ازیآ یوقت

سمتش. کامران هم  دارهیشده، قدم برم ییدا هویمرد 

بره و بدون  یم نیقدم از ب کیمونده رو با  یفاصله 

 :گهیم یسالم چیه

خب خودم قبل از  یاز اومدنت.ول شدمیم دیداشتم ناام_

 .شتیپ ومدمیرفتن م

 



افتاده،کالفه  ریکه توش گ یبد تیکالفه از موقع ازیآ

 چرخونهیرو اطرافشون م نگاهش هیچند ثان

.پس دونستمینم ریشما رو با حر یمن نسبت واقع_

گذشته  نمونیب یقبل داریچند د یکه در ط یزیهرچ

 به بحث االنمون نداره. ی،ربط

 

از  یکه خبر شهیو مطمئن م زنهیم یپوزخند کامران

 ریتقص گفتیو پرو پرو داشت م ستین یمعذرت خواه

نه. پسکنار همون ادبا یب یمن نبوده اون رفتارها

 :دهیپوزخندش سر تکون م

خانــــوم هم بودم. باز هم  ریحر ییاگر پسر دا یحت_

 . یکن دایپ یتونیمنطقت نم یب یرفتارها یبرا یهیتوج



 

تلفظ کرده  یدیو تاک دهیرو کش "خانوم" یکلمه  عمدا

 . ارهیبود تا پسرخاله بودنش رو به روش ب

پسوند و  نیکه ا دونستیخب کامران چه م یول

 نداشت.  یرنگ ریو حر ازیآ نیوقت بود ب یلیخ شوندهایپ

 ستادهیمرد که االن مقابلش ا نیا دیفهمیم کاش

تا مودبانه  کردیبود،داشت به زور خودش رو کنترل م

 حرف بزنه. ریبا حر دیازش درخواست کنه با
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 رابطه امون برات گفته. از ریحر یگفته بود ادمهی_

 

کنه و به  شیعصب شتریو ب شتریکه قصد داشت ب کامران

و  کنهیم زیکار داشت،چشم هاش رو ر نیاز ا یحتم هدف

 :گهیم

وسط  نیمتقابل ا یبه عنوان رابطه  یزیدرسته.اما چ_

 نبو...

رو الزم  رهیدلگ یدختر وقت کی یبوده و حرف ها_

 .یبه رخم بکش ستین

 



 یبود وسط شمرده حرف زدن ها دهیپر زیتند و ت ازیآ

کنترل زبون و  نیاز ا شتریب نکهیرو اعصابش و قبل از ا

 :گهیرفتارش رو از دست بده ،کوتاه م نیهمچن

 حرف بزنم. ریبا حر خوامیم_

 

و بدون انعطاف نگاهش  یجد گهیکه االن د کامران

 :پرسهی، م کردیم

که  ستین یبچه دبستان ریدر ضمن حر ل؟یبه چه دل_

داشته باشه.خودت زنگ بزن و  ایاول یبه اجازه  ازین

 باهاش حرف بزن.

 



جوابش رو  ریبه روش آورده بود که حر یعمد کامال

 .دهینم

 

ته کاسه براش  یصبر نهیب یم گردهیم یکه هرچ ازیآ

ازش  گردهیحالت ممکن برم نیادبانه تر ینمونده،با ب

 "یگیدرست م" زنهیدور بشه و پچ م

 

 شهیو مانع رفتنش م رهیگیبازوش رو م اما کامران

 یدارم سع میکه با هم همکالم شد یکلمه ا نیاز اول_

 چیمتاسفانه ه یخودم معنا کنم.ول یرفتارت رو برا کنمیم

 یتار مو کی اقتینگرفتم.همچنان معتقدم ل یحس مثبت

که داره  یباز انی. اما...به خاطر پایرو هم ندار ریحر



 یو حرف ها شینیبب دمیبهت اجازه م کنهیم تشیاذ

کنم که  یادآوری ستی. الزم هم نینآخرت رو بهش بز

به قول  نیو اگر بخواد ا ریآخر با خود حر میتصم

 ...یحق ندار گهیخودت رابطه رو تمام کنه د

 .ستین یبچه دبستان ریحر یاالن خودت گفت نیهم_

 

که با  یو پس از اخطار کنهیبازوش رو ول م کامران

 :زنهی،لب م دهیم زایچشمهاش به آ

 ادتی قیدق ینجوریحرف هام رو ا یهمه  دوارمیام_

 بمونه.

 

 . گذرهیو با سرعت از کنارش م گهیم



 

جوره  چیکه ه ییخان دا نیبه دور شدن ا رهیخ ازیآ

مسلمه " کنهیلب زمزمه م ریز رهیبگ شیجد تونستینم

 "رمیگیآخر رو من م میکه تصم
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دور  کیفرستاده بود سروقتش ، الریکه آ ایاصرار مح به

 گردهیبرم دنشیرقصه و پس از بوس یکنار عروس م

 سرجاش.

 

که بازهم مسئله  ییاز آرزو نبود. آرزو یخبر خوشبختانه

و بدون  دهیکش شیرو پ ازیحرف زدن با آ ی

واضح بهش گفته بود که دخالت  یلیخ یستیرودربا

 .کنهینم

 یراه کیادامه بده خودش  ازیبا آ خواستیاشکان م راگ

 ریلحظه که ذهنش درگ نیو االن در ا کردیم دایبراش پ

راه  یریدل و علقلش خود درگ نیبود و ب ازیآ دیبعد جد

 جادیا نشونیب یکنترل تونستیجوره نم چیافتاده و ه



 فتادهین یاتفاق چیکه انگار ه یجور خواستیکنه،دلش نم

و ملتمسانه درخواست کنه قرارداد رو بهم  زایبره مقابل آ

 چرت و پرتا. نینزنه و از ا

 داشت واقعا. یهم دل خوش آرزو

 

 و رسهیزمان رفتن به رستوران و صرف شام م باالخره

به  خوادیرستوران مختلطه،دودل م یفضا شنوهیم یوقت

 یلیخ ای.اما محمینفهمه بر یکه کس یبگه جور شییدا

و همهمه با خودش  یاون شلوغسراغش و تو  ادیزود م

هتل  نییپا یسمت طبقه  فتنیو راه م کنهیهمراهش م

 که رستوران بود.



نداره و خودش  ایبه مح یکه اعتماد ستیخودش ن دست

بدون فوت  دیرو د ازیکه اگر باز هم آ کنهیرو آماده م

 وقت ،فرار کنه.

که انگار خواهر و  یهمراه چندتا دختر یخب وقت اما

. تپش ننینشیم یزیبودن، دور م ایخود مح یدختر عموها

 کبارهیداشت به  یخاص لیدلش که مسلما دل یها

 .نهینش یخاموش و آروم سر جاش م

 کنهیداخل رستوران،با خودش فکر م یبه همهمه  رهیخ

 یهمه آدم م نیوسط ا ییجا نیتو همچ ادیم ازیآ یعنی

خواهرش رو  یشام عروس یآدم عاد کی ههیو شب نهینش

 ره؟خویم

 



 باشه؟ ییایتو هم با خودم م زمیعز ریحر_

 

که بلند شده بود و انگار  شهیم ییایجمع مح حواسش

 . هیبپرسه منظورت چ شهیبره. روش نم خواستیم

داشتن بحث  یاصال حواسش نبود راجع به چ چون

که  فهمهیم جشیاز نگاه گ ای.اما انگار خود محکردنیم

 :زنهیبه روش م یلبخند

کشون و از اون طرف هم بدرقه کردن منظورم عروس _

 عروس و داماد تا خونه اشونه. 

 

 :دهیو با درشت کردن چشمهاش جواب م خندهیم ریحر



هتل و خودت  میگردیبرم میبعد شام مستق ییمن و دا_

 .یدونیخوب م یلیرو خ لشیهم دل

 

 :زنهیو پچ م شهیخم م ییبه جا رهیخ ایمح

نه.  ایبکنه  یبهت کمک تونهیحرف من م نیا دونمینم_

 چوقتیخوانواده شدم ه نیکه عضو ا یتو سه سال یول

.االن هم عالرغم تنفرش دمیند ینجوریرو ا ازیداداش آ

وقته  یلیآراس خ یکه به گفته  یلیو جمع فام یاز شلوغ

 نشسته. نجایظاهر نشده، اومده ا نشونیب

 

مثل خود  یو همونجور دهیآب دهنش رو قورت م ریحر

 :گهیآروم م ایمح



 خواهرشه. یعروس_

 

از حس  شدیمطمئن م شتریکه انگار هر لحظه ب ایمح

 :دهیمتقابلشون ،سر تکون م

تو عقد کنون ما هم حاضر  یاشتباه نکن.خان داداش حت_

 نشد و...

بهش  شیکه چند لحظه پ ییبه همون جا ینگاه مین پس

 :دهیشده بود ،ادامه م رهیخ

 .یکه کجا نشست دیو فکر کنم باالخره فهم_

 

 یهوا گردمیدخترا االن برم"و پس از گفتن  گهیم

 .زشونیاز م شهیدور م "دیمهمونون رو داشته باش



 

به اون  ینگاه میبرگرده و ن خواستیدلش م چقدر

شده بود بهش، بندازه.اما رو به دل  رهیخ ایکه مح یریمس

به خاطر اون  ایمح دیشا" توپهیو لجبازش م گوشیباز

 نی. بشدهیبود اشتباه دکه رو چشمش  یشیهمه آرا

 "سرجات
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، به زور مشغول  زیدور م یخاطر تعارفات دخترها به

 ییدا یو همزمان برا شهیظرف ساالد جلو دستش م

  فرستهیم امیکامران پ

 "؟یکجا نشست"

 

 دهیزود جوابش رو م یلیخ کامران

 "به پنجره دهیسمت راستت چسب قایدق"

 

 :سهینویم دوباره

 "شتیپ امیب خوامینشسته؟ م زتیدور م یک"

  



 "چکسیفعال ه"

و با گفتن  شهیکامران فورا بلند م امیاز خوندن پ پس

که کامران گفته  یسمت فتهیکوتاه، راه م "یدیببخش"

هستش  یازیآ زینگاه ت نهیبیکه م یزیچ نیبود. اما اول

 .شهیکه همون لحظه از جاش بلند م

قسمت  نیشده بود به هم رهیهم خ ایکه مح فتهیم ادشی

 از رستوران. چرا حواسش نبود؟

 .دارهیو قدم هاش رو تندتر برم رهیگیرو ازش م نگاهش 

 زیپشت م قایدق ازیآ فهمهیرسه،میکامران که م زیم به

رو به  قایدق نهینشسته و اگر کنار کامران بش شونیکنار

 .ادیدرم زشیاون نگاه ت یرو



 :زنهیو فورا لب م نهینشیکامران م ییو مقابل دا رهیم پس

 م؟یو بر یزود شامت رو بخور یلیخ شهیم_

 

سمت  برهیساالت رو م یچنگال حاو لکسیر کامران

 دهیتکون م دنش،سریجو نیدهنش و ح

 . میبر ستیچرا؟ امشب که قرار ن_

 :دهیرو نشون م شیگوش ریحر

 .رمیگینترس اجازه ات رو از زنت م_

 

و قبل از  کنهیدوباره چنگالش رو پر م لکسیر انکامر

 زنهیم ریبه پشت سر حر ینامحسوس یخوردنش اشاره 



آقا  گمیم یکن ادیسرجات بچه. روت رو برام ز نیبش_

 ببرتت. ادیروباهه ب

 .یــیدا_

 

اعتراض گفته بود و همون لحظه اشکان کنار کامران  با

 :نهیشیم

 ر؟یحر یخوریشده؟ چرا نم یچ_

 

 نیو ح یبلند صندل یبه پشت زنهیم هیسته تکخ ریحر

 :دهی، آروم جواب م شیشونیفشردن پ

زودتر  خوامیو م کنهیسرم درد م ی. کمستین یزیچ_

 .میبر



 

 شهیم زیخ مین اشکان

 .ارنیبرات قرص ب گمیاالن م_

 شهیم یپشت سر هم یها امکیحواسش پرت پ ریحر

 :گهیحواس م یو ب ادیکه براش م

 .عادت به قرص خوردن ندارمستین یازین نیبش_
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نفر بود و دو دل صفحه رو باز  کیها از  امکیپ یتمام

ها بعد دو روز سکوت  امیرگبار پ نیتا بفهمه ا کنهیم

 .هیچ لشیدل

هرچه  نکهیدر مورد ا امکیمتعجب از اون همه پ ریحر

مگر  کنهیفکر م جیگبلند بشه،  زیزودتر از پشت اون م

 شه؟ییکامران دا دیاون روز نفهم

 امکیلرزه و پ یدوباره تو دستش م یلحظه گوش همون

 خونهیرو م دشیجد

و به روش خودم بلندت  امیم یاالن پا نش نیهم ریحر"

 "کنمیم

 



مرتب کرد  نیو ح دهیآب دهنش رو قورت م ریحر

سر  یاز جاش بلند بشه که کامران جد خوادیشالش م

 :دهیم تکون

 ؟یریکجا م_

 

 قایدق دونستیکه خودش هم نم ییبه جا اشاره

 :زنهیبه زور لب م;کجاست

 ...دیبا فنیافتاد دست هام کث ادمیاالن... _

 ر؟یحالت خوبه حر_

 

در جوابش فقط سر تکون  ری. حرپرسهیرو اشکان م نیا

 هرچه زودتر ازشون دور بشه. خوادیو م دهیم



 :شهیاشکان هم از جاش بلند م اما

 تا راه رو بهت نشون بدم. امیباهات م_

 

رو بلند  یکه کنترل ییتابلو و با تن صدا یلیخ ریحر

 : گهیم ;بودنش نداره

 .گردمیزود برم یلیخ ست،ین یازینه ممنون ن_

 

 چکدومشونیمشکوک شدن به ه شتریفرصت ب گهید

 .زشونیت یادیز ی. اون هم کنار نگاه هادهینم

 



هم تنها قبول  لشیکه دلهمه استرس  نیاز ا یعصب

 یشهر و مثال عروس نیو اومدنش به ا الریآ شنهادیپ

 :کنهیلب زمزمه م ریبود.ز

به  خوادی.فقط دلم نمدمیفکر نکن ازت ترس یخان ازیآ"

 نیب یاومده  شیمشکالت پ لیکه من دل عهیشا نیا

 "دوپسرخاله هستم، دامن بزنم

 

 

حدس که  ییبپرسه ،خودش راهرو یاز کس نکهیا بدون

 .کنهیباشه رو دنبال م یبهداشت سیسرو دیبا زدیم

 یبه پله ها شدیکه انگار ختم م ارهیدر م ییسر از جا اما

 ساختمان.  یاضطرار



دور و  یبود که اصال حواسش به خلوت یعصب اونقدر

 برش هم نبوده.

هردو  یرو کالفه با سر انگشتها شیشونیکه پ ینیح

مده رو برگرده که او ریمس ادیده،میدستش محکم فشار م

 یدکمه  کی ههیمقابلش شب بیمرد دست به ج دنید

 اندازه. یشروع زبونش رو به کار م

. تمام تالشم رو کردم که یخان ازیآ یا وونهید کیتو _

 مسخره ات رو تمام و فرا... یدردسر باز یب یلیخ

 

 یو دستش رو برا شهیتر م کیبهش نزد یقدم ازیآ

 ارهی ملرزونش باال یگرفتن شونه ها

 ...یشــــــش آروم باش حر_



 

و با همون بغض درشت ته  زنهیاما محکم پسش م ریحر

حرف زدن از دهنش  نیح ییآوا گذاشتیگلوش که نم

 :زنهیم اد،پچیب رونیب

 به من...دست نزن...برو عقب._
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راه نفس  ریحر یپر شده  یچشمها دنیکه انگار د ازیآ

 ازیبست، برعکس آ یهاش رو کم کم داشت م



بازش  یو با همون دستها کشهیعقب م یقدم ;یشگیهم

سر تکون  ;ریکه در تالشه کنترلشون کنه نرن سمت حر

 :دهیم

 .فقط آروم باش.یتو بگ یباشه هرچ_

 

 دونستیکه نم یسمت در گردهیبرم یبا حال بهتر ریحر

 .کنهیش مباشه و بدون فکر باز یپشتش چ دیبا

رنگ  یمشک یپله ها دنیدرست بود و پس از د حدسش

 ارهیکفش هاش رو از پاش درم شهیخم م یاضطرار

به مرد  تیاهم یتو بغلش،ب یبا همون کفش ها و

پله که  نیاول یو رو رهیکنارش م یساکت شده 

 .نهینش یمتر بود، م کیعرضش فقط 



من و پس از بستنش، ض گذرهیهم به دنبالش از در م ازیآ

معتقد بود بهتر از هر  شهیکه هم نشونیحفظ سکوت ب

به تن  دهیچسب قایکنارش دق کنه،یعمل م یو حرف حیتوض

 .نهینش یم فشیظر

مماس نشستنشون  نیبه ا یاعتراض چیه ریحر یوقت

که در واقع بهش فرصت حرف زدن  فهمهیم کنه،ینم

داده و عالرغم اون همه حرف و گله و دعوا که حاضر 

 نیکردن در ا انیب یبرا یکلمه  چیانگار ه کرده بود،

 لحظه نداشت.

 

 ؟یکه باخت یاون روز اعتراف کرد_

 



 :زنهیدر جوابش پچ م ازیبود و آ دهیآروم پرس ریحر

همون  دیخب با یدرسته. انگار دست کمت گرفتم.ول_

 شهیو منه هم یروز که با چشم هات برام قلب فرستاد

 ...دونستمیشد. ممقابلم پرت  نیمسلط حواسم از دورب

قبال هم گفتم من اون روز برات قلب نفرستادم تو _

جور  کیرو  یو نگاه هر دختر یبود یتوهم یادیز

 .یکردیم ریخودت تفس یبرا

 

 :زنهیم یرخ آرومش ، لبخند کمرنگ میبه ن رهیخ ازیآ

 نه؟یبحث ما االن ا_

 



تو چشم هاش سر تکون  رهیو خ گردهیتند برم ریحر

 :دهیم

و از قضا حافظه  ین که به باختت اعتراف کردنه. اال_

 دی.بایاتفاقات گذشته دار یادآوریهم در  یخوب ی

 بود. یباشه که شرط برد من چ ادتی

 

اصال تعجب کنه  نکهیبدون ا ;ریبرعکس تصور حر ازیآ

 :پرسهیبترسه، م ای

سر اصل مطلب و مقابل  میبر میمستق ییخوایم یعنی_

 بکنم؟ یهمه ازت خواستگار

 



به  دهیو نگاهش رو دوباره م دهیبهش نم یجواب ریرح

 کنهیسرش رو خم م یکم ازیرو به روش که آ یفضا

 سمتش:

 موضوع. نیندارم با ا یکه مشکل ر؟منیآره حر_

 اون همه آدم جوابت رو بدم؟ یاگر جلو یحت_

 

که  یترسونه. ترس یرو م ازیآ نیگفته بود و هم یضربت

 یو زرد رنگ رو زیر یالمپ ها یبه واسطه  ریحر

 .نهیبیتو نگاهش م شون،یکنار وارید

که انگار خواب  ازینگاه آ یرگیزود با خ یلیخ ریحر

قدرتش رو ول  کرد،موضعیم یادآوریرو بهش  شبشید



زدن گل بود رو  یآماده  نشیکه تو زم یو توپ کنهیم

 :پرسهیو آروم م زنهیبغل م

 یباز کیاون هم فقط  ای ؟یشادان رو دوست داشت_

 د.بو

 356_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 

ضمن گرفتن  ریحر کشه،یکه طول م ازیدادن آ جواب

 اندازه: ینگاهش شونه باال م



به  گهیبه من نداره. نه حاال که د یربط یگیدرست م_

 گهیبه همد یربط چیبچه گانه هم ه یاون باز یواسطه 

 .میندار

که اون  یوندی.خودت هم بهتر از من مریحر میدار_

 یباز

 گانه شروع ما بود. بچه 

 

دوباره با انکارش نطقش رو کور  ریحر نکهیقبل از ا و

 :دهیکنه ،ادامه م

 قتیخودم بهت گفتم حق یکه درباره  یزیهرچ _

و  یکرد دایکه راه دلم رو پ یبود یدختر نیبوده.تو اول

که فکر  ییاون دخترها یبود مثل همه  یکیشادان 



مثال بزرگ  یفداکار کیقطره اشک و با چند  کردنیم

 تونند بهم نفوذ کنند. یم

 

 یفداکار یکه اون کلمه  ستیدست خودش ن ریحر

و  کنهیم تیتصورات هدا نیذهنش رو به سمت بدتر

 :زنهیناخواسته پچ م

 .یفداکار_

 

 چوقتی.هرهیگیاش م دهیترس ینگاه از اون چشمها ازیآ

غرور اشکان براش راحت نبود اون موضوع که تماما به 

بده و عالرغم اون  حیتوض یکس یرو برا شدیمربوط م



بهشون  یلحظه حت نیبد تا ا یها دگاهیهمه تهمت و د

 فکر نکرده بود.

تا تصور  تشیذهن ی. نه وقتستین یهر کس ریحر اما

 رفته بود. شیپ یمثلث عشق

 

و آروم  فرستهیم رونیرو کامل ب قشینفس عم پس

 :کنهیشروع م

بود و بعدها که  مونیوست خوانوادگشادان دختر د_

 دایباهامون معاشرت پ شتریاشکان شد، ب ینامزد عقد

تر از االنمون  یمیکردن و اون روزها من و اشکان صم

نه ندارم  ایهم رو دوست داشتن  نکهیبه ا ی. کارمیبود

 یرو م نیبودم و خودش هم ا زاریمن از اون دختر ب یول



ضوع کم کم از اشکان مو نیبه خاطر هم عتایدونست. طب

ها مجبور به  یو دورهم یفاصله گرفتم.اما تو مهمون

 نیشادان بودم و اول یاحمقانه  یتحمل نگاه و رفتار ها

خب مثل  یموضوع شد.ول نینفر خاله بود که متوجه ا

داده بود  حیاشکان توض یبرا یبد ی وهیخاله به ش نکهیا

 یراشکان شد.جو ومن  نیشروع سوتفاهمات ب نیو هم

 ینداشت رو به پا یکه تمام اشتباهات شادان که تموم

 نوشتن.  یمن م

 

که  یریحر یرو حت نیدرد داشت و ا ازیتلخ آ پوزخند

 .شهیتماما گوش شده بود هم متوجه م



ندادم چون اگر  حیتوض چکسیه یبرا یزیچ چیه_

و از همه مهمتر خوانواده بودن رو  لیدوست و فام یادعا

 چیکه من در تمام عمرم از ه تندونسیم دیداشتن، با

 یکه حت یبود.برعکس اشکان ومدهیخوشم ن یجنس مونث

 یتلفن یهم دوست دخترها شیدر طول نامزد

 یرسازیتصو ونقشه ها  یداشت.سوتفاهمات به واسطه 

 شد،تایشادان، روز به روز بزرگتر م یاحمقانه  یها

 ....شنهادیکه ادعا کرد من بهش پ ییجا

 

صورتش  د،یرس یبه نظر م یعصب گهیکه حاال د ازیآ

تا ته  ریو حر دهیروبا کف هردو دستش محکم ماساژ م

 یبشنوه آخرش چ خواستیدلش م ی.ولفهمهیماجرا رو م



خصومت مونده و تا به  نشونیشده که همچنان با اشکان ب

 امروز ادامه داشته.
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و کوتاه  رینگاه ناراحت حر سمت گردهیبرم ازیآ

 :پرسهیم



 ،اونجایکه االن ازم دار یشناخت نیاگر تو با هم_

سکوت من  ای یکردیشادان رو باور م ی. ادعاهایبودیم

 رو؟

 

سختش، آروم  یلیجواب دادن به سوال خ یبه جا ریحر

 :زنهیپچ م

 ؟یچرا سکوت کرد_

که ازم داره،حرف  یچون بهم برخورده بود با شناخت_

رو باور کرد که اصال دوستش هم نداشت  یدختر یها

 .شیاز لج من رفت خواستگار ییجورا کیو 

 

 :زنهیلب م یمتعجب ،سوال ریحر



 اشکان؟_

 

 یشب ادی ریو همون لحظه حر دهیفقط سر تکون م ازیآ

دو  یحرفها ازیبودن و تو حمام اتاق آ شیکه ک فتهیم

 بود. دهیپسرخاله رو شن

حرف هات با اشکان  نکهیز ابعد ا شیاون شب... تو ک_

خصومت  کیو موضوع  رمیبه خودم نگ یگفت دمیرو شن

 ...یعنیبوده.  یمیقد

 

 :دهیسر تکون م ازیآ

ماجرا  قتیبه حق یاشکان کم کم پ یدرسته. بعدها وقت_

کرد. بهش اخطار دادم که به  یبرد و ازم معذرت خواه



که  یبد یتمام حس ها کنمیم یشده کار یقیهر طر

شدنم به  کیکه نزد یکردم رو تجربه کنه. زمانتجربه 

کرد از لج اونه و صرفا به خاطر  یفکر م دیتو رو د

   که اون بهت ... یحس

 

 یلبخند آروم نه،یب یرو که م ریحر یاخمو شده  نگاه

 :زنهیم

. تو رو همون روز اول ستمیهم مرد عمل ن شهیمن هم_

من  یدل آکبدنم نشون کرده بود و رفتارها و حرف ها

 روش نداشت. یریتاث چیهم ه

 



که  ازیها از زبون خود آ قتیحق دنیپس از شن ریحر

شکه شده  گه،یدورغ نم چوقتیداشت ه نانیواقعا اطم

 بود. 

 بیو غر بیعج یادیز ازیآ نیفعال از ا رهیگیم میتصم

و به زور چهار  شناختیکه م یازیدرجه با آ ١٨٠که 

 حیهم تر توضو از همه م زدیکلمه پست سر هم حرف م

 کرد، دور بشه. یفرق م;داده بود براش

بازوش رو  یجد ازیتکون بخوره ، آ خوادیتا م اما

 :رهیگیم

 کجا من هنوز حرف هام تمام نشده. _

 



بازوش رو  یرو شیدست لعنت یکه انگار گرما ریحر

 یتاب نم یهمه مدت دور نیبعد ا شیکیکنار اون نزد

. نییپا زهیتش رو برجنبه اش ابه یدل ب دیترسیآورد و م

 :زنهیو آروم لب م کشهیشونه اش رو عقب م

خودم  یمن رو تو برا شیساعت پ کی نیتا هم ازیآ_

نوشته بودم  رتیضربدر بزرگ قرمز زده و ز کی

که  دیجد ازیآ نی. پس بهم فرصت بده با ا"ممنوع"

ازش جلو هستم، تو ذهن  چیه کیاتفاقا بهم باخته و 

 . شنومیحرف هات رو م یعد ادامه . بامیآشفته ام کنار ب

 



براش حکم  ریحر ینطق بلندباال نیکه انگار ا ازیآ

بشنوه  خواستیرو داشته که دلش م یهمون جواب

 :زنهیخسته م ی،لبخند

 بخوابم. یکم تونمیباالخره امشب م_
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 ریحر

 



 نهینشیم میرکنا یصندل یکه رو کنمینگاهش م متعجب

از  زانیاشکان رو با همون م ی رهیو جواب نگاه خ

 .دهیم یرگیخ

 کشم؟یاون خجالت م یمن چرا دارم به جا ایخدا

 

البته پس اخم  شکنهیکامران م ییسکوت رو دا باالخره

 .کنهیمن م میکه تقد یدیشد

 .یخان یآقا_

 

 خواستیانگار م ی.ولیخبر ایبود  یلحنش سوال دونمینم

 امرتون. دییبگه بفرما



وقت خجالت  چیآدم ه نیا دونستینم ییدا نکهیا مثل

 .شهیزده نم

 .دیکه داد یرخصت یبله آقا کامران. ممنون برا_

 

 :دهیبه من ،ادامه م ینگاه میپس از ن و

 میرو برسونم هتل تا بتون ریمن حر دیاگر اجازه بد_

 حرف....

 

 ریزدستم که  یبه انگشتها رهیو خ نییپا ندازمیرو م سرم

 ییکه ممکنه دا کنمیگرفته بودند فکر م یبا هم کشت زیم

 چه جوا...

 بهت بده.  ریخود حر دیکار رو با نیا ی...اجازه ریخ_



 

 یباهاش بر زنهیکه انگار داد م یبا نگاه و

من که از خجالت  چارهیبهم و ب شهیم رهیکشتمت،خ

 :زنمیحضور اشکان آروم لب م

تا بتونم  دیهم زمان بدهمونطور که گفتم.. ب یخان یآقا_

هم به حتم تو تهران  مونیبعد داریو د امیبا خودم کنار ب

 خواهد بود.

 

تر  نیو از همه سنگ کنمینگاهشون رو حس م ینیسنگ

چشم هام  دمینگاه مرد کنار دستمه که به خودم جرأت م

 . کشمیباال م دنشید یرو برا



و من روم  ریحر یگیم یمیمن چه تو اونقدر صم به

 .ازیاشکان بگم آ یجلو هشینم

 

و نگاه از اون  امیبه خودم ب شهیاشکان باعث م یصدا

 .رمیدلخورش بگ یچشم ها

 

هم  ری. اما االن که خود حرستیجاش ن نجایا دونمیم_

 یجواب آخرت رو در مورد همکار خواستمیم نجاستیا

که  یری.عالرغم تاخیبهمون اعالم کن دیجد یبا پروژه 

 ینیگزیو آرزو هنوز جا مانیر پپروژه خورده به اصرا

 .میاوردیبرات ن

 



 نشونیکه ب یبه دور از مشکل یو حرفه ا یجد یلیخ

و به کل بحث رو  زنهیحرف ها رو م نیاومده ،ا شیپ

حرف  ادیبکنم که  یکمک هیمنم  خوامی. مکنهیعوض م

 ازیبه آ شمیم رهیو ساکت خ فتمیوالده خانومشون م یها

 واقع.جور م نیدر ا لکسیر شهیهم

  

 یلیبلند شدن از جاش خ نیبه من ،ح ینگاه میاز ن پس

 :گهیم یعاد

 . ستین نیگزیبه جا یازین_

 

 :دهیادامه م ییرو به دا و

 فعال با اجازه._



 

 یسمت خروج فتهیم ،راهیواقع یخان ازیآ ههیو شب گهیم

نصف  نمیبب تونمیرستوران و تازه اون موقع است که م

 .رنیم رونیارن برستوران بلند شدن د تیجمع

 .رهینخواد مقابل اشکان ازم جواب پس بگ ییدا ایخدا
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فعال سکوت کرده بود و پس از  ییدا خوشبختانه

بزرگ، پدر  یخان یخانوم و آقا نتیاز ز یخداحافظ



 یرو یباهاش بود و اون اخم ها دارمید نیکه اول ازیآ

 ادیصورتش بود من رو  یار عضو اصلصورتش که انگ

 میدار میراه افتاد میانداخت ، مستق یپسر ارشدش م

 هتل. میگردیبرم

که  یازی.....آنیو همچن ایو مح الریاز آ یفردا تلفن دیبا

 .کردمیم یدمش،خداحافظیند گهید

 

پاک کردن  یبرا نیبه حرکت برف پاکن ماش رهیخ

 یبا لحن ند،دلمنینش یم شهیکه رو ش یاندک قطرات باران

 یبر ازیبا آ یکردیقبول م دیبا" کشهیدلخور سرم داد م

تا آروم  یباران زده رو با اون نگاه کن یمنظره  نیو ا

 "بشم



 

 یبه حرف ها دیبا دونمیسر جات دلم. من هنوز نم نیبش

 نه. ایامشبش فکر بکنم  ییایو رو نیریش

 

 ؟یبگ یزیچ ییخواینم_

 

 یو رو به اون نگاه جد سمتش گردمیبرم یقینفس عم با

 .دمیتکون م ش،سریو سوال

 بگم؟ یچ_

و اونور  نوریبه ا یه جیآدم گ کی ههیچرا شب نکهیا_

  ؟یکنینگاه م

 



 بود به هدف. زده

 .ییدا جمیچون واقعا گ_

شدم از رفتار اون آدم.اما خب  جیبگم منم گ خوادیدلم م_

 پرسم چرا؟ یفقط م یریبهم نر نیبدتر از ا نکهیا یبرا

 

 .رمیگینگاهم رو ازش م دلخور

 . یتر از االنم نکرد جیو گ یممنون که نگفت_

 به دلت؟ یسپر یرو نم زیچرا همه چ_

 

 :زنمیوار پچ م چارهیب

 .ستیچون دل حساب کتاب بلد ن_

 



 .شکنهیپوزخندش دلم رو م یصدا

 یو مطمئن یهنوز هم به اون آدم اعتماد ندار ینیبیم_

 .کنهیجوانب قبولش م نیدلت بدون در نظر گرفتن ا

 زخم نزن. ییدا_

 

 یو وقت کنمیاز بغض مشهود ته گلوم تعجب م خودمم

سمتم ، همون بغض با  گردهیکامران متعجب برم ییدا

ام بدتر  هیگر یو صدا شکنهیته گلوم م یبد یصدا

 .کنهیدستپاچه اش م

 

 :توپهیبهم م یکنار و عصب زنهیرو م نیماش



اب باهات بزنه. االن دو کالم حرف حس تونهیآدم نم_

 ؟یکنیم هیگر یچ یبهم بگو برا

 

شوک زده  شیو با سوال بعد کنمینم دایبراش پ یجواب

 سمتش. گردمیبرم

 ش؟ینیبب ادیاالن ب نیبهش زنگ بزنم هم ییخوایم_
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 نگاهم نکن. یاونجور_

 

 اندازه. یرو راه م نیو دوباره ماش گهیم یعصب

 ها. ابانیخ یشب زده  یبه فضا شمیم رهیهم خ باز

  زنه؟یبهش زنگ بزن ،م ییاگر االن بگم دا یعنی

 

 چیو مودبانه البته بدون دخالت ه شمیقبل از شام اومد پ_

 ازم خواست اجازه بدم باهات حرف بزنه. ،یادب

 

گفت نگران  نیهم یپس برا ؟ییدا شیرفته بود پ ازیآ

 :زنمیو آروم لب م کشمیم یقی.نفس عمشهینم

 .میحرف زد_



 

 سمتش گردمیمنتظره ادامه بدم.برم یعنی ییدا سکوت

 . دمیکه شن ستین ییشدنم به خاطر حرف ها جیگ_

 ه؟یچ یپس برا_

 

 کیاعصاب خوردش  نیبود و مطمئنم ا یعصبان ییدا

 ؟یداشت. اما چ یلیدل

رو انتخا  ازیاگر من آ یعنی...یهست یچرا اونقدر عصب_

... 

 

و  کشهیم ی.پوف کالفه اکنهیرسما خفه ام م زشیت نگاه

 :گهیآروم تر م



تو  یکه تو دار هیآدم نیحامد مخالف صد در صد ا_

 ستمی.خر نیکنیانتخاب کردنش فکر م یذهنت به اگرها

و تونسته قانعت  یحرف هاش آروم شد دنیبا شن دونمیم

 کن.اما...

 

خوشبختانه  و دهیادامه نم گهید ییدا شکنهیکه م بغضم

که آروم اشک  یهتل و در حال میرس یهمون لحظه م

 سمت اتاق هامون. میافت یهم راه م  زم،کناریریم

 

 :گهیوارد اتاقم بشم آروم م نکهیاز ا قبل

فکر کن که اون آدم  نینباش فقط به ا یزینگران چ_

 نه. ای ییخوایرو م



 

 دادیحرف که نشون م نیا نیداشتم به شند اجیاحت چقدر

 قراره پشتم باشه. شهیمثل هم ییدا

و در اتاقم رو  دمیتکون م یسر یهمون نگاه اشک با

 .بندمیم

 .نمیشیم نیزم یو رو خورمیبه در سر م هیتک

ارزش  ازیآ یوجود داشت بهم بگ یراه هیکاش  ایخدا_

  ستم؟یپدرم با یبار تو رو نیاول یرو داره که برا نیا

 

 .ام چارهیب یادیاز لحن ز جوشهیم دلم

که امشب بهم زده بود رو  ییخود صبح تمام حرف ها تا

و هربار  کنمیو چند بار از اول تو ذهنم مرور م نیچند



ذهنم رو پس  یکه تونسته شبهه ها شمیمطمئن م شتریب

 بزنه و قانعم کنه.

کس بهش اعتماد نداره رو  چیکه ه یمرد نیمن ا درسته

 داره.که اون هم دوستت  زنهیدوستش دارم و دلم داد م

دلم حساب باز  یرو حرف ها ادیز تونستمینم هرچند

 یلیکه بهم داد، ثابت کرد خ یحاتیبا توض ازیکنم.اما آ

 گرفته. تیواقع یاون هم رنگ و بو یبرا یباز نیوقته ا
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 بهیزنگ نزدم و عج ازیکه داده بودم به آ یقول برعکس

 .ستین ازش یکه خبر

 

 یزیگفت چ شهیشدنش که خب م داریهم بعد از ب ییدا

 نیو در ا میافت یبه ظهر نمونده بود ، دستور داد راه ب

اخم کرده و تماما حواسش رو  دایچند ساعت گذشته شد

 رو به روش. یداده به جاده 

 

الزمه  دونمیم گهی.چون حاال دشبمیاما آروم تر از د من

 کنم. کاریچ

 

 ؟ستیگشنه ات ن_



 

 رهیخ نباریکنار و ا زنهیرو م نیسمتش که ماش گردمیبرم

 :دهیتو نگاه جست و جوگرم سر تکون م

 ست؟یگشنه ات ن دمیپرس ه؟یچ_

 .میصبحونه خورد رینه، د_

 

 یسمت سوپر مارکت فتهیو راه م شهیم ادهیحرف پ بدون

 که کنار جاده بود. 

به نظرم  یکم شبشید یبعد از اون دلگرم ییدا یها اخم

که جرأت ندارم ازش بپرسم  نجاستیا یو بدبخت بهیعج

 شده. یچ

 



 

تهران و دم در  میکه برس یاخم و سکوت تا زمان نیا

 یرو بکشه ادامه داشت و وقت یخونه امون ترمز دست

 :گهیم یجد یلیازش تشکر کنم ،خ گردمیبرم

 .میدیهم رو د ازیبا آ یبخواب یرفت نکهیبعد از ا شبید_

 

که  دیگفت یبپرسم چ خوامیو م دمیم دهنم رو قورت آب

 باال. ارهیکف دستش رو م

بگم.  یزیچ میکه زد ییراجع به حرف ها ستیقرار ن_

مطمئن  ییزهایچ هیو از  نمشیبه هر حال الزم بود بب

 بشم. 

 



  شهیآروم تر م یکم لحنش

رو در  یریبگ ییخوایکه م یمیجوانب تصم یهمه _

 ستیقرار ن یخان ازیمثل آ ی. بودن کنار آدمرینظر بگ

تر  یجد هیآسون باشه و... حامد رو مطمئن کن که قض

 .هیباز کیاز 

 

 ییبه دا یچ ازیکنترل کنم. آ تونمیام رو نم دهیترس نگاه

 گفته؟

 ومدمیذره شده وگرنه م کیبابا  یقورباغه  یدلم برا _

 سالم برسون. میباال. پس به نس

 

 .دمیپرس یم یزیچ دیبحث رو بسته بود و نبا یعنی نیا
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 ــــــــــــــــ

 

چند روز  نیاز برگشتمون گذشته و تو ا یروز چند

 یاصل لیاز دل یخبر یبگم ب تونمیافتاده که م یاتفاقات

 . شهیدردم محسوب م نیاتفاق ها آخر نیا



مامان که اصال هم نشون  یمقابل اصرار ها نکهیاز ا بعد

و دلم  ارمیاخبار رو بهش گزارش داده کم م ییدا دادینم

 براش. کنمیرو سفره م

 یبا سکوتم به بابا ب نیاز ا شتریب کنهیهم مجبورم م اون

 رو خودم بهش بگم. زینکنم و همه چ یاحترام

از بابا بود. تا  یلیخوردن س ریاتفاق چند روز اخ نیبدتر

کرده و وقت روم دست بلند ن چیه ومدیم ادمیکه  ییجا

کرد که واقعا اشتباه کردم راست  یبهم اثبات م نیهم

 یاون آدم ازیراست تو چشم هاش زل زدم و گفتم آ

 آروم نگفتم. ینجوری. البته ادیشناسیکه شما م ستین

آدم  کیاز کوره در رفت و بهم گفت به  هوی یوقت

 یشد و با تن صدا وونهیاشتباه و هرزه دل بستم، دلم د



 یلیس کیانتخابش دفاع کرد و باعث شد از  ینسبتا بلند

 پدر و مادر دار نوش جان کنم.

 یبابا به واسطه  یکه هنوز هم رد انگشت ها یلیس

 نهییصورتم مونده و هربار که تو آ یپوست حساسم،رو

ارزشش رو داشت به  پرسمیاز دلم م نمیبیخودم رو م

 یرو ست،تویازش ن یخبر چیکه ه یخاطر اون آدم

 ستادم؟یا میروم و منطقآ شهیهم یبابا

 "خب تو بهش زنگ بزن" دهیهم دلم جواب م هربار

 

که  کنمیو دارم فکر م میشدم به گوش رهیاالن که خ مثل

 بگم. یچ دیاگر هم زنگ بزنم با

 



به  کیو نزد رونیب امی،از تخت م ییدا یصدا دنیشن با

 چرا اومده. نمیبب ستمیا یدر اتاقم م

و خود به  زنهیرو صدا ملحظه مامان بلند اسمم  همون

 باشه. نجایصبح ا ١١ساعت  ییدا دیچرا با فهممیخود م

 

 ییرایو وارد پذ کشمیپشت سر هم م قینفس عم چند

 .شمیم

نگاه  دونمیو م شهیقطع م هویزدنشون با ورد من  پچ

 گونه ام نشسته. یرو ییمتعجب دا

 

 بود اون همه شعار دادنت؟ نیا م؟ینس یچ یعنی نیا_

 



 کنهیداره که فکر م مانیاونقدر به آرامش بابا اهم  ییدا

 کار مامانه.

 

و انگار مامان قصد  کنهیو منتظر نگاهم م رهیخ ییدا

تنهامون  دینداره بگه کار بابا بوده که با گفتن راحت باش

 سمت آشپزخونه. رهیو م ذارهیم

 

که کار  یکرد کاریاصال چ گه؟یم یچ میشده؟ نس یچ_

 ؟دهیسر و وضع کش نیبه ا

 

 :دمیو آروم جواب م کشمیم یخسته ا نفس



تالشم رو بکنم تا بهشون ثابت  یهمه  یخودت گفت_

 .هیباز کیتر از  یجد هیکنم قض

 

 . کنهیاخم م هوی ییدا

 از؟یچه خبر از آ_

 

 :دمیرو از نگاهم پس بزنم و سر تکون م میدیناام تونمینم

 ازش ندارم. یخبر_

 

که  یوقت نشناسو قطره اشک  نییپا ندازمیرو م سرم

 .کنمیدستم و لعنت م یرو چکهیم

 



حرفش حرف  تونهیپس رو قولش مونده.خوبه حداقل م_

 باشه.

 

 :دهیکه ادامه م کنمینگاهش م گنگ

که با  یازش خواسته بودم بهت زنگ نزنه تا زمان_

 .یریگ یآخرت رو م میو تصم ییایخودت کنار م
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همون روز که از  دیکه با ییبه دا شمیم رهیخ ناباور

 نقدریتا من ا دادیخبر رو بهم م نیا میبرگشت زیتبر

 نکنم به خاطر انتخابم. یدیو ناام اسیاحساس 

 

 ؟یچ..چرا بهم نگفت_

 

 رهیته گلوم. پس از چند لحظه خ یبغض لعنت نیاز ا اخ

 :زنهیآروم لب م سمیشدن به نگاه خ

بودم و نپرس چرا که اگر  یعصبانچون از دستت _

من  یرو بگم اون طرف صورتت هم با انگشتها لشیدل

 .خورهیمهر م



 

رو  نمونیموضوع شرط ب ازیمطمئن شدم آ گهید حاال

 بوده؟ یگفتن چ نیگفته.اما منظورش از ا ییدا یبرا

 

تو اتاقم.  گردمیو برم شمیبگم بلند م یزیچ نکهیا بدون

 دوارمیداشتم در واقع و امرو ن دنیشن شتریب یحوصله 

 درکم کنه. ییدا

 

بخوابم تا  یکم کنمیم یو سع کشمیتخت دراز م یرو

 آشفته بازار ذهنم کار دستم نده.



ذهنم هم گذاشته که  یرو رو رشیخب انگار دلم تاث اما

شماره  میو پس از برداشتن گوش شمیناخودآگاه بلند م

 .رمیگیاش رو م

 یدستم خارج شده. ولاز  خورهیکه م ییبوق ها تعداد

 .شنومیآشناش رو م یادیز یباالخره صدا

مرد  کی ههیبود که شب یمهلت نیامروز آخر قایدق_

اون  یو حت متیگرفتن تصم یمتمدن بهت داده بودم برا

 مانعم بشه. تونستیهم نم ییدا یآقا

 

و هم  بارمیحال االن منه که همزمان هم م قایدق یوونگید

 .خندمیم

 ؟یدخنیبهم م یدار_



 

 :دمیبود و با بغض ته گلوم جواب م دهیحرص پرس پر

 نه._

 

که  دهیجواب دادن بهم فرصت م یبرا ادشیز مکث

صدام  قیخودم رو جمع و جور کنم و با چند نفس عم

 کنم. دایرو پ

 

 .ریحر نمتیبب خوامیم_

 

 :زنمیمقابلم ، دو دل لب م ی نهییبه آ رهیخ

 .شهیفعال نم_



 

 :کنهیر متر از قبل تکرا یدیتاک

 .نمتیبب خوامیمن م_

 

 "دمیخبرش رو م". پس از گفتن زنمیم یآروم لبخند

 .رونیب رمیرو قطع و با عجله م یگوش

که  نمشیبینرفته باشه و خدا رو شکر م ییدا ایخدا

 همون لحظه بلند شده که بره.

 

 :پرسمیهمونجا مظلوم م از

 ؟ییدوتا میبزن یدور هی میبر شهیدلم گرفته م ییدا_

 



 

                                 * 

 

 

مانتو  کیکامران فورا  یینگاه متعجب مامان و دا مقابل

و پس  دمیپوش یتو خونه ا یهمون لباس ها یشال رو

به خاطر استتار صورتم ، با  یبزرگ یدود نکیاز زدن ع

 هوا بخورم. یکه مثال ببرتم کم میراه افتاد ییدا

 

  ؟یبر ییخوایکجا م_

 

رو  نکیمن رو خوب شناخته. ع شهیهم ییدا خب

 :توپهی. که بهم مخندمیو آروم م ارمیدرم



 ؟یکجا بر ییخوایسر و وضع م نیکوفت ، با ا_

 

 :دمیمانند جوابش رو م غیو ج یعصب

رفته چقدر کمکت کردم اون روزها  ادتیانگار  ییدا_

که  یخانومت،در حال رایبا سم یپنهون یدارهاید یبرا

 عقدتون رو بهم بزنه. کردیتالش ممامان بزرگ داشت 

و هشت و  شیش ی افهیق نیبا ا ینرفته ول ادمینه _

که  دنشید یریچشمت م یپا ی دهیبادمجون نرس

 ؟یکن مونشیپش
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رو که تو دستم  یاست.گوش هیپا ییدا نکهیاز ا خوشحال

 نی.با اولرمیگیرو مباال و دوباره شماره اش  ارمیبود م

 :زنمیبگه ،لب م یزیچ نکهیو قبل از ا دهیبوق جواب م

 .مونیشگیپاتوق هم ایاالن ب نیهم_

 .میریدنبالت با هم م امیم ر؟یحر یی؟کجایچ_

 

اندازم و  یکه باز هم اخم کرده بود،م ییبه دا ینگاه مین

 :گمیآروم تر از قبل م

 نکن. ریفقط د امیخودم م_



 

 ریبه مس رهی. خکنمیو قطعش م نییاپ ارمیرو م یگوش

 یو وقت زنمیپچ م ییدا یجلو رومون آدرس رو برا

 :دمیسمتم ، ادامه م گردهیمتعجب برم

چند  نیا کنمیخواهش م یول یبگ یچ ییخوایم دونمیم_

 شده. زیکه نه سرر لیتکم تمیکه ظرف دمیروز اونقدر شن

بد  یلیگوشت رو خ یروز هیخب  یباشه قبوله. ول_

 حق دارم. یدونیو خودت هم م ونمچیپیم

 

 . بندهیلبهام نقش م یاز لحنش رو یکم رنگ لبخند

 .گمیچشم.منم آخ نم_

 



 :توپهیو اخمو بهم م نییپا کشهیجلوم رو م بونیسا

مرتب  یرو کم تیهپل یرو ببند و اون موها شتین_

 کن روم بشه حضانتت رو قبول کنم مقابلش.

 

 یا لبخند بزرگتر. پس بهیکه اخم هاش ساختگ دونمیم

 ییبه قول دا ی افهیو ق شمیبازم م یمشغول بافتن موها

 نیا یبرا ی. ولکنمیقابل تحمل تر م یرو کم میهپل

 ا؟یخدا ارمیب یگونه ام چه بهونه ا یباال یکبود

 یادیاون لحن ز یرو داشتم وقت دنشید جانیه اونقدر

 و زمان پرت شد. نیحواسم از زم دمیدلتنگش رو شن

 



محبوب  یبه اون سفره خونه  میشیتر م کیزدن یهرچ

 نیا یچ یعنی. انیشده ام،نفس هام تند و تندتر باال م

 نمش؟یبیبارمه که م نیآماتور؟ مگه اول یادیحال ز

 

 زنهیبا همون لحن بچگونه اش داد م نییاون پا دلم

 نمونیب یباره با علم بر وجود حس دو طرفه  نیاول"

 "مینیبیهم رو م میدار

 

بر  نیتو ا یزنیلبخند ژکوند م ینجوریا یدار یبه چ_

 .نمیبینم یکس ای یزیمن که چ ابون؟یب

 



سفره خونه  یبه جلو دهیکه نرس ییسمت دا گردمیبرم

 :گمیپارک کرده و م

...چطور  شمیممنون م یی.فقط....دارسهیاالن م_

 ...شهیبگم...م

 کنمیم یقل دو قل باز هی امیبا نخود س نجایا دونمیبله م_

 .ییایب تا

 

کش اومده ام انگشت اشاره اش رو تکون  یبه لبها رو

 :دهیم

خودم هر  یرستوران مقابل چشم ها یجلو نیفقط هم_

زمان محدود و  کیاون هم در  دیژزن یم دیدار یحرف

 شده.  نیمع



 

 ارهیم شتریاعتراض کنم،انگشت اشاره اش رو ب خوامیم تا

ره و ادامه که کم مونده تو چشم هام فرو ب ییجلو تا جا

 :دهیم
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بهم دست بده پس  ینیزم بیس کیحس  خوامینم_

 پررو نشو.



 

 .بوسمشیو محکم م زنمیرو پس م دستش

قرض  یکه االن دار یروشن فکر ییعدد دا کیتو _

 .یدیدور رو بهم پس م یلیخ یروزا

 

 شیساختگ یو با همون اخم ها کنهیخودش دورم م از

 :زنهیاشاره به جلومون م

 .دنیطلبکار رس شهیهم یبدو انگار آقا_

 

بعد  شمیم ادهیچون فورا پ گهیم یچ ییدا فهممینم گهید

که هنوز  نشیسمت ماش فتمیم م،راهیدود نکیاز زدن ع

 کامل پارک نکرده.



 

سفره  یورود یجلو نشیپشت ماش ییدستور دا طبق

 .ستمیا یخونه م

از قبل  شتریشدن دلم رو ب ادهینگام پعجله اش ه دنید

اون  الیخیب یادیز ازیهمون آ نیا یعنیلرزونه.  یم

 روزهاست؟

 

اش رو که چند قدم باهام  رهیو نگاه خ امیخودم م به

 .نمیبیخودم م یفاصله داره، رو

 

 .شهیاون کورتر از قبل م یاما اخم ها زنمیلبخند م من



 کنهیسد مکه نگاهش دور و اطرافمون رو ر یحال در

 :پرسهیم یسالم چیجلو و بدون ه ادیم

  ؟یاومد نجایتا ا یدختر؟ چه جور هیا افهیچه ق نیا_

 

فرق  شهیاش با هم افهیکه ق کنمیاما فقط نگاهش م من

 .موهاش چرا اونقدر کوتاه شده؟ کنهیم

باال تا  ادیمعمول تا تو حلقم جلو اومده و دستش م طبق

و  کشمیعقب م یقدم رو از رو صورتم برداره که نکیع

 :گمیفورا م

 کو موهات؟ ؟یسالم خوب_

 

 نکمیسمت ع ادیو دوباره دستش م زنهیلبخند م باالخره



 تو کو؟ یخوبم. چشم ها گهیسالم االن د_

 

 زنمیپرت کنم ،آروم م نکمیحواسش رو از ع نکهیا یبرا

 :پرسمیرو دستش و دوباره م

دوستشون  یلیخ یکی یدیکو موهات؟ تا فهم یجد_

 رفت؟ یاره، زدد

 

 .شهیبزرگتر و بزرگتر م لبخندش

اونقدر دوستشون داره عمرا  یکیاون  دونستمیاگر م_

الزم بود.  دیجد لمیف میگر ی.برازدمیبهشون دست م

 ایب نمت؟یبب ریس یمزاحم رو بردار نکیاون ع ییخواینم

 رد بشه. نجایاز ا یکیداخل هر لحظه ممکنه  میبر



 

وارد  خواستیو گرفته بود مبازوش و که دستم ر فوران

به  ینگاه میو پس از ن رمیگیم م،یرستوران بش اطیح

 :گمی،م ییدا نیماش

زود برگردم. فقط...فقط خواستم  یلیخ دیمن با ازیآ_

 .نمتیبب

 

بدون فوت وقت  نباریو ا شهیم داشونیهاش دوباره پ اخم

رو که  ی. انگار حرفدارهیصورتم برم یو از رو نکیع

کوتاه،  یو پس از مکث مونهیتو دهنش م بزنه خواستیم

 گونه ام رو لمس کنه.  یباال تا رو ادیدستش م



نگاهمون  یکه االن داره چهار چشم ییبا فکر به دا اما

 .شمیازش دور م ی،قدم کنهیم

 مواظب باش. از،ینشسته آ نیتو ماش ییدا_

 

و آب دهنش رو قورت  رنیهاش به شدت تو هم م اخم

 .دهیم

و هر  کنمیفکر ها رو م نیدارم بدتر شده. یبگو چ_

 .شمیم وونهید شتریلحظه ب

 

رو  قتیو حق رونیب کنمیرو پرت م قمینفس عم کالفه

 تو صورتش. کوبمیم یسیرودربا چیبدون ه



 یقبول تو. به هر حال آوازه  یقدمم بود برا نیاول نیا_

بهش  چوقتیکه پشت سرته و ه یخوش نام و نشان

 من غول شده. یجلو نجایا ینداد تیاهم
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کردم،منظور پشت  یکه فکرش رو م یزیاز چ زودتر

 ییدا نیبه ماش قیو عم یطوالن ی.نگاهرهیگیحرفم رو م

اندازه و به خاطر سکوت ترسناکش ، آب دهنم رو  یم

 :دمیقورت و آروم تر ادامه م



ازت  ی.اما...خبرمزدیبا تو حرف م دید...درسته اول با_

مجبور شدم  یرو وارد ماجرا کرده بود یینبود و چون دا

سخت تر بشه خودم راجع به  نیاوضاع از ا نکهیقبل از ا

 تو با بابا...

 ؟یخورد یلیبه خاطر من از بابات س یعنی_

 

 :دمیجوابش رو م رحمانهیب بازهم

 بار تو عمرم. نیاول یدرسته اون هم برا_

 

 کاوهیصورتم رو م یایکل زوا که چشم هاش یدرحال

 :زنهی،لب م

 لبخند بزنم.اما... خوادیدلم م_



 حساسه. یادینداشت و ندارم.فقط...پوستم ز یدرد_

 

 :گهیم نشیو اشاره به ماش کشهیم یقیعم یادیز نفس

 نکهیمفصل باهات حرف بزنم و ا خوامیبرو سوار شو م_

 .کنهیم تمیداره اذ یلیبهت دست بزنم خ تونمینم

 

باال  ،ابروییدا نیبه ماش ینگاه میو پس از ن خندمیم مآرو

 اندازم: یم

بخند چون  کمیجوره راه نداره.االن هم  چیباور کن ه_

 نیهم اطیتو ح یروز کیکه  یشنهادیباالخره پ

رو قبول کردم.به هر حال شرط و  یرستوران بهم داد



نسبتا خوب  سیک کیبه عنوان  تونمیم گهیبردم و د

 روت فکر کنم.

 

عجله  یو دستهاش رو با حالت زنهیم یآروم یخنده  تک

 .نشیشلوار ج بیتو ج کنهیفرو م یا

 بود. یمساو جهی. البته نتیشرط رو برد یگیدرست م_

دوباره مکار نشو. به هر حال هنوز دارم روت فکر _

 پس حواست رو جمع کن. کنمیم

 

که  ییلبهام و اون دست ها یرو یلبخند گنده  مطمئنا

خطا کردن پشت سرم بهم قفل کرده بودمشون از ترس 



ازم ساخته  کنهیکامال مشهود که داره فکر م ریتصو کی

 بود.

 :زنهیتو صورتم و پچ م ادیبه اطرافمون م تیاهم یب چون

 خواستیدلم م شهیکه هم یخامه ا ینیریهمون ش یشد_

 ییدا یگازش بزنم.پس فقط برو تا دوباره با اون آقا

 شاخ به شاخ نشدم.

 

 یبه اون قطره ها رهیو خ شهیم دیکم کم ناپد بخندمل

نشست، با تک سرفه  یصورتش م یبارون که آروم رو

 :دمیسر تکون م یا

 . زنمیباشه بهت زنگ م_

 



 ینم نم بارون ک کنمیبرم و با خودم فکر م فتمیم راه

 م؟یبش سیشد که خ عیاونقدر سر

 

   ر؟یحر_

 

باره  نیاول کنمیچرا حس م ایجلو پام.خدا فتهیتلپ م دلم

  زنه؟یصدام م

دوم رو  ریام ت چارهیو همون لحظه دل ب گردمیبرم

 .خورهیم

رو  یاز انتخاب کردنم.قدم بعد یبش مونیپش ذارمینم_

 . دارمیهردومون برم یخودم به جا

 



 . ینبود نجایکاش االن ا ییدا آخ

الل شده،چشم هام رو  جانیاونجا که زبونم به خاطر ه از

که حاال  ییسمت دا کنمیو پا تند م ذارمیهم م یرو

 شده بود. ادهیپ گهید
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حرف زدن، تنهاش  ییچند لحظه با دا نکهیاز ا بعد

 ییخونه.اما دا مینمونده برس یزیو االن هم چ میگذاشت

 .کنهیهمچنان در جواب سواالتم سرسختانه سکوت م



 

 نکرد؟ یزیبه چ یه ااقال بگو اشار ییدا_

 ؟یمثل چ_

 

 :گمیو رک م کشمیم یپوف

بابا رو ازت  یرو درآورد.شماره  شیگوش دمید_

 خواست؟

 

 سمتم. گردهیاخم برم پر

 کیج کیاون بارون ج ریپس دو ساعت ز_

 ؟یخبر ندار نمیاز ا یکه حت دیگفت یم ید،چیکردیم

 



که  زنمیاخم هاش، فقط پلک م دیشد زانیاز م متعجب

 :دهیمادامه 

 تییخب بذار خودم بگم. البد اون گفته کاش االن دا_

بعد که  یدفعه  یانشاهلل برا ینبود و تو هم گفت نجایا

 تنها اوم...

 

رو پر  نیماش یبلندم فضا یکه خنده  ستیخودم ن دست

 .کنهیو حرفش رو قطع م

 

 ؟یخندیم یدار یکوفت به چ_

 

 :دمیهام به زور جواب م دنیخند وسط



 .کنهی... کار می..چقدر حس...ششمت قو.نکهیبه ا_

حرف رو بهت  نیگنده اخالق هم یاون پسره  یعنی_

 زده بود؟

 

تو بازوم که جواب من فقط شدت  کوبهیو م پرسهیم

 چرا اونقدر حالم خوبه؟  ایگرفتن خنده امه و خدا

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ                    

 

 

 یراو



 

به وجود  کردیداشت تالش م یو یت یبه صفحه  رهیخ

بود  شهیکه تو دو روز گذشته سرحال تر از هم یریحر

 باشه. تیاهم یدونست، ب یرو هم م لشیو دل

آهنگ خنده  یکه صدا یواقعا سخت بود اون هم وقت اما

 کرد. یسستش م شهیهاش هم

 

که منتظرشم داره  یحامد اون کنترل رو بده برنامه ا_

 .شهیشروع م

 



که کنارش  یمیسمت نس گردهیبرم شیاه جدهمون نگ با

و  زدیهرچه زودتر با همسرش حرف م دینشسته بود. با

 .دنشیاومده د یکه امروز چه کس گفتیبهش م

 

اش ،  قهی یهمسرش رو ی رهیمتعجب از نگاه خ مینس

 :پرسهیاندازه و م یبه خودش م ینگاه مین

 شده حامد؟ یزیچ_

 

بود و  ریحر ییهوینشتن  خیس یاما تمام حواسش پ حامد

 "خبر داره؟ یعنی" پرسهیاز خودش م

سمت راهرو  فتهیو همزمان که راه م ستهیا یجاش م تو 

 :گهیم یاتاق ها، جد



 باهات حرف بزنم. دیاتاق کارم با ایب_
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بپرسه  یزیچ نکهیبه مادرش و قبل از ا شهیم رهیخ ریحر 

که منظور پدرش  فهمهیگفتن حامد ،م میلند نسب یبا صدا

 اون نبوده.

 

براش فرستاده بود.گرچه اون  یبیعج امکیغروب پ ازیآ

لحظه مفهمومش رو واضح درک نکرد اما االن مطمئن 



 یچ نکهیپدرش و فکر به ا شیرفته پ ازیشده بود که آ

 یاش م وونهیحرف زدن، داشت د یشده و راجع به چ

 کرد.

و دوباره  دارهیجلوش برم زیم یورو از ر شیگوش

 خونهیرو م ازیآ امکیپ

جاده  کی ههیدر نظرم شب شهیکلمه و مفهوم تالش هم"

سخت  ریمس تونهیآسفالت بوده.اما امروز حس کردم م ی

 "هم داشته باشه یو ترسناک

 

                                 ** 

 



موضوع رو کش  نیا ییخوایم یشده حامد؟ تا ک یچ_

 ...نیبیرو نم ریواقعا تالش حر ؟یبد

 امروز اومد دفترم. یخان ازیآ_

 

به در  ینگاه میو پس از ن شهیساکت م کبارهیبه  مینس

شنوه، آروم  یصداشون رو م ریکه انگار حر یاتاق جور

 :زنهیپچ م

 ؟یگیم یجد_

 

 زیبه م هیو خودش هم تک نیکه بش زنهیاشاره م حامد

 :دهیکارش آروم سر تکون م

 جا خوردم از جرأتش. یبگم حساب دیو بابله _



 

  کشهیمبل دو نفره جلو م یخودش رو رو مینس

 ؟یزد یلیبه اون هم س یعنیچطور؟ _

 

 :گهیم یعصب میکه نس دهیمتاسف سر تکون م حامد

 بیترسناک و عج یلیروزها خ نیکنم.ا کاریخب چ_

 یباور کنم دست رو تونمی. راستش هنوز هم نمیشد

 .یدخترمون بلند کرد

 

که مشت کرده  یبه دست رهیناراحت و خ حامد

 :کنهیبود،زمزمه م

 .شهیخودمم باورم نم_



 

 :دهیتر ادامه م بلند 

 شیدر پ یدقت چیچاه رو بدون ه ریمس نکهیاما تصور ا_

 تا کنترلم رو از دست بدم. هیگرفته کاف

 

کنار شوهرش که  رهیو م شهیآروم از جاش بلند م مینس

و با فشردن  ستهیا یشد،میم یصبانانگار داشت دوباره ع

 :پرسهیو م کنهیبازوش دعوت به آرامشش م

 کیرو از نزد چارهیچاه ب نیبار ا نیاول یحاال که برا_

  ه؟ینظرت در موردش چ ،یدید

 



 جی، گ میکه عادت داشت به مدل حرف زدن نس حامد

 :دهیسر تکون م

 متونیباز هم نم یراسخ بود. ول یلی.انگار خمینس دونمینم_

 دلبسته شده. یمرد نیعاقل من به همچ ریقبول کنم حر

 یشناخت چیبدون ه یحامد دار ه؟یچرا مگه چجور مرد_

 .یکنیاون پسر رو قضاوت م

 

صورتش  یکالفه و محکم دست هاش رو رو حامد

 و کشهیم

 :دهیادامه م مینس

که دخترت مثل همه  یهست یعصبان نیفقط از ا دیشا_

 بره. تشیاز پ دیمردم با یدخترها



 

همسرش نداشت،بحث  ی دهیا نیا یبرا یکه جواب حامد

 :کنهیرو عوض م

بهت گفته که اونقدر  یپسر چ نیکامران راجع به ا_

 .یآروم

 

و فکر به  فتهیم کشیبرادر کوچ یحرف ها ادی مینس

 یکار خوب یپدر عصبان کیاصال گفتنش به  نکهیا

 :دهیسر تکون م ست،ین

 شهیه. اما خب من همکه به تو گفت ییزهایهمون چ_

گفت و از همه  یچ یبگ ییخوایتر از تو بودم.نم یمنطق

 ؟یبهش گفت یمهم تر چ
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و  شهیمدت، وارد آپارتمانش م نیتر از تمام ا کالفه

محض  یکیتو همون تار اره،یهمزمان که کتش رو درم

کاناپه لم  یو خسته روتا اتاق خوابش  رهیم میخونه مستق

 .بندهیو چشم هاش رو م دهیم

افتاده رو دور تند  شیروزها زندگ نیکرد ا یم احساس

خوردن و  یکه لحظات از جاشون تکون نم یدر حال

 کنارش بود. یخال یجا کیهم فقط  لشیدل



چند لحظه  امکیپ ادی شد؟یم یبود چ نجایاالن ا اگر

هر کلمه اش از پس  شدیرو م یکه نگران فتهیم ششیپ

 احساس کرد.

از  یکنارش حت ی.حس بودن کسزنهیم یکمرنگ لبخند

 تر از حد تصورش بود.  نیریدور ش

عارف، طعم  یامروزش با آقا دارید یادآوریزود  یلیخ

که نگران  دادی.بهش حق مکنهیتلخ م یلبخندش رو کم

 ریتنها فرزندش باشه و خودش هم کم تقص یزندگ

 نداشت.

 ید با روح و روانش داشت بازجمله اش ب کی اما

 .کردیم



فکر  شهینم لیدل یخواستگار دییایاگر اجازه بدم ب یحت"

 "یدخترم رو داشته باش اقتیل یتونیم یکن

 

 یفقط کم یکم ستادیا یپاش م ریحر نکهیا حس

نگران بود که هنوز هم نتونسته  ی.ولزدیترسش رو پس م

 یبرا ریدلشون رو با حر یبودن مفصل و رک حرف ها

 باز کنند. گهیهمد

دوتا  یاون هم وقت زیرفت تبر یزود م یلیخ دیبا تازه

 همزمان داشت. یلمبرداریف یپروژه 

از قبل کالفه اش  شتریب شیگوش ی برهیو فیضع یصدا

اما  رهیاش بگ دهیناد خوادیم یشگیو به عادت هم کنهیم



 گرفتیکه دلش هرلحظه بهونه اش رو م یدختر ادی

 کنه. دایرو پ یو گوش نهیجاش بش فورا تو شهیباعث م

 

پس زدن اون همه  یبرا "خامه" یکلمه  دنید

 :دهیبود و بشاش جواب م یکاف شیکالفگ

 جانم_

 ؟یرو نداد امکمیچرا جواب پ ازیالو ..آ_

 منم دلم برات تنگ شده باور کن._

 

هم دلش رو تکون  یاز پس گوش ریحر نیریش ی خنده

 بگه: بدون فکر شهیباعث م نیو هم دهیم

 م؟ینیامشب هم رو بب نیهم شهیم_



 

 :خندهیبازهم م ریحر

چرا صدات اونقدر  نمیفکرش رو هم نکن.بگو بب یحت_

 خسته است؟

خوشرنگ رو  یاون موها دنیچون خسته ام.دلم د_

 .رمیبگ یتا انرژ خوادیم

 

لرزش صداش رو پنهون  دنیبا خند تونهینم ریحر نباریا

خوب  ازیخب آ ی. ولکنهیکنه و به ناچار سکوت م

 حالش رو. فهمهیم

 .زیزود برم تبر یلیخ خوامیم_

 



 :پرسهیو متعجب م ادیبه خودش م ریحر

 شده؟ یچرا؟ چ_

 کتاتوریدختره از اون د ی.البته بابارمیزن بگ خوامیم_

 یاگر برم خواستگار یو گفته حت هیشمال یکره  یها

 .دهیدخترش رو بهم نم

 

 :دهیآب دهنش رو قورت م ریحر

 یرفت یرو گفت؟ اما چرا؟ ک نیخود بابا ا ی.جدج.._

 ...یکاش نم دنش؟ید

 آروم باش دختر. ریشـــــش حر_
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تر از  یو جد نهینش یکاناپه م یو جورتر رو جمع

 :دهیادامه م شیپ یقیدقا

 نیب شیتر از حالت عاد عیسر یلیخ زیهمه چ دونمیم_

 میبود زیرفت. اما خب همون شب که تبر شیما پ

قصدم رو مشخص کنم  دیبهم اخطار داد که با تییدا

اما اون  گمیبشم. دروغ نم کیوگرنه حق ندارم بهت نزد

 یگفتم قصدم مشخصه.ول ارمیکم ن نکهیا یلحظه فقط برا

حال و  دمیبرگشتم خونه و نشستم فکر کردم د یوقت



 تیه بتونم دورحرف هاست ک نیتر از ا میروز من وخ

 .ارمیطاقت ب نیاز ا شتریرو ب

 

 :گهیکرده بود م دایکه انگار زبونش رو پ ریحر

 یچ یمطمئن نبود الریآ یشب عروس یگیم یدار_

 ؟ییخوایم

مطمئن  یوسط باز یمن هر لحظه از رابطه امون حت_

نباشه که براش  یریمس نیا دی. شاخوامیبودم که تو رو م

 نیاحساسات رنگارنگ که ح اما اون همه ختمیبرنامه ر

از دست بدم. دختر به  خوامیرو نم یداد ادیبهم  یباز

رو  دنتیلحظه دلم د نیاتم که االن و هم چارهیب یحد



و چه خوب که اون فالش قرمز رنگ رو ازت  خوادیم

 .دمیدزد

 

جنبه اش رو  یتپش نامنظم قلب ب دهیم حیترج ریحر

 یادیاول زو بعدا مفصل به اون قسمت  رهیبگ دهیناد

جذاب حرف هاش فکر کنه و به زور لحنش رو محکم 

 : کنهیم

.تازه اون عکسا کامال یستیدزد ن یگفته بود ادمهی_

 .یبه گناه افتاد یبودن و کل یشخص

 

 شتریو ب شتریرو ب ریبا همون لحن لش که دل حر ازیآ

 :خندهیم کرد،آرومیو رو م ریز



قط زنم حرف هاست و تازه من ف نیخدا بزرگتر از ا_

 زدم. دیرو د

 

براش لذت  ،یلبخند پشت گوش نیریدخترک ش سکوت

تو  زنهیم ریکه حر کشهیطول نم ادیبخشه، اما خب ز

 پرش:

 یتونینم یمرد سال هم باش گریباز نیاگر بهتر یحت_

 چیه ی. اون هم وقتیاریرو درب یشوهر واقع کی یادا

 یو از همه مهمتر جواب مثبت ینکرد یازدواج یتقاضا

 اهاتیبذاره و رو ریروت تاث ی. پس نذار خستگیرفتنگ

 .یخان یآقا ینیبب تیرو واقع

 



اطرافش چندبار پلک  کیتار یمتعجب تو فضا ازیآ

 ریز زنهیم ریحر شهیم یسکوتش طوالن یو وقت زنهیم

 :دهیخنده و ادامه م

 .یدختره رو هم فراموش کرد کتاتورید یتازه بابا_

 

هنرش در  ریبازهم حر فهمهیو م ادیبه خودش م ازیآ

 بود. دهیبا کلمات رو به رخش کش یباز

ها  ی. تمام کم و کاستزمیهمسر عز خوامیمن معذرت م_

ها  کتاتوریمقابل د ستادنیبگم ا دیو با کنمیرو جبران م

 منه. پس نگران نباش. یخصلت واقع

 

 :زنهیآروم پچ م هوی ریحر
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.فقط نگرانمه و بهش ازیآ ستین کتاتوریابام اصال دب_

 ازی. اما اگر آشناسهیحق بده. اون تو رو مثل من نم

 دیو با کنهیراحت قبولت م یلیخ یرو نشونش بد یواقع

 من رو دوست داشه.  یشوهر فرض شهیبگم مامانم هم

 



 نیاز ا شتریرو ب ریحر خواستیدلش نم چیه ازیآ

. پس کردیم تشیداشت اذناراحت کنه و لحن محزونش 

 :کنهیبحث رو عوض م

 که شوهرتم. یخودت هم قبول کرد یدید_

 

تو سرش و پس از قورت  کوبهیخجالت زده م ریحر

 :گهیم یدادن آب دهنش،مثال عاد

 زهیگفتم که مثال بهت انگ یمن منظورم به تو نبود.کل_

 .کنمیبدم. وگرنه همنچنان دارم روت فکر م

 یتو آشپزخونه دار کنمیفکر م االنش هم نیاما من هم_

 .یکنیبرام شام گرم م



 یتصورت از من با عنوان همسر به همون فضا یعنی_

 شه؟یآشپزخونه و دم گاز ختم م

 

 :زنهیرو کاناپه و آروم پچ م دهیدوباره لم م ازیآ

 تصوراتم برات بگم؟ یاز همه  ییخوایم _

 

 یچه حرف فهمهیو تازه م شهیساکت م کبارهیبه  ریحر

 :دهیادامه م ازیه. اما آزد

  ر؟یآره حر_

 نمی.برم ببمیزنیحرف م میوقته دار یلیخ ازیآ ییوا_

 .ریانگار صدام زد. شب بخ گهیم یمامانم چ

 



بگه تق  یزیچ ازیفرصت بده آ نکهیو قبل از ا گهیم

 .کنهیرو قطع م یگوش

 

، فکر  رهیبره دوش بگ شهیکه بلند م ینیو ح خندهیم ازیآ

ساعت حرف زدن  میتلفن و ن کیبا  فقط یوقت کنهیم

رو پس زده بود  شیذهن یو آشفتگ یخستگ ینجوریا

خوشبخت  گهیاگر تو خونه اش و کنارش باشه که د

 خواهد شد.  نیزم یمرد رو نیتر

عارف  یسفت و سخت آقا یحرف ها یبیطرز عج به

تر از تمام  یهم تو ذهنش آسون تر شده بود و پر انرژ

 :گهیم سیسرو ی نهیآ خودش تو ریروز به تصو

 .دمیرو بهت قول م نیدختر مال خودته پسر. ا نیا_
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 ریحر

 

 

 یلبخند بزرگ هم رو کیهنوز تو دستمه و  لیموبا

 .شهیلبهامه که بابا وارد اتاقم م



 کنمیبدبختم رو پرت م یکه گوش شمیهل م یقدر به

 نباریواقعا ا گهیکه د گهیفتادنش مبد ا یجلو پام و صدا

 فاتحه اش رو بخونم. دیبا

 

 . یجواب نداد یچندبار در زدم ول_

 

سمت کوچه  چمیپ یو م نییپا امیزده از تخت م خجالت

 پرسم: یو م یداداش عل ی

 ؟یکارم داشت_

 



و دست خودم  کنهیجلوتر فقط نگاهم م ادیکه م یحال در

دلخور به نظر که عالرغم تمام تالشم بازهم  ستین

 .رسمیم

 

 :زنهیبه تخت م اشاره

 .نیبش_

 

 .ستهیا یسرم م یاما خودش باال نمینش یم

 یم تیاز سن واقع شتریب نکهیخوشحال بودم از ا شهیهم_

 نیا لیدل یاالن هم درک کن دوارمیو ام یدیفهم

 .هیرفتارهام چ

 



 :زنمیاندازم و آروم لب م یم نییرو پا سرم

 .کنمیدرک م_

وسط وجود  نیا یزیچ کی یکه بهم گفت یهمون روز_

که بهت داشتم  یاعتماد یداشته ترس برم داشت.ول

 آرومم کرد.

 

 :زنمیو اشاره به کنارم م کشمیم یقیعم نفس

 بابا؟ ینیبش شهیم_

 

 :دمیو ادامه م دهیمکث به حرفم گوش م با

 ...ازی.بابا آیبهم اعتماد داشت یگیخودت م_

 



کالم رو گم کنم. اما  یرشته  شهیباعث م زشیت نگاه

 :امیکوتاه نم

 رو شناختم که ...بهش دل بستم.بابا... یواقع ازیآ_

 

بهم  شتریب حیتوض یو اجازه  شهیاز جاش بلند م تند

 .دهینم

 :گهیکتابخونه ام زومه ،م یقفسه  ینگاهش رو یحال در 

رو  یکه شناخت یاون آدم خوامیبهت اعتماد دارم و م_

 مثل تو بشناسم.اما...

 

 گردهیکه باالخره نگاهش برم ستمیا یمقابلش م نگران

 :دهیتو چشم هام ،ادامه م رهیسمتم و خ



به  میکه کل زندگ یاما ازم نخواه کور باشم در حال_

 تو بنده دخترم. یلبخندها

 

. شهینوشته م یو چه جور هیچ یدلخور فهممینم گهید

امنش و وسط  شهیتو آغوش هم کنمیخودم رو پرت م

نامفهموم  دونستمیرو نم لشیه خودم هم دلک یا هیگر

 :زنمیلب م

 عاشقتم بابا._

 خب باشه. یول یگفت یچ دمیمن که نفهم_

 

مامان  یمن بابا بغض کرده بود. انگار حدس ها یخدا

 درست بودن.
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و آروم  خندمیم زیصورتش ر یرو یبه اون اخم ها رهیخ

 :رسمپیم

 دتونه؟یجد میهم گر نیا ؟یچرا اونقدر اخمو شد هیچ_

 به اشکان؟ یدیچسب یاز لج من رفت_

 



مشکوک نشن و جواب  هیتا بق کنمیرو حفظ م لبخندم

 :دمیم

 یکارگردان م یکنار آقا یلمبرداریف نیح شهیمن هم_

 .یحساس شد لیدل ی.تو بدادمیو نظر م ستادمیا

 

 ستیو حواسش ن نریهاش بدتر از قبل تو هم م اخم

 جلو: ادیم شتریب

 سر صحنه. ییایامروز قراره ب یبهم نگفت شبیچرا د_

 

 :کشمیعقب م یقدم

 کنم. زتیسوپرا خواستمیم دیشا_

 .میریمنتظرم بمون با هم م_



 

 :گمیم متعجب

. من دیدار یلمبرداریشب بکوب ف ١٠بچه ها گفتن تا _

 بر... دیبا

 با من بحث نکن منتظرم باش. ریحر_

 

 توریسمت اشکان و پارسا که پشت مان فتهیو راه م گهیم

 کردن. یپالن آخر بحث م یرو یداشتن به سخت

 

 یسر صحنه  امیگرفتم ب میتصم ییهوی یلیصبح خ امروز

شروع شده بود و چون  یکه به تازگ دیجد یپروژه 

باهام برخورد کرد،من هم  یعاد شهیاشکان مثل هم



به پاش راجع به صحنه و پا  اوردمیخودم ن یبه رو یزیچ

 .دادمیها نظر م

پس  یبرا ازیتعداد کات دادن ها سر تمرکز آ یوقت یول

 دمیشد،فهم شتریو ب شتریب یها ه الوگیگفتن د شیو پ

 یجد یپسرخاله اش مسئله  یرو ازیآ تیکه حساس

 نگران کننده بود. نیهستش و ا

 

 

 ینگاه جد میشدم که ن رهیدور به بحث کردنشون خ از

به  دشید ریتو مس ازیو به دنبالش قرار گرفتن آ اشکان

 .کنهیم زیمن صبرم رو لبر



 ینجوریا شهیقراره هم یعنیبود.  یادیواقعا ز گهید نیا

 منطق رفتار کنه؟ یمرد ب کی ههیشب

 

 و در جواب مرجان که متعجب  دارمیرو برم فمیک

 :گمیآروم م "کجا؟" پرسهیم

 ار واجب داره.بزنم انگار ک یسر به ال هیبرم  دیبا_

 

 اندازه: یبه ساعتش م ینگاه مین

 ادیذوق قراره ب یبا کل یکی. یدیبابا تو که االن رس یا_

 .نتتیبب

 :گمیاست،م دهیمنظورش سپ نکهیو با فکر به ا خندمیم



. چون به نمیرو بب دهیندارم سپ یاوه االن اصال آمادگ_

 شدت از دستم شکاره.

 

همزمان بلند از  و یسمت در ورود فتمیو راه م گمیم

 .کنمیم یتمام بچه ها خداحافظ

 

 .ادیهمچنان کنارم م مرجان

 کاری. چرا از دستت شکاره چستین دهیمنظورم سپ_

 ؟یکرد

برم کوه و رسما از  پشونیبابا چندبار دعوتم کرد با اک_

 دستش فرار کردم.

 



و  خورهیزنگ م میبگه که گوش یزیدوباره چ خوادیم

 شه.با یممکنه ک دونمیخوب م

و  یو دوباره خداحافظ بوسمیمرجان رو م یعجله ا پس

فکر  شتری. االن فقط دور شدن و بکنمیباالخره فرار م

 .خواستمیکردن رو م

 

که بله شخص  فهممیم ارمیم رونیب بمیرو که از ج یگوش

 :دمیخودشه. جواب م صیشخ

 بله؟_

 .رسمیمنتظرم باش االن م ابونیسر خ_
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و  شهیبتونم مخالفت کنم تماس قطع م نکهیاز ا قبل

 .دیرسیم گرید یقیمطمئنم تا دقا

و  افهیبرم تو ق دیقهر نبودم اما خب مسلما االن با درسته

 یدلم که از ترس بچه ها یرو یدلتنگ زانیم نیواقعا با ا

اشکان،نتونسته بودم کامل رفعش  ژهیعوامل و به و

 دشوار و سخت خواهد بود. یسب یکنم،کار

 



اون  ینیکه ماش رمیآروم دارم از کنار جاده م یهمونجور

 .کنهیخلوت ،پارک م ابونیطرف خ

و قطعا  ومدیپشت سر من م دیبا ازیچون آ دمینم یتیاهم

نتونم بشناسمش با صدا و طرز  نشیاگر از رو مدل ماش

به نگاه کردن،حضورش  ازیترمز کردنش اون هم بدون ن

 .کنمیس مرو ح

 

 خانوم. ریحر_

 

 . نمیب یپشت سرم م قایرو دق انیو ک گردمیمکث برم با

سالم بلند نشون بدم،  کیرو با  جانمیه نکهیقبل از ا اما

بهم  انیپشت سر ک قایدق ییآشنا یادیترمز ز یصدا



آدم نباشم  نیکه من اگر خوش شانس تر کنهیم یحال

 باشم. تونمیاز ده نفر برترش م یکیقطعا 

رو با سالم  انیبرخورد کنم و حواس ک یتالشم عاد رد

 :کنمیبه خودم جلب م یبلند

 .دمتیوقته ند یلیتو؟ خ یسالم پسر.خوب_

جواب  ایسالم بر تو بانو. چندبار تماس گرفتم اما _

 خا... ای ینداد

 ع... یکه منتظر نموند ادیز _

 

 یوسط حرف زدنش تا اون کلمه رو جلو پرمیم فورا

 بهم نسبت نده. انیکاو ککنج یچشم ها

 



 .یاصل ابانیسمت خ رفتمیداشتم آروم م ریخ_

 

 ست،ین ششیچند لحظه پ یاز بشاش یخبر گهیکه د انیک

 :رهیگیم ازیمودبانه دستش رو مقابل آ

 . دی.خسته نباشیخان یسالم آقا_

 

و نسبتا  انیتو دست ک گذارهیدستش رو م خوشبختانه

 .دهیرو م شیجواب احوالپرس یمیصم

 هویبفرستم که  یامکیبراش پ خوامیفاصله م نیا رد

 سمتم: گردهیبرم

از اشکان  یبه زور دو ساعت مرخص زم؟یعز میبر_

 گرفتم.



 

.منم دارم کنهیکه متعجب نگاهمون م ستین انیک فقط

 نیکه تعجبم رو فعال کنار بزنم و ا کنمیتمام تالشم رو م

جواب معقوالنه  کیرو با  یا هیچند ثان بیسکوت عج

 بشکنم.

کنار اون لبخند  شهیمثل هم یعاد انیخود ک خوشبختانه

 : دارهیبه عقب برم یقدم راشیگ

 یلیبگم. خ کیبهت تبر خواستمیراستش فقط م_

 شده.  بتیکه نس یتیخوشحال شدم از موفق

 



چرا اما  دونمی. نمگفتمیم یزیچ کی دیبا کنمیم حس

باال آوردن دستم به  نیو ح زنمیبهش م یلبخند بزرگ

 :گمی،م یبا یبا ینشونه 

 ی. به تالفدمتیهمه مدت د نیمنم خوشحال شدم بعد ا_

و جواب ندادم،خودم  یکه زنگ زد یاون چند بار

 کن. ممیرو تقد کتیو مفصل تبر رمیگیباهات تماس م
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سمت  رهیو م کنهیم یهم خداحافظ ازیاز آ یحال بهتر با

 .نشیشما

 

 دهیتکون م یسر یحرف چیبدون ه یجد یلیاما خ ازیآ

تکون  یمن حت نکهیسوار شو و خودش قبل از ا یعنیکه 

 سمت راننده. رهیبخورم م

 یتا بتونم منطق کشمیو پشت سر هم م قینفس عم چند

 باهاش حرف بزنم.

 

و سکوتش رو اصال  فتهیم بندم،راهیرو که م نیماش در

 :کنمیشروع م . پس خودم آرومفهممینم



چرا وسط  مینیهم رو بب یا گهیوقت د کی میتونستیم_

 برد... لمیف

به  یو بعدش هم برمگردون یبر ریدلگ خوامیچون نم_

 ستین یمعن نیبه ا نیتماسهات.در ضمن ا اههیس ستیل

 که حق با توئه.

 

 ستیداد که قرار ن حی... چه کامل و جامع توضاوه

 نیبدم و ا ادشی کم کم تونمیبخواد و خب م یمعذرت

 .رمیگیاالن به عهده م نیرو از هم فهیوظ

 :دمیپرس یحرکتش م نیراجع به آخر دیبا فعال

  ؟یحرف زد یاونجور انیک یچرا جلو یبگ شهیم_

 



 اندازه. یتند و اخمو بهم م ینگاه میو ن گردهیبرم فقط

 :دمیبگه.پس ادامه م یزیچ ستیقرار ن یعنی خب

 قهیعوامل در عرض چند دقاگر بره به مرجان بگه کل _

که  یصحنه ا هیلمبرداریکه چرا وسط ف شنیخبردار م

 .یگرفت یساعت یحضور دارند، مرخص هیپا گریچند باز

 

 یتر دیشد ینگاه البته با اخم ها مین کیهم فقط  باز

 .شهیم بمینص

پشت پنجره  یبه منظره  رهیو خ کشمیم یکالفه ا پوف

 :کنمیسمت خودم، زمزمه م ی

 "کردنمون زیم از سوپراه نیا"

 



 . ییایب ییخوایکه م یگفتیبهم م دیبا_

 

سمتش که چونه ام رو با دست راستش  گردمیبرنم

 :دهیسمت خودش و ادامه م گردونهیبرم

و  میمفصل با هم حرف بزن میقهر نباش.ما هنوز نتونست_

و  کنهیم میکه چرا بودنت کنار اشکان عصب یبفهم

 و حواسم. به تمرکز زنهیگند م ینجوریا

 

 :گمیم یو عصب زنمیرو پس م دستش

قراره اون گذشته اتون با  یعنی. ازیآ میترسونیم یدار_

حال و  یرو بگذاره رو رشیتاث ینجوریپسرخاله ات ا

 ما؟ ی ندهیآ



 معلومه که نه._

 

پشت جواب  تیاز قاطع شمیهم شده آروم م یکم

 .امیکوتاه ب شهینم لیکوتاهش.اما دل
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 یزیقبول کن رفتارت اصال قشنگ نبود و قبل از هر ج_

همکار و  کیمن  ی.اشکان برایکرد نیبه من توه



با هم پروژه و کار  یخوبه که قراره کل یلیدوست خ

 .میداشته باش گهیمشترک د

ساده  یلیتو خ ریدونم.اما حر یها رو خودم هم م نیا_

 یو دل افراد دور و برت رو اصال نمنگاه  گنالیو س یا

 .یریگ

 

اشکان که  یبحث رو نبره سمت عالقه  نکهیا یبرا فقط

خصومت  دنیبهش نداشتم از بعد فهم ینانیاطم چیه

 اندازم: یابرو باال م نشون،یب

نگاه خود تو  گنالیس نی.همرمیگ یهم خوب م یلیخ_

 و البته در جا رد کردم. افتیرو از اولش هم در



رو  افتیدر یدکمه  گنالیرد س یبه جا یمطمئن_

 ؟ینزد

 

اوتش کنم که خودم رو  خواستمی.مثال مریبگ لیتحو

   کامل شوت کرد.

که کف دست راستش رو از  کنمیزور براش اخم م به

 صورتم. یرو کشهیم نییباال تا پ

شناس  گنالی. تو اگر سنمیجمع کن اخم هات رو بب_

تخم دراومده هم تازه از  یجوجه  نیا یدیفهمیم یبود

 بله.

 

 :دمیسر و تهش سر تکون م یب یاز جمله  جیگ



 ه؟یمنظورت چ_

 شی.از همون سفر کگمیرو م انیبچه خوشگل ،ک نیهم_

. دمید یمنظور دارش رو مقابلت م ینگاه ها و رفتارها

فرو رفته  گهید یکیاما خب خوبه که تو کامل در بحر 

 .کردنهاش نبود یو اصال حواست به دلبر یبود

 

آخرش  یگفتن جمله  نیح یمتعجبم که وقت اونقدر

 تونمیفرسته،نمیبه خودش و چشمک برام م زنهیاشاره م

 بزنم تو پرش.

. رو بهش انگشتم رو تکون دهیاشتباه فهم ازیآ مطمئنم

 :دمیم



 شهیتره و هم کیاز من کوچ انیامکان نداره.ک نیا_

برادر کوچک تر باهاش  کی یبچه و حت کی ههیشب

 کردم.  برخورد

 

 یجاده  میو باز هم چونه ام رو که مستق شهیم یجد هوی

 سمت خودش گردونهیبرم کردم،یجلومون و نگاه م

 رشی.پس فکرت رو درگیگیکه تو م نهیاصال هم_

از  نمی.حاال بگو ببیزنینکن. در ضمن بهش زنگ هم نم

 ه؟یچه شکل یمرد واقع کینظر بابات 

 

که  انیک یارهابه کل حواسم از رفت بشیسوال عج با

 .شهیم کردم،پرتیخودم مرورشون م یداشتم برا



 چطور مگه؟_

رحمانه بهم گفت دخترش رو فقط  یب یلیآخه خ_

جمله  نیگفتن ا نیبسپره و ح یمرد واقع کیبه  تونهیم

که انگار من با شال جلوش  کردینگاهم م یاش جور

 نشسته بودم.
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 یاست و خنده  جهینت یکنترل کردن لبهام ب یبرا تالشم

 سمتم گردونهیآرومم نگاهش رو برم



  ؟یخندیم یدار یبه چ_

و متاسفانه اصال جذاب  کنمیدارم با شال تصورت م_

 .یستین

 ؟یکنیسوژه ام م یمن ازت کمک خواستم تو دار_

 

سمت صورتم که خودم رو عقب  ادیدوباره م دستش

 :کشمیم

 یرفت؟ اصال چ شیپ یبگو بحثتون چه جورفعال تو _

 بابام؟ دنید یبر یگرفت میتصم هویشد 

 .رفتمیم دینبود. با ییهوی_

 



 کشهیکه بعدش م یقیو نفس عم شیلحظه ا سکوت

 نگران بپرسم: شهی،باعث م

چرا اونقدر دمغ  شبیشده؟اصال د یچ یبگ ییخواینم_

  ؟یبود

 

 :دهیسرحال تر جواب م یو کم ادیخودش م به

 فقط خسته بودم. _

 

راجع به حرف  خوادیکه دلش نم شمیمطمئن م گهید

 چرا؟ یبهم بگه.ول یزیکه با بابا زدن چ ییها

 



ام  یبگم من آدم دیقولت رو به خودم دادم و با شبید_

و اگر بدم پا پس  دمیم یجد یکم قول ها یلیکه خ

 .کشمینم

 

 یسمتم و با لبخند گردهیکه برم کنمینگاهش م رهیخ

 :دهیم ادامه

حرف ها بهم  نیکه ا یبنداز کهیت ییخوایم دونمیم_

 رییبازند به کل تغ یم ی.اما قبول کن آدم ها وقتادینم

 و... نهیکنند.حداقل نظر من ا یم

 

مظلوم نشونش  یبیدادنش که به طرز عج حیتوض وسط 

 :گمیم داد،یم



 گهید نکهیقبول ا یبندازم.فقط گاه کهیخواستم ت ینم_

 یحرف ها و حرکات همه واقع نیو ا میستین یوسط باز

 .شهیبرام سخت م یاند...کم

 

 کنم.  ریتعب یچه جور دونمیتلخش رو نم پوزخند

بکنه به  کیهرچند کوچ یاشاره ا خواستیم دلم

 که باور باختن رو بهش القا کرده بود. یاحساسات

 

  م؟یریم میکجا دار_

 .میچرخ یم یفقط کم_

 نمونده. تیمرخصدو ساعت  انیبه پا یزیاما چ _

 



 اندازه. یم نیبه ساعت ماش ینگاه

اون بچه پروندم. چون  یجلو یاون حرف رو همونجور_

 شد. لیامروز کال تعط یلمبرداریف

 

 :رمیگ یم نیماش یصندل یام رو از پشت هیتک

 چرا؟ _

 

 ی.انگار خوب مکنهیو کوتاه نگاهم م گردهیبار برم چند

 :دهیکون مکه سر ت کنمیفکر م یدونه دارم به چ

 که تو ذهنته. هیهمون لشیدرسته دل_

 



 کنمیو زمزمه م پوشونمیصورتم رو با دست هام م کالفه

 "اونجا ومدمیکاش اصال نم"

حرفه  ریغ یرفتارها نیا لیدل خواستیدلم نم ایخدا

 باشم. شونیا

دو نفر کار رو  یاون همه آدم فقط به خاطر لجباز یعنی

 کردن؟ لیتعط

مرد بوده  نیهم یروشنه خطاکار اصل مثل روز برام البته

و داره  کشهینسبتا خلوت م ابانیرو کنار خ نیکه ماش

 . کنهینگاهم م

 مشکل رو حل کنم.  نیا شهیهم یبار برا کی دیبا من



 لیتعط لیدل ان،یک دنیمرجان پس از د کنمیفکر م یوقت

 . شمیم وونهیداده،د حیهمه توض یشدن کار رو برا

 

اندازه و  یزبونم رو به کار مبازوم، یدستش رو لمس

 :گمیپس زدنش م نیح

 .ازیآ میبرس ییبه جا میتونینم ینجوریا_

 

 :دهیجوابم رو م یو ضربت تند

 . میدوباره برس میدیکه قبال رس ییبه جا ستیالزم ن_

 

شاخص  کی یمنطق یکه ب فهممیجمله م کیهمون  با

 بشر بوده و هست. نیا یاز رفتارها یو کاربرد یاصل



 نه 
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 :گمیو آروم م زنمیرو پس م تمیعصبان فعال

ما هنوز به صورت  یهمونطور که خودت گفت ازیآ_

تو در  نکهیاز ا ری. غمینداشت یصحبت چیبا هم ه یجد

 و... یکه باخت یکنیم یادآوری یه یدیکمال نا ام

 ؟یزنیحرف م یدار یدیراجع به کدوم ناام_

 



عمد اجازه  ی. انگار از رودمیرو فشار م میشونیپ خسته

بکشه و آخر سر  ریحرف هامون به اون مس دادینم

 :شهیکنترل صدام از دستم خارج م

اصول  یزیحرف بزنم؟ هر چ یذاریفقط بگو چرا نم_

و  یاز من بپرس یزیچ نکهیخودش رو داره و تو قبل از ا

. درسته یدبا پدرم حرف ز یرفت یپا شد یریبگ یجواب

ارزش داشت و قند تو دلم آب  یلیرفتارت برام خ نیا

تموم  یبهم ثابت کنه باز کنهیداره تالش م ازیشد که آ

اوضاع مثل همون  میهم شیپ یقتو ی...ولیشده ...ول

 یکنیفکر م یوقت نکهیموقع هاست و از همه مهم تر ا

کار و مسائل  یاونجور و داره  رابطه نیتو ا ییاشکان جا



کننده است و انگار  تی،اذ یکرد یرو با هم قاط یشخص

 ...دیفکر کن شا شتریب ریکه حر یدیاخطار رو م نیبهم ا

 

که دست راستش رو گذاشته رو  کنمینگاهش م متعجب

 دهنم و با دست چپش محکم گردنم رو ثابت نگه داشته.

 یوسط نمونده.هر اتفاق نیا یدیو با دیاخطار و شا چیه_

حرفم رو فراموش نکن.موضوع  نیا فتهیافتاده و قراره ب

تو اصال  ستیاشکان هم فقط به خودم مربوطه و الزم ن

 . یبهش فکر بکن

رو به  شیشونیو پ دارهیدهنم برم یرو از رو دستش

 :دهیو پچ مانند ادامه م چسبونهیم میشونیپ



االن  یو بفهم یهنوز من و نشناخته باش دمیبهت حق م_

و وسط آشفته بازار  شانمیر.بلکه فقط پستمین دیمن ناام

 زیبرم تبر گردمیفرصت م کیروزهام دنبال  نیا یکار

 تا با خوانواده ام حرف بزنم.

 

به گردنم  یفیبگم فشار خف یزیبتونم چ نکهیاز ا قبل

 :ارهیم

 یقرار یب گنیرو بهش م نی.ایبگ یچ ییخوایم دونمیم_

 .ستیهم در کار ن یعجله ا چیو ه

 

 بیو غر بیعج یون گرماو ا شینچیا کی ی فاصله

باعث  کرد،یمستم م شهینفس هاش که داشت مثل هم



و مات شده ام بچرخه  شیزبونم تحت فرمان دل ک شهیم

ها راجع بهش  یزود نیکه قصد نداشتم به ا یو خبر

 لب بزنم: شیقرار یبگم رو به خاطر کم کردن ب یزیچ

رو  یواقع ازیمثل من آ خوادیگفت م شبیبابام د_

 بشناسه. 

 

 ریرو که ته گلوم گ ینفس تونمیو م کشهیعقب م متعجب

 بفرستم. رونیکرده بود و ب

 

  ؟یبگ دیو االن با نیا_

حرف  یکه با بابام راجع به چ دمیخب من ازت پرس_

 و فکر کردم ممکنه خودش بهت... دیزد



کنه  یتمام تالشش رو کرد که بهم حال روزیپدرت د_

 فراموشت کنم. دیبا

 

احمق  یلیعشق خ گنیحس که بهش م نیا یمن پا ای

 یهمون مرد ههیلحظه شده شب نیدر ا ازیواقعا آ ایشدم 

بابا  یرو داشتم. عالرغم حرف ها اشیرو شهیکه هم

قول من رو به خودش داده و االن فقط دلم  شبید

 محکم بغلش کنم. خوادیم
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 یکم دهیداره کار دستم م که یکنترل حس سرکش یبرا

و پس از قورت دادن آب دهنم  کشمیعقب م شتریب

 :گمیمچم م ی،اشاره به ساعت رو

 ...یم رمیداره د_

راجع بهش حرف  شهیکه هم یهمون جنتلمن ههیاگر شب_

من  یازت درخواست کنم شام رو خونه  یزنیم

 ؟یکنیم م،قبولیبخور

 

 نیبا ا بردی.رسما داشت ازم دل مکنمینگاهش م فقط

 جذابش. یادیرفتارها و لحن ز



خالف جهت دستور العمل  هویزبانم  نکهیا یبرا پس

 یکه پوف دمینه تکون م یذهنم نچرخه،سرم رو به نشونه 

 :گهیم نیروشن کردن ماش نیو ح کشهیم

مدل جنتلمن مقابل تو  یعنی نیخب فکر کنم ا یلیخ_

 میبر یواقع ازیبا روش آ میو مجبور دهیجواب نم

 .میرتمان من و شام خودم پز بخورآپا

 

 تو بازوش: کوبمیم

و جهت اطالع من هنوز  ستیخبرها ن نیاصال هم از ا_

 ام. یاز دستت عصب

شام  کیو با  میواجب شد بر گهیخب د یلیخ_

 .ارمیخوشمزه از دلت درب



 

 :زنمیلب م خسته

 ازیآ_

 بره با طرز جواب دادنش: یبازهم ازم دل م که

 جانم._

 

نسبت به  دمیمانع از د بشیرفتارها و لحن عج نیا دینبا

 شد. یها م تیواقع

تو و اشکان باشم.  نیب یباعث مشکالت کار خوامینم_

 کار امروزت اشتباه بود و لطفا قبول کن.

 

 :دهیسر تکون م یجد



درک  یتونیرو نم زیتو همه چ ری.اما حرکنمیقبول م_

 .یتا بفهم یمرد باش دیو با یستیمن ن یچون جا یکن

. شناسمیها من اشکان رو بهتر از تو م نیا یجدا از همه 

 خودم دفاع کنم. میو بذار از حر ریپس بهم خرده نگ

 

چقدر سخته بعد از  ایمن بودم؟ خدا میاز حر منظورش

و اخمو نگاهش  یحرف هاش همچنان جد نیا دنیشن

 کنم و حرفم رو بزنم:

 هنی. اما حرف من ایگیم یچ کنمیبگم درک م تونمینم_

رو که صد در صد از همون سالها  نتونیمشکل ب دیکه با

 دیجد یبهونه  کیهنوز به قوت قبل پا برجاست و فقط 

.در ضمن دیداشت رو حل کن ازیکه متاسفانه من باشم ن



مدت  نیکه در ا یهمون اشکان ههیامروز پسرخاله ات شب

به  خوامیبا من رفتار کرد و نم  بودهدوست و همکارم 

 بشم.  نتونیدار ب شهیمشکل ر یوجه قاط چیه

 

نسبتا  ینه ضربه ا ایشده  یعصب دونمیکه نم یحالت با

دستش و شمرده و بم  ریفرمان ز یرو کوبهیمحکم م

 :گهیم

که اگر از تو و احساست  زنهیتو روم لب م یوقت_

چه  فتم،یو به تته پته م زنمیمطمئنم چرا جلز و ولز م

کنم بهش بفهمونم  یتو رو قاط نکهیبدون ا تونمیم یجور

و  یمیکه مقابلش مثل همون اشکان قد یدختر نیا

 رسما نامزد منه. کنهیمارموز رفتار م



 

 :نیرو فرمان ماش کوبهیم دوباره

و  کنهیکه مثل همون اشکان رفتار م نهیمشکل منم هم_

 .... مویخودش تو بعد از شناختنم پش الیبه خ

 

 :رهیگیاوج م هوی صداش

نداشته باش و اصال  یموضوع کار نیتو به ا گمیبازم م_

 بهش فکر نکن.
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خود به  کنمیاون به موضوع نگاه م دیاز د یوقت چقدر

و بهتره همونطور که گفت اصال  دمیخود بهش حق م

موضوع نداشته باشم. اما اگر اتفاق امروز  نیبه ا یکار

 دوباره تکرار بشه.

 

 

تو صورتم  ایکه شد ب ی. هرچریدستم دلخور نشو حراز _

که قبال هم بهت گفتم  ی. همونجوراریبگو و به روم ب

. پس نذار به اون ارمیدلت رو بدست ب ستمیمن بلد ن

 .میمرحله برس

 

 :گمیو آروم م کشمیم یو خسته ا قیعم نفس



تمام  یریادگیبه  یکه کم کم شروع بکن هینظرت چ_

 ؟یستیبلد ن یدیشعار م که مرتب ییزهایاون چ

 

 

چرخه و  یرو به روش م ریمن و مس نینگاهش ب چندبار

 پرسه: ینامطمئن م

دلت رو بدست  دیو با یریاالن از دستم دلگ یعنی نیا_

 ارم؟یب

 

ذهنش رو  شتریو ب شتریاندازم تا ب یشونه باال م فقط

شروع کنه به  ییجا کیاز  دیکنم. به هر حال با ریدرگ

ادعا  یروز کیتخس که  یسر بچه پ نیا یریادگی



.در واقع شناسهیدخترها رو مثل کف دستش م کردیم

 رو شناخته که بهش ارادت داشتن. ییفقط دخترها

 

 پرسه: یسمتم و م گردهیبرم دوباره

  ه؟یاالن اونجور مونیفعل تیوضع یجد_

 

 نیاما ح هیچه جور یمنظورش از اونجور فهممینم

 امیبراش م یچشم گوشه نیماش ی شهیبرگشتن سمت ش

 ...یبدتر از اونجور یحت_

 

و  شهیم دهیحرفم رو تمام کنم. بازوم کش کنمینم فرصت

پاهاش و  یسرم رو خم کرده رو امیبه خودم م یوقت



حالت ممکن لپ هام رو به  نیرحمانه تر یداره با ب

 تونمینم یکه حت ی،جور دهیدست فشار م کیکمک 

و از دهنم خارج اووو ههیشب یحرف بزنم و تنها اصوات

 .شهیم

 

 رونیدستش ب ریخودم رو از ز کنمیکه تالش م همزمان

 :گهیکه م شنومیبکشم،م

که از دلت  دمیاالن اونقدر فشارت م زمیباشه عز_

 .ادیدرب

 

 



که انتخاب  یکیرمانت یادیمرد ز نیتو سرم با ا خاک

 کردم.
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شل و ولم که البته فقط خودم از  یهامخالفت  عالرغم

دم آپارتمانش و  میرسیشل بودنشون خبر داشتم ،م

به خاطر اون رفتار بچه گانه  مونمیم افهیهمچنان تو ق

 اش.



رحمانه اش  یام از فشار ب چارهیب یهم لپ ها هنوز

 و فقط خدا کنه جاشون نمونده باشه. کردیداشت درد م

 

 و...خان ریحر دیبش ادهیپ دییبفرما_

 

ساکت شد. همون  هویچرا  نمیسمتش تا بب گردمیبرم

و انگار  شهیم ادهیپ نشیکه از ماش نمیبیلحظه اشکان رو م

 بود. ازیمنتظر آ

 . نیا یعنیبرتر  شانس

 :گهیکه با اخم م کنمینگاه م ازیبه آ نگران

 نتتیمن بب یتو خونه  نکهیاز ا یترسیهنوز هم م ه؟یچ_

 و فکر بد بکنه؟



 

 "برم خوامیم"حق ندارم بگم  یعنی نیا

 :دمیسر تکون م کالفه

 ؟یآروم تر باش یکم شهینه،فقط م_

 شو. ادهیآرومم، پ_

 

 .شهیم ادهیو قبل از من پ گهیم

 سمتشون. فتمیبندم و راه م یرو آروم م نیماش در

مطمئنم  یول دادیرو نشون نم یزیچ چیاشکان ه صورت 

هاش اتمام سر صحنه،اومده تا با ازیبه خاطر رفتار آ

 یحجت بکنه. که به نظرم حقشه نگران پروژه و زمان



 رسمی. مدهیکارهاش هدر م نیداره با ا ازیباشه که آ

 کنارشون:

 سالم._

 

که بودن من وسط بحثشون کامال  گهیاشکان م نگاه

 :دهیاضافه است و جوابم رو هم ساده م

 سالم._

 

قصد حرف زدن نداشت.پس با همون لبخند  ازیآ انگار

 :گمیاره به سمت راستمون ماش



 امیداشتم فردا ب می.چون تصمیینجایچقدر خوب که ا_

قراره شام خودش پز  ازیباال آ میبر ای. بشتیدفتر پ

 بهمون بده.

 

 نیکه سنگ یازیبه آ یطوالن یپس از نگاه اشکان

رفتن سمت پله  نیو ح دهیسر تکون م کرد،ینگاهش م

 :گهیمجتمع م یورود یها

 حرف نداره. ازیدست پخت آ_

 

و  کشهیرو م فمیک ازیکه آ فتمیدنبالش راه ب خوامیم

 :کنمینفس هاش رو دم گوشم حس م یگرما

 اونقدر لبخند نزن لطفا تا من هم آروم باشم._



 

رو  ازیآ یاز وقت قایکه دق فمیو با استفاده از ک گهیم

خودش  یافسارم شده بود، جلو ههیشناخته بودم شب

 .کنهیم تمیهدا

بود و خدا کنه بحث از  یشدت عصببه  لحنش

 شیاون طرف تر نره چون واقعا آمادگ یچهارچوب کار

 رو ندارم. 

 

 

هم که انگار نه انگار  ازیو آ ستادهیپنجره ا یجلو اشکان

مبل دو نفره نشسته و منتظر به اشکان نگاه  یرو زبانهیم

 .کنهیم



اشکان دستپاچه شدم.  یمن به جا نشیاون نگاه سنگ با

 اومده بود. یچ یرفته کال برا ادشیانگار  چارهیب

 

 یبه بهونه  رمیگیم میو تصم کنمینگاهشون م مستاصل

تنهاشون بگذارم تا بتونن شروع  یدرست کردن قهوه کم

 کنند.

 

 

اشکان رو  یبه آشپزخونه صدا دهیحدسم ،پام نرس طبق

 شنوم: یم



 ریکه کارت کامال غ یدونیمطمئنا خودت بهتر از من م_

از  شتریکه ب یپالن هیلمبرداریبود.اون هم سر ف یحرفه ا

 حضور دارند. لمیف ینقش اصل گریچندتا باز

 .دونمیم_
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چه برسه به  ارهیلج من رو هم درم ازیو لحن آ جواب

 :رهیزود صداش باال م یلیکه خ یاشکان

 ... یدونیم نکهیبده چرا عالرغم ا حیپس توض_

که چرا هنوز هم دسته  یبد حیبهتره خودت توض دیشا_

 ؟یدیادامه م یو دار یرو ول نکرد یباز ی

 

کنار قهوه جوش  نتیکاب یتو دستم رو با عجله رو ماگ

لرزونم سر نخوره  یدست ها نیوقت از ب کیتا  ذارمیم

 و خورد بشه وسط آشپزخونه. نییپا

 

ثشون و برم وسط بح فتمیراه م یآن میتصم کی یط

 حرف هام رو بزنم. شهیهم یبرا کباری



 

رو  فمیکه ک یگره کرده تا کنار مبل یاون مشت ها با

 .رمیروش گذاشته بودم م

بزنه رو قورت  خواستیکه م یحرف دنمیبعد از د اشکان

آروم نگهش  کردمیم یکه از سع ییو با تن صدا دهیم

 :گمیدارم ،م

امروز  نیرفتارتون واقعا مسخره است و بهتره هم_

و قطع  دایرو پ نتونیب یمیاون مشکل قد ی شهید،رینیبنش

 .دیکن

 

چرخونم و ادامه  یهردوشون م نیاشارم رو ب انگشت

 :دمیم



هستم که دوتاتون به خاطرش  یدر ضمن نه من شادان_

اون پسر  گهیو نه شما هم د دیدچار سوتفاهم شده بود

 که دیموند شیچند سال پ یتجربه  یبچه سال و ب یها

 . تونیکار ی ندهیبه آ دیگند بزن یسر لج و لجباز

 

 یقدم ها یکه صدا شمیم کیقدم به اشکان نزد چند

 .کنهیپرت م هیثان کی یحواسم رو برا ازیمحکم آ

باالخره که  یبزنم برام سخت بود ول خواستمیکه م یحرف

 :زدمیم دی. بایچ

آدم تو  نیکه مهمتر رهینم ادمی چوقتیاشکان ه_

برام با  تیو دوست یو هست یمن بود یکار یزندگ



مشکل  شهیخوب م یلیو خ رمیارزشه. االن هم من م

 . دیبه من نداره رو حل کن یربط چیکه ه نتونیب

 

زده بودم و الل شدن اشکان  یدیآخرم رو تاک ی جمله

 خواستیدلم نم چیمن. چون ه یجواب بود برا نیبهتر

 یوبود رو جل ومدهین شیکه تا حاال فرصتش پ یبحث

 باز کنه.  ازیآ

 

 ازیآ ی نهیبه س نهیرو بردارم که س فمیبرم ک گردمیبرم

 یبگه با لبخند گنده ا یزیبخواد چ نکهی. قبل از اامیدرم

 :زنمیپچ م

 . گهیوقت د هی یشام خودت پز هم بمونه برا_



 

 :رهیاندازه و از جلوم کنار م یبه اشکان م ینگاه مین

 ییتنها ذارمیوب نمرو ببر.وگرنه دم غر نیماش چیسوئ_

 .یبر

 

 دیبه تائ یاشکان ادامه نده ،سر یجلو نکهیا یبرا فقط

راه  یخداحافظ ف،بدونیو پس از برداشتن ک دمیتکون م

 .یسمت ورود فتمیم

 

سرم  یاز باال ازیدر رو باز کنم دست بزرگ آ خوامیم تا

 :رهیگیروش قرار م



تا حرف هاش  یموند یکاش تو همون آشپزخونه م_

 رفت. یو م دزیرو م

 

 :گمیو پچ مانند م کنمیاخم نگاهش م با

 نیمشکل رو هم نیمن برات مهمه ا یاگر دلخور_

شام  یامروز حل کن تا بتونم بدون شک و دو دل

 دعوتت کنم خونمون.

 

 تو صورتم: کنهیخم م شتریرو ب سرش

 یبه نظرم اصال معن ریحر ؟یبهم بگ دیرو االن با نیا_

دارد رو  یو هر نکته مکان ییجمله که هر سخن جا نیا

 .یفهمینم



 

 یرو یبا همون اخم ها کنهیلبخندش وادارم م دنید

گونه اش رو مقابلم  هویو  ادیصورتم لبهام کش ب

 :رهیگیم

 .یریاقال بوسم کن بفهمم دلخور نم یشام که نموند_

 

 عقب: دمیم هلش

ته دلم  یزیچ یکه بهم داد یچپ راست یبا اون فشارها_

 راحت.  التینمونده خ

 

 تو صورتم:  ادیم دوباره



کل  خواستیدلم م مونییاول آشنا یاز همون روزها_

دستم جا بدم و محکم فشارش بدم.  کیصورتت رو تو 

 فک کنم عقده شده برام.

 

 نیگفتن ا نیبه اون دندون قورچه کردن هاش ح دهیترس

و  کنمی، نگاه م ستانهیمثال عاشقانه و کامال ترور یجمله 

 :گمیم

 .یدیقتلم رو کش یاز همون اول نقشه  یتره بگبه_

 

و بازهم گونه اش رو مقابلم  کنهیو درشت م چشمهاش

 : رهیگیم



ات رو انجام  فهیگفت آره.االن هم تا وظ شهیهمممم م_

 .یبر ذارمینم ینداد

 

اندازم. انگار واقعا  یراهرو م ریبه مس ینگاه مین متعجب

 برم. گذاشتی،نم کردمیتا بوسش نم

 

 یو بوسه ا ذارمیگونه اش م یلبهام رو رو عیو سر تند

 :رهیگیکه با دست گردنم رو م زنمیرو هوا م

 محکم تر._

 

محکم تر رو نشونش  یواقع یداشت با دندون هام معن جا

 .شدیاما متاسفانه وجود اشکان مانعم م دادمیم



 نییاون پا یکه دل خودم هم نفس راحت یجور نباریا

و فورا نگاه از اون  وسمشبیو محکم م قیعم کشه،یم

 تا در رو باز کنم. رمیگیسرمستش م یچشمها
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 یراو

 

 



نوش  شیکه چند لحظه پ یبوسه ا یاز مست یلبخند با

 یلیاشکان خ دنیو د شهیجان کرده بود، وارد سالن م

مهمون  یدیشد یزود لبخندش رو پاک و اخم ها

 .نهکیصورتش م

 

پشت  یویحرف از کنارش که همچنان رو به و بدون

سمت آشپزخونه و همراه  فتهیبود، راه م ستادهیپنجره ا

 .گردهیکامال تلخ برم یقهوه  یدو ماگ حاو

 شهیش زیم یرو گذارهیماگ ها رو پر سر و صدا م عمدا

 :گهینشستن م نیو ح یا

رو  یاومد نجایکه به خاطرش تا ا یو حرف نیبش ایب_

 بگو.رک 



 

رو  قایو دق ادیو م گردهیبرم یقیپس از نفس عم اشکان

 .نهینش یپسرخاله اش م یبه رو

جواب  دنشیو قبل از نوش دارهیرنگ و برم یمشک ماگ

 :دهیرو م ازیآ

از  شهیو مثل هم ومدمیدعوا ن یباشه من برا ادتیفقط _

 بندم. یم یهر اتفاق یرو به رو ریطرف خودم دارم مس

 لیدل یهستم که ب یآدم بده ا شهیو من هم مثل هم_

. ستین نجایا یدنبال دعواست.بسه اشکان االن که کس

با  یآدم قربان کیاونقدر نقش  میخودمون یحداقل وقت

 نکن. یدل بزرگ رو باز کی

 



جمع شده از طعم  یماگ قهوه رو با صورت اشکان

 . گردونهیزهرمارش سرجاش برم

وهم که من ت نیباور ا یرو ییخوایم یتا ک ؟یتو چ_

 ؟یدشمنتم خودت و همه رو گول بزن

 

 یو آروم قهوه اش رو م لکسیبرعکس اشکان ر ازیآ

که آروم  یسکوت کنه تا اشکان دهیم حینوشه و ترج

 و بزنه. شیاصل ومد،حرفشیبه نظر م بیبودنش عج

  

روزها رو هم پشت سر  نیمن و تو بدتر از ا ازیآ_

 که... شمینم نی. منکر امیگذاشت



 چی.هیبذار یه همچنان اون موضوع رو نگفته باقبهتر_

 متشنج بشه. نمونیجو آروم ب خوادیدلم نم

 

 یداخل یرو با گاز گرفتن گوشه  تشیعصبان اشکان

 :رهیزبونش رو بگ یجلو تونهی.اما نمکنهیلبش،کنترل م

اونقدر برات سخته که من قبل از  تیواقع دنیشن یعنی_

 تو اون دختر رو....

 ندهیرفاقت و آ کنمیدارم تالش م ینیب یاشکــان نم_

 و حفظ کنم؟ میداشته باش میتونیکه باهم م یکار ی

 

دست چپ پسرخاله اش که  یبه انگشتها رهیخ اشکان

که واقعا داشت خودش رو " کنهیزانوش بود فکر م یرو



ها به بودن اون دختر تو  نیو ممکنه ا کردیکنترل م

 "ربط داشته باشه؟ شیزندگ

 

 یادیفورا در جواب نگاه ز ازیکه آ نهزیم یپوزخند

عمرشون رو با هم  شتریکه نصف ب یپسرخاله ا یخوانا

 :گهیبزرگ شده بودن ،م

تا آسمونه و  نیزم ریاشتباه نکن تفاوت شادان با حر_

 نکهیو ا یدونیرو بهتر از من م نیخوشبختانه خودت هم ا

 یستیمن با یتو رو ینجوریا یاون موقع ها تو نتونست

 تفاوت بوده. نیهم

 

 :فرستهیم رونینفس خسته اش رو ب اشکان
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 ستیکدوممون ن چیه ندیشخم زدن اون گذشته خوشا_

بازم.  یدلم رو به تو م یو انگار من هربار انتخاب ها

 دوارمیو ام رمهیتقد نیکه ا کنمیقبول م یگرچه سخته ول

 دوست دختر و... کیز رابطه اتون فراتر ا

 یفشرده کم یها یلمبرداریف نیفراتر رفته.منتظرم ا_

 با بابام حرف بزنم. زیسبک بشن و برم تبر

 



 پرسه: یو م کنهیپس زدن تعجبش نم یبرا یتالش اشکان

 اجیاحت یشتریب تیجور مسائل به جد نیا ؟یمطمئن_

 زمان بده به خودتون. کمیداره پسر. 

 

بدبخت و در  زیم یرو کوبهیم شده رو یماگ خال ازیآ

 :گهیو م کشهیکه خم شده نگاهش رو باال م هیهمون زاو

کنه  حتمیمسئله نص نیکه بتونه در مورد ا ینفر نیآخر_

 .ییخود تو

 

 : کنهیاشکان اخم م نباریا

دوست و همکار  شهیگفت ما هم ریکه حر یهمونجور_

موضوع برات بشه دغدغه و مشکل  نیپس نذار ا میمونیم



من برادرتم و  یزیکه قبل از هرچ اریب ادتی. یرفک

و  تیشخص یمسائل رو دارم و برا کیمطمئنا قدرت تفک

 غرورم ارزش قائلم.

و رو به اون صورت پر از  شهیاز جاش بلند م کبارهی به

 :دهیادامه م ازیخرص آ

با شادان  ریحر یاالن خودت گفت نیدر ضمن هم_

 تفاوت داره.

 

محکم  نکهیا دیشد لیو م شهیهم از جاش بلند م ازیآ

بکوبه تو دهن اشکان رو با مشت کردن دست هاش ته 

و کوتاه  کنهیرنگش،سرکوب م یشلوار کتان مشک بیج

 :گهیم



 ...پسرخاله.خوامیرو م نیمنم هم_

 

گفتن پسرخاله پر از منظور بود و اشکان  یبرا مکثش

 فتهیبود که راه م دهیخوب منظورش رو فهم یلیهم خ

 :گهیو م یودسمت در ور

 یرو شروع م یلمبرداریزودتر ف یفردا کم_

 باش. شنیلوک م،سروقتیکن

 

تا کنار در  رهیو دنبالش م دهیفقط سرتکون م ازیآ

 . یورود

و ناخودآگاه  فتهیاش م هیو توص ریحر ادیراهرو  دنید با

 :شهیلحنش آروم تر از قبل م



واکنش  نکهیکه افتاد قبل از ا یهر اتفاق ایاشکان ب_

 میطونیش یما همون پسرک ها میاریب ادیبه  م،یشون بدن

شدن خونمون،  یکردن کف دستمون و قاط یکه با زخم

 .میبه هم داد یبرادر مانیپ

 

 یو دست راستش رو مقابل اشکان ساکت و کم گهیم

 . رهیگ یهم متعجب،م

و  دهیدستش فشار م نیرو ب ازیدست آ یاز مکث پس

 :زنهیلب م یکنار لبخند کمرنگ

 . ارمیم ادمی_

 

 



 

بره اتاقش که  فتهیراه م یبا حس بهتر رهیکه م اشکان

خودش و در واقع اون  یکنسول نگاهش رو ی نهییتو آ

 نیریتونست حس ش یقسمت از صورتش که هنوز هم م

رو احساس کنه، مکث  قیهمون لمس کوتاه و عم

 . کنهیم

االن بهش زنگ بزنه و بفهمه  نیهم خواستیم دلش

رو با  نیماش چی. نتونسته بود قانعش کنه سوئنه ای دهیرس

شدن مداوم دلش  نییباال پا نیخودش ببره و انگار ا

 بود. یاسمش نگران

 .کردیرو به خاطر مسخره م هیبق شهیکه هم یحس همون
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 ریحر

 

 

 یها تیسا نیاز تو ا کبارهی یکرد یخب صبر م_

ازدواج دو  یبرا اریبس تیو تهن کیتبر بخونم یخبر

 یدار ی....زهرمار به چریو حر یخان ازیگل ناشکفته آ

که من  یاون همه سوخت ایهات  ییوفا یبه ب ؟یخندیم



رو بچه ام االن زهرش  شتیسر رفاقتت دادم؟ ببند ن

 اون تو. ترکهیم

 

مبل و به  یرو شمیو رسما ولو م زنمیاز قبل قهقهه م بدتر

 :گمیزور م

 ..کدوم. چیبه ه_

 

که  کنهیدست به کمر و اخمو داره نگاهم م همچنان

 :دمیادامه م

 خنده دار شده با اون شکم قلمبه. یلیات خ افهیق _

 

 :نهینش یو سمت راستم م ادیم یال



 هیبهتر یسس قرمز خودت سوژه  ههیشب ی افهیفعال ق_

 دنمیام خند یکه اونقدر عصب فی.اما حدنیخند یبرا

 .ادینم

 

 به باد زدن خودم: کنمیشالم رو باز و شروع م یها بهل

که  یطبق قول یمن که گفتم هنوز خودم هم هنگم. ول_

 نفر اومدم به خودت بگم.  نیدادم اول

 نفر بعد از همه. نیآره جون خودت. اول_

 عاشق شدم. گمینزن تو ذوقم بابا دارم م یال_

 نی. بعد ایکوه که نکند نمیبب نییپا اریصدات رو ب_

استفاده  شهیاز اون دل خاک خورده م یدیهمه سال فهم

. هرچند با اون یشیذوق مرگ م یکرد دار یبهتر یها



از ذوق  ینجوریکه خر زده به بختت منم بودم ا یلگد

 .شدیلبهام دو دور باز م

  

 :کنمیکش اومده ام رو به زور جمع م یلبها

 مادر بد. یبگ کیبهم تبر ییخواینم_

 و حامد قبول کرده؟عم یجد یحاال جد_

 

 :گمیذوق زده م دوباره

پنجشنبه  نیهم یرو برا ازیآره، خودش زنگ زد و آ_

 به صرف شام دعوت کرد.

 

 :زنهیم یلبخند بزرگ نباریا



 یزندگ جاناتیقسمت از ه نیخوشحالم که باالخره به ا_

دختر و زن و  یکل کنهیآدم فکر م ی. هرچند وقتیدیرس

شوهرت رو با عشق نگاه  یعکس ها رزن،یپ یو حت وهیب

 .ستنیا یتنت راست م یموها کنند،یم

 

 :گمیم الیخ یب

و در واقع  ستمیمسائل حساس ن نجوریمن مثل تو رو ا_

 .ستمین ضیمر

باشه  یجذاب ی کهیت نیآره جون خودت. آدم زن همچ_

 جور مسائل حساس نباشه؟ نیا یو رو

 



و  دمیقورت م یال یآب دهنم رو از تصور حرف ها هوی

 :کنمیبحث رو عوض م

 یها رو ولش کن. چقدر مونده فندق خاله رو بذار نیا_

گرم کردن  یچون روت حساب کردم برا ن؟یزم

 مراسمم.  یقسمت فوران شاد

مادر با ابهتم نه  کیبه بعد  نیمن از ا زمیمتاسفم عز_

 یبه جا م یها اثر هنر یکه تو عروس یجکیاون مل

 گذاشت.

 

 یو م میگیم یتا دم غروب ه خنده و ریز زنمیم دوباره

 .میخند



رو به روم  ییها تیوسط حرف زدن هاش واقع هرچند

اما باز هم خوب بود  کردیم تمیآورده بود که داشت اذ

 دو هفته. نیبعد ا دنشید

 

نگفته  میتا حاال مستق ازیداره که آ یتیچه اهم اصال

که از دلش خبر دارم و  نهیدوستم داره و عاشقمه. مهم ا

 خراب تر از دل منه. دونمیخوب م

 یقبل از خواب زنگ زد و با اون صدا شبید نیهم

و  جانیه فهممیتازه م"پچ زده بود که  شیآروم و لعنت

 شتریکه دلت ب یبه خونه و زنگ زدن به اون دنیذوق رس

 "یچ یعنیخواد،یاز همه م

 387_پارت#



 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 

همزمان  تونهیم یچه جور ازیاالن استرس گرفتم که آ از

 رو بده.  ییبا هم جواب بابا و دا

 بیس قهیکه دارم با سل یدر حال یول هیادب یب دونمیم

مشغوله ،  نکیو مامان مقابل س کنمیخالل م ینیزم

 :گمیم یناراض

 د؟یرو هم دعوت کن نایا ییمامان الزم بود امشب دا_

 



اره مشغول اندازه و دوب یبهم م ینگاه مین یظیاخم غل با

 :دمی. آروم تر از قبل ادامه مشهیکارش م

 ...ازیخب...مامان آ_

 

 یو پس از پوف کالفه ا کنهیبه کل اللم م زشیت نگاه

که صداش  زنمیدستم رو برش م ینیزم بیپر حرص س

 شنوم: یرو م

نباشه به کامران  نیسنگ ادیجو ز نکهیبابات به خاطر ا_

چون کامران  یر کنخدا رو شک دیگفته. تازه با رایو سم

 طرف توئه.

 



 یاحتمال تیمظلوم یبا مامان بود.اما باز هم دلم برا حق

بودم  یسوزه و چه هول و شوهر دوست یمقابلشون م ازیآ

 و خبر نداشتم.

 

 ؟یپوش یم یچ_

 

 :گمیکنار گذاشته بودم اما م یرنگ یو شلوار آجر کت

 خوبه بپوشم؟  یبه نظرت چ_

که کنار  یار آجراون کت و شلو دونم،فقطینم_

 رو نپوش. یکذاشت

 

 :کنمینگاهش م وارفته



 چرا؟_

 یبرا نیکنارش و ا یکن شیآرا یحساب دیچون با_

انتخاب  گهید زیچ هی. برو ستین یامشب انتخاب خوب

 کن.

 

 :شمیو از جام بلند م کنمیقاچ رو هم خالل م نیآخر

 چشم. _

 

از آشپزخونه خارج بشم مامان دوباره  نکهیاز ا قبل

 :پرسهیم

با  ایپسره مرغ رو سرخ کرده دوست داره  نیا ریحر_

 سس؟



 

مامان. حاال سس مرغ رو هم  یها استیس نیاز ا امان

مچ من رو  خواستیم الشیدرست کرده بود و به خ

 رفته منم دختر خودش بودم. ادشی گهی. درهیبگ

 :گمیم متعجب

 .دونمیمن چه م ه؟یچه سوال نیوا مامان ا_

 

 :گمیو دوباره م رهیگیه اش رو ازم مشد زیر یها چشم

 زنگ بزنم ازش بپرسم؟ ییخوایم_

 

 :رهیگیتو دستش گارد م ریبا اون کف گ فورا

 . رسنیم نایا تیی. برو آماده شو االن دایکرد خودیب_



 

هرجور "و پس از گفتن  دمیامو به زور قورت م خنده

از خودم  هویو  رونیب امیاز آشپزخونه م "یراحت

 شتریرو ب ییچه غذا ازیآ یدونیتو م ریحر اصال"پرسمیم

 "دوست داره؟

 دونستمیکه در مورد ذائقه اش م یزینه. تنها چ راستش

فقط آب جوش  یدنیخسته است نوش یبود که وقت نیا

 تا بتونه بعدش راحت بخوابه. خورهیم یخال

 به هم؟ میگیم یچ میزنیهمه ما شبا حرف م نیا پس

 

 :دمیوار جواب خودم رو م بندم و زمزمه یاتاقم رو م در



آروم و خسته  یصداش وقت یاصال مگه اون خش لعنت_

 گه؟یم یچ نمیمن تمرکز کنم بب گذارهیم زنهیحرف م
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مرتب دوتا انگشت اشاره و وسطش رو مقابل  ییدا 

حواسم بهت هست. اما مگه  یعنیکه  رهیگیچشمهاش م



بابا به  یسابقه  یب تیجد نیجرأت دارم مقابل امن 

 بندازم؟ ینگاه می، ن کهیزده بود نزد امکیکه پ یازیآ

و  ستمیا ی.قبل از همه تو جام مادیکه م فونیآ یصدا

روم، خجالت زده آب  گردهیهمه نگاهشون برم یوقت

 .دمیدهنم رو قورت م

 یبه نشونه  یسر ییمن نگرانم. دا دیدرک کن خب

 زیر یقورباغه  نکهیا نیو ح دهیم تکون متاسف برا

 :گهیتو بغلم ، بلند م گذارهینقشش رو م

 .کنمیمن باز م_

 

 یام. بو نهیبه س چسبونمیتو بغلم رو م یکوچولو

 یصدا یوقت یول کنهیاز استرسم و کم م یکم نشیریش



و  دمیدارم فشارش م یادیز فهممیم شهینق نقش بلند م

و اون  کشهیم رونیلم بآروم پسرش رو از تو بغ رایسم

 "بچه ام رو یکشت" گهیداره م شیلبخند مصنوع

سمت  فتمیو راه م رمیخودم رو بگ یجلو تونمینم گهید

و  ییموضوعات مربوط به آشنا ی.جدا از همه یدر ورود

 .شدیمهمون من حساب م ازیحرف ها ،امشب آ نیا

آپارتمان رو باز کرده  یکه همون لحظه در ورود ییدا

 دهیاندازه که پرو پرو ناد یاخمو بهم م ینگاه میبود، ن

 برم جلوتر. خوامیو م رمیگیاش م

ام سرجام  چارهیب یپدر مامان از بازو یب شگونیخب ن اما

 شنوم: یو صداش رو دم گوشم م کنهیم خکوبمیم

 .ریبه خودت مسلط باش و آروم بگ شتریب یکم_



 

که  ییسمت دا گردمیو دلخور برم رمیگیفاصله م ازش

 یرعناش تو اون کت و شلوار سرمه ا یقد و باال دنید

رو  ی، اخم و دلخور یچه رنگ دونمینم راهنیرنگ و پ

 . زنهیصورتم پس م یاز رو

و  دهیدست م ییبا دا یلبخند چیالبته بدون ه مودبانه

و سپس نگاهش  دهیرو م شییجواب خوش آمدگو

که برعکس چند  یمیمن و مامان نس یرو گردهیبرم

 .زدیفرشته داشت لبخند م کی ههیشب شیلحظه پ

متعلق به  هیثان کیچهره در ج رییشک اسکار تغ بدون

زن به ظاهر مهربون کنارم بود که آروم و با  نیهم

رو  دیو سف یآب یحالت اسلوموشن داره دست گل رزها



از  یکیاالن  نیهم ازیو انگار آ رهیگیم ازیاز دست آ

 امشبش رو گرفت. یمثبت ها

 

من فقط تک  یدست گل که چشم ها یگی حتم اون به

 متعلق به منه. نهیبیگل رز قرمز وسطشون رو م

 

جلوم  پیمرد خوشت یچشم ها دهیمامان اجازه م باالخره

باالخره جنتلمن  ینگاه آقا میو اون ن نهیمن رو هم بب

کردن اون  میتقد یکسب اجازه برا یعنی ییشده به دا

 گلها به بنده.



نشون داد چون فقط به صاحب  یچه واکنش ییدا دمیند

جلو و  برمی. دست هام رو مکردمیگل ها داشتم نگاه م

 :زنمیآروم لب م

 .یخوش اومد_

 

زود دستش رو که لمس  یلیو خ زنهیم یمحجوب لبخند

 .کشهیو پس م میبا هم داشت یکوتاه

بگه تا حاال دستش بهم نخورده. عقب  خوادیناقال م یا

 . ییرایکنند سمت پذ شییراهنما ییتا مامان و دا کشمیم

 قیو عم کنمیم کیتو بغلم رو به صورتم نزد یها گل

قرمز  ی. بدون شک وجود اون تک شاخه کشمینفس م



 یداره و هرچ ییمعنا دیاون همه گل رز سف نیرنگ ب

 که هست من دوستش دارم.

 گل ها رو هم ...دوست دارم. صاحب
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اصال  ازیکه تصورش رو کرده بودم آ یزیچ رعکسب

باز کرده  ییکه دا یبحث لکسیر یلیو خ ستیمظلوم ن

 رو دستش گرفته.



تو بحث و من هم بعد از  کنهیشرکت م یهم گاه بابا

شربت به خواست خود بابا، کنارش  ینیگردوندن س

 تیبعد از شخص نیمبل دو نفره نشستم و دارم به ا یرو

 .کنمیبود بشناسم، فکر م ومدهین شیکه فرصتش پ ازیآ

 

در مورد  ییو سوالها زیبه تبر رسهیکم بحث م کم

 توسط بابا. ازیآ یخوانواده 

 یاز منطقه ا لیاص لیا کیبه  گردهیبرم تشونیاصل ایگو

 .ییروستا

شده و  نیزن گرفته شهر نش یپدربزرگش وقت البته

 بودن پدر و مادرشه. لیفام نهایا یجالبتر از همه 



که حواسم  کنهیم انیها رو ب نیداره ا نیریش ونقدرا

 . کنمیچقدر مشتاق دارم نگاهش م ستین

 

 :نهینش یبازوم م یبابا رو دست

 .نهیرو بچ زیپاشو به مامانت کمک کن م رمیحر_

 بله چشم._

 

 .نمیبیمامان رو لبخند به لب م رسم،یآشپزخونه که م به

 :گمیم یخوشش اومده و با چرب زبون یعنی نیا

 کنم برات مادر من. کاریچ_

 



وسط  زیم یرو یو اشاره به ظرف غذاها ادیخودش م به

 :گهیآشپزخونه ، م

 . زیم یرو نشونیبچ قهیببر قشنگ و با سل_

 

و همون لحظه مامان آروم  دارمیمرغ رو برم یها ظرف

 :گهیم

 .یاریدرن یباز یحواست باشه دست و پاچلفت_

 

 یلیرو خ زیو م رمیم و امیو تند تند م دمیتکون م یسر

 نیرفت و آمدم ب نیوسط هم ح نی. انمیچیم بایز

سه تا  یصورت ها تیآشپزخونه و سالن،حواسم به جد

 هستش که اونجا نشسته بودن. یمرد



 .گنیم یدارن چ یعنی ایخدا

موضوع  گفتیاونجا بود و بعدا م رایسم ییاقال زندا کاش

 بوده.  یچ

 بود. مشغول خوابوندن کوچولوشون چارهیب

 

  نکیس یرو گذارمیتو دستم رو م ینیس

 تمام شد مامان. برو صداشون بزن._

 .کنهیزده خودش خبرمون م امکیصبر کن بابات پ_

 

 :گمیشروع شده. نا آروم م یبحث اصل یعنی ییوا یا

 .میمن و تو هم بر ایمامان ب_

 



چقدر نگرانم که بدون حرف سر  کنهیدرک م انگار

و سکوت  ششونیپ میگردیرمو کنار هم ب دهیتکون م

 .کنهیم میکامران عصب ییدا ییهوی

 دمیآخرش رو شن ی.جمله یکردیحرفت رو تموم م خب

دخترش رو  یحق نگران شدن برا یهر پدر"که گفت 

 "...یا یبکن دیکه االن با یداره و کار

 جمله اش. یمن و مامان استپ زده بود رو دنید و 

 

 پرسه: یه مامان مرو ب مینیما بش نکهیقبل از ا بابا

 خانوم؟ دیدیرو چ زیم_

 



 یازیآ شی.چون تمام حواسم پگهیم یمامان چ شنومینم

هستش که پس از بلند شدن دستمال مچاله شده رو 

با هم چشم تو چشم  یکتش و وقت بیتو ج گذارهیم

 .زنهیلبخند نم میشیم
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 یراو

 

 



 یکه تو اون لباس ها یو نگران دخترک هرینگاه خ دنید

 یادیشال ز ریشونه اش ز یرو سیکنار گ دیسبز و سف

بود  یآورد،کاف یاش درم نهینازک، داشت دلش رو از س

رو  ییدا یاز اون آقا دهیخط و نشون شن یتا هرچ

که  یرد شدن از کنارش در حال نیفراموش کنه و ح

 :زنهیپچ م رومحواسش به افراد جلوشونه ،آ

 خوشرنگ. یبا موها یریحر یعنیرنگ سبز _

 

بود،  شییهوی جانیکه صد در صد از ه ریکوتاه حر نیه

و در  رهیبه خودش بگ یجد ینگاه ازیآ شهیباعث م

 بگه: کردیکه برگشته بود و نگاهشون م میجواب نس

 مبل. ی هیفکر کنم انگشت پاش خورد به پا_



 

 :دهیادامه م ریرو به حر و

 ن بود راه رو بسته بودم.م ریتقص دیببخش_

 ها...نه... خوبم.._

 

کف دستش وسط  دنیبه کوب یبیعج لیکه م مینس

راه رو با دست  حیداشت،با همون لبخند مل شیشونیپ

 :دهینشون م

 .فتهی. شام از دهن مدییشما بفرما_

 

 .گذرهیم میو از کنار نس دهیمودبانه سر تکون م ازیآ

 



 یبه نگاه عصب هریو خ دهیآب دهنش رو قورت م ریحر

 :زنهیلبخند م مینس

 نبو... یزیمن خوبم مامان چ_

خونه  دمانیچ د،یکش یباشه کار که به خواستگار ادمی_

 نیوقت ح هیوسط بزنم  نیاتوبان ا کیرو عوض کنم و 

 .یآوردن خودت رو بهشون ثابت نکن ییچا

 

 :دهیادامه م یو پس از چشم غره ا گهیم

بچه خوابوندن  یبهونه  رو هم صدا بزن به رایبرو سم_

 رفته چرت بزنه.

 

 :ادیاز پشت سرشون م رایسم یلحظه صدا همون



تا  شیبخوابون یخودت بر دمشیم نباریعمه خانومش ا_

 داره. یچرت زدن کنار برادرزاده ات چه لذت یبفهم

 

تا خنده اش  رهیگیلبش رو گاز م یگوشه  ریحر

، رو خوب گرفته بود رایسم یکه طعنه  می.نسرهینگ

و جواب  منیسمت نش دهیرو جلو خودش هل م ریحر

 :دهیرو م رایسم

 دارمیاون طفل معصوم ب ارمیاالن به روت ب ستیخوب ن_

تو بغلت به  یچه برسه وقت ادیکه هست صداش درنم

تا خوابه شامت رو  میچرت زدن افتاده بود. پس فعال بر

 .یراحت بخور یبتون

  



کنترل  هتونینم گهیکش اومدن لبهاش رو د ریحر

 شهیدود م مینگران نه،یبیرو هم که م رایسم یکنه.خنده 

 هوا.  رهیم

جواب  یرو ب چکسیحرف ه مینس دونستنیم همه 

 .گذارهینم

 

 ازیآ دنیبا د ریرسن،حریساکت که م یادیز زیدور م به

حال پر از حسش  نیو در ع یعاد یجمله  فتهیم ادشی

 رو.

 ریوب زخ یلیکه بتونه خ ییجا زیم ینییپا قسمت

خودش  یو جمله اش رو برا نهینش یم ره،ینظرش بگ

 کنهیتکرار م



 "خوشرنگ یبا موها یریحر یعنیرنگ سبز "

 

 

 یو لبخند پر از تشکر رایدست سم دهیساالد رو م ظرف

 رایبودن و سم دهیرس ی. قبل از غروب وقتزنهیبهش م

گفته بود  ریو حر نتشیرفته بود تو اتاق تا بب میمستق

 قهیو جل زیداد اون ست شوم شنهادیبپوشه.پ یچ دونهینم

رو بپوشه چون معتقد بود با رنگ سبز  دیسبز و سف ی

 .شهیفوق العاده م
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 .امیدستم به خودم م ریشدن بشقاب از ز دهیکش با

 

ظرف و با  نیا یساعته دار کیحواست کجاست؟ _

. خشک که چه عرض کنم یسابیدستمال تو دستت م

 سوراخ شد.

 

رفته بودند و داشتم تو جمع و  ازیها و منجمله آ مهمون 

.اما ذهنم کردمیجور کردن آشپزخونه به مامان کمک م

 بود. ازیبعد از شام بابا و آ یحرف ها ریتماما درگ



خوانواده ها حرف زد،  ییبازهم در مورد آشنا ازیآ یوقت

با  شتریفرصت بده ب دیال بافع"گفت  میمستق نباریبابا ا

تر از بابا جواب داده بود  یجد ازیو آ "میهم آشنا بش

که هم رو  میفرصت داشت کسالهی بایتقر ریمن و حر"که 

 ییمدت آشنا نیهم حاصل هم میتصم نیو ا میبشناس

بابا  یکامران به جا ییبابا سکوت کرد و دا "هستش

 رو داد.  ازیجواب آ

و  ریگفت حر یمیر صمپررو عمدا اونقد ی پسره

غلط  کسالهی ما که همه دست کف گذاشت  گذاشت

 .میاضافه خورد

 



وحشتناک بابا بعد از رفتن  یاز اخم ها ستین الزم

مامان  یمهمون ها بگم. االن هم نه که نگران خستگ

باشم. فقط جرأت ندارم برم تو اتاقم. چون امکان داره بابا 

که  ییا حرف هارو ب زشیتند و ت یو اون اخم ها ادیب

بکوبه تو  کنه،یصد در صد االن داره روشون فکر م

 صورتم.

 

 یرو کنمیحوصله دستمال رو پرت م یبه مامان،ب رهیخ

 :زنمیآشپزخونه، پچ م یبه ورود ینگاه میو پس از ن زیم

چه جور  یکنی..فکر میدر مورد آ هیمامان نظرت چ_

 ه؟یآدم

 



تمالش رو اندازه و اون هم دس یبه پشت سرم م ینگاه

 زیم یرو گذارهیم

قبل از  حیمودبانه و صر یلیخ نکهیو ا ستین یپسر بد_

بده، خوانواده اش رو  حیخودش رو بهمون توض نکهیا

 .هیثابت کنه که پسر خوب تونهیقرار داد،م تیاولو

 

و با ذوق سر تکون  کنمیرو فراموش م میزود کسل یلیخ

 :دمیم

که اصال در  هتشیهمون بعد از شخص نیمامان ا قایدق_

 دنی. در ضمن هربار دادیاش نم افهینگاه اول به ق

 ...یفهمیم شتریو ب کنهیم زتیرفتارهاش سوپرا

 



و  کشهیم رونیسمت چپم رو ب یبابا که صندل دنید با

 یو حت سوزهیزبانم خود به خود م وزی،ف نهینش یآروم م

 .کنمیرو هم حس م شیسوختگ یبو

 

که بابا از بعد  گهیم مامان ثیخب یخنده و چشمها اون

بوده و چه  نجایآشپزخونه ، ا ینگاه کردن من به ورود

دونست  یخوب که خودش رو نشون داد.وگرنه خدا م

 .برسه کجاها به  قرار بود بحثمون

 

پسره هم  نیکه تو هم با ا دیفهم شهیاز حرف هات م_

 .ینظر

 



خب به نظرم  یول "قایبله دق"داره در جواب بابا بگم  جا

 .ارمیه سکوت کنم و همچنان سرم رو باال نبهتر

 :دهیبابا رو به مامان ادامه م نباریا

 نیکه ا ندهیآ یهفته  یپنجشنبه  یتو موافق یعنی مینس_

 هییآشنا یبرا انیب میداشت بگ دیپسره اونقدر روش تاک

 ه؟یاول

 

 :کنهیبر من،مامان هم متعجب به بابا نگاه م عالوه

 حد عجله ... نیاحامد؟ به نظرم تا  یمطمئن_

 .فکر اونجاش رو هم کردم.یبگ ییخوایم یدونم چ یم_

 

 ناخودآگاه لبهام کش اومده. فهممیاخم مامان م با



 دیبحث رو با نی. به نظرم اگذارمیم نییسرم رو پا فورا

بلند شدن،  نیخودشون ادامه بدن.پس ح نیب ییدوتا

 :زنمیآروم لب م

 .ریشب بخ_

 

و در عرض چند  شنیعم نممان چکدومشونیه خوشبختانه

و فورا  میبرم سمت گوش یاتاقم و هجوم م رسمیم هیثان

 :کنمیم پیتا

 ندهیآ یپنج شنبه  یکه کرد یاریبس یضمن تالش ها"

 "به اسم خودمون رزرو شد

 



و پس  فتهیصفحه م یکه اسمش رو کشهیطول نم یلیخ

 :دمیبه در اتاقم جواب م ینگاه میاز ن

 جانم._

ازش  یزیرو خوندم اما چ یکه فرستاد یامیپ نیا ریحر_

 بود؟ ی. منظورت چاوردمیسردرن

 

. دهیخواب یکه داشته م گهیآروم و رگه رگه اش م یصدا

 :زنمیدلخور پچ م

 ؟یبخواب یخواستیم یبه من زنگ بزن نکهیبدون ا_

 امی. جدا از پیرو هنوز چک نکرد تیگوش یعنی نیا_

نگ زدم که ز یریبار تصو ۵از  شتریکه فرستادم،ب ییها



 یجواب نداد یول نمتیتو اون لباس ها بب ریدل س کی

 برد. یتو دستم بود داشت خوابم م یکه گوش یو در حال

 

. بلند نهیبب تونهیپر از ذوقم رو نم یخوبه که خنده  چه

دور سقف  یو پس از روشن کردن هالوژن ها شمیم

 :گمی،م

و خبرم رو چشم تو  رمتیبگ یریپس قطع کن تصو_

 ت بدم.چشم به
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نشون بدم و  یتوجه ستیشال سرم ن نکهیبه ا خوامینم

و  کنمیشونه ام مرتب م یرو رو سمیوسواس گونه گ

خودم زنگ بزنم برام  نکهیقبل از ا شیریتماس تصو

 .ادیم

 

و  نهینش یکه همون لحظه م نمشیبیو م دمیم جواب

 .کنهیم منگاه قیبدون حرف دق

تا  رمیگیرو با فاصله م یو گوش کنمیمنم کمکش م خب

 .نتمیبب ریدل س کیبتونه به قول خودش 

 



که امشب با  ییها یبه مردونگ شمیم رهیخ متقابال

 شهیوقارش مقابل خوانواده ام نشونم داده بود. کاش هم

 یپر از حس و حال خوب دلدادگ ینجورینگاهمون ا

 . ایباشه خدا

 

که برام  یپیاز ت برمیم ضیه من دارم فک یهمونجور_

 .دمیرو بده گوش م ،خبرتیزده بود

 

 :زنمیم ی،چشمک میو دو دندون یاون لبخند س کنار

تا هوش ناخودآگاهت رو  یبزن یحدس هی ییخواینم_

 بسنجم؟

 



 :کنهیهاش رو گرد م چشم

 نجایا ییایب یلمبرداریقبل از برگشتنم از ف ییخوایفردا م_

 ؟یکن زمیو سوپرا

 

 :دمیتکون م یسر

 باهوش. یخسته نباش_

 

 :زنهیاون لبخند م نباریا

 دونمینم یزیچ کنمی.حاال من تظاهر میسالمت باش_

 نگران نباش.

 نیپنجشنبه و ا نیا یبابا کوتاه اومده و اگر دوست دار_

 حرف ها اهم اهم بسم اهلل.



 

 اصل مطلب رو بگم. میمستق نتونستم

 ازیآ یو به آن زنهیحرکت فقط پلک م یلحظه ب چند

 :کنهیم انیمکار درونش رو نما

 تیخواستگار امیهرچه زودتر ب ییخوایازم م یدار_

 ؟یاریرو طاقت نم میچون دور

 که بهت جواب رد بدم؟ یکنیم یکار یتو هم دار_

 ؟یتونیمگه م_

 

خبرم رو با نفس  دنیشن جانیجوابش رو بدم ،ه خوامیم تا

 :دهیش نشون مبه روش خود زنهیکه م یو حرف قیعم

 . زیبرم تبر دیهرچه زودتر با یعنی نیا_



 

 :گهیکه آروم م دمیسر تکون م فقط

. منم ریامشب با تمام وجود به بابات حق دادم حر_

از  یدادمش.ول ینم چکسیمثل تو داشتم به ه یدختر

 .کنمیول نم رمتیشانس بد بابات من تا نگ

 

 مشدیمن الل م شدیم یجد ینجوریا ازیآ یوقت چقدر

و انگار دلم خودش  گفتمیم یزیچ کی دیبا یمقابلش. ول

 که نوک زبانم بود رو داد بزنه: یحرف خواستیشخصا م

 . ازیآ بازمتینم چکسیمن هم به ه_

 



شک زده اش بخواد  یکم ی افهیبا اون ق نکهیاز ا قبل

و تماس رو  زنمیلب م ی"ریشب بخ"جوابم رو بده،فورا 

 .کنمیقطع م

 

 :گمیو م خندمیبه دلم م رو

 ؟یآروم شد_
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 یراو



 

 

در آپارتمانش رو باز و  یعصب یادیو تا حدود ز کالفه

جواب صدا  ی.اونقدر خسته بود که حتشهیوارد خونه م

)نگهبان مجتمع( رو هم نداده بود. به هر  یعزت یزدن ها

و  زدیاالن زنگ م نیداشت هم یحال اگر کار مهم

 .گفتیم

 یمرخص یکاووس یبود چند روز از پروژه  تونسته

 نیاشکان گفته بود هم ی. ولزیرفتن به تبر یبرا رهیبگ

کامل  یهفته  کی تونهیدو هفته دل به کار بده بعدش م

 بده.  یبهش مرخص



ازش نگرفته  یخبر ریکل روز رو حر نکهیا یادآوری با

شلوار  بیرو از ج شیو گوش شنیتر م دی، اخم هاش شد

تا دوباره چکش کنه. اما همچنان  ارهیم رونیب نشیج

 نبود. یامکیپ ای یتماس

کنسول و همزمان که  زیم یرو کنهیرو پرت م یگوش

 فتهی،راه م ارهیرنگش رو از تنش درم یخاک شرتیت

 سمت سالن.

 

 .ــــزیسوپرا_

 

که وسط سالن دست هاش  یبه دختر شهیم رهیخ متعجب

 .کردینگاهش م جانیبود و با هرو از هم باز کرده 



  

 فتهیو راه م شهینگاهش کم و کمتر م یرفته کالفک رفته

 یکه براش باز کرده رو بده. ول یسمتش تا جواب آغوش

 :زنهیم یکوتاه غیمتعجب ج ریحر

 ؟ییایکجا م یدار_

 یکجا دار ایو محبتت رو بدم. ب جانیجواب ه خوامیم_

 ؟یریم

 

و با خنده اشاره  رهیگیپشت مبل سه نفره سنگر م ریحر

 :گهیبه تنش م

و تازه من فقط داشتم اعالم  ستیلباس تنت ن وونهید_

 .یا گهید زینه چ کردمیحضور م



 

 یقی،نفس عم دنیبو کش نیو ح شهیم الیخیب ازیآ

 :کشهیم

 . میدار یخانوم. شام چ یراه انداخت ییچه بو_

 

 :دهیو با چشم هاش گشاد سر تکون م خندهیبلند م ریحر

 قهیدق ۵همش  ؟یشیحالت خوبه؟ چرا جو زده م ازیآ_

ها فوقش بتونم  ستمیو در ضمن من زنت ن دمیقبل تو رس

 برات بزنم االن. مروین هی

 

 ریحر یمبل جلو یرو ندازهیخسته خودش رو م ازیآ



 کردمیتو ذوقم؟ داشتم فکر م یزنیبابا خانوم چرا م یا_

 و زعفران دم کرده کل خونه رو یقرمه سبز یبو

 گرفته. 

 

 مبل کنار خودش: یرو زنهیو م گهیم

 نیریبا دو کالم حرف ش نیبش ایب میحاال که شام ندار_

 رو به در کن. مونیخستگ

 

داده به  هیکه آرنج هردو دستش رو تک یدر حال ریحر

 :گهیو م شهیمبل خم م یپشت



 کیمنم برات  یپوشیم یزیچ هی یریفعال پاشو تا تو م_

. میدیشام رو م بیبعد با هم ترتو  ارمیخنک م یدنینوش

 وقت دارم. گهیچون همش دو ساعت د

 

بسته لب  یو با چشم ها دهیمبل لم م یکامل رو ازیآ

 :زنهیم

 رو ماساژ بده.  میشونیپ یاقال کم ر،یخسته ام حر یلیخ_

 

چشم نگاهش  یاز گوشه  نهیبیرو که م ریحر سکوت

 :دهیو ادامه م کنهیم

 نکهیخطر باشم. مگر ا یب تیکبر دمیبابا قول م یا_

 که خب حقم دار... ینگاهت رو کنترل کن یخودت نتون



 هوا آقا. یفندکت رو خاموش کن نر_

 

 :زنهیو با سر اشاره م شیاز حاضر جواب خندهیم ازیآ

 خاموشش کن. ایتو ب_

 

 شیشونیپ یرو رو ریحر یلحظه سر انگشت ها همون

 ریپذاز عطر دل شهیو نفسش کم کم پر م کنهیاحساس م

 قیدقا نیاالن و در ا یکه انگار خدا سفارش یدختر

خسته کننده براش فرستاده بود. البته که به زور داشت 

حرکت تو  کیبلند نشه و با  کردیخودش رو کنترل م

 خودش حلش نکنه.



 پرسهیو از خودش م کنهیچشمهاش رو باز م متعجب

رو تجربه  یاحساسات نیعمره همچ کیکه  یچ یعنی"

دارم پر  یرستانیپسرک دب کی ههیاالن شبنکردم و 

 دونمیکه نم یدختر نیا دنیبوس یبرا جانیاز ه شمیم

که سردردم هم داره  نشیریعطر ش ایانگشتهاشه  ریتاث

 "شهیم دیناپد

 

 ؟یکنیفکر م یدار یبه چ_

 .ییجادوگرها ههیچقدر شب نکهیبه ا_
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که اونقدر  ازیصورت آ یرو شهیخم م متعجب ریحر

 حرف رو زده بود. نیا یو عاد لکسیر

 :دهیم حیو توض شینیب یرو زنهیبا خنده م ازآی 

انگشت هات بود که اونقدر زود سر  یمنظورم جادو_

 دردم رو پس زدن.

 

 :کشهیهم عقب م ریکه حر ستهیا یو تو جاش م گهیم

فرشته  ههیشب یبگ یتونستیخب م یهرچند قانع نشدم ول_

 .یها مسکن درد



 

 ریبره سمت صورتش که حر یکف دستش رو م ازیآ

 :گهیمچش م یو اشاره به ساعت رو دهیم یجا خال

   ها؟ یکنیوقتمون رو تلف م یبدو دار_

 

سمت اتاقش و  فتهیراه م "گردمیاالن برم"با گفتن  ازیآ

 ریو به حر گردهیبرم یتو خونه ا یزود با لباس ها یلیخ

 .شهیبود ملحق م خچالیو که سرش ت

 

 رو نشونت بدم. میمهمون نواز خوامیم نیبرو بش ایب_

 



باال رفته ،  یابرو یو با تا بندهیرو م خچالیدر  ریحر

 :پرسهیم

 اِاِاِ؟ _

 

 یبه سبک ره،یگیدو طرف کمرش رو م ییهوی یلیخ ازیآ

 یوسط آشپزخونه م ی رهیجز یو رو کنهیپر بلندش م

 :دهینشونتش و جواب م

 بله._

 

وسط  ازیحرکت آ نیکه با ا یبال گرفتن پروانه ا ریحر

و  رهیگیم دهیدلش به پرواز دراومده بود رو به زور ناد

 یکه اونقدر جد یازیبه جنب و جوش آ شهیم رهیخ



شده بود انگار داشت  جاتیمشغول خورد کردن سبز

 شکافت. یبمب اتم م

 :گهیتکون دادن پاهاش م نیح یموضوع یادآوریبا  هوی

 . یدیم ادمی یرقص آذر یبهم قول داده بود_

  

مرغ رو به ظرف اضافه  ی لهیف یپخته  یها کهیت ازیآ

 :دهیو جواب م کنهیم

 و هنوز هم سر قولم هستم. ادمهی_

 

 :کوبهیهردو دستش رو به هم م ریحر

 پس بسم اهلل._

 



 اندازه: یابرو باال م ازیآ

 االن؟_

 

 یاون رقص ب ستخوایبهونه م نیبه ا شتریکه ب ریحر

 نییپره پا یم رهیجز ی، از رو نهیرو دوباره بب ازیآ رینظ

رو  بتیو غر بیساالد عج نیا کنمیآره. کمکت م_

 .نیسر تمر میو بر میتموم و سرو کن

 

رو  تونیروغن ز ریکه حر کنهینامطمئن نگاهش م ازیآ

و  زنهیو تند و فرز همش م زهیریساالد م یرو یحرفه ا

 :گهیم

 ؟یدار ارشوریخ_



 

و  خچالیسمت  رهیخشک کردن دستش ،م نیح ازیآ

 :ارهیم رونیرو ب ارشوریخ ی شهیش

بدم چون  ادتیاول رقص دو نفره رو  خوامیخب من م_

 .شهیزود الزممون م یلیخ

 

.منظورش رو خوب ستهیا یاز جنبش م ریحر دست

 :زنهیمتوجه شده بود.آروم لب م

 .یهم عال یلیخ_

 

رو جلو  شهی. شستهیا یمبهش  کیاز پشت نزد ازیآ

 :زنهیو دم گوشش پچ م گذارهیدستش م



 امشب برم خونه و فردا شب برگردم. نیهم خوامیم_

 

و در همون فاصله  چرخهیمتعجب تو دست هاش م ریحر

 :پرسهی،م ینچیا مین ی

 .ییاالنش هم به زور سرپا نیهم ؟یدار یچه عجله ا_

 

 یشونیبه پ شینیکه نوک ب ییتا جا رهیجلوتر م ازیآ

 :کشهینفس م قیو عم کنهیبرخورد م ریحر

 همونقدر عجله دارم.  قایدق_

 



که کم مونده  ازیتن آ یدستپاچه از حس گرما ریحر

و  کشهی، عقب م رهیبود کنترل دستهاش رو ازش بگ

 :گهیاشاره به ظرف ساالد م

 رقص.  نیتمر یدارم برا جانیه میبدو شروع کن_

 

 

                                 *** 

 

پرش هات  ینجوری،ا یبدنت رو سفت کن دینبا نیبب_

 .شنیکند م

 



و  ازیحواسش پرت آ یقبل دنیکه دو دور رقص ریحر

 :خندهیحرکاتش شده بود ، م

 یدور کامل جلوم برقص ،منم سع کیتو  گمیبابا م_

 .رمیبگ ادیدقت کنم و  کنمیم

 

 یو همزمان که جلو کشهیپر اخم بازوش رو م ازیآ

ش نگهش داشته و داره فرم بدن و دست هاش رو خود

 :گهی،م کنهیدرست م

 یآموزش ید یس یرفتیبود که م ینجوریا ؟یچ گهید_

حرکت ها رو  یفعال فقط ادا نیو تمام. خب بب یگرفتیم

 خب؟ اریدرب

 



هم  یبره و کم ازیآ یپا به پا نباریا رهیگیم میتصم ریحر

 ید و باالق یادبش رو کنترل کنه رو یب یشده چشم ها

 مانور ندن. ازیآ

 یمتر م کی یبا فاصله  ریخودش هم مقابل حر ازیآ

،دست هاش رو از  کیکردن موز یو پس از پل ستهیا

 .کنهیهم باز و شروع م
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و پس از چند  ستهیا یبا نفس نفس از حرکت م ازیآ

ه انگار اصال ک ریحر یلحظه نگاه کردن به چشمها

و دستش رو  کشهیم ینبود، پوف کالفه ا نجایحواسش ا

 :دهیتو هوا تکون م

کار استعفا  نیاالن از ا نیو هم ستیکار من ن نیا_

 .دمیم

 

 رو قطع کنه. کیسمت کنترل پخش تا موز رهیو م گهیم

 :نیزم یکوبه رو یپاش رو م کی یناراض ریحر

بلد  یچیمن هها.بهت گفته بودم  میااا جا زدن نداشت_

 .ستمین



تالش  ی. تو حتیذاریسرکارم م ینگفته بود یآره ول_

 .یکنیمن و نگاه م ی.فقط داریکنیهم نم

 

 ریو ز چهیپ یخجالت زده دست هاش رو به هم م ریحر

 :گهیلب م

خاصن  یلی. حرکاتت خستیخب..خب دست خودم ن_

 شده بودم. دنتیاز همون موقع تو لواسان عاشق رقص

 

.اما نهیمعروفش رو بب شخندیو منتظره ن ازیه آب شهیم رهیخ

لبهاش اونقدر گرمه که خجالت رو فراموش  یلبخند رو

 .دهیرو م مشیو با لبخند جواب نگاه مستق کنهیم

 



 دارم.  یچه عجله ا یپرسیاونوقت م_

 

سمت  رهیو م زنهیپچ م ریرو مثل خود حر نیا ازیآ

 کنسول پرت کرده بود. یکه رو شیگوش

 یزود هم برا یلیو خ شهیپرواز م طیو بلرزر مشغول

 .ارهیم ریگ طیپرواز قبل از نصف شب بل

 

 زیشوم یجلو بازش رو یمانتو دنیکه مشغول پوش ریحر

 رهیکنارش و کنجکاو خ ادیبود ، م شیو صورت دیسف

مچ دستش رو  هوی ازیکه آ لشیموبا یبه صفحه  شهیم

 بره سمت اتاق خواب. یو با خودش م رهیگیم

 



 ؟یکنیم کاریچ یدار_

 

 :دهیو جواب م زنهیم شخندیبه ترس پشت سوالش ن ازیآ

شوهرش  یهمسر برا کیکه  ییاز اون کارها خوامیم_

 .یبرام انجام بد ده،یانجام م

 

به  یبه حد ریحر یدرشت شده  یچشم ها ی منظره

لحظه کنترلش رو از  کی یبود که برا یدنینظرش د

اش  نهیبه س ونتشچسبیو دم در اتاق محکم م دهیدست م

 :زنهی، لب م فشیفشردن تن ظر نیو ح

 گهیکمکم کن ساکم رو جمع کنم چند ساعت د ایب_

 زیپرواز دارم. چشم هات رو هم برگردون به سا



 یم یخامه ا ینیریهمون ش ادیچون من رو  شونیواقع

 دلم.  یگاز جانانه ازش مونده رو هیکه داغ  یانداز

 

 کشهیآروم عقب م ازیآ یشل شده  یتو دست ها ریحر

 :زنهیپچ م ازیآ یتو چشم ها رهیو خ

 ..ییتنها گناه من تو نیهنوز مومنم بب_

 

،اما دست هاش  شهیواضحش رو متوجه م یاشاره  ازیآ

 :چهیپیبه دورش م شتریو ب شتریرو ب

 نجاستیکه ا چارهیب نی.ارمیگیاگر گناهه،به گردن م_

 وبیف اهم با صفت معرو ییآشنا چیدله و متاسفانه ه

 نداره.
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نکنه. قبل از پرواز  داریرو ب یانداخته بود تا کس دیکل

 نتیو در جواب لحن نگران ز ادیخبر داده بود که داره م

 "یفهمیاومدم م"مامان گفته بود 

 

که کمکش  ریحر ادیو با  کشیساک کوچ ی دسته

تو دستش  شتریجمع کنه، برو  لشیکرده بود اندک وسا



 یلیو خ کنهیم یرو آروم ط اطیح یو محوطه  دهیفشار م

 .شهیم یزود متوجه مادرش دم در ورود

 ازیو آ رسنینتونسته بود بخوابه. دم پله ها به هم م پس

که دست هاش رو از هم باز کرده  نتیتا ز شهیخم م

 یبود، بغلش کنه و خودش هم شونه اش رو محکم م

 بوسه.

 نیاز ا یرو دوست داره ول ریبود که مادرش حر نمطمئ

خاله اش  یکه به خاطر اشکان و توهم ها دیترسیم

پس  چیباهاش مخالفت کنه و از رفتار پدرش هم که ه

 بکنه. ینیب شیتو ذهنش پ تونستینم یا نهیزم

 



و همون لحظه  شنیمادرش وارد خونه م یبه شونه  شونه

 :پرسهیو آروم م ادیم نییآراس متعجب از پله ها پا

 باشه داداش؟ ریخ_

 

و به دنبال مادرش که بهش  دهیبراش تکون م یسر فقط

 سمت آشپزخونه. فتهی،راه م زدیاشاره م

 برات گرم کنم. نی. بشیمطمئنم شام نخورد_

 

 :زنهیم یخورده بود، لبخند ریکه با حر یشام سبک ادی به

آب جوش  وانیل کی میشام خوردم ،اگه دار زمینه عز_

 هم بده بتونم بخوابم.ب

 



 :پرسهی،م زنهیساز رو م ییچا یهمزمان که دکمه  نتیز

 ؟یرس یچرا اونقدر خسته به نظر م_

 

 :دهیجواب م از،آراسیآ یجا به

 ییچون خسته است مادر من. تو هم عجب سوال ها_

 . یپرسیم

 

نشسته بود، ادامه  یناهار خور زیکه پشت م ازیرو به آ و

 :دهیم

نگرانم  ه؟یچ تییهویاومدن  نیا لیدل نمیحاال بگو بب_

 .یکرد

 



 :دهیجواب م لکسیر ازیآ

 انشاهلل. رهی.خیکه خودت گفت یهمون_

 

به  ینگاه میو پس از ن زنهیم یلبخند مشکوک آراس

 :پرسهیم یمعن یمادرشون که اون هم جلو اومده بود، ب

 آره؟_

 

 :دهیهمچنان آروم جواب م ازیآ

 آره._

 

و بعد از چندبار  نهیشیم زیشت ممتعجب پ نتیز نباریا

 :پرسهیپلک زدن م



 ه؟یمنظورت چ_

 

 :شهیبلند م زیاز پشت م ازیآ

اجازه بده فردا  گمیم یدارم چ دونمیاالن خسته ام نم_

 ی.فقط به بابا اطالع بده صبح کممیراجع بهش حرف بزن

 لمیبعد از ظهر برگردم ف دیچون من با رونیبره ب رترید

 دارم. یبردار

 

اما  "با عجله نقدریچرا ا"دوباره بپرسه  خوادیم نتیز

تکون بده و  یتنها سر شهیباعث م ازیمشهود آ یخستگ

ساز که صداش دراومده بود  ییبرگشتن سمت چا نیح

 :گهی،م



باشه پسرم تو برو تو اتاقت، آب جوش رو برات _

 .ارمیم

 

تو اتاقش بدون  ادیکه مطمئن بود مادرش ب ازیآ

رنگ  دیخودش ماگ سف ره،ینم رونیبازکردن موضوع ب

آب جوش  ختنیر نیو ح دارهیرو برم نکیسبد س یرو

 :گهیم

برم. شما هم برو بخواب ببخش  یممنون خودم م_

 بدخوابتون کردم. 

 

که قصد نداشت ولش کنه، شونه به شونه اش راه  آراس

 سمت راه پله: فتهیم



 اشاره بکن بتونم بخوابم. هیاقال  بخشمت،یمن که نم_

 

 الیخیبود، ب یبدجنس یجور موارد خدا نیکه در ا ازیآ

 اندازه: یشونه باال م

 .یبمون داریمتاسفم که قراره امشب ب_

 398_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 



و چشم  شهیساکت م کبارهیصبحانه به  زیم یرو یفضا

و فقط به خاطر  زدیکه انگار چرت م یآراس یها

 .شنیبود هم کامل از هم باز مشده  داریموضوع ب دنیفهم

 

 :دهیمسلط ادامه م یلیخ ازیآ

نظر گرفتم و  ریدختر رو ز نیا کسالهیاز  شتریمن ب_

 درکاره.  یعجله ا دیاالن از انتخابم مطمئنم. پس فکر نکن

 

که تو دست هاش مونده بود رو  ییفنجان چا پدرش

 سمت دهنش: برهیدوباره م

جوالنه رفتار ع یکه دار یپس خودت هم قبول دار_

 .یکنیم



 

اندازه و  یمامان م نتیبه ز ینگاه میمستاصل ن ازیآ

 که پدرش هم از توهمات خاله اش با خبره. فهمهیم

 

زودجوشه و ممکنه نتونه حرف  ازیکه آ دونستیم نتیز

 :رهیگیرو م انهیهاش رو تمام کنه. پس م

 یهم م یلیو خ دمیخب من اون دختر رو د_

 دیه دلم نشسته و انتخابت رو تائپسندم.رفتار و منشش ب

 . اما...کنمیم

 



 ی نهیاون بحث هرگز باز بشه و پس زم خواستینم ازیآ

موضوعات مسموم  نیبا ا ریذهن خوانواده اش از حر

 بشه:

که  ییبه حرف ها کنمیمامان ازت خواهش م نتیز_

 کنمیرو خواهش م نباریخاله بهت زده توجه نکن. فقط ا

زاده و خواهرت باور کن.در ضمن از خواهر  شتریمن و ب

 یبه جا یتونیخودت م یو حت یخواستگار میریم میدار

 یو مطمئن بش یتو اتاق با اون دختر حرف بزن یمن بر

جز همکار به اشکان نداشته و  ینگاه چوقتیه ریکه حر

 .دونهیاشکانه م هیمیهم که دوست صم شییرو دا نیا

 



که  کنهینداز مرو برا یازیشده آ زیر یبا چشم ها اتابک

 .دادیم حیداشت توض شهیبرعکس هم

دختر مصممه. گرچه  نیواقعا پسرش در مورد ا یعنی نیا

رو در باب گله به گوشش رسونده  یموضوعات نتیز

 یاشکان نیشناخت و همچن یبود.اما پسرش رو خوب م

ازش به گوشش  ییبارها گله ها م،یقد یکه روزها

 یم یبه همون خوب رو هم یبود وسط مردان بازار دهیرس

 شناخت.

و بدون انعطاف رو به  یش،جدیشگیکنار ابهت هم پس

 :پرسهیم ازیآ

 ؟یرو گذاشت یقرار خواستگار_



آخر  نی. اومدم اول با شما صحبت کنم و البته همریخ_

 .هیبه نظرم زمان خوب ندهیهفته آ

 

 نیو ح شهی. از جاش بلند مدهیسر تکون م ازیجواب آ در

 :گهیکتش م دنیپوش

و بده به مادرت ، تا  سیکه الزمه رو بنو یزیهرچ_

 .دمیخبرش رو بهت م کشنبهی

 

 ی. پس با گفتن چشمشناختیخوب پدرش رو م ازیآ

 .بندهیآروم بحث رو به نفع خودش تمام و م

 399_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#



 یآوریفائزهفاتح#

 

 

 ریحر

 

بود.  یا گهیجور د میتصورم از حال و روز عاشق شهیهم

بودم. به  یم دیتر از االنم با یمنطق کردمیفکر م یعنی

موندم به  رهیمغلوب دلم شدم که تمام روز نگران خ یحد

 بزنه و بتونم صداش رو بشنوم. یزنگ کیبلکه  میگوش

به محض  دونمیرو نداشته و م تشیانگار موقع اما

برگشتنش رفته سر ست و بعدش هم که به احتمال صد 



 امکمیجواب پ دینبا ی. ولشهیم هوشیب یدر صد از خستگ

 رفته؟ شیپ یکه اوضاع با خانواده اش چطور دادیرو م

 

 گهید زیدرک کنم و خودم رو سرگرم چ کنمیم تالش

 بکنم. یا

شب  ٨و  ٧ نیبه ساعت که عقربه ها ب ینگاه میاز ن پس

تا بتونم  ارمیدادن، کتاب جلوم رو باال م یرو نشون م

 ن بگذره.زما یغرق خوندن بشم و اقال کم

 یداخل در حال ادیو مامان م خورهیبه در اتاق م یا تقه

و  "عمه خانومت" زنهیکه تلفن خونه تو دستشه ،لب م

 دستم. دهیو م زنهیبلندگو رو م یدکمه 

 



 :گمی. سر حال منییپا امیو از تخت م کنمیبهش م یاخم

 سالم عمه جان جانانم._

 تو؟ یسالم جان عمه ،خوب_

 

 کرده بود. هیحته و انگار گربه شدت نارا صداش

 پسرا،آقا رضا خوبن؟ ؟یمن خوبم شما خوب_

 نیا ریمدت اونقدر درگ نی. ایخدا رو شکر که خوب_

کله شق بودم که نتونستم بهت زنگ بزنم احوال  یپسره 

 .یانگار سرحال یدلت رو بپرسم. ول

 



بزنم و  یالک یچندتا سرفه  شهیمامان باعث م ییهوی اخم

 یادب یب دونمیب دادن به عمه که مبحث بدون جوا

 :اریبرم سمت سام یم شد،یم

 ره؟یرو بگ مشیچه خبر؟ تونست تصم یاز سام_

 

که همچنان  فهمونهیو پر از دردش بهم م قیعم نفس

 مشکلشون حل نشده:

باهات حرف بزنم.تو  خواستمیم نیهم یاتفاقا برا_

آدم  کیحرف هات رو به  یتونیخوب م یلیخ شهیهم

تا به  یو باهاش حرف بزن یبر خوامی. میکن یحال

 قصد داره بره.  گهیم میمستق گهی.االن دادیخودش ب



اگر بتونم  شمیهم خوشحال م یلیچشم ،من خ_

 بکنم. یکمک نیکوچکتر

خودش  ی. به گفته یدوستش عل یکافه  رهیم دایجد_

بهونه اشه که  دونمی. اما مکنهیبهش تو کارا کمک م

تا  فرستمین آدرسش رو برات مکمتر تو خونه بمونه.اال

 . یامشب بر ییخوایشب اونجاست اگر م ١٠ساعت 

 

توجه به اخم و  یبشکنم پس ب تونستمیعمه رو نم دل

 :گمیمامان ،م یاشاره 

 . فتمیاالن راه م نیدلم ،هم زیبفرست عز_

و مطمئنم  یخواهر نداشته اش یعمه قربونت بشه تو جا_

 .گذارهیحرف هات روش اثر م



 

 

از بس مامان  دمینفهم یزیکه اصال چ یز خداحافظا پس

 بیعج یتکون خوردن ها نیانگشت اشاره اش رو ح

زود  یلیسمت کمد تا خ فتمیلبهاش بهم نشون داد، راه م

 آماده بشم.

 

 .نجایاالن ا کنمیم فایرو ا جاتینقش سبز گهیمنم که د_

 

 سمتش: گردمیبرم

مونده بود دور از جون.عمه کم  هیچه حرف نیاا مامان ا_

 ازم خواهش کنه.



 ؟یدیساعت رو د_

 ینشده و بعدش هم از اونور سام کیهنوز که هوا تار_

 .رسونتمیم

 

و  شمیتا کامل آماده م کنهیسکوت فقط نگاهم م در

تا برش دارم با همون چشم  میسمت گوش رمیم یوقت

 :گهیشده م زیر یها

از من  شتریمطمئن بودم که با حنا ب نیاز ا شهیهم_

و خب صد در صد به خاطر رنگ  یکنیم یاس راحتاحس

برام سخت تر از  یکم یکی نیو روتون بوده. اما هضم ا

. یمن به حنا گفت یکه قبال به جا هییتمام اون حرف ها

 یکن انیبه جز مادرت ب یکس شیراز دلت رو پ نکهیا



 شهینم لیدل نیا یمادر باشه ول نم ریتماما تقص تونهیم

ک اون موهات و که به عمه ات االن دلم نخواد تک ت

 نکنم. شهیدور شدنت از من بوده رو از ر ریرفته و تاث

 

برانداز  نیح شیلکسیبه اون ر رهیمتعجبم خ یچشم ها با

که االن مامان  کنمیدستش ،دارم فکر م یکردن ناخن ها

 کنه؟یم یداره باهام شوخ ای هیجد

از  چارهیب یدادم که عمه  یم حیبراش توض دیبا یول

 بهش نگفتم. یادیز زیخبر نداره و من چ یچیه

 400_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#



 

 

درد دل ساده  کیبحث با مامان که من فقط  یاز کل پس

 فتمیعمه کردم، راه م شی،پ میدر اوج ناراحت کیو کوچ

هم دور بود. پس دربست  یلیکه انگار خ یسمت آدرس

 .نمیرو بب اریم سامنکنم و بتون رید ادیتا ز رمیگیم

 

گردوندن  نیو آروم ح شمینسبتا شلوغ م یکافه  وارد

سمت  رمیم میکم نور ، مستق طیچشم هام دور مح

 صندوق. 



پسرانه  کیجمع کوچ کی نیرو ب یسام تونمیم اما

 رهیو همزمان بهش خ دمیم ریمس رییبدم.پس تغ صیتشخ

 تا بفهمم حال و روزش تا چه حد بده. شمیم

خودش رو پخش مبل دو نفره  نیادب همچ یب ی پسره

 .ادیعمه و زحمت هاش دلم به درد م یکرده که برا

 گردهی، نگاه هر سه تاشون برم رسمیسرشون که م یباال

تره ،کنار خودش برام جا  کیکه بهم نزد یسمتم و اون

 :زنهیم یو چشمک کنهیباز م

 جو..._

 .مایخفه شو ن_

 



تو بازوش و  کوبهیمهشدار  نیدادن ا نیبود که ح اریسام

 .ستهیا یفورا تو جاش م

کنم.اونقدر موهاشون رو مدل  یبا اخم نگاهشون م فقط

 گمیدرست کردن که با خودم م بیو غر بیعج یها

 . کنندیخرج م یشتریب یچقدر از من دخترانه  نایا

دعوت به نشستنم بکنه  خواستیکه م یکیبه اون  رو

 :گمیم

بود فکر  یهوا ابر رونیموهات باش ب یگودیمواظب ب_

 .ادیبارون ب خوادیکنم م

 

 :دمیادامه م اریرو به سام و

 .مینیاون طرف بش میبر ایباهات حرف بزنم ب خوامیم_



 

** 

 

تو کافه باهاش حرف زدم.  میساعت و ن کیبه  کینزد

 نیکه انداخته به جون پدر و مادرش و همچن یاز درد

به  ندیرس یکه انتخاب کرده برا یخودش.از راه غلط

که بهم مربوط  یزیاز چ شتریب ی. حتخوادیکه م یزیچ

تفاوت باشم به انتخاب  یجلو رفتم.نتونستم ب شدیم

 . قینادرستش در مورد رف

 

 خونه. رسونتمیو داره م مینشست نیهم تو ماش االن



 یعنی نیکم حرف زد و ا یلیطول مکالمه امون خ در

 دمیفهمیم دیبا یدوست نداشت بحث رو کش بدم. ول

 گرفته. یمیتصم نیچرا همچ

 

 یچ تییهوی میتصم نیا لیبپرسم دل خوامیدوباره م_

 بوده؟

 بهت گفتم. یروز هی دیشا_

 ؟یبگ یتونیچرا االن نم_

 کف دست مامان. یذاریم یریچون م_

 

. محکم نیو بدون پرده بهم گفته بود خبرچ میمستق یلیخ

 تو بازوش. کوبمیم



و  ادین خوشم نمکم ادب. من از راپورت داد یپسره _

 صیخواهر بزرگتر اومدم تو تشخ کیاالن هم فقط مثل 

اگر در مورد هدفت به  دیدرست کمکت کنم.شا ریمس

 .ادیکوتاه ب یعمه بگ

 

 :دهیتکون م یسر دیناام یلیخ

پسرش دکتر  خواستی.اون دلش مادیمطمئنم کوتاه نم_

 بشه نه خواننده.

 

نگم  یزیچ دمیم حیو ترج کنمینگاهش م یکم متعجب

 حرفش کامال موافق بودم. نیچون با ا

 



شبه که  ١١ کینزد ریمس یباال و دور کیخاطر تراف به

 :کشهیرو م یدر خونه ترمز دست یجلو

 .ریحر یکه گذاشت یوقت یممنون برا_

 

 ومدیاز حال و روز گرفته اش که اصال بهش نم متاثر

 :دمی،جواب م

وت ر یکه گذاشتم اثر هرچند کم یوقت نیا خوامیم_

 داشته باشه. 

 .کنمیرو باز م نیو در ماش گمیم

. با فکر شهیم ادهیپ نیاحترام همراهم از ماش یهم برا اون

بودم،  دهیکنار هم چ ریکه در طول مس ییبه حرف ها

 :ستمیا یو رو به روش م زنمیرو دور م نیماش



 تیموقع یبذار دینبا یهدفت مصمم باش یاگر رو_

 ی.حتیخواننده بش یتونیهم م نجایمانعت بشه.ا یمکان

در  یدرست رو کنارش ادامه و باج بد یتونیهمزمان م

تو  نهی.عمه اگر ببییخوایکه م یزیبه اون چ دنیراه رس

شکوفا  شهیخوشحال م یموفق خوادیکه دلش م یریتو مس

 . نهیشدن استعدادت رو هم بب

 

و خم  نمیبیبار در طول امشب لبخندش رو م نیاول یبرا

 :دهیوم رو فشار ممحکم باز شهیم

داشتم  ازیخودم هم بهش فکر کرده بودم،اما انگار ن_

 ...ادآیبهم  یکی

 



 یو وقت شهیبازوم پس زده م یاز رو اریدست سام هوی

که با اخم هاش  نمیبیکنارم م قایرو دق ازیچرخم آ یم

 .کنهیرو نگاه که چه عرض کنم،سوراخ م اریداره سام

 401_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریهفاتحفائز#

 

 

اخم  ازیکه متقابال به آ اریبه سام ینگاه میاز ن پس

 :فتهیکرده، زبانم به کار م

 اوم... یک ازیسالم آ_

 



اندازه تو چشم هام و کنار  ینگاهش رو صاف م هوی

 :پرسهیم شتر،یاز اخم ها و چه بسا ب زانیهمون م

 زم؟ی.. عزیکنینم یرو معرف شونیا_

 

ته سوالش کامال  چسبونهیکه با مکث م یزمیعز هدف

خسته اش رو  یاون چشم ها نکهیا یواضحه پس برا

 :دمیو جواب م زنمیبهش م ینکنم ،لبخند بزرگ ریدلگ

 پسر عمه ام. اریسام_

 

 شمیتر م کینزد ازیکه به آ یدر حال اریرو به سام و

 :دمی،ادامه م



در  یخان ازیهم آ شونیا ستین یبه معرف یازین نکهیبا ا_

 م. سمت... عشق

 

صدا با درشت کردن چشم هام براش لب  یرو ب عشقم

آداب رو  یاونقدر تعجب کرده که مباد چارهیزده بودم.ب

. کنهیبه کل فراموش و همچنان مثل بز داره نگاهمون م

رو  ازیآ یتو بازوش که نگاه اخمو کوبمیم یکیبا خنده 

 .کنهیم داریدوباره پد

سالم  کی اقال یبگ یزیچ یکیتبر ییخواینم یسام یه_

 .یبکن یتون یکه م یخشک و خال

 

 :زنهیم یکه تک سرفه ا ادیبه خودش م نکهیا مثل



و  نگلیرو س مونییدختر دا نی.اونقدر اخوامیمعذرت م_

 میدید یکیتو ج کیج چیبدون ه یصاف زندگ ریدر مس

 هستم. اریکه هنوز تو شوکم.خوشبختم سام

 

جواب  ازی.خوشحالم که آرهیگیم ازیدستش رو مقابل آ و

 :دهیحرکتش رو م نیا

 بکوبم تو صو... خوادیهنوز هم دلم م ن،البتهیهمچن_

 

که مطمئنم  یپرم وسط حرف یگرفتن بازوش ،م نیح

 :گمیبود و م دهیخوب فهم اریسام

عمه شروع نشده  ینشه، تا تماس ها رتید اریسام_

 .می. ممنون که رسوندیبهتره بر



 

 شیخوشحال ی پس از اظهار دوباره یسام خوشبختانه

 . رهیو م کنهیم ی،زود خداحافظ

 رهیگیکه دستم رو م فتادهیکامل راه ن اریسام نیماش هنوز

 :گهیم نشیسمت ماش فتهیکه راه م یو در حال

 سوار شو._

 

باشه؟  یعصبان دیاز لحنش بفهمم. چرا با یزیچ تونمینم

 ساعت؟ نیتو ا کردیم کاریچ نجایاصال ا

اون زودتر  یسمتش. ول گردمیو برم بندمیرو م نیماش در

 :کنهیشروع م



رو  تیموقع شب چرا جواب گوش نیتا ا یکجا بود_

 ؟یدادینم

 

 :ارمیم رونیب بمیو تلفنم رو از ج برمیم دست

 .دمیپرس یازت م دیسوال و من با نیا_

 

 یگوش یصفحه  یپاسخ رو یب یپرت تماس ها حواسم

 :پرسهیشده که دوباره م

 پسره؟ نیبا ا یکجا بود_

 

که ادامه  کنمیبود. فقط نگاهش م بیعج دنشیپرس لحن

 :دهیم



 روقتید یشب گرد نیا لیدل یپسر عمته. ول دمیفهم_

 باشه. تونهیم یچ

 

 :دمیجواب م زیو ت تند

که تو ذهن توئه و  یاز اون ریباشه غ تونهیم یزیهرچ_

اونقدر دلتنگت  یوقت یبهم اخم کن ینجوریباعث شده ا

 بودم.

 

که خوب صداش رو  کنهیزمه مزم یزیلب چ ریز

  "شم؟یاالن دارم خر م یعنی": شنومیم

 

 :دمیتو بازوش و ادامه م کوبمیم



شدنت قند تو دلم آب  یرتی.غیشیقانع م یدار رینخ_

 یرسما جا ی.سامستیاصال جاش ن نجایاما االن و ا کنهیم

سمت خواهر  یبرادرمه و عمه چون دختر نداره از بچگ

کرده و صد در  ممیهاش تقدبزرگه رو در مقابل پسر

انتخابش رو متوجه  نیا یمعن ینیصد اگر عمه رو بب

 ی. چه خبر؟ کمیکن وضبحث رو ع ای. پس بیشیم

 ؟یبرگشت

 

و خسته  نیفرمان ماش یرو شهیخم م یشگیعادت هم به

 :خندهیبازش م مهین یبا اون پلک ها

بودم زن ها با دو کالم مردها رو تو مشتشون  دهیشن_

داشته باشه.  تیحد واقع نیتا ا کردمیفکر نم یول رنیگیم



بازوت رو گرفته  یو اونجور دمتیبا اون پسره د یوقت

و بعد تو  زنمیفصل خوب کتکش م کی امیبود گفتم م

 آپارتمانم تا... برمیرو م

 یدیبه اون آپارتمانت خاتمه م شهیم یتو هم هرچ_

عمه حنا  یفرصت طلب. باور کن اگر به دردونه 

 یم خیدونفره امون به تار یپروژه  یزدیانگشت م

 .ی.جواب سوالم رو ندادوستیپ
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 :کشهیم یقیعم نفس

و بده به  رهیتو رو از من بگ تونهینم یچیو ه چکسیه_

 نیراحت. امروز بعد از ظهر برگشتم و تا ا التیخ خیتار

تا بتونم برم خونه و  نمتیلحظه سر ست بودم. خواستم بب

 بخوابم.

 

لبهام بکنم  یلبخند بزرگ رو نیبا ا تونمینم یکار چیه

 . دنیتا دندونم بهش نشون م ٣٢ذوقم رو هر  تیو نها

 

 بدتر خسته شدم. یول_

 



کرده  انیب یدیناام تیجمله اش که در نها نیبا ا ذوقم

 :دهیو ادامه م شهیبود، کور م

جز  یکس ای یبخند بزنجز من ل یمرد یبرا نکهیا دنید_

 .مونهیآوار م ریموندن ز ههیمن بهت دست بزنه شب

 

لبم  یبگم که انگشت اشاره اش رو رو یزیچ خوامیم

 :گذارهیم

 ستمین ضیبرادرت باشه. مر یاگر اون مرد جا یحت_

 احساس منه.  نیخب ا یول

 



که ممکنه  یشک و شبهه ا چیه یجا شیکامال جد لحن

گذاشت. پس دستش رو که  ینمبخواد سرکارم بذاره رو 

 :گمیو م رمیگیلبم بود با هردو دستم م یرو

 یدیجد یهم عضو ها یمن و تو در زندگ ازیآ نیبب_

 یبد و از چ یاز چ میتا بفهم کشهیو طول م میهست

رو پس  تیخستگ ی. االن هم بگو چادیخوشمون م

تا  یکن یحالت رانندگ نیبا ا دمی.چون من اجازه نمزنهیم

 خونه.

 

 یدست هام بود رو م نیو از ته دل دستش که ب گمیم

نداشتم دلم رو به درد  یاگر گناه یحت شیبوسم. دلخور



هستش که همه  ییها یگ وونهیهمون د نیآورد و ا یم

 کردنند. یم فیهاش تعر یمنطق یاز دل و ب

 

و دور شدن  قیو اون نفس عم گردهیبرم شیشگیهم نگاه

 ته باشه. داش تونستیم یمعن کیفقط  شییهوی

 رو باز کن. نیداشبرد ماش_

 

زده به در راننده ،چشم هام رو  هیتک نباریبهش که ا رهیخ

 به داشبرد: زنهیکه کالفه اشاره م کنمیم زیر

 هی.یکن اونقدر تو چشم هام نگاه نکن یسع ریحر_

 .زیبرات آوردم از تبر یزیچ

 



 یبه خاطر جمله  ذارهیقسمت دوم جمله اش نم ذوق

بسته  دنید کنمیکنم. داشبرد رو که باز م تشیاولش اذ

 تونهیم یچ فهممیکه فورا م یشکل مشک یمکعب ی

 .کنهیداخلش باشه، سر جام خشکم م

سمتش که کج خند  گردمیاون حلقه است؟ برم یعنی

برش  زدیلبش بود و با ابرو اشاره م یگوشه  یمیقد

 دارم.

 

مطمئن  شتریو ب ارمیداشبرد درش م یاز تو برمیم دست

چشم نگاهش  یکه توش حلقه است. از گوشه  شمیم

 :گمیو م کنمیم

 ؟یبگ یزیبازش کنم چ نکهیقبل از ا ییخواینم انایاح_



 

 اندازه: یباال م شونه

 مبارکت باشه. _

 ن؟یهم_

 

 :پرسهیو م شخندیبه ن شهیم لیخندش تبد کج

 بگم؟ دیبا یمثال چ_
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 برات بزنم.  تونمینم یمثال چیه_

 

 اندازه: یشونه باال م دوباره

 پس بازش کن._

 

خودم  تونستمیوجه نم چیبه ه ی. ولزنمیرو پس م میدیناام

در سکوت بازش کنم. پس  ینجوریکنم ا یرو راض

 :گمی،م بمیتو ج ذارمشیو همزمان که م شمیم الیخیب

 ستی.حاال که قرار نیدیکه کش یممنون از زحمت_

 .کنمیرفتم باال خودم بازش م یوقت ،یبگ یزیچ

 



 نیاش رو از در ماش هیو تک رهیکم کم کنار م شخندشین

 :رهیگیم

 نه. ایخوشت اومده  نمیبب خوامیبابا بازش کن م یا_

 

 :دمیسر تکون م یشینما یذوق با

 ادیباشه باز من خوشم م یاگر جعبه اش هم خال یحت_

 .یبود ادمیچون تو به 

 

 :کشهیم یکالفه ا پوف

 یکوچه  شهیتو رو دور بزنم. هم تونمینم چوقتیه_

 ه؟یخال یدی. از کجا فهمیریمن راه م ییجلو

 



و در همون حال جعبه رو از  کنمینگاهش م متعجب

 :ارمیم رونیمانتوم ب بیج

 زتون؟یاز تبر یبرام آورد یخال یجعبه  یعنی_

 

 که یبتونم بفهمم نوع حلقه ا نکهیو قبل از ا کنمیم بازش

 باال: ارهیدستش چونه ام رو م ه،یجلو رومه چه جور

آرزوش رو  شهیکه هم ستمین یهرچند من اون جنتلمن_

 پرسمیازت م ضهینبودن عر یخب محض خال یول یداشت

 ؟یکنیکه باختم ازدواج م یبا من

 

نامه هام نوشته  لمیها و ف شنامهیصحنه رو تو نما نیا بارها

مهار کنه.  تونستینمبودم و هربار دختره اشک هاش رو 



قطرات  نیاومدن ا نییپا یرو یکه کنترل منی االن اما

هر  یبودم و در حال حاضر زبانم برا ینداشتم واقع

 دی،الل شده بود. پس با امهیمرد که تمام دن نیبه ا یجواب

 .دادمیبا حرکت نشونش م

 . کنمیباال و محکم بغلش م ارمیهام رو م دست

 :شنومیآرومش رو دم گوشم م صدای 

فکر نکن. االن  یبد ییخوایکه م یبه جواب ادیالبته ز_

از ظرف  یاست که پس فردا وقت تهیها فرمال نیا یهمه 

ازم  یکه حت یغر بزن ییای،ن یشستن خسته شد

 . یدونفره نکرد یخواستگار

 



محکم تر کردن دست هام به دور گردنشه و در  واکنشم

 :دمیهمون حالت جواب م

 ده ها حق اظهار نظر ندارند.جهت اطالع، بازن_

 رو بردم.  زهیجا نیدرسته باختم اما بزرگتر_

 

از لحن خشدار و آرومش دم گوشم.  شهیسست م دلم

 خوامیو م کنمیآروم دست هام رو از دور گردنش باز م

مقابل صورتش  قایو دق دهیعقب بکشم اما بهم اجازه نم

 .دارهینگهم م

 :پرسمیو م دمیدهنم رو قورت م آب

 ؟یباهام ازدواج کن ییخوایم یقط چون باختف_

 



و لب  گذرونهیصورتم رو از نظر م یدقت تمام اجزا با

 :زنهیم

 ازدواج؟  یبرا ستین یمحکم لیدل نیبه نظرت ا_

 

 یشونیگذاشتن پ نیو ح ادیجلوتر م نهیبیرو که م سکوتم

 :دهی،ادامه م میشونیپ یداغش رو

 ...ای یدونیازدواج رو نم یمعن ای_

 .یحرفت رو بهم بزن یا گهینوع د خوامیم ای_
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عقب بکشم و فاصله و هوا که  دهیاجازه م باالخره

راحت تر نفس حبس شده ام  تونمیم شهیم شتریب نمونیب

 بفرستم. رونیرو ب

 :زنهیتو چشم هام لب م رهیو خ رهیگیچپم رو م دست

احساسم رو  ستمیکه من بلد ن یوندیبهتر م یلیخودت خ_

 نیبه قوان یکنم.اما خب وقت انیبا حرف زدن کامل ب

بازنده بودن  یفهمیم یو مرورشون کن یبرگرد یباز

. االن هم الزم ستیدرخواست ازدواج ن یبرا یکم لیدل

 قیدق ینجوریا یوقت ادیبه سر دلم م یحتما بگم چ ستین



چشمهات گشاد شدن مردمک  اونو با  یکنینگاهم م

 .یعاشقم یلیخ یکنیاعتراف م

 

و جمله آخرش رو تو ذهنم تکرار  زنمیبار پلک م چند

 االن مثال اعتراف کرد؟ نیتا بفهمم ا کنمیم

که به هدفش که  کنهیخب لبخند بزرگش مطمئنم م اما

 . دهیکردنم بوده،رس جیگ

 :گمیو م دمیتکون م یسر

 یر باوال که از فقط قول خودت حرف بزن.دوما اونقد_

 زیکه دلم از شوق لبر یکرد انیاحساست رو برام ب رینظ

 .کنمیشده و تا عمر دارم فراموش نم

 



باال تا باالخره به  ارمیحرص گفته بودم و جعبه رو م با

و  رهیگیبندازم،اما بازم چونه ام رو م ینگاه هیحلقه 

 :کنمیانگشت حلقه ام احساس م یشصتش رو رو

 انیاعرانه احساسم رو بش سندهینو کیخواستم در حد _

 کوتاه بگم دوستت د... تونستمیکنم وگرنه م

 

پاهام بود حرفش رو قطع  یکه رو میگوش یلعنت یصدا

بهش بدم و همچنان  یتی. اما من قصد ندارم اهمکنهیم

شدم تا جمله اش رو تمام کنه و بپرم  رهیخ ازیمنتظر به آ

 محکم...

 ؟یجواب بد ییخواینم_

 نه، ادامه بده._



 

 یلبخندش رو جمع کنه و اشاره به گوش کنهیم الشت

 :گهیم

 .میآخه..نوشته مامان نس_

 

رو که همچنان زنگ  یو گوش کشمیم یا دهیترس نیه

 :دمیفورا جواب م خوردیم

 جانم مامان._

 

 :شنومیپچ مانندش رو م یصدا

 باال؟ ییایو ب یدل بکن ییخوایم یک_

 



دم در  دونستیم یعنی نی.ارمیگیلبم رو گاز م محکم

 خونه ام.

اخم کمرنگش  دنیرو لبم و د ازیآ یحس انگشت ها با

 "امیاالن م"و با گفتن  کنمیام رو ول م چارهی، لب ب

 . کنمیمامان قطع م یرو رو یگوش

 نیو ح فمیتو ک کنمیپرت م یرو عجله ا یو گوش جعبه

 :گمیم نیباز کردن در ماش

 ...ایآ ریشب بخ_

 کجا؟ اون در و ببند._

 

 نیبه بازوم که تو دستش بود در ماش ینگاه میناز  پس

 بندم: یرو م



 یسام ایدم درم.فک کنم با عمه  دونستیمامان م_

 حرف زده...

 

 لبم: یرو گذارهیرو م انگشتش

 شـــش اون جعبه رو بده به من._
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تش. دس دمیم یو ناراض ارمیم رونیب فمیرو از ک جعبه

 بود. یچه شکل دمیآخرش هم ند



 :کنهیرو ول م بازوم

 .یبر یتون یحاال م_

 

 اندازه: یکه شونه باال م کنمینگاهش م متعجب

 .نییپا ومدهیبرو تا مامانت ن روقتهید_

 

که برنگردم  کنمیدندون هام قفل م نیزور زبونم رو ب به

 بهش نپرونم. یزیچ هیو 

کنم دست چپم رو رو دوباره باز  نیدر ماش خوامیم تا

انگشت وسطم باعث  یرو ییآشنا هیو حس سرد رهیگیم

به  رهیو خ نییباال و نگاهش که پا ارمیچشمهام و ب شهیم

 دستم بود رو شکار کنم. 



که  یتیحس مالک نیوگرنه ا کردمیخودم دستت م دیبا_

 یتمام وجودم و دربرگرفته رو از دست م کبارهیبه 

 دادم.

 

حس لبهاش کنار  نباریتم.ادس یرو شهیو خم م گهیم

 یبه کل تنم م یبیحلقه لرزش عج ینیو سنگ یسرد

دوباره راه افتادن اشک هام و  شهیاش م جهیاندازه که نت

 به طبع الل شدنم.

سرش فرو  یموها نیصورتم رو ب شم،یخم م ناخودآگاه

 .کشمینفس م قیبرم و عم یم

شه.من ب یاز دستم عصبان میمامان به اندازه تمام زندگ بذار

 بشم. ادهیپ نیماش نیکه امشب قصد نداشتم از ا



 

و مجبور  کنهیچقدر گذشته که سرش رو بلند م دونمینم

 :گهیاز موهاش دل بکنم و م شمیم

 

 .یبذارم بر خوادیدلم نم_

 

 :زنمیاز ته دل م یلبخند

 برم. دیبا یول_

 

که انگار بخواد دست هاش رو کنترل کنه،دست  یجور

 :زنهیو پچ م کشهیعقب م نهیبه س

 .ریپس شب بخ_



 

چشم هام رو براش گشاد  ثانهیو خب شهیبزرگتر م لبخندم

 :کنمیم

ساده  ینجوریا یکنیانگشتر دستم م نکهیبعد ا ن؟یهم_

 ر؟یشب بخ یگیم

 

 :کنهیرو روشن م نیو ماش برهیدست م هوی

 .شهیحق مطلب ادا نم ینجوریبه نظر منم ا یگیراست م_

 

ام رو کنترل کنم از لحن کامال خنده  تونمینم نکهیا نیح

و پچ  بوسمیگونه اش رو م قیو عم شمیخم م ش،یجد

 :زنمیم



رو دوست  یباش یپسر خوب نکهیا یتالشت برا دنید_

 پسر بد. ریدارم. شب بخ

 

 یم گهید ی قهیدق کی.اگر شمیم ادهیو فورا پ گمیم

 نبود خودم بهش دستور رفتن رو بدم. دیموندم بع

 

تو اون نگاه  رهیو خ شمیدوال م بندم،یرو که م نیماش در

که تماس  یصدا جمله ا یشده اش ب یو جد قیعم

و پس از  زنمیمامان نگذاشت از دهنش بشنوم رو لب م

 .شمیکردن با دستم ، ازش دور م یبا یبا

 



لبخنده  "ر؟یحر یگفت یچ" گهیصداش که بلند م دنیشن

وارد اندازم و  یم دیو فورا کل کنهیلبم رو بزرگتر م یرو

 .شمیخونه م

حد  یب جانیدلم تا ه یرو گذارمیبه در دستم رو م هیتک

 یام رو از جاش درم چارهیکه داشت قلبم ب یو مرز

 آورد و کنترل کنم.

و باالخره حلقه  فتمیدست چپم م ینیسنگ ادیلحظه  همون

 .نمیبیرو م
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 .یاون حلقه ضعف کن یبرا ینتویهم م ن،بعدایبش ایب_

 

رو به روم و  کیتار مهین یبه فضا شمیم رهیخ دهیترس

تلفن  یراه پله نشسته و گوش نییکه پا نمیبیمامان رو م

 خونه تو دست هاشه.

رو بگم  تیواقع یجور دینبود پس با یانکار چیه یجا

 :دمیبد به نظر نرسه.آب دهنم رو قورت م ادیکه ز

 سالم مامان._

 انم.سالم ج_

 

 مامان.  بیعج یلکسیر نیبفهمم از ا یزیچ تونستمینم



 ؟ینشست نجایچرا ا_

منم  ریرو بده به حر یعمه ات زنگ زد و گفت گوش_

از  ومدهیخوشم ن دیو انگار از لحنم فهم ومدهیگفتم ن

تو رو  یفرستادت دنبال پسرش و گفت سام نکهیا

م بود رسونده دم در بعد رفته خونه. اتفاقا بابات هم کنار

موضوع و  نیغر زده بودم سرش به خاطر ا یو قبلش کل

کوتاه  شهیداره به نفع خودش تموم م هیقض دمید یوقت

 جوابش رو بدم. تونمیاومدم.البته بعدا هم م

 

که  کنمیمامان فقط نگاهش م یاز نطق بلند باال دهیترس

نگاه کردن به  نیو ح رهیگیدست چپم رو م شه،یبلند م

 :دهیم ،ادامه متو انگشت یحلقه 



 یتو محوطه  یداشت کنهینگران نباش بابات فکر م_

و منم بهت ملحق شدم تا در  یزدیپشت ساختمان قدم م

 .میمورد اونچه که الزمه حرف بزن

 

 ساختمان.  یسمت در پشت کشهیو دستم رو م گهیم

از  دیبا" یعنیآخر کنار نگاه کاوشگرش  یجمله  اون

 "یرو بهم بگ حلقه نیا یماجرا ازیتا پ ریس

 

سمتش محکم بغلش  گردمیو برم امیبه خودم م هوی

 :کنمیم

 . گمیرو بهت م زیچشم همه چ_

 



تو اون نگاه مهربون شده اش،پر  رهیو خ کشمیم عقب

 :دمیذوق ادامه م

 چرا... یباش نیریش نقدریا یتونیتو که م_

 ؟یچرا چ_

 

 خواستمیکه م یحرف شهیاخطار مانندش باعث م یها اخم

رو کال فراموش کنم و با باال آوردن دست چپم بزنم 

 بحث رو عوض کنم.

 برام آورده. زیمامان؟ گفت از تبر یدیحلقه رو د_

 

 

 ــــــــــــــــــ                         



 

 رمیتحر زیم ییبار هزارم نگاهم پرت کشو یبرا

مامان حلقه رو از دستم در  ی هی.همون شب به توصشهیم

 آوردم.

 کیکه باالخره شب وقت خواب تونسته بودم  یا حلقه

ازدواجم رو  یحلقه  شهینگاهش کنم.گرچه هم ریدل س

که  یاما خب همونجور کردمیساده تصور م نگیر کی

 قهیبود ،سل ختهیبهم ر دآلمیمرد ا یمعادالتم رو برا ازیآ

 به کل عوض کرد. نیپر از نگ یحلقه  نیام رو هم با ا

که من و مسحورش  یزیداشت و چ نینگ فیرد دو

 یشده  یبلکه حروف حکاک ستیهاش ن نیکرده نگ

 حلقه است.  یقسمت داخل



 ینگفته من هم به رو یزیخودش چ ازیچون آ البته

 .دمشیکه د اوردمیخودم ن

 دیذوق کنم و شا شتریتا ب گفتیبهم م دیبا ؟یچ یعنی

 هم محکم تر ببوسمش.

باره  رو باز و حلقه رو دوباره و چند ییطاقت کشو یب

 زیر یلیخ یبه حکاک شمیم رهیو ذوق زده خ ارمیم رونیب

 .گریحروف اول اسم هامون کنار همد
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تهران  یفرستاد که خوانوادگ امکیپ الریصبح آ روزید

 هستند.

 یساعت بعدش مامان اومد و خبر مهمون کی قاًیدق و

من و  یقضا همون پروژه امشب و از  شدیفردا که م

 بود رو داد. ازیآ

رو از از نگاهم خوند  یترس و دستپاچگ یوقت مامان

لباس نداشته باشم چون قبالً فکرش  یبرا یگفت نگران

 رو کرده.

 .هیو دلهره ام چ ینگران لیدل دونستمینم یمن حت اما

گرفت،  یبه خودش م یشکل واقع زیهمه چ یوقت چقدر

 مدن.او یترسناک به نظر م



از عمه  یبه مامان کمک نکردم و مرس یکار چیه تو

 .نجایکه از بعد از ظهر اومده بود ا

 اومدن. یعمو و زن عمو هم شب م انگار

و نگاه از دختر  کنهیحواسم رو جمع م میگوش یصدا

 .رمیگیم نهییآ یتو

 :دمیکامران بود. جواب م ییاما دا ازهیآ کردمیم فکر

 .ییسالم دا_

ذوق  ینوم.چه خبره گفتم االن با کلسالم عروس خا_

 .یدیجوابم رو م

 

 :کشمیم یکالفه ا پوف



 مامان بهت زنگ زده. دونمینکن م یباز لمیف_

 استعدادم؟ یاونقدر ب یعنی_

 

 :دمیو جواب م انیکش م لبهام

 .قایدق_

 چه مرگته؟ پرسمیم میخب پس مستق_

 

 :کنمیندارم بهش بدم،بحث رو عوض م یجواب چون

 ؟یامشب هست_

 .چونینباشم؟ بحث رو نپ شهیمگه م_

 



 :زنمیو پچ م کشمیم یقمیعم نفس

 ...ای ترسمیاز واکنش پدر و مادرش م دیشا دونمینم_

و  هیواقع زیکه همه چ یشد داریهم تازه االن ب دیشا ای_

 .ستیبردار ن یشوخ یزندگ یدیفهم

 ؟ییدا هیمنظورت چ_

 

 :دهیمکث جواب م یکم با

شروع شده باشه  یباز کی ی هیکه بر پا یرابطه ا_

 ترس هم داره.

 

 کرد؟یموضوع اشاره م نیبه ا دیاالن با چرا 



 :گمی. پس مازیمطمئن بودم از انتخاب آ من 

 لیدل ازیبوده و آ میاتفاق زندگ نیتر نیریش یاون باز_

 .ستیدلهره و استرس من ن

 

 .کنهیم میخنده اش عصب یصدا

 وسط خنده داره؟ نیا یچ_

که  ییگفته اونا یک" گفتیافتادم که م یشعر هی ادی_

کمکت  خواستمی. م"که عاشقن باختن ییمال همن ،اونا

االن  نمی.بگو ببیو ترست رو کنار بذار یکنم دو دل

 ؟یبهتر

 



شوق ته دلم رو  شتریحاال ب یبودم ول یهنوز عصب گرچه

 . کردمیاحساس م

 توئه. شیراه حل ها پ یهمه  شهی. مثل همییممنون دا_

برو خودت رو خوشگل کن شب بتونم براشون حاال _

 که دختر ما سرتر از پسر اوناست. رمیبگ افهیق

 ؟یریبگ افهیق یتونیاگر خودم رو خوشگل نکنم نم_

 هیخان ازیبابا طرف آ ریبه خودت نگ ریبابا حر یا_

 که. یدونیم

 

 یشب م گهیو م کنهیم یکه خداحافظ خندمیم فقط

 .نمتیب

 



به  شمیم رهیسمت تخت و خ گردمیبرم یحال بهتر با

 دیسف یاز رنگ ها یبیمامان که ترک یانتخاب یلباس ها

 هم زرد بودن.  یکم نکهیو مثل ا ریس یاسیو 

داشتم نگران  گهینبود؟ د ازیاز آ یجدًا چرا خبر یول

 .شدمیم
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تالش آشپزخونه نشستم و دارم  زیو آماده پشت م حاضر

 .ارمیکنم سکسکه ام رو بند ب یم



از  یخبر چیزل زده بودم و ه یگوش یبس به صفحه  از

خاموشش کردم و  ینشد که دست آخر عصب ازیآ

.پس در رمیتحر زیم یحلقه،تو کشو شیگذاشتمش پ

 قراره برسن. یک دونستمینم جهینت

به  رهیو خ خورمیآب تو دستم م وانیاز ل گرید یقلوپ

است روبه روم نشسته و بدون  قهیقمامان که چند د

 :دمیسر تکون م کنهیحرف فقط نگاهم م

 شده مامان؟ یچ _

 

چرخونه  یآشپزخانه م یدور تو فضا کیهاش رو  چشم

 :دهیو آروم جواب م

 کالفه ام انگار. یکم دونمینم _



 

 :زنمیو آروم پچ م رمیگیلبخند دستهاش رو م با

ظهر با عمه  هستش که از بعد از نیبه خاطره ا دیشا _

 .یبود

 ادیکمکم کرد و اجازه نداد ز یحنا کل چارهینه بابا ب _

 خسته بشم.

 

 نمیکنم تا بب یآشپزخانه نگاه م یبه در ورود متعجب

.اما زنهیحرف م ینجوریعمه پشت سرمه که مامان ا

 اونجا نبود. یکس

 مامان حالت خوبه؟ _

 



 دونمیکه نم دهیجوابم نامفهوم سرش رو تکون م در

 .ریخ ایابش آره است جو

 

ام حبس  نهیزنگ در نفس رو تو س یلحظه صدا همون

 .کنمیو همه کس و فراموش م زیو همه چ کنهیم

پشت دستم،به  ینسبتا محکم دست مامان رو یضربه  با

 .امیخودم م

 جانیاسترس و ه پیتر ییبخوا کشمتیبه خدا م ریحر_

و  یگردون یرو م ییچا ییای.خانوم وار و آروم میبردار

اون  یهم رو حیلبخند مل کی. ینینش یکنار خودم م

 صورت خوشگل...

 



حرفش رو تموم کنه و جدا از تعجب  دهیامون نم هیگر

منم  خوامیو م فتهیدلم به جوشش م کنمیحس م ادم،یز

 کوبهیو م شهیکه عمه وارد آشپزخونه م هیگر ریبزنم ز

 مامان: یتو بازو

 نکهینه ا یکن تشحینص یفقط کم ییایقرار بود ب مینس_

 . یبهش استرس وارد کن شتریب

 

و پر اخم به عمه نگاه  کنهیاشک هاش رو پاک م مامان

امروز  فیح" گهیداره تو دلش م دونمیو خوب م کنهیم

جوابت  یچه جور دونستمیوگرنه م یکمکم کرد یکل

 "رو بدم

 



پشت پلک هام  یآماده  ی،اشک ها قیچند نفس عم با

 یمامان و عمه چ ستیحواسم ن و اصال زنمیرو کنار م

 . گنیدارن م

 یبرا میبر دنیباالخره اجازه م دنمیپس از بوس هردو

 مهمون ها. شوازیپ

 

 رهیو خ ستادمیا ییرایپذ یبه ورود کیاز همه نزد آخر

 بزرگ.  یخان یآقا ی افهیشدم به ق

خانوم  نتیبلد نبود اصال لبخند بزنه. برعکس اون ز انگار

با مامان  مانهیصم یلیو خ دیخند یکل صورتش داشت م

 . کنهیو جالبه عمه رو بغل هم م دهیو زن عمو دست م



 یمیو صم ستنیا یمقابل عمه م شتریهمه اشون ب یوقت

 فکر کردن اون مامانمه. شمیمطمئن م کننیتر برخورد م

سمت  کنهیم شونییبابا راهنما شهیکه تمام م یسالمت چاق

الل  ههیمن شب فهممیمو تازه اون موقع است که  ییرایپذ

 ها فقط نگاهشون کردم.

اندازم و  یم نییمودبانه سرم رو پا یخان یآخا مقابل

شونه ام و  یرو گذارهیکه دستش رو م کنمیسالم م

 . دهیجواب سالمم رو مهربون م

و هنوز فرصت نکردم نفس حبس شده  گذرهیکنارم م از 

 نفر نیو آخر رسهیم هیام رو رها کنم که نوبت به بق

 :زنهیکه پر ذوق دم گوشم پچ م بوسمیرو م الریآ

 چقدر خوشحالم. یدونینم_



 

کرده بود  هیرو که مامان بهم توص یحیلبخند مل همون

منم مثل  تونستمیکاش م ی. ولزنمیرو در جوابش م

  "خوشحالم شتریمن ب"خودش با ذوق جواب بدم 

 

 کنمیبلند م دنشید ینفر مونده بود.سرم رو برا کی فقط

تو  یبا اون گل ها ییکنار دا نمشیبیاالخره مو ب

 دستش.
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همرنگش به طرز  راهنیو پ یاون کت و شلوار مشک با

تپش قلبم رو به  یداماد ها شده بود،صدا هیشب یبیعج

 فهمونهیشنوم. رنگ نگاهش بهم م یوضوح دم گوشم م

 که اونم مات من شده.

اندازه که کجا هستم  یم ادمیکنارم  ییدا ییهوی اومدن

 باشند. دهیمات موندنمون رو د نیممکنه ا ایو ک

که جلوم  یاندازم و دسته گل یم نییمودبانه سر پا پس

که دستم با دستش برخورد  نیرو بدون ا شهیگرفته م

 .رمیگیبکنه، ازش م

آروم باشه رو  کردینم یصداش که اصالً تالش و

 :شنومیم

 .یدر خوشگل شدچق _



 از تو سرتره. یلیدخترمون خ یدیانگار تازه فهم_

 

جواب  یو کامال عاد بیکه دست به ج ییبه دا متعجب

 ریبه غ کنمیکنم و فقط خدا را شکر م یداده بود نگاه م

تر منتظر اومدن اون طرف یکم نکهیکه مثل ا الریاز آ

و  بیعج یمکالمه  نیا یا گهیبود،کس د ستادهیا ازیآ

 . دندیرو نشن بیرغ

 

 :رهیگیم ییدستش رو مقابل دا ازیآ

 دونمیو جهت اطالع من خودم م ییدا یسالم آقا_

 .نهیانتخابم بهتر

 



 نایا ای.خداازیآ ییاز پررو رمیگ یبار لبم رو گاز م نای 

 چشون بود؟

 ریبخواد جوابشو بده، با دست مس ییدا نکهیاز ا قبل 

 :دمیرو نشون م ییرایپذ

 جان منتظره شما هستند. الریلطفا. آ دییبفرما_

 

زود حواسم  یلیتو آشپزخونه و خ رمیم میو مستق گمیم

 .شهیکه تو دست هام بود،م یدسته گل یپرت بو

 .کشمینفس م قیو عم برمیفرو م نشونیرو ب صورتم

 

چون  میعمه ات شربت ببر ی هیبه توص دیفکر کنم با_

 گرم شده. یلیجو سالن خ



 

 زد؟یحرف م ی.راجع به چکنمیم به مامان نگاه جیگ

و  رهیگیهر دوتا بازوم رو م ادیم کشه،یم یعصب یپوف

 :دهیمحکم تکونم م

و با اون  یعاشق دونمی.مریتو رو خدا شوت نزن حر_

 زدیموج م شهیکه تو وجودت هم یهمه احساس و لطافت

 یآبرو یپا نجایا ی.ولرفتیازت نم نیاز ا شتریب یتوقع

قلم پات رو  یبهش خش بنداز ییو بخوا ونهیمن در م

 .شکنمیم

 



از من  شتریخودش ب یعنیمامان،  لیدل یب تیعصبان نای 

وسط  زیم یرو ذارمیاسترس داشت. گل ها رو م

 :کنمیآشپزخونه و محکم بغلش م

 ؟یشونیقربونت برم چرا اونقدر پر_

 

 :شنومیبغض دارش رو م یزود صدا یلیخ

.حال بابات میارند میتو رو از دست بد نکهیا یما آمادگ_

 .دهیرنگش پر یچه جور ینیبب دیهم بدتر از منه. با

 

رو با نفس  نییپا انیب خواستنیکه م یسمج یها اشک

 دنیو پس از بوس کنمیم ینیمجبور به عقب نش یقیعم

 :گمیگونه اش م



که شما فکرش رو  ستیاونقدر سخت ن زیچ چیه_

 ن.ماما میتو باش یفعال به فکر آبرو ای.حاال بدیکنیم

 

حواسش رو پرت کنم که با عجله  تونمیخوب م انگار

 :زنهیپسم م

که حنا  شنیاز قبل مطمئن م شتریبرو اونور االن ب ییوا_

که اون گرفته بود،داشت منم به  یمادرته.البته اون ژست

 انداخت. یشک م

 

لحظه بغض تو گلوت  کیدر  تونستیفقط مامان م ایخدا

 به پق خنده بکنه.  لیرو تبد



تو  میزیشربت خوشرنگ زردآلو رو بر کنمیم کمکش

 ییچا ستیخوشحالم که قرار ن یلیها و خ وانیل

 بگردونم. 

رو امشب ناقص کنم. و اون  یکی دمیترسیاش م همه

بود  یم یجذاب یهمون لعنت ادینفر هم به احتمال ز کی

و فکر کنم کل خونه رو  دهیچیپ مینیکه بوش هنوز تو ب

 هم پر کرده.

 

مهمون ها.  شیتو سالن پ گردهیبرم دنمیز بوسپس ا مامان

شمارم تا استرسم رو کنترل  یمنم دارم اعداد و وارونه م

رو  نیسنگ یادیز ینیس نیکنم و برم آروم و با وقار ا

 بگردونم. تیوسط اون جمع



 .فتمیو راه م دارمیرو برم ینیگفتن بسم اهلل س با

جمع رو ساکت و تمام سرها رو  کبارهیبه  ورودم

 دنشیتا د کشمیم نییسمتم.فورا نگاهم رو پا گردونهیرمب

پر از شربت  ینیدست و پام رو نلرزونه و کف س

 زردآلو نشه.
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 یراو

 



 یکه از وقت نشستن رو به رو یتیبا همان جد ازیآ

به آراس و  زنهیحامد اخمو به خودش گرفته بود،اشاره م

زود منظورش رو متوجه و از  یلیوچکتر هم خبرادر ک

 :شهیجاش بلند م

 .دییخانوم،شما بفرما ریمن حر دیبد_

 

که  کنندینگاهش م ر،متعجبی،منجمله خود حر همه

 کی نیا فهمهیو م ادیآراس تازه اون موقع به خودش م

 .ستین یمعمول یمهمون

بهش دستور داده بود، پا پس  ازیخب چون آ یول

که دختر  رهیگیم ریرو از دست حر ینیو س کشهینم



رو ول و  ینیس لیاست یلبه  "ممنون"با گفتن  چارهیب

 .نهیتا کنار مادرش بنش کنهیعقب گرد م

 

خانوم با مخاطب قرار دادن  نتیجمع رو ز سکوت

 :شکنهیم ر،یحر

 دخترم؟ یخوب_

که  دهیو جوابش رو کوتاه م زنهیمودبانه لبخند م ریحر

 :دهیادامه ماشاره به عمه حنا  نتیز

گفت  الریحنا خانوم مادر هستن تا آ کردمیفکر م_

دختر  نیهمچ ادیخانوم که ماشاهلل اصال بهشون نم می،نس

 داشته باشند ،مادرتون هستن.  یبزرگ

 



 نتیز فیتعر نیکه انگار از ا میبه نس ینگاه مین ریحر

 :دهیاندازه و جواب م یاومده بود،م فیخانوم سر ک

 .کنندیفکر رو م نیهم شهیبله همه هم_

  

 :گهیکه مغرورانه باال گرفته ،م یمقددرانه و با سر حنا

بوده و  یبرام همون دختر رینداره.حر یفرق چیالبته ه_

 وقت نداشتمش. چیهست که ه

 

که آراس  ینیشربت از س وانیپس از برداشتن ل نتیز

 کنهیم دیتائ یمقابلش گرفته بود، حرف حنا رو با لبخند

چرا سکوت  یعنیکه  دهیه شوهرش مب یو اشاره ا

 .یکرد



 

کوتاه حامد  یتلخ که از جواب دادن ها یبا اوقات اتابک

 یورودشون نشأت گرفته بود، تک سرفه ا یدر ابتدا

و با گفت بسم اهلل حواس همه رو به خودش جلب  زنهیم

 .کنهیم

و نگاهش رو  شهیحبس م ریحر ی نهینفس تو س یآن به

که همون لحظه برگشته و  یازیآ یرو گردونهیآروم برم

 نظر گرفته بود. ریرو ز ریحر

 :کنهیبه هم گره خورده اشون رو کالم اتابک قطع م نگاه

سر اصل مطلب و  میعارف اجازه بدن بر یاگر آقا_

 .میدل جوونامون رو آب نکن نیاز ا شتریب

 



 ریبود و حر رشونیواضحش به نگاه درگ ی اشاره

به جون  فتهیندازه و ما یم نییخجالت زده سرش رو پا

 لبهاش.

 

که  کنهیپدرش م یبرا ینامحسوس میاما نشسته تعظ ازیآ

 .مونهیاز حضار دور نم کی چیاز نگاه ه

 

 

 

معمول،کم کم اخم  یشروع بحث و سوال و جواب ها با

که  یو از حالت صاحب مال شنیحامد هم کمتر م یها



 یلیو خ ادیم رونیانگار اومدن مالش رو به زور ببرن ،ب

 .ارهیرو به جا م شیخوب حق پدر

 ازیساعت بحث و سوال جواب کردن آ کیاز  پس 

پسر  یتوسط حامد و کامران، نوبت حرف زدن دو نفره 

بعد از دستور حامد از جاش بلند  ریو حر رسهیو دختر م

که  یازیقبل از آ ،یلب ریز ی"دیببخش"و با گفتن  شهیم

سمت اتاق کار  فتهیبود کنارش ،راه م دهیزود رس یلیخ

 پدرش.

 

 برو اتاق خودت._

 



.اما خودش رو به شنوهیرو م ازیپچ زدن آ یصدا ریحر

چون پدرش واضح دستور داده بود برن  زنهیم دنینشن

و بدون حرف با  گردهیکجا. پس دم در اتاق کار برم

 که اول وارد بشه. کنهیدست تعارف م
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رو با گرفتن  ریو حر کنهیدر و باز م شهیخم م زایآ

اتاق و دم گوشش  داخل دهیکمرش قبل از خودش هل م

 :زنهیپچ م



رو  جانیه نیا یواریچهارد چیتو بودنه و ه شیمهم پ_

 نخواهد کرد. شترینه کمتر و نه ب

 

اندازه، تو دست هاش  یابروش رو باال م یتا ریحر

 :زنهیش ، لب مدور شدن از آغوش گرم نیو ح چرخهیم

 یتا امشب پا به پا یاوووووو بگو چندتا کتاب خوند_

 ؟یاحساسات خرج کن یبتون سندهینو کی

 

حرکات و تن  یکه همچنان نگاهش رو یدر حال ازیآ

دست  کیخوشرنگه، در و با  یتو اون لباس ها فشیظر

 :بندهیم



با لبهام حرف  خوادیبرعکس،امشب من اصال دلم نم_

 بزنم.

 

 :کنهیم زیکار پدرش چشم هاش رو ر زیبه م هیتک ریحر

 شنهادیپ یرو یقراره قانعم کن یپس چه جور_

 ازدواجت فکر کنم؟

 

شدن  کینزد نیو ح ستین نجایاما انگار اصال ا ازیآ

 :دهیبهش،جواب م

 یم یخامه ا ینیریهمون ش ادیلباس ها من و  نیبا ا_

گاز بهش  کیکه  رفتیکه تو لواسون دلم م یانداز

 بزنم.



 

و  کنهی. اخم مگفتیرو م یچه زمان ادشهیخوب  ریحر

 :گهیم

بهم  مونیپر و پ یتالف هیکه  ادتهیرو هم  نیحتما ا_

 ؟یبدهکار

 

 :زنهیم یتک خنده ا ازیآ

 تو آب. پرمیلب استخر ،خودم م ایتو با من ب_

 

و اشاره به  کنهیبلندش رو کنترل م یبه زور خنده  ریحر

 :گهیاتاق،م رونیب

 .میبا هم حرف بزن یجد یکم مینیبش ایب ز،ایآروم آ_



 

که دست هاش رو دو  ییتا جا رهیبازهم جلو م ازیآ

 :زیبه م زنهیم هیتک ریطرف حر

 .شنومیخوبه،بگو م ینجوریهم_

 

و همزمان که با  رهیگیسرش رو کامل باال م ریحر

 :زنهیصورتش،لب م یایشده به زوا رهیخ اقیاشت

 یم و پس فردا وقتتمرکز کن تونمی.من نمستیخوب ن_

 یکه نگذاشت زنمیغر م امیاز ظرف شستن خسته شدم م

 همه سنگ هام رو باهات وا ...

 

 .مونهیم ریحرف تو دهن حر ازیحرکت آ با



که انگار نتونسته خودش رو  یبه مرد شهیم رهیخ متعجب

کنترل کنه و چشم هاش رو بسته بود و داشت پر شدت 

 .دیبوس یلبهاش رو م

 

 ارهیدستهاش رو هم م کنه،یم یکه همراههمزمان  ریحر

جلو  شتریرو از خودش دور کنه. اما انگار ب ازیباال تا آ

 یزیچ گهیهمد ینفس ها یاز صدا ریکشدش که غ یم

 .کنندیرو حس احساس نم
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 .رندیگ یو از هم فاصله م دهیاجازه م ازیآ باالخره

 یکیو اون  خندهیم یکیفس زدن هاشون نفس ن وسط

 بترسه: کنهیتازه فرصت م

 م؟یتو اتاق کار بابام هست ستیحواست ن ازیآ ییوا_

 کار گذاشته. نینگو که دورب ؟یخب که چ_

 

 تو بازوش: کوبهیم ریحر

آخرم رو  یحرف ها یپسر بد ،آخرش هم نگذاشت_

 بهت بزنم.



فکر  یراب خوامیاعالم کنم فرصت م رونیرفتم ب مجبورم

 کردن.

 

تو  شهیخم م ره،یگیدوباره هردو بازوش رو م ازیآ

 :کنهیصورتش و زمزمه م

مامانم انگشتر نشون رو  رونیب میدختر خوب، رفت_

 ...غیص هیو تمام.تازه قراره بابا هم  کنهیدستت م

 

تو  ریخوره،حریکه به در م یتقه ا یلحظه با صدا همون

 :رهیگیفاصله م ازیپره و فورا از آ یجاش م

 .میوقته تو اتاق یلیخ یعنی نیخاک تو سرم. ا_

 



و  کشهیم سشیخ یانگشتش رو کنار لب ها ازیآ

 :گهیهمزمان م

 میتونیم گهیحاال د نیام نشده. بش قهیدق ستیهنوز ب_

 سر اصل مطلب. میبر

 

 :دهیتکون م یسر رحری 

 .میحرف بزن یبعدا تلفن دیبا میبلند شو بر رینخ_

 

مرتب  یدور لبش رو با دستمال کاغذکه رژ  یدر حال و

 :دهی،ادامه م کنهیم

 که از همه مهمتره. گمیرو م یزیچ کیفقط _

 



کتش بود ،  ی قهیکه مشغول مرتب کردن موها و  ازیآ

دخترک  ییهویشدن  یجد نیبه ا دهیتمام حواسش رو م

 پوش. دیسف

 

 نمونیو...دروغ ب یعوض نش چوقتیبهم قول بده که ه_

 فاصله نندازه.

 

باال تا با گرفتن گونه اش،محکم  ارهیدستش رو م ازیآ

نسبتا  یقول عمرش رو بهش بده اما باز هم تقه  نیتر

تو  ییبار دوتا نیا شهی،باعث م خورهیکه به در م یتند

 کالم رو کال گم کنند. یجاشون بپرن و رشته 

 



رو پشت در و  یکس یول کنهیفورا در رو باز م ریحر

و لبخند  ازیسمت آ گردهی.برمنهیبیتو راهرو نم یحت

 :زنهیم یبزرگ

 .میبر ای. بمیحرف هامون رو تموم کن دیبعدا با_

 

 ریکه حر زنهیو اشاره م دهیتکون م یتنها سر ازیآ

خوشرنگش که  یو همون لحظه موها فتهیجلوتر راه ب

 نهیپس زم چیه یو ب نهیبیشال باز گذاشته بود رو م ریز

خم بشه و  خوادیون ،ماز مکان و افراد دور و برش یا

با برگشتن  ریکه حر رهیازشون بگ قیدم عم کی

به دستش که تو هوا  رهیتو پرش و خ زنهیم شییهوی

 :زنهیمونده، پچ م



 شده؟ یچ_

 .میبر یچیه_
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 رحری 

 

جمع رو  نیب نیسنگ یهوا م،یشیکه وارد سالن م نیهم

 .کنمیکامل حس م



که داشت  کنهیم دایو بابا رو پ گردهیقبل از همه م نگاهم

از  تونستمینم یزیو چ زدیحرف م یخان یبا آقا

 رفتارشون بفهمم.

اولش،  یاز کنارم و برگشتنش سرجا ازیشدن تن آ رد

به اون همه  شدیم می.حسودامیبه خودم ب شهیباعث م

 .شیلکسیر

 

 دلم. زیعز نجایا ایب_

 

ازم  یش بلند شده و با لبخند بزرگخانمه که از جا نتیز

 .نمیبش ششیبرم و پ خوادیم

 



پر  یبا اون صدا یخان یستم،آقایا یکه کنارش م نیهم

 :پرسهیاز جذبه اش، م

 ه؟یبگو دخترم نظرت چ دیحاال که حرف هاتون رو زد_

 

 نکهیاحمق اون همه تو اون اتاق بودم چرا راجع به ا من

؟ آب دهنم رو قورت بگم اصال فکر نکردم یچ دیاالن با

 . خوامیو با نگاهم از مامان کمک م دمیم

اونچه که ته  دیبا فهممیو م زنهیبه روم م یآروم لبخند

 نیرو به سمع ا کنمیخودم تکرار م یدلم دارم برا

 مودبانه تر. یهم برسونم،البته کم تیجمع

 اندازم: یم نییرو پا سرم



 یامه در اد میگرفت میو تصم میما حرف هامون رو زد_

 .میهم باش یکامل کننده  ی مهین مونیزندگ

 

 ای زنهیکف نم یچرا کس نمیکه بب کنمیسر بلند م متعجب

 "انشااهلل یبه سالمت"گهینم چکسیه

هم  هیبق کنه،یمامان داره سقف خونه رو کاوش م نگاه

رو نگاه  ازیدارن آ ای نهییسرشون پا ایهستن  دمیکه تو د

 .کنندیم

 "شده؟ یچ"بپرسم  خوامیم تا

و با زدن محکم دست هاش  زنهیم یسوت کوتاه آراس

 .ارهیرو هم به خودشون م هیبه هم بق



پخش  عیبده کم مونده بود به صورت ما رشیخ خدا

 بشم. نیزم

رو  شیلب ریز یو زمزمه  کنهیخانوم محکم بغلم م نتیز

 .کنهیکه مرتب خدا رو شکر م شنومیم

ه بابا نشسته مجلس ک یرو به باال کشهیهم عقب م یوقت

کنارمون و  زیم یرو یو جعبه  "گهیم یبا اجازه ا"بود 

نشون باشه رو  یهمون حلقه  دیکه با یباز و حلقه ا

 .ارهیم رونیازش ب

 یپر آبش رو بهم دوخته بود و وقت یچشمها عمه

چرا مامان  ی.ولفرستهیبرام رو هوا بوس م کنمینگاهش م

 . کردینگاهم نم

 



انگشت وسط دست راستم  یاز نشستن حلقه رو پس

 .گهیم کیو بهم تبر بوستمیخانوم دوباره م نتی،ز

و خوشحال بغلم  انیم ایو بعدش هم مح الریآ سپس

 . کنندیم

 بگه؟ کیو بهم تبر ادیرسم نبود داماد هم ب یعنیبابا  یا

نشسته  ییرایضلع پذ کیچون در  دمشیدینم اصال

 . میبود

 گمیم یازه اخودشون، با اج یسرجا گردنیکه برم همه

 .نمشیتا بتونم بب نمینش یکنار مامان م رمیو م



 کیو ضمن دوباره تبر کنهیشروع م ازیآ یبابا دوباره

 ییزهایسمت چ کشونهیگفتن به من و پسرش بحث رو م

 آوردم. یمراسم به حساب م ی هیکه من جزو حاش

دادن و بابا  شنهادیکه پ ینیسنگ ی هیبعد از مهر یوقت اما

و بحث رفت  دیدونیودتون صالح مگفت هرجور خ

تحملش تموم  گهیمراسمات،بابا که انگار د خیسمت تار

 کنهیرو قطع م یخان یحرف آقا ی"دیببخش"شده بود با 

 :گهیو م
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 کیامشب فقط  کردمیمن فکر م یخان یراستش آقا_

 نیر مورد ابحث د دمیم شنهادیمراسم معارفه است و پ

 .گهیشب د کی یبرا میمسائل رو بگذار

 

 میکه مستق یازیآ یرو گردهینگاهم برم ناخودآگاه

 .کردیداشت بابا رو نگاه م

 

به  ینگاه میو پس از ن زنهیم یتک خنده ا یخان یآقا

 :دهیپسر ارشدش جواب بابا رو م

 تونهیرو آدم نم ریدرسته حق با شماست اما خب کار خ_

چون خود خدا تو جلو انداختنش دست  بکنه ینیب شیپ



هم بدم در مورد  گهید شنهادیپ کی خواستمیداره. من م

 محرم...

 

 پره وسط حرف زدن پدرش: یم هوی ازیآ

 یمراسم بعد یموضوع بمونه برا نیپدر جان فکر کنم ا_

 بهتره. 

 

نگذاشت پدرش تموم کنه رو نه  ازیکه آ یکلمه ا اون

هرچه  کنمیو فقط دعا م ندیتنها من بلکه همه خوب فهم

چه  فهممیزودتر به قصد رفتن بلند بشن چون تازه االن م

 کردم. یغلط



چرا  یفکر کردن ول یبرا خواستمیوقت م دیبا من

 حواسم نبود؟

 

 

 ــــــــــــــــــ                         

 

 

مامان و عمه نشستم. هر لحظه  یمبل رو به رو یرو

 ممیپشت تصم دیاما خب با هیگر ریامکان داره بزنم ز

مطمئن  ازیو نگران آ رهیوقت رفتن با نگاه خ نوی.استمیبا

 شدم.

 



بعد از رفتن مهمون ها پس از  یو زن عمو کم عمو

و بابا همراه  ییگفتن ،رفته بودن و االن هم دا کیتبر

در  دونستمیعمو رضا تو اتاق کار بابا نشسته بودن و نم

 ممکنه حرف بزنند. یمورد چ

 

دختر  نی. مگه ایگفتیبهش م دی. بامیخودته نس ریتقص_

شرکت  یچندبار در طول عمرش تو مراسم خواستگار

مادره که قبل از شروع مراسم همه  فیوظا نایکرده؟ ا

 رو... زیچ

 ی. چرا هیهم گفت شیپ قهیپنج دق قایدق نویحنا ا یوا_

 ریخ یکردم.ول ی. درسته منه مادر کوتاهیکنیتکرار م

اگر مجنون دل از کف رفته  یاست. حت دهسنیسرش نو



تا روش فکر  خواستیاقال دو روز وقت م دیهم باشه با

 کنه؟

شدن  مونیبود که از ترس پش چارهیمجنون اون پسر ب_

و فورا مراسم رو تموم کرد که  فتادیداداش داشت پس م

 .هیلیل نیبرن. ا

 

گونه هام و دارم فکر  یهردو دستم رو گذاشتم رو کف

و  یلیل ایمن و احمق بودنمه  نایالن بحث اا کنمیم

 مجنون.

 

  ؟یگینم یزیتو چرا چ_

 



و  نیا یو رو به مامان که عصب دمیدهنم رو قورت م آب

 :زنمی، لب م دهیازم پرس

برداشت کردم که  یگفتم که من از نگاهت اونجور_

 بگم.  دیبا گهیدلم م یهرچ

 

 تو سرش: کوبهیدستش رو م دوتا

به زور خودم رو کنترل کرده بودم اون نگاه من که _

داشت  یدور و داراز ریتفس نیکجا همچ هیگر رینزنم ز

 خوره؟ینم اتمیکه اصال هم به روح

 

 :گهیو م رهیگیمامان رو م یدست ها عمه



نشده .تازه همه  یزیجان حاال که چ میآروم باش نس_

که داد  یپر از احساس و به نظرم جواب ریحر میدونیم

 یشدن حت خکوبیکه همه م یورخاص بود ج یلیخ

 داماد. یخود آقا

 415_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 

پر احساسه و طبع شعر  نیا میدونیخب حنا جان ما م_

 گنی. پس فردا مدوننیکه نم کنه،اونایازش فوران م

 دختره اونقدر هول بود فورا بله رو داد.



 

و مقابلم جواب مامان رو بدم که عمه دستش ر خوامیم

 :دهیو خودش جوابش رو م رهیگیم

 نتیکه ز یدی.ددیرسیبه نظر نم یاصال هم اونجور_

 تیافکار عهد بوق نیو ا ارهیخانوم کم مونده بود بال درب

 .یرو بهتره کنار بذار

 

 :زنهیمچ دستش پس م یدست عمه رو از رو مامان

از  ستیحواسم سر جاش ن میدلم نگو عصب زیحنا عز_

و مواضب باش حساب  یکوبیبه من م یسر شب دار

 همه اش رو دارم. 

 



 :خندهیبلند م عمه

که خدا رو  گشتمیم مینس نیآخه از سرشب دنبال هم_

 کردم. داشیشکر پ

 

لب هام رو  یکم کنمیمنم جرأت م خنده،یکه م مامان

بابا و کنارش عمو رضا  دندی با لحظه همون و  کش بدم

که حواس  ستمیا یتو جام م دهیکامران، ترس ییو دا

 .شهیمامان و عمه هم جمع شوهر هاشون م

بدم رو  حیبابا هم توض یبرا نمیبش نکهیا یآمادگ اصال

 . کردمیقانعش م دیبا ازیبه خاطر آ ینداشتم ،ول

 

 



 ــــــــــــــــــــ                       

 

 ینور چیو بدون روشن کردن ه بندمیدر اتاق رو م خسته

 .رمیتحر زیم ییسمت کشو رمیم

 .کنمیو روشنش م دایرو با لمس دست پ میگوش

 یبخوابم تا اون همه استرس رمیبگ خواستیدلم م گرچه

 مطمئنم االن منتظرم بود.  یکنم.ول هیرو تخل دمیکه کش

 و ارهیلبم م یرو یو تماس لبخند امیاون همه پ دنید

 فتهیفرصت نکردم بخونمشون که شماره اش م هنوز

 :دمیو جواب م کنمی. درنگ نمیگوش یصفحه  یرو

 سالم._



 ؟ییکجا یبگ شهیم_

 از؟ی...آزدمیداشتم با بابا حرف م_

 جانم._

راستش رو بگو نظر خوانواده ات بخصوص پدرت در _

 که من دادم معلومه... یالبته با اون جواب ه؟یموردم چ

رو  اقتتیتمام تالشم رو بکنم تا ل دیبا گفتیبابام م_

 گردنیبرم یک دیمامان ازش پرس هم یداشته باشم و وقت

 گفت بعد از مراسم فردا شب. زیتبر

 

 :پرسمیم جیگ

 ؟یچ یعنی_



و بابات  میشیبله برون مزاحمتون م یفردا شب برا یعنی_

موضوع که تو رو ازش گرفتم کنار  نیهم بهتره با ا

   .ادیب

 416_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 

 رهیکنار دستش و خ زیم یور گذارهیرو م یگوش مامان

 :کنهیم زیبهم چشم هاش رو ر

که از صبح خروس خون  یتماس بود نیپس منتظر ا_

 ؟یپلک یدم دستم م یشد داریب



 

 :پرسمیربط به سوالش م ی. بدیو نه تائ کنمیحاشا م نه

 گفت؟یم یخانوم چ نتیز_

 ؟یخبر ندار یبگ ییخوایم یعنی_

 

 :شمیاز جام بلند م دلخور

رو به روم  جانمیه یه یکنیم فیمامان ک واقعا که_

 ؟یاریم

 

 :رهیگیکه دستم رو م رونیاز آشپزخونه برم ب فتمیم راه



زنگ بزنم به بابات بگم  یفکر کن چه جور نیبش ایب_

حرف  یبرا انیامشب دوباره ب خوانیم دمونیجد یالیفام

 موارد. ی هیمراسم و بق خیزدن در مورد تار

 

که از جاش بلند  کنمیاهش مفقط نگ ستادهیا یهمونجور

 :دهیو ادامه م شهیم

 ینظر مساعدش رو اعالم کرد ول شبیدرسته بابات د_

بگه  ترسمیو م کنندیهم واقعا دارن عجله م نایخب ا

 نتیزنگ بزنم به ز شهیروم م ینه.اونوقت من چه جور

 .نییایخانوم بگم ن

 



 هویکه  میکنیلحظه تو سکوت هم رو برانداز م چند

 :گمیکالم م کیو  رسهینظرم مبه  یفکر

 عمه._

 

 :نهیشیو دوباره سر جاش م کنهیدستم رو پرت م یعصب

 ؟یکشینکنه اونقدر ازش کار م یمغزت اتصال وزیبپا ف_

بهش بگم نگفتم که  یمگه خودم چالقم؟ گفتم چه جور

 .تونمینم

 

 :کشمیم یپوف کالفه

چون مسافرن و  میبگ میتونیبهت برنخوره.م زمیباشه عز_

 . نهیا یاومدن عجله اشون برا زیتبر از



 

و  دهیتکون م یپسنده که سر ینظرم رو م نباریا انگار

 :دارهیتلفن کنار دستش رو دوباره برم

 پاشو برو تو اتاقت. _

 

 اندازم: یو شونه باال م نمیشیم کنارش

 ادیازش  یزیچ هیتا  نمیزنونه ات رو بب استیس خوامیم_

 .رمیبگ

 

 :گهیه سمت در آشپزخونه و مب کنهیم شمیدست ک با

بدم،االن  ادیاش بهت  هیاز دروس پا نمیبش دیاونو با_

 تنها با بابات حرف بزنم. خوامیبرو م



 

رفتن سمت اتاقم  نیو ح رونیب امیاز آشپزخونه م یناراض

نمونده بود  یزیاندازم. چ یم وارید یبه ساعت رو ینگاه

ماس ت ریخانوم اونقدر د نتیظهر.چرا ز ١١به ساعت 

 گرفت؟

 

 ی.اما خبرمیسراغ گوش رمیم میمستق شمیاتاق که م وارد

 باشه.  یلمبرداری.امکان داره االن سر فستیازش ن

 

تخت که همون لحظه  یرو کنمیرو پرت م یگوش کالفه

 .دارمیو دوباره برش م ادیواتساپ م امکیپ یصدا



که دوتا عکس  نمیبیرو باز و م امهایبود. پ خودش

  دهیالم پرسک کیفرستاده و 

 "کدوم؟"

 

روشن و اون  یسرمه ا یکیکت و شلوار بودن. هردو

بود و  کی. رنگ هاشون به هم نزدیکاربن یکی

.اما تو اون کت و دنیرس یبه نظر م کیدوتاشون ش

 بود. شهیفراتر از هم یزیچ هی شبید یشلوار مشک

 :کنمیم پیتا پس

 "دوست دارم شتریرو ب یمشک"

 

 :سهینویزود م یلیخ



 "از من؟ شتریب"

 

 ششیپ یکس ترسمیبفرستم اما م یصوت امیپ خوادیم دلم

 :کنمیم پیباشه.پس دوباره تا

دوست  شتریپوش رو ب یمشک ازیبگم آ خواستمیم"

 "دارم

 

 جواب بده: کشهیطول م یلیخ

 توننینم کنمیم پیکه تا یکلمات نیا کنمیم یهرکار"

منظورم رو واضح بهت برسونن و حق مطلب رو ادا 

 "دمیجوابت رو م میدی،پس شب که خدمت رسکنند

 



خرسه افتاده به  هیکه  فرستهیم کریاست هیهم  آخرش

البته با بوسه  کنهیو داره خفه اش م شیجون خرس کنار

 .بشیو غر بیو شدت عج

 

 .نمیبده منم بب ؟یخندیم یدار یبه چ_ 

 417_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

و رو به مامان  کنمیموش مرو فورا خا یگوش ی صفحه

 ازیکه آ یادب یب یخرس ها خوادیکه جلو اومده و م

 :پرسمینه،میفرستاده رو بب



 گفت؟ یشد مامان؟بابا چ یچ_

 

 :دهیجواب م نهیو دست به س نهیشیتخت م یرو

 .میبه عمه ات زنگ بزن دیبه نظرم با_

 

 :نمینش یکنارش م نگران

 ؟یقانعش کن یمامان نتونست ییوا_

 

 تو بازوم: بهکویم

هاش  ییچقدر به مادرت و توانا نمیبب خواستمیفقط م_

چشم. تازه  یگفت قدمشون رو چارهی. بیاعتماد دار

 .ارنیرو ب فشونیشام تشر یگفت زنگ بزن بگو برا



 

 :دمیسر تکون م متعجب

 ؟یجد_

 کنم برات.... یینه بابا خواستم بزرگنما_

 

 :گمیم میشونیپفشار دادن  نیو ح شمیاز جام بلند م کالفه

اونجا  تیبابا اومد خواستگار یکاش وقت یا گمیفقط م_

کردن هات رو سرت  تیاذ نیا یتالف تونستمیبودم و م

 .ارمیدرب

 

 :دهیبه گردنش م یقر لکسیشده ام،ر ینگاه کفر مقابل



بودم؟ اون روز که  یتوئه احساسات ههیمگه من شب_

کردن  زیهمه دنبال تم یوقت م،یبابات اومد خواستگار

 .دمید یخونه و انتخاب لباس بودن، من داشتم کارتون م

 

که با افتخار  یحماسه ا نیاون نگاه مصممش معلومه ا از

 یو واقعا چرا من کم تهیواقع نیع کنهیم فیداره تعر

 مادرم نشدم؟ ههیشب

 

. ریحر ستین یمنطق ینگام نکن بابات آدم ب یاونجور_

خب بهونه  یرن.ولبب شیانگار اومدن آت نایا گهیراست م

مسافر بودن و راه دور رو براش آوردم که گفت  ی

 . انیصالحه ،بگو ب یهرچ



 

رفتنش  رونیکشم که قبل از ب یم یراحت نفس 

 سمتم: گردهیبرم

  ؟یدیوقته استاد اعتماد رو ند یلیخ یراست_

 آره،چطور مگه؟_

با  یتا کمکش کنه کم ششیبابات امروز رفته پ_

تو محل کارش  یزنه و به نوعحرف ب ازیآ یهمکارها

ناراحت شده و نظر  یانگار کم گفتیکنه. م قیتحق

 خوب نبوده. ادیز ازیدرمورد آ شیشخص

  

 :پرسمیم نگران

 چرا؟_



کنه.زود باش به  فیتعر اتیبا جزئ ادیفرصت نشد ز_

کارهات برس منم برم زنگ بزنم به عمه جانت و 

کنند.  امشب که اومدن عقدت ستین دیبع نایعموت. از ا

باشه  کیو کوچ یمجلس خودمون خواستیوگرنه دلم م

 .میحرف هامون رو راحت بزن یهمه  میتا بتون

 418_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 

کمتر از  یلیمجلس ،امشب خ یمن و بار منف استرس

 .شبهید



خانوم و  نتیتر با ز یمی. مامان صمزنهیلبخند م شتریب بابا

 یتو اون کت شلوار مشک ازیو... آ کنهیدخترا برخورد م

 بره. یداره ازم دل م شبیخط دار، جذاب تر از د

تو  میامشب رو به عنوان شب خواستگار خوامیکل م در

 ذهنم حک کنم.

و خانوم ها هم جدا  کننیجداگانه دارن بحث م ونیآقا

 . دنیم هیسرشون سمت همه و به هم هندونه هد

 ینیو با اون س چرخونمیکه ساکت فقط نگاهم رو م منم

 ههیشب شتریکه رو پامه ،ب ییچا یفنجون ها یخال

 تا عروس.  رسمیگارسون به نظر م

سر  میگفتم بسم اهلل بر یخودم م دیبابا فکر کنم با یا

 اصل مطلب.



 

جون، اگر  مینس گمیرو بدون تعارف م نیا ییخدا_

 .یهست ریخواهر حر کردمیفکر م دمتید یم رونیب

 

 :دهیرو م الریمامان جواب آ یبه جا عمه

 نداشت که ازدواج کرد.  یآخه طفلک سن_

 

 :پرسهیمتعجب م الریآ

 مگه چند سالشون بود؟_

 

رو بده  الریتا جواب آ زنهیم یخودش تک سرفه ا مامان

 بهش برخورده. یعنی نیو ا



 الیسالم بود.اما چون سر ١٨بچه هم نبودم  نیهمچ_

 دهیترش یدختر ها بود و از بس یمورد عالقه ام آنشرل

و  دمیگذشت که ترس ریانگار روم تاث یبودم، کم دهید

 شدم تو اون سن ازدواج کنم. یراض

 

رو  میشونیهمه اشون معذب پ هیسکوت چند لحظه ا از

 .دمیماساژ م

 جون. مینس ینیریچقدر تو ش ییوا_

 

سرم رو  شهیباعث م ا،یو به دنبالش مح الریآ ی خنده 

دا رو شکر آروم به نظر برگردونم سمت عمه و خ

 .دیرسیم



 کردنیم یخانوم انگار به زور داشت سع نتیز چارهبی 

 نگه داره. فیلبخندش رو ظر

زده  یبود چه گند دهیتازه فهم نکهیهم که مثل ا مامان

 :دهیبا لبخند گناهکارانه اش ادامه م الریرو به آ

ازش  دم،چشمیکه حنا جون رو د میشب خواستگار_

 ادتهیچند بار برگشت بهم اخم کرد.  ی.حتداشتمیبرنم

 حنا؟

 

 :دهیبا خنده سر تکون م عمه

داداش حامد کنارم نشسته بود و  چارهی،ب ادمهیخوب _

منم بهش گفتم البد  کنهیچرا داره تو رو نگاه م گفتیم

 چشم هاش چپه.



 

اما هر لحظه  دندیخند یم هیدوتاشون همراه بق درسته

 خوامیشه. پس مبک کیبار یامکان داشت بحث به جا

باال و  ارهیبپرم وسط حرف زدنشون که عمه دستش رو م

 :دهیبا خنده ادامه م

رفتن تو اتاق تا پسر و دختر حرف هاشون  یتازه وقت_

چند درصد  دهیبرگشته از حامد پرس میرو بزنن.نس

عمه اش باشه و حامد هم  ههیاحتمال داره بچه امون شب

 یجد یلیبوده، خ ک با همون نگاه اول دلباخته اش شده

احتمال وجود داره چون تو  نیدرصد ا ٨٠جواب داده 

 . میدار ادیز ییناموح میپدر یخوانواده 

 



و  ادیلبخند مامان رو به عمه کامال مهربون به نظر م نباریا

 :دهیحرف عمه سر تکون م یدر ادامه 

 عمه اش دراومد. یو خدا رو شکر کپ_

 

 :گهیزده م جانیه الریآ

رو  ریحر یجون وقت میجالب بوده. نس یلیخ ییخدا_

 ؟یداشت یچه احساس یدیبار د نیاول یبرا

 

 :دهیسمت من و جواب م گردهینگاهش برم مامان

 نکهیاون لحظه ام قابل وصف نبود.جدا از ا یخوشحال_

 قایدق دمید یبعد از مدت ها تونسته بودم بچه دار بشم وقت



 یشت مکه از خدا طلبش رو کردم قلبم دا هیهمونجور

 و همون لحظه غش کردم. ستادیا

 

عمه به  یکه با خنده  کننیمتعجب نگاهش م همه

 :انیخودشون م

 خوامیتازه پاشده رفته ثبت احوال و با افتخار گفته م_

 .یاسم دخترم رو بذارم آنشرل

 

مودب باشن و قهقهه  کنندیم یاونقدر سع ایو مح الریآ

برم  شمید مو بلن شمینگرانشون م گهینزنن که واقعا د

رو  میها مونده تا مامان نس چارهی. بارمیبراشون آب ب

 بشناسن.



 جمع شدن؟ یچ یامشب برا ستین ادشی یچرا کس یول
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از جام بلند  ذارهینم الیوقته صبح شده اما فکر و خ یلیخ

 بشم.

هستم.  ازیتونم باور کنم من االن محرم آ یهم نم هنوز

 قبول کرد؟ یبابا چه جور یعنی

 یراجع به چ یخان یساعت تو اتاق کارش با آقا مین اون

و اتابک خان  رونیاومدن ب یحرف زده بودند که وقت



 یمخالفت چیرو داد،ه نمونیب تیخوندن محرم شنهادهیپ

 ای خوادیکه دلم م دنیپرس یقبلش از من م دینکرد؟ نبا

 م نگفته بود؟به یزیقبلش چ ازینه؟ چرا آ

 کیکه االن اصل موضوع  ارهیم ادمیقلبم  دیشد تپش

 نیح ازیآخر آ یجمله  ادیاست و  گرید زیچ

 :فتمیم یخداحافظ

 "کنمیم یفردا لحظه شمار یبرا"

 فته؟یب یامروز قرار بود چه اتفاق مگه

 یخانوم هم قبل از رفتن به مامان گفت که هفته  نبیز

که  یعقد یها دیخر یتهران برا انیدوباره م ندهیآ

 هم دور نبود. یلیکردند و خ نیرو امشب مع خشیتار



رو با هم برگزار  یاعالم کرد که عقد و عروس ازیآ البته

 یلیبابا خ یکرده بود. ول دیپدرش هم تائ یکنند و حت

و  ستیبه عجله ن یازین"محکم جوابشون رو داد و گفت 

 "میزنیحرف م یعروس خیحاال بعدها راجع به تار

 

تخت بود،حواس پرتم  نییکه پا میگوش امکیپ یصدا

 .کنهیرو جمع م

رو باز  امیکش اومده پ یخودشه.با لبها دونستمیم دهیند

 :کنمیم

 ریمشترکمون که متاسفانه داره غ یصبح زندگ نیاول"

 "ریبخ رسهیمشترک به ظهر م

 



نشستن  نیح یعسل یبه ساعت رو ینگاه میاز ن پس

 :سمینو یبراش م

 نیمشترک زرنگ باشه و هم یزندگ نیمرد اخب اگر "

مشترک  تونهیصبح م نیاول نیدنبال خانومش،ا ادیاالن ب

 "به ظهر برسه

 

تپش قلب چند لحظه  یصفحه گوش یاسمش رو دنید

 یقینفس عم شمیو مجبور م کنهیم یادآوریرو بهم  شیپ

 بکشم بعد جواب بدم:

 جانم._

 که مردت اومده دنبالت. نییپا ایبدو ب_

 



 یصدا یو وقت کنمینگاه م یگوش یبه صفحه  عجبمت

کنار  ذارمیدوباره تلفن رو م شنومیالو گفتنهاش رو م

 :پرسمیگوشم و م

 از؟یآ یگیم یجد_

 بندم. یم یخال ای گمیم یجد ینیبب نییپا ییایب یتونیم_

 

 :گمیفورا م یدلخور نبود ول لحنش

 .شمیباال تا آماده م اینبود،ب نیمنظورم ا_

ساعت نگذشته داماد  ٢۴مامانت بگه هنوز  امخوینه نم_

 سرخونه شد.

 



و  خندمیدر مورد مامان بلند م قشیو دق عیشناخت سر از

 انتخاب لباس. یسمت کمد برا برمیهمزمان هجوم م

 .کنمیباشه پس درنگ نم_

 

 شهیرو تخت. انتخابم م کنمیرو قطع و پرت م یگوش

 .ییو کاهو یبا شال نارنج یتونیز ینخ یمانتو

رنگ ها تو  نیو ا یشگیهمون پاتوق هم میرفتیحتم م به

 شهیجذاب تر از هم تونستیم یسرسبز بهار عتیطب

 شوهرم. ینشونم بده جلو

 



از  شتریو هربار ب کنمیبار کلمه شوهر رو تکرار م چند

ها هستم که  دهیمبرم که از اون شوهر ند یقبل پ

 . دهیروزگار به خودش ند

 

مامان پشت  دنیو د رونیب رمیو آماده از اتاق م حاضر

،باعث  دیرس یصبحانه که انگار ناراحت به نظر م زیم

 برم جلو: شهیم

 شده؟ یزیمامان،چ ریصبح بخ_

 

 :زیبه م زنهیو اشاره م کشهیم یقیعم نفس

 صبحونه ات رو بخور بعد برو. نیبش_

 



 :دمیدهنم رو قورت م آب

 .میاومده دنبالم که صبحونه رو با هم باش ازیراستش آ_

 

 :دهیبلند شدن سر تکون م نیح

 باال؟ ادیب یچرا تعارفش نکرد_

 .گهیوقت د کی یگفت انشاهلل برا_

 

و با کف هر دو دستش صورتم رو قاب  ستهیا یم مقابلم

 :رهیگیم

 ؟یزود بزرگ شد نقدریشد ا یچ_

 

 واقعا مامان بغض کرده بود؟ دم؟ید یدرست م داشتم



اومده تو  یموها و وسواس گونه داره زنهیپلک م مرتب

 . زنهیصورتم رو نرم کنار م

 :دهیکه هلم م هیگر ریمونده منم بزنم ز کم

 نشده. رتیبرو تا د_

 

 نهیو محکم خودم رو به س کنمیدستورش عمل م برعکس

 یشونه اش رو م ی.بدون حرف چندبار رودمیاش فشار م

نامفهومش بغض ته گلوم رو هر لحظه  یبوسم و زمزمه 

 .کنهیدعوت م ندیبه ترک شتریب
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با دست چندبار صورتم رو  رونیاز در برم ب نکهیاز ا قبل

 کمتر بشه. شیتا قرمز زنمیباد م

هم نتونستم خودم رو کنترل کنم و تو بغل گرم  آخرش

 .هیگر ریمامان زده بودم ز

 

 که برعکس نمشیبیو م گردونمیبستن در چشم م نیح

به  یکی ای. خداستادهیا نشیشده و کنار ماش ادهپی شهیهم

خفه  یچه مرگته چرا دار گهیدلم بگه مال خودته د

 ؟یشیم



 

تا  دوئمیم بایتقر راشیبه اون لبخند و نگاه گ رهیخ

 :گمیو بلند م نیکنار ماش رسمیم

 .ریصبح بخ_

 

 بهم بده. یجواب نکهیبدون ا ارهینگاهش رو کش م همون

وار به اون چشم  فتهیو مثل خودش ش دمیبه دلش م دل

. کنمیشلخته و کوتاهش نگاه م یپف کرده و موها یها

تا  میکه از تخت جدا شده، مستق نیبرعکس من انگار هم

 اومده بود. نجایا

 



 نی.من تو ادهیحرف ها واقعا از من بع نیمن و چه به ا_

 . بهیعج شییرایفاز ها نبودم چشم هات گ

 

نسبتا بلندش  یزمزمه  دنیز شنکه ا ستیخودم ن دست

 کیخنده و در واقع  ریز زنمیجالب، م تمیهمراه اون ر

 :دهیقدم فاصله دارم تا ذوق مرگ شدن که ادامه م

 .دهیمثل تو ند ایجـــــان دن یتو بخند ا_

 

فاصله انداخته بود  نمونیب نیبودم که ماش خوشحال

 یوسط کوچه راه م یزیوگرنه معلوم نبود چه آبرور

 اتیداختم و تماما تحت امر دله به تپش افتاده ام عملان



که  ییانداختم از همون بوس ها یبوسه رو راه م نیریش

 گرفته بودم. ادیاز خودش 

 

 مشترکمون. یصبحانه  نیاول یبرا میبزن بر_

 

 .شمیو سوار م کنمیحرف از دستورش اطاعت م بدون

.آهنگ کنمینگاهش م رهیاندازه و خ یرو راه م نیماش

ور  شیبا گوش ی. کمکنمینگاهش م رهیو خ گذارهیم

 کنمیبه دستور دلم نگاهش م نیو من همچنان سنگ رهیم

 یصندل یرو لشیپرت کردن موبا نیکه ح

 :زنهیم یعقب،چشمک



کن تا  تیخب رعا یول ستیدونم دست خودت ن یم_

 .مینر ایناکام از دن

 

 :کنهیاخم م یشیکه نما خندمیبدون حرف فقط م بازهم

 ؟یبه طبع شعرم بد یجواب ییخوایبابا نم یا_

 

 :رمیگیهر دو دستم م نیراستش رو ب دست

از زبونت  یاشعار دزد نیا دنیبا شن خوامیم ر،فعالیخ_

 عشق کنم.

 نشون بده. یخب پس اقال عشق کردنت رو عمل_

 



که فکر نکنه ذوق زده شدم.اما  کنمیرو غنچه م لبهام

 یبوسه  شهیم مو خ دنیرو لو م زیخب چشم هام همه چ

 .رهیگیغنچه شده ام م یاز لبها یعیمحکم و سر

 

 یبه دستها دوزمیو نگاهم رو م دمیدهنم رو قورت م آب

اگر منم  یعنیمن بود.  یپا یگره خورده مون که رو

 یچ رمیازش بگ یتر یطوالن یاالن خم بشم بوسه 

  شه؟یم

ته ذهنم  ییبرگردم و هنرنما رمیگیم میکه تصم نیهم

 :گهینجام برسونم ،مرو به ا

چرا  شکشیپ کیاصال تبر ؟یبگ کیبهم تبر ییخواینم_

 ؟یاریخودت نم یبه رو
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 ینجوریا هوی یچ یتا بفهمم برا کنمینگاهش م گنگ

 شد. یجد

 

چه  شبید ستیهم ن ادتی یحت یبگ ییخوایم یعنی_

 افتاد؟ یاتفاق مهم

 



 ریو به حواس پرتم که همه اش تقص زنمیمرو گاز  لبم

 .فرستمیاحساسم با مامان بود،لعنت م ییهویفوران 

حرف آماده کرده بودم  یبود و کل ادمیآماده شدن  نیح

 که بهش بزنم.

 :کنمیبازم و اخم م یرو نم خودم

 خودت بود.  ریهمه اش تقص_

 

 اندازه و انگار واقعا قهر کرده.  یبهم م ینگاه مین فقط

شدم  زونیسمتش و همزمان که از بازوش آو شمیم خم

 :خندمیم نیری،ش



شعر  ،یآخه مگه چندبار تا حاال برام هرچند دزد_

 یدل ب کبارهیحرف هات به  دنیو شن دنتید ؟یخوند

شد  ستیجنبه ام رو به تاپ و توپ انداخت و ذهنم ر

 توش نموند. یزیچ

 

ش رو به رو یمن و جاده  نینرم شده اش مرتب ب نگاه

 خوامیحواسش پرت نشه م نکهیدر گردشه. به خاطر ا

و با  کنهیبرگردم سر جام که دستش رو از پشتم رد م

 :شهیگرفتن کمرم مانع م

که  ییکن اون حرف ها یبمون سر جات و سع_

رو به  یشوهرت باعث شد فراموششون کن یها تیجذاب

 .یاریب ادی



 

 ندارم.  یبلندم رو کنترل ی خنده

 

 ادتیخب من همچنان منتظرم  یند ولبخند ،خوب بخ_

 .ادیب

 

 تو بازوش: زنمیم

 ها. یداد ریگ_

 

 :شهیم یجد دوباره

 هستم. یری،اصال من شوهر گ دمیم_

 



 ذارمیسر به سرم بذاره ،پس سرم رو م خوادیم دونمیم

 :زنمیمحکمش و آروم پچ م یشونه  یرو

 باش،منم همه جوره قبولت کردم._

 

به  دهیفشارم م شتریبجواب دادن  یبه جا نباریا

 .ارهیکه آخم رو درم یخودش،جور

 

به پاتوق  میکه حدس زده بودم رفت یهمونجور

صبحونه خوردن مجبورم کرد به  نیو ح مونیشگیهم

آهنگ  کیکه از تکست  یشعر تیاون چند ب یتالف

هم  لمیبراش شعر بخونم و همزمان ف یبود ، کل دهیدزد



 ویبگذاره تو آرشتا به قول خودش همه اش رو  گرفتیم

 .میذوق کن دنشونیو بعدها با د

 

 رهی،خ کنمیکه آب پرتقالم رو آروم مزه مزه م همزمان

و  زنهیبا اشکان حرف م یکه داره تلفن کنمینگاهش م

 . یلمبرداریبره سر ف گهیساعت د کیتا  دیبا نکهیمثل ا

 یدر گوشم م یکیکه انگار  یداشتم جور یبیعج حس

 . ستنین یها واقع نیگفت ا

 نیرو ح بیو غر بیاحساس عج نیآدم ها ا اغلب

و  نهیشیباز هم ترس تو دلم م یداشتن ول ادیز یخوشحال

 . نمینش یبهش م دهیچسب رمیم شمیبلند م



 تونمیلمسش رو حس کنم بهتر م یوقت دونستمیم

 تصورات ذهنم رو پس بزنم.

 :گهیتند م یو کم ذارهیقطع شده رو کنارش م یگوش

باز هم  یبرم ول تونمیتم که امروز نمبهش گف شبید_

 .کنهیول نم

 

 :رمیگیهر دو دستم م نیرو ب دستش

 نباش.  یعصبان_

 

 :شهیفورا آروم م لحنش

 .میریهم بگ ینیریش دیسر راه با میچشم. پاشو بر_



 چرا؟ ینیریش_

خبر رو  یعوامل. زشته خشک و خال یبچه ها یبرا_

 .میبهشون بد

 

حرفش  نیا دنیکه با شن مدیپوش یکفش هام رو م داشتم

 .ستمیا یاز حرکت م
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 یراو



 

 دهیم صیرو تشخ ریصورت حر یتو دیترد یوقت ازیآ

 :پرسهی،م

 ه؟یمشکل چ_

 

 :زنهیاندازه و دو دل لب م یشونه باال م ریحر

همراه کارت  کبارهیبه  میخب صبر کن یول دونمینم_

 .میرو بهشون بد عقدکنون خبر

 ییتا بخوا ستمیدوست پسرت ن گهیچرا؟ االن که د_

 .یخجالت بکش

 

 :گهیدست پاچه م ازیو اخم آ تیجد دنیبا د ریحر



 بگم... یچه جور دونمی.نمستین نیموضوع ا_

 

نتونه  ریحر شهیباعث م نیو هم شهیم کیبهش نزد ازیآ

 یکنه. پس دست انیکه سر زبونش بود رو ب یراحا حرف

 :دهیهوا تکون متو 

 .میبر ایاصال ولش کن ب_

 

 دیچرخیکه فکرش حول محور پسر خاله اش م ازیآ

حواسش به خشونت اندک دستش  نکهیبدون ا

شده اش  زیر یو با اون چشم ها رهیگیباشه،بازوش رو م

 :پرسهیم

 موضوع اشکانه؟ _



 

.انگار شکه شده بود از کنهیمتعجب فقط نگاهش م ریحر

خودش جواب سوالش  ازیآ شهیباعث م نی. همازیرفتار آ

 رو به غلط برداشت کنه.

 مانیآرزو و پ میشما برگشت یاز خونه  یوقت شبید_

 و... نایمامان ا شیهمراه اشکان اومدن پ

 

 حیوسط توض پرهیو م دهیبه بازوش م یتکون تند ریحر

 موردش: یب

 حیرو به من توض یچ ی. معلوم هست دارازیبس کن آ_

 نه؟ ایخبر دارن  لهاتونیکه فامبه من چه  ؟یدیم

 



قرمز شده  یبلند و چهره  یصدا ریتحت تاث ازیبار آ نیا

داد،سکوت  یم تشیکه خبر از عصبان ریحر ی

 ریکه حر کنهیهمچنان با اخم براندازش م ی.ولکنهیم

 :دهیادامه م

 یطرز فکرت رو در مورد خودم دوست ندارم،لطفا سع_

رو به من  یمیقد یاز اون آدمها تیمیکن خاطرات قد

 .رمی. من حرینسبت ند

 

 سفره خونه. یسمت خروج فتهیو راه م گهیم

 :کنهیبه دور شدنش زمزمه م رهیخ ازیآ

 "انگار گند زدم. لعنت بهت اشکان"



و همزمان به  مالهیرو با کف دست م شیشونیپ یعصب

که تو  یاز دل دخترک یکه چه جور کنهیفکر م نیا

حرکات و  یراب رفتیدلش داشت ضعف م نیماش

 .ارهیهاش درب دنیخند

 دارشونیرو با فکر به امروز صبح و د شبید کل

بچگانه  تیحساس کی،نتونسته بود بخوابه که خب با 

 .کردیداشت خرابش م

 بره حساب کنه. فتهیو کالفه راه م کشهیم یپوف

 

 

 ن،یزده به ماش هیکه تک یریصورت ناراحت حر دنید

 . کنهیم شیاز قبل عصب شتریب



سرش رو بلند  ری. حرستهیا یحرف مقابلش م دونب

 :کنهیم

 .شهیم رتید میبر_

 

به  چسبونتشیو م چهیپیمحابا دست هاش رو دورش م یب

 :زنهیاش و آروم پچ م نهیس

جنتلمن  رمیگیم ادیدلخور نباش.من تازه دارم با تو _

 بودن رو.

 

از  ستهیبا نجایدونست اگر تا خود فردا هم ا یم ریحر

عادت  دی. بادیشن یرو نم "ببخش" یکلمه  ازیزبان آ



 نکهیا یها. پس برا یمدل معذرت خواه نیبه ا کردیم

 :دهیروزشون خراب نشه سر تکون م

مفصل حرف  دیببخشمت. فقط بعدا با کنمیقبول م_

 .میبزن

 

که  زنهیم شینیب یرو یعیسر یو بوسه  خندهیم ازیآ

 باز دور و برشون یاز فضا شیبه خاطر نگران ریحر

 .فهمهیاز لذتش نم یزیچ
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* 

 

و  کنهیتوقف م یفروش ینیریمقابل ش ازیآ یوقت

که واقعا قراره برن  فهمهیم ریحر اره،یرو درم شیگوش

 و به همه اعالم کنند نامزد شدن. یلمبرداریسر ست ف

 یحاال که رابطه اشون چهارچوب جد کردیم احساس

راحت باهاش مخالفت کنه  تونهیبه خودش گرفته نم یتر

بازهم در موردش دچار  ازیکه آ دیترسیهم م دیشا ای

 سوتفاهم بشه.

 



 انیخانه بود به پا ینیریش تیکه انگار با مدر ازیآ تماس

 .ریشده به صورت ناراحت حر رهیو حاال خ دهیرس

و مجبورش  رهیگیدست راستش چونه اش رو نرم م با

 کنه: نگاهش کنهیم

  ؟یهنوز از دستم ناراحت_

 

نه  یو سرش رو به نشونه  زنهیم یلبخند آروم ریحر

 .دهیتکون م

 :پرسهیدوباره م ازیآ

 ست؟یاول صبحت ن یاز اون همه انرژ یپس چرا خبر_

 

 :دهیلبخند بزنه و رک جواب م تونهینم ریحر نباریا



 ی. ولکنندیفکر م یدرموردم چ گرانید ستیبرام مهم ن_

شوهرم راجع بهم چه  تیداره که ذهن تیاهم یلیبرام خ

بود و اجازه  نیاما برام سنگ ستمی. االن ناراحت نهیجور

   بده خودش بگذره.

 

خم بشه و  خوادی،م ریحر دیشکه از رنجش شد ازیآ

که با  نهیبیخانه رو م ینیریکه شاگرد ش رهیدستش رو بگ

 میسمتشون، پس از ن ادیداره م شیسفارش یجعبه ها

 .شهیم ادهیآروم همسرش ،پ یبه چشمها یهنگا

 

 نیتو صندوق ماش ینیریش یبعد از گذاشتن جعبه ها ازیآ

 کیو با توجه به زمان کم و نزد شهیدوباره سوار م



فعال بحث  دهیم حی،ترجیلمبرداریف شنیبودنشون به لوک

و  رهیگیرو محکم م ریرو کش نده تا بعد. پس دست حر

 :گهیم یبا انرژ

 ؟ینیبچه ها رو بب ی دهیچسب نیک به زمف یآماده ا_

 

درشت شده اش  یو با چشمها دهیهم دل به دلش م ریحر

 :دهیسر تکون م

.البته اگر تا االن کننیکله ام رو م دهیمرجان و سپ ییوا_

 باشن. دهینفهم

 



اسم اشکان مانع  دنیو د ازیآ یگوش ی برهیو صدای 

 دنید یو انگار حت شهیم ریحر یجواب دادنش به نگران

 بود. یخونش کاف نیباال بردن آدرنال یاسمش هم برا

تا حاال اشکان اونقدر در  یاز ک کنهیخودش فکر م با

 و منفور شده؟ شیرینظرش س

مثل  یبود ول لیدل یبه نظر خودش هم ب تشیحساس

 یفکر م یا گهیبدنش جور د یعصب یسنسور ها نکهیا

 کردن.

 

 



و دست  رهیگیدستش م کیرو با  ینیریش یها جعبه

که استرس از  یریاش رو هم دور کمر حر گهید

 اندازه. یبود ،م داینگاهش هو

 

بچه ها رو  شن،یم ییالیو یخونه  اطیکه وارد ح نیهم

نور آفتاب همه در حال رفت و آمد  ریکه ز نندیبیم

 بودن.

 

 :پرسهیآروم م ریحر

 رسن؟یچرا همه اونقدر کالفه به نظر م_

 



حواس  یاشکان بود ،ب یلخاوقات ت یکه حواسش پ ازیآ

 :دهیجواب م

کارگردان حالشون رو  یمدت آقا نیچون مثل تمام ا_

 گرفته.

 

که  "یچ یعنی"بپرسه  خوادیسمتش و م گردهیبرم ریحر

 :گهیبلند و رسا م ازیآ

 .دیخسته نباش_
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و  به دست ینیریش ازیسمت آ کبارهیهمه به  حواس

. تک تک جواب سالمشون رو رهمی بهش دهیچسب ریحر

 .شنیو دورشون جمع م دنیم

 

کمرش  یرو از رو ازیدست آ خوادینامحسوس م ریحر

سمت  کشدشیمحکمتر از قبل م ازیپس بزنه اما آ

 ی.وقتدهیخودش و همزمان جواب بچه ها رو م

 ریبه حر ینگاه می،ن شهیو سواالتشون شروع م یکنجکاو

 :گهیاندازه و م یمخجالت زده 

 .یخان ریهمسرم حر کنمیم یمعرف_

 



 رهینفر مرجان م نیو اول شنیهمه ساکت م هیثان چند

رو  ریمحکم حر یزده ا جانیه غیسمتشون و بعد از ج

 .کشنیهم به دنبالش هو م هیو بق کنهیبغل م

 

. کالفه کنهینگاهشون م رهیپله ها خ یاز باال اشکان

چند  نیا کنهیم یو سع بشیگذاره تو ج یرو م شیگوش

از موضوع  یناش هیاعصاب خط خط ریبه خاطر حر قهیدق

 نیاز ا شتریب ازینامه رو فراموش کنه تا آ لمیارشاد ف

 حساس نشه.

آرزو بهش هشدار داده بود که مراقب رفتارش  شبید

حساس  یخود یرو ب ازیذوج تازه باشه تا آ نیکنار ا

 نکنه. 



 

 

اشکان رو با خوش  کیجواب تبر ازیبرعکس آ ریحر

 نکهیاز ا کنهیم یمعذرت خواه یو حت دهیتمام م ییرو

 بشه. جادیوقفه ا یلمبرداریباعث شدن تو ف

 

ها  کیو گفتن تبر ینیریپس از خوردن ش همه

 ازیآروم دم گوش آ ریسر کارشون و حر گردنیبرم

 :گهیم

 بهتره من برم. _

 



اتاق راه افتادن سمت  نیو ح رهیگیدستش رو م ازیآ اما 

 :دهی، سر تکون م میگر

 یجلو یخود امروز انرژ یحرفش رو هم نزن. به خود_

کال  گهیکه د یبر یرفتن ندارم. تو هم بذار نیدورب

 .مونهیتو ذهنم نم یالوگید

 

 :خندهیمتعجب م ریحر

صدات رو نشنوه.بعدا  یاقال آروم تر حرف بزن کس_

 بر سوپر استار مملکت. ییوا گنیم

 

،شونه  ریحر یلبخندها یدوباره  دنیدسر حال از  ازیآ

 اندازه: یباال م



 خودم برم بگم؟ ییخوایبذار بشنون اصال م_

 

بازوش رو  دهیترس ریبرگرده حر خوادیکه م نیهم

 : زنهیهاش به زور پچ م دنیو وسط خند رهیگیم

رو با خودم جمع کنم  الوگاتینکن برم و د یکار ازیآ_

 از ذهنت.

 

 

بهم گره  یو اون نگاه ها زایو آ ریوجود حر انگار

مکرر اشکان همه رو سرحال  یخورده اشون و تذکرها

قبل از  یاز کسل و ساکت یخبر گهیآورده که د

 .ستیبچه ها ن نیاومدنشون ب



 

آخر که کنار  یو صحنه  شهیکم نور داره تموم م کم

 خوره. یبار پنجم به دستور اشکان کات م یاستخره برا

 

لحظه هم به  کی ازیآ تیکه به خاطر حساس ریحر

نشده بود، راه  کیاشکان و دم و دستگاه جلوش نزد

 :پرسهیکنار اشکان و پارسا و م رهیم فتهیم

 ه؟یشده؟ مشکل چ یچ_
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ها  نیدورب بیترت میاشکان که مشغول تنظ یبه جا پارسا

 :دهیبود،جواب م

صحنه  کی نیچون هم رو خراب کرده رینور تصو_

روز  کی یبرا میبذار مییخوای،نم شنیلوک نیمونده از ا

 .گهید

 

 

 :گهیو م نهیشیپاهاش م یاشکان رو یکنار صندل ریحر

مشکل حل  دیسوم رو کال حذف کن نیخب اگر دورب_

 .شهیم



 

 :دهیاشکان جواب م یبه جا ریپارسا با تاخ بازهم

باعث  و شنیخراب م یقبل یپالن ها ینجوریآخه ا_

 یزیچ کی یحس کن لمیاز ف قهیچند دق نیتو ا شهیم

 کمه.

 

حل شد "بگه  خوادیو م زنهیم یاشکان بشکن ناگهان

 به عقب.  شهیو پرت م پرهیتو جاش م ریکه حر "میبر

 

و اشکان هم با خنده  خندنیم ریخود حر نیو همچن همه

 هویو بلندش کنه که  رهیرو بگ ریدست حر شهیخم م

 ستادهیها ا نیمقابل دورب شیپ هیند ثانکه تا چ یازیآ



 ریحر یو خودش بازو زنهیبود ،دست اشکان رو پس م

 بلند بشه. کنهیو کمکش م رهیگیرو م

 

 ی.حتشنیم ازیآ بیبچه ها متوجه رفتار عج شتریب

 یکه به زور لبخندش رو حفظ کرده بود تا کس یریحر

 نفهمه. یزیچ

 

همه  دهیمو دستور  ارهیخودش نم یاما به رو اشکان

 برگردن سر جاهاشون.

 

و سپس  کنهیم یرو تا کنار مرجان همراه ریحر ازیآ

 ها.  نیدورب یجلو گردهیبرم



 

شوهرش  شبیکه از د یکردن مرد یبه باز رهیخ ریحر

بره و  خواستیشده بود، مرتب به خودش که دلش م

 ینم گهیکه االن د" کنهیم یادآورینمونه ، ازیمنتظر آ

  "یبر یراحت بذار یتون

 

 شهیکات دادن گرفته م گهیباالخره پس از دوبار د پالن

بدون  ریکه حر گنیم دیخسته نباش گهیو همه به همد

بمونه  ازیمنتظر آ نکهیا ایکنه  یخداحافظ یاز کس نکهیا

 .یسمت ورود فتهیو راه م ارهیم رونیرو ب شی،گوش

 



زوم بود  ریرفتن حر یکه نگاهش رو یازیآ یگوش

 موریگر اریدش که اون لحظه دستکت خو بیج یتو

حتما  نکهیو با فکر ا خورهیم برهیبراش آورده بود و

 :نهیبیرو م امکشیو پ کنهیچک م رهیحر

 "ایمنتظرتم زود ب نیکنار ماش"
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 ریحر

 



 

 شتریلحظه ب کیکه تحمل  ییاز حس بد بودم.تا جا پر

و منظور دار بچه ها رو  رهیخ یچشم ها یموندم جلو

 نداشتم.

تا  اوردیبه روش ن یزیاز اشکان ممنونم که چ چقدر

 نکنه. دایموضوع کش پ

 

از قبل  شتریب فتمیم ازیآ یرفتار بچگانه  ادیکه  هربار

 شم؟یمتعجب م

 شده؟ گهیآدم د کی ههیکال شب چرا

 دروغ گفتم.  دمیبگم نترس اگر

 



 

 نیو ا میکالم حرف نزد کی میشد نیسوار ماش یوقت از

 رفتارش ناراحتم کرده. دونهیم یعنی

 

اجازه ندم لمسم کنه.  خوامیسمت دستم ،م ادیکه م دستش

 ریحر دادیکه از اول صبح اجازه نم یبازهم موضوع یول

دستش دلم  یگرما یو به آن شهیباشم ،مانعم م یشگیهم

 سمتش. گردمیو برم کنهیرو نرم م

 

رو  رینگاهش به مس کی نگاهش به من و کیهم  اون

استرس تو چشم هاش رو  تونستمیبه روش بود و انگار م

 بدم. صیهم تشخ



 یبا هم از بچه ها خداحافظ یموندیبهتر بود منتظر م_

 .میکن

 

دست و نگاه  یطلبکارش کامال متضاد با گرما لحن

 .ادیمضطربش به نظر م

 شتریکه همزمان دستم رو ب کنمینگاهش م رهیخ همچنان

 :دهیو ادامه مفشار 

رو بسپر به خودم  هیاون قض تیقبال هم بهت گفتم مدر_

 و اصال بهش فکر نکن.

 

بشم تا  یعصبان کردیداشت تالش م نکهیمثل ا خب

 :شهیجوابش رو بدم که کامال موفق هم م



 یفوق العاده اتون امروز باعث شد کل تیریمتاسفانه مد_

 به من بربخوره و...

 .ــــریحر_

 

 نیو هم زنهیصدا م دهینم اسمم رو کشنطق کرد وسط

بلندتر از قبل ادامه بدم که  خوامیکنه،میم میعصب شتریب

 :گهیقبل از من و البته محکم تر ،م

بدم بعد اگر  حیرفتارم رو برات توض لیبذار کامل دل_

 بزن روزمون رو بدتر از االنش بکن. یقانع نشد

 

ود که دستم رو ول کرده ب کنمیشده فقط نگاهش م الل

 روند. یو کنارش هم با سرعت داشت م یجد یلیو خ



 

 :زنمیهم آپارتمان خودش بود. آروم لب م ریمس

 ...حایخونه و تو راه توض یمن رو برسون شهیم_

 نه._

 

همون چند  یعنیداره. یبرام تازگ شیجواب منف تیقاطع

جسارت رو  نیشده بود،ا تمونیکلمه که باعث محرم

رو به اون رو  نیزه از ارو کیکه رفتارش  دادیبهش م

 بشه؟

 

 نبود. لیدل یترسم ب پس
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که ضرورت  یآروم باشم و فعال تا وقت دمیم حیترج

 نشم و خانومانه رفتار کنم. ینداشته باشه عصب

 

 .ومدیشده بود و نم نم بارون م یابر کبارهیبه  هوا

 :گهیو م کنهیحوطه پارک متر از برج،تو م نییپا یکم

 شو. ادهیپ_

 



 یادیهم من ز دیشا ه؟یلحنش دستور کنمیاحساس م چرا

 حساس شدم.

 

برج  یپله ها یاندک جلو یشلوغ یاما وقت میشیم ادهیپ

 :نگیپارک ریبه مس زنهیو اشاره م کشهیم یپوف نه،یبیرو م

 . میشیساعت عالف م کی نجایسوار شو ا ایب_

 

تا  زنهیبه سرم م یفکر یه آنو ب کنمینگاهش م یکم

 کنم. یبتونم حرصم رو سرش خال

 

 فتمیکه راه م یو در حال ارمیدرم فمیرو از ک نکمیع

 :گمیم ی،مثل خودش دستور یسمت ورود



 خوامیروزمره اته و م یاز زندگ یهم بخش نی،ا میبر ایب_

 . هیچه جور نمیبب

 

 یکم خواستمیکنم ،فقط م ینداشتم خودم رو معرف قصد

 .میبش ریبه  ری یشده کالفه اش کنم تا به نوع هم

 

که داره  نمشیبیم گردمی،برم رسمیجوونا که م پیاک به

 .ادیم

 اومده بودم. عیسر یلیخ انگار

 

 :گمیکه بشنون ،م یجور مثال

 ست؟ین یخان ازیاون آ _



 

 :شیدختر کنار یبه بازو زنهیاز دخترا م یکی

 دیی. بدومشینیبیامروز م رهیگیگفتم شانسمون م یدید_

 بچه ها.

 

 یکه چه جور کنمیپله ها نگاهش م یبه لب باال شخندین

 دنیبا د هویافتاده.  ریاون همه دختر پسر جوان گ نیب

خنده ام کمرنگ و  شهیم کیبهش نزد یکه ه شونیکی

 . شهیکمرنگ تر م

 نداشت اما مونث که بود...نبود؟ یسن دختره

من االن  یعنی.کنمیصورتم رو خودم هم حس م یگرما

 شدم؟  یرتیغ



 

 ازیآ نمیبیم یو وقت رمیگ یحرص لبم رو گاز م پر

،  شهیتر م کیبهش نزد یو اون جوجه ه ستیحواسش ن

خانوم بودن  قهیچند دق یو برا دمیکنترلم و از دست م

 .سپرمیم یرو به فراموش

 

..تک تک همه رو پس  نییپا رمیمحکم م یقدم ها با

 .کنمیو دستم رو بند بازوش م زنمیم

 یتعدادشون اونقدر نبود که متوجه نشن و وقت خوشبختانه

 :گمیساکت شدن ،مثال با خنده م نمیبیم

دوستان. من به  دیکن تیرو رعا یاسالم یلطفا فاصله _

 شوهرم.  یام رو یرتیشدت غ



 

که  هیکه انگار واقعا طرفدار بود، زودتر از بق شونیکی

ر ذوق و پ ادیبه خودش م کردنیمتعجب نگاهمون م

 در مورد من. ازیاز آ ییسوالها دنیبه پرس کنهیشروع م
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دستم که  یرو گذارهیاش رو م گهیدست د ازیآ یوقتث

لبخند  دنیو د کنمیبودم، نگاهش م دهیبازوش رو چسب



کردم  کاری. چامیبه خودم ب شهیکنترل شده اش ،باعث م

 من؟

رو براشون  هیکوتاه و مختصر اصل قض خوشبختانه

که  کنهیتقاضا م یجد یلیو در آخر خ دهیم حیتوض

 وجه پخش نکنند. چیاز من به ه یلمیعکس و ف

 کردم. یافتاده بود که چه غلط ادمی تازه

به  میدیرس ستیذهنم مشغوله که حواسم ن یحد به

دور  سمیخ یخودم که موها دنیآسانسور. بعد از د

ها  لمیتو اون عکسا و ف نکهیا ین ،نگرانصورتم رو گرفت

اضافه  میاعصاب خورد ستیممکنه بد افتاده باشم هم به ل

 .شهیم

 



 چرا اخم؟_

 

که پشت  نمشیبیآسانسور م ی نهییتماما آ ی وارهید در

جواب دادن به  ی. به جاخندهیو داره م ستادهیسرم ا

 :پرسمیسوالش ،دست به کمر م

 تو چرا لبخند؟_

 

 یو از پشت م کنهیرو بند کمرم مدو دستش  هر

 نهییکه همچنان تو آ یاش و در حال نهیچسبونتم به س

 اندازه: ی،ابرو باال م میهم ی رهیخ

 دارم. ادیز لیمن دل_

 مثل من. قایدق_



 

 یزمزمه  یو صدا برهیگردنم فرو م یرو تو گود سرش

 :شنومینامفهومش رو به زور م

 ره.دا رتیزنم به شدت روم غ دمیتازه فهم_

. دختره رینگ یجد ادیگفتم اونجا ز یزیچ هیحاال من _

 ...یجا م بتیداشت رسما خودش رو تو ج

 

 .کنهیگونه ام، اللم م یرو شینینرم ب لمس

خودش  یچرا داشت هر لحظه که به طبقه  نیا ییوا

 شد؟یخطرناک تر م م،یشد یم کینزد

دستور لرزش به دست و پام رو صادر  یبه آن افکارم

 .کنندیم



 جنبه؟ یب نقدریدختر هم ا ایخدا اه

 و تما... کنهیشوهرمه فوقش دوتا بوس م خب

 

 .میدیرس یعنی نیو ا ستهیا یم آسانسور 

 

 .کشهیو آروم دنبال خودش م رهیگیرو م دستم

 تنش؟ یسست شدم با گرما دهیفهم یعنی

با استفاده از  کنمیو تالش م دمیدهنم رو قورت م آب

 ام. یم جدمثال نشون بد فیظر یاخم

 االن به دل مامان بنداز که بهم زنگ بزنه. نیهم ایخدا
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 ؟یکنیچرا نگاهم نم یبگ شهیم_

 

بست.  یسمتش که داشت در آپارتمان رو م گردمیبرم

 :دمیسر تکون م میساختگ فیبهمراه همون اخم ظر

 رو بشنوم. حاتتیمنتظرم توض_

 

و پس از درآوردن کتش ،دوباره  زنهیم یه اخند تک

 :شهیم کیبهم نزد



 ه؟یچ یبرا یاخم ساختگ نیپس حداقل بگو ا_

 

حرف هاست که حالم  نیزرنگ تر از ا یلیمن خ یخدا

 :دمیو جواب م ییرایسمت پذ فتمیباشه. راه م دهیرو نفهم

 تو راهرو؟ مثال مهمونم ها. نجایا_

 

ت شد ،تو هوا معلق چرا ساک نمیبرگردم بب خوامیم تا

 :کنمیدست هام رو دور گردنش قفل م دهیو ترس شمیم

 .نی،بذارم زم ازیآ یکنیم یدار کاریچ_

 



که رو دست هاش  یو همونجور دهیبه حرفم نم یتیاهم

که  یسمت مبل سه نفره و همراه من رهیبلندم کرده، م

 .نهینش یدست هاش هستم ،م یهمچنان رو

نفس هاش کنار  یاخونه و گرم یغروب زده  یفضا

 .کنهیگوشم، وادار به سکوتم م

 

و  کشمی،نگاهم رو باال م شهیکه از دور گردنم باز م شالم

 یلیخ کردمیروز فکر م کیکه  یزیت یاون چشمها

 . کنهیابراز وجود م دنشیو دلم با تند تپ نمیبیمکارن رو م

 یاالن که نفس به نفس رو یو اخم ساختگ یدلخور

نداره.اما باز هم به زور  نمونیب ییمعنا چیپاش نشستم،ه

 :گمیم



 مونده تا کامل بشناسمت. یلیخ کنمیحس م_

 

اندازه و  ینم دارم رو پشت گوشم م یدست موها با

 :زنهیشده تو چشم هام ، پچ م رهیکه خ یهمونجور

رو خودم هم  ینیبیم یروزا دار نیکه ا یازیدر واقع آ_

 .دمی. پس بهت حق مشناسمیتازه دارم م

 بد؟ ایخوبه  نیا_

 

 :کشهیم یقیعم نفس

 یعنیشوق دارم  یزندگ یاز تمام عمرم برا شتریب یوقت_

 یموضوع چیو ه چکسیبه ه چوقتیمن ه ریخوبه. حر

 فکر نکردم. قهیاز چند دق شیب



 

بود.  نیریندارم. چقدر حرف هاش ش یرو کنترل لبخندم

 .کردیته دلم هم احساس م یطعم قندش رو حت

 

.انگار شمیزود متوجه م یلیهاش رو خدست  یفیبالتکل

 بکنه که ناراحت بشم. یکار خواستینم

 شهیباعث م نیجنتلمن باشه و هم کردیتالش م داشت

 خنده. ریبلند بزنم ز

 

 :پرسهیو م فرستهیم رونیرو ب قشینفس عم دوباره

 اونقدر خنده داره؟  یاالن چ_

 



 :رمیگ یکف هر دو دستم صورتش رو قاب م با

 رفتار هات.حرف هات و _

 

 :گهیو م شهیزود منظور پشت حرفم رو متوجه م یلیخ

رو تو  یکه بارها تصورش کرد ایرو کی یوقت_

مثل االن من. فقط دلم  شهیحالت م ،ینیبیم تیواقع

 نگاهت کنم. خوادیم
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 .کنمیفکر کردن رو هم فراموش م یحت چیکه ه دنیخند

مبل خونه اش رو قبال تصور  یبودن با من رو ینعی

 کرده بود؟

ها رو هم  نیاز ا شتریبهش بگم من ب تونستمیم کاش

 بهش نشون بدم. یبهتره عمل یتصور کردم. ول

و  رسونمیرو هم به صفر م نمونیب یفاصله  نچیا کی

پهن و خوش فرمش رو  یلب ها یرو یمحکم و طوالن

 بوسم. یم

 

خونه ،بدتر حالم  کیتار مهین یفضابوسه امون تو  یصدا

دوباره خم بشم و تکرارش  خوامیو م کنهیرو خراب م



و خودش فرمون رو به  دهیاجازه نم ازیآ نباریکنم که ا

 .رهیگیدست م

که تو ذهنمه  یچند لحظه هرچ یبرا سشیو زبون خ لبها

از  یریبسته ام تصو یو پشت پلک ها کننیرو پاک م

 جانمیه نیو هم رهیگیشکل م دنیبوس نیخودمون ح

 .کنهیجواب دادن به بوسه هاش رو چند برابر م یبرا

 

 

شونه اش  یو منگ سرم رو رو جی، گ کشهیکه م عقب

 :زنمیو پچ م ذارمیم

 ؟یچ یعنی سیخ یبار بگو بوسه  هی_

 



و مثل  ذارمیگردن و گونه ام م نیب ییرو جا دستش

 :دهیخودم جواب م

 .یمال من نکهیا یعنی_

 ها که هنوز مال تو نبودم. اون موقع_

 .میخبر نداشت چکدومیه یول یبود_

 

نفس  قیگردنش رو عم ریلحظه گذشته و دارم ز چند

 یجد یلیو خ کنهیاز خودش دورم م هویکه  کشمیم

 :گهیم

به عنوان شام و همزمان  میدرست کن یزیچ هیپاشو _

 .میرو شروع کن میبزن دیکه با ییحرف ها

 



پاهاش بلند بشم و منه  یرواز  کنهیمجبورم م خودش

 .ذارهیمبل تنها م یمتعجب رو همونجا رو

 

،فقط  کردیم میبهش که داشت نور سالن رو تنظ رهیخ

 . زنمیپلک م

سمتم و  گردهیکه برم کنهیم تشینگاهم اذ ینیسنگ انگار

 :گهیکالفه م

 نیکه ا دهیرو بابام برام خط و نشون کش شبیکل د_

راحت دوتا  الیو خ رشتیب ییآشنا یفقط برا تیمحرم

اول رو به  یهفته  کیحداقل  خوامیخانواده است.م

 نگام نکن. یحرف هاش گوش بدم. پس اونجور

 



 کردمیلبهام و به زور داشتم کنترل م حاتشیاول توض از

 . دیرسی.چون واقعا کالفه به نظر مانیکه کش ن

رو  شیلب ریرفتن سمت اتاقش زمزمه ز نیح یوقت اما

 :شنومیم

 .شهیگرم بلند م ینفسش از جا بابام_

 

و از همونجا بلند  رمیخنده ام رو بگ یجلو تونمینم گهید

 :گهیم

 .دیباهم بخند ییزنگ بزن به بابا دوتا ییخوایم_

 

 :کنمیخودش صدام رو بلند م مثل

 .شهیکه روم نم فیح_



 

جنتلمن  کردمیبود من فکر م یا گهید زیچ هیقض پس

 شده.

که به مامان خبر  فتهیم ادمیو  ارمیرو هم درم مانتوم

 ندادم.

 ازش نشده. یکه تا االن خبر بهیواقعا عج هرچند
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 "ماه بعد کی"

 



 

 یرو یکالفه ام کرده که با همون اخم ها یبه حد گرما

در دفتر که باز بود  دنیباال و د رمیصورتم از پله ها م

 نیبدون در زدن برم داخل و اول هدیاجازه رو بهم م نیا

اشکان رو  ی قهیکه  ازهیآ یدست ها نمیبیکه م یزیچ

 کنهیتو مشت گرفته و آرزو هم وسطشون داره تالش م

 کنه. ناز هم جداشو

 

هستم که بتونم برم جلو و مثل آرزو  یتر از اون خسته

 باشم. دیمف



اشکان رو ول  ی هیقی. فتهینفر چشمش بهم م نیاول ازیآ

باال تا  ارمیسمتم که کف دستم و م ادیب خوادیو م نهکیم

 .ستهیبا

 

 :دمیبه آرزو سر تکون م رو

 چه خبره؟ نجایا_

 

که انگار منتظر بود منفجر بشه ،با داد جوابم رو  آرزو

 :دهیم

 یسر کیدوتا بپرس.اونقدر احمقن به خاطر  نیاز ا_

 یکار ی ندهیدارن آ هیکه تو کار ما کامال عاد عاتیشا

 اندازن. یمون رو به خطر م همه



 

جمع شدن  لیبودم و دل دهیشن شیرو منم کم و ب عاتیشا

مونده بود به  یبود. زمان کم نیهم قایامروزمون هم دق

 عاتیشا نیکه ا یکس مانیو به نظر آرزو و پ لمیاکران ف

ذوج  دنیبد رو سر زبان ها انداخته بود قصدش از هم پاش

صه که دارن موفق و اشکان بوده و مشخ ازیموفق آ

 .شنیم

 

بوده و  میزندگ یروزها نیماه گذشته هم جزو بهتر کی

 .نیهم ترسناک تر

که باعث  گرفتیاونقدر باال م یگاه ازیآ یها تیحساس

 .میدلخور از هم جدا بش شدیم



 

داد  حیخودش بهم توض یاز اون روز که تو خونه  بعد

 خیررابطه امون رو به اشکان بفهمونه تا تا تیجد دیبا

تکرار نشه ،قبول کردم که به روش خودش مشکلشون 

 رو حل کنه.

 یبه حرف زدن ها یبود که حت یرو ادهیز یلیخ ولی 

 بده. ریمن و پسر خاله اش در مورد کار بخواد گ یساده 

رو بد و بدتر  تیداشت وضع گهیهم که د عاتیشا نیا

 کرد. یم

 

حساس  ینجوریا یخود یب ازیآ کردمیحس م یگاه

 ریممکنه غ لکسهیر نقدریکه مقابل ما ا یو اشکان هشینم



ها همه اش  نیکرده باشه.اما ا کیرو تحر ازیآ میمستق

 یاحساس کردن موندن و هنوز اثبات یتو همون مرحله 

 نیا لیدل" پرسمیم ازیاز آ یبراش نداشتم.چون وقت

 "دخالت نکن" دهیشه جواب میمثل هم "ه؟یرفتارهات چ

 

و  امیبه خودم م رهیگیو مقابلم مکه آرز یآب وانیل با

 کنار در. واریزدم به د هیتک فهممیم

 تونمیبهتر م خورمیاز آب که م یو قلپ ستمیا یم راست

 :گمیو اشکان م ازیبه آ رهینفس بکشم و خ

بهم  یلیخ شهیرفتار هاتون باعث م نیقبال هم گفتم ا_

 بربخوره.

 



پر شده بودم.  گهی، د ستیصورتم دست خودم ن یسیخ

 هم تحمل کردم. یلیبه نظرم خ

سمتم و نگاه هشدار دهنده اش به اشکان و  ادیفورا م ازیآ

 دیو دار یبپرسم چ نکهیحال ا ی. ولنمیبیآرزو رو م

 و ندارم. دیکنیپنهون م

 

آروم " زنهیگوشم پچ م ریو ز کنهیممانعتم بغلم م عالرغم

 هیشدت گر ضشیپر از غ یدو کلمه  نهمی که  "باش

 .کنهیم رشتیام رو ب
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 نیدر ساختمون دفتر اشکان ،دستم رو محکم از ب یجلو

 :کشمیم رونیانگشت هاش ب

 تنها باشم. یکم یاجازه بد شمیممنون م_

 

 نیراه افتادن سمت ماش نیو ح رهیگیدستم رو م دوباره

 :زنهیکالم لب م کی

 نه._

 



که  ییممکنه الزم باشه حرف ها.خب کنمیبحث نم گهید

 یرو بهش بزنم. بذار بشنوه و بفهمه چ کنهیداره خفم م

 .ادیداره سر رابطه امون م

 یو با کم بندهیسوار بشم و در رو روم م کنهیم کمک

 .شهیمکث خودش هم سوار م

و هرچقدر تالش  کنمیرو به دور هم مشت م دستهام

 زبونم رو کنترل کنم: تونمی،نم کنمیم

عقب  یعقد رو کم خیبگم تار نای... به بابا اوامخیم_

 بندا...

 



و  شمیتو جام جمع م دهیترس زنهیکه م یبوق کشدار با

 کشهیکه کنار م ییجلو نی. ماشمونهیحرف تو دهنم م

 :دهیو سر تکون م دهی،تند تر از قبل گاز م

 خب؟_

 

 یگفتم چرا م یبود چ دهیشن یکنم،وقتینگاهش م فقط

 خب؟ دیپرس

 :دمیبازم و ادامه م یو نمر خودم

 .میبه نظرم بهتره با هم بهشون بگ_

  ؟یگیم یدار یحواست هست چ_

 



با مامان و  یدسته جمع شیحواسم بود که دو هفته پ آره

عقد رو  یسفره  یها دیو خر میمامان رفت نتیو ز الریآ

 خیماه به تار کی. حواسم هست که کمتر از میانجام داد

باشه که  نیحواسم هم جمع ا دیبا عقدمون مونده بود. اما

 خوامیعمر کنار من باشه و نم کی یمرد قراره برا نیا

استاد اعتماد به خاطر عشق که از همون  ی فتهطبق گ

 قتیحق یهمه رو نقره داغ کرده ،چشم هام و رو میقد

 ها ببندم.

 

 یعصبان فهممیم کشه،یکنار جاده م هویو  نیماش یوقت

تا خودش بحث رو شروع  کنمیشده. ناراحت نگاهش م

نگفتم  ادیز نانیکنه.صد در صد من اون حرف رو با اطم



قانع کردنم  یکه برا گشتیبرم ییبه استدالل ها نیو ا

 برد. یبه کار م

 

 ...متیتصم نیا لیدل_

 

 وسط حرف زدنش: پرمیم

 خودته. یتنها رفتارها لشینداره و دل چکسیبه ه یربط_

 

 :پرسهینگاهم کنه م نکهیا بدون

 ؟یکنیم هیگر یچرا دار_

 



سر  یسیو با حس خ کشمیچشم هام م ریدستم رو ز فورا

 .دهیجوشش دلم به چشم هام هم رس فهممیانگشت هام م

 

که انگار خسته است و طاقت حرف زدن نداره  یجور

دست و  کیبا  شیشونیبه فشار دادن پ کنهی،شروع م

 :گهیم

بولم چرا ق دونمیو نم ریدادم حر حیبارها برات توض_

که  یدیرو بهم م یحرفت حس آدم نی. االنم با ایندار

 .دهید یمدت رو داشته خواب م نیتمام ا

 

 :زنمینفس حبس شده ام لب م نیزور از ب به

 ....ازیآ_



 نیکوچکتر یول یدیاون همه احساس قشنگ رو ند_

 .ینیبیرو م یموضوع لعنت نیبه ا گردهیکه برم یزیچ

 433_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریائزهفاتحف#

 

 

و  شمی. خم مارهیبه درد م شتریدلخورش دلم رو ب لحن

 :رمیگ یدست آزادش رو م

که  نمیبیرو م زی. همه چستمیاشتباه نکن.من کور ن_

تو...شما هنوز گذشته  ازیبهت دادم. آ یشنهادیپ نیهمچ

. فقط اصل موضوع که شادان بوده دیاتون رو حل نکرد



بودن  لیفام یبه بهونه  و دیحذف کرد تونیرو از زندگ

 نکهی.غافل از ادیکنار هم موند یو دوست دوران بچگ

 هنوز...

 .یادامه ند گهید شهیم_

 

قرمز و پر شده اش،  ی،چشم ها ارهیرو که باال م نگاهش

   .کنهیاللم م

 

 :گهیو م کنهیرو روشن م نیماش

 خونه. رسونمتیم_

 



نگفت؟ چرا نگفت حق ندارم  یچیچرا ه ؟یچ یعنی

بزنم؟ ممکنه از اولش باهام هم نظر بوده  یحرف نیهمچ

 باشه؟

 

 کنمیبده. اشک هام رو به زور دارم کنترل م یلیخ حالم

 برام مشکل باشه. دنیباعث شده نفس کش نیو هم

 هیادیکه مدت ز یمن یبرا نیو ا دهیبهم نم یتیاهم اما

سخته که بلند  یاز حدش رو داشتم به حد شیتوجهات ب

دندون هام حبس  نیزبونم و ب یول هیگر ریز زنمیم

 تا مبادا بگن غلط کردم. کنمیم

 نبود غرورم رو هم بشکنه. دیبع ازش

 



 گردهیبرنم یحت یو وقت کشهیرو م یدر ترمز دست یجلو

 کنمیکار رو هم م نیبشم و هم ادهیپ دیبا فهممیسمتم ،م

 برگردم سمتش. نکهیبدون ا

 یبدون حتبهم و اونم  کوبمیمحکم م یلیو خ نیماش در

 غیج یو صدا گذرهیباد از جلوم م ههیشب ینگاه مین

 یتو کوچه  ییچنان صدا نیماش یها کیالست

 یاطراف رو م یکه نگران کم کنهیم دیتول ضمونیعر

رو  یزیآبرو ر نیا ینکرده کس ییخدا نمیکاوم تا بب

 باشه. دهیند

 

تمام  گفتندیکه به قول معروف م یهمون آدم ههیشب

 رمیشده ،کسل و پژمرده پله به پله مهاش غرق  یکشت



 یبه خودم و زبون ب زمیریباال و همزمان که اشک م

 حیاول اون توض کردمی. خب صبر مفرستمیموقعم لعنت م

 .کردمیبده بعد اظهار نظر م

 دادیواکنش نشون م دیشد ینجوریا دینبا ازیبازهم آ یول

 بردم خونه و با چندتا بوس و... یم شهیاقال مثل هم ای

 .کنمیفکر م زایچ نیتو سر من که دارم به ا خاک

 

که مامان صبح دعوتش کرده بود تا  فتهیم ادمیدر  دم

جوابش رو  یخونه امون و االن من چ ادیشام ب یبرا

 دادم؟یم

 

 



رو نبستم که تلفن به دست جلوم  یکامل در ورود هنوز

 "دینکن ریخب د یلیخ" گهیو همزمان که م شهیظاهر م

 .هکنیاخم م بهم

 

 زیر یبا چشم ها نییپا ارهیقطع شده رو که م یگوش

 :پرسهیشده م

 شده؟ یچ_

 

 :خندمیم یالک

 شده؟ ی. تو بگو چیچیه_

 یگفته باهاش حرف داره و ممکنه برا ازیبابات بود. آ_

 برسن. ریشام د



 

 یو جلو شنیحرف مامان تمام نشده زانوهام خم م هنوز

 .هیگر ریز زنمیشوهر مرده م کی ههیپاش شب

 434_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 

 نییساکت فقط داره حالتم رو با چشم هاش باال پا مامان

اندازم  یرو از قلم م یتا به قول خودش بفهمه حرف کنهیم

از کتمان موضوع اشکان  یزینه و خدا رو شکر چ ای

 .فهمهینم



 

 ؟یاز من و بابات دار یخواسته ا نیحاال واقعا همچ_

 

سر تکون  دهیو ترس هیتا بفهمم منظورش چ کشهیم لطو

 :دمیم

 شنهادیپ کینه مامان. من اون حرف رو در حد  ییوا_

 .هینظرش چ نمیگفتم بب ازیبه آ

 که خب اون هم رو هوا زدش._

 

رفته به بابا  نکهیاز تصور ا فتنیاشک هام راه م دوباره

 .میبگه عقد و عقب بنداز

 



تخت نشسته، سرم رو  یکه کنارم رو یهمونجور مامان

 :گهیاش و آروم و شمرده شمرده م نهیبه س چسبونهیم

بگو  کیو سر  یرو بهم نگفت زیهرچند مطمئنم همه چ_

حواست باشه  ی.ولینگرفت یمیتصم نیساده همچ یمگو

آدم  کی یبرا دنیاز نفس کش شتریب یلیغرور خ

 شونیزار و پر ینجوریاومد جلوش ا یمهمه.پس وقت

که بهت  یه واهلل رو فرزند بودنت و عشقچون ب نمتینب

وسط سالن  ی رهبندم و از همون پنج یدارم چشم م

 .نییپا کنمیپرتت م

 

 



 کنمیو متعجب فقط نگاهش م ادیزود بند م یلیام خ هیگر

رفتن ادامه  رونیب نیو ح بوسهیرو م میشونیکه آروم پ

 :دهیم

 زیکمکم کن م ایبه خودت برس و ب شهیاز هم شتریب_

 .مینیچرو ب

 

 

 

 یراو

 



پشت پنجره  یو روشن دفتر کارش رو به نما کیتار در

فکر  قایعم دهیکه شن ییو داره به حرف ها ستادهیا

 .کنهیم

 یاما نگران داره خطوط کف دست هاش رو م ازیآ

 شماره.

مدت از حامد گرفته بود،حس کرد  نیکه ا یشناخت با

 کمکشون کنه. تونهیم

از تمام  شتریدخترش که بو به نفع  یاگر احساسات اما

 ؟یچ رهیبگ میبراش ارزش داشت بخواد تصم ایدن

 

 فورا از جاش بلند بشه. شهیفکرها باعث م نیهم

 :زنهیشدن به حامد آروم لب م کینزد نیح



 هم نگفتم. ریبه حر یحرف ها رو حت نیمن ا_

 چرا؟_

 

چند  شیحامد و سوال تک کلمه ا ییهویبرگشتن  با

پدر قانع کننده  کی یبرا لشیدل دی. شاکنهیمکث م هیثان

 :گهیرو م قتیبازهم حق ینباشه ول

اگر خودش تو  یمنه و حت یچون اشکان پسرخاله _

و مخصوصا که  مونهیم شهینباشه ،اسمش هم میزندگ

 نیبا هم دارن. همچن یکینزد یخوانواده هامون رابطه 

 هم هست. ریحر یکار ی ندهیآ

 

 :زنهیم یتبسم آروم حامد



 فتهیب یبازهم هر اتفاق ی. ولیگرفت یدرست یلیخ میتصم_

 .ستمیا یمن پشت دخترم م رهیبگ یمیهر تصم ای

 

و مسلط جواب  ارهیخودش نم یرو به رو شیدیناام ازیآ

 :دهیم

کار االن  نیدادم که ا حیمن توض یحق با شماست ول_

 داشته باشه. یامدیچه پ تونهیم

 

 :پرسهیبا اخم م حامد

 ؟یکارتون هست االن نگران حرفه و_
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 یمردمک ها دنیحامد از د کنهیکه مکث م ازیآ

سرگردون و سکوت پر از خجالتش تا ته ماجرا رو 

و ادامه  کنهیگرفتن جواب نم یبرا ی. پس اصراررهیگیم

 :دهیم

من.  شیپ یاومد یچ یبرا دمیخوب فهم یلیحاال خ_

که به  یمدت عالقه و ارزش نیا هنکیعالرغم ا یول

پشتش رو  تونمیبهم ثابت شده بازهم نم یدیدخترم م

موضوع پسرخاله ات قراره تا  نیپسرم ا یکنم. ول یخال

 مشترکتون مشکل درست بکنه؟ یزندگ یبرا یک



 

که عصر  یو ترس در مورد حرف یکه واقعا کالفگ ازیآ

جمالتش رو خوب  گذاشتیبهش زده بود ،نم ریحر

 :گهیازش کنه ، مپرد

 کیدر عرض  دمیو بهتون قول م رهیگیبرادرم آراس پ_

 .میکن یحل م شهیهم یموضوع رو برا نیهفته ا

 

 :شهیم یدوباره جد حامد

چون  یبذار انیهم در م ریموضوع رو با حر نیبهتره ا_

 بشنوه. گهید یکیزود ممکنه از زبون  ای رید

ما گفتم من به ش نیهم ی. برادییفرما یشما درست م_

 .میریسوتفاهمات رو بگ یجلو میکه بعدها بتون



 

 نکهیو قبل از ا خورهیحامد زنگ م یلحظه گوش همون

 :گهیلب م ری،ز زشیبره سمت م

 نباشه. میخدا کنه نس_

 

 یلیو خ زنهیحامد م یشیبه استرس نما یلبخند ازیآ

پدر و مادر زنش که  یبه حرف ها سپارهیواضح گوش م

 بود. شونیگانگار تازه اول زند

که عصر  ییو حرف ها ریحر یدوباره  یادآوری با

و  ارهیبهش هجوم م یرد و بدل شد، بازهم نگران نشونیب

تا بتونه حامد رو کامل  گردهیحرف مناسب م کیدنبال 

 متقاعد کنه که کمکش کنه.



 دیترسیحرف بزنه چون م رینخواسته بود با حر عصر

ا نشه جمعش بشه که بعد دهیکش کیبار یبحث به جاها

حامد افتاد که در طول  ادی تیدر اوج عصبان یکرد ول

هست و صد در صد  یا یبود آدم منطق دهیمدت فهم نیا

 .کنهینم یاصل ماجرا پشتش رو خال دنیبا فهم

 

 

 

که  نیو هم پوشهیپس از قطع تماس کتش رو م حامد

 :گهیم ازیرو جمع کنه ،آ فشیک خوادیم

 آقا حامد فقط خو..._

 پسرم نگران نباش. دونمیم_



 

هم از دفتر کار  یو شونه به شونه  دهیادامه نم گهید ازیآ

 .شنیحامد خارج م

 

 

 

* 

 

 یها دیکه به زور تهد ریحر شهیزنگ در باعث م یصدا

تا  یآروم شده بود مثل ترقه از جاش بپره. ول مینس

 میبره،نس شوازشونیو به پ رونیاز آشپزخونه ب خوادیم

 :دهیدستور م یجد یلیخو  رهیگیبازوش رو م



 .ایو ب زیبر ییدوتا چا گهید ی قهیچند دق_

 

 نتیسمت کاب گردهیو برم کنهیبه ناچار اطاعت م ریحر

و فنجون ها گوش هاش رو  ینیآماده کردن س نیو ح

تا از تن صدا و حالت حرف زدنشون بفهمه  کنهیم زیت

 .هیجو چجور

 نه.جنبو یدست م نیهم یبرا شهینم رشیدستگ یزیچ اما

 یآخر قوط یو لحظه  زهیریخوشرنگ م ییچا دوتا 

 نتیرو هم از تو کاب یخشک گل محمد یگلبرگ ها

 .زهیریو تو هر فنجون چند تا پره م ارهیدرم

نداره، فقط به نظرش عطر  ینیریهم قصد خود ش اصال

 موثرن. یلیخ یرفع خستگ یگل ها برا نیا
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اصال نگاهش هم نکرد  ازیها که آ ییاز تعارف چا پس

 یجواب سالمش رو داده بود،کنار مادرش م یلب ریو ز

 .نهینش

 

. دهیتکون م یسر ییچا یرو یگلبرگ ها دنیبا د مینس

رفت  یکن داشت با نگاهش م یخوبه گفته بود کم محل



گرم و پر محبت برو  گفتی.اگر مازیتو حلق آ

 بکنه؟ رکایچ خواستیم شوازشیپ

 

که  ریو صورت حر کنهیباالخره سرش رو بلند م ازیآ

گذرونه. اون  یرو از نظر م زدیداشت با پدرش حرف م

 شهیلب هاش باعث م یو لبخند رو یدم اسب یموها

زود با هم  یلیو خ رهیفراموش بکنه نگاهش رو ازش بگ

 .شنیچشم تو چشم م

 

 و شهیعوض کردن لباس هاش بلند م یبه بهونه  حامد

 خواستیکه دنبالش بره. هم م زنهیاشاره به همسرش م



به ذوج  یفرصت نکهیبپرسه هم ا میرو از نس ریحال حر

 جوان داده باشه تا با هم حرف بزنن.

 

 

تا کامل  کنهیبا نگاهش پدر و مادرش رو دنبال م ریحر

سرش رو  خوادیکه م نیو هم شنیخارج م دشیاز د

و  کنهیسش مکنارش ح قایبرگردونه سمت شوهرش، دق

 شنوه: یصداش رو دم گوشش م

 .ینگفته باش میبه مامان نس یزیچ دوارمیام_

 

لب  دهیاش ترس دهیچیبه هم پ یبه دست ها رهیخ ریحر

 :زنهیم



 ؟یبه بابا گفت ؟یگفتم. تو چ _

 

رخش  مین ینگاهش رو رو زیبه ر زیکه داشت ر ازیآ

 :کشهیم یقیچرخاند، نفس عم یم

 منم گفتم._

 

 یتو چشم ها رهیو خ کشهینگرانش رو باال م نگاه ریحر

 :کنهیزمزمه م ازیظاهرا آروم آ

 .ی...موافقیعنی نیا_

 ؟یبا چ_

 

 سمتش: گردهیضرب برم کیو  یعصب ریحر



 حرف دلت رو زدم.  نکهیمثل ا_

 

 :رهیگیو ازش فاصله م دهیتکون م یسر ازیآ

رفتار نکردم تا  یمدت جور نیخودمه که تو ا ریتقص_

 .یباش ازم مطمئن

 

نشکسته  کنهیکه داره تالش م یاز پس بغض ریحر

 :کنهیقورتش بده، زمزمه م

 من ازت مطمئنم._

 

 نیا یاگر مطمئن" یعنیکه  کنهینگاهش م یجور ازیآ

 "حرف ها از کجا دراومد



و جواب  خونهیخوب حرف نگاهش رو م یلیخ ریحر

 :دهیم

 یمواقع منطق یتوقع نداشته باش من تو همه  ازیآ_

اون حرف  شنهادیپ کی ههیر کنم.تازه من فقط شبرفتا

من نگاه آرزو  یلحظه خودت رو بذار جا کیرو زدم...

 نایاگر مامانت ا کنمیبود.دارم فکر م نیسنگ یلیبرام خ

و بشنوند مثل دختر خاله ات بهم  نندیرو بب زهایچ نیهم ا

 نه. ای کنندینگاه م
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 دنیبوس قیتو بغلش و پس از عم کشدشینرم م ازیآ

 :زنهیاش ، لب م قهیکنار شق

 یو وقت یخبر ندار یزی.البته تو از چیخود نگران یب_

که تو فکر  ستین یاونجور زیچ چیکه ه ینیبیم یدیفهم

 .یکنیم

 

بود دستش رو  دهیرس ژنیکه انگار تازه به اکس ریحر

و  نهیس نیب دنینفس کش نیو ح چهیپیم ازیدور کمر آ

 :گهیگردنش ،م



.اون روز که با یکنیرو پنهون م یزیچ یدار دونستمیم_

فعال  خوامینم یبهش گفت دمیشن یزدیآراس حرف م

 یهم زنگ زدم تا بفهمم ول ایبفهمه. به مح یزیچ ریحر

 چفت و محکم بود. یلیدهنش خ ایخبر نداشت  ای

 

 :خندهیو م دهیبه خودش فشارش م ازیآ

 ؟یم هستپس فضول ه_

البته که هستم.در مورد شوهرم تمام صفات بد رو _

 هم حسادته. نشیشاملم و مهم تر

 

حرف  قهیچند دق نیبعد از هم شیکه تمام نگران ازیآ

 .خندهیزدن دود شده بود، فقط م



 رندیگ یپشت سرشون از هم فاصله م یسرفه  یصدا با

 :گهیسمت آشپزخونه و م رهیم میمستق میو نس

 .کشمیتا شام رو م دینیرو بچ زیم دییایبچه ها ب_

 

 

* 

 

 حامد تو اتاق کارش نشسته بودن. یهم رو به رو کنار

با پدرش حرف زد و  ییتنها قهیاولش چند دق ریحر البته

عنوان کرده بود  یخشم آن کیرفتار امروزش رو  لیدل

رو به  زیهمه چ می،نس ریاعتراف حر نیکه خب قبل از ا

براشون  یجد یلیاالن داشت خحامد گزارش داده بود و 



محکم به چه  یرابطه  کی ی هیکه پا دادیم حیتوض

 داره. ازین ییزهایچ

  

و جواب سوالش  کنهیخجالت زده به پدرش نگاه م ریحر

 :دهیرو م

 .مانمیالبته که پش_

 

 :پرسهیم ازیرو به آ نباریو ا زنهیم یتبسم حامد

به  رو زیکه بهتر بود همه چ یبا خودت نگفت ؟یتو چ_

 گفتم؟یم ریحر

 



به نشونه  یفقط سر ریحر ینگاه کنجکاو شده  ریز ازیآ

 :دهیتکون و حامد ادامه م دیتائ ی

به هردوتون  کنهیم یاشتباه تونیکی یوقت دینیب یم_

 یقشنگ ی.احساس تو قلبتون و حرف هارسونهیضرر م

 که 

رو به دوش بکشه.  تونیبار زندگ ییبه تنها تونهینم دیزنیم

و  دیفتیهم ب ادی یمیرو جمع و قبل از هر تصمحواستون 

تا  ذارمی. االن هم تنهاتون مدیفقط به خودتون فکر نکن

اگر امشب  د،چونیبگ گهیاونچه رو که الزمه به هم د

پس فردا  دیاز هم جدا بش نتونیخأل ب نیبدون پر کردن ا

 .شهیاز امروز سر راهتون سبز م گتربزر

 



 

 یته بود و وقتگف ازیآخرش و رو به آ ی جمله

 :پرسهی، م نهیبینگاهش و م یفیبالتکل

 پسرم؟ یبا نظرم موافق_

 

 یهست که حت یزیچ کیکه مطمئن شده بود  ریحر

تا  مونهیمنتظر م ازیبه آ رهیپدرش هم ازش خبر داره ، خ

 :دهیجواب پدرش رو م یچ نهیبب

ازتون تشکر  یچطور دونمیممنون آقا حامد، واقعا نم_

کردم که از  یخودخواه دیت. شاکنم. حق با شماس

 نگفتم. ریاولش اصل ماجرا رو به حر
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بنده ،  یکه حامد در اتاق کار رو پشت سرش م نیهم

انگشت اشاره  ازیکه آ "ه؟یچ هیقض"بپرسه  خوادیم ریحر

 :گذارهیلب هاش م یاش رو رو

. یدیکامل نشن حرف هام رو ینگو تا همه  یچیه_

گفتم هنوز هم  شیکه چند لحظه پ یزیبرعکس چ

. یبدون یزیکار تو چ نیا انیتا پا ستیمعتقدم الزم ن

با نگفتنش  خوامیکه پدرت گفت نم یهمونجور یول



 یها صیتشخ ینیکنم و شما بش جادیخأل ا نمونیب

 .یرابطه امون بد ینادرست برا

 

بود بشنوه، بود که قرار  یزیچ ریکه افکارش درگ ریحر

 :گهیشده اش پر حرص م زیر یبا چشم ها

نادرست من همه اش عوارض کتمان  یها صیتشخ_

که  دیشروع کن دییشماست آقا.پس بفرما یکردن ها

 .شهیم دهیکش یخطرناک یذهنم داره به جاها

 

 سر اصل موضوع: رهیم ینیمقدمه چ چیبدون ه ازیآ

 شده و... دایشادان پ یسر و کله _

 



سکوت  ازیآ شهیباعث م ریحر ی دهیو ترسبلند  نیه

کنه و با گرفتن دو طرف شونه هاش حرفش رو جور 

 ادامه بده: یا گهید

به برگشتن  میتصم هویتا بفهمه چرا  رهیگیآراس پ_

 یباره ما و حت نیگرفته و رفتار مشکوک اشکان در ا

 خواهر خودش رو هم به شک انداخته.

 

 :کنهیتکرار م یآروم و سوال ریحر

 برگشتن؟_

 نبوده. رانیا گفتیآره ،آرزو م_

 

 :کنهیاخم م هوی ریحر



 ما مهمه؟ یآدم برا نیاالن ا_

 

رو، پس  ریحر ی ختهیحال به هم ر کنهیدرک م ازیآ

 :دهیصبورانه جواب م

همه مدت  نیبعد ا یاما وقت زم،یصد در صد نه عز_

 شیکه من باز کنهیما ادعا م یخوانواده ها شیاومده پ

من  یحرف هاش، برا یپا نهیشیمن م یخاله دادم و پسر

 مهمه.

 

و  رهیگیدو طرف سرش رو با هر دو دست م ریحر

 دیچرا اشکان با" کنهیهمزمان به چند موضوع فکر م



 ایبه خانواده هاشون گفته  یشادان چ ایبهش گوش بده 

 "باشه؟ ازیممکنه هنوز چشمش دنبال آ

 

 :زنهیآخرش رو با من من لب م سوال

 .هنوز چ..چشمش دنبال توئه؟.. یعنی_

 

سوالش نده و محکم  نیبه ا یجواب دهیم حیترج ازیآ

 :کنهیبغلش م

 تیظرف ینیبیبهت بگم. م خواستمینم نیهم یبرا_

 ستیموضوع اونقدر ها هم مهم ن ؟یرو ندار دنشیشن

 نباشه. هیقض نیالبته اگر اشکان پشت ا
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 :گهیپس از چند لحظه فکر کردن م ریحر

نباش،اشکان پسرخاله اته.نگذار مثل چند  نیاونقدر بدب_

 تفرقه بندازه. نتونیاون دختر ب شیسال پ

 

 کرد،یم یاز اشکان طرفدار ریمثل هربار که حر ازیآ

 :کنهیخودش رو کنترل م ی.ولشهیم یعصب



رو ول کن  نای. اشهیاگر، حاال بعدا معلوم م گمیدارم م_

 شیبابا حامد اجازه بده امشب رو ببرمت پ یکنیفکر م

 خودم؟

 

 فهمهیکه م نیو هم زنهیچند لحظه متعجب پلک م ریحر

 تو بازوش: کوبهیقصد داره بحث رو عوض کنه ،م ازیآ

 ،بعدیتو امشب بر دمیمن اجازه م نیبب نیفعال بش_

درصد ماجرا  ١٠هنوز  دونمیمطالبات محال داشته باش.م

 پس منتظرم بگو. ینکرد فیعررو هم برام ت

هم  نیاز ا شتریاصل موضوع همون بود که گفتم و ب_

 م؟یبر ییایبشه م یبگم.حاال بگو اگر بابا راض ستیقرار ن

 



 :دهیکالفه سر تکون م ریحر

رو اصال عنوان  یزیچ نیبشه. بهتره همچ یباش تا راض_

 .یفتیچون از چشمش م ینکن

 ؟یبمونم چ نجایاگر من بخوام ا_

 

 طنتیو دل به ش زنهیم یلبخند دنشیاز حالت پرس ریرح

 :دهیهاش م

چشم.االن اتاق مهمون رو  یدر اون حالت قدمتون رو_

 آقا. کنمیبراتون آماده م

 

 شینیب دنیکش نیصورتش و ح یرو شهیخم م ازیآ

 :پرسهینرمش ،م یگونه ها یرو



 خونه است؟ یاتاق مهمون کجا_

 

 :زنهیم یتک خنده ا ریحر

 .نایبه اتاق مامان ا دهیسبچ قایدق_

 ؟یچــ_

 

 ازیبخنده که آ خوادیوا رفته اش م ی افهیق دنیبا د ریحر

 :گهیو م شهیبلند م هوی

 ازیآ یباش نمینکردم که تو بر بال یاگر من امشب کار_

 .ستمین

 

 :ستهیا یهم م ریحر



 ؟یکن کاریچ ییخوایمثال م_

 

،  یو پس از چشمک رهیگیاز گونه اش م یشگونین ازیآ

 .رونیب رهیبدون حرف از اتاق م
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و  کنهینگاه م ازیکردن آ یباز لمیمتعجب فقط به ف ریحر

سوپر استار  یخودیواقعا ب"که  کنهیتو دلش اعتراف م

 "نشده



 

شدن رو درآورده  ضیو مر دیسر درد شد یادا یجور

مربوط به  ای هیکهم شک داشت واقعا ال ریبود که حر

 اون حرفشه که تو اتاق زد.

 

و  نهینش یآب کنارش م وانینگران با مسکن و ل مینس

 :پرسهیم

 .مارستانیب دیبا حامد بر دیپاش دهیاگر واقعا دردش شد_

 

از درد  فتهیکه واقعا انگار داره پس م یکس ههیشب ازیآ

و  کنهی، چشم هاش رو محکم باز و بسته م قهیشق دیشد

 :دهیرو م مید شدن جواب نسبلن نیح



 رمی.مهیاز خستگ ادیجان ،به احتمال ز مینه مامان نس_

 بخوابم. کنمیم یخونه سع

 

رو  ازیو آ کنهیخشک شده م ریبه حر یدیاخم شد مینس

 :کنهیمجبور به دوباره نشستن م

 ؟یکن یحالت رانندگ نیبا ا یتونیکجا پسرم، تو مگه م_

 

ه بود ،سکوت رو نقط نیبه هم دنیکه هدفش رس ازیآ

 یچ دونستیکه واقعا نم ریبه حر رهیو خ دهیم حیترج

 .دهیتکون م یبگه سر



به  کردیو فکر م شدیهم که کم کم داشت نگران م حامد

شده ،آروم  ینجوریا ریخاطر استرس و بگو مگو با حر

 :گهیم میبه نس

 دیبراش درست کن شا یزیچ یجوشونده ا هیخانوم _

 افاقه کرد.

 رهیم شهیبلند م ر،یدوباره به حر یاخمپس از  مینس

 :گهیآشپزخونه و حامد هم رو به دخترش م

کن بره  ییرو راهنما ازیجان توهم بلند شو آقا آ ریحر_

 دراز بکشه. یکم

 

بلند  ازیو همراه آ دهیبدون حرف سر تکون م ریحر

 سمت راهرو اتاق خواب ها. فتنیو راه م شنیم



 :زنهیپچ م ازیلب دم گوش آ ریز

 مامان سوخت. ی. دلم برایلمیف یلیخ_

 

 :دهیهم مثل خودش جواب م ازیآ

تو اون  قینفس عم هیمن بسوزه که حسرت  یدلت برا_

 دلم مونده. یموهات هنوز رو

 

و در اتاق مهمون رو  رهیبهش م یچشم غرره ا ریحر

سمت  فتهیبهش راه م تیاهم یب ازیکه آ کنهیبراش باز م

 .ریاتاق خود حر

 

 :رهیگیب در فورا بازوش رو متو قا ریحر



 ؟یریم یکجا دار_

 دراز بکشم. رمیدارم م_

 ممکنه ناراحت بشه و تازه بابا هم... ادیمامان ب_

 

 :دهیلم م ریتخت حر یراحت رو ازیآ

هم به  یبابا خودش گفت برو دراز بکش و اشاره ا_

 اتاق مهمان نکرد.

 

 یازیبه آ رهیو فقط خ نهینش یتخت م یکالفه لبه  ریحر

 .دیخوابیکه واقعا داشت م کنهینگاه م

 



 شهیو تن شل شده اش پخش م شهیم دهیدستش کش هوی

 ریموهاش هم گ یدم اسب یو دنباله  ازیآ ی نهیس یرو

 :زنهیو در همون حال پچ م شهیدست آزادش م

 ...دوستم بــدار.یدلبرم که بر تخت دلم نشست_

 

 

عر رو ش یو هنوز فرصت نکرده معن زنهیم یلبخند ریحر

مثل برق گرفته  مینس یسرفه  یپردازش کنه که با صدا

 .ستهیا یها تو جاش م
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 ریحر

 

 

رو بخوره بعد بپر  یدنینوش نیدلبرش لطفا کمک کن ا_

 اش. نهیرو س

 

 ازیکه به آ یاخم نیمامان رو ح ی کهیت جواب

 :دمیکنم،میم

 ستین جان. حالش اونقدر هام بد ننگران نباش ماما_

 تونه بخوره. یخودش م



 

 

مامان فقط نگاهشون  یبرا ازیآ یها ینیریبه خودش رهیخ

باشه و بله  نجایامشب ا ازیواقعا قراره آ نمیتا بب کنمیم

مرد  نیا فهممیدراز بکشه م کنهیمامان کمکش م یوقت

 با دوز و کلک. یحت کنهیم یکه بخواد رو عمل یهرچ

 

 :زنهیو دم گوشم پچ م ادیرفتن م رونیقبل از ب مامان

 .ستیبد ن یکن تیرعا یدخترم کم_

 

درشت شده ام پس از  یبه چشم ها تیاهم یو ب گهیم

 .رونیب رهی،م ازیبه آ گهید ی هیچندتا توص



سمتش و سر تکون  گردمیبرم ازیآ یخنده  یصدا با

 :دمیم

مامان  یتو وجودت نبود وقت یحس خجالت چیموندم ه_

 دمون؟یتو اون حالت د

 

 :خندهیم بازم

 یقربان کیمن  شونیا دید ی هینه خدا رو شکر از زاو_

 کمکم کن بخوابم. ایبودم.حاال دلبرش ب

 ؟یبمون نجایا ییخوایامشب و م یجد_

 



بدرنگ مامان  یدنینوش وانیو ل رهیاش فورا کنار م خنده

 یعسل یرو گذارهیکه فقط چند قلپش و خورده بود رو م

 :شهیم راهنشیپ یغول باز کردن دکمه هاو مش

 خانوم. ریحر ستیبد ن یمهمون نوازتر باش یکم_

 

باز که مامان عمدا نبسته  مهیبه در ن ینگاه مین دهیترس

سمتش و بستن دکمه هاش رو از  رمیاندازم و م یبود،م

 :رمیگیسر م

 یبخواب اصال تخت خودته. ول زمیباشه مهمون عز_

  ؟یشیچرا لخت م گهید

 

 :رهیگیو مچ هر دو دستم رو م زنهیم شخندین



 کردمیرو باز م راهنمیاول پ یفقط داشتم چندتا دکمه _

اشاره ات رو به  نیبتونم راحت تر نفس بکشم.اما خب ا

 .رمیگ یعنوان چراغ سبز م

 

 :زنمیتخت ،پچ م یبتونه بندازتم رو نکهیاز ا قبل

 فتم،یامشب رو از دست کارهات پس ن ییخوایاگر م_

و منم کنارت  یپسر خوب بخواب کیکن مثل  یعس

 بره. یتا خوابت م نمیبش

 

و  کنهیکارسازه چون بدون حرف قبول م دمیتهد انگار

موهام که مطمئنا منظورش  یرو یکوتاه یپس از بوسه 



 یخال یو به فضا کشهیبود آروم باشم، دوباره دراز م نیا

 :کنهیکنار کمرش اشاره م

 ی. اصال مگه من کارکنمیت مفقط نگاه نیبش ایحاال ب_

 از نگاه کردن بلدم؟ ریهم غ
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که  کنهیزمزمه م یبیدومش رو با حرص عج ی جمله

و محکم کنار  شمی. خم مرمیخودم رو بگ یجلو تونمینم

 :زنمیو همونجا نفس به نفسش پچ م بوسمیرو م شیشونیپ



راحت  التیجوابت رو بدم.خمامان اومد نتونستم _

 نیدوست دارم که االن و ا یدلبرت اگر من باشم جور

 .استیرو ههیلحظه برام شب

 

 کشمیو عقب م زنمیم یتو هپروته.چشمک نمیبیم یوقت

 یو کنارم م شهیم دهیهمراهم کش یقیکه با نفس عم

 :نهینش

لحظه  نیبه ا یبهت بگم پس ربط خوامیچند روزه م نویا_

 روز نداره.و اتفاقات ام

 

 یعنیکه  دمی،فقط سر تکون م شییهوی تیاز جد متعجب

 ادامه بده. 



 یگرمش در برم یادیز یدو دستم رو با دست ها هر

 :رهیگ

 خیجا تو همون تار کیرو  یعقد و عروس هینظرت چ_

 م؟یشده برگزار کن نیمع

 

 کنمیکوتاه و مختصرش فکر م یقشنگ به جمله  یوقت

 :دهیادامه م که "چرا؟"بپرسم  خوامیم

رو ساده  نمونیحس ب نیمن ا ریحر ی. ولدمیآره ترس_

کنم.بزرگتر ها  سکیکه بخوام روش ر اوردمیبه دست ن

. مطمئنا میرو گرفت ممونیکه ما تصم نندیبب هیهم کاف

 .ذارنینم یپشتمون رو خال

  از؟یآ یترس از چ_



 

 یرو ازم م مشیکه انگار براش سخته نگاه مستق یجور

 :دهیب مو جوا رهیگ

در مورد هم  یوقت ی.ولدونمیخودم هم خوب نم_

  م؟یچرا وقت رو تلف کن میمطمئن

 

ندارم بهش بدم.هرچند دلم همون بار اول با  یجواب

 جمیراه انداخته بود داشت گ نییکه اون پا یضربان تند

 دم؟یترس ایزده شدم  جانیه ایکه آ کردیم

هاش رو حالم رو که دست  فهمهیبهتر م ازیآ نکهیا مثل

 :خندهیو آروم م کنهیقاب صورتم م



دوسر برد بهت  شنهادیپ کیمن فقط  هو؟یچت شد _

 .یبعد جواب بد یدادم و بهتره روش فکر کن

 

 :امیو براش گوشه چشم م گردونمیرو ازش برم روم

دلم  ،یمیقد ازیبه اون آ یگردیبرم ینجوریا یوقت_

 کجایو ر ندهیآ یاون موقع ها و االن و حت یتالف خوادیم

 .ارمیسرت درب

 

شونه ام و کم  یرو دهیصورتم سر م یرو از رو دستش

 :شهیتر م کیکم بهم نزد

بزرگ و  یلیخ یتالف نیا ییخوایم یاونوقت چه جور_

 ؟یاریسخت رو سرم درب



 

گرفتم  ادیکه از خودش  یمعروف یها شخندیاون ن از

 :گمیاتاق م رونیو اشاره به ب زنمی،م

 گمیم رمی. مسینو ویاریمنم سن یگریبه هرحال تو باز_

تا صبح  میمامان هوس کردم با هم تو اتاق مهمون بخواب

 باهات مشورت کنم.
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 نیسر جاش و ح گردهیو برم کشهیزود عقب م یلیخ

 :گهیبستن چشم هاش م

برام شعر بخون که  ای.حاال بیستیتو اونقدر نامرد ن_

 نمونده خوابم ببره. یزیچ

 

 کبارهیکه به  شییهویموضع  رییتغ نیبه ا خندمیم فقط

و دوباره  رهیگیاز لبهام م یمحکم یبوسه  شه،یم زیخ مین

 .کشهیدراز م

 :زنمیکنده شده ام و پچ م یلبها یرو ذارمیرو م دستم

 پسر بد._

 

 :زنهیخودم آروم لب م مثل



 دختر خوب. ریشب بخ_

 

 قشیعم ینقدر که از نفس ها،او کنمینگاهش م فقط

 یشتریجلو و با دقت ب رمی.متعجب مدهیخواب فهممیم

امشب رو بخوابه. دو  کردمی. فکرشم نمکنمیبراندازش م

 یعنیاندازم.  یدمنوش مامان م وانیبه ل یبه شک نگاه

 ممکنه؟

 

به صورت خوش فرمش و مشغول  شمیم رهیخ دوباره

 .شمیبا موهاش م یباز

چند  شنهادیکنارم خواب بود ،پ آروم ینجوریا یوقت

 انداخت به دلم.  یوسوسه م ششیلحظه پ



 کنمیادعا نم شهینخوام قبول کنم؟ اصال مگه من هم چرا

 که عاشق تر از اونم؟ 

 زنمیصورت غرق خوابش م تهیبه اون همه مظلوم یلبخند

بازش بلند  مهین یلب ها یرو یآروم یو پس از بوسه 

 با.مامان و با شیکه برم پ شمیم

مطرح کردن و بحث سر  یبعد از اتفاق امروز کم هرچند

تالشم رو  دیبا یول ومدیمسخره به نظر م شنهاد،یپ نیا

 . کردمیم

  

 

    

** 



 

ترسوندم اما  یم یبابا کم ی رهیمامان و نگاه خ پوف

 :دمیادامه م

که امروز زدم قبول  ییبعد از حرف ها دمیبهتون حق م_

 ...ی.ولادیبچه گانه ب ین کمبه نظرتو ازیآ شنهادیپ نیا

 .ییخوایم یچ یدونیتو هنوز خودت هم نم یول_

 

 نیو رو به مامان که ا دمیرو به شدت تکون م سرم

 :گمیحرف رو زده بود م

 شنهادیپ نیا خوامیاز انتخابم مطمئنم مامان و واقعا م_

 رو قبول کنم.البته اگر...شما... ازیآ

 



 چرا؟_

 

 یکلمات شهیم بابا باعث مو آرو یسوال تک کلمه ا نیا

رو فراموش کنم و فقط دنبال  ارمیبه زبون ب خواستمیکه م

 جواب سوالش بگردم:

پس چرا  میما که از خواستن هم مطمئن ازیبه قول آ_

که ممکنه  یمدت نامعلوم و اتفاقات نیا سکیر مییبخوا

 رو... فتهیب

رو  یگیم یکه االن دار یزیاتفاق امروز خالف چ یول_

 ثابت کرد.به ما 

 

 :دمیجوابش رو م یو با لبخند ارمیمنطق بابا کم نم یجلو



از اون موضوعات خبر نداشتم و تو  یدونیخودت هم م_

اومده بود  شیسوتفاهم پ یذهنم تصورات غلط و به نوع

هم نظر  ازیاتفاق امروز باعث شده با آ نیو در ضمن هم

 باشم.

  

حس  تونمیمهم  نجایو از ا کنندیسکوت دارن نگاهم م تو

بابا رو  یاومده ول نییپا یکنم که گارد مامان تا حدود

دوباره حرف بزنم از جاش  خوامیکه م نیو هم دونمینم

 :شهیبلند م

و اجازه بده  ستین یشدن کنمیاز هر نظر که نگاهش م_

 رندهیگ میموضوع تصم نیا یبه عنوان بزرگترت ما رو

 .ری.شب بخمیباش
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 :پرسمیمامان م یاز رفتن بابا رو به نگاه نرم شده  پس

 مامان؟ هینظر تو چ_

 

 اندازه: یو شونه باال م کشهیم یقیعم نفس

بهت  یشنهادیپ نیهمچ ازیآ نکهیفقط صرفا جهت ا_

مدت کوتاه  هی یعروس دی. شاستیبه عجله ن یازیداده، ن

 یکمک خوب تونهیم یزمان یبازه  نیبعد از عقد باشه و ا



 یحق چیکه ه گهیبراتون باشه. پس به خاطر چند نفر د

ندارن،اوقات خودتون رو تلخ  تونیشخص یدر مورد زندگ

 شیپ شیعیروال طب یرو زیهمه چ دیدو اجازه ب دینکن

 بره.

 

 یادیز یندارم در عوض حرف ها یاونجا که جواب از

و  شهیکه از جاش بلند م کنمیحقش بزنم،فقط نگاهش م

 :دهیادامه م

هم که شده به  کباری.شناسمیمن دخترم رو خوب م_

فکر  یکه دوستشون دار یخودت قبل از تمام کسان

 یفهمی.اونوقت مریرو بگ متیکن.به دلت رجوع و تصم

 .زنهیبابات چقدر داره به نفع تو حرف م



 

رو  میشونیپ شهیتا جوابش رو بدم.خم م مونهینم منتظر

سمت راه رو  فتهیراه م ریبخ و پس از گفتن شب بوسهیم

 اتاق خواب ها.

 

 ام. ختهیاز ذهن بهم ر کالفه

 یکه مامان و بابا بهتر از خودم م یمیکردن به تصم فکر

 یبه فردا و بعد از خوردن کم کنمیدونستن رو موکول م

کنترل افکار ترسناک شده ام،  یآب خنک برا

و  بیعج یفکرها نیمسبب ا شیتو اتاق پ  گردمیبرم

 .بمیغر

 



 .نمشیتا بتونم بهتر بب ذارمیخواب رو روشن م چراغ

ام، لباس هام رو عوض  رهیخ یهمون نگاه ها کنار

اقال کمربند شلوارش رو باز کنم  رسهیو به فکرم م کنمیم

بشه و منو در اون  داریتا راحت تر بخوابه. اما اگر ب

 .رمیجلوش رو بگ تونمینم گهید نهیحالت بب

که ممکنه بزنه  شیاحتمال یهااز حرف  یبزرگ لبخند

 .رهیگیلب هام شکل م یرو

. کشمیگردن و شونه اش م نیاز ب یقیو دم عم شمیم خم

مرد  نیکس مهم تر از ا چیو ه زیچ چیلحظه ه نیتو ا

 وجود نداره که بخوام بهش فکر کنم.

 کشمیکنارش دراز م یا گهید زیبه چ تیبدون اهم پس

 کشمیم قیفس عمچسبم بهش و مرتب ن یو مثل کواال م



 یهمون مرد ،یخان ازیباور کنم که آ شتریو ب شتریتا ب

االن  ست،یآل هام ن دهیا ههیاصال شب کردمیکه فکر م

 تمام و کمال متعلق به منه.

عالرغم  شهیاز حد تنش باعث م شیب یگرما احساس

 خواب بشم. میزود تسل یلیموندن ،خ داریب یتالشم برا

 

 

 

 

 

                             ** 

 

 لرزن؟یچرا زانوهام دارن م یال_



خوب فکر  یزهایکن به چ یقربونت برم.سع هیعیطب_

 .یکن

 زیچ کیقلبم هم  ییهوینگو که تپش  ؟یچ یعنی_

 .هیعاد

 نیو خفه شو تا نزدم تو دهنت. بب نطورهیهم قایدق_

 شگاهیام رو وسط آرا دهینرس یبچه  یکن یکار یتونیم

 بزام.

 

 نیا یجلو یکه از وقت بمیو غر بیجاز حال ع متعجب

رو خونده بودم دچارش شدم  ازیآ امکینشسته و پ نهییآ

مثل گچم  یرنگ و رو چمیپ یگودیب یبه موها رهی،خ

 .گذرونمیرو از نظر م



 

 یزیچ ؟یشد تیمثل م هویشده چرا  یقربونت برم چ_

 ؟یدیشن

شونه ام نگاه  یکه خم شده بود رو یبه ال نهییتو آ از

 کی نیاز ا خواستمی.نمدمیتکون م یتنها سر و کنمیم

 بگم. یزیچ چکسیپر از عذاب به ه یهفته 

 

مقابلم  زیم یرو که رو میو گوش کشهیم یکالفه ا پوف

 دستم: دهیبود م

صداش آروم  دنیبلکه با شن ازیزنگ بزن به آ هی ریبگ_

 .یریبگ

 



آب دهنش رو  دهیکه ترس کنمیفقط نگاهش م بازهم

 :دهیقورت م

زن پا به ماهم و سر  هیمن رو نترسون.نامرد من  ریحر_

امروز حضانتت رو قبول کردم. پس  یمیقول قد هی

 یکنیفکر م یدار ینکن دختر خوب. بگو به چ مانمیپش

 بز شده. ههیات شب افهیکه ق

 

و دوباره به خودم نگاه  زنمیم هشیاز تشب یکمرنگ لبخند

 .هیبز چه شکل نمیتا بب کنمیم

 

سمتش که  گردمیبرم یصندل یپا دنیکش یصدا با

 کنارم نشسته:



لحظه  کی یدختر ها تو روز عقدشون برا یهمه  نیبب_

چون االن فکر  هیعیطب نیو ا کنندیم یمانیاحساس پش

اون  یتونینم گهیو د کنهیم رییتغ تیکل زندگ یکنیم

مشت حس  کیها فقط  نی.اما ایسابق باش ریحر

دوزش رو  تیشگیگذراست که انگار تو طبق عادت هم

 .یکرد ادیز یلیخ

 

تا به قول خودش استرسم  زنمیبه روش م یآروم لبخند

 مانشیدرد زا شگاهیرو بهش انتقال ندم و وسط آرا

 شروع نشه.

 زنمیقبول نکرد و گفت نم یول ایهمه بهش گفتم ن اون

 قولم. ریز



 :رمیگیرو م دستش

و انگار تازه االن  ستینترس ،درسته حالم دست خودم ن_

از  یشدم و درک درست داریب یخواب طوالن کی بعد

و همه  هیعاد یگیم نکهیبه ا یاتفاقات اطرافم ندارم.ول

 .کنمیاعتماد م شنیحس م نیدخترها دچار ا

 

 "خدا رو شکر"لب  ریو ز بوسهیگونه ام رو م شهیم خم

 .کنهیزمزمه م ی
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که اصال حواسم به عروس آماده  دهیرس ییبه جا استرسم

 .ستیبزرگ رو به روم،ن ی نهییشده در آ

دست هام فشار  نیرنگم رو مرتب ب یلباس نبات دامن

 کنمی،فکر م زهیم یکه مقابلم رو میبه گوش رهیو خ دمیم

رو داده نا تماس  امکمینه جواب پ ازیکه چرا آ

ن اون فکر کردم بعد از فرستاد یول میهام.درسته قهر بود

 تمام شده. زیهمه چ امیپ

هم پشت سر هم داشت با تلفن حرف  یکه ال دمید یم

 گهید یبا خانم ها یو الک گفتیبهم نم یزیچ یول زدیم



 یبودن بگو بخند راه م شگاهیکه تو سالن آرا یا

 انداخت.

 :گفتیشده؟ م یزیچ دمیپرسیهم م یوقت

 "مرتبه زیدنبال اتفاق نباش همه چ ینه الک"

 

اندازم. درسته  یم وارید یبه ساعت بزرگ رو ینگاه

جواب ندادنش ترس به دلم انداخته  ینکرده.ول ریدامادم د

 بود.

 

و  کنهیم یته دلم رو خال کبارهیبه  فونیآ یصدا دنیشن

 . ستمیا یتو جام م

 



 سمتم: ادیبشکن زنان م یلحظه بعد ال چند

و نو بپوشن...بزن  زنیبدو بگو حاضر باشن ...گل بر_

 . دهیکه آقاتون اومده عروس خانوم شوهر ند میبر

 

شنلم رو بپوشم و مرتب دم گوشم حرف  کنهیم کمکم

 . هیراجع به چ فهممیکه اصال نم زنهیم

 یو ب کشهیم یکالفه پوف کنمیهم فقط نگاهش م یوقت

 .شهیم الیخ

 

 



قلبم و باالخره  یرو ذارمیدر آسانسور دستم رو م دم

 هیبه گر کنمیشروع مو  رسهیترسم به اوج خودش م

 کردن:

 من چه مرگمه؟ یال_

 

 :گهیو با عجله م کنهیبغلم م دهیترس یال چارهیب

 ههیشب یخودت رو کنترل کن.دار وونهیشـــش د_

شوهرش بدن.زشته  خوانیکه به زور م یشیم یعروس

 ازیو کنارشم آ لمبرداریاالن آسانسور باز بشه ف

حرف  باغ با هم میدیمنتظرتن.جمع کن خودتو رس

 .میبش یاحساسات ستی.باور کن االن جاش نزنمیم

 



 یاون هم در اومده و کنار اخم ها یکه اشک ها نمیبیم

 .زنهیبا دست هاش صورتم رو باد م دشیشد

 قی،نفس عم ریحر یگوجه شد ههیخاک تو سرم شب_

 بکش.

 

کدر آسانسور صورتم  ی وارهیو تو د گردمیبرم دهیترس

 .کشمیم قیفس عمو مرتب ن کنمیرو برانداز م

 

 یو مرد گردمی،برم رهیآسانسور که کنار م ییکشو در

 دهیند ریاخ یهفته  کیکه تمام  نمیبیرو م

دوباره  خوادیدلم م نمیبیصورتش رو که م تیبودمش.جد



 نیبه اسم غرور ا یزی.اما خوشبختانه چهیگر ریبزنم ز

 .دهیاجازه رو بهم نم

 

 یم نییپا و سرم رو ارمیتاب نم مشینگاه مستق ریز

 اندازم.

مگه خودش صبح برام ننوشته بود که  وونهید ی پسره

 نیاسم امروز رو گذاشته روز آرزوها و قراره آخر

 .میساعت هاش رو با هم و کنار هم امضا بزن

 ؟یچ یعنیگرفتن و جواب تلفن ندادن هاش  افهیق نیا

 



کرده ام  خی یانگشت ها یدستش رو یگرما حس

که دورمون رو  ییآدم ها حواسم رو جمع اطراف و

 .کنهیگرفتن م

 

از  ترسهیکه انگار م دهیمحکم دستم رو فشار م اونقدر

 دستش فرار کنم.

 

قبل از  نیفکر کردم که تو ماش نیامروز رو به ا کل

 مینیعقد بش یسفره  یباغ و رو میبر مییبخوا نکهیا

شد رو دوباره  ییهفته جدا کی نیکه باعث ا یسوال

رو مشخص  رمیتوجه به جوابش مسازش بپرسم و با 



رو  دهیکه بهم م یکنم.اما جسارتش رو ندارم.اگر جواب

 ؟یدوست نداشته باشم چ

 ازش دست بکشم؟ تونمیم

 

 

لحظه  کی ی.براکنهیرو برام باز م نیدر ماش شهیم خم

و همونجا دلم  خورهیچشم هامون به هم گره م ریمس

 به پاهام. دهیم ستیدستور ا
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دهن باز کنم قبل از سوار شدن سوالم رو بپرسم  خوامیم

 خم بشم: کنهیکه با گرفتن کمرم مجبورم م

 سوار شو همه منتظر ما هستن._

 

 هفته. کیحرفش بعد از  نیاز اول زنمیم یپوزخند

 

و  گهیم یزیچ هی نیباز ماش ی شهیو از ش شهیخم م الریآ

 .رهیو م گهیم یزیبا چشمک چ ایمح . به دنبالشرهیم

 ستهیا یم ازیباز سمت آ ی شهیکنار ش یاز همه ال آخر

پس از دور  ی. ولشنومیکه نم زنهیرو پچ م یزیو چ



بهم  ینسبتا طوالن یسمتم و نگاه گردهیبرم ازیشدنش آ

 اندازه. یم

 

حرکت  نیبچه ها ماش یها یشلوغ بار کنار

و  دمینم کس رو چیه کی.جواب سوت و تبرکنهیم

به انگشت  شمیم رهیو خ نییاندازم پا یهمچنان سرم رو م

 الک خورده ام. یها

 گهیزده بودم که د یهفته لبخند الک نیا اونقدر

 رو نداشتم. ششیگنجا

 



 یالیخودش تو باغ و شنهادیرو به پ مونیخودمون عقد

به  رمونیمس یعنی نیو ا میکرد یبرگزار م شیشخص

 بود. ینسبت طوالن

 

و اسم اشکان  لرزهیدستم م ریکه رو پاهام بود ز یگوش

 ازیروش تا آ ذارمی. فوران دستم رو مشهیم داریروش پد

 .نتشینب

واقعا حرف  دیبهم زنگ بزنه؟ شا دیاشکان االن با چرا

 بخواد بزنه؟ یمهم

 گذارمش کنار گوشم: یو بدون حرف م دمیم جواب

 .ریالو حر_

 



 :زنمیم لب 

 بله؟_

به حرف  ریاما...حر گفتمیودتر بهت مز دیکه با دونمیم_

شادان اعتماد نکن چون هدفش مشخصه.اجازه نده  یها

 امروزتون خراب بشه.

 

من و رو به  نیب ازیکه نگاه آ نمیبیچشم م یگوشه  از

 روش در گردشه. 

 :گمیو م کنمیرو جمع م جرأتم

 نظرت عوض شد؟ هویچرا _

 

 :دهیو جواب م کنهیم یمکث



 ندادم تا بخوام عوضش کنم. ینظر چیتا حاال ه_

بود که  ینظر نیتر ایسکوتت گو دمیازت پرس یوقت_

 . یبد یتونستیم

 

و  کنمیرو قطع م یبتونه جواب بده،گوش نکهیاز ا قبل

 کشمیم قیآشنا مرتب نفس عم یادیز یبه جاده  رهیخ

 کردنم رو کنترل کنم. هیتا بتونم گر

 

 بود؟ یک_

 

 جوابش رو بدم. نمیبینم الزم



موند.  یمعطل جواب من نم چوقتیمرد ه نیخب ا یول

 یممانعت چیو منم ه کشهیم رونیرو از دستم ب یگوش

 . کنمینم

 مثال؟ یچ که

 بکنه. خوادیم کاریجالبه اگر بفهمه اشکان بوده چ برام

سکوت  ایاون دختر  یها یاونقدر نفهم نبودم که باز من

مهم اشکان رو باور کنم. اما برام  یمعن یب یو نگاه ها

 تونستیکه م یامیرفتار کنه.اون هم تو ا یمنطق ازیبود آ

 خاطره هامون رو رقم بزنه. نیبهتر

 



 تونهیم نیعقب ماش یصندل یرو میکردن گوش پرت

 گردمیبازم برنم یشده.ول ینشونه باشه که آقا عصبان کی

 سمتش. 

 بگه؟ یلحظه زنگ زده که چ نیاالن و تو ا_

 

قبل از  ی.ساعت هاهاریتندش دلم رو به درد م لحن

 .گذشتیم ینجوریا دیعقدمون نبا

 :دمیجواب م آروم

 نگفت. یمهم زیچ_

 

سمت  گردونهیو صورتم رو برم رهیگیچونه ام رو م هوی

 خودش. 



  ؟یکنیاگر مهم نبوده چرا نگاهم نم_

 

 :گمیم یو عصب رنمیرو پس م دستش

 یبنده  زادیو آدم دمتیهفته است که ند کیچون _

 عادته.

 

کنار  زنهیرو م نیماش زدمیکه حدسش رو م یجورهمون

بچه ها که توقف نکنن و  نیبه ماش دهیو با دست اشاره م

 ادامه بدن.

سوالم  خواستمیاز نگاهش فرار کنم و م گهینداشتم د قصد

 سمتم: گردهیرو ازش بپرسم که برم



لحظه  نیهفته عذاب رو به خودم دادم که به ا کیاون _

 .میبرس

 

 :دهیکه دلخور ادامه م نمکینگاهش م جیگ

من خوب تو  یمن رو نشناخت چیکه ه ییبرعکس تو_

و مرتب  میهفته کنار هم بود نیرو شناختم و اگر تو ا

تو راه رفتن به باغ و نشستن سر  م،االنیکردیبحث م

 .میعقد نبود یسفره 

 

 تمیتمام ذهن لیدل کیجمله و آوردن  کیبا  شهیهم مثل

 رو به عوض شدنه.



برگردم سمت جاده که  خوامیو م رمیگیازش م رو نگاهم

 :رهیگیشنل م ینرم هر دو بازوم رو از رو

وجه نگاهت رو ازم  چیشـــش امروز و امشب به ه_

به اون مسائل چرت و پرت  شهیبرنگردون.بعدها هم م

 .کبارهیامروز فقط  یکرد ول یدگیرس

 

 :زنمیم یپوزخند

دلم  یکه چرت و پرته.ول دونستمیبهتر از تو م_

 ازت بپرسم و جوابش رو بشنوم.  خواستیم

 

 :دمینداره ادامه م یکه جواب نمیبیم یوقت



اون  یبازهم ازت بپرسم. ادعا خوامیکه خب االن م_

 ...تونیدختر چقدر م

 .ـــریحر_

 

 :زنمیو به زور لب م دمیرو نسبتا بلندش قورت م بغضم

 یاون دختره پوچ و ب یباورم که ادعا نیهنوز هم بر ا_

 . ازیآ کنهیم تمیرفتار تو داره اذ نی...ایول هیمعن

 

 یقیو پس از نفس عم میشونیبه پ چسبونهیرو م شیشونیپ

 :گهیم

باشه که  یباورت اونقدر قو نیا خوامیچون م دیشا_

 من نباشه. دیبه تائ یازین یحت



 447_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 

اون چشم  دنیا دتونم جوابش رو بدم ام یخوب م یلیخ

و  یخواستن ی افهیپر از خواهشش کنار اون ق یها

فعال سکوت کنم و از  شهیعروس پسندش باعث م

 لذت ببرم. قشیبرگشتن اون نگاه عم

دروغگو. اگر جرأت داره  یگور پدره اون دختره  اصال

 بشه. داشیآخرش امروز تو مراسم عقدم پ دیطبق تهد

 



 یخال یو برا هکنیآرومش حواسم رو جمع م ی خنده

ابروهام که  نیب نشونمیهم م یفیظر ضه،اخمینبودن عر

لبهام ،اخم که  یرو سشیخ یادیز یزود با بوسه  یلیخ

اجازه بدم  دیکه عروس هستم و نبا کنمیفراموش م چیه

 لبهام رو به تاراج ببره. یرژ رو

 

 

 ـــــ    

 

 

و  طونیبعد از اون حرف ها و حرکات ش گرچه

 ادیسخت بود.اما باز هم ز یفتن کمگر افهیجذابش،ق



دم  میرسیکه م یتا وقت دمیجواب حرف زدن هاش رو نم

 :پرسمی،م دیدر باغ و نگران از رفتن نور خورش

 کمه. یلیعکاسه کارش خوب باشه نور خ نیخدا کنه ا_

 

 :گهیو م کشهیرو نرم م لپم

و  میشینباش.اگر الزم باشه دوباره آماده م یچینگران ه_

 عکس گرفتن. یبرا مییایم گهیروز د هی

 

 کنمیم فیک ادیکه دارم از ذوق ز ارمیخودم نم یرو به

 .فهمهیخوب حالم رو م یلیانگار خ یول

رو  زنمیدوباره لپم رو بکشه که م خوادیو م شهیم خم

 دستش:



 .یختیمثال عروسم ها،کل صورتم رو بهم ر_

. من که فقط رو لبهات یاوه چه عروس خانوم خشن_

از رسم و رسوماته. داخل  یکه اون هم جزوکار کردم 

 شیبازساز یبرا ازیمورد ن لیحتما وسا نیرو بب فتیک

 رو گذاشتن.

 

 ییابرو زی،تعنه آم گردمیرو م فمیکه دارم تو ک همزمان

 اندازم: یباال م

 ماشاهلل به تجربه._

 ماشااهلل به مادر عروس._

 



عمه و  که اول مامان و به دنبالش نمیبیو م کنمیبلند م سر

 سمتمون. انیدارن م الریآ

 یکمرنک که چه عرض کنم کال ب یاز لبها نگران

 تو بازوش: زنمیرنگم ،م

بمالم به لب  یزیچ هیشو معطلشون کن تا من  ادهیپ_

 هام.

 

مثال  گهیم هیشنوم که به بق یو م شهیم ادهیخنده پ با

بهم فرصت بدن. اونقدر  یاسترس شدم و کم ریدرگ

 .کنمیه منم باور مک زنهیحرف م یجد



 یا نهییآ چیلبهام و بدون ه یرو کشمیعجله رژ و م با

که در سمت من باز و  شمیمشغول مرتب کردنش م

 :شنومیرو م الریآ یصدا

 .کنمیشو کمکت م ادهیپ_

 

 "یچ یکمک برا"بگم  خوامیو م گردمیبرم یعاد مثال

دم  الریبا آ یتیسنخ چیدرهمش که ه ی افهیق دنیاما د

 بپرسم: شهینداره،باعث م گاهشیدر آرا

 الر؟یشده آ یزیچ_

 

به  ینگاه می. نفهممیکه تا آخرش رو م کنهینگاهم م فقط

 اندازم: یم الیو یدم در شلوغ شده 



 نجا؟ینگو که اونقدر احمقه پاشده اومده ا_

 

 بازوم: یرو گذارهیرو م دستش

کن داداش رو آروم نگه  یبسپرش به من تو فقط سع_

 . یدار

 

 :زنمیم یپوزخند

 آرومه. یلیامروز خ ازیاتفاقا آ_

 ه؟یمنظورت چ_

 448_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#



 یآوریفائزهفاتح#

 

 

 یجواب کنمیکنارمون و فرصت نم ادیم ازیلحظه آ همون

 بهش بدم.

روزم رو خراب  نینبود اجازه بدم اون دختر بهتر قرار

 کنه.

و  کنمیجذاب شده ام م یادیمرد ز یرو بند بازو دستم

 دمیتکون م یرو الک شیهمزمان که کراوات مشک

 :گمی،م

تنهات گذاشتم  نجایفرار کردم و ا نتیکه با ماش یروز_

 نقطه. نیبه ا میبرس کردمیفکرش رو هم نم



 

 دیکل یدندون ها نیو از ب کشهیشنلم رو جلو م ی لبه

 :زنهیلب م بیجور حرص عج کیشده اش با 

مطمئن بودم  نقطه فکر نکرده بودم اما نیمنم به ا_

 تقاطعمون با هم خواهد بود.

 

به دامن لباسم  شم،حواسمیمعمول اونقدر سرمست م طبق

و کم مونده کله معلق بزنم که فورا کمرم رو  ستین

 :رهیگیم

 مواظب باش._

 



مرتب کردن دامن  نیو ح رسونهیخودش رو بهم م مامان

 :گهیلباسم م

وس رو بگم ما رسممونه داماد عر ییخوایم زمیعز ریحر_

 عقد بغل کنه؟ یتا سر سفره 

 

 :کنمیخنده چشم هام رو درشت م با

 اتفاق بود. کیااا مامان فقط _

 

 اطیکه وارد ح کنندیبا خنده راه رو برامون باز م همه

رنگ  ییمامان با ظرف طال نتی. همون لحظه زمیبش

و وسط دست و سوت و دود اسپند  شوازمونیپ ادیاسپند م



که تو  یسفره ا یو رو میشیماز وسط مهمون ها رد 

 .مینینش یبودن م دهیچ اطیح

 

بزرگتر  یحواسم پ نکهیکه عوض ا ستیخودم ن دست

هاشون باشه ،دارم با  دنیو اشک و بوس کیها و تبر

 نکهیو قبل از ا نمشیتا بب گردمیچشم دنبال اون دختره م

 متوجهش بشه برم سراغش. ازیآ

 ه.انگار عمدا خودش رو گم و گور کرد یول

 

و  رمیگیبود م ستادهیا ازیرو که اون طرف آ الریآ مچ

 کنارم. ادیب زنمیاشاره م



 یبا تکون سر "ه؟یچ" پرسهیرو هم که م ازیآ جواب

 .دمیم

 

 :پرسمیم الریگوش آ دم

 نمش؟یبیکجاست چرا نم_

 

 :دهیمثل خودم جواب م ازیبه آ ینگاه میاز ن پس

 میدباهاش حرف ز میفکر کنم رفت. با اشکان رفت_

 .دمشیند گهیبعدش د

 ؟یمطمئن_

 

 :رونیب دهینفسش رو م نگران



 .دونمینم_

 

شک داشتم که رفته باشه.اگر قرار بود با دوتا حرف  منم

 .ومدیبذاره بره،اصال نم

 

 

که عکاسا منتظرن و با همون  کنهیو اعالم م ادیم آراس

 باغ. یسمت پشت رمیم ازیآ یذهن مشغول شونه به شونه 

 

 میو مرتب دلدار ارمیشنلم رو درب کنهیمکمکم  الریآ

اشکان بهش قول داده  گهیم یکه نگران نباشم و وقت دهیم

 .رمیگ یبدتر از قبل دلهره م فتهیب ینگذاره اتفاق



 

 دم گوش هم؟ دیکنیپچ پچ م یه یچ یبگ شهیم_

 

 یسوال رو م نیکه با گرفتن کمرم از پشت ا ازهیآ

 پرسه.

 

من  یبوسه و به جا یم برادرش رو یمحکم گونه  الریآ

 :دهیجواب م

 گهیخواهر شوهرانه.نگران نباش د یخط و نشون ها_

 کنه. تتیاذ کنهیجرأت نم

 



 رونیب ازیآ یدست ها نیکه از ب خوامیو م خندمیم فقط

 نکهیسمتمون و بدون ا ادیم یجد یلیبرم که آراس خ

 :رهیگیرو م ازیآ یسرش رو بلند کنه، بازو

 داماد دارم. یبا آقا یارک هیزن داداش  دیببخش_

 

به زن داداش  شهیمثل هم دهیقلبم اجازه نم ییهوی تپش

 .هیموضوع چ دونستمیگفتنش اعتراض کنم. خوب م

 .شهیحواسم جمع م ییدست ها یحس گرم با

 

 ؟یخیتو چرا اونقدر  زمیعز ریحر_

 



برم شادان رو  فتمیو راه م زنمیرو پس م الریآ یها دست

 کنم: دایپ

 م نرفته ،االن خودم حلش...مطمئن بود_

 

 کجا؟_

 

و با اخم  یجد یلیکه داره خ نمیبیرو م ازیو آ گردمیبرم

 سمتم. ادیم

 449_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 



 

 

 یراو

 

عروسش رو  ارهیخودش ب یبه رو نکهیبدون ا ازیآ

و تو  رنیژست بگ یعاد یلیکه کنار هم خ کنهیمجبور م

 یدم غروب عکس ها یها قهیسبز و دق یاون فضا

 .رنیعقدشون رو بگ

و  بوستشیتنها م ریحر یبار هم در جواب سوال ها هر

 :گهیم

 .ینش مونیعکس ها پش دنیبخند که پس فردا با د_

 



 شیرو پ ریحر ازیو آ شهیزود تمام م یلیخ کارشون

 یتا خودش رو مرتب کنه برا گذارهیخانوم ها تنها م

 عقد.

 

شنل  دنیپوش یحجاب نبود به جا یاونجا که لباسش ب از

و  یرنگ کار شده رو به کمک ال ینبات ریحر ی،پارچه 

اندازه و  یشده اش م ونیشن یموها یاز پشت رو الریآ

 فتهی.سپس کنار خانوم ها راه مکنهیم کسشیف رهیبا گ

 عقد. یبرگرده سر سفره 

 

در  ازیکردن داشت.درسته آ هیبه گر لیچرا م دوستینم

به موضوع  یاشاره ا نکهیکس ها بدون اطول گرفتن ع



انگار  یول گذاشتیو سر به سرش م دیخند یم یبکنه ه

اون رفتار ها  یبودن همه  لمیبه نظرش تابلو بود ف یلیخ

 و حرص پشت بوسه هاش.

و اشکان کنار شادان  ازیکه آ نهیبیاز دور م یوقت و

حس  یزانوهاش ب زنند،رسمایو دارن حرف م ستادنیا

فورا دستش رو  یکه ال نیمونده بخوره زم و کم شهیم

 :پرسهیو نگران م رهیگیم

 شد؟ یچ_

 

حالش  ریانگار حر فهمهیو م نتشونیب یاز دور م حنا

 رهیشربت م یوانی. پس از برداشتن لستیخوب ن

 سمتشون.



 دخترم حالت خوبه؟ ریحر_

 

و  گذارهی، تنهاشون م هیچ هیقض دونهیکه خوب م الریآ

 . ستیحالش خوب ن ریبهش بگه حرتا  ازیسمت آ رهیم

 یحرف اضافه ا چیبدون ه رسهیکنارشون م یوقت

 :گهی،م کنهیهمزمان که با اخم شادان رو نگاه م

 .ششیبرو پ ستیحالش خوب ن ریداداش حر_

 

و  گردهیصورتش بود،فورا برم یرو یدیکه اخم شد ازیآ

 کنهی،بدون حرف پا تند م ریدور حر یشلوغ دنیبا د

 سمتش.

 



 :زنهیبه شادان م یپوزخند رالآی 

حد خودش رو  نیزن بخواد تا ا کیکه  بهیبرام عج_

 .ارهیب نییپا

 

 :دهیو رو به اشکان ادامه م گهیم

داداش برگرده به قولت  نکهیپسر خاله بهتره قبل از ا_

 .یعمل کن

 

 ریحر شیپ گردهیو برم مونهینم یجواب چیمنتظر ه الریآ

 یرفتن سمت سفره  یداشتن م گهیکه حاال د ازیو آ

 عقد.

 



 :زنهیلب م ریبه صورت ناراحت حر رهیخ اشکان

 نکهیقبل از ا یشنوینکن.از من م خودیشادان تالش ب_

 بندازه مامان بابات رو بردار و برو. رتیگ ازیدوباره آ

 

که خار  یبه عروس و داماد رهیهم مثل اشکان خ شادان

چشمش بود، با همون لحن راحت مخصوص به خودش 

 اندازه: ینه باال م،شو

و باور  نمیرو بب زیهمه چ خوامیفکر کن منم مثل تو م_

 کنم.

 

 :گهیسمتش و م گردهیفورا برم اشکان



 نیب یدوست ینتونست شیچرت و پرت نگو. چندسال پ_

.حواست رو یتونیاالن هم نم یرو بهم بزن ازیمن و آ

 .دونهیرو نم زهایچ یلیهنوز خ لیجمع کن عمو سه

 

و پس از گرفتن لبه  شهیم کیبه اشکان نزد یقدم شادان

 :زنهیم یکتش ،چشمک ی

من  یزن عقد یدخترت وقت یگیبه بابام م یریمثال م_

 بود از پسرخاله ام باردار بود؟
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شادان که  یشگیهم یها یاز باز یپوزخند اشکان

 قهی یش از روپس زدن دست نیو ح زنهینداشت م یتمام

 :زنهیاش ،آروم لب م

 .یرسینم ییخوایکه م یزیبه چ_

 

از کنارش رد بشه که شادان فورا مقابلش  خوادیو م گهیم

 :ستهیا یم

.االن هم دارم به خوامینم یزیچ گهیاشتباه نکن من د_

 میمیو از مراسم عقد عشق قد دمیادامه م میعاد یزندگ

 .برمیلذت رو م تینها



 

آخرش رو گفته بود که اشکان  یله جم نهیبا ک یطور

و دور  زنهیتند از سر راهش کنارش م یو کم یعصب

 .شهیم

 

 :کنهیلب زمزمه م ریبه دور شدنش ز رهیخ شادان

 .کنهیم تیعصب ازیانگار هنوز هم اعتراف عشقم به آ_

 

و  گردهیدست زدن جمع برم یصدا دنیاز شند پس

عاقد خطبه  تا شنیکه عروس و داماد دارن آماده م نهیبیم

 عقد رو بخونه. 



لحظه خودش رو کنار  کی یبه عروس و برا شهیم رهیخ

تونسته بود دوست  شیسال زندگ ٢٨که تو  یتنها مرد

 پرسهیلب از خودش م ری.زکنهیداشته باشه،احساس م

  "نتونست دوستم داشته باشه؟ ازیچرا آ"

با  شعیسالها ازش دور شده بود. اما هم نیتو ا درسته

نظرش داشت تا  ریاز رسانه و دوست و آشنا ز استفاده

 .کنهیکه داده بود عمل م یبفهمه طبق قول

که  یدر روز ازیو مکالمه اش با آ بندهیهاش رو م چشم

 :ارهیم ادیخودش رو بکشه به  خواستیم

 دمیو بهت قول م ضتمیمن مر یمن دچارتم لعنت ازیآ"_

 . پسکشمیهردوتون رو م نمتیبب گهیزن د کیاگر با 

 بذار االن خودم رو خالص کنم.



من از  گمینشو شادان.هزار بار گفتم دوباره م وونهید_

وقت  چیو مطمئن باش اون روز ه ادیخوشم نم یزن چیه

 ".ادینم

 

 دیسف یادیبه عروس ز رهیو خ کنهیهاش رو باز م چشم

 :پرسهیو م زنهیم یخوشرنگ ،تلخ خند یبا اون موها

 ه؟یک نیپس ا_

 

پشت کالمش  نامیو اطم ازیحرف آ روز با اون اون

کشتن خودش شده بود.اما االن همون  الیخیآروم و ب

و داره با عشق نگاهش  ستادهیزن ا کیمرد کنار 



کرد؟ اصال  یبه قولش عمل م دیاالن با یعنی.کنهیم

 قدرت و جرأتش رو داشت؟

و دست هاش رو به دور  نهینش یتو تنش م یآن یلرز

 .چهیپ یخودش م

 یلبخند ها و بله گفتن ها کنهیبور مرو مج خودش

عروس و داماد رو بشنوه تا بلکه دل احمقش بفهمه اون 

 از اولش هم سراب بود. ایهمه رو
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همه به  ی رهیخ یسمت چشم ها ینگاه میپس از ن ازیآ

که همچنان در جواب عاقد سکوت کرده بود  یریحر

قبل عقد انداخته بود  میکه نس یچادر ریاز ز و چسبهیم

 . دهیو محکم فشار م کنهیم دایسرش، دستش رو پ یرو

جمع دم گوشش  یجوون تر ها دنیبه هو کش تیاهم یب

 :زنهیپچ م

 .رینگاهم کن حر_

دستش  ریدستش رو از ز خوادیو م کشهیم ینیه ریحر

 :پرسهیو م دهیاجازه نم ازیبکشه که آ رونیب

 ؟یگیو نمچرا بله ر_



دستم رو ول  کننیزشته همه دارن نگاهمون م ازیآ_

 کن.

 .کنمیول م یبله رو که گفت_

 

 سمتش: گردهیو برم زنهیچادرش رو کنار م یلبه  ریحر

 رسمه که عروس بار سوم بله رو..._

 

و  زنهیم یلحظه عاقد از پشت بلندگو تک سرفه ا همون

وم مختصر بار س ی،برایلب ریز "استغفراهلل"پس از گفتن 

 نکهیکه قبل از ا پرسهیتر از دوبار قبل سوالش رو م

 :گهیبلند م ری،حر ارهیب یزیبگه عروس رفته چ یکس

 پدر و مادرم و بزرگتر ها بـــله. یبا اجازه _



 

 یبه دست زدن خود آقا کنهینفر که شروع م نیاول

 اندازه. یعاقد هم به خنده م یداماده که حت

از داماد  نباری،عاقد ا شهیم که جو آروم یقیاز دقا پس

 . دهینم یجواب ازیکه آ پرسهیم

که  کنهیسمتش و متعجب نگاهش م گردهیبرم ریحر

 :گهیو م گرهیدستش رو م ازیآ

 کاریخب چ یول یکشیاسترس م یچقدر دار فهممیم_

 رسمه. میکن

 

تو بازوش و پر حرص روش رو ازش  کوبهیم ریحر

 :گهیم ازیآ دم گوش شهیخم م الریکه آ گردونهیبرم



چند بار  دیعروس رسمه که عاقد با یداداش فقط برا_

 بپرسه.

 

 کنهیثابت م ریبه حر ازیآ یو دستپاچه  عیگفتن سر بله

رو نداشته و همراه  تشیکردن و اذ یکه واقعا قصد تالف

 خنده. یجمع بلند م

 

 یهمه سوت بلند ی کپارچهیوسط دست زدن  آراس

 :گهیو م زنهیم

 .دیاالن عروستون رو ببوس دیتونیما مداماد ش یو آقا_

 



تا اون هم  رهیگیرو م ریو دست حر شهیبلند م ازیآ

 .ستهیبا

کس  چیکه انگار ه یجور گهیهمد یبه چشم ها رهیخ

چشم تو چشم  دن،یشن ینم ییصدا چیو ه دنید یرو نم

 .زننیبه هم لبخند م

رو  ازیآ یو گونه  شهیرو نوک پا بلند م هوی ریحر

با حلقه کردن دست  ازیکه آ بوسهیه دل مو از ت قیعم

و دم  شهیم دنشیهاش دور کمرش مانع عقب کش

 :زنهیگوشش لب م

 داشتنت هولم؟ یچقدر برا ینیب یم_

 



که  زنهیپچ م "یاهم"و نا مفهوم  خندهیم ینخود ریحر

کنار گردنش  قیو عم چسبونتشیبه خودش م شتریب ازیآ

 :گهیو م کشهیرو نفس م

 تا... ستنیب یم هاشون رو مکاش االن همه چش_

 

اطرافشون  فهمهیو م ادیتازه اون موقع به خودش م ریحر

 .کنندیبزرگتر ها دارن نگاهشون م یپر از آدمه و همه 

که  یهم در حال ازیو آ کنهیاز خودش دورش م فورا

عروس قرمز شده اشه  یاش همچنان رو رهینگاه خ

 :دهیآراس رو م یجواب صدا زدن ها

 بله؟_



امضا  یبرا دییایعجله داره. ب یکم گهیش عاقد مدادا_

 زدن دفتر و عقد نامه.

 452_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 

از مراسم عسل خوردن و حلقه دست  یساعت مین

پس از اشاره به آراس،خم  ازیکردنشون گذشته بود که آ

 :پرسهیو م ریسمت حر شهیم

مدت  نیا یوقت امتحان پس دادن تمام درس ها_

 .دهیرس رتیاخ



 

 هویکه  یکیموز دنیکه با شن کنهینگاهش م جیگ ریحر

و چشم هاش  فهمهیرو م ازیحرف آ نیمنظور ا شهیم یپل

 :کنهیرو گشاد م

 یزیمهمان تبر یهرچ ییخوای.مرهینه آبروم م ییوا_

 سمتم گوجه پرت کنن؟ نجایا میدار

 

ه که کمرش رو در برگرفت یو در حال کنهیبلندش م ازیآ

 یکه آماده کرده بودن برا یسمت قسمت کنهیم تشیهدا

 :زنهیرقص و دم گوشش لب م

در ضمن من اونقدر  میگوجه ندار زهاینترس سر م_

 .کنهیبه تو نگاه نم یکه کس رقصمیم یعال



 

 :خندهیبلند و رها م ریحر

موز  ی.ولفتهیخودش یحرفت به شدت موافقم آقا نیبا ا_

 .هشتریتازه دردش هم ب میکه دار

 

چرخونتش و  ینرم و مسلط م یلیو خ خندهیفقط م ازیآ

به اون صورت مثل  رهیو خ دارهیمقابل خودش نگهش م

،دست  کردیم یکه داشت با دلش باز ییفرشته و موها

 عقب. رهیو چند قدم م کنهیهاش رو ول م

دست هاش رو از  یو با چشمک کنهیبراش خم م یسر

حرکتش رو هم  ریباال و حر ارهیدو طرفش آروم م

 .کنهیتکرار م



 ازیگرفته بود اما بازهم پرش هاش نسبت به آ ادی بایتقر

تا  ارهیفقط اداش رو درب دادیم حیکند بود و ترج یلیخ

نشه و بشه خاطره  نیوسط جمع با شکم پهن زم نجایهم

 مهمون ها. یصد ساله برا ی

 

هم  ریبه حرکت و حر کنهیشروع م ازیخره آ باال

به  ییجا هی.اما از دهیش رو تکون مموازات باهاش خود

و فقط با زدن بشکن  شهیمسحور مردش م شهیبعد مثل هم

و  کنهیم شیو تکون آروم کمر و شونه هاش همراه

 غیکه همراه جمع ج شهیزده م جانیه یبه حد کجای

دورش شاباش  ریحر دهکم مون نهیبیکه م ازیو آ کشهیم



 انیو با بغل کردن عروسش پا کنهیتمامش م زهیبر

 .کنهیرقص مثال دو نفره اشون رو اعالم م

 

 

 ـــــ

 

تا  گردهیدخترا برم نیب دنیپس از چند دور رقص ریحر

رو که بعد رقص دو نفره اشون وسط دخترا تنهاش  ازیآ

که  یدر حال نتشیب ینم یکنه.اما وقت دایگذاشته بود و پ

تند شده اش رو کنترل کنه ،راه  ینفس ها کنهیم یسع

رو کوتاه با  میو جواب حنا و نس الیداخل وسمت  فتهیم

 ."دهیم ییدستشو رمیم"گفتن 



 

 دیببخش" پرسهیخدمه م کیاز  یچهارچوب در ورود تو

به  یکه خدمه تنها با تکون سر "داماد داخل هستن؟

 .گذرهیو از کنارش م دهیجوابش رو م دیتائ ینشونه 

 

 رو به رو بشه. پس یمطمئن بود ممکنه با چه کس بایتقر

 .شهیم یو وارد سالن اصل شهیاز راه رو رد م یجد یلیخ

 و اشکان اونجا نبودن. ازیجز آ یکس اما

و رو به  رهیم نییدم سالن پا ضیعر یاز دو پله  آروم

 :پرسهیدوتاشون م ی رهینگاه خ

 د؟یکن یم کاریچ نجایا_

 



 یزیسمتش چ ومدیکه داشت م ازیآ نکهیاز ا قبل

 :دهیرو مبگه،شادان از پشت سر جوابش 

 عروس خانوم. میزد یباهم گپ م میداشت میقد ادیبه _

 :دهیرو تکون م شیو اشکان گوش ازیرو به آ و

 دادم. یجواب م دیپسرا تماس واجب بود.با دیببخش_

 

،فقط با اخم نگاهش  ازیبود کنار آ دهیکه رس ریحر

،تک  گهینم یزیچ یکس نهیبیم یو شادان وقت کنهیم

 :ستهیا یم ریل حرو مقاب زنهیم یخنده ا

 .چرخهیبگم اما خب رو زبانم نم کیتبر دیبا دونمیم_

 

 :گهیم تیبا خفظ همون اخم و جد ریحر



 ندارم. کیکه دعوتش نکردم توقع تبر یمن از کس_

 

 ستادهیا بیرو به اشکان که کنارشون دست به ج شادان

 :پرسهینشنون م ریو حر ازیکه مثال آ یبود ،جور

 دختر اخمو شد... نیا هیاشکان عاشق چ ییخدا_

 شادان خفه شو._

 

بود وسط حرف زدنش و  دهیپر یبود که عصب اشکان

بود که  ازیآ ینگران دست مشت شده  ریوسط حر نیا

.پس فورا ادیاز اون دو نفر فرود ن یکیصورت  یرو هوی

 :گهیو م گذارهیم ازیدست آ یدستش رو رو



 نیتمام هدف ا دیگول چرت و پرت هاش رو نخور_

 نهیبرسونه و بش انیکه مراسم رو با دعوا به پ نهیانوم اخ

داره. پس اشکان  ریبگه هنوز حرف هاش روتون تاث

و بهش  هیبق شیپ میبرگرد ایب ازیاالن با من و آ نیهم

 یتجربه  یب یاون پسرها چکدومتونیکه ه دیثابت کن

   .دیستین شیچند سال پ

 

سرد همچنان که با اخم به صورت ظاهرا خون اشکان

 .کنهیکرد، قبل از همه سالن رو ترک م یشادان نگاه م

 

 اطیتا برگردن تو ح رهیگ یرو م ریهم دست حر ازیآ

 :دهیو رو به شادان ادامه م شهیمانعش م ریکه حر



باهام  ییخوایم یو گفت یاون روز بهم زنگ زد یوقت_

 چرا اومدم؟  یدونیم یحرف بزن

 

گاه حق به از ن یخبر گهید یول گهینم یزیچ شادان

 . دیلرز یم یو انگار دست هاش هم کم ستیجانبش ن

 :زنهیم یپوزخند ریحر

 نکهیا ای نمتیدلم بخواد بب یلیخ نکهیبه ا یاصال ربط_

نداشت.اومدم چون دلم  یبگ ییخوایم یکنجکاو باشم چ

دختر کم سن  هی کردمیفکر م شهیسوخت و هم یبرات م

 یکی.یدکر ریاحساس دو مرد گ نیکه ب یو سال بود

که دوستش  یکس یکیکه دوستت داشته و اون  یکس



قانون ثبت نشده است  کی نیانه،  نمیبی.اما االن میداشت

 .کنندیم یرو زندگ اقتشونیل زانیو آدمها م
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که دست تو دست هم  ازیو آ ریبه حر رهیخ شادان

 شییهویاز الل شدن  ی،عصب اطیتو ح گشتنیداشتن برم

نفس  کیستریرو دهنش و ه کوبهیچند بار محکم م

 یاطرافش م یو همزمان که نگاهش رو تو فضا کشهیم



 کاریچ دیبا"کنهیلب تکرار م ریچرخونه مرتب ز

 "کنم کاریچ دیکنم.من االن با

 

 

                         

 

و شونه به شونه  دهیرو محکم تر فشار م ازیدست آ ریحر

 کنارشون: ادیم الریو آ اطیسمت ح فتنیهم راه م ی

وقت  دینی. بششهیم ریداره د گهیشماها ،مامان م دییکجا_

امشب  شترشونیکادو دادنه و بعدش هم شام. مهمون ها ب

 .زیتبر گردنیبرم

 



دادن  یجلو برا انیاز همه پدر و مادر ها م اول

 کادوهاشون.

تشکر  نیحو  بوسهیرو م ریاونقدر از ته دل حر نتیز

 :گهیبا خنده م ازیکه آ زهیریکردن ازش، اشک م

 ریحر ؟االنیمامان تا اون حد از دستم خسته شده بود_

چه  نیبهش.بب یجنس بنجل انداخت گهیبا خودش م

 .کنهیداره نگاهت م یجور

 

 ازیآ یشونه  یو اتابک خان که دستش رو خندنیم همه

 :دهیسر تکون م یجد یلیبود ،خ

پس دادن به ذهنت خطور نکنه که  الیخمتاسفم دخترم _

 .میکن یجوره قبول نم چیه



 

بود رو به  ستادهیا ریطرف حر نتیکه کنار ز مینس

 :گهیم ریحر

دخترم  مشیچقدر گفتم خوب فکرات رو بکن بعد ببر_

 .یگوش نکرد

 

 یخنده  کیتو شل ازیآ زیمامان گفتن اعتراض آم یصدا

 .شهیم ر،گمیهمه منجمله حر

 

** 

 



 رنیم ر،همهیخ یو دعاها کیدادن کادوها و تبراز  پس

بود و عروس و داماد  الیداخل و شیده سیشام که سرو

 رونیخانواده ب یهمراه جون تر ها الریآ شنهادیبه پ

 .شنیمشغول سرو شام م

رو به خودش جلب  ریتوجه حر ازیآ ییهویشدن  بلند 

که حاضر و  نهیبیشادان رو م گردهیبرم یو وقت کنهیم

 بره. خواستیانگار تازه االن م آماده

به  شیکه تا چند لحظه پ یشام زیم یرو یبیعج سکوت

 دیشن یرو نم یکس یصدا یکس یخاطر خنده و شاد

 ،حاکم شده بود.

 



باهات  یقبل از رفتن چند کلمه خصوص خواستمیم_

 حرف بزنم.

 

که بلند بشه  ادیم ری،حر ازیحرف شادان رو به آ نیا با

 :شهیو مانع م گذارهیشونه اش م یدست رو ازیاما آ

 .زمیعز گردمیاالن برم_
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 یبود م ریحر یکه نگاهش رو یازیمقابل آ شادان

 :زنهیم ی. پوزخندستهیا

 ونهیکردم.االن خودم رو مد یتالش م شتریب دیبا دیشا_

 دونم. یدلم م

 

و  رهیگ یم ریحر میباالخره چشم از نگاه مستق ازیآ

 :دهیتند م یجواب شادان رو کم

 کنمیاز سر شب به زور دارم خودم رو کنترل م_

به خاطر  یبمون نجایتا االن اجازه دادم ا نکهیشادان.ا

 نیخوانواده ها وجود داره.اما ا نیکه هنوز ب هیاحترام

 ریدوباره حر ییو بخوا نمیب یباره که هم رو م نیآخر

 ...نیرو بب



 

 وسط حرف زدنش: پرهیم یا لبخند بزرگب شادان

حرف هام رو  یهمه  یعنی نیدرسته؟ ا یترس یم_

 .ادتهی

 

 یعصب یکه شادان تک خنده ا دهیبهش نم یجواب ازیآ

 :دهیو ادامه م زنهیم

 دیضعف شد یخبر دار ی.راستیهم بترس دیالبته با_

 اعصاب دارم؟

 

محکم تر برخورد کنه  دیبا کنهیکه احساس م ازیآ

 :شهیم کیبهش نزد ی،قدم



 .ستیبرام مهم ن_

 

که  یو عطر تن مرد کنهیصورتش و خم م یکم شادان

 :کشهینفس م قیهنوز هم حسرتش رو داشت و عم

 تمیاذ نیو ا ستمیمن مهمه که برات مهم ن یبرا یول_

 .کنهیم

 

 :گهیتر م میو مال کشهینامحسوس عقب م ازیآ

 ههیکه من اصال شب یدونیخوب م یلیفکر کنم خ_

که  یبه من نزد یضربه ا شی.چند سال پستمیاشکان ن

حساب  یبکن یکار ییبخوا نباریا یبهم ضرر برسونه. ول

 .میریگ یپسرخاله ام رو هم ازت پس م



 

قطره  یرو یکه کنترل یو در حال خندهیبا بغض م شادان

 :زنهیچشم چپش نداره ،پچ م یاشک سمج گوشه 

 یجورنی.ایگرفتیپس م شیکاش همون چند سال پ_

 تا االن دل و احساس احمقم آروم گرفته بودن.  دیشا

 

حرف آخرش رو بزنه و تنهاش بذاره که  خوادیم ازیآ

 .شهیبه اشکان م ریشدن حر کیحواسش پرته نزد

تحمل کنه و از اشکان کمک  تونهینم گهیکه د یریحر

 .خوادیم

 



سمت شادان و  فتهیو راه م دهیتکون م یسر اشکان

 .کنهینگاهش مکه با اخم  یازیآ

 

 .رسونمتیمن م میبر_

 

که حاال هردوشون پر شده  ییبا همون چشمها شادان

 یسمت اشکان گردهیکرد، برم یرو تار م دشیبودن و د

 رو داده بود: شنهادیپ نیکه ا

 دارم. نیممنون ماش_

 

اندازه و با همون لحن سرد  یم ازیبه آ ینگاه مین اشکان

 :گهیم



 نیفردا ماش گمیز بچه ها ما یکیرسونمت.به  یگفتم م_

 .ارهیرو برات ب

 

 

و بدون حرف از کنارشون  زنهیم یتلخ خند شادان

 .گذرهیم

 :رهیگیبازوش رو م ازیدنبالش بره که آ ادیهم م اشکان

 ...کاریچ یاشکان دار_

 

 :زنهیم یپوزخند اشکان

رو  نکاریدارم ا ری.فقط به خاطر حرستین ینگران یجا_

 شبش باشه. نیبهتر دی.امشب باکنمیم
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 ریحر

 

 ییاز دست دوتا خوانواده و برنامه ها میتون یم باالخره

و  میخالص بش دنیچ یکه هر کدوم داشتن برامون م

 .میبه جاده.البته با کمک عمه حنا رسما فرار کرد میبزن

 



 یرو نیاندازم.سکوت و چ یم ازیبه آ ینگاه مین

تونست داشته باشه که اصال  یم لیدل کیفقط  شیشونیپ

 بهش فکر کنم. خواستیدلم نم

 .رونیبرم ب یو دستم رو م نییپا دمیرو م نیماش ی شهیش

و ذهنم رو از کلمات و افکار چرت  بندمیهام رو م چشم

 :کنمیو زمزمه م یخال

 نیو در ع کیکوچ یلیخ ایدن یاالن عظمت و بزرگ_

 .رسهیر تو بودن به نظر محد کنا ،درییایحال رو

من چادر انداخته و داره  یبرا یخوشبخت یعنی نیو ا_

 من مال توأم. گهیم

 



سمتش که مثل  گردمیو برم کنمیهام رو باز م چشم

 خودم آروم جوابم رو داده بود.

 یجلو کنمینگاهم نکن، دارم تالش م یاونجور_

 .ارمیهمسرم کم ن یاحساسات شاعرانه 

 

 :خندمیذوق م پر

خب طبع  ی.ولیزنیجلو م یکم کم دار هیکم آوردن چ_

پر توقع و خودخواه به نظر  یشعرت هم مثل خودت کم

 .رسهیم

 چطور مگه؟_

 نکهینه ا یبچسب یدو دست دیرو با یاوال که خوشبخت_

من مال توأم. دوما  ایاون برات چادر بزنه و بگه ب ینیبش



کاخ بزرگ دارم تصور  کیبا تو رو مثل  یمن خوشبخت

 ؟ینیبه چادرنش یکنیم هشیتو تشب کنمیم

 

من و جاده  نینگاهش ب یو ه کنهیلحظه سکوت م چند

 در گردشه. 

 یچه جور نمیتا بب کنمیزور خنده ام رو کنترل م به

 جمعش کنه. خوادیم

سر تکون  نیو رو به سقف ماش کنهیم یسر نچ نچ آخر

 :دهیم

. شما ببخش یآخه من و چه به شعر و شاعر ایخدا_

همون مجنون بدبخته  ههیدلم.شاعر درون من شب زیعز



نداره و اون چادر براش در حد همون کاخ بزرگ  یچیه

 توئه. هییایو رو

 

 :گمیخنده و م ریز زنمیتحمل کنم و بلند م تونمینم گهید

 داره. ییکردنت عجب صفا تیاذ ازیآ ییوا_

 

سمت صورتم، به عادت  ارهیراستش رو م دست

 یکیو چش و چالم رو  ینیلب و دهن و ب یشگیهم

 :زنهیو پر حرص لب م کنهیم

 خوردن تو. یاما نه به اندازه _

 

 :زنمیزور دستش رو پس م به



 .یختیکل صورتم رو بهم ر وونهید_

 

 :خندهیاونه که بلند م نباریا

 .زمیریرو بهم م ستمتیکل س میصبر کن بذار برس_

 

 یاد. مثال عمیریکجا م مینبود ازش بپرسم دار ادمی اصال

 :دمیسر تکون م

 مقصدمون کجاست؟ ه؟مگهیمنظورت چ_

 

و با اون چشم  رهیگیم شگونیبدبختم رو محکم ن ی گونه

 یبیعج یگرما هوی شنیکه باعث م یپر از غرض یها

 :زنهی،پچ م ارهیبهم هجوم ب



 .یفهمیخودت م_
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کرد  تمیاذ ینحو کیه و هربار ب دمیبس سوال پرس از

کجا  نمیتا بب مونمیسمتش و منتظر م گردمیبرنم گهیکه د

 .میریم



و  رمشیگینظر م ریز یچشم ریکه تحمل ندارم و ز البته

 .رهیهر لحظه تپش قلبم باالتر از قبل م

 

و خم  کشهیرو م یدست ییالیو یخونه ا یجلو یوقت

 :پرسمیداشبرد ،م یرو شهیم

 از؟یکجاست آ نجایا_

 

که از داشبرد  یموتیاندازه و با ر یبهم م ینگاه طفق

 .کنهیرنگ جلومون رو باز م دیبرداشته ،در سف

 

 

 

 



که جلومونه رو  یرنگ دیسف یخونه  ینما یچهارچشم

 :شنومیکه صداش رو م کنمینگاه م

 .رونشهیاز ب رتریشو داخلش چشمگ ادهیپ_

 

 یادیدلباز و ز اطیو ح شمیم ادهیپ نیحرف از ماش بدون

 .گذرونمیسرسبز رو از نظر م

خونه  خوامیم" فتمیزده بود ،م شیپ یکه هفته  یحرف ادی

 "یامون پر باشه از رنگ سبز تا توش بدرخش

 

از نظر  گهیدور د کیرو  اطیزده کل خونه و ح ذوق

 .گذرونمیم

 خونه امون بود؟  نجایا یعنی



 

پشت سرم  نمشیبیکه م کنهیم کاریچ نمیبب گردمیبرم

 اون نگاه جذاب و لبخند مخصوص به خودش. با ستادهیا

 شیو کج خند لعنت شمیم زونیاز گردنش آو ناخودآگاه

آبدار  یبوسه  کیو پس از  کنمیرو با لب هام جمع م

 .کشمیبه زور خودم و عقب م

سمتم که با عقب رفتن اجازه  کنهیو دوباره خم م سرش

 به لبهام برسه. دمینم

 :کنهیم اخم

 تونم؟یاما من نم یتونیمثال تو م ؟یچ یعنیاالن  نیا_

 میو چرا امشب اومد مییبده کجا حیاول کامل توض_

 نجا؟یا



 

 :کشهیو عقب م فرستهیم رونیرو کالفه ب نفسش

حواست باشه امشب اونجور که تو  ی. ولگمیباال م میبر_

 .شهی،تمام نم گذرهیتو م یمغز کوچولو

 

 نموندیشب کنار هم خواب نیو دوباره اتفاق اول خندمیم

 :ارمیرو به روش م

تمام  یکنیام اونجور که تو بهش فکر م یمن راض_

آروم و  ازیعدد آ کیبشه.به هر حال تجربه اش رو دارم،

 مظلوم.

 



،محکم کمرم رو  میریاز پله ها باال م میکه دار همزمان

 :زنهیچنگ م

راحت  یکه بتون ستیدقت کن امشب مامانت ن یول_

خامه ام و  ینیریفکر شمن به  یکه از ک یی.وایبخواب

 خواب ندارم.

 

که  زنهیحرف ها رو م نیا بیترسناک و عج یحد به

 یدر ورود یو جلو دمیآب دهنم رو قورت م دهیترس

 ازهیخم ی. الکستمیا یسوخته بود،م یکه به رنگ قهوه ا

 :گمیبرگشتن سمت پله ها م نیو ح کشمیم یا
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 میتونیفردا هم م میبر ایچقدر خسته ام ،ب ازیآ یوا_

 ...ییایب

 یآدم ههیبه نظرت من شب ؟یخامه ا ینیریکجـــا ش_

 ام که امشب رو از دست بدم؟

 

رو از نظر  دهیچیلحظه دست هاش که دور کمرم پ چند

 :گمیو آروم م گذرونمیم



 میاومد یحواست هست ما دزدک ؟یگیکه نم یجد_

 از مراسم؟ رونیب

از  گهی. چون دستینبود و اگر هم باشه مهم ن یدزدک_

 . یاالن شرعا و قانونا زنم برمیبابام هم حساب نم

 

و آروم شده اش که من رو هم  رهیاون نگاه خ کنار

و  کنهیآروم کرده بود،در خونه رو باز م یتا حدود یکم

خم  هوی،  نمیکه کنجکاو بودم داخل خونه رو بب یدر حال

 :کنهیرکت رو دست هاش بلندم مح کیو با  شهیم

 نیاول یبود و برا مونیامشب شب عروس خواستیدلم م_

بردمت داخل خونه ات.اما خب تو  یم ینجوریبار هم



رو نصف کردم که  جاناتیو ناچار ه ینکرد یهمکار

 اندازه بتونه ماندگار باشه. نیاون شب هم به هم

 

و ذوق زده با  کنمیهام رو دور گردنش محکم م دست

 :گمیم یدندون ٣٢لبخند  کی

رو  یکه اماده کرد جانمونیسهم امشب از ه میپس بر_

 .مینیبب

 

خونه  رونیو با سر اشاره به ب کنهیرو جمع م لبهاش

 :کنهیم

 یادی،پس توقع ز یدید رونیرو اون ب شترشینصف ب_

 اونچه که مونده نداشته باش. یبرا



 

 

 نمیبب سرم رو برگردونم و باالخره داخل خونه رو امیم

 :گهیکه فورا م

صبر کن.فعال چشمهات رو ببند و تا نگفتم بازشون _

 نکن.

 

 ها بودم. زیسوپرا نجوریعاشق ا شهیاونجا که هم از

آبدار و محکم از گونه اش ،چشم  یبوسه  کیاز  پس

 .بندمیهام رو م

 

 :گهیلب م ریکه ز شنومیو م فتهیخنده راه م با



 .ستین نجایا میشکرت که امشب مامان نس ایخدا_

 

 رو شونه اش: کوبمیو م خندمیم

دوسوته  تونمیدخترش که هست،م ستین میمامان نس_

 بخوابونمت.

 

و آروم پچ  کنمیگوشم حس م یرو قایرو دق لبهاش

 :زنهیم

 .زمیرو بکن عز تیسع_

 

 یصدا نیا ی.چقدر از همون روز اول روشمیالل م رسما

ه قول ب گهیپچ زدنش ضعف داشتم منه هول. االن که د



 تونستینم یزیخودش شرعا و قانونا مال خودم بود، چ

نکنم. کاش  یجلودارم باشه که دستورات دلم رو عمل

 بگه امشب حواسش به خودش باشه. ازیبه آ یکی

 م؟یدیرس ینم چرا 

 

و  کنمیاحساس م یسطح نرم یلحظه پاهام رو رو همون

 بدم. صیتشخ تونمیشمع و گل رز رو واضح م یبو

رو  زدمیاونچه که حدسش رو م خوامیو م نمزیم یلبخند

 :گذارهیچشم هام م یکه دست هاش رو رو نمیزودتر بب

رو  نجایاول خوب به حرف هام گوش کن. اگر ا_

. ستیمن ن ریو خورد تو ذوقت بدون که تقص یدینپسند

 و زمان بود. تیموقع ریتقص



 

،دستم  کنهیم یداره شکسته نفس کنمیاونجا که فکر م از

 :گمیمچ دستش و م یرو رمذایرو م

هامه پس نگران نباش  دآلیفراتر از ا یمطمئن باش حت_

 صبر کنم. تونمینم گهیو بذار چشم هام رو باز کنم د

 

 :کنمیگوشم احساس م یلبهاش رو رو دوباره

امشبمون  یدوتامون فرق داره،ول یها دآلیبا ا یلیخ_

 رو مطمئنم. نیا کنمیم یادموندنیرو به 

 

به حرفش فکر کنم و دست هاش رو  دایز ذارهینم

 .دارهیبرم



و  کنمیباز و بسته م دیدیچشم هام رو که تار م چندبار

 ی،پر ذوق شمع و گل ها شهیکامل صاف م دمید یوقت

سرم رو  نکهیو هم گذرونمیکنار پاهامون رو از نظر م

و متعجب اطرافم رو نگاه  کشهیباال، ذوقم پر م ارمیم

 .کنمیم
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سمت  گردونهیبرم رو نگاهم  و شهیبند چونه ام م دستش

 خودش:



 کیو  میعقد رو عقب بنداز گفتمیچرا م یدیحاال فهم_

 م؟یباهم برگزارش کن یهمراه عروس گهیماه د

 

که بچه گانه فکر  فتمیاون روزها م یبحث ها ادی

ب وجود شادان باعث شده بگه عقد رو عق کردمیم

 . میبنداز

 

 سمت خودم: کشمشیو م رمیگیرو م کراواتش

 یتا منم باهات همکار یکوتاه بد حیتوض هیبود  یکاف_

 ها گردن شخص خودته.  ریکنم. پس همچنان تقص

 



 یکه رو یو با دست چهیپیآزادش رو دور کمرم م دست

 :شهیچونه ام بود ،مشغول باز کردن بند شنلم م

اعتماد حرف اول رو  وادخیامروز بهت گفتم من دلم م_

 یرفت یبدون خبر دادن به من، پا شد نکهی.انمونیبزنه ب

 شادان و... دنید

 .اریاسمش رو به زبونت ن_

 

 تیاز لحن تند و عصبان کنمیتعجب م ازیهم مثل آ خودم

 .میلحظه ا

و نفسم رو خسته  رمیگیاش م رهیخ یاز چشم ها نگاه

 :فرستمیم رونیب

 ... یشد ول یچ دمینفهملحظه  کی خوامیمعذرت م_



 

 :دمیاندازم و ادامه م یبهش م ینگاه میزده ن خجالت

اسمش رو به زبون  یحق ندار گمیهنوز هم م یول_

 .یاریب

خط و نشون  نیازت حساب ببرم ح ییخوایاگر م_

 نگاهم کن. دنیکش

 

شده؟ دستم  ریدلگ یعنی.فهممیاز لحن آرومش نم یزیچ

 بازوش: یرو گذارمیرو م

 ظورم...من ازیآ_

اسمش  گهیو چشم د دینگران نباش منظورت واضح رس_

 .ارمیرو نم



 

که  کنمی.پس فقط نگاهش مشهینم رمیدستگ یزیچ بازهم

 یمتریلیو تا م رهیگیدو طرف صورتم رو م

 :شهیم کیصورتم،نزد

خودم  یمثل من که تمام تو رو برا یشیم یتازه دار_

از منه بهتر  یلیتو خ تیوضع ی. ولخوامیو م خواستمیم

 .نندیب یچشم ها فقط تو رو زن م نیدل و ا نیچون ا

 

 یاز رو شمیو آروم خم م مونهیرو دلش ثابت م نگاهم

 :زنمیو پچ م بوسمشیم قیکت عم

 رو هم نداره. نیاز ا ریدر واقع جرأت غ_

 



بهش بچسبم و هربار  شتریب شهیخنده اش باعث م تک

ش رو دل ضربان گرفته ا یتر از قبل رو قیو عم قیعم

 ببوسم.

 

و خسته از تمام استرس  گذارمیاش م نهیس یرو رو سرم

 نیپش که بدون ا یهفته  کیتمام  یها یو دوندگ

 :گمیتنش پشت سر گذاشته بودم،م یگرما و بو

و بدون  یخال یخونه  نیتو ا میکن کاریاالن قراره چ_

 ل؟یوسا

 .یحق غر زدن ندار زمیمتاسفم عز_

 



 مهین یرو دور خونه  و دوباره نگاهم کشمیم عقب

روشن شده  نیزم یرو یکه فقط با نور شمع ها کیتار

 .چرخونمیبود، م

 هیاسباب و اثاث چیپامون ه ریز یاز تشک چند متر ریغ

پرده هم نداشت و حواسم پرت  یتو خونه نبود حت یا

 :گمیو با لبخند م شهیپشت پنجره م هیماهه کامل و نقره ا

که با نور شمع و  هیاشقهر ع یآرزو نیغر زدن چرا؟ ا_

ماه کامل ،کنار معشوقش شب رو به صبح  ینقره  ریز

 برسونه.

 

کنار  دنینفس کش قیعم نیتو بغلش و ح کشتمیم

 :زنهیگردنم ،لب م



 یخوشبخت گمیهم م ی. وقتیزن زندگ گنیم نیبه ا_

 . یخودخواه یگیشخصا برام چادر زده م

 شمیملباس خفه  نیدارم تو ا گهیخوشبخت من د یآقا_

 م؟یباش نجایقراره ا یتا ک
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 چیدرسته خونه ه میبر ایبشم. ب ریکه ازت س یتا وقت_

 نداره اما از همه نظر آماده است. یا لهیوس

 



 :فتمیو دنبالش راه م ارمیکفش هام رو درم شمیم خم

 خب؟ یکنیچرا برقا رو روشن نم_

 هی.تا تو میراحت باش میتونیندارن ،نمپنجره ها پرده _

 .ارمیبرات لباس و حوله م یریدوش بگ

 

 یکه در اتاق یاریبپرسم لباس و حوله از کجا م خوامیم

 می،مستق یواریو پس از زدن چراغ خواب د کنهیرو باز م

 :زنهیرو کنار م ییسمت کمدش و در کشو رهیم

 زیکردم پس همه چ یزیامشب رو کامل برنامه ر_

 .نجاستیحمام ا ری.بدو دوشت رو بگمیدار

 



رنگ  دیو در سف رمیگ یدستش رو م یاشاره  ی دنباله

 :نمیبیاتاق رو م یگوشه 

 اتاق خوابمونه؟ نجایا یعنی_

 . ینینه ،اونجا رو کامل شده دوست دارم بب_

 آپارتمان خودت؟ میپس چرا نرفت_

 م؟یگذاشتن تنها بمون یبه نظرت م_

 

 :گمیم متعجب

 نداره؟  چکسیرو ه نجایرس اآد یعنی_

 

 سمتش: رمیم دهیکه ترس زنهیم یچشمک فقط



 یالک م،ممکنهیرو بده بهشون خبر بد تیاقال گوش_

 .مینگرانشون کن

 

که مطمئنا مال خودش  یشرت یرنگ و ت دیسف ی حوله

 دستم: دهیبود رو م

 اونو من حلش کردم.برو به کارت برس._

 

 :پرسمیو م مکنیم نییرو تو دستم باال پا شرتیت

 بپوشم؟ نویفقط ا_

.تنها نقص گرفتمیلباس خواب برات م دیبا دونمیم_

 .نجاستیا میزیبرنامه ر

 



 تو بازوش: کوبمیم

 کوتاهه. یلیخ نیشلوارک هم بده ا هیاقال _

 

 :دهیسمت در حموم و هلم م گردونهیم برم

 هی نیاز ا ریغ نمیبدو بب ؟یمجرد التیمگه اومدم تعط_

 یهست یناراض یلیندارم بهت بدم.خ یچیه شرتیدونه ت

 ؟یگیم ی. چرمیپس بگ نمیا

 

که  کنمیو فقط نگاهش م کنمیم زیچشم هام رو ر یعصب

 :رهیگیاز گونه ام م یشگونین

 یکار چینکش ،امشب شب منه. ه یخط و نشون الک_

 .ادیاز دستت برنم



 

مجهز  یادیو وارد حمام ز دمیتکون م یحرف سر بدون

 .شمیم

صداش کنم که  گردمیبد قلق لباسم برم پیز ادی به

 یو بازم با چشم ها ستادهیبه در حمام ا هیتک نمیبیم

 .کنهیبدجنس شده اش نگاهم م بیعج

تا نفهمه افکار من  کنمیزور خنده ام رو کنترل م به

 بدجنس تر از نگاه خودشه. 

 لباسم رو باز کنم. پیکمکم کن ز_

 .ییازم بخوا نویمنتظرم ا یاز ک_
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مه گرفته، مشغول خشک کردن موهامم و  ی نهییآ مقابل

 نیگرمش که عمدا ح یلحظه نگاه داغ و دست ها کی

رو  دیکشیشونه و بازوهام م یلباس رو پیباز کردن ز

 فراموش کنم.  تونمینم

به  رسهیتا م ادیاز داخل شکمم باال م یکه ه یبیعج حس

من  نکهیو مثل ا شناسمیرو اصال نم میتنفس یدل و مجرا

 دختر خطرناکم. کیاالن 

 :گمیم نهییآ یتو ریو با اخم به حر کشمیم یقیعم نفس



باشه که هنوز مونده به زمان  ادتیمودب باش و _

توت  ههی. شبستیبد ن یکم هم خوددار باش هی. یعروس

 .یشد یفرنگ

 

 ستادنیا ازیمقابل آ یکمکم کن من اصال اراده  ایخدا

 تو بغلش. رمیبا کله م ایرو ندارم. بگه ب

 

و پس از  کشمیخودم خط و نشون م یبرا گهید یکم

 یلیکه خدا رو شکر خ ازیسبز رنگ آ شرتیت دنیپوش

که داشت دکمه  نمشیبیو م رونیب رمیکوتاه نبود، م

 .کردیرو باز م راهنشیپ یها



 شرتیت هیو فقط  رهیدوش بگ خواستیاونم م یلعنت

 ه؟استغفراهلل.بپوش

 یدستم بند لبه  شهیپاهام باعث م یاش رو رهیخ نگاه

 سراغم. ادیبشه و حس خجالت ب شرتیت

 :شهیم کیبهم نزد آروم

 باشه. تیعاف_

 

 نیب برهیجوابش رو بدم ،دستش رو م دهینم فرصت

 :کنهینم دارم و نرم بغلم م یموها

 ؟یترسیاز من م ؟یساکت و مظلوم شد ینجوریچرا ا_

 

 اون بترسه.  دیبهش بگه با ستین یکی



رو با ساکت  دهیکه براش برنامه چ یشب نکهیا یبرا

و مشغول باز  کنمیموندنم خراب نکنم، از خودم دورش م

 :شمیم راهنشیپ یمونده  یباق یکردن چندتا دکمه 

شرم و خجالت داشته باشم اما ترس  یکه کم هیعیطب_

 اصال.

 

گ رو از تنش رن دیسف راهنیاش پ فتهینگاه ش مقابل

 یرو شمیو عالرغم اومدن دلم تا حلقم خم م ارمیدرم

 :گمیتنش م یبو دنینفس کش نیاش و ح نهیس

بو رو  نیگذشته حسرت ا یهفته  کیام که  یمن زن_

 تو. ایبترسم  دیداشتم.حاال من با

 



بعد  هیثان کیو  شهیدستش که تو موهام بود مشت م هوی

و  کنمیاحساس متشنه ام  یلبها یلبهاش رو رو یسیخ

رو تو  سیخ یکه فن جواب دادن بوسه  ارمیم ادمی

 .کردمیامتحانش م دیگوکل سرچ کرده بودم و االن با
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سمت حمام ،چند  ازیآ بیو غر بیبه فرار عج رهیخ

از  هیقض فهممیکم کم م یمونم و وقت یلحظه شک زده م

که به موقع  یبه خنده ا شهیم لیتبدچه قراره،تعجبم 



لب زمزمه  ریو ز رمیگیشدنش به قهقه رو م لیتبد یجلو

 :کنمیم

 .ازیآقا آ یازم بترس دیگفته بودم با_

 

 قهیقلبم که بعد از چند دق یرو گذارمیراستم رو م دست

و  دیکوب یوار م وانهیداشت د ازیآ یلمس و حس دستها

. کنمیو پاک مدور لب هام ر یسیبا پشت دست چپم خ

جواب بوسه هاش  گرفتمیم ادیقبل تر  یلیکاش از خ یا

 داد. شهیم یرو چطور

 



خونه امون رو رسد کنم و  یتا کم رونیب رمیاتاق م از

 ندهیآ یکه راجع به خونه  ییانگار مو به مو حرف ها

 بود. ادشیرو  میامون گفته بود

لحظه  کی یوارد راهرو اتاق ها بشم که برا خوامیم

 .فتهیوسط خونه م یآماده شده  افتیم به ضچشم

 ننشسته بود. کاریمن حمام بودم ب یوقت پس

 

 ینبود و انگار جا انداخته و با کل یاز تشک قبل یخبر

رنگ رو گرفته بود  دیاطراف لحاف سف یرنگ یتشکچه 

شکل وسط  یا رهیدا یپا کوتاه و نقل یزیم یو رو

از  شهیکه م یا قهیسل تیلحاف، انواع تنقالت با نها

بود. مثال شکالت ها  دهیسراغ داشت ،چ ازیمثل آ یشخص



با پاکت گذاشته بود کنار ظرف توت  یرو همونجور

 . یفرنگ

اوج  گهید زیگوشه و کنار م کیکوچ یشمع ها دنید

 یرو رمی.پر ذوق مکنهیبودنش رو ثابت م کیرمانت

 .ادیتا ب نمیشینرم م یادیلحاف ز

. االن فقط دلم دراز نمیببخونه رو  تونستمیهم م بعدا

 یکنار مرد آرزوهام رو م ییایرو یجا نیتو ا دنیکش

 خواست.

 یخاله باز ادیکه من و  ینقل زیبه تشکچه ها و م رهیخ

 :زنمیانداخت ،پچ م یهامون م یبچگ

 کاریمن چ یبرا نیتو چادر زده ،بب یاگر برا یخوشبخت_

 بکنه. خوادیم



 

بلند بگو تا  یداو با ص یکنیکه بهش فکر م یزیهرچ_

 برات انجام بده.

 

که شلوارک  نمشیبیو م گردمینشسته برم یهمونجور

نم دار  ی. با اون موهادهیتن من رو پوش شرتیست ت

تمام  مهیلخت ،بالفاصله کار ن یو باالتنه  شیشونیپ یرو

 بنده. یچشمهام نقش م یدم در حمام،جلو

 :گمیم زیو اشاره به م رمیگینگاه ازش م فورا

 .ایها بدو ب یتوت فرنگ نیا یال دلم ضعف رفته برافع_

 



 شهیباعث م یسرد یموج هوا نهیشیکه کنارم م نیهم

 بازوش بگذارم.  یبرگردم و دست رو

 :پرسمیم متعجب

 خه؟ی نقدریچرا بدنت ا_

 

 زنمیکه انگار اصال خشک نکرده بود رو کنار م موهاش

 :گمیو با اخم م

 .یگرفتیاقال نم موهات رو م_

 

،دست هام رو  بشیو غر بیو عج رهیاون نگاه خ با

زده اش  خیسرد و  ی نهیچسبوندنم به س نیو ح رهیگیم

 :زنهی،لب م



 خیدوش آب  ریربع تمام ز کی ینگران نباش حت_

رو  یکه تو به جونم انداخت یشیهم کفاف آت ستادنیا

 .دهینم

 

و متعجب فقط  رمیگیهمون حالت سرم رو باال م تو

قرار نبود امشب .... استغفراهلل چه  ینعی. کنمینگاهش م

 ...یادب یعروس ب

بلکه  ستین بیعج دونستمیبه نگاهش که حاال م یلبخند

گرمم رو دور کمرش  یو دست ها زنمی،م هیدیپر از ناام

 :کنمیمحکم م

 یعنی نیشوهر هستم و ا عیزن مط کیجهت اطالع من _

 . میکنیم یعروس یهر وقت که بگ



 

کمرش و  ریز گذارهیو م دارهیو برماز تشکچه ها ر دوتا

 یاش ،در حال نهیس یمن رو هم رو دنیدراز کش نیح

 :گهیو م دارهیمقابل همه ، نگه م قایکه صورت هامون دق

 ؟یشوهرت باش عیافتاده که زن مط ادتیتازه االن _

 

و  کشمیم نشیریش یلبها یانگشت اشاره آروم رو با

 :دمیجواب م

 زن شوهردار شدم. کیه چون تازه همه اش چند ساعت_

 

و  بوسمیلب هاش رو م یو محکم و کوتاه رو شمیم خم

 :دمیادامه م



 که بهت دادم. یهم مهر قول نیا_

 

 :پرسهیو دو به شک م کنهیلحظه نگاهم م چند

 باشه؟ مونیاگر بگم فردا شب عروس یحت_
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 :دمیو سر تکون م خندمیم

 . یانتخاب کن خیتار ییمحال بخوا نقدریاگر ا یتح_

 



 ذارمیدارم قول و قرار م یکامال جد دهیتازه فهم انگار

 :نهیشیو تو جاش م زنهیبراش که نرم عقبم م

 ؟یچ گهید ی،هفته  رسهیخب فرداشب محال به نظر م_

 

بازهم محال بود اما مطمئن چشمهام رو باز و بسته  گرچه

 :کنمیم

 .یتو بگ یهرچ_

 

 :دوزهیشده اش رو بهم م زیر نگاه

قهر  یو پس فردا به بهونه  یحواست باشه مهر زد_

 .رشیز یبزن یتونیکردن نم

 



توت  نیبرداشتن درشت تر نیو ح کنمیاخم م یشینما

، روم رو ازش  یا شهیداخل ظرف ش هیفرنگ

 :گردونمیبرم

 هیعیقهر نکردم.اون ها همه اش بازتاب طب چوقتیمن ه_

 خودت بوده. یها رفتار و حرف

 

 :کنهیتکرار م یتو صورتم و سوال شهیم خم

 ؟یعیطب_

 

مونده  یو نصف باق زنمیرو با لذت گاز م یفرنگ توت

 :دمیتو دهنش و سر تکون م گذارمیاش رو م

 .قایدق_



 

 کنهینگاهم م یطانیتکون خوردن لبهاش، دوباره ش نیح

و  کنهیم دنمیتا مجبور به دراز کش شهیو اونقدر خم م

 :چسبونهیم مینیرو به ب شینیب

 یحرکت من چ نیا یعیبازتاب طب نمیحاال بگو بب_

 باشه؟ تونهیم

 

،لبهام که  هیبتونم دقت کنم منظورش چ نکهیاز ا قبل

و  بلعهیروشون مونده بود رو م یهنوز آب توت فرنگ

 خی شیپ قهیکه تا چند دق یتن یگرم ریزود ز یلیبدنم خ

رو دور گردنش قفل و دستهام  شهیزده بود ،سست م

 .کنمیم شیو از ته دل همراه کنمیم



 

 

 ــــــــــــــ                          

 

 یراو

 

 چی،اما ه شدیحس م یآرنجش داشت کامل ب نکهیا با

که بعد  ینیریدخترک ش دنیحالت خواب خواستیدلش نم

حسرت ها حاال تماما مال خودش و  دنیاز مدتها و کش

 رو بهم بزنه. رسما همسرش شده بود 

 یو طوالن قیموهاش رو عم نیب شهیبار هزارم خم م یبرا

 :زنهیو آروم پچ م کشهینفس م



 ا؟یخدا برهیخوابم ،چرا خوابم نم جیگ نکهیبا ا_

 

 یدم صبح م شیگرگ و م یبه پنجره و هوا ینگاه مین

تو بغلش رو از  هیبلور دیشدن به سف رهیاندازه و دوباره خ

 .کنهیبلند و بدون کنترل م یسه اعط هویکه  رهیگیسر م

 یکوتاه غیبود ،با ج دهیخواب قیعم یلیکه انگار خ ریحر

 .کنهینگاه م ازیو متعجب به آ دهیو ترس پرهیاز خواب م

 بوسه: یگونه اش رو م شهیخم م ازیآ

 ،بخواب. رمیعز ستین یزیشـــش چ_

 

و خواب  کنهیاش جمع م نهیخودش رو تو س شتریب ریحر

 :نهزیآلود لب م



 اصال ساعت چنده؟ ؟یداریبود؟ تو چرا ب یچ_

 

حواس  یب شمشیمثل ابر یبا موها یباز نیح ازیآ

 :دهیجواب م

 اما خواب ندارم.  شمیدارم کور م_

 

 فهمهیتازه م ازیکه آ کنهیسرش رو بلند م دهیترس ریحر

رو  شیشونیگفته و قبل از شروع شدن سواالتش ،پ یچ

 اش: نهیبه س چسبونهیدوباره م

رو هم  میخوابی. بخواب که دارم بجانیه زمیعز جانیه_

 برم. یلذت م

 



 :پرسهیمتعجب م ریحر

بدنت نرمال  یدما کنمی...حالت خوبه؟ حس م ازیآ_

 .ستین
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دوباره جوابش رو بده  ازیاجازه بده آ نکهیقبل از ا ریحر

 ریگذاشتن دست زو تبش رو با  نهیشیتو جاش م

 که واقعا تب داره. فهمهیو م کنهیگردنش چک م



 هیدراز بکش برم  ،یشیم ضیآخرش مر دونستمیم دیبا_

 ک... دایپ زیتم یپارچه 

 

 :دارهیو کنار خودش نگهش م شهیمانع بلند شدنش م ازیآ

. پس ریاونقدر حالم خوب نبوده حر چوقتیباور کن ه_

عاشقونه  یها الوگید شهیرو ببرم. هم فمیو بذار ک نیبش

ساعت ها حس و حالش رو  ایآوردم  یرو به زبان م

 ی،اما همه اش مثل همون درس ها کردمیم نیتمر

 یبرا میکردیکه صرفا فقط حفظشون م یاضیو ر کیزیف

 رد نشدن ،بودن برام. 

ها ،حس  الوگیاالن با تمام وجود تک تک اون د یول

دارم  نکهیا. با کنمیرو دارم درک م بیعج یو حال ها



بخوابم و تجربه کردنش رو  ادیدلم نم یخوابیاز ب رمیمیم

 از دست بدم.

 

 

حرف  دنیاز شن کردیداشت پرواز م نکهیعالرغم ا ریحر

 شیمانع نگران تونستیآروم و پچ مانندش اما نم یها

گفتن بود  انیهذ ههیشب شتریب ازیبشه.چون حرف زدن آ

با وجود اون  کهنیباال نبود اما از ا ادیو گرچه تبش ز

گذاشت  یو تحرک نتونسته بود بخوابه ،نم یهمه خستگ

 بشه.  الشیخیب



 یکامل دراز بکشه و در حال کنهیبه زور مجبورش م پس

به آروم حرف زدن و  کنهی،شروع م شهیکه روش خم م

 ناز کردنش تا بلکه خوابش ببره.

 

 شیشونیو صورت و پ شهیخم م یحرف زدن گاه وسط

 .شهیم هوشیرسما ب ازیه آک بوسهیرو هم م

 

نگران کننده باشه ،اما بازهم  ادینبود که ز یجور تبش

بمونه و حواسش رو بده به  داریتا بتونه ب کنهیمقاومت م

 شوهرش.



شوهر و متعجب  یاز فکر کردن به کلمه  خندهیم زیر

پشت و کمرش تا بفهمه چرا  یرو گذارهیدستش رو م

 درد نداره.

 

و از جاش  پوشونهیرنگ م دیسف رو با لحاف ازیآ قشنگ

تنش  ازیآ شرتیتنها همان ت نکهی. عالرغم اشهیبلند م

ساعات  الیگرمشه.البته که فکر و خ کردیبود،احساس م

که در بغل شوهرش گذرانده بود در  یپر از تب و تاب

 نبود. ریتاث یاحساس گرما ب نیا

 

 :زنهیبا صفا پچ م اطیبه ح رهیو خ ستهیا یپنجره م کنار

 ...یعاشقتم که عاشقم کرد ایخدا_



 که کنارمه... یمرد عاشق

 که دارم... یحس عاشق

و هر لحظه منتظرش  کردمیبه عشق فکر م شهیهم درسته

با تمام وجود و گوشت  ینجوریبودم اما حس کردنش ا

عاشقتم که  گمیو بازم م شهینم یو خون قسمت هرکس

 .یعاشقم کرد

 

که از اعتراف  ییپاک کردن اشک ها نیو ح گردهیبرم

 یا دهیبه مرد خواب رهیخدا راه گرفته بود،خ شیدلش پ

 :دهی،ادامه م بردیکه خواب رفته اش هم ازش دل م

 عاشق شد... نقدریا شهیمگه م_

 از دست رفت... نقدریا شهیم مگه



 راه بن بست رفت...  هیمن به خاطرش صدبار تا ته  دل

بها احساسات گران نیا قیحاال که من رو ال ایخدا

 اندازه عاشق باشم.  نیبه هم شهیکمکم کن هم یدونست

 

،صورتش رو با کف هر دو دستش  یقیاز نفس عم پس

که انگار داشت  یازیآ شیپ گردهیو برم کنهیپاک م

 لبش بود. یکه رسما لبخند رو دیدیخواب خوب م

که حالش خوبه و  فهمهیو م کنهیتبش رو چک م آروم

 .ستین ینگران یجا

 قیعم نیو ح کشهیکنارش دراز م یت ترراح الیخ با

پشت  یاش ، دل به خستگ نهیعطر س دنینفس کش

 .دهیپلکهاش م
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صورتش  یدستهاش رو دنیکش نیو ح زنهیم یغلت ریحر

 .فتهیم ازیآ ادیو تازه  شهیم داریاز خواب ب

به  هیکت نهیبیتا تبش رو چک کنه که م گردهیبرم

 .کنهیآرنجش زده و داره نگاهش م

 :شهیم زیخ میخنده و ن یم

 حالت خوبه؟ ؟یداریتو چرا باز هم ب_



 

اش،مجبور به دوباره  نهیتخت س یبا گذاشتن دست ازیآ

خواب آلودش  یبه چشمها رهیو خ کنهیم دنشیدرازکش

 :زنهیلب م

 همسرم. ری، صبح بخ برمیهمچنان دارم لذت م یعال_

 

 :پرسهی،م شیانرژ زانیاز م متعجب ریحر

 ساعت چنده؟_

 

که کنارشون افتاده بود ،جواب  شیاشاره به گوش ازیآ

 :دهیم



 الیو میبرس میساعت وقت دار کی قاینشده هنوز، دق ٩_

 . میبرس یخوانوادگ یو به صبحانه 

 

 ازیو گردن آ نهیبه س مالهیرو م شینیب یبا دلبر ریحر

 :زنهیسرحال و لب م یادیز

 چقدر مهمه؟ یخوانوادگ یصبحانه  نیا نمیبگو بب_

 

 :رهیو لحن سرحالش وا م شهیزود شل م یلیخ ازیآ تن

 ستیاصال مهم ن کنمیاالن که فکر م ییراستش رو بخوا_

به زور کنار  الریو آ چوننیگوشمون رو بپ خوانیکه م

 دست بوس. میهم نگهشون داشته که بر

 



 :نهیشیو فورا تو جاش م کنهیاز خودش دورش م ریحر

 شده؟ یچرا؟ مگه چ_

بامداد منتظرمون بودن و  ٣ یها یکیتا نزد شبید_

خاموش بوده  هامونیازمون نشده و گوش یخبر یوقت

 ها رو بگردن . مارستانی،خواستن برن ب

 .یبهشون خبر داد یاما تو گفت_

 

 :کشهیم یپوف ازیآ

آراس اونقدر دهنش قفله که  دونستمیدرسته اما چه م_

 .مییکجا گهیبهشون نم

 

 :ستهیا یرو زانوهاش م نباریا ریحر



خبر  یرو ازمون ب شبیکل د یبگ ییخوایم یعنی_

 بودن؟

 

درشت  یبا همون چشم ها ریو حر دهینم یجواب ازیآ

 :دهیشده با خودش ادامه م

. بکشنمون هم حق دنیکش یفکر کن چه استرس یوا_

 ؟یگیگوشمون م دنیدارن اونوقت تو از کش

 

آراس  ؟یکنیبزرگش م یچرا الک ؟یآروم باش شهیم_

.البته مییکجا دونهینم یگفته که ازمون خبر داره ول

 نگفته. یزیسراغمون که چ انیب دهیمطمئنم ترس

 



 :ازیآ حاتیاز توض دهیتکون م یسر ریحر

از دلشون  می.پاشو برازیبازهم کارمون اشتباه بود آ_

 . میاریدرب

 

 :شنشوندیپاهاش م یو رو کشهیدستش رو م ازیآ

و نفس هات رو  کنمیساعته دارم نگاهت م کی_

 از عزا در... یو دل یبش داریتا ب شمارمیم

 

 یکوتاه یحرفش رو تمام کنه بوسه  گذارهینم ریحر

 :گهی،م دنیعقب کش نیو ح زنهیلب هاش م یرو

باشم،االن  لکسیتو ر یبه اندازه  تونستمیکاش منم م_

 شم.ندارم بپو یزی. من چمیکن کاریچ دیبگو با



 

رفتن  نیلختش ح مهین یبه پاها رهیکالفه و خ ازیآ

 :فتهی،دنبالش راه م یشبیسمت اتاق د

رو برنامه  زیمگه من نگفتم همه چ ؟یهست ینگران چ_

 ک.. یزیر

 

 یو دستش رو ستادهیکه کنار راهرو ا ریحر دنید با

 :پرسهیو نگران م کنهیگاهشه ،پا تند م جیگ

 شد؟  یچ_

 

 :کنهیش مپر استرس نگاه ریحر

 من...من... ازیرفت ، آ جیسرم گ یکم ستین یزیچ_



 

 از چه بابته. شینگران فهمهیفورا م ازیآ

 :دهیسر تکون م تیو با جد رهیگیاش رو باال م چونه 

حق دخالت  چکسیه گهیو د میمن و تو زن و شوهر_

 پدر و مادرهامون. یتو رابطه امون رو نداره حت

 

 

روش که  گذارهیم ریثتا یبه حد ازیلحن آ نانیاطم

 :کنهیرنگ عوض م یاسترس نگاهش به آن

 لباس عقدم رو بپوشم دوباره؟ دیبا یعنی_
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 ریحر

 

 

 ی. االن چلیشوهر ذل گفتمیبه خودم م روزیتا د ایخدا

 هیتک رم؟ینگاه ازش بگ ادیلحظه هم دلم نم کیبگم که 

با  یرانندگ نیارم حرکات لبش که حچپم د یبه شونه 

 یرو م کنهیم یمن لبخون یدر وصف رنگ موها یآهنگ

   بلعم.

 



 عاشق مثل من ..مثل تو.."

 قرمز تو ... یمو شیآت

آسه من رو دل  شهی...سر م خورمیشب که با تو بر م هر

 "تو

 

خامه  ینیریش یکنیاونقدر با دقت نگاه م یدار یبه چ_

 ه مقصد.ب میبذار سالمت برس ؟یا

 

 :دمیاش رو م کهیخودم رو ببازم ،جواب ت نکهیا بدون

 دیرو بکن تونی،شما شوفر کنمیدارم به شوهرم نگاه م_

 لطفا.

 



سمت صورتم که با دوتا دستم  ارهیراستش رو م دست

 :رمشیگیم

 له شده ام. ریانج ههیشب شمینجورینکن هم_

 

 اندازه: یبهم م ینگاه مین

 .یو خوردن دهیرس ریانج هی_

 

 :شهیم یجد هوی

 یادیهفته زمان ز هی،  زیبرگردن تبر نایبابام ا ذارمینم_

 .میبش جیهمه بس دیبا ستین

 



اما انگار از  "؟یچ یعنی نیا"بپرسم  کنمینم جرأت

 جا خوردم. فهمهیسکوتم م

 :دهیپاش و سر تکون م یرو زنهیم

 ی. مذاکره یکه زد یمهر ریز یفکرشم نکن بزن یحت_

 ندارم. دنیبود و قصد پا پس کش یکامال جد شبید

 

 :کنمیم هیرو توج سکوتم

فکر کنم االن  یشدم.ول مونینبود که پش نیمنظورم ا_

 .ستین یهستن زمان مناسب یکه از دستمون عصبان

 

 :رهیگیم شگونین یام رو با چشمک گونه

 اش با من. هی،بق ایتو فقط پشت شوهرت درب_



 

 یرو هیانکه نگاهش چند ث گمیم ی"چشم"ته دل  از

که  زنهیلب پچ م ریز یزیو چ کنهیصورتم مکث م

 .شنومینم

 رو بازوش: زنمیم

 بلند بگو منم بشنوم._

 

و اسم آراس رو  خورهیزنگ م شیلحظه گوش همون

 بخونم.  تونمیم

 :گمیو م زنهیم جکتیر میبود کینزد چون

رو تحمل کرده به خاطر  یچه فشار شبیاز د چارهیب_

 ما.



 .زمیعز فشهیوظ_

 خودخواه نباش._

 

 الریآ یشماره  نباریو ا خورهیدوباره زنگ م شیگوش

بزنه ،خودم جواب  جکتیبخواد ر نکهی. قبل از افتهیم

 :دمیم

 الر؟یجانم آ_

 ؟یخوب زمیعز ریحر_

 

که پچ  الریو در جواب آ کنمینگاه م ازیبه آ متعجب

 :گمی،م زدیمانند حرف م

 ه؟یشده چرا صدات اونجور یممنون ،چ_



 د؟ییبگو کجا ستین یزیچ_

 

 :کنهیمن صداش رو بلند م یبه جا ازیآ

 در و بزن. دمیرس_

 

و پس  شنومیرو به وضوح م الرینفس راحت آ یصدا

 .کنهیرو قطع م یگوش "دیخوش اومد"گفتن 

 :پرسمیدو به شک م ازیبه آ رو

 ؟یشده که به من نگفته باش یزیچ ازیآ_

 مثال؟ یچ_

 

 .کنمیو منتظر نگاهش م رهیخ فقط



 سمتم: گردهیو برم کشهیرو م ی،دست الیدر و مقابل

شب زنم رو  کینگران نباش ، فتادهین یاتفاق چیه_

. کننیبزرگش م یالک نایبرداشتم رفتم گناه که نکردم. ا

 من. یهمه شدن ارشد برا
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چرا  یبود. ول فتادهین یمطمئنه و انگار واقعا اتفاق لحنش

 شد؟ یعصب هوی

 



که دارن  نمیبیرو م ایو مح الریآ میشیکه م اطیح وارد

و بازهم  کنهینگاهشون م یجد یلیخ ازیسمتمون، آ انیم

 شده؟ یکه چ شمیمن عالمت سوال م

 

اما من  دهیرو نم چکدومشونیجواب سالم ه ازیآ

و در جواب سواالتشون در  کنمیهم م یباهاشون روبوس

 :گمیمورد حالم، نگران م

 نجان؟یا نایمامانم ا_

 

 :دهیاندازه و جواب م یم ازیبه آ ینگاه مین الریآ

خانوم امشب اصال  میمامان و نس نتیز چارهیآره ب_

 .دنینخواب



 

و  رمیگی،م کردیاخم م الریکه داشت به آ ازیاز آ نگاه

 :پرسمیم الیرفتن سمت و نیح

 شدن از دستمون؟ یعصبان یلیخ_

 

 جوابم رو بده: رالیآ دهیاجازه نم ازیآ

،نگران  شهیراحت م الشونیخ ننمونیزودتر بب میبر_

 نباش.

 

 

 یخونسرد ی افهیق ازیاز آ دی،به تقل میشیسالن که م وارد

بشاش و بلند  از،یآ یو بعد از سالم رسا رمیگیبه خودم م



 یجواب م یکه خدا رو شکر نسبتا عاد گمیم ریصبح بخ

 .میریگ

 

 :کنهیو محکم بغلم م سمت بابا که بلند شده رمیم

 .یاز نگران میتو بابا؟ مرد ییکجا_

 

 :زنمیاز کار بچه گانه امون ،لب م ناراحت

 نبود.  نیواقعا قصدمون ا مییخوایمعذرت م_

 

،سر تکون  ازیبه آ رهیو خ کنهیاز خودش دورم م بابا

 :دهیم

 که حالتون خوبه. نهیمهم ا_



 

 

 پسرم. ازیآ_

 میکه مستق نمشیبیو م میگردیبرم نتیمامان ز یصدا با

 . کنهیو بغلش م ازیسمت آ رهیم

 . شمیدچار عذاب وجدان م شتریو ب شتریب

 :پرسمیاز بابا م آروم

 مامان کجاست؟_

 

 :دهیخودم جواب م مثل

 .شهیآروم م نتتیبب ششیفکر کنم تو اتاقه.برو پ_

 



 ازیکه آ نمیبیسالن و م یسمت اتاق رو به رو فتمیم راه

 یزیو چ ستهیا یاما آراس کنارش م شمیپ ادیب خوادیم

 .گهیبهش م

 همه اونقدر ناراحت بودن؟ پس بابا اتابک کجا بود؟  چرا

 

گفتن پر از  "یچ" یدر اتاق رو باز کنم ،صدا خوامیم تا

مامان زانوهام  نتیز ی هیو به دنبالش گر ازیآ ینگران

اما زبانم  "شده؟ یچ"بپرسم  خوامیو م کننیرو سست م

 .کنمیو فقط نگاه م کنهینم یاری

 



و  فتهی،چشمش به من م دادیم حیکه داشت توض آراس

که دارم  نهیبیم ازیو همون لحظه آ "داداش" زنهیلب م

 .فتمیپس م

 

 خورمیبرسه با زانو م نکهیسمتم اما قبل از ا دوئهیم ازیآ

 :زنمیو خفه لب م نیزم

 من بود. ریتقص_
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 مبل نشستم. یمامان رو کنار

مامانم همزمان که داره  دونمی، نم گنیم یچ هیبق شنومینم

 شهیتو ذهنم تکرار م زیچ کی. فقط گهیم یچ بوستمیم

با اون زن که  یمن بود که اشکان رو اونجور ریتقص"

 "بوده، فرستادم بره شیبحران زندگ

 

 :پرسهیو م دهیآراس گوش م حاتیبا اخم به توض ازیآ

 مگه کجا بودن؟  ن؟یدیصبح نفهم ۵تا  یچ یعنی_

 

 یب خوره،یهمون لحظه زنگ م شیکه گوش آراس

 :دهیجواب تلفنش رو م ازیبه سوال آ تیاهم



جانم بابا؟... آره االن برگشتن...آره خدا رو شکر... بله _

 .دمیاالن بهش م

 

، از فرصت استفاده  ازیدست آ دهیرو که م شیگووش

 سمتش: رمیو م کنمیم

 آراس راستش رو بگو حال اشکان...چطوره؟ _

 

واقعا احساس  یول کنمیاز بغض ته گلوم تعجب م خودمم

 داشتم. یبد

که حواسش به نگاه پر از اخطار خان داداشش بود  آراس

 :دهی،سر تکون م



گفتم که زن داداش خدا رو شکر دوتاشون حالشون _

 خوبه ،فقط ...

 میریبا هم م رونیو ببر ب نیرو و برو ماش تیگوش ریبگ_

 .مارستانیب

 

 که نگذاشت آراس جوابم رو بده: ازیسمت آ گردمیبرم

حال اشکان چطوره؟ منم  گفت؟یم یبابا اتابک چ_

 ...ایباهاتون م

 .نهییهم فشارت پا شینجوریتو کجا؟ هم_

 



که  الریدوباره حرفم رو تکرار کنم،رو به آ گذارهینم

 یاش رو م مامان نشسته بود و داشت شونه نتیکنار ز

 :گهیم دیمال

 حواست باشه. نهییصبحانه نخورده ،فشارش هم پا ریحر_

 

 یشده  زیو ت میحواست باشه که نگاه مستق گهیم یجور

.اما خودم رو به موش کنمیمامان رو فورا احساس م

 .ستمیکه انگار اصال بحث من ن زنمیم یمردگ

 

 خدا رو شکر بابا گذرونم،یکنار سالن رو از نظر م گوشه

 .رونیرفته بود ب

 



. چرا شهیم ازیآ بیو غر بیحواسم جمع استرس عج هوی

 یمیاشکان صم نشون،ینبود عالرغم تمام مشکالت ب ادمی

 دیبود و االن حال اون از همه امون با شیآدم زندگ نیتر

 بدتر باشه.

 

. رمیگیدست هام م نیو دستش رو ب ستمیا یم کنارش

بگم  خوامیباره مو دو یدر ورود کیتا نزد رمیباهاش م

و پچ  کنهیساکتم م میشونیپ دنیکه با بوس "امیمنم م"

 :زنهیم

 ،مراقب خودت باش. زنمیبهت زنگ م_

 



که  شنومیبابا رو م ی. صدارهیم رونیو از در ب گهیم

 .زنهیباهاش حرف م

 

.انگار بابا کنمیپله ها نگاهشون م یو از باال رونیب رمیم

 .دهیازه نماج ازیباهاشون بره اما آ خواستیم

 

و دلم به حال نوعروس و  کنمیبه رفتنش نگاه م رهیخ

 شد.  یو چ میبگ یسوزه. قرار بود چ یداماد بودنمون م

. حاال که دمیو دل به بغض ته گلوم م نمیشیپله ها م یرو

 کنم. هیراحت تر گر تونستمیرفته بود م ازیآ
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 :کنهیو بغلم م نهیشیسمتم، کنارم م ادیم مبا اخ بابا

  ه؟یچه حال گهید نیا_

 بابا..._

 

 :دهیبغض صداش زده بودم و آروم جوابم رو م با

 جان بابا؟_

 شده؟ شیزیراستش رو بهم نگفت ،اشکان چ چکسیه_

 



سر بلند کنم و نگاهش  دهیترس شهیباعث م قشیعم نفس

 کنم.

 

بهت  یزیچ یکه کس تهیاسترس الک نیا یبرا نیبب_

به خاطر سرعت باال چپ کردن سمت  شبینگفته. د

 یکینبوده و چون تا نزد ادیجاده که عمقش ز نییپا

که باهاش  یدختر خانوم تینکردن وضع داشونیصبح پ

 میوخ یدور خودشون هم هست، کم لیفام ایبوده و گو

 تره و...

 

 . کنهیام بابا رو ساکت م دهیترس نیه

 جوره کنترل کنم: چیه متونیام رو نم هیگر گهید



 من بود. ریمن بود بابا ...همه اش تقص ریتقص_

  

 :زنهیاش و پچ م نهیبه س چسبونتمیم دوباره

حرف رو تکرار نکن.اتفاق  نیآروم باش و اونقدر ا_

اگر مراسم شما هم  دی.شاستین چکسیه ریبوده و تقص

 افتاد. یم گهیجور د کیاتفاق  نینبود ا

 

رو بهش  زیبا راحت باشم و همه چتونستم با با یم کاش

 یشوهرم بود چه واکنش ازیحاال که آ دونستمیبگم،اما نم

 رو نداشتم. سکشیممکن بود نشون بده و جرأت انجام ر

 



برم داخل ،از بابا جدا  خواستیکه ازم م الریآ یصدا با

 .شمیپاک کردن صورتم وارد خونه م نیو ح شمیم

 :پرسمیبا مو رو به با گردمیچهارچوب در برم تو

 تهران؟ میبرگرد شهیم_

 

و پس از چک کردن ساعتش ،سر تکون  کنهیم یمکث

 :دهیم

 مامانت بگو حاضر باشه. زم،بهیباشه عز_

 

بردنم سمت  نیو ح رهیگیمچ دستم رو م الریآ

 :گهیآشپزخونه،آروم م

 .گردهیتا داداش برم یبمون نجایکاش ا_



 

 :پرسمیو م نمیشیصبحانه م زیحواس پشت م یب

 نتیچطوره که ز د؟یخبر داد نایبه خاله ات ا الریآ_

 ششون؟یپ رهیمامان نم

 

 گذارهیکه دستشه رو م یریش وانیو ل نهیشیم کنارم

 جلوم:

 شبیها همون د چارهی.بختمیبخور تا داغه عسل هم ر_

و صبح آرزو هنوز بهشون خبر نداده  زیبرگشته بودن تبر

 نه. ایتا االن خبر داده  دونمینم گهیبود. د

 



تو ذوقم و  زنهیم شینیریکه ش خورمیرو م ریاز ش یقلپ

 :شمیم الشیخ یکال ب

 بهتون خبر داد؟ یک د؟یدیفهم یشما چطور_

   

 که بخورم: زنهیم ریش وانیبه ل اشاره

،حنا خانوم  دیکه شما رفت شبی. دیتمامش کن دیبا_

و  دیتنها باش یکم دیگفت خودش بهتون اجازه داده بر

 .دیعقدتون رو با هم بگذرونساعات بعد از 

 

به در  ینگاه میو پس از ن ارهیتر م نییرو پا صداش

 :دهیآشپزخونه ،ادامه م یورود



همه  دییایب میبود منتظرتون بامداد ٢ یها یکیتا نزد_

تهران.البته حنا خانوم همراه شوهرش و  میباهم برگرد

 یمامانت کم یها یپسرهاش به خاطر حرف ها و ناراحت

 خوانیوقته و م ریبابات گفت که د یتن و وقتزودتر رف

که دوتاتون خاموش  میبهتون زنگ بزن میبرن ،خواست

 یها شروع شد که نکنه اتفاق بد یگرانو کم کم ن دیبود

زنگ  مانیکه آقا پ یبراتون افتاده باشه. آراس هم تا وقت

زد و خبر تصادف اشکان و شادان رو داد، نگفت که 

 .دیدخبر داشته قراره برنگر
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تصادف اشکان  یدر مورد نحوه  الریآ حاتیتوض نیح

 .رنیگ یو حال و روزشون ،دوباره اشکهام راهشون رو م

 حال شادان اصال خوب نبود.  ایگو

 

 منتظرم هستن.  نایکه بابام ا دهیو خبر م ادیم ایمح

نتونسته بودم تموم رو هم  ریو چون ش شمیبلند م فورا

گردو  یو پره ا رهیگیبه زور دستم رو م الریکنم ،آ

 تو دهنم.  چپونهیم



مامان تا  نتیز شیپ رمیو م دمیزور آب قورتش م به

 گهیو م کنهیخودمون، اما رد م یدعوتشون کنم خونه 

رو به  الیو شهیو نم نجاستیهم ا الشونیکه کل وسا

 امون خدا ول کنن.

 

 

و بفهمم  مارستانیبرم تا ب نجایاز ا میتقبود مس نیا قصدم

 یخودم رو راض تونستمیجوره نم چیحالشون چطوره ، ه

 نبودم.  ریتقص یکنم که ب

 کبارهیهمه حس و حال قشنگ شب تا صبحمون به  اون

به  ازیرنگ شده بودن.مطمئنم حال آ یو ب یخاکستر

 باشم. ششیپ دیمراتب بدتر از من بود و االن با



 

 یمارستانیبره ب گمیبه بابا م میرسیران که مته یورود به

 که اشکان و شادان رو بردن.

جو  دنیمناسب د میکه حال روح کنهیمخالفت م اولش

قبول  نهیبیاصرارم رو م یوقت ی. ولستیمتشنج اونجا ن

 .کنهیم

 

کلمه هم باهام حرف  کی ریکه در تمام طول مس مامان

سمت عقب و  هگردیبود ، برم افهینزده بود و انگار تو ق

رنگم  دیو شال سف یگلبه یبه مانتو ینگاه میپس از ن

 :گهی،م

 مارستان؟یب یبر ییخوایم ینجوریا_



 

 یبابا اخطار "چرا مگه چمه؟"بپرسم  نکهیاز ا قبل

گرفتن نگاهش و برگشتن  نیو مامان ح زنهیصداش م

 :دهیسر جاش،ادامه م

 خونه لباس هات رو عوض کن. میاقال بر_ 

 

.خوبه که دمیو البته حق رو بهش م کنمیمن یمخالفت

 من جمعه. یحواسش به جا

 

 

 

از برگشتن به خونه و عوض کردن لباس هام،همراه  پس

 مارستانیب یها یکیو نزد مارستانیسمت ب میفتیبابا راه م



و  دهیتا بگم تو راهم،اما جواب نم رمیگیتماس م ازیبا آ

 .کنهیم شتریدلهره ام رو لحظه به لحظه ب نیهم

 

که حال هردوشون خوب باشه تا  کنمیته دلم دعا م از

 یکه کل یازیعذاب له نشم. نه خودم نه آ نیبار ا ریز

 هفته. نیامروز و ا یبرنامه داشت برا

 

که دوباره چشم هام  فهممیو م امیبابا به خودم م یصدا با

 پر شدن.

 



نده. در  دنیبار یاونقدر راحت به چشم هات اجازه _

که کار  ارمیبه روت ن شهیات باعث نماتفاق نیضمن ا

 چقدر اشتباه بود. شبتونید

 

خبر  یزیبگم منم از چ ادی. دلم نمکنمینگاهش م فقط

کنم. خوشبختانه بابا هم  یرو خال ازینداشتم و پشت آ

 دارهینگه م مارستانیمقابل ب یو وقت دهیادامه نم گهید

 :گمیبوسم و م یشونه اش رو م یرو شمی،خم م

که دل نگرانتون کردم.  خوامیبگم معذرت م نمتویفقط م_

 .کنمیرو نم نکاریا چوقتیه گهید

 



 میعذر خواه یعنی نیو ا بوسهیسرم رو م یهم رو اون

 رو قبول کرده.

 

چون ممکنه  ینییپا نگیپارک برمیرو م نیشو ماش ادهیپ_

 موندنمون طول بکشه
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باال چون  رمیو م ستمیا یخود بابا منتظرش نم شنهادیپ به

کدوم طبقه  دونستمیزنگ زده بودم م الریتو راه به آ



 میبپرسم مستق یاز کس یزیچ نکهیهستن پس بدون ا

 .نییپا ادیتا ب ستمیا یسمت آسانسور و کنار م رمیم

آرزو و کنارش  رهیکنار م ییکشو یکه درها نیهم

 دونمیو م پرهید رنگم م. خود به خونمیبیخاله رو م نبیز

آدم  کی ی افهیافتاده ام ق نییپا یشونه ها یمنظره 

گذاشته.بخصوص که نگاه قرمز و  شیگناهکار رو به نما

 و برنده است. زیخاله ت نبیز ونیگر

تا از آسانسور خارج بشن  کنهیبه مادرش کمک م آرزو

 :امیو به خودم م

 سالم._

 



درش بدتره ،مثل حالش به مراتب از ما دونمیکه م آرزو

 :دمیو ادامه م زنهیخودم آروم جوابم رو پچ م

 ناراحت...شدم...حال اشک... یلیبال به دور باشه خ_

 

 .دهیتمام کردن سوالم رو بهم نم یاجازه  بغضم

رد شدن از  نیشونه ام ح یرو گذارهیم یدست آرزو

 :گهیکنارم م

 .میدعا کن دیفقط با_

 

ان بهتر از شادانه. گفته بودن حال اشک ؟یچ یعنی نیا

 پس...

 



و  ستهیا یخاله م نبیکه کنار آرزو و ز نمیبیرو م بابا

 شده. یباال تا بفهمم چ میکاش زودتر بر

آسانسور رو که از دستش داده بودم  یدکمه  دوباره

 ادیداره م نمشیبیسمت بابا که م گردمیو برم دمی،فشار م

 :پرسمیو بلند م

 ان چطوره؟بهت نگفتن؟ حال اشک یزیبابا چ_

 

 :دهیتو فکر بود ،سر تکون م یکه کم بابا

خانوم خوب نبود نخواستم وقتشون رو  نبیحال ز_

که همراهش  یدختر ی. ولمیفهمیباال م میری.حاال مرمیبگ

مادرش قشقرق به پا  ایو گو ستیخوب ن تشیبوده وضع

 .نییخانوم بد شده که اومدن پا نبیکرده و حال ز



 

بابا وارد  یو شونه به شونه  رهیآسانسور کنار م در

 .میشیم یاتاقک چند متر

و ترس هر لحظه  شنیم شتریو ب شتریب یزانوهام ه لرزش

 روزهام. نیا یشده  کیبه دل کوچ شهیم رهیچ شتریب

 تونمیبشه تا عمر دارم نم شونیزیاشکان چ ایشادان  اگر

  ؟یشنویصدام رو م ایخودم رو ببخشم. خدا

 

 تونستمیهم بود چون واقعا نمخوب که بابام همرا چقدر

حواسم اصال  یعنی نیبدم و ا صیراهرو ها رو از هم تشخ

 جمع خودم نبود.



 شتریو چشمهام ب نمیبیدور آراس رو کنار بابا اتابک م از

 .ستیانگار ن ی،ول ازیکردن آ دایپ یبرا کنندیکاوش م

 

 دهیکه سالم آروم من اصال شن دنیبه هم سالم م مردها

 .شهینم

جو  یکه از رنگ موها یاونطرف تر کنار مرد مانیپ

پدر  دیفهم شهیاز حد نگاهش م شیب یو ناراحت شیگندم

چشم  شتری. بدهیم حیرو توض یزیو داره چ ستادهیشادانه،ا

 .ستیاز مرد من ن یانگار خبر یول گردونمیم

و  پرمیتو جام م نهیشیبازوم م یکه رو یحس دست با

 :پرسهیان مکه نگر نمیبیبابا رو م گردمیبرم

 حالت خوبه؟ ریحر_



 

بابا اتابک و آراس هم منتظر جواب من بود انگار.  نگاه

 :دمیتکون م یسر

 گشتم. یم ازیداشتم دنبال آ دیخوبم ،ببخش_

 

 :کنهیاشاره به پشت سرم م آراس

خون الزم  ایو گو دهیمتاسفانه عمل اشکان طول کش_

 ...رفته اونجا هیکی ازیبا آ شیداره و چون گروه خون

 عمل؟_

 

 :دهیو آروم تر ادامه م کنهیم یمکث



چند  نکهیو به خاطر ا دهید بیساق پاش به شدت آس _

از  یادیساعت تو همون حالت موندن،هردوشون خون ز

 دست دادن.
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بپرسم.اما بابا  یا گهید زیچ دهیو اشک امون نم بغض

 کنهیم فیآراس تعر یو وقت پرسهیحال شادان رو هم م

از جراحت سرش و وخامت حالش که خطر کما رفتنش 

ام رو کنترل کنم و تو  هیشدت گر تونمینم گهی،د ادهیز



که دلش  خوامیو تو دلم از خدا م زنمیبغل بابا بلند زار م

که چند  یدختر و نگاه دردمند پدر ونا یبه حال جوون

 کردیب نگاهم مبود و متعج ستادهیمتر اونطرف تر ا

 ،بسوزه.

حال  یکه من خودم رو باعث و بان دونستیچه م یکس

و کاش خدا دلش به حال همه  دونستمیاالن اون دو نفر م

 امون بسوزه.

 

 

بابا اتابک که گفته بود  دیبابا نشستم و به زور تهد کنار

 فرستتمیکنم همراه آراس م هیاگر بخوام بازم گر



و نگاهم به ته راهرو  مدادیهام رو قورت م هیخونه،گر

 .نمشیو بب ادیب ازیبود تا آ

 باشه االن؟ یچجور دیبا ازیبود حال آ نیحال من ا اگر

خودمون که  یهم نخورد صبح رفت. تو خونه  صبحونه

گاو رو  کی تونهیگفت اونقدر گشنشه که م میبود

روز بعد از عروس و داماد  یبرا رمیدرسته قورت بده. بم

 شدنمون.

 

راهرو و رو به اون در  نطرفیسمت ا گردهیبرم نگاهم

 زد،یتو ذوق م یلیدو دهنه که عالمت ورود ممنوعش خ

 :زنمیپچ م

 شادان. یومدیاصال نم شبیکاش د_



 

شکسته و  یو زن گردمیفورا برم ییپا یصدا دنیشن با

 ادیداره م یکه به کمک مرد جوان نمیبیداغون رو م

 احته.ر یلیمادر شادانه خ نکهیو حدس ا نطرفیا

 

از اتاق عمل نشده ،بغض  یخبر پرسهیاز شوهرش م یوقت

بهونه  شهیم نیکامل حس کرد و هم شهیو دردش رو م

 هام. هیاز سر گرفتن گر یبرا

برم جلو و بتونم آرومش کنم.اما جرأتش رو  خوادیم دلم

 حال االن دخترش دست دارم. نیتو ا یندارم وقت

 



 یم راست مداده باش یمن دستور نکهیبدون ا پاهام

و  کنهیمتعجب نگاهم م یسمتش ، کم رنیو م ستنیا

چون بالفاصله حالت چشم هاش  شناستمیم نکهیمثل ا

 یو دست ها ترسمی.اما نمرهیگیاز خصم و خشم م یرنگ

و کنار بغض ته گلوم آروم لب  رمیگیسردش رو م

 :زنمیم

خواهش کن تا دخترت رو  ییاز ته دلت به اون باال_

 ادیخدا دلش نم یپس بده. تو مادر و سالم بهت حیصح

 بندازه.  نیمادر رو زم کی یرو

 

و سرش رو نامحسوس تکون  دهیبه دستم م یآروم فشار

و  رهیگیبود ازم م ونی. نگاهش رو که حاال فقط گردهیم



به در اتاق عمل با اون  یصندل نیتر کینزد یرو رهیم

رو از سر  هیو گر نهیشیورود ممنوع ،م یعالمت ها

 .هریگیم

 

داداش  یکه صدا نمیبرم سمتش و کنارش بش خوامیم

که  نمیرو بب ازیبرگردم و آ شهیگفتن آراس باعث م

 سمتمون. ومدیداشت م

 دنشیمن از د یول شهیمن اخم هاش جمع م دنید با

 ی. مرد من االن از درون داغون بود براکنمیبغض م

 خوردیبه چشم نم تشونیمیکه گرچه در ظاهر صم یکس

که بعد از اون همه  ییبود.تا جا یطوالن شونیربراد یول

بودم که  دهیشن یهنوز کنار هم بودن و چندبار اناتیجر



انداخته تو کله اش و گفته  رو یگریباز یاشکان سودا

رو تکون بدن. که خب  رانیا ینمایکنار هم س توننیم

 تونسته بودن و کاش بازهم بتونن.
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 دشیجواب سالم پر از بغضم رو با اخم شد نکهیاز ا پس

 نیو ا شهیروند عمل اشکان م حیداده بود، مشغول توض

که کنار بابا  یمن یرو گردهیبرم یوسط نگاهش ه



عمل خوب  نکهیاز ا کردمیبودم و خدا رو شکر م ستادهیا

 رفته. شیپ

 

 هریگیدستم رو م شهیو خم م شهیسواالت تمام م باالخره

 سمت آسانسور. میریو م گردهیبرم یحرف چیو بدون ه

که از دست داده  شمیم یاخم داره و من نگران خون اون

 خورده باشه؟ یزیو ممکنه چ

 

 نجا؟یا یچرا اومد_

 

 :دمیو جوابش رو م میشیاتاقک آسانسور م وارد

 چون نگران بودم._



 تو صورتم: شهیو خم م میستیا یهم م مقابل

 ؟یحالت خوبه؟ درد که ندار ده؟یرنگت چرا پر_

 

 اش: نهیبه س دمیم هیرو تک میشونیپ شمیم خم

خون  نکهیبعد از ا یخورد یزیمنم هستن.چ یسواال نایا_

 ؟یداد

 

که  کنمیو نگاهش م کشمی،عقب م دهینم یجواب یوقت

 نیاتاقک آسانسور و ا ینییپا یشده به گوشه  رهیخ

 .ستیحالش خوب ن یعنی

قورتش  یول کنهیرو شروع م هاش تیدوباره اذ بغضم

 :زنمیو لب م دمیم



. دلم ازیبزرگ تر از حد تصور ماهاست آ یلیخدا خ_

 . شهیروشنه که حال دوتاشون خوب م

 

و همون  رهیگیکه کنار دستش بود رو دوباره م دستم

 رهیم میمستق یهمکف و وقت یبه طبقه  میرسیلحظه م

 .ارستانمیب یکافه  میریم میدار فهممیسمت ته راهرو ،م

 ساعت از روز. نیاصال خوب نبود بخصوص تو ا نیا اما

خوردن  یبرا یزیچ هی امیمن م اطیتو ح میبر ایب ازیآ_

 .رمیگیم

 

 سمتم: گردهیاز صورتش برم یهمون اخم جدا نشدن کنار



 نیهم ستیکه االن برام مهم ن یزیتنها چ ؟یچ گهید_

 اطرافمونه. ینگاه ها

 

بزرگ و نسبتا شلوغ  یه و وارد کاف دمیبه دلش م دل

 اطیرو به ح یقد یکنار پنجره  یزی. پشت ممیشیم

 یچ پرسهیم ازیو آ نمیشیم یخصوص مارستانیسرسبز ب

 . خوامیم

 "گرم یدنینوش" گمیفکر کنم م نکهیا بدون

من سردم  ینسبتا باال ول یدما نیباشه تو ا یوونگید دیشا

م دل یاسترس و ترس تو زانیربط به م یب نیبود و ا

 نبود.

 



سمتش رو مودبانه  رهیکه م یهرکس ازیکه آ نمیبیم

که نا  یدختر یبرا شمیو من ناراحت م کنهیجواب م

که سفارشش آماده  یتا لحظه  ستهیا یکنارش م دیام

که حساب  کنهیو به زور صاحب کافه رو مجاب م شهیم

 کنه.

 شیحال روح یعنی مارستانهیتو ب یبدونند وقت کاش

 .ستیخوب ن

 

 نهیرو به روم بش نکهیا یو به جا ادیبه دست م ینیس ازیآ

 کنارم. ادیم

. درکش ازهیآ خیاون دختره که م ینگاه من هنوز رو اما

 دهید کیکه سوپر استارش رو از نزد ستیسخت ن ادیز



 یکردن ها فیاثبات تعر یبرا یمدرک خوادیو دلش م

 هم نداشت. یادیبعدش داشته باشه،بخصوص که سن ز

 

ات به خاطر نخوردن صبحانه  دهیرنگ پر نیبگو که ا_

 ست؟ین

 

که  یجواب دادن به سوالش اشاره به آبجوش یجا به

 :زنمیخودش آورده م یبرا

رو  نیا ییخوایم یکه داد یبعد از اون همه خون_

 ؟یبخور

 



 گذارهیو فنجون شکالت داغ رو م دهیتکون م یسر

 جلوم:

. رهینم نییاز گلوم پا یزیچ رهیفکرم درگ یمن وقت_

 .ریاشکان تو اون حالت برام سخته حر دنید

 

. دست رو دستش که شهیآروم و آروم تر م یه صداش

 :زنمیاندازم و پچ م یبود م یکاغذ وانیدور ل

 من... ری...تقصازیآ خوامیمعذرت م_

چرت و پرت  نیا ینشنوم تکرار کن گهیشــــش د_

 یم شتریها رو. بخور شکالتت رو هر لحظه رنگت داره ب

 .رسهیم الریپره. من که دستم به آ

 



 سمتش: دمیرو سر م فنجون

اش رو  گهینصفش رو بخور تا منم بتونم نصف د_

 بخورم.

 

عوض  یو برا زنمیبهش م یکه چشمک کنهینگاهم م فقط

 :دمیکردن حالش ادامه م

 .یتازه عروس و داماد یها یلوس باز نیاز ا_

 

و  ماریلبش ب یرو فیهرچند ضع یلبخند شمیم موفق

 .دارهیشکالت داغ رو برم وانیل برهیدست م
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هفته از تصادف اشکان و شادان گذشته و ما  کی 

چون نه شادان به  میبریتو استرس به سر م میهمچنان دار

که دکترا گفته بودن پاش  یهوش اومده و نه اشکان

 بود. افتهیبهبود  شیعمل بشه ،حال جسمان دیدوباره با

 مارستانیثابت ب ی هیکه پا ازیلحظه هم آرزو و آ کی

 یبودن رو تنها نگذاشتم. هم خسته ام هم داغون ول

هستش که به شدت کم حرف  یازیداغون تر از من آ

 شده.



دکتر ها گفتن ممکنه اشکان بعد از عمل هم پاش  یوقت

که  دمیلنگ بزنه شن شهیهم ینکنه و برا دایکامل بهبود پ

که  یشادان و کس کردیم نیخاله از ته دل نفر نبیز

پسرش بشه و من  یباعث شده بود شادان وارد زندگ

 بوده باشه؟ ازیبودم که ممکنه منظورش آ جیهنوز گ

که  یاز کس رهینفرت بگ تونهیآدم مگه چقدر م اصال

 مرد. یخودش داشت م

که  زدمیو باهاش حرف م زدمیبه مادر شادان سر م یگاه

اش رو نبازه و هربار فقط همون مرد جوان  هیوحر

 که برادر شادانه. دیفهم شدیکنارش بود که از شباهتش م

 



و چشم  واریزده به د هیکه سرش رو تک یازیآ کنار

 .نمینش یهاش رو بسته ،م

 :کنهیو چشم هاش رو باز م شهیمتوجه حضورم م فورا

 ؟یکجا بود_

 

 شونه اش: یرو گذارمیرو م سرم

 در شادان. آرزو کجاست؟ما شیپ_

اشکان به هوش اومده. طبق معمول از درد پاش داره _

 .نالهیم

 

 :گمیبه در اتاق اشکان م ینگاه میو پس از ن پرمیجا م از



 د؟یبه دکترش خبر داد ؟یمطمئن_

 

 :دهیتکون م سر

عمل آماده  یکم کم بدنش رو برا دیبا گنیآره ،م_

 .نزنیبهش آرامبخش نم گهید نیهم یکنن برا

 بده. یلیخ نیا_

 

 :کشمیو دستش رو م شمیم بلند

 .میحواسش رو پرت کن یکم شش،اقالیپ میبر ایب_

 .نیتو اتاقن بش نایخاله ا_

 

 :پرسمیو م کنمینگاهش م مردد



و چندساعت  یریبگ یدوش هیخونه  میبر ییخوایم_

 ؟یبخواب

 

 :زنهیو پچ م کنهیلحظه تو سکوت نگاهم م جند

 ،آره. ییایاگر تو باهام ب_

 

 :ارمیبه دستش که تو دست هام بود،م یفشار

 مینی.فقط بذار قبلش اشکان رو ببامیمعلومه که باهات م_

 .میبعد بر

 

به  دهیم هیو سرش رو تک بندهیچشم هاش رو م دوباره

منتظر  یعنی نیو ا مارستانیروح ب یسرد و ب وارید



تا خاله اش و احتماال دختر خاله هاش از اتاق  مونهیم

 .رونیب انیب

 

مامان رو  نتیکه در اتاق باز و اول ز کشهیطول نم ادیز

 .نمیبیم

چرا نگفت مادرش هم  ازی.آستمیا یتو جام م فورا

 اومده؟

صورتش رو  یرو یو اشک ها بوسمشیجلو و م رمیم

 :زنمیپس م

 سالم مامان جون._

 دمت؟یاومدم ند یوقت یسالم دخترم، کجا بود_

 



اله که جواب سالمم رو خ نبیز ی رهیخاطر نگاه خ به

 :دمیمردد جواب م یداد،کم یوقت نم چیمدت ه نیتو ا

 تنهاست. یلیخ چارهیهمدم خانوم بودم...ب شیپ_

 

 :دهیمامان دستم رو نرم فشار م نتیز

سر به  هی شهینم ینجوریا یقربون دل مهربونت برم. ول_

 رنگ به روتون نمونده. دیخونه بزن

 

 نشسته: ازیآ یکه رو کنمیمتاثرش رو دنبال م نگاه

خونه  میریم م،ینیاشکان رو بب نکهینگران نباش بعد از ا_

 ...یگردیو شب برم

 آرزو هستم. شیپ نجای،خودم ا دیبرگرد ستین یازین_



 

کرد.  یداشت جوابمون م یجد یلیخاله بود که خ نبیز

که حضور  کنمیبگم پس فقط نگاهش م یچ دونمینم

 گهیکه باال سرمه ،ممامان  نتیگرم پشت سرم و نگاه ز

چند روز  نیاز جاش بلند شده و خدا کنه مثل تمام ا ازیآ

باعث شده صبرش هم  یانگار خستگ یسکوت کنه ول

 تموم بشه:

 یفکر کن زیبه همه چ گهید دید کیبا  ینیکاش بش_

بودن کنار پسرت به اجازه ات  یخاله، در ضمن من برا

 ندارم. یاجیاحت

 



 ی کهیکرد که قشنگ تکوبنده ادا  یرو جور پسرت

مامان با  نتیپشت کالمش مشهود بود و خدا رو شکر ز

 .دهیدستش ،بحث رو خاتمه م دنیو کش ازیآ دنیبوس
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 تیوضع نیتو ا دمید یبار بود اشکان رو م نیدوم

بشم  رهیدردناک و واقعا برام سخت و خجالت آور بود خ

که  یین صورت داغون و ارنج شکسته اش کنار پابه او

 زنهیکه م ییدردش باعث شده بود حواسش به حرف ها

 نباشه.

 

که بدون حرف  یازیبه آ رهیو خ ستمیا یم کنار

 مونم. ی،م ستادهیباالسرش ا

 

 :گهیبازش م مهین یبا اون چشم ها اشکان

 ...حرفت رو بزن.یکنینگاهم م ینجوریچرا ا هیچ_

 



 نکارشی.ازنهیشلخته اش رو کنار م یموهاآروم  ازیآ

 :گهیو م ارهیلب من و آرزو م یلبخند رو

 .یاستاد تمارض بود یاز همون بچگ کنمیدارم فکر م_

 

 :بندهیچشم هاش رو کامل م اشکان

درد االن من  نینصف ا خواستی.دلم مکهیگمشو مرت_

رو  یگذاشت یرو م مارستانیچطور ب ینیتا بب یرو داشت

 سرمون.

 

 :ستهیا یراست م ازیآ

 ییخواینم یزی،چ میریخونه تا دوش بگ میریسر م هی_

 ارم؟یبرات ب



 

 یو پس از مکث کنهیچشم هاش رو دوباره باز م اشکان

 :پرسهیم

 نکرده؟ یفرق چیشادان...ه تیوضع_

 

شادان  تیاز وضع یخبر چیچون ه کنهیسکوت م ازیآ

 نداشت.

قرمز  یتو چشم ها کنمیجلو و خودم رو مجبور م رمیم

 اشکان نگاه کنم:

و خدا رو شکر  شهیهر لحظه داره بهتر م شیاتیعالئم ح_

 ومدنشیبه هوش ن لیخطر کما رفتنش کمتر شده.دل



 یبدشه و دکتر گفته مصرف داروها یهم...حال روح

 به مغزش وارد کرده. یمخرب یاعصاب ضربه 

 

 :پرسهیجلو و م ادیم آرزو

  ؟یچ یجراحت بدن_

 

 :دمیتکون م سر

صورتش و پاره شدن شاهرگ بازوش  یها هیاگر بخ_

بدنش از اشکان  تیگفت وضع شهیم میریرو فاکتور بگ

 بهتره. یلیخ

 

 :شهیمانعش م ازیتکون بخوره که آ خوادیم اشکان



 .زونهیپات رو بند آو ینیبیچته مرد؟نم_

 

 :پرسهیکه صورتش از درد جمع شده م یدر حال اشکان

 بوده؟ساعت تو اتاق عمل  ٨پس چرا _

 

 یخبر نیواقعا همچ نمیتا بب کنمیبه آرزو نگاه م یسوال

 :گهیداده که خودش زودتر از آرزو م ماریفرد ب کیبه 

راجع بهش  دیکه داشت دمی...شندیاحمق فرضم نکن_

 .دیزدیحرف م

 

 :دهیکه آروم و پچ مانند ادامه م میزنیحرف نم چکدومیه

 .فتهیوضع ب نیمنم به ا یاون کله شق باعث شد پا_



 

 رو صورتش: شهیفورا خم م ازیآ

 ه؟یمنظورت چ_

 

تا آروم باشه و تحت  گذارمیم ازیآ یبازو یرو دست

 فشارش نذاره.

 :دهیجواب م ینسبتا طوالن یپس از مکث اشکان

 یزیجاده منحرف شد ،تو سراز چیاز پ نیماش یوقت_

رو باز کردم تا  نیرو بکشم...فورا در ماش یتونستم دست

 یکار رو بکنه ...ول نیاز اونم خواستم همبشم و  ادهیپ

 شادان...

 



 :دهیادامه م ازیبه آ رهیو خ ارهیرو باال م نگاهش

مونده بود  نیدر و ماش نیچپ من ب یکه پا یدر حال_

 رو خوابوند. ی،دست

 

 . ازیآ یم،حتیامون شک زده ا همه

 کنهیو شروع م ادیزودتر از همه امون به خودش م آرزو

رسما  فهممیکه واقعا االن م یگفتن به شادان راهیبه بد و ب

 است. وونهید کی

 

 :زنمیو لب م دمیرو قورت م بغضم

 من بود. ریاشکان... تقص خوامیمعذرت م_

 



. کنهیو اشکان فقط نگاهم م رهیگیفورا دستم رو م ازیآ

که  گهیاش م رهیساکت شده و نگاه خ گهیآرزو حاال د

 تعجب کرده.

 

بهش  گذاشتیم ازیافم و اگر آاز اعتر ترسمیمن نم اما

که من بودم اون شب از اشکان خواستم  دادمیم حیتوض

 شادان رو با خودش ببره.

 475_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 



. به مامان زنگ زدن و خبر دادم که ستادمیپنجره ا یجلو

و بعدش  میبکن یاستراحت هیتا  ازیآپارتمان آ میاومد

 نکهیشد از ا ی. بماند که چقدر عصبانانمارستیب میبرگرد

 .ستمیبه فکر خودم ن

بدم تا  حیرو بهش توض ییزهایچ کیالزم بود  دیشا 

که برگشتم خونه چون  ینباشه. البته وقت یشاک نقدریا

 نیا گهیبهم اخطار داد د یعصبان یلیخ نیتو ماش ازیآ

 زیتکرار نکنم که همه چ چکسیه شیحرف رو پ

 من بوده. ریتقص

 تونستمینشدم.م ریازش دلگ شیعصب یخاطر داد ها به

 تونهیاتفاق چقدر م نیو فشار ا یدرک کنم خستگ

 باشه. ختهیاعصابش رو بهم ر



 

 کنمیفرستاده رو چک م نستاگرامیتو ا یکه ال ییها امیپ

فرستاده رو  دشیسف یادیکه از فندق ز ییو عکس ها

 .کنمینگاه م

 قایر بزنم.دقهم بهش س کباریکه فرصت نکردم  رمیبم

 روزیروز بعد از تصادف دردش شروع شده بود و من د

 که محسن بابا شده. دمیکامران شن ییاز زبان دا

 یادیوگرنه عکس پسرک ز کردیدرکم م یال مطمئنا

 یمامان و باباش نبود رو برام نم ههیدلبرش که اصال شب

 فرستاد.

 

 ؟یشد رهیاونقدر با دقت خ یبه چ_



 

 یو با اون موها کنهیم حلقه مهاش رو دور کمر دست

صفحه  یرو کنهیشونه ام خم م یسرش رو از رو سشیخ

 .میگوش ی

 ییچقدر نازه برعکس پسر دا نیو محسن.بب یپسر ال_

 قورباغه بود. ههیشب یکامران که تا چندماهگ

 

 :کنهیهاش رو دور کمرم محکم تر م دست

 .شهیم یمن و تو چه شکل یحاال فکرش رو بکن بچه _

 

 سمتش: گردمیبرم بمتعج

 .میفکرش رو هم بکن یکه حت ستیفعال وقتش ن_



 چرا؟_

 

 جوابش رو بدم.  یچ دونمیکه نم هیاونقدر جد چراش

 یرو کنمیو پرتش م کنمیرو خاموش م یگوش ی صفحه

 پشت سرمون: هیراحت

 .یبخواب یولش کن ،قرار بود کم_

 

و پس از  شهیم مونیبگه اما پش یزیچ خوادیم انگار

سمت اتاق خواب و دستم رو  فتهیگونه ام ،راه م دنیبوس

 :کشهیدنبال خودش م

 .میقرار بود با هم بخواب_



 یلیما ،مامان خ یخونه  میشام بر یکاش برا یباشه ول_

 ناراحت و دلتنگه.

 باباته حواست باشه. یخونه  گهیاونجا د یچشم ول_

 

 تو بازوش: کوبمیم

 . یکن عوض ییخوایرو م زیشبه همه چ هیاوها چه _

 

 یتخت و مقابل چشم ها یرو کنهینرم پرتم م هوی

 :ارهیشرتش رو درم یمتعجبم ت

 یشناس فهیکه شوهر وظ یانداز یم کهیبهم ت یدار_

 ستم؟ین

 



جوابش رو بدم و اگر  تونمینم مییهوی یخاطر خنده  به

 حالش رو خوب کنه چرا که نه. تونهیم نیا

 476_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یورآیفائزهفاتح#

 

 

 یراو

 

 

 ریبه زور هم شده مانع رفتن حر خواستیدلش م مینس

گود افتاده اش کنار حدس  یچشم ها ریبشه چون ز



 کیکه از روز بعد از عقد تو ذهنش بود براش  ییها

 ی.ولستیکه حال دخترش خوب ن شدیاخطار محسوب م

گرفته و  یادیکه ز ازیتا آ ارهیخودش نم یبه رو یزیچ

که  یپسر نیبود ا قتو یلینشه. خ ریناراحت بود ،دلگ

پسر نداشته  یاالن رسما دامادش شده رو گذاشته بود جا

 .ومدیاش و از ناراحت شدنش دلش به درد م

 ریبه زور مانع برگشتن حر ازیرفتن آ نیح یوقت

پسر  یداماد جا نیاز قبل عاشق ا شتری،ب شهیهمراهش م

 .شهیم

 

ش دو به شک پس از بستن در ،رو به لبخند مامان ریحر

 :پرسهیم



 که نگذاشت باهاش برم؟ یبهش گفت یزیمامان تو چ_

 

که  یریحامد و حر نیمتعجب نگاهش رو ب مینس

 گردونهی،م کردیشده نگاهش م زیر یهمچنان با چشم ها

تو سالن  گردهیو برم دهیتو هوا تکون م یو آخر سر دست

 :گهیم ییچا یجمع کردن فنجون ها نیو ح

نشسته  تیکه رنگ م دونهیه و مپسرم خودش با درک_

 مثال تازه عروست. یرو

 

اما  رهیگیآخر مادرش رو م ی کهیخوب ت یلیخ ریحر

 .دهینفهم یزیکه چ دهیخدا رو شکر لبخند باباش نشون م

  



 مونهیم یبهداشت سیبه رفتن حامد سمت سرو رهیخ مینس

 :شهیم کینزد ریو به حر شهیراهرو گم م جیتا از پ

سخت  یروزها نیا ییخوایو م یوهرتنگران ش دونمیم_

.دو روز ینگران خودت هم باش دیاما با یرو کنارش باش

خواستن  لی،دوست و آشنا و فام زیتبر یرفت یوقت گهید

 هیچ تیم نیا ینگن وا نندیتازه عروس رو بب انیب

 .پیخوشت ازیآ یگرفتن برا

 

 اااا مامان._

 

 :گهیپر حرص م مینس



برم برات  نی. بشزمیعز تهقیحق یبهت برخورد؟ ول هیچ_

 موز درست کنم. ریش

 

 

سمت  فتهیپس از رفتن مامانش به آشپزخونه راه م مینس

اتاقش که هم لباس هاش رو عوض کنه هم با دقت 

مادرش چقدر  نهیبه خودش نگاه کنه تا بب یشتریب

 کرده تو حرف هاش. ییبزرگنما
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داره  نهیبیرو م مانینشسته که پ یشگیهم تمکین یرو

 ارهیسمتش. حوصله نداره احترام بزرگتر رو به جا ب ادیم

از  یتوقع نیهم همچ مانی، خود پ ستهیو جلوش با

در منتظر نشسته  نیا یهفته جلو نیکه تو تمام ا یازیآ

 ،نداره.

 :دهیو بدون مقدمه خبرش رو م نهینش یم کنارش

 شادان به هوش اومده._

 

نداشت از به  یحس چی.هکنهیفقط کوتاه نگاهش م ازیآ

به اسم شادان،بخصوص بعد از  یهوش اومدن دختر احمق

 یبعد از ظهر اشکان در مورد نحوه  یحرف ها دنیشن

 تصادفشون.



کردن اون، خواسته اشکان  ههیتنب یفقط برا دونستیم

رو با خودش به کام مرگ ببره. چون برعکس تمام 

 چقدر اشکان براش مهمه. دونستیان مشاد انشونیاطراف

 

 .خورهیزنگ م تیحواست کجاست پسر؟ گوش ازیآ_

 

قطع شده بود  گهیکه حاال د شیو گوش دهیتکون م یسر

 رسهیم امکشی. همون لحظه پارهیم رونیب بشیرو از ج

 "؟یدیچرا جواب نم "که نوشته 

 :سهینویبراش م شهیخوشحال م دونهیم چون

داره خبر به هوش اومدن شادان کنارم نشسته و  مانیپ"

 "دهیرو م



 

همسر  یعنی نیصفحه و ا یرو فتهیاسمش م بالفاصله

که  یاتیجزئ خوادیخوشحال شده و م یادیساده دلش ز

 خودش هم ازش خبر نداره رو بفهمه.

 477_پارت

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 

از قبل بود و پس از چند  زتریدوم اشکان موفق آم عمل

 .شهینظر دکتر بودن ، مرخص م ریه زهفت



بود و پس از به هوش  مارستانیاما همچنان ب شادان

 صیشد و تشخ هوشیاومدن چند ساعته اش باز هم ب

سمت  یخون در قسمت کنار یدکتر ها جا موندن لخته 

 غیت ریباعث شد دوباره بره ز نیراست مغزش بود و هم

 بشه. یبه اغما رفتنش قطع نباریو ا یجراح

 

بود که حال  یریناراحت بودن اما از همه بدتر حر همه

 رو به راه نبود. ادیهم انگار ز شیجسم

روزش  نیمدت به ا نیا یخستگ کردنیفکر م همه

شده بود. البته دوبار  نیخونه نش ازیانداخته و به زور آ

همدم خانوم، مادر شادان  دنیهمراه پدرش رفته بود به د

اشکان  گهید مانیز زبان پاصل ماجرا ا دنیکه پس از شن



بهتر و  یلیو رفتارش به مراتب خ دونستیرو مقصر نم

 .ریبا حر ودتر شده ب یمیصم

 

 

و پس از دادن سالم به مادرش که  شهیوارد خونه م خسته

پخش  یمبل سه نفر یرو رهی،م ستادهیرو به روش ا

 .شهیم

کنترل کردن تبش  نیو ح نهینش ینگران کنارش م مینس

 :گهیم

 ی،پس چرا اونقدر کسل و پژمرده شد یندار تبم_

دختر؟ چقدر بهت گفتم مراقب خودت باش.حاال من 

 ز؟یتبر یحالت بر نیبذارم با ا یچطور



 

 به آرنجش: زنهیم هیو تک شهیم زیخ مین ریحر

 مامان؟ هیمنظورت چ_

 خوامیم دیخانوم زنگ زد گفت اگر اجازه بد نتیز_

 .زیتبر ادیب ازیجان همراه آ ریحر

 

 رهیگفته بود همراه اشکان م ازیتو فکر، آ رهیم ریحر

 به رفتن خودش نکرده بود. یاشاره ا یول زیتبر

 

لحظه  کی ازیچون آ دنید یروزها کمتر هم رو م نیا

 ازیاشکان هم با آ ایو گو گذاشتیهم اشکان رو تنها نم

 انجام کارهاش. یبود برا مانیراحت تر از برادرش ا



 

دوست نداشت  از،اصالیآ یبرا ادشیز یدلتنگ عالرغم

همه تنش و نگاه  نی. خسته بود از ازیهمراهشون بره تبر

خاله و خجالت خودش از  نبیو پر از منظور ز زیت یها

 ریز یکی دیکارش هم با نیکوچکتر یکه برا یاشکان

 کرد. یگرفت و کمکش م یبغلش رو م

 

 دختر؟ الوووو. یبا چشم باز خواب رفت_

 

 :شهیمجمع مادرش  حواسش

 جانم مامان؟_

 بهت نگفته؟ یزیچ ازیآ_



 یجور هیبرم.کاش بتونم  خوادینه،راستش اصال دلم نم_

 .گهیوقت د هی یمامان بگم که باشه برا نتیبه ز

 

 :گهیرفتن سمت آشپزخونه م نیو ح شهیبلند م مینس

هم  یخوانوادگ یچندتا مهمون ایگو شه،چونیزشت م_

 ر داشته باشه.عروسشون حضو خوادیدارن و دلشون م

 

 یرو گذارهیو آرنجش رو م کشهیدوباره دراز م ریحر

 یم دینداشت و با یبسته اش. انگار راه فرار یچشم ها

 رفت.
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رفتن سمت اتاق  نیو ح شهیآپارتمان خودش م وارد

زنگ زده بود رو  یمادرش که چند بار یخواب شماره 

 :رهیگیم

 و پسرم؟ال_

 مامان. نتیسالم ز_

 ؟یدیچرا جواب نم ییزم،کجایسالم عز_

 بودم حواسم نبود،جانم؟ کیتو تراف_

 د؟یفتیراه م یک_



امروز راه  نایاشکان ا امیمن خودم تنها م ه؟یمنظورت چ_

 .فتنیم

همراه  یریگیمنظورم واضحه دست همسرت رو م_

 خانوم هم هماهنگ کردم. میبا نس ش،یاریخودت م

 

 :گهینشسنه و آروم تر از قبل م یتخت م یرو

خوب  ادیمامان ،انگار حالش ز ارمیرو نم ریحر نباریا_

 .ستین

 

 :شهیتند م یکم نتیز

 ؟ی. مگه از رسم و رسومات خبر ندارازیامکان نداره آ_

مفصل  یعروس یو آشنا رو به بهونه  لینصف فام



 یبه بهونه  خوامیمراسم عقد. م میدعوت کن مینتونست

عروسم رو نشونشون بدم که نگن چرا  یم و دورهمانعا

 .میپسرمون زن گرفت یبرا یدزدک

 

 :فتهیم ریحر ی دهیپر یرنگ رو ادیو  کشهیم یپوف

 ی، حت ستیحالش خوب ن گمیمامان دارم م نتیز یول_

 کم مونده بود تو آسانسور از حال بره. روزید

که تو  هیاون مدت یخواب یبه خاطر استرس و ب_

سرحالش  رسمیخودم بهش م نجایا ادی. بدیبود نمارستایب

 .کنمیم

 



که نفس  یریاز حر یکه خودش هم طاقت دور ازیآ

و پس از  ادیروزهاش شده بود رو نداشت ،کوتاه م نیا

 :گهیمچش م یبه ساعت رو ینگاه مین

شام برم خونه اشون تا باهاش  یبرا دیباشه پس با_

 هماهنگ کنم.

 

و  کنهیم ی،فورا خداحافظ خوشحال از برنده شدنش نتیز

 .کنهیقطع م "منتظرتون هستم"با گفتن 
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 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 



 

 ریحر

 

 

 ریتالشم رو کردم سرحال بشم تا بتونم حر تمام

موفق  یتا حدود یباشم و خوشبختانه کم یشگیهم

 .شمیم

و  میاومد ییهوا ازیخود آ یخاطر حال من و خستگ به

 نبود. یطوالن ادیسفرمون ز جهیدر نت

 



و دارم خدا  مینشست شیپدر یمبل خونه  یرو ازیآ کنار

 ییها هیغذاها و ادو یحالم بد نشه به خاطر بو کنمیخدا م

 تو خونه. دهیچیکه پ

ازش  یا گهیو قلپ د دارمیآبم رو دوباره برم وانیل

 .ستیپاسخگو ن خورم،امایم

رو  یداشتبه سیو آروم سراغ سرو ازیسمت آ شمیم خم

 .ادیو باهام م شهیکه خوشبختانه خودش بلند م رمیگیم

مقابل  شدیکجاست اما روم نم سیسرو دونستمیاصل م در

 بلند بشم و برم عق بزنم. ییهمه چشم تنها نیا

 

 :پرسهیو م کنهیرو برام باز م سیسرو در

 حالت خوبه؟ _



 

 :دمیو آروم جواب م دمیتکون م سر

 .امیو خودم مفک کنم مسموم شدم. تو بر_

 

 .گهیم یچ نمیبب مونمیمنتظر نم گهید

 یرو شمیو خم م بندمیاز داخل شدن،در رو فورا م پس

 برد  یکه داشت آبروم رو م یو منتظر عق ییروشو

 و انگار فقط توهمش رو دارم. ستین یمونم. اما خبر یم

 

 .رونیب رمیو م زنمیبه سر و صورتم م یآب

 .کارهیلبم م یرو یتو راهرو لبخند ازیآ دنید



صورتم کنار  یشلخته شده ام رو از تو یموها نگران

 :زنهیم

بردمت  یکردم و به زور م یبه حرفت گوش م دینبا_

 دکتر.

 

 هیاندازم و راحت تر سرم رو تک یبه راهرو م ینگاه مین

 بزرگش: یبه دست ها دمیم

 نیکه حالم خوبه فقط بهم بگو ا ینیبی،م ستین یزیچ_

 ه؟ییخونه مال چه غذا تو دهیچیبو که پ

 

 :دهیسر تکون م گنگ

 چرا؟ گشنته؟_



 تو ذوق. زنهیبوش م یکم دمیپرس یجور نینه هم_

 

بو مال  قایدق فهمهیو انگار نم کشهینفس م قیبار عم چند

 مامانه. نتیامشب ز یمنو یاز غذاها کیکدوم 

 

 نبیز یدم شام کل خوانواده  دمینال یخونه م یشلوغ از

و من همچنان دارم با حالت  شنیرما مف فیخاله هم تشر

 جنگم. یم میالیتهوع خ

 

 کردیکه اظهار م الریبرم به آشپزخونه و کنار آ یم پناه

امشب نقش  ستین یازیالزمه و ن ازیحضورم کنار آ

 و بخوام تو آشپزخونه کمک کنم. فایعروس خوبه رو ا



 

حرف  نقدریبابا عروس هم ا یا یتو که باز اومد_

 گوش نکن.

 

خوش رنگ جلو دستش که داشت ساالد درست  یمویل

 :گمی،م دنشینفس کش قیعم نیو ع دارمیرو برم کردیم

 یامشب رو خواهرشوهر باز الریمرگ من آ_

امشب  خوانیوسط اون همه آدم که م تونمی.نماریدرن

 یو ه نمینه ،بش ایهستم  یقیعروس ال نندیثابت کنند بب

 لبخند بزنم.

 

 :رهیگیباال م کیال ینشونه و انگشتش رو به  خندهیم



امشب. اما  دمیپناهت م نی.باشه بشیو خوب اومد نیا_

که مامان لباست  یکن کاریچ ییخوایمراسم انعام فردا م

 شیقر و قم نیرو هم انتخاب کرده و توقع داره همچ

که دعوت کرده که  یوسط اون همه خانوم ییایب

 انگشت به دهن بمونن.

 

 مینیتو ب شتریتا بوش ب مدیرو با ناخن خراش م مویل

 :گمیو م چهیبپ

بلد  شیمامان بگه من اصال قر و قم نتینبود به ز یکی_

 ستم؟ین

 

 رو دستم: زنهیم



دختر ولش کن.  تینیتو ب یکنیرو فرو م مویل یدار_

خب خدا  یهنرها نداره ول نیاز ا ریاتفاقا بهش گفتم حر

پشتت دراومد که کم  نیبده شانس مادرشوهرت همچ

 بود بگه به تو چه عروس خودمه. مونده

 

 مویل خوامیاز ادا و اطوار چشم هاش و دوباره م خندمیم

و  رهیگیکنم که از دستم م کینزد مینیرو به ب

 جلوش: ینیس یرو گذارتشیم

و آراس کمک کن  ایاقال به مح نو،پاشویولش کن ا_

 .ننیچیدارن سفره رو م

 



رو دوباره  مویآخر ل یو لحظه  شمیاز جام بلند م یناراض

 .زنمیبهش م یو چشمک دارمیبرم

 بهتر کرده بود. یلیحالم رو خ مویل یبو جدا

 478_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 

 ریحر

 

 



 ریتالشم رو کردم سرحال بشم تا بتونم حر تمام

موفق  یتا حدود یباشم و خوشبختانه کم یشگیهم

 .شمیم

و  میاومد ییاهو ازیخود آ یخاطر حال من و خستگ به

 نبود. یطوالن ادیسفرمون ز جهیدر نت

 

و دارم خدا  مینشست شیپدر یمبل خونه  یرو ازیآ کنار

 ییها هیغذاها و ادو یحالم بد نشه به خاطر بو کنمیخدا م

 تو خونه. دهیچیکه پ

ازش  یا گهیو قلپ د دارمیآبم رو دوباره برم وانیل

 .ستیپاسخگو ن خورم،امایم



رو  یبهداشت سیو آروم سراغ سرو ازیسمت آ شمیم خم

 .ادیو باهام م شهیکه خوشبختانه خودش بلند م رمیگیم

مقابل  شدیکجاست اما روم نم سیسرو دونستمیاصل م در

 بلند بشم و برم عق بزنم. ییهمه چشم تنها نیا

 

 :پرسهیو م کنهیرو برام باز م سیسرو در

 حالت خوبه؟ _

 

 :دمیو آروم جواب م دمیتکون م سر

 .امیکنم مسموم شدم. تو برو خودم م فک_

 

 .گهیم یچ نمیبب مونمیمنتظر نم گهید



 یرو شمیو خم م بندمیاز داخل شدن،در رو فورا م پس

 برد  یکه داشت آبروم رو م یو منتظر عق ییروشو

 و انگار فقط توهمش رو دارم. ستین یمونم. اما خبر یم

 

 .رونیب رمیو م زنمیبه سر و صورتم م یآب

 .کارهیلبم م یرو یتو راهرو لبخند ازیآ دنید

صورتم کنار  یشلخته شده ام رو از تو یموها نگران

 :زنهیم

بردمت  یکردم و به زور م یبه حرفت گوش م دینبا_

 دکتر.

 



 هیاندازم و راحت تر سرم رو تک یبه راهرو م ینگاه مین

 بزرگش: یبه دست ها دمیم

 نیو اکه حالم خوبه فقط بهم بگ ینیبی،م ستین یزیچ_

 ه؟ییتو خونه مال چه غذا دهیچیبو که پ

 

 :دهیسر تکون م گنگ

 چرا؟ گشنته؟_

 تو ذوق. زنهیبوش م یکم دمیپرس یجور نینه هم_

 

بو مال  قایدق فهمهیو انگار نم کشهینفس م قیبار عم چند

 مامانه. نتیامشب ز یمنو یاز غذاها کیکدوم 

 



 نبیز یدم شام کل خوانواده  دمینال یخونه م یشلوغ از

و من همچنان دارم با حالت  شنیفرما م فیخاله هم تشر

 جنگم. یم میالیتهوع خ

 

 کردیکه اظهار م الریبرم به آشپزخونه و کنار آ یم پناه

امشب نقش  ستین یازیالزمه و ن ازیحضورم کنار آ

 و بخوام تو آشپزخونه کمک کنم. فایعروس خوبه رو ا

 

حرف  نقدریبابا عروس هم ا یا یتو که باز اومد_

 گوش نکن.

 



خوش رنگ جلو دستش که داشت ساالد درست  یمویل

 :گمی،م دنشینفس کش قیعم نیو ع دارمیرو برم کردیم

 یامشب رو خواهرشوهر باز الریمرگ من آ_

امشب  خوانیوسط اون همه آدم که م تونمی.نماریدرن

 یو ه نمینه ،بش ایهستم  یقیعروس ال نندیثابت کنند بب

 لبخند بزنم.

 

 :رهیگیباال م کیال یو انگشتش رو به نشونه  خندهیم

امشب. اما  دمیپناهت م نی.باشه بشیو خوب اومد نیا_

که مامان لباست  یکن کاریچ ییخوایمراسم انعام فردا م

 شیقر و قم نیرو هم انتخاب کرده و توقع داره همچ



که دعوت کرده که  یوسط اون همه خانوم ییایب

 انگشت به دهن بمونن.

 

 مینیتو ب شتریتا بوش ب دمیرو با ناخن خراش م ومیل

 :گمیو م چهیبپ

بلد  شیمامان بگه من اصال قر و قم نتینبود به ز یکی_

 ستم؟ین

 

 رو دستم: زنهیم

دختر ولش کن.  تینیتو ب یکنیرو فرو م مویل یدار_

خب خدا  یهنرها نداره ول نیاز ا ریاتفاقا بهش گفتم حر



تت دراومد که کم پش نیبده شانس مادرشوهرت همچ

 مونده بود بگه به تو چه عروس خودمه.

 

 مویل خوامیاز ادا و اطوار چشم هاش و دوباره م خندمیم

و  رهیگیکنم که از دستم م کینزد مینیرو به ب

 جلوش: ینیس یرو گذارتشیم

و آراس کمک کن  ایاقال به مح نو،پاشویولش کن ا_

 .ننیچیدارن سفره رو م

 

رو دوباره  مویآخر ل یو لحظه  شمیاز جام بلند م یناراض

 .زنمیبهش م یو چشمک دارمیبرم

 بهتر کرده بود. یلیحالم رو خ مویل یبو جدا



 478_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 

 ریحر

 

 

 ریتالشم رو کردم سرحال بشم تا بتونم حر تمام

موفق  یتا حدود یباشم و خوشبختانه کم یشگیهم

 .شمیم



و  میاومد ییهوا ازیخود آ ین و خستگخاطر حال م به

 نبود. یطوالن ادیسفرمون ز جهیدر نت

 

و دارم خدا  مینشست شیپدر یمبل خونه  یرو ازیآ کنار

 ییها هیغذاها و ادو یحالم بد نشه به خاطر بو کنمیخدا م

 تو خونه. دهیچیکه پ

ازش  یا گهیو قلپ د دارمیآبم رو دوباره برم وانیل

 .ستیپاسخگو ن خورم،امایم

رو  یبهداشت سیو آروم سراغ سرو ازیسمت آ شمیم خم

 .ادیو باهام م شهیکه خوشبختانه خودش بلند م رمیگیم

مقابل  شدیکجاست اما روم نم سیسرو دونستمیاصل م در

 بلند بشم و برم عق بزنم. ییهمه چشم تنها نیا



 

 :پرسهیو م کنهیرو برام باز م سیسرو در

 حالت خوبه؟ _

 

 :دمیو آروم جواب م دمیتکون م سر

 .امیفک کنم مسموم شدم. تو برو خودم م_

 

 .گهیم یچ نمیبب مونمیمنتظر نم گهید

 یرو شمیو خم م بندمیاز داخل شدن،در رو فورا م پس

 برد  یکه داشت آبروم رو م یو منتظر عق ییروشو

 و انگار فقط توهمش رو دارم. ستین یمونم. اما خبر یم

 



 .رونیب رمیو م زنمیبه سر و صورتم م یآب

 .کارهیلبم م یرو یتو راهرو لبخند ازیآ دنید

صورتم کنار  یشلخته شده ام رو از تو یموها نگران

 :زنهیم

بردمت  یکردم و به زور م یبه حرفت گوش م دینبا_

 دکتر.

 

 هیاندازم و راحت تر سرم رو تک یبه راهرو م ینگاه مین

 بزرگش: یبه دست ها دمیم

 نیحالم خوبه فقط بهم بگو ا که ینیبی،م ستین یزیچ_

 ه؟ییتو خونه مال چه غذا دهیچیبو که پ

 



 :دهیسر تکون م گنگ

 چرا؟ گشنته؟_

 تو ذوق. زنهیبوش م یکم دمیپرس یجور نینه هم_

 

بو مال  قایدق فهمهیو انگار نم کشهینفس م قیبار عم چند

 مامانه. نتیامشب ز یمنو یاز غذاها کیکدوم 

 

 نبیز یدم شام کل خوانواده  دمینال یخونه م یشلوغ از

و من همچنان دارم با حالت  شنیفرما م فیخاله هم تشر

 جنگم. یم میالیتهوع خ

 



 کردیکه اظهار م الریبرم به آشپزخونه و کنار آ یم پناه

امشب نقش  ستین یازیالزمه و ن ازیحضورم کنار آ

 و بخوام تو آشپزخونه کمک کنم. فایعروس خوبه رو ا

 

حرف  نقدریبابا عروس هم ا یا یدتو که باز اوم_

 گوش نکن.

 

خوش رنگ جلو دستش که داشت ساالد درست  یمویل

 :گمی،م دنشینفس کش قیعم نیو ع دارمیرو برم کردیم

 یامشب رو خواهرشوهر باز الریمرگ من آ_

امشب  خوانیوسط اون همه آدم که م تونمی.نماریدرن



 یو ه منینه ،بش ایهستم  یقیعروس ال نندیثابت کنند بب

 لبخند بزنم.

 

 :رهیگیباال م کیال یو انگشتش رو به نشونه  خندهیم

امشب. اما  دمیپناهت م نی.باشه بشیو خوب اومد نیا_

که مامان لباست  یکن کاریچ ییخوایمراسم انعام فردا م

 شیقر و قم نیرو هم انتخاب کرده و توقع داره همچ

که دعوت کرده که  یوسط اون همه خانوم ییایب

 شت به دهن بمونن.انگ

 

 مینیتو ب شتریتا بوش ب دمیرو با ناخن خراش م مویل

 :گمیو م چهیبپ



بلد  شیمامان بگه من اصال قر و قم نتینبود به ز یکی_

 ستم؟ین

 

 رو دستم: زنهیم

دختر ولش کن.  تینیتو ب یکنیرو فرو م مویل یدار_

خب خدا  یهنرها نداره ول نیاز ا ریاتفاقا بهش گفتم حر

پشتت دراومد که کم  نینس مادرشوهرت همچبده شا

 مونده بود بگه به تو چه عروس خودمه.

 

 مویل خوامیاز ادا و اطوار چشم هاش و دوباره م خندمیم

و  رهیگیکنم که از دستم م کینزد مینیرو به ب

 جلوش: ینیس یرو گذارتشیم



و آراس کمک کن  ایاقال به مح نو،پاشویولش کن ا_

 .ننیچیدارن سفره رو م

 

رو دوباره  مویآخر ل یو لحظه  شمیاز جام بلند م یناراض

 .زنمیبهش م یو چشمک دارمیبرم

 بهتر کرده بود. یلیحالم رو خ مویل یبو جدا

 479_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 



خوشرنگ  یدور و دراز پر از غذاها یبه سفره  رهیخ

 :ستهیا یکنارم م ازیکه آ کنمیو فقط نگاه م ستادمیا

 .ایب ؟ینیبش ییایچرا نم_

 

 پیکه ک یسفره ا یو کنار خودش رو کشهیرو م دستم

 مویدوباره ل خوامینشونتم و م یآدم نشسته، م پشیتا ک

 :نهیشیکنارم م الریبچسبونم که آ مینیرو به ب

 یزیبشقابت رو بده عروس خانوم تو عاشق کوفته تبر_

 .یبود

 



 ایدستش.خدا مدیو بشقابم رو م زنمیم یزورک یلبخند

 کردم،یرنگارنگ جلوم نگاه م یبه سفره  شتریب یهرچ

 .شدیم شتریبه عق زدن ب لمیم

 

 مینیسمت ب برمیتو دستم رو دوباره م یگرم شده  یمویل

 تا معده ام آروم بشه. کشمیو نفس م

 ازیبزرگتر آ یزن عمو ی رهیلحظه نگاه خ کی یبرا

خجالت زده  و نمیبینبود رو م ادمیکه واقعا االن اسمش 

 .نییپا ارمیدستم رو م

و  زنهیمامان پچ م نتیرو دم گوش ز یزیکه چ نمیبیم

اندازه با  یبه من م ینگاه میکه ن یمامان در حال نتیز



که زن عمو  گهیم یزیو چ دهیخنده سرش رو تکون م

 .خندهیهم م

 

خودش  یکه برا یزیاز هر چ ازیطرف هم آ نیا از

هستش  یدر حال نیو ا هگذاریمنم م یبرا یکم  زهیریم

 قاشق غذا هم نخوردم. کیکه من هنوز 

 

همون زن عمو بزرگه است  ارهیکه به روم م ینفر نیاول

 یکرد و به ترک یکه همچنان داشت به من نگاه م

جوابش رو  یبه فارس الریکه آ پرسهیم ازیاز آ یزیچ

 :دهیم

 .کنهیم یبی،حتما غر هیزیتبر یعاشق غذاها ریاتفاقا حر_



 

همه و ناچار به دروغ  یدر جواب نگاه ها زنمیم یخندلب

 :شمیمتوصل م

 نتیز هیاز شربت گل محمد یلیخ یراستش عصر_

اشتها ندارم وگرنه من  ادیمامان خوردم دلم رو زده ز

 نتیام بخصوص که مامان ز یزیتبر یعاشق غذاها

 درست کرده باشه.

 

 خوشرنگ رو یادیز یاز کوفته  یا کهیدنبال حرفم ت به

و مرتب  دنشیبه جو کنمیتو دهنم و شروع م گذارمیم

 .کشمیم قینفس عم



سفره  یرو یکه از تمام غذاها ازیبه آ شهیم میحسود

 یاز همون ساالد قای. اونم دقگهیو آخ هم نم خورهیم

خورده بودم ،چرا پس  یکه من کم مایخورده تو هواپ

 فقط من مسموم شدم.

 

مشغول خوردن و  کنمیزور نصف کوفته رو تمام م به

سفره  ونیآقا یداشت و وقت مویکه توش ل شمیم یساالد

توجه کنم به افراد دور  شتریب تونمیم کنندیم یرو خال

سفره و با خواهر کوچکتر اشکان که اسمش آرام بود 

 .شمی،همصحبت م

 پرسم، یاشکان رو ازش م احوال



و  دهیکاناپه دراز کش یاونطرف تر رو یکه کم یاشکان

واضح از همصحبت شدن با  یلی. خستادهیا کنارش ازیآ

تو صورتش نگاه  شدیچون روم نم کردمیاشکان فرار م

 کنم.

 

،منم از خداخواسته چندتا بشقاب  شنیدخترها بلند م یوقت

 سمت آشپزخونه. فتمیو راه م دارمیبرم

و کم حرف نبودم و همه اش  زیمردم گر نقدریعمرم ا به

 چه مرگمه. قایدق تمدونسیحال بدم بود که نم ریهم تقص

 

 یها ییاز دختر دا یکیو  الریو آرام و آ ایمح کنار

که قبال باهاش آشنا شده بودم،آشپزخونه رو جمع و  ازیآ



ظرف ها رو  میدار مینشست ای. من و محمیکنیجور م

بسته  خوانیچشمهام م کنمیکه حس م میکنیخشک م

و پلک  زیم یرو گذارمیلحظه سرم و م کی یبشن و برا

 رو هم. ذارمیو م هام

 

 

 

 یراو

 

رو که واقعا رنگ و  ریتا حر شهیوارد آشپزخونه م نتیز

،اما  ییرایروش اصال خوب نبود با خودش ببره تو پذ

پر از  زیم یکه سرش رو گذاشته رو نتشیبیم یوقت



که گفته بود حالش خوب  فتهیم ازیحرف آ ادیظرف 

 جلو. رهیو نگران م ستین

تو  ریکمرش ،حر یرو هگذاریکه دستش رو م نیهم

 فقط خواب بود. چارهیکه ب فهمهیو م پرهیجاش م

وقت غش نکرده  هی،نگران شدم گفتم  زمیببخش عز_

 .یباش

 

 :ستهیا یخجالت زده تو جاش م ریحر

شد  یچ هوی دونمیمامان،راستش نم کنمیخواهش م_

 خوابم برد. 

 



احوال و  ضیمر نقدریفردا ا خواستیکه دلش نم نتیز

برتش  یو با خودش م کشهیاشه،دستش رو مپژمرده ب

و  ایمح یبه غر زدن ها یتیاز آشپزخونه و اهم رونیب

 .دهی،نم گذاشتنیم ریکه سر به سر حر الریآ

 

قول  ازیاستراحت کن به آ یکم ازیاتاق آ برمتیم_

 ازت کار بکشم. نکهیدادم بهت برسم نه ا

 

 :دهیسر تکون م ریحر

 همون...م یجلو شهینه مامان زشت م یوا_

امروز پس  ی. تو مسافر بودستیاصال هم زشت ن_

 .یکه خسته باش هیعیطب



 

و از خدا خواسته باهاش  کنهینم یمخالفت گهید ریحر

که  داشتیبه زور داشت پلک هاش رو نگه م ره،چونیم

 .فتنیهم ن یرو

 

چراغ خواب رو  دیو کل کنهیدر و براش باز م نتیز

 :زنهیم

لباس عوض  یخواست جاست اگر نیچمدونت هم هم_

 .یکن

 

 :نهینش یتخت م یرو ریحر

 کردم. تتیممنون مامان اذ_



 

و با گفتن شب  بوسهیرو م شیشونیپ شهیخم م نتیز

حرف  ادی بندهی. در اتاق رو که مگذارهیتنهاش م یریبخ

سفره بهش زده بود و با  یکه رو فتهیبزرگش م یجار

 "ممکنه؟ یعنی" کنهیخودش زمزمه م

 480_پارت#

 یانطالعشطرنجرم#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 

چشم  یهرچ ازیاز بدرقه کردن مهمون ها آ پس

 . نهیبیرو نم ریحر گردونهیم



 یجلو یراحت یاندازه رو یخسته خودش رو م الریآ

 :گهیو بلند م ونیزیتلو

 .دهیوقته رفته باال خواب یلینگرد داداشه من ،خ_

 مگه باز هم حالش بد شده؟ ؟یچ_

 

بره باال که  خوادیسوال ها نگران م نیا دنیپرس نیح ازیآ

 :رهیگیجلوش رو م نتیز

راه بود  یآروم باش پسرم.حالش خوبه انگار خسته _

 .نیدراز بکشه هم یگفتم کم

 بهش سر بزنم. رمیباشه م_

 

 :کشهیدستش رو م نتیز بازم



 کمی خوامیم اطیتو ح میبر ایمزاحمش نشو. ب دهیخواب_

 باهات حرف بزنم.

 

، جلوتر  دادیشت به مکالمه اشون گوش مکه دا الریآ

 :ادیم

و بهتون  زمیریخوشرنگ م ییمنم االن سه تا چا دیبر_

 .شمیملحق م

 

 :کنهینگاهش م یاخطار نتیز

 با داداشت حرف بزنم. ییتنها خوامیم_

 



 یراحت یرفتنشون دوباره رو رونیبه ب رهیخ دینا ام الریآ

 اوردیدرم اش رو قهیو رو به باباش که داشت جل نهیشیم

 :پرسهیم

 بابا؟ یتو از موضوع بحثشون خبر دار_

 

و  نهینش یم شیکنار یراحت یرو لکسیخان ر اتابک

 :دهیجواب م

فنجون  هی. االن هم پاشو شمینه،اما مطمئنا بعدا خبردار م_

 .اریبرام ب زیاز دهن افتاده ات بر یها ییاز اون چا

 

 :شهیدوباره بلند م الریآ



 یدیفهم نکهیال که قراره بعد از ابه چشــــم .حا یا_

 .ارمیبرات م یی،دوتا فنجون چا یبه من هم بگ

 

 :گهیو بلند رو به آشپزخونه م خندهیخان م اتابک

 فضول کم داره. هیخونه  نیا یستیکه ن ییشب ها_

 

اضافه  ومدیم یبهداشت سیکه داشت از راهرو سرو آراس

 :کنهیم

که  گذارهینم بابا؟ میرو شوهر داد نیاصال مگه ما ا_

 .میرو احساس کن شیخال یجا

 



 کهیتا جواب ت کنهیصداش رو بلند م الریلحظه آ همون

 آراس رو بده: ی

 یباز حال و روز من بهتره داداش ،شما رو که کس_

سر  دیو رفت دیکرد یعروس ای دیهنوز نامزد دونهینم

 .تونیخونه زندگ

 

 :گهیلب م ریو آراس ز خندهیم صدایخان ب اتابک

صبر  دییخوا یف حساب جواب نداره. بابا هنوز محر_

 بعد نوبت من بشه؟ رهیبگ یخان داداش عروس دیکن

 



 ینگاه میو پس از ن رهیخنده اش کم کم کنار م اتابک

شده بود،  مانیبه دست که از حرفش پش ینیس الرهیبه آ

 :گهیم

نه پسرم ،با داداشت حرف بزن اگر حاال حاالها قصد _

 .میانداز یم شما رو جلو مندارن ،مراس یعروس

 

باعث  ازیآ یآراس جوابش رو بده صدا نکهیاز ا قبل

 همه برگردن سمتش: شهیم

قصد عقب انداختن مراسممون رو  چیراستش ما ه_

که  میبهتون بگ میخواستی.در واقع اون روز صبح ممینداشت

 اشکان افتاد.  یاتفاق برا نیمتاسفانه ا

 



 :دهیرو به آراس ادامه م و

 هی یهمه وقت صبر کرد نیسر جات ،ا نیهم بشتو _

 ام روش. گهید یدو هفته 

 

 :زنهیم ی،بشکن ریسر به ز یایبه مح یپس از نگاه الریآ

 ؟یچ میخب اگر هردو مراسم رو با هم برگزار کن_

 

به  رهیاندازن و هردو خ یبه هم م یبرادر نگاه دو

که از  نتی. زهینظرش چ ننیتا بب موننیپدرشون منتظر م

،  دیرس یبه نظر م یعصب یاومده بود داخل کم یوقت

 :نهینش یم ایو کنار مح ادیم



. دیریبگ ییتنها دیکه شما بتون ستین یمیتصم نیا_

 موافق باشن. دیعروس خانوم ها هم با

 481_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 

که تو  یسمت تخت رهیو م بندهیدر اتاق رو م آروم

راحت روش  ینجوریا ریروز حر هی دید یم االتشیخ

 بخوابه.

 



و نگران  دهیمامان لبخندش رو پر م نتیز یحرف ها ادی

داشته  تیاگر واقع" کنهیحدس هاش زمزمه م قتیاز حق

 "م؟یکن کاریباشه چ

و  شهیم راهنشیپ یمشغول بازکردن دکمه ها کالفه

 ریکه بدون گفتن اصل ماجرا به حر گردهیم یدنبال راه

 .ستیانگار ممکن ن یولمطمئن بشه 

 

و  کشهیشلوارکش ،نرم کنارش دراز م دنیاز پوش پس

 :زنهیبه صورت غرق خوابش پچ م رهیخ

دارم به واکنش  شتریبترسم؟ ب ایخوشحال باشم  دونمینم_

 .کنمیتو فکر م

 



تر به موضوع  قیبه سقف اتاقش عم رهیو خ زنهیم یغلت

. شهیم ادیلبش دوباره پ یو کم کم لبخند رو کنهیفکر م

که  جانشیبخوابه تا زودتر صبح بشه و ه کنهیم یسع

ترسه رو با مطمئن شدن از اون موضوع  شتریب دونستینم

 بده. انیپا

 

 

 ـــــــــــــــــ                        

 

 ریحر

 



 شمیم داریب یباشه که وقت نیلذتبخش تر از ا تونهیم یچ

 یسته جلوب یمعصوم البته با چشم ها ازیاز آ یری،تصو

 چشم هام وجود داشته باشه؟

 

بوسم  یلب هاش رو کوتاه م یرو شمیتعارف خم م یب

 .شمیو از جام بلند م

شدن امروزم جبران  داریرو با زود ب شبمیحال بد د دیبا

 کردم. یم

مهمون  شیاستراحت کنم و برگردم پ کمیشد  قرار

 .دنیمن و ند یها،چقدر بد شده که موقع خداحافظ

 بدرقه امون کنه. ادیب دیعقلش نرس گنیم االن



و آروم از اتاق  کنمیافکار لباس هام رو عوض م نیهم با

 .رونیب رمیم

صبح  میباال ،هفت و ن یطبقه  وارید یبزرگ رو ساعت

 ی،م ومدیم نییکه از پا ییصداها یول دادیرو نشون م

 .دارنیگفت اهل خونه ب

 کردم.  ینم یبیکه اصال احساس غر جالبه

که  شنومیبابا اتابک رو م یآشپزخونه صدا در یجلو

 "حدسه؟ کیفقط  نیا ای یمطمئن" گهیمتعجب م

پس بلند و پر  ستادمیفکر کنند گوش وا خواستینم دلم

 :گمیم یانرژ

 .ریسالم و صبح بخ_

 



 ینگاه میو پس از ن ادیمامان زودتر به خودش م نتیز

کرد ،جوابم رو  ینگاهم م بیعج یلیبه بابا اتابک که خ

 :دهیم

 ؟یشد داریدلم چرا اونقدر زود ب زیعز ریصبح بخ_

 

 :گمیو با خنده م رمیگیصورتم م یهام رو جلو دست

از  ادهیپ شب،انگارید یبرا دیببخش دمیخواب یلیواقعا خ_

 تهران اومده بودم.

 

و  دهیرو باالخره جواب م رمیاتابک با خنده صبح بخ بابا

 :گهیم

 . یه سرحال بشک زمیبر ییچا هیبرات  نیبش ایب_



 

 :گهیمامان فورا م نتیز

 رینده االن براش ش ییبهش چا یخال ینه آقا با معده _

 .کنمیگرم م

 

 دی.شاارمیخودم نم یاما به رو بهیعج یادیز رفتارشون

کنارشونم و  ازیبا عنوان همسر آ نکهیزده ان از ا جانیه

 .یمامان نتیمحاله ز یتو آرزو گهیم شهیهم الریآ

 

 یزود تنهامون بذاره و وقت یلیخ شهیمجبور م اتابک بابا

مامان رو  نتیز یشونیپ شهیبدون خجالت از من خم م

 یقطعا به پدرش رفته و وقت ازیکه آ فهممیم بوسهیم



که به  گهیو م بوسهیمن رو هم م فرستمیم کیبراش ال

 خونه.  ادیانعام، ناهار نم یدورهم یخاطر کارها

 

 :پرسهیناراحت م میشیمامان که تنها م نتیز با

 دخترم؟ یرو نخورد رتیچرا ش_

 

 نیرو تخم شیتا گرم کنمیم وانیرو بند دور ل دستم

 بزنم:

 .خورمیگذاشتم سرد بشه االن م _

 کنه؟یم تتیچرا؟ بوش اذ_

 

 :دمیتکون م یسر



فکر کنم  یبودم ول یمحل ریعاشق ش شهیراستش من هم_

م مزاج یخوردم کم مایتو هواپ روزیکه د یاون ساالد

 .ختهیرو بهم ر

 

 شیبا دقت نگاهم نکنه و پ یاونجور نکهیا یبرا و

شده  بمینص یخودش نگه عجب عروس نازک نارنج

. نوشمیازش م یسمت دهنم و قلپ بزرگ برمیو م وانی،ل

نگذاشتم که معده ام پسش  زیم یرو رو وانیاما هنوز ل

 سراغم. ادیو توهم عوق زدن دوباره م زنهیم

و  رهینگاه خ یتا بتونم جلو کشمیم قینفس عم چندتا

 منتظر مادر شوهرم حفظ ظاهر کنم.



 وانیل دهیمامان که انگار حالم رو خوب فهم نتیز یول

و برگ  نکیداخل س گذارهیو م دارهیرو برم ریش

 دستم: دهیم دارهیبرم نکیس یاز سبد رو یحونیر

تو  یها حونیر اد،ازیرو بو بکش حالت جا م نیا ریبگ_

 .یتهوعت رو فراموش کن شهی.باعث مخودمونه اطیح

 

رو به  حونیر اهرنگیس یزده برگ خوش بو خجالت

 دنینفس کش قیو پس از چندبار عم چسبونمیم مینیب

 :گمیم

 شهیمن هم بهیخودمم عج یحاالت برا نیا دیباور کن_

 داشتم.  یطبع سازش و بدون مشکل

 



 :ارهیم رونیب خچالیاز  یا شهیو ش شهیم بلند

 هی ازیالزم باشه همراه آ دیشا یول زمیاش عزناراحت نب_

 زمیریم یگل خونگ یدکتر.االن هم برات مربا یسر بر

،انشاهلل با  یمعروف هرب یخودم درست کردم با گل ها

بخور  ریبهشته، با پن ههیکه هواش شب ینیبیم میریهم م

 .ادیخوشت م دونمیم

 

 :دمیتکون م سر

 بود. یعال خوردم رشینظ یاز شربت ب یکه کل روزید_

 482_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#



 یآوریفائزهفاتح#

 

 

 یکه تک تک اعضا میپاک کردن یسبز مشغول

 نجایهم ا ایمح شبیفهمم د یو م شنیم داریخوانواده ب

 .دهیخواب

 

مرتب  ایسرحالن و از همه سرحال تر آراسه که مح همه

 که آروم باشه. دهیبهش تذکر م

 :دمیخنده سر تکون م با

 ه؟یچ یبرا یهمه سرحال نیا نمیبب دیبگ شده یچ_

 



تو  یپف کرده همراه فنجون چا یبا اون چشم ها الریآ

 :دهیجواب م ایمح یو به جا نهیشیدستش کنارم م

حاجت روا شدن  دیمد یخدا رو شکر بعد از مدت ها_

 و مجنونمون. یلیل نیا

  

 یزیو چون چ کنمیتک به همه اشون نگاه م تک

 :سمپریدوباره م دمینفهم

 ؟یچ یعنی نیا_

 نیکه سر راه ا یفرهاد عاشق اومد و کوه کی یعنی_

 کند. نشیریش یو مجنون بود رو برا یلیل

 

 تو بازوش: زنمیم



 .یگیم یدار یفهمم چ یاصال نم وونهید_

 

 :گهی،م خندهیکه م یدر حال آراس

 حیولش کن زن داداش خود خان داداش برات توض_

 .دهیم

 

 یو برا خندنیم ییکه سه تا نمکیفقط نگاهشون م نباریا

 پرسم. ینم یزیچ گهیسوژه ام نکنن د شتریب نکهیا

 

 یصدا نیتر نیریکه ش یدورگه ا یلحظه صدا همون

عالم تو گوشمه از پشت سرم ،خواهر و برادرش رو 

 :دهیمخاطب قرار م



ازم نخواد حق سوژه کردنش  ریکه حر دیفقط دعا کن_

 رو بذارم کف دستتون.

 

بوسه  یم قیگونه ام رو عم شهیشت سر خم مو از پ گهیم

 اندازه. یبابا اتابک م ادیو من رو 

 

عقب بکشه ،خدا رو شکر  زنمیزده اشاره م خجالت

 شدمیوگرنه آب م کننینگاهمون نم چکدومشونیه

 .زیم ریز رفتمیم

 

 :ستهیا یراست م ازیمامان آ نتیز یصدا با



درست کنم.  مرویبرات ن نیپسرم؟ بش یشد داریب_

 آورده. یتخم مرغ محل روزیبابات د

 

و  بوسهیمادرش رو هم م یشونیو محکم کنار پ رهیم ازیآ

ممکنه  نکهی. نگران از انهیشیکنار آراس م زیپشت م ادیم

 :پرسمیاون هم مثل من باشه م یحال معده 

حالت بد  شبیاصال د ؟یتو حالت تهوع ندار ازیآ_

 نشد؟

 

به  بیعج یو پس از نگاه کنهیمکث م یکم ازیآ

 :دهیمادرش سر تکون م

 نه چطور مگه؟_



تو  دمی. ترسیاز اون ساالد خورد شتریب روزیآخه تو د_

 هم حالت بد شده باشه.

 

 :رهیگیدستم رو م نگران

 مگه تو هنوز هم حالت بده؟_

 

 یحاو یگذاشتن ظرف مس نیمامان ح نتیمن ز یجا به

 :دهیتو ذوقم جواب م زنهیکه بوش فورا م مروین

به زور تونسته دو لقمه بخوره ،فکر کنم بهتره صبح _

 .مارستانیب شیببر یصبحونه ات رو خورد

 



 ریرو گرفته بودم ز حونیبهم که برگ ر رهیخ الریآ

 :گهی،م مینیب

 انگار. دهیآره رنگت هم پر ییوا_

 

 :گمیم نگران

 ده؟یجدا رنگم پر_

 

 :رهیم الریبه آ یمامان چشم غرره ا نتیز

 .یبخور یزیچ ینتونست روزیاز د زمیعز هیعیخب طب_

 

 :گهیو م شهیاز جاش بلند م ازیآ

 .میپاشو بر خورمیصبحونه نم_



 

 :نهیکه بش کشمیو دستش رو م شمیم زیخ مین

 .میرینم ییجا یرو برق ننداخت یتا اون ظرف مس_

 

 :گهیم ایو مح خندنیاز حرف دو پهلوم م همه

ناممکن  یتصور خان داداش در حال ظرف شستن کم_

 .رسهیه نظر مب

 

دوش پسر ارشدش  یمامان با خند دست رو نتیز

 :گذارهیم



مشغول خوابوندن  ریحر یوقت ستیاصال هم ناممکن ن_

 اد،یب خوادیکه مهمون م زننیزنگ م هویبچه است و 

 بند ببنده و جور خانومش رو بکشه. شیپ شهیمجبور م

 

 :گمیو م خندمیم

. به نظر یبزن یمامان الزم نبود اونقدر مثال دور ییوا_

 دنینداره فقط د یحال خوش ای شهیم ضیزن مر یمن وقت

 ییظرف شو نکیس یاون هم جلو شبندیشوهرش با پ

 .ارهیحالش رو جا م

 

 :گهیم الریو آ زننیمحکم برام کف م الریو آ ایمح



و  سمیسخن از بزرگان رو با آب طال بنو نیباشه ا ادمی_

 .واریبزنم به د

 

 بره: یاال مبرام ب یکیهم ال ایمح

مثل تو داشته باشه  یا دهیفهم هیچقدر خوبه آدم جار_

 جان. ریحر

 

لب  ریو ز کنهیخنده اما آراس مثال اخم م یفقط م ازیآ

 :گهیدم گوش برادرش م میکه بشنو یجور

مادر شوهرشون  یم،جلویقد یعروس هم عروس ها_

 .کنندیم فیتکل نییاز االن برامون تع کشنیخجالت نم

 



 :دمیجوابش رو م ایو اشاره به مح زیرو م مزنیم آروم

 ایکه مح دیبگ یدار یآراس خان اگر اعتراض دییبفرما_

 رو بدونه. فشیاز االن تکل

 اعتراض داره .. یمن ؟ نه ک_

 

خوردن  نیح ازیو آ تشیاز حالت پر از جد خندمیم

 :گهیلقمه اش م نیآخر

ظرف رو کامل برق  ناهایا میپاشو آماده شو تا بر_

 ختم.اندا

 483_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#



 یآوریفائزهفاتح#

 

 

 یو شلوغ مارستانیاصال به ب رمونیکه مس بهیعج برام

 یو وقت میشیاز شهر خارج م می. در واقع دارخورهینم

شهر  ینقطه  نیتو مرتفع تر یپارک جنگل کی یجلو

 :پرسمی،م کشهیآراس رو م کریغول پ نیماش یدست

 م؟یینجایساعت چرا ا نیتو ا_

 

به رو به رو لب  رهیخ رهیکه انگار فکرش درگ یجور

 :زنهیم

 باهات حرف بزنم. خوامیم_



 

 :دهیشدن ادامه م ادهیپ نیو ح کنهیم یمکث

 خوبه. یلیهواش خ نی،آفتاب و نب نییپا ایب_

 

صورتم  یباد خنک شمیم ادهیکه پ نیهم گفتیم راست

 .فتمیم ازیاسم خود آ یمعن ادیکه  دهیرو نوازش م

 

 :گمیو م کنمیکنارش و از پشت بغلش م رمیم

سر حرف رو باز  یچه جور یدونیشده که نم یچ_

  ؟یکن

 



سمتم و کف هر دو دستش رو دور صورتم  گردهیبرم

 :رهیگیقاب م

 انیباهات درم دیدر اصل دوتا موضوع هست که با_

 .کنندیم دایبه هم ربط پ ییجورا هیبذارم که 

 

 سراپاگوشم. بگو یعنیکه  دمیسر تکون م فقط

 کنهیبهم نگاه م قیکه دق یو در حال کشهیم یقیعم نفس

 :دهیادامه م

رو با  مونیمراسم عروس یو قبول کن یاگر اجازه بد_

 گهیدو هفته د دی. شامیکنیبرگزار م ایمراسم آراس و مح

که قرار بود  یدونی. مزیتبر نیزودتر تو هم یحت ای

 باشه. نهایزودتر از ا یلیمراسممون خ



 

آراس  یو خوشحال الریصبح آ یمنظور حرف ها ناال

بودم که بابا اتابک گفته  دهیشن ای. قبال از محفهممیرو م

پسر  یعرپس شهینم شینره سر خونه زندگ ازیتا آ

 کوچکتر رو راه بندازه. 

 یزیچ نیگفتن همچ یکه چرا برا کنمیتعجب م فقط

دختر  کیمن رو  یعنیاسترس داشته باشه؟  دیبا ازیآ

 نیهمچ کنمیگرا و مغرور شناخته که قبول نم کمال

 رو؟  یشنهادیپ

 

تو بغلش و  کشتمیکه م پرسمیسوال رو ازش م نیهم

 :دهیجواب م



باهات در  دیمعلومه که نه.گفتم که دوتا موضوع رو با_

 بود. شیکی نیبذارم.ا انیم

 

 :دهیعقب بکشم اما اجازه نم خوامیم

بگم و  یامقدمه  چیحالت و بدون ه نیبذار تو هم_

 خالص بشم.

 شیزیافتاده؟ اشکان چ ی. اتفاقمیترسون یم یدار ازیآ_

 نکنه شادان... ایشده 

 یمن برا یدید ی. آخه کیشیحسود م یالک یگیبعد م_

 استرس داشته باشم؟  نقدریجز تو ا یموضوع

 

 :گمیاندازه و م یپشت کالمش به خنده ام م حرص



استرس  شتریباشه پس همون بدون مقدمه بگو تا ب_

 .مینگرفت

 

تو چشم  رهیو خ کشهی،خودش آروم عقبم م گهینم یزیچ

 :زنهیهام لب م

حدس و گمانه اما نخواستم با  کیفقط در حد  نیالبته ا_

 ...یشوکه بش گهید یکیاز زبان  شییهوی دنیشن

 

 یکم شهیباعث م نیتو حلقم.هم ادینمونده قلبم ب یزیچ

 تند بشم:

 .یقرار بود مقدمه رو ولش کن_

 



 تو صورتم: شهیخم م شتریب

خب گفتم  ی...ول یامکان داره ...امکان داره حامله باش_

 که در حد...

 ...یچـــ_

 

 :رهیگیلبم شکل م یرو یهدف یب ی خنده

 از؟یآ یشد وونهید_

 

 "نه" یعنیکه  دهیسرش رو تکون م فقط

 :خندمیاز قبل م بلندتر



و  یکه تو ازش خبر داشته باش ستین یزیچ نیا یول_

 ...یبه من بگ ییایب

 

 فمیته ک کیکوچ میتقو یپ رهیو ذهنم م شمیخفه م هوی

و  کنمیو جلو چشمم تجسمش م بندمی،چشمهام رو م

 نبوده. یماه خبر نیکه آره... ا فهممیم

 چطور ممکنه اونقدر حواس پرت بوده باشم؟ اما 

 

 حدسه. کیفقط  نیگفتم که ا زمیعز ریحر_

 

،چشم  رهیگیورتم رو قاب مکه دوباره ص ازیآ یها دست

 . کنمیهام رو باز م



موضوع  نیمرد قبل از همسرش از ا کی یچه جور یول

 شه؟یخبر دار م

 ؟یدیرس یحدس نیتو...تو از کجا به همچ_

 484_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 

 

 :دهیو جواب م کنهینگاهم م مردد

م اولش من ؟یممکنه حامله باش دیمامان ازم پرس شبید_

رو به روم آورد و  تیعالئم و خستگ یشکه شدم اما وقت



 ادیافتادم حدسش ز رتیاخ یحال و روز هفته  ادی

 سخت نبود.

 ...یول میشیو مطمئن م مارستانیب میریاالن م البته

 

 وسط حرف زدنش: پرمیم هوی

 ...من...من و تو ...ستین یشدن نیا یول_

 

 بگم. یچ تمدونسیو در واقع نم کنهیساکتم م اخمش

 :کشهیگونه ام پس م یدست هاش رو از رو یعصب

 یعروس میو تا آخر ماه دار میمن و تو زن و شوهر_

 .میکنیم

 



. کالفه کنهیبه ذهنم خطور م دیجد زیچ کیلحظه  هر

 پوشونم: یصورتم رو با هردو دستم م

مامان  نتیکه ز ییکه من چقدر تابلوام تا جا ینیبیم_

 نیا یه بفهمه،حاال ما چه طوربعد از چند ساعت تونست

 م؟یموضوع رو پنهون کن

 .میکه نکرد ست،گناهیبه پنهون کردنش ن یازین_

 

حرف ها رو  نیا لکسیاونقدر راحت و ر نکهیا

 :کنهیم میزنه،عصبیم

 نیا یبرخورد کنم ول یمثل تو عاد تونستمیکاش منم م_

 نه تو. ادیشکم منه که باال م

 



 .کنهیفقط نگاهم م مییهویاز داد بلند و  متعجب

شدم. دست  مییهویخشم  میتسل فهممیو م امیخودم م به

 :رمیگیهاش رو م

 تیمسئول نیهمچ یمن آمادگ ازیآ یول خوامیمعذرت م_

مامان و بابام  یسخته تو رو یلیرو ندارم.خ یتیو موقع

و دو ماه نگذشته از  ینگاه کنم و بگم قبل از عروس

 عقدم حام...

 

 تو بغلش: کشتمیفم رو تمام کنم و محر دهیامون نم هیگر

 دی.شامیکنیم دایبراش پ یراه هیبا هم  ریآروم باش حر_

و  یتا بعد عروس میبگ یزیچ یاصال الزم نباشه به کس

 دینکن ما االن با هینرمال شدن اوضاع.شـــــش گر



من بابا  یشیدختر.فکر کن تو مامان م میخوشحال باش

خودمون رو به  ههیموجود کوچولو شب هی نکهیتصور ا

 به آدم. دهیم جانیخود به خود ه میاریم ایدن

 

 ای.خداکنمیو به حرف هاش فکر م ادیام بند م هیگر آروم

 .خندهیم ازیآ ههیکوچولو که شب یپسر بچه  هی

 

 .دنشید یبرا یکنیضعف م یتو هم دار نیبب_

 

 :شهیو لبخندم بزرگتر م کنمینگاه م بهش

 یو تخس باز خندهیتو م ههیکه شب کنمیفکر م نیبه ا_

 .ارهیدرم



 ؟ییخوایتو پسر م یعنی نیا_

 

 :دمیذوق سر تکون م پر

 تره. نیریش یلیدختر خ گنی...مدونمینم_

 

 :بوسهیو محکم گونه ام رو م شهیخم م هوی

 تو. ههیشب قایدق یبلور دیدختر سف هی_

 

برام لذت  گهیکه م یفکر کردن به اون دختر یحد به

 یو وقت بازهیرنگ م یم کمبخشه که استرس و ترس

 "مارستانیب میبر دیبا" کنهیاعالم م



ام  ختهیو بهم ر ریو کنار ذهن درگ دمیسر تکون م فقط

 .شمیم نیبا کمکش سوار ماش

 

 

 ـــــــــ

 

رو  یچیدلم ه یخسته است و به شدت گشنمه ول بدنم

هرج و مرج و  دنی،د میشی. وارد خونه که مخوادینم

که امروز مراسم انعام دارن و قراره  ارهیم ادمیخاله  نبیز

 ایمامان رو سربلند کنم.خدا نتیو ز امیب شیمن قر و قم

 .یچه کار سخت

 



که دکتر  یدیشن ،یباال خسته ا میبر ایب یستادیچرا ا_

 گفت. یچ

نبودم بعدا برداشت  یتو مهمون ادیهم ز شبیزشته د_

مامان رو  نتیو درضمن ز التونیفام کنندیغلط م

 شرمنده کنم. خوامینم

 

 یدور تو خونه م کیمستاصل نگاهش رو  ازیآ

 چرخونه:

برات حاضر کنه که  یزیچ کیاقال بذار به مامان بگم _

 .یبخور یبتون

 

 :کنمیاخم م فورا



 .رشینزن ز از؟یبود آ یقرارمون چ_

 

 :ارهیم نییرو پا صداش

ازش پنهون  میتونی،نم دونهیاالنش هم م نیمامان که هم_

 .میکن

 

 :شوازمونیپ ادیم الریجوابش رو بدم آ خوامیم تا

 نمیشماها؟ بگو بب دیکرد رید نقدری. چرا ادیخوش اومد_

 گفت؟ یدکتر چ

 

 :دمیرو بهش نشون م فمیک



خسته  تیخودم،معده ام به خاطر مسموم صیهمون تشخ_

 .میدارو نوشت و اومد یشده.کم کیو رفالکسش تحر

 اومدن؟ ایک

ناهارت رو بخور کم  ایدو بب نا،داداشیفعال فقط خاله ا_

 خاله. یخونه  میکنیم پورتیرو د ونیکم آقا

 

سمتش و  شمی.خم مدادینگاهش قطعا کار دستم م ینگران

 :زنمیآروم پچ م

. به کمک میشینگاهم نکن وگرنه تابلو م یاونجور_

تو برو ناهارت رو بخور تا  شهیداروها حالم حتما بهتر م

 .کنمیباال لباس هام رو عوض م رمیمن م

 485_پارت#



 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 

 

اگر  گمیو با خودم م نمیشیم یناهارخور زیپشت م خسته

 نیها بده ،هم یمهمون نجوریمامان بازهم بخواد از ا نتیز

 تهران. گردمیو برم کنمیامشب فرار م

 

قرآن خوندن بهم گفت  نیح یاول مهمون ی مهین گرچه

دوم  مهین یکنه ول میمه معرفتا به ه نمیکنار خودش بش

بهشون  ییرایننشستم و تو پذ گهید ایمح شنهادیرو به پ

 شمیکه از پس فردا م کردیکمک کردم، چون اظهار م



خانوم  نتیعروس ز ییوا گنیزن ها و م نیمحفل هم

 .رداز جاش جم نخو یدیرو د

 

 یلیخ یچادر رنگ اد،فورایکه م یبلند ی االی یصدا

 کیش یچادر مشک هیمامان با  نتیخوشگلم که امروز ز

 شییچون لباس اهدا کنمیداده بود رو سرم م هیبهم هد

 خواستمیمناسب جمع مردونه نبود و اولش م ادیز

 یکه برا یاونقدر با ذوق از زحمت یوقت ینبوشمش ول

بود گفت دلش رو  دهی،کشکردن مدل و پارچه اش  دایپ

 نشکوندم.

 پیزانو و ک یکه چند سانت باال یرنگ یمشک لباس

نداشت البته تا تمام  یچیهم که ماشاهلل ه نیبدنم بود،آست



رو  میچادر مشک هیاز بق دیشدن مراسم قرآن خوندم به تقل

 سر کردم.

 هیبق یکردن نگاه ها ییرایپذ نیمامان ح نتیهم ز یوقت

 ییبال هی"،دم گوشم گفت  دیرو من د یرو وسط مهمون

 هیآشپزخونه  میبرشو  بخشم،بلندیخودم رو نم ادیسرت ب

 "اسپند برات دود کنم

 .دمیخندیکه فقط م منم

 

و  میلباس هامون رو عوض نکرده بود چکدومیه

 جانیو ه ننمونیبب ینجوریشوهرهامون ا میخواستیم

 بگه. یقرار بود چ ازیداشتم آ

 



شوشوهامون اومدن  گهیتو آشپزخونه و م ادیکه م ایمح

 :گمیو م ستمیا ی،فورا تو جام م

سراغم  ازیدراز بکشم. آ یکم رمیخسته ام م کمیمن _

 باال هستم. دیرو گرفت بگ

 

 :ارهیراحت به روم م یلیخ الریآ

. باشه برو االن خان میدار فیما هم که درازگوش تشر_

 باال. فرستمیداداشم رو م

 

 سمتش: گردمیبرم



ها رو نوشتم به  یخواهرشوهرباز نیا یهمه  الریآ_

 کیخان داداشت  یونه خ یحسابت پس فردا که اومد

 .یبشم حظ کن یعروس

،خوبه خان داداشم  لیعروس اص گنیم نیجووون به ا_

 .یکردیم دمیتهد یکه داشت دیخودش شن

 

که با خنده  نمیبیو کنارشم آراس رو م ازی،آ گردمیبرم

 .کننینگاهمون م

چادر  فهممیرو دست شل شده ام م نهیشیکه م ازیآ دست

 ام شل گرفتم. قهیرو دم 

 

 :گهیبا خنده م آراس



 سیو گ سیگ هیکار  میومدیم رترید کمیداداش کاش _

 .دیرس یم یکش

 

 یزیو چ دهیبه گردنش م یبیدست به کمر قر عج الریآ

 ازیآ یهمه اشون حت یول فهممیکه نم گهیم یبه ترک

 .خندنیم

 :دهیادامه م یگفت یبگم چ خوامیم تا

روس ع گفتمیم کنم،داشتمیبذار خودم برات ترجمه م_

 .مینیلرزش هم بش یپا دیبا میگرفت یتهرون

 

 :گمیم خندمیکه م یحال در

 داشت. یخب چه ربط الریخدا نکشتت آ_



 

 :گهیو همزمان م شهیهم از خنده خم م خودش

 بود به نظرم. ییبا مسما یفقط جمله  دونمینم_

 

 

 *ــــــــــ

 

که داره  کنمینگاه م ازیصورت آ یبه اخم رو متعجب

و هر لحظه اخم  کنهیلباس تنم رو نگاه م وجب به وجب

 .شهیهاش کور تر م

اون همه عالم  یپارچه جلو کهیت کی نیتو با ا یعنی_

 مامانه؟ نتیانتخاب ز نیا ؟یپاشو رفت نیبش



 

نه  ایبکنه  یشوخ خوادیم نمیتا بب کنمینگاهش م متعجب

 بود. یانگار جد یول

 :نمینش یتخت م یرو ناراحت

 جمع زنونه بود؟ حواست هست که ازیآ_

لباس  نیبا ا ستیبازم قشنگ ن یبله حواسم هست.ول_

 جز من. یکس یجلو یخواب بر

 

 :دهیکه به لباس م یهیاز تشب خندمیم

مامان  نتیبه خاطر ز یدوستش نداشتم ول ادیخودمم ز_

حرف  ینجوریدر ضمن آدم با زن حامله اش ا دمشیپوش

 زنه؟یم



 

 به شکمم: شهیم رهیو با لبخند خ رنیاخماش کنار م هوی

که دکتر  یدی،شنیباش ستادهیسرپا نا ادیز دوارمیام_

 ؟ی. به مامان گفتیمراقب باش دیو با فهیگفت بدنت ضع

 

 :دمیو سر تکون م رمیگیرو ازش م نگاهم

که بهش  یگزارش الریآ ینه. وقت ییراستش رو بخوا_

از من  یزیچ گهیهمه گفت د یرو برا میداده بود

 .دینپرس

پرسه فقط چون خونه شلوغ بوده نخواسته  یم مطمئنا_

 فعال بحث رو باز کنه.



منم لباس  رونینظر رو دارم.بلند شو برو ب نیمنم هم_

 .امیهام رو عوض کنم ب

 .میریخب عوض کن با هم م_

 

نرم رو برام  یادیلباس ز پیتا ز ستمیا یبهش م پشت

 کنهیگردنم فرو م نیکه سرش رو ب نیبکشه و هم نییپا

مامان  نتیز یو پشت بندش صدا خورهیبه در م یا،تقه 

 :ادیم

 تو بچه ها؟ امیب تونمیم_

 486_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#



 یآوریفائزهفاتح#

 

 

نگاه  ازیمامان تو بغل آ نتیشوق ز یبه اشک ها رهیخ

. اگر کنهیمامانم رو م یلحظه دلم هوا کی یو برا کنمیم

 ده؟ینشون م یبهش بگم حامله ام چه واکنش بخوام

 

 د؟یبگ یبه کس یزیچ یتا بعد از عروس دییخواینم یعنی_

 

 :دهیاندازه و جواب مادرش رو م یبهم م ینگاه مین ازیآ

 راحت تره انگار. ینجوریا ریحر یندارم ول یمن مشکل_

 



 :رهیگیمن رو م یدست ها نباریمامان ا نتیز

 یلیخ یقول بد دیبا یول دیهرجور خودتون راحت_

 .یمراقب خودت باش

 

 :دهیادامه م ازیرو به آ و

مراسم  خیراجع به تار دییایمنتظرن ب نییپا نایبابات ا_

 .دیحرف بزن

 

بود رو بهشون  دهیبه ذهنم رس هویکه  یزیفکر به چ با

 :گمیم

منم  دیبر رم،شمایبگ نایتماس با مامان ا هی دیمن با _

 .امیزود م یلیخ



 

و  گهیم کیدوباره بهم تبر دنمیمامان پس از بوس نتیز

همراه پسرش که شروع کرده بود به گله کردن از 

من انتخاب کرده  یکه برا یمدل لباس یمادرش برا

از اتاق و همزمان که لباس هام رو عوض  رونیب رنی،م

به  یکه جور شمیکلمات تو ذهنم م دنیمشغول چ کنمیم

 شکه نشه. ادیمامان بگم تا ز

آورد ازش پنهون  یانگار دلم طاقت نم یچرا ول دونمینم

 کنم.

  

که امروز  یشکممه و نقطه ا یکه دستم رو یحال در

بودم رو لمس  دهیدکتر د توریتو مان یسونوگراف نیح



 یبوق ها یدر پ یپ یسپارم به صدا یو گوش م کنمیم

 کشدار.

نشونه باشه که  هی نیمامان خونه نبود؟ ممکنه ا یعنی

 به مامان بگ... دینبا

 خانوم؟ ریالو حر_

 

 :دمیو بشاش سالم م خندمیاز دستم دلخوره. م یعنی نیا

 یدر طوفان یسع شهیکه هم یمیمال مینس یسالم بر تو ا_

 .ینشون دادن خودت دار

 یلیخبر خ کی یزیریم یکه تو دار یزبون نیخدا ا ای_

 شده؟ یده،چیمهم پشتش خواب



تو ذوقم خب  یزنیبابا مامان چرا م یا_

 بابا ؟یدلتنگتونم،خوب

 خوبه؟

حنا انگار دوباره با سام  یبابات رفته خونه  میما خوب_

 دچار مشکل شدن.

 

رو نداشتم نگران عمه و سام بشم و بپرسم دوباره  وقتش

داشت خفه ام  جانیشده که دچار مشکل شدن.ه یچ

 .کردیم

مامان در  حاتیوسط توض پرمیو م کشمیم یقیعم نفس

 مشکل عمه با پسرش:مورد 



خوشحالت  دونمیخبر بهت بدم که نم هی خوامیمامان م_

بهت  نکهیبعد از ا شمیم مونیپش دونمیناراحت.م ای کنهیم

 ازت پنهون کنم. خوادیدلم نم یگفتم ول

 

تا بفهمم  زنمی. صداش مبهیبرام عج شییهویشدن  ساکت

 :یچ ایتماس قطع شده 

 مامان...الو..._

ام  دنش،بچهیشن یبرا کنمیبگو دارم خودم رو آماده م_

با  یومدیبدو بدو م یکردیکار بد م هی یوقت یکه بود

 .یدادیبهم گزارش م هیگر

 



و پچ  فتهیچشم هام به جوشش ب شهیحرفش باعث م نیا

 :زنمیم

 .میبخش یکه م یبهم قول بد دیفقط با_

 

منتظره اصل مطلب رو بهش  یعنی زنهیحرف نم یوقت

 :ایبه در زنمیم و دلم رو مبگ

 ...یشیمامان بزرگ م یمامان دار_

 

 یعنی نیو ا کنهیم ینیسنگ یپشت گوش یحت سکوتش

 از حد تصور من شکه شده. شتریب یلیخ

 :دمیم حیتوض دستپاچه



 نجایشدم حالم خوب نبود؟ ا داریصبح که ب روزید ادتهی_

بخورم و مرتب حالت تهوع داشتم  یزیهم نتونستم چ

مامان بهم شک  نتیکنارشم خسته و خواب آلود بودم،ز

 گفته ب... ازیکرده بود و به آ

 

 . شمیالل م شنومیکردنش رو که م نیف یصدا

 :زنمیو پچ م رهیگیمن هم اوج م ی هیگر

 مامان؟ا یکنیم هیچرا ...گر_

 

ه دار یصدا دارش برام تازگ ی هیبلند و گر نیه یصدا

کردنش با  هیدوباره صداش بزنم وسط گر خوامیو تا م

 :گهیم یشوق خاص



 کردمیچقدر برات دعا م یدونیه،نمیخوشحال ی هیگر_

کردم که  راتیچقدر خ یدونی. میمادرت نباش ههیکه شب

دنبال  فتمیب دیاز فردا با ؟یرابطه اتون حامله بش نیبا اول

 شکرت. اینذرهام .خدا یادا

 

و  ادیام بند م هی،گر دمیشن یکه م ییاز حرف ها متعجب

 :زنمیفقط پچ م

 مامان..._

مادر  ریحر یدونی. مگمیم کیجان دل مامان،بهت تبر_

زن  کی بیکه خدا نص هیحس نیشدن بهتر

من  یبه اندازه  ستی.خوشحالم برات که قرار نکنهیم



داستان من برات تکرار  دمیترسیم شهی.همیحسرت بکش

 .یاریبشه.هرچند انگار مثل خودم بد و

 

 :زنمیو لب م رنیگیاشکام راهشون رو م دوباره

برو به  گفتیبهم م یکیبود که انگار  نیهم یبرا_

 بگو. میمامان نس

 

 :پرسهیو سرحال تر از قبل م کشهیرو باال م شینیب

 خبر داره؟ یک گهید_

خواستم تا بعد از  ازیمامان و تو ،از آ نتیفقط ز_

 .میاریصداش رو درن یعروس

 ؟یعروس_



 

که  دمیم حیو براش توض فرستمیم رونیرو ب قمیعم نفس

 کجای زیتبر نیقرار شده مراسم دوتا برادر رو تو هم

خودش به بابا  گهیو تازه م کنهینم یبرگزار کنند. مخالفت

 .کنهیم شیو راض دهیخبر م

 

 :زنمیکردن صداش م یاز خداحافظ قبل

 مامان؟_

 جانم._

چقدر بار دلم رو سبک  یدونی. میکرد زمیسوپرا یلیخ_

 ؟یکرد



من بزرگتر بود.البته راجع به  یبرا یلیتو خ زیسوپرا_

 دیکرد یاریآب ازیکه با آقا آ یاصل موضوع و باغ گل

 .میزنیحرف م یبعدا حضور

 

که با گفتن  زنمیبراش پچ م یا دهیو چشم کش خندمیم 

فورا  میشیمجبور م"میرو گوش زنهیبابات داره زنگ م"

 .میکن یخداحافظ

 487_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#

 یآوریفائزهفاتح#

 



چشم هام دست  رینرم ز نییپا امیکه از پله ها م همزمان

 رو کنار بزنم. رشونیز یتا قرمز کشمیم

مبل  یرو ازیو کنار آ شمیم ییرایوارد پذ یسالم بلند با 

 .نمینش یدو نفره م

 :پرسهیازم م یآروم و جد ازیآ

 ؟یکرد هیچرا گر_

 

 :دمیخودش جواب م مثل

 . دمیم حیبعدا برات توض_

 

 .شهیم زیاون هم مثل من از واکنش مامان سوپرا مطمئنم

 



باغ مجلل  یشانس یلیخ یریگیپ یبعد از کل گهیم آراس

شده  یخال گهیروز د ١١ یعنیماه  نیا ٢۵ یدوستش برا

 و امروز رزروش کرده.

 

 میبزرگش کن ادیز ستین ازیکه ن دهیم شنهادیهم پ ازیآ

 ادیز یدوتا عروس یخود مهمون ها یچون به خود

 .کننیهستن و همه موافقت م

که حس  نندیچ یبرنامه ها رو م یراحت همه  اونقدر

 ی دهیمهمون هنوز نرس نیخدا داره به خاطر ا کنمیم

 .کنهیکوچولو کمکمون م

 



 کی ایسر بابا اتابک رو به من که برعکس مح آخر

 :گهیکالم هم تو بحث ها شرکت نکرده بودم م

 پس نگران نباش. زنمیخودم با آقا حامد حرف م_

 

حواسشون جمعه  نقدریکه ا کنمیته دل ازشون تشکر م از

 میقراره برگرد یک" پرسمیم ازیتو جمع از آ یو وقت

 "تهران

 :گهیمامان دلخور م نتیز

اونقدر بهت بد گذشته دخترم؟ ما که هنوز ازت  یعنی_

 میتونیرو هم م یعروس یاز کارها ی. تازه کممینشد ریس

 .میانجام بد

 



 :کنهیاضافه م الریآ

 شگاهینوبت آرا میبر دیفردا با گهیمامان درست م_

. میچقدر کار دار ییو واااا مینیو لباس عروس بب میریبگ

 ؟یبر یبذار ییخوایدوتا عروس مونده رو دستمون تو م

 فکرشم نکن. یحت

 :گمیخنده م با

 .دیشما ببخش دمیسوال پرس هیبابا من فقط _

 

مهمون  ستیشام هم بحث بحثه مراسمه و ل زیسر م یحت

 جیهو یبو ریوسط درگ نی. منم که اکنندیها رو دوره م

هستم که ظرفش رو کنار دست من  یسرخ شده ا

 گذاشتن.



 . دارهیو برش م فهمهیم ازیرو شکر آ خدا

 :زنهیدم گوشم پچ م شهیم خم

 رون؟یب میبر ییخوایم یاگر غذا رو دوست ندار_

 

 چه حرفا. یعنیکه  کنمیهام رو براش درشت م چشم

 

 شمیمطمئن م گهید دهیکه آراس آخر شام م یخبر با

 .دهینشون م داره بهم لطف یلیخدا خ

خوشحالم که از درد فرزندش داشت  یمادر یبرا شتریب

که خود شادان کرده بود  یوگرنه بعد از کار شدیآب م

 باعث شد احساس گناهم کم و کمتر بشه.

 



تا به  شهیو بلند م کنهیلب خدا رو شکر م ریاتابک ز بابا

که همون پدر شادانه زنگ بزنه و  شیمادر یپسر عمو

 امروز به هوش اومده رو بپرسه. ایکه گو یاحوال شادان

 

 ـــــــــــــ

 

باغ دوست آراس  دنیتازه از د ایآراس و مح همراه

مامان بهمون  نتیخبر ممکن رو ز نیکه بدتر میبرگشت

 .میخاله هست نبیز یشام دعوت خونه  یبرا نکهی.ادهیم

 رو نداشتم. نشونیب نیاز حال و روزم تحمل جو سنگ جدا

که انگار با دست  کردنینگاه م ازیو آبه من  یجور

 .نییپا میاشکان رو از اون پرتگاه انداخت میخودمون برد



تر از چندماه گذشته شده  یمیصم یلیخود اشکان خ البته

ازش دور شده  یلیمن خود به خود خ یول ازیبود با آ

 بودم.

 

 

 

که داره  نمیبیمامان رو م نتی،ز شمیآشپزخونه که م وارد

 .کنهیسبز خورد م ایلوب

 مامان. یخسته نباش_

 کجا رفت؟ ازی،آ زمیعز یدرمونده نباش_

بهش زنگ زده  ایگو زنهیبه اشکان سر م رهیگفت م_

 گفته کارت دارم.



 

 :زنهیاشاره به پشت سرش م_

 .یتازه دمه اگر دوست دار ییچا_

 

 :گمیفنجون م کیو پس از برداشتن  نکیسمت س رمیم

 زم؟یشما هم بر یچرا که نه،برا_

 نه گلم ،من االن خوردم._

 

 زیو رو به روش پشت م زمیریکمرنگ م یلیرو خ ییچا

 .نمیشیم یناهار خور

 



رو  مییبه حرکت دستش آروم آروم دارم چا رهیخ

 :زنهیکه آروم صدام م خورمیم

 جان؟ ریحر_

 بله مامان؟_

 ازت بکنم. یخواهش هی خوامیم_

 

 خواهشش مردده. یچرا برا نمیتا بب کنمینگاهش م منتظر

 یاهایاندازه تو سبد لوب یتو دستش رو کالفه م یچاقو

 :زنهیخورد شده و آروم لب م

از دست خواهرم ناراحت نباش،رفتارش رو به دل _

 ازش. یدور باش یکنیم یسع دونمی.مرینگ

 



انکار کنم،البته که  یالک خوامیندارم بزنم. نم یحرف

 وش رو ندارم.دوپهل یخودش و حرف ها یحوصله 

 

 :دهیو ادامه م رهیگیرو م دستم

. دهیرو کش ازیزحمت آ شتریداره.از من ب یدل مهربون_

پسرش شده اون هم  یباعث زندگ ازیآ کنهیفقط فکر م

 ...دو بار.یبرا

 

 ساکت باشم: تونمینم گهید

 مامان؟ نتیز دیکنیفکر م یشما چ_

 488_پارت#

 یرمانطالعشطرنج#



 یآوریفائزهفاتح#

 

 

 :دهیمکث جواب م بدون

 ی هیمطمئنم، سر قض کنهیداره اشتباه م نکهیمن از ا_

گفتم که  یخواستگار یشادان هم قبل از رفتنشون برا

بودم که شادان نگاهش  دهیعجله نکنند.چون من بارها د

بهم اخطار  یگفت پسرم عاشق شده و حت ی.ولازهیآ هیپ

 شالیدر نظر گرفتم خ ازیآ یداد که اگر شادان رو برا

 کیخودش هم  یعنی نیکنم. ا رونیرو از سرم ب

 دونست. یم ییزهایچ



تمام خواهرم به حسابم  کسالیشد که  ینجوریا آخرشم

 .یگیاون هم تو عالم همسا اوردین

 

 :زنهیم یآروم لبخند

. اون همه ستیتو دلش ن یچیه ازمیآ ریحر یدونیم_

آخرش هم خودش رفت  یرو بهش روا داشتن ول یناحق

رو از نو بست. اونقدر رفت  شیاشکان و بند برادر شیپ

 کردیکه نگاهش هم نم یخاله ا یو آمد کرد تو خونه 

کرد کدورت خوانواده ها کمرنگ و کمرنگ  یتا کار

 میمستق ریاش غ هتر بشه درست مثل االن که خال

سر سفره اش  رهیو م دهینم تیاهم یول کنهیم نشینفر



 ی...مزدیراجع بهت حرف م الریکه آ لی.اون اوانهیشیم

 .دمیترس

 

از دستم دلخور نباش  یعنیکه  ارهیبه دستم م یفشار

 :دهیو ادامه م زنمیبهش م یبحث گذشته است. لبخند

 یکه تو چشمها یبا اشکان و عالقه ا تیاز دوست یوقت_

شادان  ی هیکه نکنه قض دمیبرام گفت ،ترس دهید ازیآ

تو  الریآ یروسدوباره تکرار بشه.چند روز قبل از ع

و  دیکش شیکه خواهرم بحثت رو پ مینشسته بود اطیح

در راهه و ممکنه  یخوب یخبرها گهیگفت که آرزو م

 ییدلش بده. گفت که با دا به یتکون هیاشکان بخواد 

و  دیسر رس ازیدختره هم حرف زده و همون لحظه آ



 یکه خاله اش داشت از عکس تو که تو گوش دیشن

 شناختمی. پسرم رو مکنهیم فیبرام توص دهیاشکان د

از تهران برگشته بود و حالش اصال  شدیم یهفته ا کی،

شده. اون روز  یبهم رسونده بود که چ الریخوب نبود.آ

و رک بهش  ستادیخاله اش وا یبار تو رو نیاول یبرا

گفت که فکر تو رو از سر خودش و پسرش بندازه 

رار و مدارت رو وقته که باهاش ق یلیچون تو خ رونیب

 .دیهست یهم جد یلیو خ یگذاشت

 

رو زده بودم،ضعف  دشیاون روزا که ق ادیبا  داشتم

 یحال اون موقعش که خوب نبوده ول یبرا کردمیم



بخوام  شهیمامان باعث م نتیآخر ز یحرف ها دنیشن

 فصل خوب کتکش بزنم. کیبرم 

 

 اندازه: یمامان رو به خنده م نتیشک زده ام ز ی افهیق

کرده  یاحترام یباهاش قهر کردم که به خاله اش ب_

خب  یرو دوست داره ول ازیآ دونمیکه م یبود. خاله ا

اتفاق اون روز  یهم برا کباریاز دستش دلخوره که 

تو رو مسبب اون رفتار  اناینکرده و اح یازش عذرخواه

 نیهم ی. برادونهیپسرش م یو مسلما حال بد روح ازیآ

 . دهیخوش بهت نشون نم یرو

 

 



ازش  ازیآ نکهیمامان جون ا نتیبگم ز خوامیم

دادن  ادیخودتون در  ینکرده به خاطر کوتاه یعذرخواه

مورد به پسر بزرگتونه و در واقع اون اصال بلد  کی نیا

خب به موقع زبونم رو  یعذر بخواد ول یاز کس ستین

 محسوب نشه. یادب یوقت ب کیکه  کنمیکنترل م

 

که رفتار خواهرم برات قابل  ها رو بهت گفتم نیا_

هضم باشه و مطمئنم به مرور زمان و شناختنت خودش 

 .ادیکوتاه م

 

که براش مهمه به خواهر بزرگترش احترام بذارم  دونمیم

 :گمیو م دمیتکون م ی،پس سر



خاله با تمام اخم و تخمش بزرگتر  نبیز دینگران نباش_

نگه  شهیو من احترامشون رو هم ادیمن به حساب م

که از دل  زنمیهم حرف م ازیفرصت با آ کی.تو دارمیم

 .ارهیخاله اش در ب

 ه؟یخوب یجا د؟یدیشد باغ رو د ی. چیکنیم یکار خوب_

 

 :دمیجواب م نکیبلند شدن و رفتن سمت س نیح

مرتب به نظر  زیبود و همه چ یزیتر و تم یراستش جا_

.فقط من نتونستم برم به قسمت آشپزخونه و ومدیم

 بوده. یعال زیهمه چ گفتیم ایمح یرانش ولرستو

کرده  دایرو پ شگاهیهم گفت آرا الریخدا رو شکر. آ_

 . واسه لباس عروس هم...دیسر بزن دیفردا بر دیو با



 

 :گمیو با ذوق م نمیشیکنارش م دوباره 

 یلباس مامانم رو بپوشم. البته کم خوامیراستش من م_

خب من از  یبدم اندازه هاش رو درست کنن ول دیبا

 آرزو رو داشتم. نیدور ا یسال ها

 

 :زنهیم یلبخند

. شهیمامانت م ههی،انشاهلل بختت هم شب یهم عال یلیخ_

 ها... یمیخب قد یخرافاته ول زایچ نیا دونمیالبته م

 

من " کنهیکه اعالم م چهیپیتو خونه م الریآ یصدا هوی

 "برگشتم
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 یرفتار خودش عقب م ریکه تحت تاث شهیهم برعکس

و دو طرف  شمیخم م نباری،ا دادمیو فقط سالم م ستادمیا

 بوسم. یخاله رو م نتیصورت ز

اومده و  شیبراشون پ یکار هی مانیآرزو و پ ایگو

 برگشته بودن تهران.

گذاشتن به احترام  ییرایکه کنار پذ یراحت یرو اشکان

ناچار  شهیهمه تمام م یها یاحوالپرس یما نشسته. وقت



 یلیبه رنگ و روش که خ رهیو خ ستمیا یکنارش م

 :پرسمیبهتر شده بود ،حالش رو م

که  ازیبه آ ینگاه میو پس از ن کنهینگاهم م یکم_

 :دهیکنارش نشسته بود ،سر تکون م قایو دق یراحت یرو

 بهترم. یلیخانوم خ ریشما حر یها یاز احوالپرس_

 

پاهام  یاندازم و کنارش رو یم نییسرم رو پا ناراحت

 :نمینش یم

 اشکان ...اما... دمیپرس یم ازیهر روز حالت رو از آ_

 

 :کنهیو آروم حرفم رو قطع م شهیخم م یکم



کردم الزم  کیکوچ یگله  هیشـــش دختر من _

 .میزنیبعدا حرف م هیگر ریز یباز بزن ستین

 

 برام. بهیعج یادیکه ز کنندیرد و بدل م ازیبا آ یلبخند

 

 رهیکه دنبال خاله اش م الریاز آ تیو به تبع شمیم بلند

که بهشون کمک کنم و  فتمیسمت آشپزخونه ،منم راه م

رو به خاطر مادر  بیو غر بیعج یخاله  نیدل ا

 .ارمیشوهرم به دست ب

 

 ازیبهتر شده بود با آ یلیخانوم خ نبیکه رفتار ز دمیدیم

وقت  یوقت و ب یرفت و آمد ها نیهم ا نباریو انگار ا



و  نهیخاله اش ،کارساز بوده و ک یبه خونه  ازیآ

 بره. یم شورهیکدورتش رو داره م

 

 

برادر کوچکترش  مانیو ا ازیاز شام اشکان از آ بعد

 یو کم نهیبنش لچریو یکمکش کنند که رو خوادیم

 تا هوا بخوره. اطیببرنش تو ح

 

داخل،به بهونه  گردهیبرم یبعد از مدت کوتاه مانیا یوقت

 .شمیبراشون،بهشون ملحق م ییبردن چا ی

 



به  المیو خ زننیکه آروم دارن با هم حرف م نمشونیبیم

 .نشونیآرامش ب دنیاز د شهیراحت م یبیطرز عج

 

 :کنمیو صدام رو بلند م فتمیم راه

 هویلب سوز و خوشرنگ خواسته که  ییدلش چا یک_

 شتون؟یپ امیبه دست ب ینیبه من الهام شد س

 

رو از دستم  ینیو س ادیدو قدم مونده بهشون برسم ،م ازیآ

 :رهیگیم

 خانوم. ریبه به دستت درد نکنه حر_

 



و  دمیبهش نم یاشکان جواب ی رهیخاطر نگاه خ به

 :پرسمیم

 د؟یزدیحرف م یراجع به چ نمیبب دیبگ_

 

 :رهیگیم ازیرو از دست آ ییفنجون چا اشکان

 نشیاز تدو یادیز زی. چدمونیجد لمیدر مورد اکران ف_

 کنه. لشینمونده بود که سپردم پارسا تکم

 

 اندازم: یرو باال م ابروهام

 .یچه خبر خوب_

 



 میو پس از ن خورهیزنگ م ازیآ یلحظه گوش همون

 :گهیم یگوش یبه صفحه  ینگاه

،االن  دارهیش رو ندم دست برنمتا جواب نیاوه ا_

 .گردمیبرم

 

 .شهیازمون دور م یجواب دادن تماس کم نیو ح گهیم

بگم  یزیچ نکهیقبل از ا یسمت اشکان ول گردمیبرم

 :زنهی،لب م

پروژه  نیذوق و شوق اول یمن همون اشکانم که با کل_

. پس لطفا نذار ریحر میرو باهم شروع کرد مونیکار ی

دچار  مونیاومده باعث بشه دوست شیاتفاقات پ نیا



 یپروژه  یاز االن آماده  خوامیمشکل بشه و ازت م

 .هینترنتیپخش ا الهیسر ینیم کیکه  یباش یبعد

 

 :پرسهیکه پس از چند لحظه م کنمینگاهش م فقط

 ؟یکنیفکر م یدار یبه چ_

 

ابروم  مونیکار یمکالمه  نیاول ادیو به  زنمیم یلبخند

 :دمیرو باال م

 نیا یاعالم کنم که آماده  یچه جور نکهیبه ا_

 هستم. یهمکار

 



و سر تکون  خندهیاون روز رو که م ادشهیاون هم  انگار

 :دهیم

 م؟یگذاشت یهم م یبرا یچه کالس کار ادتهی_

 

 د؟یخندیم دیدار یبه چ_

 

 :ازیسمت آ گردمیبرم

که  ییو کالس کار تیاز خود راض یپسرخاله  نیبه ا_

 بوده. لمیهمه اش ف کنهیتازه داره اعتراف م

 

 :کنهیاعتراض م اشکان



کالس  دونندیکردم؟ همه م یاعتراف نیهمچ یمن ک_

 باال بوده. شهیمن هم یکار

 

و  رهیگیشده رو از دستش م یفنجون خال شهیخم م ازیآ

 :گهیم لکسیر

پسر  دونندیمورد رو باهاش موافقم چون همه م هی نیا_

 منه. یخاله 

 

 یکنترل کنم و اشکان سر تونمیبلندم رو نم ی خنده

 :دهیتکون م

 نیبودن ا یکاله قرمز یپسرخاله  گهیاره راست م_

 موهبت ها رو هم داره.



 

قهقه ام  یکه صدا رمیگیدهنم رو م یبه زور جلو نباریا

آروم  ازیخونه نرسه و آبروم نره که آ یبه گوش اهال

 تو بازوم: کوبهیم

 .یباشم توهم سروناز یاگر من کاله قرمز_

 

رو  یشینما یو پس از چندتا سرفه  ادیبند م هویام  خنده

 :گمیبه اشکان م

 ها پسرخاله. ینداد یلقبا داد نیبه شوهر من از ا گهید_

 



داخل و  میگردیباهم برم یخنده و شوخ یاز کل بعد

که اونا هم  گهیخونه م ینگاه اهال یتعجب و خوشحال

 دوپسرخاله رو احساس کردن. نیهمون آرامش ب
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 بخوابم. تونمیکه نم رهیاونقدر درگ ذهنم

 یبیسمت تراس. هوا به طرز عج رمیو م شمیبلند م آروم

 بود. میخنک و مال

 



دستم رو  از،یرنگ تراس اتاق آ دیبه در سف هیتک

بهش فکر  یوقت کنمیشکمم و حس م یرو گذارمیم

 نیاز ا یمیلبته ممکنه بخش عظو ا ترسمیم شتریب کنمیم

 باشه که دارم. یجانیترس ه

رو دست انداختم که هنوز نرفته سر خونه  یال چقدر

بهم  یحامله شده.حاال فکر کن بفهمه چ شونیزندگ

 .گهیم

 

 نمشیبیو م گردمیپشت سرم ،برم یحس حضور گرم با

که عاشقشون بودم داره  یشلخته ا یکه با اون موها

 .کنهینگاهم م

 کردم؟ دارتیب_



بدون تو خوابم  گهیمنم که د نی.استیتو ن ریتقص_

 .برهینم

 

خش دار که از  یجذابش کنار اون صدا یحرف ها نیا

و دست  برهیهمون اول نقطه ضعفم بود ،رسما ازم دل م

 بهش. چسبمیهام رو دور کمرش قفل و مثل کنه م

که دم گوشم آروم  کشمیاش رو نفس م نهیعطر س قیعم

 :گهیم

 یاز زن ها به بو یچه خوبه که تو مثل بعض ریحر_

 .یستیشوهرت حساس ن

 



عق  یو ادا کشمیخودم رو عقب م هویو  خندمیم بدجنس

 :ارمیزدن درم

 ؟یدیکش شیچرا بحثش رو پ ازیآ ییوا_

 

کنارش بزنم برم سمت  خوامیو م زنمیم یعق دوباره

 گردونهیو برم م رهیگیکه دو طرف بازوم رو م ییدستشو

 اش: نهیرو س

 ؟یکن اهیشهر رو س نیزغال فروش ا ییخوایدختر تو م_

 یازم دور ش گذاشتمیهم بود نم ینجوریدر ضمن اگر ا

 .یاریاگر روم باال ب یحت

 



که از  یتا بتونم نگاهش کنم و سوال رمیگیرو باال م سرم

 :ارمیرو به زبون م کردیم تمیداشت اذ روزید

من  ینزغال فروش شما هم بهتره بدو یخب پس آقا_

و بهم بگو اون روز  کنمیرو م تیوقته دارم شاگرد یلیخ

 یو محسن رو نشونت دادم گفت یال یکه عکس بچه 

چه دست  یدونستی،م شهیم یما چه شکل یفکر کن بچه 

که ممکنه حامله بشم  یزدیو حدس م یبه آب داد یگل

 درسته؟

 

و آخر سر  چرخونهینگاهش رو تو اطرافمون م یکم

 :کشهیم یپوف



نقشه اش رو  یبذار از اول بگم که فکر نکن ن،یبب_

داشتم. اون شب من تو رو بردم تو اون خونه که فقط 

 ینگاهت کنم.ول ریدل س کیو  میکنار هم باش

و تو اون لحظات اونقدر  ارمیخب...نتونستم جلوت دووم ب

مواظب  دیبا دونستمیسرخوش بودم که اصال نم

. به کل همه شد یچ یدونیباشم.فرداش هم که خودت م

 رفت و... ادمونی یچ

 

کامل و جامعش .رو نک پاهام بلند  حاتیاز توض خندمیم

حرف زدنش رو خاموش  یمحکم یو با بوسه  شمیم

 .کنمیم

 



 :گمیم دنیاز عقب کش پس

از  یرینظ یب ی هیکوچولو هد نیقانع شدم.انگار ا_

که  یطرف خداست و البته مطمئنم اون همه دعا و نذر

 نبوده. ریتاث یب هیهد نیمامان کرده هم تو گرفتن ا

 

 بوسهیشونه و گردنم رو م نیب ییجا شهیو خم م خندهیم

 :زنهیو پچ م

رو جلو چشم  یکه کل زندگ یبود یخوشرنگ ریحر_

که انگار تا قبل از اومدن تو  ی.جوریو رو کرد ریهام ز

 .دمید یرو وارونه م ایدن

 



من عاشقش ،مثل  یها تو چشم رهیو خ زنمیم عقبش

 :دمیخودش پچ مانند جوابش رو م

همون باد خنک دم صبح )اشاره به  ههیو تو هم شب_

 ادشیو  یانداخت انیو به جر ریحر نی( اازیاسم آ یمعن

کردن و ...عاشق شدن رو اون هم به  یزندگ یداد

که از  یسیخ یحالت ممکن با اون بوسه ها نیتر نیریش

 انداخت. یهمون اول دلم رو به تکاپو م

 

 شهیو خم م رمیبگ یبعد از نطق بلند باالم نفس دهینم اجازه

 .بندهیم ینیریش یسیراه نفسم رو با خ

 

 

 



 یشطرنج یریطالع نامعلوم با تصو کیما در  ی همه

رو کنار  رمونیو چه خوب که مس میکنیم یزندگ میدار

و  میکن یون داره طو دوستم میکه دوستش دار یاون

 .مینامعلوممون رو به معلوم برسون
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