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 خدا داشت    ی شهیکه هم ی.کار کردیتحمل م دیبا یول شهی...مثل همکردیاش دردم نهیس ی قفسه

    شهیمثل هم یهم فشار داد .دوست داشت عربده بزند ،داد بزند ول ی.چشامنش را رو دادیم انجام

 اراسته و   یبیبه خود نگاه کرد .  ت نهیدر ا گهیرفت بار د نهیا یولوو با وقار از جا بلند شد و ج نیمت

   یقفسه   یگذاشت و با دست کم زیم یبرداشت و به خود زد و دوباره رو یعطر زیم ی.از روکیش

 درد شد و به سمت تخت رفت و   خالیبود . ب دهیدرد  امانش را بر  نیا گریاش  را ماساژ داد د نهیس

 نهار    زیم یامد و رو نییپله ها پا یاش را برداشت و از اتاق خارج شد و ارام و با تعلل از رو یباران

 مرمر   یبه سمت در رفت و از ان خارج شد و از پله ها یحرف چیه یپول گذاشت و ب یمقدار یخور

 ارک بود  پ نگیکه مقابل درب پارک یا نیشمشاد ها رد شد و به سمت ماش نیامد و  از ب نییپا رنگ

 را باز کرد .      نیاش دراورد و درب ماش یباران بیرا از ج جیسو دیرس نیبه در ماش یرفت وقت 

 انگار   یو اسامن هم ابر سیاز باران خ اطیزمستان را داشت .کف ح یهوا رسما یبود ول زییپا اواسط

 .سوار  شودیرسد است زمستان چقدر رسد م نقدریکه ا زییپا گفتندیداشت باز هم ببارد .همه م دوست

 را   لشیجا مانده بود برداشت و بازش کرد و موبا شبیرا که از د فشیعقب ک یشد و از صندل نیماش

    نیا یچه افراد دانستیخواندنشان را نداشت چون م یداشت حال و حوصله  امکیپ 12اورد  در

 را روشن    نیرد انداخت و بعد از باز کردن در ماشداشبو یرا رو یها را ارسال کرده اند .گوش امکیپ

 داشت .     دیسف ییو بزرگ که منا ییالیو یبه خانه کرد خانه ا یخ ج ارشد .نگاه نگیکرد و ازپارک 

 وقت عادت     چیخانه دست برداشت و به سمت محل کارش حرکت کرد .ه ینگاه کردن به منا از
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 خاطر   نیبه هم یخفه و گرم بود و او از گرما فرار نیماش یگوش کند.هوا یکیموز نیدرماش نداشت

 به   شهیادامه داد .مثل هم یبا دستش ساخت و به رانندگ یرسش ستون یاورد برا نییپنجره را پا یکم

   یتوجه به مردم از کنارشان رد شد و جلو یو او ب کردندیهمه با تعجب به او نگاه م نشیماش خاطر

 زنگ خورد .هامنطور که داشت دنده عقب   لشیاش پارک کند که موبا یشگیهم یخواست جا رشکت

 گرفت برداشت و گفت:بله؟                                   یم 

                           

 سالمت کجا رفت باز تو...                                    _ 

 وسط حرفش و گفت:کارتو بگو حال ندارم .                           دیپر 

 .                    یبدم تا ادم بش ادی ییزایچ هیبهت  دینبود نبا ادمی دیببخش_ 

 قطع کنم .                  ای یگیعقب برداشت و گفت:کارتو م یرا از صندل فشیک 

 ؟      نشیگز یبرا یایم یاستخدام  اومدن ک یبرا یرس هی؟ ییاز دست تو ....پوووفف کجا یوا_ 

 را قفل کرد وگفت:فعال                                  نیدرب ماش 

 کند به  چشیسوال پ یکس ایجواب پس بدهد  یوقت دوست نداشت به کس چیرا قطع کرد ه یگوش و

   دنشیاستوار و محکم وارد ساختامن شد .نگهبان با د یها قدم با.¥جواب قطع کرد  یب نیهم خاطر

    یبلند شدو به او سالم کرد و او فقط به تکان دادن رس اکتفا کرد .وارد اسانسور شد و طبقه  عیرس

 در عامقش هم خشونت  یکه حت یعسل_اسانسور به خود نگاه کرد .چشامن سبز  ی نهییرا زد . در ا26

 شود .      انیمنا شرتیتر کرد تا خشونت در چهر اش ب ظیاخمش را غل زدیموج م انهیوحش یخو و
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 زنگ  یزنگ و باال دیسوخته کل یتعلل به سمت در رشکت رفت کنار در قهوا یاسانسور باز شد و ب در

  دینکش هی.زنگ را زد و به چند ثان اینوشته بود:رشکت طراحان و مهندسان تان شیکوچک که رو ییتابلو

 طبق عادت جواب       زی.. و اون دییتا کمر خم شد و گفت :سالم ..بفرما یدر باز شد .ابدارچ که

  یکه برا یبودند و افراد ستادهیمندان امتام کار شدی.حرکت کرد به سمت  شدفرت .از سالن که رد م نداد

 توجه به ادم ها به سمت دفرت رفت از   یو او ب ستادندیاز ان ها ا تیامده بودن هم به تبع استخدام

 توجه به او از  یبود .ب ستادهیا تیریکنار دفرت مد ظیغل یشیبه چشم خورد که با ارا نوسیافراد ژ نیب

 گفت و به سمت  یتر هم شد لعنت یعصب نوسیژ دنیبود باد یرد و وارد دفرت شد .ازصبح  عصب کنارش

   یزنگ زد و ب یبه منش استشیر زیو نشسنت پشت م زیم یرو فیرفت بعد از گذاشنت ک استیر زیم

 رو رد کن بره  .                            نوسیگفت: اون ژ یمکث چیه 

                                    بگم بهشون ؟     یچ_ 

 بگو بره رده کارش .                                دونمیمن چه م_ 
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 در اورد و با فندک     زشیم یرا از کشو  گاریگفت و قطع کرد.پاکت س یاز ترس چشم ارام یمنش

 متام نشده بود  گارشیداد س رونیمکث دود را ب یزد، با کم گاریبه س یروشن کرد و پک محکم مارکش

 باهات حرف بزنم ...       خوامیم ای....ب رونیب ای:بگفتیکه بلند بلند م دیرا شن نوسیژ یکه صدا 

 فشار داد و به سمت در رفت و در را با     یگاریرا داخل جاس گاریشده بود با اخم س یبرزخ گرید

 دستش را از دست   نوسیچه خربه هان؟ ژ نجایگفت:ا یو به منش نوسیباز کرد و زل زد به ژ خشونت

     یعصب نقدری؟چرا ا شدهیو گفت:چ ستادیاش ا نهیبه س نهیو س دیکش رونیو حساب رس ب یمنش

 بهم تو    ای نیاورد و گفت:بب نییپا یرا کم شیخوام ابروتو بربم نامرد؟ صدا یم یفک کرد هان؟نکنه

 بر...                        یکار مندات م یابرو تو جولو ای یدیرشکتت کار م 

 لبش را پاک کرد و   یمتوم نشده طمع خون را در دهانش حس کرد .با دست گوشه  نوسیژ ی جمله

 خوب گوش کن                                  سییگفت:جناب ر 

 اگه   یاگه ...حت یرد کارت و حت یریبلند گفت:تو خوب گوش کن م تیوسط حرفش و با عصبان دیپر

    دیلرزیاز ترس به خود م نوسی؟ژیدیبلند تر گفت:فهم ییا.و با صد یبردار یایافتاد من نجایا کالتم

 بله مفهوم است وبعد بدون مکث  از رشکت خارج شد .همه    یعنیتکان داد که  یرا به سخت رسش

 رسکارتون .و   دیکم کردن نگاها گفت:بر یبرا  زیو او  ن کردندیترسان و متعجب به او نگاه م کارمندان
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 قرص     شیبارون بیاعصابش از ج نیتسک یمشغول شدند.به دفرت برگشت برا یبه کار عیرس همه

 گفت:شهاب     هیدر باز شد و بعد چند ثان قهیرا برداشت و بدون اب خورد .بعد چند دق ارامبخش

 .                                    ایاعصاب ندارم برو بعدا ب 

   دونمیپر بود هان؟اخر رسهم م نقدریچرا توپش ا  نوسیژ نیبا اخم به سمتش رفت و گفت:ا شهاب

 .                                 یدیکارات به باد م نیرسرشکتو با ا 

 بلند گفت:خوب که      ییکار ساز نبود و با صدا یکه از کوره در نرود ول دیکش قینفس عم چند

 به   ی...شهاب دست یمبون یواستپرتوس فداکارو خ ی.خودت شد خرمیگفتم که سهم تورو م ؟بهتیچ

     یلطفا ...لطفا مسائل خصوص یدخالت کنم ...ول تیتو زندگ خوامیو گفت :من من دیکش شیموها

 ...رضا لطفااا                                  اریتو رشکت ن تیزندگ 
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 گذاشت و از اتاق   زیم یپرونده را رو یکرسیزد و  شیبه موها ینزد و شهاب دوباره چنگ یحرف رضا

  زیبا م یمشک یاش رفت و نشست . اتاق کارش را دوست داشت .توس یشد .رضا به سمت صندل خارج

 زنگ زد ،بعد  یفشار اورد و به منش یمهامن .بادست به چشمش کم یبرا یکار و چهار مبل راحت بزگ

 رن ؟           بفرستشون تو ...چند نف یکی یکی:س،گفتیی: بله جناب ریجمله  دنیاز شن 

 نفر                                          20حدودا _ 

 .                                     یو گفت:اوک دیکش یپوف 

 باال داد  یینفر وارد شود .دخرت با ناز و عشوه وارد شد ورضا ابرو نیبعد قطع کرد و منتظر ماند تا اول و

 توجه به او گفت:اسم؟        ی.دخرت تا نشست گفت:سالممم.رضا ب ندیمنتظر شد تا دخرت بنش و

                                ؟یکه انجام.داد ییمدرکت؟پروژه ها 

  ی...نه پروژه ا یمعامر سانسی..ل یومرثیک بایامد گفت:فر رونیاز شک ب یمکث کرد و وقت یکم دخرت

 زد و گفت:اون    یانجام بدم .رضالبخند کج یکه کار دمیالزم ند یعنیندادم .با فخر ادامه داد: انجام

 به      ازیاستخدام ن یدارم که برا یمغرورانه زد و گفت:چون پول اونقدر یلبخند بایچرا؟ فر وقت

 روشن کرد و کنج لبش گذاشت و     یگارینداشته باشم .رضا س یانجام شده و رزومه کار یپروژها

         چیاو ه یزد ،چون برا یخود پوزخند یجمله  نیلش به ا.و در د یا بندهی:واقعا فرگفت

 رضا لذت   یکه انگار از جمله  بایگذراندن وقت با انها بود .فر ینداشت و فقط برا یتیجذاب  یدخرت

  یخند شیرضا صدات کنم .رضا ن تونمیرضا ....اممم م ی...راست گنیزد و گفت:همه بهم م یلبخند برده
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 بگم   خواستمیتکان داد وادامه داد:م یرس بایو گفت:البته ...فر دیدخرت خند یو در دلش به سادگ زد

 تضاد ها    نیکرد . هم ی.رضا با اخم خنده ا میش کیرش میتونیم یدارم باهات کار کنم .حت دوست

      معامر  یول خوامیمن کیمکث کردو گفت:نه نه اشتباه نکن ...من رش ی.کم کردندیم جذابش

 ؟                                           یچرا ....هست 

 تر شد وگفت:فعال اسمت رفت تو   یزد و گفت :باشه قبول !رضا جد یلبخند یدمغ شد ول یکم بایفر

    شیبه رو یدلخور شد ول بایاول رو قبول شدن برو تا بهت زنگ بزنم .فر یکه مرحله ییکسا ستیل

    بای.فر مونهیما فقط اسم تو م ستیکه رضا گفت:البته ل رفتیرا برداشت و داشت م فشیو ک اوردین

 با خود فکر    دیکش یرضا پوف بای. بعد از خروج فر یبا یخوشحال به رضا انداخت و گفت:با ینگاه
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 برداشت و     یرا زد منش5 یرا رد کند .تلفن را برداشت و شامره  هیکه بق دیبگو یکه به منش کرد
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 از قرص  و محکم بودن سخن   یکن .منش رو رد هیگفت:بق یفوق جد یی:بله قربان؟ رضا با صداگفت

 فرمودن که فرد   سیگفت و بلند شد اب دهانش را قورت داد و گفت:خانوما ...جناب ر یچشم عیرس

 بابا  امد ، همه ازجا بلند شدند و  یاز ا ی..موج دیینظر رو استخدام کردن ..امم شامها هم بفرما مورد

 امد که گفت:ما رو مسخره  نشانیاز ب یعصب یدخرت یکه صدا نشستیاسوده م یالیداشت با خ یمنش

 شد و با چشم دنبال دخرت گشت و چشمش به   خیدخرت دوباره س یصدا دنیکه با شن ی؟منش نیکرد

 بلند  یامد و با صدا کیخورد . دخرت نزد شیارا یب یا یساده و چهره یمتوسط و لباس یبا قد یدخرت

 نه ؟که   ایهست  شیحال یزیچ تیریبدونم اصال از مد خوامیکجاست م سشیخراب شده ر نی:اگفت

 ...دخرت به سمت صدا    ستین تیحال یزی: فعال که تو از ادب چدیاز پشت رسش شن یخشن ییصدا

 ...چرا همه رو  ییتو نجایا سیکرد خود را نبازد و گفت:اا پس ر یکرد و سع ظیو اخمش را غل برگشت

 بلند دخرت  ی.با صدا میچند ساعت منتظر موند نجایا میکه اومد میکاریرد کارشون ؟مگه ما ب یفرستاد

 را به     گریبه کمر زد و دست د یچه خربه ...رضا دست نجایامد و گفت:ا رونیهم از اتاقش ب شهاب

   کنه؟ویم غیج غیج نجایدخرته بچه بپرس عروسکش گم شده داره ا نیدخرت گرفت و گفت:از ا سمت

 کرد و گفت:رضا زشته ...رضا دستش را در هوا تکان داد و گفت  یهاب اخمزد .ش یعصب یخنده ا بعد

    لتونیفام دیگفت:خامنه...ببخش یتوجه به رضا به سمت دخرت رفت و با لبخند یبابا ...شهاب ب برو

 منش...شهاب گفت :خب خانم    رانیانداخت و گفت:ا نییرسش را پا دیدخرت که ادب پرس را د ه؟یچ

 .و رو به رضا ادامه داد :توهم برو تو    کنمیاالن مشکلو حل م تیریتو دفرت مد دیمنش شام بر رانیا

   کیسرتیه یتوجه به اندو وارد شد و شهاب لبخند یرفتند .رضا ب تیری.هرسه به سمت اتاق مد اتاق
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 مشکلتون  .دخرت وارد شد و شهاب بعد از بسنت در گفت :خب دییو رو به دخرت گفت:شام هم بفرما زد

 زد و گفت:خب معلومه ...فک کرد   یبزند که رضا پوزخند یمنش .دخرت خواست حرف رانیخانم ا هیچ

  دنیبه او نگاه کرد از د ی.خواست ادمه دهد که دخرت عصب دهیو بعد نخ م شهیاستخدام م نجایا ادیم

 او ساکت شد .شهاب گفت:تو حرف نزن ....خانم شام        یچشم ها یمتالطم و طوفان یایدر

    نیتو روزنامه گذاشته ا یجناب به اصتالح محرتم اگه نیو گفت:ا دیکش یقی.دخرت نفس عم دیبفرما

 رد کارمون ...من وقتمو از رس راه که   میگفت بر دینفرو که د نیادم اومدن رشکتش بعد اون اول همه

 بزند که شهاب نذاشت و شهاب  یماهم اشتباه بود ..رضا خواست حرف ی....شهاب گفت:کار رضااوردمین

    نیگفت و منتظر اول یرفع کدورت ...دخرت باشه ا ی.... براشهیم یچ مینیبب نشیگز دیای:حاال بگفت
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   یمنش ترم چند رانیبا متسخر  گفت:خب خب خب خانم ا دیماند .رضا که فرصت را مناسب د سوال

 ؟دو...سه ...هه.                                          

 از  دانشگاه      لیفراغ تحص  یمعامر سانسیتوجه به متسخرش گفت:فوق ل یکرد و ب یاخم دخرت

 کرد و منتظر ماند تا سوال بعد  ی.دخرت تشکر یگفت و ادامه داد:چه عال ییاwow.شهاب باذوق  تهران

 زد و      یدخرت پوزخند ؟یها کار کرد ت؟کجایبشنود.رضا از رو نرفت و گفت:خب ...رزومه کار را

   دیکش یپرونده ام نوشته شده کجا ها کار کردم .رضا پوف یتو نیبه خودتون زحمت بد کمی:اگه گفت

 استخدام  گهید نهی؟و رو به شهاب ادامه داد:هم یکجا ها کار کرد یبگ یریمیگفت:د اخه بچه پرو م و

 کرد و گفت:رضا   یمشهاب اخ ؟یهم بد یبهشون کول دیمرته استخدام بشن با شیزبونشون ش نشده

 به خون نشسته به او نگاه کردو  یدخرت نشست و با چشامن یمبل روبه رو یساکت باش. رضا رو لطفا

   شیکردم .شهاب از جا دایهان؟ من که فرد مورد نظرمو پ یزنیم نهیبه س نویسنگ ا نقدری:چرا ا گفت

 رو انتخاب   یومرثیک بایفر دونمیدخرت را برداشت و گفت :من که م یپرونده زیم یشد و از رو بلند

  سانسیبودم اون  ل دهیاال کارمند .بعدش من پرونده اشو د خوردیم یبابا جون اون دخرت به هرچ یکرد

    یاز تهران گرفته و تو سانسشوی(با دست به دخرت اشاره کرد و ادامه داد)فوق ل شونیا ی..ول داشت

 ...ده اخه پرسه  زنمیم نهیچرا سنگشو به س یگیبعد بهم مکار کرده  الفیو س کادویبرزگ مثه پ یرشکتا

 استخدام بشه .رضا بلند  دیخانم با نیا گمیسهم دارم پس من م نجایرضا خان منم ا نی...استغفرهلال ببی

        گمیمال منه پس من م نجایپنجاه درصد ا نیو با دادگفت:بب ستادیشهاب ا یو روبه رو شد

       یبعد از کم کردیمشاجره نگاه م نیمدت دخرت به ا نی.کل ادیکش قی...شهاب نفس عم بایفر
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 .رضا  میکنیارام گفت:اصال نه حرف من نه حرف تو  هردوشون رو استخدام م ییشهاب با صدا  سکوت

 ها و اتوداش بهرت    دهیا یهرک هیکوماش ترک یفقط بعد جشنواره  یاش راحفظ کرد و گفت:اوک اخم

 و بعد از جشنواره  ستیخوش گذران بایبود قصد رضا از استخدام فر دهیهاب که فهم.ش مونهیاون م بود

 تاسف تکان داد و گفت :باشه. و به سمت دخرت رفت و گفت شام   یرسش را به نشانه   کندیم ولش

 حرف بلند شدو با شهاب از اتاق خارج شد .دخرت به    یبسنت قرارداد.دخرت ب یبه اتاق من برا نیایب

 من برم .شهاب از راه رفنت  میتر قراردادو ببند عیرس شهیمحرتم م یآقا دینگاه کرد و گفت:ببخش ساعت

 رفت و از  زشیم یحواسم پرت شد .به سمت کشو ها خوامیاتاق دست برداشت و گفت:معذرت م در

 کرد و شهاب  یمنش.دخرت به اونگاه رانیخانم ا هیدر اورد و گفت:اسم و شامرتون چ یبرگه ا انیم ان

   ای...در ایگفت و ادامه داد:در ی.دخرت اهان دمیپر کردن فرم قرارداد پرس یرفع ابهامات گفت:برا یبرا
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 و پر از تالطم و   یاب ییامد ...چشم ها یبه او م ایمنش .شهاب به چهر اش نگاه کرد .واقعا در رانیا

 را گفت و شهاب بعد از نوشنت فرم را   لشیموبا یشامره  ایزد و گفت:و شامرتون؟ در یلبخند یوحش

 قرارداد اشاره کرد و    نیی.و با دست به پادیرو امضا کن نجایخانم ا ایداد و گفت:بفرما در ایدر دست

 .شهاب  دیمنش صدام کن رانیمنش هستم پس ا رانیگفت:بنده ا تیقرار داد را امضا کرد و با جد ایدر

 درمورد پروژها رس کارتون فردا باهاتون  ادیب دیتون یگفت:چشم از فردا م یباال رفت وبالبخند شیابرو

           ستادیا شیقدم کیدر  یبه سمت در رفت ول ای. در میندار یفعال کار میزنیم حرف

 شهاب به سمتش رفت و بالبخند گفت:شهاب   ه؟یچ تونیلیفام نکهی...شام ؟...منظورم ا دی:ببخشوگفت

 با لبخند به    ایدر دنیبا د یکرد و از اتاق خارج شد .منش یرسش را تکان داد و خدافظ ای.در یحامت

 زد و گفت:بله استخدام شدم ...از من  یلبخند ای؟دریشد ؟استخدام شد یچ زمیامد و گفت:عز سمتش

 گرفت .و با دست خواست به اتاق  رضا اشاره کند که    نیو امثال ا نیاز ا دیحق و با حتیتو نص به

    ای.درکردیرضا با اخم به او نگاه م دیخورد به سمت عقب برگشت د یسترب کس ی نهیبه س دستش

 رو     قتید؟حقیکنینگاه م یطور نیچرا ا هیکرد و طلبکارانه گفت:چ ظیغل یاخم یبود ول دهیترس

 حرکت ترسش را نشان   نیا یعقب برو ول یخواست کم ایخم شد و در یزد و کم ی.رضا پوزخندگفتم

 دادو  لرزش را     رونیب ایو تکان نخورد .نفس را در صورت در ستادیخاطر محکم ا نیبه هم دادیم

    نیموضوع گفت:تو هم نیتوجه به ا یب دیند یلرزش یحس کند ول ایدر بدن در خواستیم قشنگ

 داد و گفت:به  رونیهم نفسش را در صورت رضا ب ایدخرت کوچولو .در یبر کنمیم یکار هیدو روز  یکی

 .و بعد از رشکت خارج شد به   سسیبادا بلرزم فعال جانب ر نیبا ا ستمین یدیباش من ب الیخ نیهم
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 رو در حال راه    ادهیتر به خانه برود در کنار پ عیگرفت رس میشده بود تصم کینگاه کرد تار اسامن

  دیرتسیاو من یو ترسناک داشت ...ول بایز ی.واقعا چشامن کردیفکرد م دشیجد سیبود داشت به ر رفنت

   سشیچشامن خود و رضا ر ی.در حال و هوا دیدیرا م یترسناک و وحش یچشامن نهیهرروز در ا اخر

 بود برداشت و     ایدر اورد  پر فشیرا از ک لیو موبا ستادیرو ا ادهیکه تلفنش زنگ خورد کنار پ بود

 تو     ییو گف: کجا دیکش یپوف ایکار دارم ...بگو پر گمیم ی؟از صب هشت بار زنگ زد هی:چگفت

     یندار یراه افتاد و گفت:باشه بابا اومد ...کار ای.در یستینگرانته ...سالم هم که کال بلد ن یمامان

 که از سه سال   ی.خانه ا دیبه خانه رس میگرفت وساعت هفت و ن یتاکس دی.به چهار را که رس ؟فعال

 بود با   ییالیدوطبقه که و یبود .خانه ا لیاص یول یمینگاه کرد قد شیخانه اش شده بود . به منا بود

 حوض  کیبزرگ بود و نزد یا رهیحوض دا کی نیکه ان ب وهیم یپر از درخت ها یاطیو ح یاجر ییمنا
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 دست بافت بود از نگاه کردن به محوطه  یقرمز با فرش یها یپشت شیبزرگ قرارداشت که رو یقیاالچ

 در اورد و در را باز کرد طبق عادت    بشیرا از ج دیبرداشت به سمت در خانه حرکت کرد کل دست

  نکهیسوخته بود.با ا یچراغ ها روشن بود کفشش را در اورد و وارد شد .کف خانه پارکت قهوا ی،همه

  ادیخانه ز یاز انگشتان دست حجره داشتند ول شرتیاندر جد در کار فروش فرش بودند و در بازار ب جد

 .در خانه  "فرش فرش فرش یخونه مگه مسجده ه"گفتیبود که م اینداشت ان هم به خاطر در فرش

 ست که در بخش دوم  نی؛دوم یتراس بود مبالمن راحت یکیست که در نزد نیست مبالمن بود ،اول سه

   یست هم برا نیپله فاصله داشت قرار داشت، مبالمن مهامن  بود؛و اخر کیکه که با بخش اول  حال

 در حال درس خواندن   ایکه پر افتیرد ستین یکس دیدر سالن را نگاه کرد د ایبود . در یکار جلسات

 باوقار   شهیبود باال رفت ،مثل هم چیدر چ چیپ ی.از پله ها چوب خواندیو مادر بزرگش هم مناز م است

  ایپله را رد کرد.به اتاق مادربزرگش که سمت چپ بود نگاه کرد چراغ روشن به اتاق پر نیمحکم اخر و

 رفت.با انگشت  ایکرد و به اتاق پر یانداخت چراغ او خاموش بود .اخم یسمت راست بودهم نگاه که

 داخل منشد و دوست نداشت    یکس میورود دهد .در حر یدر اتاق زد و منتظر ماند که اجازه  به

 از پشت رسش     ییشود . خواست دوباره در بزند که صدا شیشخص میوارد حر یاجازه کس بدون

 قهوه به       ایپر دنیبه سمت عقب برگشت با د ایفرما شدند .در فیترش:به به چه عجب بانو  گفت

 رس عقل   یخوایم ی...ک یکشیگفت:تو خجالت من ایسخن پر ی هیتوجه به کنا یکرد و ب یاخم دست

 جون از صبح دارم  یو گفت:اخه ابج دیبوس  ایجلو امد و لپ در ای.پرااایزنیگند م یبابا کنکور دار یایب



 به چشمانت قسم

17 
 

 برو   یکرد و گفت:باشه اسرتاحت کرد یتر ظیاخم غل ایاومد اسرتاحت کنم ...در قهیده د هی خونمیم

 به خدا   یکنیاخم م نقدریزد که چالش معلوم شود و گفت:خواهر من چرا ا یلبخند ایبخون.پر درستو

     کاریچ یزبون نداشت نیزد وگفت:تو اگه ا یلبخند ای.در وفتهیسن صورتت خط ب نیتوا ادیم دلت

 رسش تکان دادو گفت:خب    ای.در مردمیم ذاشتمیرسم و م یچیزد و گفت:ه یقهقه ا ای.پر یکردیم

 امده     ادشی یزیگفت و خواست وارد اتاقش شود که انگار چ یچشم ایبرو درستو بخون .پر گهید

  ایپر ولیا نیگفت وبا شند یاره ا رفتیهامن طور که به سمت اتاقش  م ؟یاستخدام   شد ی:راستگفت

 گذاشت وحوله را برداشت   یکرد و به داخل اتاقش رفت.مانتو و مقنعه اش را داخل جا لباس یا خنده

  یکار و تخت زیم کیبود  یخی یاب _ دیها سف واریاتاقش جالب بود ،د یبه حامم اتاقش رفت .طراح و

 داشت .که  ییکشو دیسف یتخت بود .کمد ها کیتوالت و اسپرت نزد زیم کیو  رهیت یکم یاب_ دیسف

 مانتو و شلوار در کف کمد هم  گریو بخش د راهنیپر بود از پ ،یبخش به خاطر حجم انبوه مهامن کی
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 و   دیداشت . وان را پر از اب ولرم کرد و درونش دراز کش بایز یانواع کفش پر بود .اتاق خلوت ول از

 ساعت از حامم خارج شد  میبرود .بعد از ن رونیامروز از ذهنش ب یرا بست تا متام تشنج ها چشامنش

 خانه را پر    یغذا فضا   یاز اتاق خارج شد.بو شیو خشک کردن موها یراحت یلباس دنیبعد پوش و

 بلند   یبه سخت شیاز جا ایدر دنیامد .مادر بزرگ باد نییو از پله ها پا دیکش یقیبود .نفس عم کرده

 هامن طور که به سمت       ایدخرتم ؟در یاومد یجان سالم ک ایمهربان گفت:در ییو با صدا شد

 مادربزرگ ادامه  یرو دنی؛بعد از بوس شهیم یساعتی هی؟ یخوب یگفت:سالم مامان رفتیم مادربزرگش

 که  دیبگو یزیو خواست چ دیرا بوس ایدر هیشانیمزاحم نشدم .مادربزرگ پ نیخوندیمناز م نی:داشتداد

 که شهال   میبچه ها شام بخور دینیکرد و گفت:بش یگفت:چه جمعتون جمعه .مادربرزگ خنده ا ایپر

    یاخم ایدست پخت شهال جونم بشم .در یزد و گفت:اخ من فدا یلبخند ای.پردهیزحمت کش خانم

 گفت و رشوع کرد به    یکالفه باشه ا ایبچه ها رفتار نکن .پر نیبار ع نیهزارم یبرا ایو گفت:پر کرد

 سکوت مادربزرگ   یو گفت:اشکال نداره .بعد از کم دیپاچ ایبه صورت در ی.مادربزرگ لبخند خوردن

 برم  دیاز فردا هم با یدندان منا زد و گفت:بله مامان یلبخند ای؟دریشد ؟استخدام شد ی:کارت چگفت

      دیجویهامنطور که لقمه را م ایقرار داد بستم .پر هیکوماش ترک یفعال تا جشنواره  یکار ول رس

 کامل لقمه را قورت داد دوباره  یقتو ایکرد و گفت:قورت بده بعد حرف بزن .پر یاخم ای:چرا؟درگفت

 ماجرا داد و مادر بزرگ در اخر با    حیو با ارامش رشوع به توض ختیر وانیاب را در ل ایو در دیپرس
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  ای یصورتش را چنگ انداخت و گفت:خدا مرگم بده اخه دخرت مگه پولت کمه ،محتاج نون شبت دست

    نیا دیاوقات با یبا ارامش گفت:بعض ای؟در یجنجال به پا کرد نطوریکه ا  یهفتا بچه ا رسپرست

 مگه من وقتمو از رس راه اوردم که اقا دلش    ادیرفتار کرد تا طرف مقابل حساب کار دستش ب یطور

 داره   ایدر یاره مامان ولیدر هوا زد و گفت:ا یبا خنده بشکن ایکنه نخواست نکنه .پر نشیگز خواست

    یکم ایحتام پرسه از ترس چشامت استخدامت کرد نه؟در یادامه داد:وا ایو به در.و ر گهیم درست

 کرد و      یو خشن بود .مادر بزرگ اخم یمن وحش نیخودشم ع یکرد و گفت:اتفاقا چشا کمث

     یزیچ یریش ادیادم  یگیکه م ی!بگو خوشگل و با جذبه است واه وحشه؟یچ ی:دخرت وحشگفت

   ایمبل نشست و پر یرو ایرفتند .در یکردند و با هم به سمت مبل راحت یخنده ا ایو در ای.پر وفتهیم

 گفت:خب امروز مدرسه  کردیهامن طور که کانال ها را عوض م ایگذاشت و در ایدر یپا یرا رو رسش

 نشست و     ایمبل رو به در یجمله بود چهار زانو رو نیکه انگار منتظر هم ایشد؟پریبود؟چ خوب

 نگاه     ونیهامن طور که به تلوز ای.در کمونهیفز ریکه دب یشناسیاستاد شمس رو م ایدر ی:واگفت
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     ایبا اخم به سمت پر ایمدرسه در ادیبزرگ ترت ب دیادامه داد:گفت با ایگفت و پر "یاهوم"کردیم

 و نخواسته    نیوالد رمیبار دب هیخاک تو رست من ازت بزرگ ترم  ایپر یی؟چرا؟وایو گفت:چ برگشت

 و گفت:به خدا من خوب درس       اب دهانش را قورت داد ای.پر گهی.خوب درس بخون د بودن

 بربن  خوانیم هیدرس یبه خاطر درس کارت نداره به خاطر اردوها زنمیتو کالس باال م کموی.فز خونمیم

 گفت:بابا استاد شمس    ای.پر زارمیکه من من یدونیوسط حرفشو گفت:م دیپر ایاستاد شمس.در یالیو

 .شامرشو    امیکالفه گفت:مدرسه وقت ندارم ب ایحرف بزنه .در نمیبا والد خوادیم نیبه خاطر هم هم

 بگو زنگ   انیب نتیکرد و گفت:اره دارم خودش داد گفت اگه نخواسنت والد ایبه در ینگاه ای؟پر یدار

 باال رفتند تا در سکوت با استاد شمس حرف بزند .بعد  یبه طبقه  ایتلفن را برداشت و با پر ای.دربزنن

   یکه ه دیرا د ایناگهان پر یمنتظر سالم او نشد و گفت:سالم خانم شمس ایبرداشت و درچند بوق  از

 خورد   ایبود به گوش در دنیاز پشت تلفن که در حال خند یپرس ی.صدا خنددیو م زندیصورتش م به

 شد و گفت:سالم خانم !بنده کامران شمس   یجد یبود نه زن .پرس کم امردیکه استاد پر دیفهم حال

  امیب نیجان گفته بود ایمنش هستم به پر رانیگفت:بنده ا یو جد اوردیهم کم ن اید؟درییبفرما ستمه

 مکث   ی؟کامران کم نیبا من داشت کاریچ رمیگفتم متاس بگ امیمتاسفانه وقت ندارم که ب یول مدرسه

 بنده خواهرش هستم .کامران   ریتعلل گفت:خ یب ای!درن؟یسوال شام مادرش هیوبا تعجب گفت: کرد
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    کنمیچون حس م ادیاردو رو ب نیا دیبا ایبگم که پر خواستمیکرد و گفت:اوه بله ...واال م یا خنده

    ادی.مطمعنم اگه ب کنهیاکتفا م دهیکه تو کالس گوش م ییزایو به همون چ خونهیاصال درس من خونه

 .چون استعدادشو داره  ؛حاالشام به خانواده    سهریحتام درصداش از چهل نپجاه به هفتاد م اردورو

    یگفت:چشم فقط ارودو از ک تیزد و با هامن جد یلبخند ای.درنشیحتام بفرست یول نیبد انتقال

 مکث   یب ای.در ندهیماه ا کیو  ستیاز ب ایپر یمدرسه  یفکرکرد و گفت:ارودو ی؟کامران کم هست

 مگه  ییگفت:وا ایقطع کرد و پر عیفعال .و رس گهیم ندهیا یبهتون جلسه  ایگفت:چشم حتام پر عیرس

  کیاشتباه کوچ هیتخت بلند شد و گفت:چرا ابروت بره  یاز رو ایمرده ...ابروم رفت.در یدونستیمن تو

 و بامزه گفت:اه   دیکش یپوف  ایبود .پر یشاک یلی.حاال هم برو درستو بخون چون شمس ازت خ بود

 در را  ایبرم؟در یکنیقبول م ایگفت:در ایخارج شود که پر ایخواست از اتاق پر ایخواه .در ادهیز استاده

 و به   دیتخت دراز کش یفعال درس بخون .به سمت اتاقش رفت و رو گمیکرد و گفت:فردا بهت م باز

 فکر   نیبود؟با هم ایترساندن در یهمه برا ایبکند  یکار توانستیواقعا م کردیاخر رضا فکر م یجمله

 شد و بعد از حامم به سمت کمد رفت  و مانتوو  داریخواب رفت .طبق عادت صبح زود از خواب ب به
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 کارش بود برداشتو از اتاق خارج   زیم یرو روزیکارش را که از د فیو ک دیرا پوش یسورمه ا یا مقنعه

 حاظر و اماده دم  پله ها تعجب   ایپر دنیبا د یکند ول دارشیبرود تا ب ایخواست به اتاق پر ای.در شد

   ایامد که پر یم نییاکتفا کرد داشت از پله ها پا ریبرگشت  وبه صبح بخ یبه حالت عاد عیاما رس کرد

 خودش را به  ایبگم ؟پر ویبا تعجب به او نگاه کرد و گفت:چ ایگفت:  خب بگو ؟در یپرسش ییصدا با

 و       دیپر ایباذوق بغل در ایبرو  .پر یکردو گفت:اوک یاخم ای.در گهیرساند و گفت:اردو د ایدر

 ذوق    نقدریا دونستمیامد و گفت:اگه م رونیاز بغلش ب هیبا کنا ای.در ایدر یخوب یلیخ ی:مرسگفت

 نگاهش را از او  ایلبش را گاز گرفت .در یانداخت و گوشه  نییرسش را پا ای.پر گفتمیزود تر م یکنیم

 کرد و به مستخدم گفت   یخدافظ ایصبحانه از پر یامد بعد از خوردن کم نییپله ها را پا هیبق گرفت

  ایکه پر رفتیم رونی.داشت از در خانه ب گرددیکه ساعت هشت به خانه برم دیمادربزرگش بگو  به که

 را برداشت و با دست  نیماش جیسو یدیاز جاکل ای.در ینرس ریبرو د نیگفت با ماش یمامان ای:درگفت

 حرکت کرد و  نیبزرگ رفت و ان  را باز کرد به سمت  ماش یکرد و به سمت در ورود یخدافظ ایپر با

 بود پارک     یکه خال یپارک یرا در جا نی.ماش دیربع به رشکت رس کیاز خروج از خانه بعد از  بعد

 اتاق کارم   دیگفت:خانم ببخش یرفت و بعد از احوال پرس یمنش شی.بعد از ورود به رشکت به  پ کرد
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  ایخرب داره برو ازش بپرس .در یحامت یاقا یدونم ول یباال انداخت و گفت:من یشانه ا ی؟منش کجاست

 قبل  دیکرد و سمت اتاق شهاب حرکت کرد تا بفهمد محل کارش کجاست .به دراتاق که رس دییرس تا با

   ییبا صدا ایدر زدنش در اتاق بازشد و شهاب هامن طور که رسش در برگه ها از اتاق خارج شد .در از

 منش   رانیاشت و بالبخند گفت:سالم خانم اقدم روبه عقب برد هیگفت:سالم ! شهاب از شوک  یجد

 اتاق کار من کجاست ؟شهاب به اتاق  دیباز کرد و گفت:بله ممنون ؛ببخش یاخمش را کم اید؟دری،خوب

   یزیمکث کرد و ادامه داد:فقط چ یاونجا اتاق کارتونه .کم دییاتاق رضا اشاره کرد و گفت:بفرما کنار

 باهاش دهن به دهن  کنمیازتون خواهش م دیهم اتاق بایبگم شام با فر یهست ...اممم ...چه جور که

 تر کردو گفت:مطمعن  قیاخمش را عم ایرضاست و رضا هم با شام بده .در بانشیچون فعال پشت دینش

 نبود که شام   نی.شهاب با تته پته گفت:نه ،نه منظور من اکنمیرفتار دور از ادب من یمن با کس دیباش

 منظورم.خواست حرفش را ادامه دهد که با داد رضا ساکت شد .شهاب از کنار   دیدار ستیناشا رفتار

 پارک من  یجا یبه کمر زد و گفت:ک یرد شد و به سمت رضا رفت و گفت:باز چته تو ؟رضا دست ایدر

    نیتو جه به حرف شهاب گفت:ماش ی.رضا ب یو گفت:واقعا بچه ا دیکش یکرده ؟شهاب پوف پارک

 بگو   ه؟مدلشویچ نهیبر نداره چرخاش پنچره .شهاب گفت:حاال ماش گهید قهیست تا پنج دقه یهرخر
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 با اقتدار و بدون ترس  ای.در یمشک سیدو رگه گفت:جنس ییبا صدا ه؟رضایک یبرا میبفهم دیشا میبدون

    ای؟در هیک یداشته باشه گفتم برا یدوس داره ک نویمنه.رضا با متسخر گفت:هه نگفتم ا ی:براگفت

 .رضا   چشیسو نمیبنده است ا یبرا نیماش نیکردم .ا لیکور به ابرو زد و گفت:منم نگفتم تخ یگره

 به سمتش حرکت   یکم ایپارک کنم .در خوامیداد و گفت:حاال برو برشدار م رونیرا صدا  دار ب نفسش

 نگهدارد     نییپا کردیم یکه سع یی.رضا با صدا دیباش دهیو گفت:فک نکنم اونجا رو شام خر کرد

 چون   دارمیطلبکارانه گفت:برمن ایبره .در ادتی یسوار نیکه ماش کنمیم یکار ای یداریبرش م ای:گفت

 .شهاب با   دیبکن یکار دیشام بتون کنمیخدا هم صاحب نداره جناب .فکر هم من نیخداست ،زم نیزم

  کاریچ دیگیبا اخم به سمت شهاب برگشت و گفت:م ایمنش لطفا .در رانیملتمسانه گفت:خانم ا یلحن

 کنه ؟شهاب      املیحق حقوق منو پا_با دست به رضا اشاره کردو ادامه داد_آقا  نیا سمی؟وا کنم

 از فردا  شونمیرضا بره اونجا پارک کنه .ورو به رضا ادامه داد:ا دیپارک من پارک کن یجا دیای:شام بگفت

   ایرمندانه به د روزیوگفت:چشم .رضا پ دیکش قیعم ینفس ایکه رس جاش پارک کنه .در ادیموقع م به

 به اتاقش   ایرضا ،در یبچگانه  یبه رضا نگاه کرد .بعد از جنجال ها یخشن و وحش ایکرد و در نگاه
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 را در اورد و مداد  یرنگ یمشک یجامداد فشیکرم داشت نشست و از ک یکه رنگ یزیو پشت م رفت

 با    یدخرت که کردیم زانیاو یرا به جالباس فشیگذاشت و داشت ک یوانیرا درون ل شیخودکارها و

   یحرف چیه یکرد و ب ینگاه ایوارد اتاق شد و به در یمشک یورورس دیجرم سف یوباران ظیغل شیارا

 محکم           ییبا صدا یشگیهم ژیبا پرست ایرفت .در ایکار در زیم یروبه رو زیپشت م به

 نازک و پر از عشوه گفت:سالم !تو   ینازک کرد و با صدا یشام؟دخرت پشت چشم دی:سالم !ببخشگفت

  ایقرص محکم به سمتش رفت ودستش را دراز کرد و گفت:در ای؟در میک یپرسیکه از من م یهست یک

  ای. دریومرثیک بای...فر بامیگذاشت و گفت:فر ایمنش هستم .و شام؟ دخرت دستش را در دست در رانیا

 رفت و هامن موقع  زشی.به پشت م دارتونیاورد و گفت:خوشبختم از د رونیب بایرا از دست فر دستش

         یبا ناز بای؟فر دیاومد یگفت:ااا شام ک بایدر اتاق را باز کرد و با تعجب روبه فر شهاب

 باز از   شیبا ن بایاالن رضا هستش.شهاب با تعجب گفت:رضااا؟ب...بله تو دفرتشه.فر نی:همشرتگفتیب

   یمنظورش از رضا اقا دیبه شهاب نگاه کردو گفت:ببخش یپرسسش ایو با رفنت اش درخارج شد  اتاق

   یرشکتو.راست نیکنه عاقبت ا ریکردو  گفت:خدا بخ دییکرد وبا رس تا ینبود که ؟!شهاب خنده ا وانیک

 کفش  یفروشگاه اصل خوادیم  سشیو کفشه ر فیک یکننده  دیرشکت اسمش گابانه تول هیبگم  اومدم

   یرضا کم شه .کار نیا یتا رو یکوالک کن خوامیم بوسهیبکوبه دوباره بسازه . دست تورو م فشویک و
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 که اطالعات الزم درمورد  یتکان داد و از دست شهاب پرونده ا یمنف یرسش را به نشانه  ای؟در یندار

 هم رسش را به کارش مشغول کرده  ایگابان بود را گرفت و رشوع به کار کرد . از رفنت شهاب، در رشکت

 ساده  که گول همه را   یدخرت بایرا نداشت .از نظرش فر بایبا فر یبه هم کالم یچندان ی؛عالقه  بود

 که  یکامال اشتباه و نادرست و دور از ادب دارد .انقدرغرق در کار بود که با درد یاخالق ی؛ول خوردیم

 قدم بزند .هامن طور که با دست کمرش را     یشده بود مجبور شد بلند شود و کم جادیکمرش ا در

 اتاق بدون    دنی.از ددادیرا نشان م میو ن کیانداخت ساعت حدود  یبه ساعت نگاه دادیم ماساژ

 از سوپر مارکت    دیبگو یموقع نهار است پس به سمت ابدار خانه رفت تا به ابدارچ افتیدر بایفر

 جان    ایبه سمتش امد و گفت:در یکه از اتاق خارج شد .منش نیبخرد .هم یحاظر جیساندو شیبرا

  ای؟دریاز رسش بلند رش شدی. حاال چ ینهار دست از رس اون پروژه بردار یایبهت بگم که ب خواستمیم

 کردو      یخنده ا یپاشم .منش خواستمیزد و گفت:از کمردرد پاشدم و اال من یهامن اخم لبخند با

  خوامیم اوردمیف غذا نگفت:ظر عیرس یلیخ ای.در میباهم نهار بخور ری:حاال برو ظرف غذا تو بگگفت
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 با    ایهاا...در خرهیوسط حرفش و گفت:من دیپر یبخره .منش چیبگم بره برام ساندو یبه ابدارچ برم

 مهربان زدو   یلبخند یبخورم .منش تیسکویبا ب زمیبر ییبابا .پس برم برا خودم چا یگفت:ا یکالفگ

   یارصار کرد ول یتو برو بخور .منش یتعلل گفت:نه مرس یب ای.در کنمیم میمن نهارمو تقس ای:بگفت

 قلوپ از   کیو بعد از برگشت به اتاقش . ختیر یخود چا یبار نرفت و به ابدارخانه و برا ریز ایدر

    یبا خنده وارده اتاق شد و گفت:وا بایساعت فر میخورد و دوباره رشوع به کار کرد .بعد از ن ییچا

 گفت:استخدام شدم که کار کنم  یخشک و جد یلیخ ای.من به جات خسته شدم.در یکنیکار م چقدر

   یاگه اخراجت کنن پشتبانه  یگیبا طعنه گفت:خب راس م بای.فر کردنیاستخدامم من یحامت یاقا واال

    خواستیزل زد م بایفر یقهوا یبه چشم ها میمستق دیدست از کار کش ای.دریدیاز دست م تویمال

 طور فک کن خانم       نیتر کردو گفت:تو ا ظیکند.اخم اش را غل قینگاهش به او تزر را با ترس

     یلبخند ایمشغول کرد در لشینشست و خودش را با وسا زشیدست پاچه پشت م بای.فریومرثیک

 شدن رضا و شهاب   انینزدند،که با باز شدن در و منا یحرف چیزد تا ساعت چهار باهم ه روزمندانهیپ

 با نشاط    ی. شهاب با لحن یسالم جناب حامت وانیمحکم و مودب گفت:سالم جناب ک ییبا صدا ایدر

 کش دار   ییبا صدا ایاز در تیهم به تبع بایرضا به تکان داد رس اکتفا کرد . فر یسالم را داد ول جواب

 متعجب جواب سالم را داد و رضا به سمتش رفت و      ی:سالم رضاسالم شهاب. شهاب بالحنگفت

 و رضابودند        بایخود اتاق که موسببش فر یعوض شدن جو ب ی!شهاب برا زمی:سالم عزگفت
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  بایبه فر نجایا_ ی دهی.به ا مینیرو بب لجیخ یشهدا اچهیدر کیاروند نزد یپروژه  میریم می:مادارگفت

 .رضا با پوزخند و طعن    میکه باهم بر میدیرس جهینت نیبه ا یومرثیخانم ک_کرد و ادامه داد نگاه

  یحال و حوصله  زین ای.در دیایب ایخودش بود. معلوم بود که دوست ندارد در بای:البته منظور فرگفت

 بگم که     خواستمیدر صورت گفت:بنده هم م یریخاطر بدون تغ نیبا رضا را نداشت به هم دعوا

 رو   یمحمود یشهاب کرد و گفت:پروژه گابان مونده .رضا با شوک رو به یچون پروژه  امیب خوامیمن

 محرتم.رضا با  قدم    یاقا ستمین نیگفت:من ا زدیموج م شیکه درصدا یبا خشم ای.در نیبه ا یداد

 وسط حرف   دیپر ای.دریحرف م خوامیهرجور م یمحکم به سمتش رفت و گفت:من با هر خر ییها

 حرف به  یجناب. شهاب اجازه  دیحرف بزن یکه باهاش اونجور ستمین ییو گفت:من جزو اون خرا اش

 .    امیمنش م رانی.بنده هم با خانم ا نیشام با رضا بر یومرثیرضا نداد و گفت:بسه لطفا .خانم ک 
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 امد .او به    یاخم من تیشخص نیبامنک کرد .واقعا به ا ی.شهاب اخمامیمن من یمعرتض گفت:ول ایدر

 که در   ی.و پاک دیباریاز سخنش م تیمیصم یو مهربان،مودب بود ول بیمرد بود .نج یواقع یمعنا

 قبول کرد ؛در    ایارصار در یکه به طور واضح در رضا نبود .بعد کم یزی،چ کردیم یییخودمنا نگاهش

 را برداشت و با   فشیرشکت بداند .ک نیا یها  یدرمورد کار و طراح یدوست داشت برود تا کم دلش

 داشت    یخوب ی افهی.ق کردیرا مرتب م شیآسانسور موها نهییسوار اسانسور شد .شهاب در ا شهاب

 امد .بعد   یکه به چشم م یعسل یو چشامن رهیت ییبلند و موها ی.قد دهیورز یکلیسبزه و ه ی؛پوست

 داشت    نشیشد و بعد از خروج از ساختامن به سمت ماش ادهیاز ان پ ایتوقف و باز شدن در در از

 بعد برو سوار    ادیب سایشهاب وا زم،یرضا با طعنه گفت:عز دیسف یاز داخل آ او د بایکه فر رفتیم

    نیخودم هست چرا ماش نیتا ماش یومرثیمندانه گفت:خانم ک روزیپ یبا لبخند ایشو . در نشیماش

 به او    ایدر یوقت کردینگاه م ایدرشت به در یبا چشامن بایرفت.فر نشیبه سمت ماش ؟ویحامت یاقا

 ز  دارد تعجب کرد.بعد ا سیجنس ایدر دیفهم یکرد رسش را سمت رضا گرفت. رضا هم صبح وقت نگاه

 بان مخصوصش پارک کرد و    هیسا ریرا در ز نشیرضا ماش دندیپروژه رس یساعت به محل اجرا کی
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 رس   شیتوجه به اندو به پ  یب بایپارک کردند .رضا و فر یو شهاب هم درگوشه ا ایشد .در ادهیپ عیرس
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    پروژه که  یبه منا نیشدن از ماش ادهیبعد از پ ایرفتند و رضا با او مشغول صحبت شد .در کارگر

   ایاصال به دل در یپروژه متام شده بود ول یکارها بای.تقر کردیبود نگاه م یمیکه به سبک قد یپاساژ

 کنار گوشش گفت:نظرت ؟ به  ییکه صدا کردیبود در ذهنش داشت شکل پنجره ها را عوض م ننشسته

    نجایا ی دهیا یحامت یگفت:واال اقا لیم یب یبا  چهره ا ای.در دیعقب برگشت و شهاب را د سمت

 به پنچرها اشاره کرد و گفت:طبق   ای؟دریچ ینگاه کرد و گفت:ول ایبه در ی...شهاب پرسش یول جالبه

       جادیرو ا ییبایتضاد ز نجایپنجره ا نیا یول هیزند یبه دوره  گردهیداره بر م نجایکه ا یطرح

 منظورتون    ینگاهش را از پنجره گرفت و گفت:نه متوجه  ن؟شهابیمنظورم هست ی.متوجه کنهیمن
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 بدم  شام کاخ گلستان رو تجسم      حیمکث کردو  گفت:بهرت با مثال براتون توض یکم ای.در نشدم

   گهی.د یمعمول یها شهیبا  ش کردنیاستفاده م دیسف ای یقهوا  یچوب ی.اون زمان از پنجره ها دیکن

 که  یبعد یپنجره ها خراب بشن . و نکته  نیبا ا دینبا یخوب نیبه ا یمعامر نیشده ؛ا یا شهیکل کمی

   یطرح و نقش ها واراید یو رو کردندیاستفاره م ادیز یا روزهیف یاون زمان از اب ید،تویدقت کن دیبا

 از   یبه صورت جزئ نیمثل واضحشه ؛شام فقط اومد هیخان  میمثل ارگ کر دندیکشیشکل م یمربع

   ای.در یدخرت تو نابغه ا یمکث کرد و با ذوق گفت:وا ی.شهاب کم نیاون زمان استفاده کرد یمعامر

 رو   یرضا بهش بگم چه آس شیپ میبر ایزد و گفت:نابغه ...فکر نکنم .شهاب با لبخند گفت:ب یلبخند

 و با   کردیرا روشن م گارشیرضا رفت.رضا هامن طور که س شیپ ای.و بدون تعلل با در میکرد استخدام

 بلند گفت:آقا رضا بفرما .رضا با      یکه شهاب با صدا کردیرسکارگر گوش م یبه حرف ها یلیم یب

 شهاب؟ مسخره   هینگاه کرد و گفت:چ کردیاشاره م ایاش به شهاب که با دست به در یوحش چشامن

   نیش مشکل امن رانیاعصاب خانم ا یب یرضا گفت:آقا ی هیتوجه به کنا یگل کرده ؟شهاب ب تیباز

 نگاه کرد ورضا   ایبه در کردیخودش را نگاه م یکوچک ی نهیکه تا ان زمان با ا بایرو حل کرد. فر پروژه

 خانم حالل مشکالت.                              دییبا طعن گفت:بفرما 

 کرد وکل مسئله  یرضا انداخت نگاهش را مثل او وحش ینگاهس را به چشامن وحش یجد یلیخ ایدر

 اش را نسبت به خودش بفهمد  یکرد از عمق چشامن رضا حس واقع یداد و سع حیپنجره ها را توض ی

 ما  یول هیجالب ی دهیا یمکث کرد و گفت:اوک ی. رضا کم دیدیمن   یحس یجز خشونت ، ب یزیچ یول

 را بدهد .ناراحت  یاب منفبا رصاحت جو نقدریکرد رضا ا یشوک شده بود ،فکر من ای. در میکنیمن یعمل
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 با   بایکه  فر دیبگو یزیتکان داد .شهاب کپ کرده بود؛خواست چ بدیتا یبود ورسش را به نشانه  شده

    میو گفت:بر دیپاچ بایبه صورت فر ی. رضا هم لبخند میبر شهیگفت:رضا من خسته ام م یلبخند
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 ب  به شهاب انداخت و شها ینگاه ایرفت.در بایو با فر دیکش رونی.و با گفنت فعال خودش را ب زمیعز

 برم .               گهیو گفت:من د دیند زیماندن را جا ایگفنت نداشت. در یبرا یحرف 

    یریرفت شهاب هم تغص نیفعال .و به سمت ماش دمیم لیگابان رو بهتون تحو یحتام پروژه  فردا

 بد خورد نشده بود .بعد  نقدریتا به حال ا نکهیبه خاطر ا دیدلخور بود شا زیاز اون ن ایدر یول نداشت

 از   فیو برداشنت ک نی.بعد از پارک ماش دیبود ،که به خانه رس کیساعت در تراف میحرکت حدود ن از

 .              کردی،دلش را گرم م شیکه گرما یعقب به داخل خانه رفت ؛خانه ا یصندل 

 مبل انداخت و با    یگذاشت و خودش را رو زیم یو کسل بود طبق عادت کت چرمش را رو خسته
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 و گفت:سالم آقا    ستادیاز آشپز خانه خارج شد و کنار مبل ا عیرس مهی.فهمهیبلند داد زد :فه یصدا

 بدون مکث به اشپز  مهی.فهاریقهوه ب هیرضا هامن طور که چشامنش را بسته بود گفت :برو  د؟ییبفرما

  یاز قهوه خورد و گفت:کار ی.رضا قلوپدییالب گفت:بفرم ریبا قهوه امد و ز یرفت و بعد از چند خانه

 موشکافانه  یامشب برم کرمان .رضا نگاه شهیمکث کردو گفت:آقا جسارته ؛م یکم مهیندارم.فه باهات

 برم    دیبا تته پته گفت:و..واال داداشم رفته کام با مهی؟فهیچ یکرد و گفت:برا مهیفه فهیبدن نه به

 با ذوق گفت :ممنون   مهی.فه ایو گفت:برو اخر هفته ب دیرا در هم کش شیباشم .رضا ابروها مراقبش

 نزد .رضا  یانداخت و حرف نییرسش را پا مهی؟ فه ی.خواست برود که رضا بلند شد و گفت:پول دار آقا

 گذاشت و  زیم یاورد ورو رونیاورد و پانصد هزار تومان ب رونیپول چرمش را ب فیشلوارش ک بیج از

 در  ش کار خربه باشد که با    نقدریا ایدر شدیبود .مگر م ریباال رفت. فکرش درگ یطبقه به  یحرف یب

 رضا به خاطر غرورش قبول   یبود ول یاش عال دهیبدون کاغذ و قلم مشکل پروژه را حل کند .ا چشم

 بودکه   نیبه خاطر ا دینه؛شا ایدر  یاورد ول یکم م کردیان گونه نگاه م ی.تا به حال به هر کس نکرد

   یهمه  خواستیدوش رفت .چشامنش را بسته بود و م ریافکار ز نیاست.با هم یوحش زیاو ن نگاه

 امروز را فراموش کند .                                    عهیوقا 

      ی افهی...ق یتوخال هیکه پوچ بود .تو خال دید نهیرا در ا یچشمش را بازکرد و مرد یاز مدت بعد

 ،نا ارام و پر از تالطم ؟انگار    یکالفه ،عصب نقدریچرا ا یمردانه ول یخوب ،صورت یکلیداشت؛هیخوب

 و از حامم    دیحوله را پوش یبرسد .عصب انیبه پا یخستگ نیا دیداشت سال ها بخوابد تا شا دوست

   یرا برداشت و رو  دیسف رهنیاش رفت و از داخلش شبوار کرم و پ یامد.به سمت کمد مشک رونیب
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  عیرس دیخودش را دعوت کرده بود با بایف  یرا نداشت ول بایفر یانداخت .اصال امشب حوصله  تخت
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 رفت داشت   نهییا یو جلو دیلباسش را پوش عیامد و رس رونیزنگ از افکارش ب ی.با صدا کردیم دکش

 که ارام   دیرا شن هیفهم یگفت:بله ؟صدا یجد ییکه دراتاق زده شد با صدا کردیرا درست م شیموها

 بگم ،هم بگم دارم     نویتو سالنن اومدم بهتون هم ا نیی.پا بانیفر گنیاومدن م یخامن هی:اقا گفت

 توالت گذاشت و به گفنت فعال اکتفا کرد .بعد پنچ    زیم ی.فعال خدافظ. رضا عطر تلخ اش را رو رمیم

 رضا از  دنیبا د بایامد .فر نییو وقار از پله ها پا تیرسگرم کردن خود از اتاق خارج شد و با جد قهیدق

 با  زین  بایگفت و به سمت مبل حرکت کرد فر یسالم یلیم ی!رضا با ب زمیبلند شد و گفت:سالم عز جا

 با ناز شالش را برداشت وبا خنده   بای؟فر یپشت رسش  حرکت کرد .رضاگفت:چقدر زود اومد تعجب

 از جابلند  زد و ی!!رضا لبخند؟یاز تعجب گفت:چ بایکرد و گفت:اره .فر یبرم ؟رضا اخم یخوای:مگفت
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 چقدر     ی؛راست زمیبود عز یو گفت:شوخ دیکش یحرکت کرد به صورتش دست بایوبه سمت فر شد

 .رضا به سمت آشپز خانه رفت و    زمیزد و گفت:به خاطرتو هستش عز یلبخند بای! فریشد بندهیفر

   نیخورم تو ا یمبل انداخت و گفت:من قهوه م یمانتواش را در اورد و رو بای؟فریخوریم ی:چ گفت

 دم به تله  عیکه رس یستین یزد وبا خود گفت:پس موش یمکث کرد و پوز خند ی.رضا کمچسبهیم رسما

    یرو یرا در حال نگاه کردن به نقاش بایقهوه به سالن رفت.فر خنتیتکان داد و بعد از ر ی.رس یبد

 به     بایزنگ خورد فر لشیگذاشت و خواست به سمتش برود که موبا زیم ی.قهوه را رو دید وارید

 شهاب را از پشت  یرفت و برداشت و گفت:بله؟صدا لیبه سمت موبا یبرگشت و رضا با کالفگ سمتش

   ی؟چیمکث کرد و گفت:چ یگفت که فهموم نبود.رضا کم یزی.در ادامه چ ای:بگفتیکه م دیشن خط

  بایشهاب بود که فر ریدرگ ؟تلفن قطع شد و رضا با خشم و عصبانت به سمت اتاقش رفت انقدر یگیم

 .   کردیاز اتاق خارج شد پله ها را رد م عیبرداشت و رس زیم یکتش را از رو عیرفته بود.رس ادشیاز  

   یریگفت:کجا م یبا کالفگ بایبرو کنار .فر بایپر اسرتس گفت:فر ییو رضا با صدا ستادیا شیجلو بایفر

 کنرتل خودش را نداشت بلند عربده زد :گم شو   ییتوانا گریکه د ؟رضایتنها بزار یخوای؟منو م زمیعز

 شد و  نیحلقه زد ارام کنار رفت و رضا با رسعت سوار ماش بایاحمق .اشک در چشامن فر یدخرته کنار

 را  جز رضا را     یکس نی.به خاطر همکردیم یشهاب حرکت کرد .شهاب تنها زندگ یسمت خانه  به

 به خانه     ی.وقت دیکوبیکرد و مدام دستش را به فرمان م یت رد مهارا به رسع ابانی.رضا خنداشت

 رفت که شهاب در ان   یرها کرد و به سمت ساختامن ابانیخ یرا گوشه  نیمکث ماش یب دیرس شهاب

 الود       خوابیکه نگهبان در را باز کرد و با حالت دیکوبیبه در مشت م ی.رضا عصب کردیم یزندگ
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 توجه به اعرتاض مرد اورا کنار زد و به سمت اسانسور رفت ؛مرد به سمتش امد  ی:چته اقا؟رضا ب گفت
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 شهاب حالش بده گم شو  یبه سمتش برگشت و با عربده گفت:عوض ی؟رضا عصب یریگفت:اقا کجا م و

 به واحد  ی.وقت کردیرد م یکیمنتظر مناند از پله ها رفت .انهارا دوتا گریو زنگ بزن به اورژانس؛د کنار

 ه در زد.                با مشت ب دیکش یقیمکث کرد ،نفس عم یکم دیچهارده رس 

 عقب رفت و با رسعت به در لگد زد .بعد از  ینگران شد ؛پس کم شرتیب یزیافتادن چ یصدا دنیشن با

 چز    ی، سالن را گشت ول گشتیعمل در شکست ؛با اسرتس به دنبال شهاب م نیانجام دادن ا دوسه

 رضا   دیلرزیو م کردیودو مدادم ناله مب دهیکرد رنگش پر دایاورا کنار تخت پ د،آخررسیند یزیچ  خون

 فقط شهاب ناله  کردیم شیانداخت و گفت:شهاب...شهاب .هرچه صدا شیسمتش رفت کتش را رو به

   ی، پزشک روبه رضا کرد که با اسرتس عرض اتاق را ط نهیزد .بعد از آمدن اورژانس و معا یارام م یا
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  رفتیبار م هیچهار هفته  یدونم ول یکرد و گفت:نه من یداشته .رضا مکث یامریب ی:سابقه کردگفتیم

     مشیبرب اریکرد گفت:برانکاردو ب ارشیکنه .پزشک رو به دست قیخون تزر رهیم گفتیم امرستانیب

    امرستانیرضا هم به سمت ب امرستانی.بعد از بردن شهاب به ب ستیحالش اصال خوب ن امرستانیب

 با او اختالف   شهیهم نکهیساله اش حالش بد بود با ا نیچند قیج ؛رفکرد .نگران بود،پر از تشن حرکت

 روبه   ربدیکه شهاب را  م ینیماش قهیبود و تحمل دردش را نداشت . بعد از ده دق قشیرف یول داشت

 بردند و رضا هم در    ژهیو ینگه داشت .شهاب را به بخش مراقبت ها امرستانیب نیتر کینزد یرو

   نیسامره اش را گرفت و بعد از چند یافتاد با کالفگ بایفر ادیکه  رفتیمدام راه م امرستانیب یراهرو

 ها نشست و گفت :سالم  یاز صندل یکی یدلخور گفت:سالم !رضا رو ییباالخره برداشت و با صدا بوق

    ا؟رضیزد و گفت:اره تو خوب یلبخند زمیعز یکلمه  دنیبا شن بایزم؟فریعز یخوب_مکث کرد یکم_

 مکث گفت:  یبا ناز گفت:خونه بابا.رضا ب بای؟فریی.کجا ستمیبدک ن یزد و گفت:ه شیبه موها یچنگ

 خام    زمیعز هیو با  دیزد و گفت:همتون ساده ا یبرم فعال .بعد از قطع تلفن پوزخند دیمن با خوب

  عی.رضا رس دیاقا پرس رو اورد نیپزشک به خودش امد و گفت:بله؟ پزشک گفت:شام ا ی.با صدا دیشیم

 تکان داد و   دییتا ی.پزشک رسش را به نشانه وانی،رضا ک وانمیو گفت:بله اسمش شهابه .منم ک ستادیا

 .فکنم  هیگروه خون نیتر ابیکم یگروه خون نیو ا هیب منف_:آقا رضا گروه خون شهاب خان ما آگفت

                       ماژور داره .         یشهاب  تاالسم دیهم بدون 

   یبا تعجب به رضا نگاه کرد و گفت:من ه؟پزشکیچ نیگیکه م ینی...ا نیکردو گفت:خب ا یاخم رضا

 که اگه بهش خون   هیکم خون یامریب نیمکث کردو ادامه داد:ا یرو داره ؟کم یامریب نیکه ا یدونست
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 حالش بد شده  نیازش رفته به خاطر هم یادیو خون ز دهیدستش بر دمیطور که فهم  نی.ا رهیمیم ندن
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 باشه چون ما     یب منف_آ شیکه گروه خون یکن دایرو پ یکی دیا رضا باوضع دراومده .آق نیبه ا و

     هی.اصال گروه خون میکرد قیتزر میتو عمل ظهر که داشت میداشت یگروه خون نیخون از ا یهرچ

 مکث کرد و گفت:بهرت    یزد و گفت:ب . پزشک کم شیبه موها یچنگ ی؟رضا با کالفگ هیچ خودت

 منجالب  نی.و بعد از کنار رضا رد شد و اورا درا ونهیجوون درم نیچون جون ا یکن دایرو پ یکی یبگرد

 خورد ؛با کال   یبه شهاب من شیکس گروه خون چیه یزنگ زد ول یکرد.تا صبح به هر کس و نا کس رها

 بود زد  .  امرستانیب یکه داخل راهرو ییبه صندل یلگد  تیانداخت و از عصبان بشیتلفن را درج یفگ

 رفت .کالفه     نشیخارج شد و به سمت ماش امرستانیاز ب عیگرفت به رشکت برود ؛پس رس میتصم

 را   نینه،کار ساز نبود.ماش یبا دست به رسش زد ول کردیو خسته بود .رسش طبق عادت درد م ی،عصب
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 بست .فکراش مثل  یشد در را به ارام ادهیپ نیخسته از ماش یدرب رشکت پارک کرد و با بدن یرو روبه

 کند .چشامنش  هیتک نیشهر شلوغ بود .چند قدم برنداشته بود که از رسدرداش مجبور شد به ماش مرکز

 تر شد  قیرضا اخمش عم د؟ی؟خوب وانیک ی:آقاگفتیکه م دیاشنا شن ییکه صدا دادیهم فشار م یرو را

 و مقنعه به تن داشت و قاتع     مانتو  ریکه مثل چند روز اخ ایدر دنیچشامنش را باز کرد ؛با د و

  هیمکث به داخل ساختامن رفت .رضا هم تک یباال انداخت و ب یشانه ا ای.در دیی:بله خوبم .بفرماگفت

    یامد ب یرضا که به سمتش م دنیبا د ایگرفت و به داخل ساختامن حرکت کرد .در نیرا از ماش اش

  دیگفنت رضا را شن یلعنت یاو دکمه را زد و در بسته شد .صدا دنیوارد اسانسور شد و قبل از رس مکث

 گابان را به سهاب     یزد و ارام گفت:حقته.بعد از ورودش به رشکت خواست اول روژه  ی،پوزخند

 پروژه به اتاقش رفت .      الیخ یهم ب ای.در امدهیگفت هنوز شهاب ن یمنش یدهد ول لیتحو 

 اورد و از  رونیرا ب شیکارش گذاشت و از داخلش ظرف غذا زیم یرا رو فشینبود .ک بایمعمول فر طبق

    کردیبه اونگاه م یو عصب نی.خشمگ دیخارج شد تا ان را در گرم خانه بگذارد که باز رضا را د اتاق

 اش انداخت وبه ابدارخانه رفت بعد از برگشت به اتاق مشغول مرتب کردن   یشانیبه پ یاخم زیاون

  ییبا صدا بایتوجه به به کارش ادامه داد .فر یب ایچشامنش قرمز بود .در دیاز راه رس بایبود که فر زیم

 کالفه گفت:من       بای!فریومرثیبه سمتش برگشت و گفت:سالم خانم ک ایگفت:سالم !در گرفته

 ساعت    مینگفت.حدود ن یزیکرد و رسش را تکان داد وچ یاخم ایلطفا صدام کن .در بای.فر بامیفر

  یمنش شینه ؟.از اتاق خارج شد و پ ایشهاب امده  ندیگفت دوباره چک کند بب میتصم ایکه در گذست

 مهربان زد و گفت:نه     یلبخند یاومدن؟ منش یحامت یو گفت:ببخش باز مزاحمت شدم .اقا رفت
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 مکث کرد ،انگار    یبه دراتاق رضا نگاه کرد و کم ای.دریبگ وانیبه جناب ک یبر یتونیم یول ومدنین
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 مکث کرد   یال .و به سمت اتاق رضا حرکت کرد .کمشد وگفت:باشه .ممنون فع کدلی یبود .ول دودل

   ای:بله؟درگفتیرضا امد که م یوقفه صدا یو در زد .بعد کم دیاش کش یشانیپ یبه رو قیعم یخط

 داد با   هیتک زشیکه با م دیرا در دستش جابه جا کرد و در را ارام باز کرد و داخل شد .رضا را د نقشه

 ،چون  وانیمحکم گفت:جناب ک ییجلو رفت و با صدا یقدم ای. دراددیرا ماساژ م شیها قهیشق  دست

  یزیمکث کرد تا رضا چ یرو به شام بدم.کم ابانیپروژه یبودن مجبور شدم نقشه  ومدهین یحامن یاقا

 مبل گذاشت و با گفنت با اجازه خواست از اتاق خارج شود   یپس نقشه را رو دینشن یزیچ یول دیبگو

 به سمت رضا     ای.درامرستانهی،چون ب ستیرضا اورا متوقف کرد:شهاب ن نییخسته و پا یصدا که

 . به    امرستانهینگاه کردو گفت:گفتم که ب ایبه در یو عصب یرضا وحش ؟یو با شک گفت:چ برگشت
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 به سمت رضا رفت و    ای.دریکم خون یعنی نیماژور داره و ا یپنجره برگشت و گفت:تاالسم سمت

  شینابغه !گروه خون یزد و گفت:ااا خوب شد گفت یکنن.رضا پوزخند قی:خ..خب بهش خون تزرگفت

   یب منف_آ هیکردن .فعال در به در دارم دنبال  قیتزر یکیهمه رو تو عمل به  روزیو ظهر د ابهی کم

   هیگروه خون گمی.رضا به سمتش برگشت و  گفت:دارم م دمیمکث گفت:من خون م یب ای.در گردمیم

 کرد و گفت:من  یاخم ای؟دریکنیم یشوخ یدار ای ییب منف_مکث کرد و گفت:تو ا ی...کم یب منف_ا

      میحاال هم اگه بحث کردنتون متوم شده بر هیب منف_منم آ هیدارم ؟!گروه خون یشام شوخ با

   عید و رساش را با اخم پنهان کن یکرد خوشحال ی.رضا سع ونهیدر م یحامت یچون جون اقا امرستانیب

 که    دیرا د بایرسش را تکان داد و از دفرت خارج شد و به اتاق خودش رفت .فر ای:بله حتام .درگفت

 فک   امرستانیب رمی!من دارم م بایگفت:فر بایرا برداشت و به فر فشیگرم کرده ک یرا با نقشه ا رسش

 بزند که در باز شد و رضا در چهار  یخواست حرف بایبه ناهارم برسم .لطفا ظرف غذام و بردار .فر نکنم

  ایروبه در بایتوجه به فر یب ؟رضای!خوب زمیلبخند زد و به رضا گفت:سالم عز بایشد .فر انیدر منا چوب

 تنها   قیعم یبا بغض بایاز اتاق خارج شد و فر یخدافظ یکرد و ب دییبا رس تا ایم؟دریبر ی:حاظرگفت

    یجانش افتاده بود که رضا او را دوست ندارد و فقط برا خوره به نیع  شبیکه از د یو فکر ماند

  یکند .رضا در اسانسور مدام انگشتش را رو یفکر دور نیاز ا کردیم یسع یبا اوست .ول یگذران خوش

 نگفت. با باز شدن در اسانسور رضا خواست اول   زیچ یول کردیم یرا عصب ایدر شیو صدا زدیم لهیم

 ارام     ییدعوا را نداشت عقب رفت و با صدا یافتاد  چون حال و حوصله  ایدر ادیبرود که  رونیب

  زدیباال انداخت و از اسانسور خارج شد.قلبش تند م یشانه ا یتعجب کرده بود ول ای.دردیی:بفرماگفت
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 مکث گفت:با    یرضبانش را کنرتل کند .بعد خروج از ساختامن رضا ب دنیکش قیبا نفس عم ی؛سع
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   نیخشمگ یشد.با چشامن یصحبت کردن رضا برزخ یاز امر ای.در میتر برس عیکه رس یایمن م نیماش

 تفاوت گفت :بله فقط به خاطر اون واال  ی.رضا هم ب یحامت یاو نگاه کردو گفت:فقط به خاطر اقا به

 خشک  شهیکرد و رضا هم مثل هم یبه چشم او نگاه م یوحش ایندارم .در یکار نیبه همچ لیم اصال

   ی.من مثل همه نیزد و گفت:سوارشبه ابرو  یکور یگره  ای.در میخشن گفت:حاال هم سوار شو بر و

 زد و   ی.رضا هامن طور که در ماشنش را باز کرد پوزخند دیکنیپفرد صدام م ریکه با ضم ستمین دخرتا

    ستادیا امرستانیب یرد و بدل نشد .روبه رو نشانیب یسخن چیه ری:از خدات هم باشه .کل مسگفت

  یب ایمنش.در رانیشو خانم ا ادهیپ یکه رضا با طعن گفت:اگه دوست دار کردیان نگاه م یبه منا ای؛در
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 هم حرکت   یهردو شانه به شانه   امرستانیشد .بعداز ورود به ب ادهیپ نیرضا از ماش هیبه کنا توجه

 همه را  یترس درون چهرهش بود ول یافتاد ؛اضطراب و کم ایدر یکه رضا چشمش به چهره  کردندیم

  یشده ؟رضا پوزخند یزیبه سمت رضا برگشت و گفت:چ ایپنهان کند .در خواستینت ماخم و خشو با

 زد و    یرضا لبخند دنیکه انجا بود با د ی.پرستار رشیبه پذ دنینشده.بعد از رس یزیوگفت:نه چ زد

   ادشیمکث کرد تا اسم پزشک  یجناب دکرت .کم دیزد و گفت:سالم ببخش ی:سالم! رضا لبخند کجگفت

 از او رسش   تیهم به تبع ایآشنا رضا به عقب برگشت و در یینداشت با صدا یا دهینه ،فا ی؛ول  دیایب

 مکث گفت:  ی.پزشک بدیپزشکان را د فرمیکم پشت با اون ییگرد وموها ینکیبا ع یرمردیبرگرداند.پ را

 با  ایاشاره کرد.در ایکردو به در دییرضا خان؟ رضا با رس تا یکرد دایرو پ یام پرس جان کس یقاسم یاقا

 با  ایزدوگفت:سالم دخرتم .روبه رضا ادامه داد:خواهرته ؟رضا و در یلبخند  یگفت.قاسم یسالم تیجد

 ؛ماشاهلل   دیکردو گفت :خب از رنگ چشاتون فک کردم خواهر برادر ی!!دکرت خنده ا؟یگفتند:چ شوک

  ژیبا هامن پرست ایاکتفا کردو در ی.رضا به لبخمد دیزاریمن یشک یجا گهید دییتون هم که اخمو هردو

 شده بود گفت:بله حتام و  یجد یگم ایدر تیکه از جد ؟دکرتیحامت یرس موضوع اقا میبر شهی:مگفت

 و هفت ازشون چهارصد و  یاتاق س یتو دیخانم برب نیکه تا ان موقع نظارگر بود گفت:ا یپرستار روبه

   زین ایهفت حرکت کرد و در یه سمت اتاق سب ی.پرستار با گفت چشم نیریخون بگ یس یس پنجاه

 معلوم بود        دیلرزیمکث کردو گفت:برو باهاش از دستش که م یرسش رفت .دکرت کم پشت

 و نفس    ستادیا یو هفت حرکت کرد.پشت در کم یتکان داد و به سمت اتاق س ی.رضا رس دهیترس

 خنده   کندیتخت و که با ترس به دستان پرستار نگاه م یرو ایدر دنیو وارد اتاق شد.باد دیکش یقیعم
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 تفاوت    یب ؟رضایکنیم کاریچ نجایگفت:تو ا دنشیبا د ایحرکت کردو در ایگرفت .به سمت در اش

 داد و رضا    حیانداخت و سکوت را ترج نییرسش را پا ایمفرد!؟ در ریمن شدم ضم هویشد  ی:چگفت
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     رونیرد و بدل نشد .پرستار بعد از ب یاهدا حرف نیکنارنشست و تا پا یصندل یتفاوت رو یب هم

 با رس  ایبخور .در نیریش زیچ هیحتام  یول یبر یتونیم زمیگفت:متوم شد عز ایسوزن از دست در اوردن

 تخت به حالن نشسته درامد و مقنعه اش را درست کرد.رضا از جا بلند شد و داشت از  یکردو رو دییتا

 ت رسرشا گرفته    دس کیبا  دیبه سمتش برگشت و د دیرا شن ایاخ در یشد که صدا یخارج م اتاق

  ای؟ در یخوایگاه خود کرده تا حرکت کند .رضا در اتاق را باز کرد و گفت :کمک م هیرا تک گرید ودست

 گفت:به    یداد و عصب رونیتکان داد و رضا نفسش را باصدا ب یمنف یکردو رسش به نشانه  نگاهش
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 برداشت و به    یکه قدم دیرا د  ای.در را باز کرد و از اتاق خارج شد خواست در را ببندد که در درک

 را گرفت و بلندش کرد و کالفه      شیدر را ول کرد و به سمتش رفت بازو ی رهیافتاد .دستگ نیزم

     یار ،کارکرد و گفت:نرتس خانم محافظه ک یبه اوکرد و رضا اخم ینگاه ای.در گهید  ی:رستقگفت

  یانداخت و به کمک رضا از اتاق خارج شد .رضا اورا به سمت صندل نییرسش را پا ایندارم .در باهات

 دورشد و دوباره  ایاز در ی.چند قدم امیب رمیبگ وهیبرم برات امب نیکردو گفت:بش تیراهرو هدا داخل

  شیجلو یا وهیکه امب دادیفشار مبا دست چشمش را  ایاز انجا دورشد.در عیانداخت و رس یاو نگاه به

    ی.لبخند دیداشت د یقرمز که نشانه از خستگ یشد ؛رسش را باال گرفت و رضا را با چشامن گرفته

 .رضا با مکث یگفت:مرس فیضع ییبا صدا ایکه باعث تعجب او شد و در دیبه صورت رضا پاچ مهربان

 اند؟رضا    ژهیو یاالن بخش مراقبت ها یحامت یشد و گفت:آقا یجد ایگفت و در یکنمیم خواهش

 سکوت به ساعتش   یداد و گفت:اره .بعد از کم هیتک واریان ور تر نشست و رسش را به د یدوصندل

 هامنطور که اخم کرده بود و به  ای؟در مینهار بخور میو ربع؛ اگه گشنته بر کیکردو گفت:ساعت  نگاه

 و از جا بلند شد و گفت پس اژانس  دیکش ی.رضا پوف مستیگفت:نه من گشنه ن کردینگاه م شیرو روبه

 درمورد     یمکث ادامه داد وگفت:راست ی.بعد از کم یندار یخونه چون تو رشکت کار یبر رمیگیم

 با اخم به   ای.در کنهیکار م لشونیتخ یکه قوه  یدونینگو.م یزیرشکت چ یامروز به بچه ها  یماجرا

   هیسال بود گفت:خانم  انیکه م یرفت و به پرستار رشینگاه کرد و گفت:چشم .رضا به سمت پذ رضا

 بود بسته و ما با اژانس    امرستانیب کیکه نزد یزد و گفت:اژانس ی.پرستار لبخند خواستمیم ارژانس

 رضا   دنیبا د ایبرگشت .در ایدر شیگفت و پ یارام یکرد و لعنت ی.رضا اخم میندار یهمکار یا گهید
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 شانه   یرا بر رو فشیحرف نداد و گفت :ممنون بابت اژانس فعال خدافظ.ک یشد و به او اجازه  بلند

       یکه م دیرضا را شن یجابه جا کرد و از کنار رضا  رد شد .چند قدم برنداشته بود که صدا اش

 کرد و به سمت رضا برگشت و گفت:منظورتون ؟رضا هم اخم  یاخم ای. درستیدر کار ن ی:اژانسگفت
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 و گفت:باشه فعال .خواست دوباره حرکت   دیکش یپوف ای.در رنیگی:منظورم واضحه اژانس منکردوگفت

 کردو گفت:حاال    ظیاخمش را غل ه؟رضایخونه مشکل رمیگفت:م یعصب ایکه رضا گفت:کجا ؟در کند

 .با متام   یخوایکه م یادم باهات حرف زدم پرو نشو دخرت کوچولو .اصال برو هر گورستون نیع دوبار

 گرفت و   شیجلو دیتهد یبه سمتش حرکت کرد و انگشتش را به نشانه  یعصب ایجمله اش در شدن

 اون  زارمیحرمت همکار بودنت رو کنار م گهیحرف نزن چون د یجور نیوقت بامن ا چیه گهی:دگفت
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         یبه کمر زدو گفت:مثال چ یزد ودست ی.رضا پوزخند یشنویرو م یبشنو دیکه نبا یزیچ

 بود دوست    یعصب ایرضا انداخت و گفت:خدافظ و رفت در یبه رس تا پا ینگاه ای؟هان؟دریگیم

 در حال راه رفنت بود .واقعا  ادروی.درپدانستیچطور؟خودش هم من یکند ول یرا خال تشیعصبان داشت

 تند  بود .قدمش را یانداخت ،ابر یحال رفنت به رستوران را نداشت .به اسامن نگاه یاش بود ول گرسنه

 از  قهی.دودق شدیگرفنت هم سخت م یتاکس گرفتیتر به چهاراه برسد چون اگر باران م عیکرد تا رس تر

 وار رشوع به  وانهیباران د قهیبعد از چند دق یفکر نگذشته بود که باران گرفت قطرات  اول ارام ول نیا

   شیها با رسعت از جلو ی.تاکس دیکه به رس چهاراه رس شدیم سیداشت کامل خ گرید ایکرد.در بارش

  یکالفه شده بود.از رسما و گرسنگ گریگرفته بودند .د ایرا هم از در"دربست "و مجال گفنت شدندیم رد

 آ ا   قهی.بعد چند دق کردیتر م یو اورا عصب دیچکیم ایدرد گرفته بود .قطرات باران از صورت در رسش

   یکه از دستش عصب ایسوار شو .در ایشد و گفت :ب ادهیترمز کرد و رضا از ان پ شیجلو پا یمشک هید

 حرکت کرد رضا به  ابانیخ ی؛و در گوشه  امیباتو ن یبرم ول ادهیبلند گفت:حاظرم پ یکم ییبا صدا بود

 هامن طور که   ایسوار شو .در ایگفت:خر نشو ب یبلند و عصب ییزد و با صدا یرضبه ا نیماش سقف

 کم کرد و  ایرسعتش را کنار در دیسف یشیو ش ستیبرو بابا تکان داد .دو یدستش را به نشانه  رفتیم

 توجه  به    یب ایسوار شو .در ایاورد و گفت:خانم خوشگله اخامتو وا کن ب نییپنجره اش را پا یپرس

 داشت .رضا که   اینشد و همچنان ارصار بر سوار شدن در الیخیپرس ب یبه راهش ادامه داد ؛ول نیماش

 و با دست به سقف زد و نظر پرس  دیاو دو نیو به سمت ماش دیکش یبود .پوف دهیمزاحم را د نیماش

 و با لکنت گفت:ب..بله؟رضا     دیرضا ترس  یو عصب ینگاه وحش دنیبه خود جلب کرد .پرس با د را
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    کاریزد و ترسش را پنهان کرد و گفت:مثال چ ی:برو تا مادرتو به عزات ننشوندم .پرس پوزخندگفت

 اش را گرفت و با عربده گفت:اخه  قهیکرد و  ادهیپرس را باز کرد و اورا پ نیدر ماش ؟رضایبکن یخوایم

 از رضا داد    تیرضا را گرفت و به تبع ی قهیبچه سوسول .پرس هم  یمن بزمنت که  پس افتاد االن

  سیخ رهنیضا رفت و پکه تا ان لحظه نظارگره دعوا بود به سمت ر ای؟در یقلدر یلیخ ی:فکر کرد زد
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 فقط  پرس  دیشنیرا من ایدر یگوش رضا حرف ها ی.ول و بلند گفت:ولش کن دیرا گرفت و عقب کش او

 بود که رضا    نجایدوباره دادزد:ولش کن .در اخر بلند گفت:رضا .ا ای.در دیکوبیم نیمحکم به ماش را

 نداشت. پرس از  ایاسمش را از دهان در دنینگاه کرد ؛انگار انتظار شن ایشل کرد و به در یرا کم دستش

  یشد و رفت .رضا به خود امد ؛عصب نیدست رضا در رفت و سوار ماش ریاستفاده کرد و از ز تیموقع
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 .مردم همه به ان   میو سوارشو بر اریدرن یرستق باز نیاز ا شرتیدورگه گفت:ب ییخسته بود.با صدا و

  یر کمکبه خاط یسوار شد .دوست نداشت با او به خانه برود ول یحرف چیه یب ای.درکردندینگاه م دو

 رسدش بود .از رسما در خود جمع شده   ای.در کردیکالفه اش م دینبا نیاز ا شرتیکرده بود حداقل ب که

 را روشن کرد و   یبخار ایلرزش در دنیداشت که از نظر رضا پنهان مناند .رضا باد یفیو لرزش خف بود

 که  ییداشت با گرما گری.د کردیم یادامه داد .طبق عادت در سکوت رانندگ یبه رانندگ یحرف چیه یب

   ی!رضا به خود امد و با حالتوانیک یگفت:آقا ایکه در گرفتیبه وجود امده بود خوابش م نیماش در

 بهتون  یمعذرت خواه هیگفت:بابت امروز  کردیرا متاشا م ابانیهامن طور که خ ایگفت:بله؟ در خشک

    ایغرور و خشم ،معذرت خواسته بود. در ا،بتیبود که در نیا یبرا دیزد شا ی.رضا لبخند بدهکارم

 ماجرا شد.رضا با خشم و   نیادامه داد:البته دخالت شام باعث اوج گرفنت ا تیمکث کردو با جد یکم

 که پرسه   کردمیکرد و گفت:دخالت من؟ده اخه دخرت کوچولو اگه من دخالت من ینگاه ایبه در غذب

 تحمل    گری.ددیکشیم تیبه خاطر عصبان ینا منظم ییهانفس  ایمطمعن باش.در نویخورد؛ایم تورو

 توجه به او به    یگفت:بزن کنار.رضا ب نییبا ومل پا یول یعصب ییرا نداشت با صدا نیبد ماش یهوا

 بزن کنار  گمیبا دست محکم به داشبورد زدو گفت:م دیرضا را د هیتوج یب یوقت  ایادامه داد.در راهش

   ادهیرا باز کرد و پ نیبه رضا کرد و در ماش ینگاه ایو در ستادیا ابانینار خک ی.رضا عصب ووانیک یاقا

      یبا او کج خلق نقدریا ای.چرا در کردیو رضا به رفتنش نگاه م شدیدورم نیو داشت از ماش شد

 دست   اینگاه کردن به رفنت در دانست؟ازی،چرا؟خودش هم من کردیهم مانند او رفتار م کرد؟خویدشم 

 و  ردیبزند تا متام خاطراتش هم اتش بگ ششیکه دوست داشت ات یو به سمت خانه رفت.خانه ا دیکش
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 به  ی.وقتگفتیم راهیبه رضا بد و ب رفتیکه به خانه م یریکل مس ایشود. باران بند امده بود و در متام

 درختان   نیاورد و در را باز کرد.از ب رونیب فشیرا از ک دیدر منزلش است.کل یروبه رو دیامد د خود

 خنده  از داخل ساختامن امد .در را باز کرد و داخل      ی.صدا دیرد شد و به ساختامن رس پرتغال

 زد و گفت:سالم شهال خانم     یلبخند ایخانم !در ای.شهره خانم به سمتش امد و گفت:سالم درشد

 خانم مهمون      ایکردو گفت:اره در دییا رس تامکث کردو ب یخانم کم م؟شهالیدار ؟مهمونیخوب
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   یمن برم .و از پله ها به طبقه  یزد و گفت:مرس گریو یلبخند ایهسنت .در ای.البته مهمون پر میدار

    شیدوش آب گرم احساس کرد تک تک سلول ها ریرفت .لباسش را درآورد و به حامم رفت ؛ ز باال

 د شلوار  آمد .از داخل کم رونیدل از آب گرم کند و ب یرضا را فراموش کرده است.بعد از مدت یماجرا
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 را  ایپر یبود که صدا شیمشغول ور رفنت با موها دنیبرداشت وبعد پوش دیسف یرشتیو ت یکوتاه نیج

 در را  عیرس ایبگم . در ایدر ای یبرم به مامان دیفکرکن ی؛وا کنهی:من بهش بگم کلمو مگفتیکه م دیشن

 انداخت و     شیشانیبه پ ظیغل یاخم ایتعجب کردند.در دنشیاز د شیو دوست ها ایکرد و پر باز

  ایمزحک ردو گفت:سالم در یلبخند ای؟پریبگ یبه من و مامان ویبدون تفره رفنت زود بگو چ ای:پرگفت

     ایجواب سالمشان را با رسداد و گفت:پر ایسالم کردند.در ایاز پر تی.و دوستانش هم به تبع خانم

 کم اورد  ایزمان اخر رس در برابر اخم در دنیبا تته پته و مکث و خر ای.پرعیزود تند رس خوامیم جواب

 مکث کردو دوستانش با تعجب به او نگاه   ی.ماخواستم بهتون بگم که ...که .کم یچی...ه یگفت:ه و

 از      یدوباره رشوع کرد به حرف زدن وگفت:فردا کافه دعوت شدم .و خواست نفس ای.پرکردندیم

 انها به دادش  دیکرد تا شا شیبه رفقا ینگاه ایه؟پریک زبانیمکث گفت:م یب ایدر بکشد که یرسآسودگ

     ینگاه ای.در الی.با زبان لبش را تر کردو گفت:از طرف لکردندیهمه منتظر اورا نگاه م یول برسند

 به سمتش رفت و    ای.در گهیزد و گفت:اره د  یلبخند ایبه او نداخت و گفت:مطمعنئ؟پر انهیبازجو

 .و بعد با   مونمیم قتیادامه داد:تاشب منتظر حق ایطور باشه ؛ارام ور گوش پر نیهم دوارمی:امگفت

 بارهم مثل  نیا رفتیلو م ایدر شیدروغش پ شهیداغ کرده بود.هم ایمادربزرگش رفت.پر شیمتام پ وقار

  یتوانستیمحکم م  یو شاد بودند.ول وفاقد درد یهم مثل خودش پر انرژ ایقبل شد.دوستان پر یبارها

    یی.لب ها رهیوت یقهوه ا ییو موها دیبا پوست سف یتر بود.دخرت بایاز همه شان ز ایکه پر ییبگو

 قرار   ایمقابل  پر یدر نقطه  ایالغر و خوش فرم.در یبلند و اندام ی؛قد یقهوها یو چشامن برجسته

    شرتیتا به ان سن رس جمع چند دوست ب ای؛در ی؛چه از نظر خلق و خو و چه  از نظرظاحر داشت
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 زنگ    لشیخود بود که موبا یدر حال و هوا ای.درشدیوارد م یبا همه از در دوست ایپر ی؛ول نداشت

   ییصدا یمکث کرد  ول یکم د؟ییباال رفت و اتصال را زد :بله بفرما شیشامره ناشناس بود.ابرو خورد

 که  شدیم یداشت عصب ایدر گریامد د شیپ یقبل تیباز هامن وضع یپس دوباره گفت:بله ؟ ول دینشن

   ژیبا هامن پرست یتعجب کرد ول بایفر یصدا دنیاز شن ای؟ در یخودت ایاز پشت خط گفت:در ییصدا

   خوامیمکث  کردو گفت:م یکم بایفر ؟یاومده باهام متاس گرفت شیپ یگفت:اره خودمم .مشکل یقبل

    مین یگفت:اوک د؛پسیدیاورا م دیبا یخسته بود ول نکهیبا ا ایدارم .در ی،باهات حرف مهم نمتیبب
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 چه کار  بایفکر بود که فر نیدر ا ایفعال گفت و قطع کرد .در بایرشکت .فر کینزد یکافه  گهید ساعت

     ایدر ینگران شد ول یبرود شهره کم رونیبه ب یساعت کی دی؟ به شهره خانم اطالع داد که با دارد
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  شیلباس ها نیو با همکارش کار دارد و به اتاقش رفت . از ب ستین ینگران یبه او گفت که جا عیرس

 گرفت موقع  میبررس گذاشت و به اژانس زنگ زد و تصم دیسف یکرم کوتاهش را برداشت و شال یباران

 ست و  کافه نش یدر گوشه  یزیم یهم از دم رشکت بردارد.بعد از رفنت به کافه ،رو نشیماش برگشنت

 و بفهمد  دیایتر ب عیرس بایماند .دوست داشت فر بایداد.و منتظر فر بیس یترک با پا یقهوه  سفارش

 تا او را  گشتیم ایامد و با چشم دنبال در بایفر قهی.بعد از گذشت چند دقستیقرار گذاشتنش چ لیدل

 دست دادو بعد  بایدستش را دراز کردو با فر ایمکث کرد و به سمتش رفت در ی.کم دیکافه د ی گوشه

  ییبا پالتو یانداخت شال زرشک بایو ظاحر فر پیبه ت ینگاه ایدر یفرانسو یدادن سفارش  قهوه ا از

  بایفر شیاصال از طرز رفتار و پوشش و ارا ایکرده بود.در ظیغل یشیبود و ارا شیزانو یکه تا باال کوتاه

 سکوت را شکست و گفت:من اصوال  بایفر یسکوت حکم فرما بود ول یان دو کم نیآمد.ب یمن خوشش

  بایمنتظر به فر ینگاه ای.در یدرک کن دوارمیو ام گمیرک م یلیو حرفم رو خ ستمین ینیمقدم چ اهل

 به خونه  یانداخت و ادامه داد:امروز وقت نییرسش را پا دیترس یم ایدر یچون از نگاه ها بایو فر کرد

 که   یمنو نداره . مثل اتفاق یشام رفتم پسم زد و گفت:اصال حوصله  وانیهمون جناب ک ایرضا ... ی

 .بهرت فکر رضا رو از رست  نمیبیو پس زدن ها رو از چشم تو م یتوجه یب نیا یافتادو من همه  صبح

   یدوزیو زمان رو بهم م نیشه زم نوراونوریروز حقوقت ا هیکه اگه  یکارمند ساده ا هی.تو  یکن رونیب

 بدون تو در   یول یقرض کرد یو از ک یاز کجا اورو نیتو اون ماش دونمی.من من یوفتیچشم رضا م واز

 .بعد تو واقعا فک  رانیا یاردرایلیم نیاز بزرگ تر یکی یشناسیرضا رو م ی.تو اصال بابایستیرضا ن حد

   ایهم سطحشم رو ول کنه ب یکه از نظر ماد یمن رانیا یبرج سازا نیازبزرگ تر یکیرضا ،پرس  یکرد



 به چشمانت قسم

54 
 

 طاقتش طاق شدو با  یخودش را کنرتل کند.ول نجایکرد تا ا یسع ای.دریخام الی...هه چه خرهیرو بگ تو

 به آقا  یلیم چیاون گوشاتو باز کن .من ه ،خوبیومرثیک بایگفت:خانم فر نیبرفروخته و اتش یا چهره

   هی.من که به قول شام  یبه پولشم ندارم.تو بهرته به فکره خودت باش یازین چیندارم و ه وانیک رضا

 بعد  هیکه ادم هوس باز و خوشگذرون دمیاقا فهم نیبا ا یدوجلسه هم صحبت یکی یساده ام تو کارمند

 عمر    انیکه تا پا نیکرد الیچطور خ نیکه به قول خودتون باهاشون نشست و برخواست داشت شام

  ایکه در کافه بودند در یخام داشته .به علت نگاه افراد الیخ یک نی.هه حاال شام بگ مونهیم باهاتون

  زیم یبلند شد و پول قهو را رو ویبه فکر خودت باش ویایاورد و گفت:بهرت به خودت ب نییرا پا شیصدا
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   ینیامده برگست و گفت:محص اطالعتون اون ماش ادشی یکه انگار موضوع رفتیو داشت م گذاشت
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 ادامه      هیلدم هستش.و با کنابگم کادو تو دیقرض کردم با یکه از کس نیتوهامتتون گفت یط که

      یماندو حرف ها بایمکث از کافه خارج شد و فر یسندشو نشون بدم .و ب شهی:باورتون منداد

       ایاز طرف در یناتیتوه نیواقعا انتظار چن ایو پر از تشنج بود؛در ی.عصب ایدر یتکاندهنده

    دیموضوع را بگو نیفرصت به رضا ا نیلکرد.اول خواست در او یهارا رد م ابانی.بارسعت خنداشت

 مشکلش را به رضا      دیرفتار بچگانه است و نبا نیکه ا دیرس جهینت نیتفکر به ا یبعد از کم یول

    کیزنگ خورد و باز  لشیکه موبا کندیبود مدام پوست لبش را م ستادهی.پشت چراغ قرمز ا دیبگو

 بزند.فرد پشت  یحوصله و کالفه اتصال را زد ومنتظر ماند تا فرد پشت خط حرف یناشناس ؛ب ی شامره

   جانیشهاب ه یصدا دنیاز شن ایمنش؟در رانیگفت:خانم ا یخسته ا یمکث کردو با صدا یکم خط

 زد و گفت :بله با لطف و    ی؟من نگرانتون بودم؟ شهاب لبخند دی!خوب یحامت یگفت: سالم اقا زده

 از طرز حرف زدن  شهاب خنده   ای.درزدمیبهتون زنگ م یباق اریاز د دیمن زندم  واال با شام هیمهربون

 دونستم که به شام کمک کنم .باالخره شام همکارم       میانسان ی فهیگرفت و گفت :من وظ اش

 کردو       یحالیب یکردم.شهاب خنده  یجربان م دیبا یجور هیلطفتون رو  دی.تازه من بانیهست

   خوامیشام م تیتشکر از انسان یبرا یجربان کنم ول یچجور دونمیمنش من واقعا من رانی:خانم اگفت

 را   ابانیهامن طور که خ ایرصف شام روز جمعه دعوتتون کنم .در یرو برا زتونیعز یو خانواده  شام

 منش اما و اگر و اخه  رانیگفت:خانم ا عی.اخه .شهاب رس رمیدعوت رو بپذ نیا تونمیگفت:من من دیچیپ

 شهاب ارزو    یکامل را برا یبهبو یکرد و ارزو یتشکر ای.در کنمیادرسو براتون اس ام اس م میندار

 با رضا دوست     اتیخلق نیفکر بود که  شهاب با ا نیدر ا ایمکامله در دنیاز به امتام رس کردوبعد
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     یکه داشتند از هم خدافظ دیاو را د و خود ایدوستان پر نگیدر پارک نی.بعد از پارک ماش است

 دست تکان داد و باعث شد همه به   شیبا لبخند برا ایدر دنیبا د ایاز دوستان پر یکی.ترانه کردندیم

 لبخند اش جمع شد و با اکراه   ایدر دنیکه تا ان زمان لبخند بر لب داشت با د ایاو برگردندو پر سمت

 تکان داد و به داخل خانه رفت و از پشت پنجره به انها   یخند رسبا لب ایدست تکان داد و در شیبرا

 صبور باشد تا خودش به   خواستیم یول کندیم یرا از او مخف یزیچ  ایمطمنئ بود که  پر کردیم نگاه

 که  دیمادربزرگش را شن ی.به اتاقش رفت تا لباس اش را عوض کند .اوسط پله ها بود که صدادیبگو او

 بلند خطاب بر او گفت:سالم       ای.در شمیپ ایلباستو عوض کن ب ؟بروی!دخرتم اومد ای:درگفتیم

 لباس  ضیرفته بود.بعد از تو رونیاز ذهنش  ب بایموضوع فر گری.و به اتاقش رفت .دامی!چشم م یمامان
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 مطالعه را   نکیع ایدر دنیمادربزرگش رفت.مادربزرگ با د شیرفت و به حال پ نییاز پله ها پا عیرس

 صورتش بود که گذر   یبر رو یداشت .خطوط یرا زد .مادربزرگ رسحال و شاد یطب نکیو ع برداشت

 بود   انیجزو نظام "منش رانیا وشیدار"پدربزرگش یبود .در جوان بایهنوز ز یکرده بود ول جادیا زمان

 اجبار کند به  خواستیپدرش از بزرگان تهران بود که مهدخت را م " نیمهدخت جهان ب"مادربزرگش  و

 کس نبود  چیبود و عاشق ه دهیرا ند وشیدار نکهیبود با او مهدخت سخت مخالف  وشیبا دار ازدواج

 که با   ندیبیسپهبد را م کی یافتیمهدخت در ض نکهی.تا ا کردیوصلت مخالفت م نیبا ا یرس لجباز از

 نه صد دل    کدلی زیو مهدخت ن کندیبا او صحبت و از او درخواست رقص م یو ادب خاص نزاکت

 منش   رانیا وشیکه ان سپهبد با وقار و با نزاکت هامن دار فهمدی.بعد از چند روز م شودیاو م عاشق

   نیوارد ا خواستیحجره در بازار فرش فروشان داشت.پدربزرگش اول من نی.پدر پدربزرگش چنداست

 با   ای.درکندیاضافه م گرید یحجره  نیو به حجره ها چند کندیم دایعالقه پ یبعد مدت یشود ول کار

 جان  ایزد و گفت:در نیدلنش ی؟مهدخت لبخند یمهدخت خانم به خود امد و گفت:جانم مامان یصدا

 زد و گفت:اره   یلبخند ایشده؟حالت خوبه؟در یزیچ یبعد دوباره رفت یامروز صبح زود اومد گمیم

 با  شیبه خون داشت چون گروه خون اجیحالش بد شده بود و احت سامیاز ر یکیمهدخت خانم ، خوبم

 ترسان  ییبا صدا ایبزند که پر یزد و خواست حرف یبود  منم رفتم خون دادم.مهدخت لبخند یکی من

 با اخم گفت:بله  ایو مادربزرگ به سمتش برگشتند و در ای!در ایپر از اسرتس وارد حال شد و گفت:در و

 کردو  دییبا رس تا ایکارت دارم.در اطیتو ح میبر ایخوش رنگش کرد و گفت:ب یداخل موها یدست ای؟پر

 گفت:ژاکتتو بپوش هوا رسده .و رو به مهدخت  ایخواست برود که در ای.پر امی:باشه تو برو االن م گفت
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 خوشحال بود  ایو از اتاق خارج شد .در کنمیم فیما جرا رو تعر ی هیرسشام بق نمیداد:من برم بب ادامه

 را کنار حوض    ایرفت و پر اطیبه سمت ح ورشیپول دنی.بعد از پوشدیراستش را بگو خوادیم ایپر که

 ارام به سمت اش رفت و با      ای.دردادیبود و با دست اب حوض را تکان م ریکه سخت درگ دید

 رسش   هیبعد از چند ثان ینگاه کرد ول ایاول به چشامن در ایبه خود اورد.پر ؟اورایکنیم ری:کجا سگفت

 تو    میبر میحرف بزن یخوا یاگه من ایگفت:پر ایدر یا طوالننسبت یانداخت و بعد از سکوت نییپا را

 مکث کردو           ی.کمگمیبه خودش امد و گفت:نه نه م ای.پرمیزنیم خی یطور نیا چون

   یمکث گفت:پس با ک یب ایقرار دارم .در رونیب الی...راستش ..من دوروغ گفتم که فردا با ل ای:درگفت

     یعنیگفت: تیبا جد ایگفت:با کامران شمس.در دهیلرزان و ترس ییبا صدا ایپر ؟یقرار دار رونیب

 در چشامنش جمع شد  یاشک ای؟پریدار کاریتو با اون چ کتهیمعلم فز دونمیکه من م ییاونجا ؟تایچ
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  یکارا یبرا رفتیم دیبود با ضیچون پدرش مر یمعلمون بود ول یخانم فتح هی!اول سال ایگفت:در و

 داره  کویفز ادیاملپ یکه طال یپرس هی دیچیتو مدرسه پ نکهیتا ا می.تا دوهفته معلم نداشتهیترک درمانش

 روز بعد از ظهر همه بچه ها رفته بودن خونه فقط منو ترانه و   هیو بهمون درس بده .  ادیب خوادی،م

 ،    میکالس فوق االده داشت میکه نبود یاون چند روز یبرا یدیبا خانم سع میمدرسه بود یو کت الیل

 مانتو و مقنعه امو در اورده     ستیتو مدرسه ن یمرد چیه دونستمیاسرتاحتمون بود چون م زمان

    ی.من رومیزدیم غیج مویرفتیاونور م نورویچرخ دار ا یصندل یمدرسه داشتم رو یراهرو بودموتو

  یا شهیبه در ش خوردمیبد هلم داد و من داشتم محکم م یلیهلم داد و خ ینشسته بودمو کت یصندل

 واستادم و چشامو اروم  دمید هیم فشار دادم بعد از چند ثانام رفت هوا و چشامو رو ه غیو ج مدرسه

 بلند   یاز رو صندل عیپرسه  رس هی دمید هیک نمی.رسمو باال بردم بب هیکیشکم  یرسم رو دمیکردم د باز

 فرار کردن تو کالس .منم از  یو کت الیل دمید کردیهنوز متعجب بهم نگاه م دمیو عقب رفتم و د شدم

 بعد از ظهر    یموقعه  نی؟ا هیحرف بزنم.پرسه گفت:اسمت چ تونستمیزبونم بسته شده بود من ترس

 شام؟   دیمنش.کالس دارم .ببخش رانیا ای...پر امیمنم زورمو جمع کردمو گفتم:پر ؟یکنیم کاریچ مدرسه

 و اول  بر گهیاومدم قرارداد ببندم .خب د کیزیف ریو گفت:شمس ام دب دیبه موهاش کش یدست پرسه

 رفت و    ریبه سمت دفرت مد عیو رس پیت نیبا ا دتتیند رتونیمد نیفرم مدرسه رو بپوش تا ا یاون

 هفته رس کالسش از ترس و خجالت   هیبه خدا تا  ایدر یرفتم تو کالس .وا عیبه خودم اومدم رس یوقت

 معلم     نقدریبود چرا ا بی.کل مدرسه براشون عج دمیپرسیو سواالمو من زدمیکلمه هم حرف من کی
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 که همه رفنت   یروز بعد زنگ بهم گفت مبونم تو کالس باهام کار داره .موقع هیاستخدام کردن. جوون

 بهم گفت که اون روز رو فراموش کنم و به درس توجه کنم و ازش خجالت نکشم و باهاش   برگشت

 فاده  رو کردم .تو کالس همه    است نیکردم بهرت  یگفتم از اون روز سع یباشم .منم چشم راحت

 کردن من اختصاص     حیکل ساعت کالس رو ب توج شدمیو اگه من متوجه من دادیجواب م سواالمو

   گفتمی.منم م دهیرس کالس رات م یایهم ب ریروز د هیاگه  کنهیتوجه م یلی:به تو خگفتیم الی.لدادیم

 معالم رس کالس    دمیرس یوقت یول دمیروز خواب موندم کل راه رو دو هی نکهی.تا ایتو توهم زد نه

 منتظر  ایوارد شدم گفت:پر ی.وفت دییگفت بفرما یبا صلوات رفتم سمت کالس درو زدم اونم جد بودن

 بهم   شرتیب یو اون ه گذشتی.روزا مگفتیراست م الیل دمی.و اونجا بود که فهم نیبرو بش یایب بودم

  هی. نمیمعلم بش زیم یاول روبه رو زیم کردیو زورم م میته کالس بش ذاشتیس کالسش منر کردیم توجه

 که  رفتمی؟اون روز من داشتم از پله ها باال م دهیزنگ زدن گفنت دستم رضبه د امرستانیاز ب ادتهی روز
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 دست و  دنمیو با د بامیواقعا من ز گفتیو م زدیخلج حرف م یاقا ستیز ریشمس داشت با دب دمیشن

  جیرسم داشت گ نییبرم پا ایله باال برم تونستم از پ ی.من اب دهنم خشک شده بود من کنهیگم م پاشو

 !  ایخدا! پر ای:گفتیکه م دمیاونو شن یو فقط صدا نییپاهام شل شد و از پله ها قل خوردم پا رفتیم

 گفت:من برم به      ری.مدسادنیباال رسم وا ریشمس و مد دمیبهوش اومد د یاز هوش رفتم .وقت و

 بود  دهیترس یلیو گفت که خ دیکش یرفت.شمس نفس راحت رونیاز اتاق ب یاش خرب بدم .وقت خانواده

 که تو مدرسه به خلج زد   یحاال خوشحال بود که به هوش اومدم .بعد هم رفت و منم توشوک حرف و

 روح و   یکه دوباره جسمم تو کالس بود ول میکالس بود یکه از  ا ماجرگذشت تو ی.چند هفته ا بودم

   هویخودم بودم که  یتو حال و هوا نقدریروز رس کالس ا هیس  .شم یحرفا شیپ گهید یجا هی ذهنم

   ریدفعه زدم ز هیحواصم پرته داد زد رسم و اخم کرد منم  نقدریبه سمتم برگشت و گفت:چرا ا شمس

 دفعه حس کردم لحن اش از خشونت به غمو کدورت   کیرو از اون نداشتم ؛ یرفتار نیانتظار ا  هیگر

 رفتم تو کالس تا اخر    قهی.بعد از پنج دق امیاروم شدم ب یوقت رونیاز کالس بشد و گفت برم  لیتبد

 همه داشنت از کالس  یبودم .اخر کالس وقت ریاز دستش دلگ یاخم کرده بودم .خب راستشو بخوا کالس

    نیو گفت که ا سادیاومد روبه روم وا کردمیجمع م لمویو منم با ارامش  داشتم وسا شدنیم خارج

 ترکم کرده که   یکه فک کرده پرس یو ذهنش منحرف شده سمت رهیروز حس کرده که فکرم درگ چند

  ریسوتفاهم رسم داد زده منم که هنوز از دستش دلگ نیتو کالس به خاطر هم زنمیشوت م نقدریا من



 به چشمانت قسم

62 
 

 نداره خواستم که از کنارش ردشم که دستم گرفت و گفت که ببخشمش منم که   یتیگفتم اهم بودم

 و دوست دارم بزاره برم اونروز بود  ستمیکنه گفتم  از دستش ناراحت ن یازم منت کش یکی نمیا شقعا

 گفت:بهم گفتش   عیهل کردو رس ای!پرعیکردو گفت:بگو رس یاخم ایبهم گفت ...بهم گفت که .در که

 .نه چرا اون خجالت بکشه  کشهی!اون ...اون خجالت من؟یو با تعجب گفت:چ مکثیب ایداره .در دوستم

 کارت     نیواقعا با ا یزاریو االن باهاش قرار عاشقانه م ینگفت یچی.بهش هیخجالت بکش دیبا تو

 کردم بزنم  یو گفت:به جون خودم ...سع ایدر یوسط حرف ها دیپر ای.پر یرو رس افکنده کرد یمامان

 شد و     یاشکش جار ای؟پرینخواست ای یگفت:نتونست یبا بدجنس ای...نتونستم .در یگوشش  ول تو

  ییتر کرد و با صدا ظیاخمش را غل ایداشتم .در یحس هی:به خدا نتونستم ...اخه ...اخه منم بهش گفت

 ربع   کیبعد از  اینگه داشته شود گفت:واقعا که !و به داخل ساختامن رفت .پر نییپا شدیم یسع که

 به خوردن شام    یلیمکث به اتاقش رفت و گفت که م یاشکش را پاک کردو به داخل رفت ب هیگر

 .واقعا مگر چه شده بود ؟او فقط    کردیبود و به سقف اتاقش نگاه م دهیتخت دراز کش ی.روندارد
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     یترس م نی.او هر شب با ایساله شده آن هم در سن نوزده سالگ کیو  ستیپرسه ب کی عاشق

   لیتبد تیعشق رسزنش کند و حال ترسش به واقع نیبفهمد و اورا به خاطر ا ایدر یکه روز دیخواب

  سیخ یباشد . با چشامن ییممکن بود فراق و جدا شیبودند که انتها ی،کامران و او در راه و حال شد

    نیدر اتاق طن لیزنگ موبا یکه چرا اصال عاشق کامران شد که صدا فرستادیبه خود لعنت م مدام

 اسم کامران شمس برداشت و گفت :بله؟کامران  دنیبرداشت و با د زیخ یبه سمت گوش عی.رسانداخت

 تو ؟تورو   ؟چتهیخوب یمکث گفت:پر یبعد از کم یخورد ول کهی ایپر انیگرفته و گر یاز صدا یکم

 داد و     حیاشکش را پاک کردو مخترص ماجرا را توض ایتو حلقم.پر ادیکامران بگو ،قلبم داره م جون

 نداد که ناگهان  یجواب ایتند برخورد کرد.پر تقدریبود که ا یچ لشیگفت :خب دل دویکش یپوف  کامران

 به سمتش رفت و    ایگفت :ترانه فع.که در عیرس ایدر چهارچوب در ظاحر شد پر ایباز شد و در در

 بدون که فردا از اون    نویبه اصتالح ترانه ا ایو گفت:جناب کامران شمس  دیرا از دستش کش لیموبا

 از   یحرف چیه یب ای.فعال .در کنمیو خطشم عوض م ارمیرو در م ایپر ای کنمیم رونیتورو ب ای مدرسه

 دو روزه فراموش      یکیعشق ها  نیو ا ستیها شور جوان نیا یهمه  دانستیخارج شد م اتاق

 خاطر    نیبه هم شودیان پرس هم تباه م هیکار ی ندهیموضوع ا نی.مطمعن بود که با گفنت ا شودیم

 حق    یاز دساش ناراحت است ول ایدانست که پر یدهد م ریرا تغ ایپر یکه مدرسه گرفت  میتصم
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   یبود هم پدرش و هم خواهرش .رس شام با ارامش ماجرا ایکار را بکند چون هم مادر پر نیا داشت

   ایدر ی،ول هیقض نیشام دعوت شده اند .مهدخت هم خشنود بود از ا یکرد که برا فیرا تعر شهاب

 نگران  یگرفت.شهاب کم یبه شهاب زنگ زدو تا ظهر مرخص ایبود.صبح روز بعد در ایپر ریدرگ  سخت

 رفت .بعد از وارد شدن  ایپر ی.بعد هم به سمت مدرسه وفتادهین یداد که اتقاف نانیاطم ایدر یول شد

 مدرسه صحبت   ری،مدیبا خانم صالح دیسف یرهنیپ ویرا با کت شلوار نوک مداد یپرس ریدفرت مد به

 منش    رانیبلند شد و گفت:سالم خانم ا عیرس یشدند .خانم صالح ایحضور در یکه متوجه  کردیم

    ریدب شونیمنش ا رانیهسنت و خانم ا ایخواهر پر شونیشده؟وروبه پرس ادامه داد:ا یزید؟چیخوب

 با وقار   ینداشت ول یوانج نیبه ا یچون اصال انتظار پرس دیباال پر شیابرو ایشمس .در یاقا کنیزیف

 با   ی.خانم صالح نیرو بد ایپر یاصال وقت ندارم لطفا پرونده  ی:سالم جناب شمس خانم صالحگفت

   دیدیاکتفا کردو در ان لحظه شمس را م یشخص لیفقط به گفنت دال ایشد و در ایعلتش را جو تعجب

 اگه االن از مدرسه بره از درس  ای:پرگفتیم کردوینگاه م ایملتمسانه به در یچقدر کالفه و با نگاه که

  رفتیبه رسکار م دیساعت کلنجار رفنت پرونده را گرفت و با میکنکورش بده.بعد ن یو برا وفتهیم عقب
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 شمس  دیشا گفتیم یبه وجود امده بود .حس یکردن مدرسه را نداشت .در دلش دوگانگ دایوقت پ و

  یها همه عشق ها نیا دیدیم کردیما جرا نگاه م نیبا عقل به ا یوقت یرا دوست داشت ول ایپر واقعا

  ی؟اقا یمنش !کجا بود رانیبه سمتش امد و گفت:سالم ا یوارد رشکت شد منش ی.وقتستیجوان دوران

 تو      یبگم بر یعصابش خورده از صبح چهارصد بار از من رساغتو گرفت و گفت تا اومد وانیک

 به سمت  تینشده .بعد با هامن وضع یزیکردو گفت:نه نگران نشو .چ یپوف ایشده؟در یزی.چ دفرتش

 زد و      یلبخند ایدر دنیرضا رفت بعد از دوبار درزدن در را باز کرد و وارد شد .شهاب با د تدفر

 زد و گفت:بله به لطف شام.شهاب خدارو  یلبخند ایمنش مشکلتون حل شد؟در رانی:سالم خانم اگفت

 گفت:رضا خان به حرفم  کردیان دو نگاه م یبه گفت و گو ظیغل یگفت و رو به رضا که با اخم یشکر

    یگاریو با گفنت فعال از دفرت خارج شد .رضا از جاس یرسیم ییپس فردا ییفردا ی.امروز نرس یرسیم

 شد و گفت:به شام مربوط  لیلبخندش به اخم تبد ای؟دریومدیدراورد و گفت:سالم چرا صبح ن یگاری،س

   پرسمویدارم م ستمیرفت و گفت:اتفاقا چون ر ایزد و به سمت در گاریمحکم به س ی. رضا پوکشهیمن 

   ایاصالحش کن. در دمیاروندو م یپروژه  ینقشه  یمکث گفت:راست ی.بعد از کم شهیمربوط م بهم

    بایرفت.تا زمان نهار رسکارش بود و با فر رونیکردو از دفرتش ب یزد وتشکر یلبخند یکرد ول تعجب
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 و... هنگام   دشیجد ی ا،مدرسهی،پر ریبود درگ ری.ذهنش درگبزند  یخواست  که حرف ینزد و من یحرف

  دانستینگاه کرد واقعا رسدر گم بود .من رونیکنار پنجره رفت و به ب ایاز اتاق خارج شد و در بایفر نهار

 .با تعجب  دیبه خودش امد شهاب را کنار خود د یکند .وقت دایخوب از کجا پ یوقت سال مدرسه  نیا

 نجاتت    ایتو کارت گفتم ب یو گفت:فک کردم دوباره غرق شد دیشهاب خند د؟یاومد ی:شام کگفت

 کالفه به شهاب انداخت و گفت:دنبال    ینگاه ایشده؟ در یزیتو افکارت؛چ ینه غرق شد دمید بدم

   یلبخند ای!؟؟در رستانینگاه کردو گفت:دب ایدرشت شده به در یدخرتونم.شهاب با چشامن رستانیدب

 فکر کرد و بعد از   یدر اوردمش .شهاب کم شیاز مدرسه قبل رستانمیخواهرم دنبال دب یفت:براگ زدو

 نگاهش کرد و     یپرسش ایخوبه .در نیریش یدر هوازد و گفت:اهان !مدرسه  یمکث بشکن یکم

 دونم که .و تو  یباال انداخت و گفت :من یشهاب شانه ا ه؟یچ رشیمدرسه؟  اسم مد نی:کجاست اگفت

 قول داد شب که به رستوران   ایو به در خواندیدخرت خاله اش است و انجا  درس م نیریداد که ش حیض

 رس   یساعت کار انیبدون خوردن نهار به رس کارش رفت وتا پا ای.دردیگویادرس مدرسه هم م دیا یم

 تر به    عیرسرا جمع کردتا  لشیوسا ایدر یاروند بر نداشت.بعد از متام شدن ساعت کار یپروژه  از

 مهدخت  یچهره  دنیبا د اینگران بود و در اریبس دکهیبه خانه مهدخت را د دنیبرود .بعد از رس خانه
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 صبح زود از خانه رفته و تا  ایمتام وجودش را فرا گرفت .مهدخت به سمتش رفت و گفت که پر یاسرتس

 کرد به   یگفت و سع یارام یرا کم داشت لعنت یکی نیهم گریکه د ایساعت برنگشته است .در نیا

 رسش     ییبال هی رتسمیبکن م یکار هی ایگفت:در ایارامش بدهد .مهدخت با اسرتس به در مهدخت

 دارم دنبال   یگفت:مامان گشتیاز طرفش م یبرگه ا یبه دنبال نامه ا ایکه کالفه در اتاق پر ای.در ادیب

 بود و   یگرفت به شمس زنگ بزند؛واقعا عصب می.بعد گشنت کامل اتاق تصم گردمیم یزیچ یا نوشته

 .بعد از سه بوق برداشت و با   دادیخرب م سیاماجر داشت مطمعن بود که به پل  نیدر ا یاو نقش اگر

     یبلندگفت:چه خوب ییبا صدا این؟دریمنش !خوب رانیخسته و ناراحت گفت:سالم خانم ا ییصدا

     ایاز شام بپرسم پر دیبا داد گفت:من با ایشده؟در یزیمتعجب گفت:چرا چ یی!شمس با صدا آقا

 به خود امد و      یاقا.شمس شوک شده بود ول نیما گذاشت یکه شام تو کاسه  هینون نیکجاست؟ا

 را   ایخرب بودنش از پر یراست بودن حرف و ب شیاز لحن صدا ای!دراخدای؟کجاست؟ ستین ی:پرگفت

 توجه به   یب ایدر یخواست ولرا  نیهم زیشد به او خرب بدهد او ن یو از او خواست هر خرب دیفهم

  دیهم د ای.درکردیو از خدا طلب کمک م کردیم هیقطع کرد مهدخت در حال نشسته بود و گر حرفش
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 زد واو با خنده برداشت و      یکار است اول قرار شام را کنسل کند پس به شهاب زنگ نیبهرت که

 و گفت:جناب    دیوسط حرفش پر ای.دریول دیمیکردم شام ان تا یمنش من فکر م رانی:خلنم اگفت

  یگفت:اتفاق ی.شهاب بانگرانخوامیواقعا عذر م امیب تونمیاومده و من من شیپ یمشکل هی یول دیببخش

    یکار نیاز صبح رفته برنگشته تا به حال چن ستی،خواهرم ن ایمکث کردوگفت:پر یکم ایدر افتاده؟

  ی.شهاب بدانستیهمدم م یحرف را به شهاب زد و او را نوع نیدانست چرا ا یصابقه نداشته.من ازش

   ای.درشنی.البته اگه خانوادتون ناراحت منمیبگرد ایباهم به دنبال پر دیگفت:ادرس منزل رو بد درنگ

 .پارک     گشتیها م ابانیدر خ ایربع با شهاب به دنبال پر کیشد.بعد از  یارصار راض یاز کم بعد

  دیی.شهاب با رس تامیدوستاشم چک کن یخونه  نیگفت:بهرته بر ایدر نکهی،و...تا اها،کافه ها نامیها،س

 فکر کردو    یشهاب کم شیبا افسوس گفت:خونه است گوش ای؟در نیزنگ زد شیگفت:به گوش کردو

  یهامو ستاره. شهاب خنده ا ویلو،کتی،ترانه،صبا،ن الیبا رسعت گفت:ل ایدوستش؟در نیتر یمی:صمگفت

 شهاب      شنیمیصم یگفت:همه از دوستا یعصب یبا لبخند ایگفتام.در شویمیگفت:دوست صم کردو

 در را  یرفت.هرچه زنگ زدند کس الیل یخانه  یحرف چیه ینگاه کرد و ب ایگرد شده به در یچشامن با

 ر  بغض اش را نتوانست کنرتل کند ود گرید ایصورت بود در نیهم به هم یوکت لوینکرد و خانه ن باز

 برگشت و  اینگه داشت و به سمت در ابانیو شهاب کنار خ دیترانه بغضش ترک یراه  خانه  یها انهیم
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 دستش داد    ی.دستامل وفتادهین ی.هنوز که اتفاقمیکنیم داشیخانم !پ ایگفت:در زیلحن محبت ام با

 کردو شهاب دوباره     یارام تشکر ای.من تا صبح در خدمتونم .در دیداد:اشکاتون رو پاک کن وادامه

  یشدند و زنگ را زدند و مادر ترانه برداشت و با رو ادهیپ عیترانه هردو رس یکرد.دم در خانه  حرکت

 و شهاب به رسعت پله ها را رد کردند و به در خانه او رفتند.مادر ترانه تا در را  ایدر را باز کردو در باز

     عیلطفا رس یو گفت:خانم خرسو دیکش ینفس اینجاست؟دریا ایگفت:پر یکرد شهاب با نگران باز

 .مادر  دیشده؟شهاب گفت:لطفا جواب بد یزیکرد و گفت:چ ی!مادر ترانه با تعجب به اندو نگاهدیبگ

 ترانه روبه ان دو         ه؟مادریترانه امد که گفت: مامان ک یبزند که صدا یخواست حرف ترانه

   ایدوست در زدیکه حدس م پیو خوش ت افهیخوش ق یو پرس ایدر دنیتو . ترانه با د دیی:بفرماگفت

 با تعجب گفت:خب   نجاست؟ترانهیا ایمکث گفت:پر یب ای؟در نیگفت:سالم خوب ییبا خوش رو باشد

 مکث گفت:خب کجاست؟ ترانه به اتاقش    یانداخت و ب ینگاه ایشده؟شهاب به در یزیمگه چ اره

 در   ایش رفت ودربه رسعت به اتاق ترانه رفت و شهاب هم پشت رس ایکردو گفت:تو اتاقم .و در اشاره
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 چرا حل     ی:لعنتدیگویو م خاراندیکه پشت به او با مداد رسش را م دیرا د ایبا شتاب باز کردو پر را

  افهیق دنیا،ازدیرا چرخاند و پر یرفت و صندل ایو به سمت پر دیکش یاز رس اسودگ ینفس ای. دریشیمن

 زد .شهاب به    ایبه صورت پر یلیس ایکه در دیبگو یزیخواست چ ایو چشامن قرمز در دیرنگ پر ی

   حیبزار توض ش؟یول کن چرا زد ایعقب کشاند و گفت:در یرا گرفت و کم شیرفت و بازو ایدر سمت

   یمامان گهیکه د یزدم که بفهم نویادامه داد:ا ایگفت:شهاب ومل کن.و رو به پر تیبا عصبان ای.دربده

 برداشت  یوبا گفنت واقعا که مانتوشو از پشت صندل دیکشیم قینفس عم ای.پرینگران نکن ینجوریا رو

    یاز اتاق خارج شد و از مادرترانه و خود ترانه تشکر کردو از خانه خارج شد شهاب خواست حرف و

 تند  ایاز کنارش رد شد و از خانه خارج شد و شهاب هم پشت رسش از خانه خارج شدو پر ایکه در بزند

 را   ایدر نیاز ساختامن خارج شد و ماش ایپر نکهیشهاب هم پشت رسش .تااو  ایدر رفتیم نییپله پا از

 و شهاب از ساختامن  ایشد.در ایداد و منتظر در هیکه کنار منزل ترانه بود تک ییمورانو نیبه ماش دیند

  یهمه رو نگرارن کرد یکرد نکاروی.چرا ا خوامیم حیازت توض ایمکث گفت:پر یب ایخازج شدند.در که

  گهیخرب !؟ده اخه خواهر من د یبلندگفت:ب ییداغ کرده بود با صدا گریهم  که د ایخرب ؟پر یچرا ب ؟

    یتوهم که رفت خوابهیکه تا ساعت دوازده م ی.مامان دادمیبهت خرب م یاز اس ام اس چجور ریغ به

 از    یکش .وقتدرس بخونم .ترانه اشکال داشت منم اومدم کم نجایبگم من اومد ا یبابا به ک رسکار

    امی. گفتم م میدعوت شد_و با دست به شهاب اشاره کرد_اقا  نیکه شب از طرف ا دمیشن یمامان
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  یکردیچک م تونویخانم اگه گوش ایدر ی..هه نه . راست دمید یبا حواص جمع .  ول خونمیدرس م نجایا

    ایخونه .در میبر یمنو بزن یخوا یمن گهیکارو نکردم .حاال هم لطفا اگه د نیخود رس ا یدیفهمیم

 رفت و      ایبا لبخند به سمت پر عیگفنت نداشت شهاب رس یبرا یحرف یول دیبگو یزیچ خواست

 گفت و شهاب    یبا احرتم بله ا ای.پر ییایپر دهیتو هم که  ظواحر نشون م هی:اسمم شهاب حامتگفت

   اخانمیکه در یموقع یول هیحرفت چ دونمیبشه م یخانم حق بده خواهرت عصب ایداد:خب پر ادامه

 از   ایسوار شدند .پر ایو پر ای.در می.حاال بهرت برگرد دیلرزیم یش از نگرانصدا انیزنگ زد و بگه من بهم

   کردوینگاه م رونیکه نامش کامران بود .به ب یدردلش باز هامن حرست ویشهاب خوشش امد  ل رفتار

 موضوع را به  نیکرد ا یشد سع یجار ایاز چشم پر یکه قطر اشک دیو د کردیبه او نگاه م نهیاز ا ایدر

 مکث به اتاقش رفت .اصال  یب ایازشهاب هردو وارد خانه شدند و پر یربط ندهد.بعد از خدافظ شمس

 تخت دراز  یحال به اتاقش رفت و رو یرا نداشت .ب حیتوان توض ایدادن را نداشت  حیتوض ی حوصله
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 حرف ها   نیا یهنوز برا یول خواستیکامران را م یها یدلش باز دلگرم دیواشک امانش را بر دیکش

 مکث برداشت و    یتوالت برداشت و به کامران زنگ زد وکامران ب زیم یرا از رو لشیبود .موبا بچه

 که    یهرکار ایبا هق هق گفت:کامران بدون در ایصد بار مردم و زنده شدم.پر یکجا بود ی:پرگفت

 و      دیوسط حرفش پر.کامران با داد موینیهمو نب گهیصالحمونه و...و ممکنه د یبرا کنهیم داره

   یچون اگه بر یبر دی.تو نبامونمیچون من م یمبون دی.تو با یبر ی:خفه شو ...تو ...تو حق ندارگفت

   ای، یباهام حرف بزن ینتونست ی.قول بده ...قول بده که اگه حتالیفکر و خ یبا کل مونهیم نجایا یکی

 گفت و قطع کرد .روزها       یو ارام قول دیکش ینفس ای؟پر یدی.قول می.فراموشم نکن ینیبب منو

    رفتیم دشیجد یهم هر روز به مدرسه  ایفصل رسما و برف بود و پر یها انهیم گرید گذشتندیم

 شهاب بود دوست شده  یکه دخرت خاله  نیریبا ش یکدام از دوستان پنج ،شش ساله اش ول چیه بدون

 شاد و رس زنده و با نشاط    ی ایان پر گریاشد .ددرس ومدرسه ب یمترکزش رو شرتیب کردیم یسع بود

  نیریو رفت و امد داشت .ش زدی. کمرت با دوستانش حرف م یمصنوع یروح ،خنده ها ی.نگاهش بنبود

 و   گرداندیو برم ربدیرا به مدرسه م ایهروز پر ایبود .در بیبود ؛مانند شهاب ساده و نج یدخرت مهربان 

 هم    یلیتعط ی.روز هادادیدوکلمه جواب م یکیدرمورد مدرسه بپرسد اودر  خواستیاز او م هرچه

 خوب   ای. پرکردیم تاریگ نیحال متر یدر گوشه  شیکاریب یمشغول درس بود و در زمان ها دراتاقش

 از  کیدر منحرف کردن ذهنش داشت .حال درصد فز یسع یول ستیچ یها برا ریتغ نیبود ا دهیفهم

  نیداست بهرت یمدت سع نیدر ا زین ای.در زدیباال م شهیکه هم یکیمرت بود .فزک شیدرس ها ی همه
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 را هم   ایمهربان در یتر شده بود و رو کینزد ایمدت به در نیها را ارائه بدهد.شهاب هم در ا طرح

 به    لیم یب ینگاه ای! درایگفت:در نیغمگ یبا صدا بایبود که فر وتریبه صفحه کامپ ریخ ای.در دید

 که اشکش  دینکش هیو به ثان ستادیا ایدر زیبلند شد و کنار م زشیاز پشت م بایکردو گفت:بله؟ فر بایفر

 با  بایشده؟فر یزیرا گرفت و گفت:چ بایفر یبلند شد و شانه ها زیاز پشت م رتیبا ح ایشد .در یجار

 و گفت:بگو     دیبه پشتش کش یارام کردنش دست یبرا ایو در دیدر آغوش کش ایدر یحرف چیه یب

 به حرف   ی...کاش اون موقعه که بهم هشدار داد یگفتیتو راست م ایت:دربا بغض گف بای؟فر شدهیچ

   یکه تا ته ماجرا را خوانده بود سع ایحد دوسش نداشتم.در نی..اون ...اون موقعه در ا دادمیم گوش

 حد بهت  نیتا ا یذاشتیم دیخودته نبا ری.تقصستیکارساز ن هیاالن گر بایرا ارام کند گفت:فر بایفر کرد

 عشق دوست   یتو یتو عاشق نشد ایبا غم گفت:در بایکنه.فر دایبشه و بتونه به قلبت نفوذ پ کینزد
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 گذشته ها گذشته اون  نیگفت:بب عیرس ای.دریخودت عاشق ول نیع یخودت کن نیاون طرفم ع یدار

 .اون از اون     یکه شکست خورد یبهش نشون بد دیکرده تو نبا شیبهت حمله کرده وتورو ک االن

 تا اونم رضبه      یبهش زد حمله بزن دی.تو با کنهیکه از شکست دخرتا احساس قدرت م مرداست

 رفتار    نیمکث کرد ،خودش هم از ا یکم باینه؟فر ای یعوض بش یخوای.میکن ریتغ دیبا بای.فربخوره

 نشاند و       یصندل یاورا رو ایتکان داد و در ئدیتا یخسته شده بود .رسش را به نشانه  شیها

 به او کردو  ینگاه بایبا ناز حرف نزن .فر نقدریا گهیخانم حاال اشکاتو پاک کن .اول د بای:خب فر گفت

    یبرا یول گفنتیزد و گفت:اره م یلبخند ایبا ناز حرف بزنه .در دیدخرت با گنیم شهیهم ی:ولگفت

 به اقا گرگه    گهید نکهیادامه داد:دوم ااقا رضا .و نیحرف که مردا مرد بودن نه مثل ا نیبود ا یزمان

 بزند که شهاب با   یکردو خواست حرف دییبا رس تا ای؟در یگیبا تعجب گفت:رضا رو م باینده.فر محل

    یرس محل اجرا میبر دیپروژه نامرود و بردار با یخانم برو نقشه  ایدر را باز کرد و گفت:در شتاب

   گهیدونم م یشده.شهاب گفت:دوباره رضا گند زده به پروژه .چم یزیگفت:چ ایفقط بدو.در پروژه

 کرد.نقشه  یخدافظ بایو از فر دیکش یپوف ایبد ساخته شده ؛اقا دستور داده خراب شه .در یوارداخلید

 خورد گفت:به جون شام نه   یبرداشت و با شهاب از اتاق خارج شد .در اسانسور شهاب با اعصاب هارا

  یبابا اون مولت زنمیرشکت مستقل م هی رمیم فرشمیسهاممو م ارهیدر ب یباز قلدر باز جون خودم اگه به

  دییبا اخم ففط با رس تا ای.در میدار ی؛منو شام چه گناه ستیگند زدن به پروژه براش مهم ن اردرهیلیم

   یرس و کله زدند،کارگران را راض یبعد از کل ای.دردندیپروژه رس یساعت به محل اجرا می.بعد نکردیم

 نقشه ندهند.شهاب هم گفت که    ریتا انها باز تغ امندیم نجایبه شهاب گفت که تا غروب ا یکردول
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 با  دیکرد تاشا کیکه در دستش بود را به صورتش نزد ییقهوه ا ایدر دیباریم ینی.برف سنگامندیم زیاون

   خیدم و باز دم باعث  کیننشسته بود .هر  ادیز یکرده بود ول دیرا سف نیان گرم شود .برف زم بخار

 از قهوه خورد و به کار گران نگاه کرد .شهاب کنار کار گران مشغول امر و  ی.قولوپ شدیها م هیر کردن

 زنگ    یخود بود که  صدا یگفته بود که در اتاقک مهندسان مباند.در حال و هوا ایبود و به در ینه

 الم خانم   برداشت و گفت:س ایناظم پر یشامره  دنیرا برداشت و با د لیانداخت.موبا نیطن لیموبا

   شنیم لیزود تعط یدانشگاه شیپ یدخرتا نیمنش ا رانیکردو گفت:خانم ا ی.خانم قائم رسفه ا قائم

 کالفه گفت:خانم قائم من که    ایبفرستمش؟در ادهیپ ای نیایبرن خونه .شام م دیبا ومدهین مشاورشون

 زد  یقائم لبخند د؟خانمیریارژانس بگ دیتون یهم کار دارم شام من گهیرس پروژه ام تا دوساعت د االن
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 .بعد از    امیگفت:نه نه مجبورم ب عیرس ایمش؟دریبفرست ادهی؛پ میریگیگفت:نه خانم ما ارژانس من و

 هم بهم زنگ  نیریکه گفت:از مدرسه زنگ زدن.ش دیشهاب را شن ی.صدا دیکش یمتاس کالفه پوف قطع

 تعارف شهاب را رد کردو گفت:نه خودم      ای؟در ایبرم دنبال پر نیخوا یگفت برم دنبالش ؛م زد

 شوفر    شمیشام مبون رس کارگرا بنده هم م میکن یزد و گفت:بابا چرا دوباره کار ی.شهاب لبخندرمیم

 شد .ضبط را روشن   نیکرد و سوار ماش یقبول کرد و شهاب با خنده از او خدافظ ای.درایو پر نیریش

 دخرت خاله اش  نیوبامنک تر نیکوچک تر نیریرا گذاشت .ش نیریش یمورد عالقه  ید یبود و س کرده

 را کنار  ای.پر دیان دو رس یبه مدرسه  قهیدق ستیداشت .بعد از ب یا ژهیو گاهیشهاب جا شیو پ بود

 را  نیریکه جلو تر رفت ش ی.کمخواندیدر دست دارد و ان را م یمتام کتاب تیکه با جد دیمدرسه د در

    یجلب توجه کاف یبرا نیبود .دوبوق پشت رس هم زد هم نکشیکردن ع زیمت ریکه سخت درگ دید

  ؟بدویجون خوب یامد  و سوار شد و گفت:ساالاام شه نیتکان داد و به سمت ماش یدست نیری.ش بود

 نه   ی.اول شه نمیبب سایخانم وا نیریکردو گفت:ش یبرم بخوابم .شهاب خنده ا خوامیکن که م حرکت

 زدو گفت:در جواب اول   یمنک یلبخند نیری.ش میمهمون دار نکهیا ؟سومیدوم خوبم تو خوب شهاب

  یبافته شده  ی!شهاب موهایزنیمشکوک م ه؟بالیدوم هم خوبم سوم مهمون ک یدارم بگم شه دوست

    ایبابا پر ییو گفت:خاک تو رس من که دخرت خامل تو دیزده بود را کش رویمقنعه ب ریکه از ز نیریش

 شده بود    یکه انگار بادش خال نیریدنبالش من اومدم دنبال هر دوتون.ش ادیب تونستیمن خواهرش

    نیرینگفت؛ش یزیبه او انداخت چ ینگاه ای.پرایداد و بلند گفت:پر نییرا پا شهیگفت و ش یاهان

 .شام   شمیزاحم منم یامد وگفت:نه مرس نیبه سمت ماش ای.پر یایب دیداد:خواهرت گفته با ما با ادامه
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 سوار شو .من     ایخانم ب ایو گفت:پر ندیرا بب ایخم شد تا پر ی.شهاب کمگردمیبرم ادهی،من پ نیبر
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 هم کل راه داشت     نیریعقب نشست و ش ایارسار پر یجواب خواهرتونو بدم .بعد از کم تونمیمن

    گرید یهم رسش در کتاب بود و حواسش جا ای.پر زدیحرف م ،خواهرشیشاد یخواستگار درمورد

 گفت:نه   تیهم با جد این؟پریریش ایخانم اول شامرو برسونم  ای.شهاب با احرتام و متانت گفت:پر بود

 نگه   ییالیو ینگذاشت .در خانه ا ایپر یاول خواست مخالفت کنه ول نیریمقدم تر هستش.ش نیریش

 بگو    یبه شاد یو اقا حامد هم سالم برسون راست یبه خاله و شاد نییبپر پا نیریو گفت:ش داشت

 کرد و   یخدافظ ایاز پر نیری.شدندی؛و هردو باهم خند یبا اون خواستگار کچلت خوشبخت ش شاهللیا

       کنهیم کیج کیج یلیمون خ یقنار یرا باز کرد و به سمت شهاب برگشت و گفت:راست در
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 را    نیریش ی.شهاب قهقه کنان خواست موهاشهینکرده الغر م ییبدبخت گناه داره خدا جوابشوبده

 برگشت و      ایگفت و ارام به سمت پر یخارج شد .شهاب پدرسوخته ا نیاز ماش عیه رسک بکشد

 کتاب را بست و ادرس را به شهاب گفت و منتظر حرکت  ایخانم خونه اتون کجا بود؟پر ای:خب پرگفت

 رانندهئ    ینطوریا کنمی؛چون حس م دینیجلو بش دییگفت:بفرما ایشد .شهاب بالبخند به پر شهاب

  یها انهیمشغول خواندن کتاب شد.در م یحرف چیه ینشست و ب یخجالت زده جلو ایام .پر یشخص

 با شدت رسش را به سمت شهاب برگرداند و  ای.پرنایخواهرتون نیبود که شهاب با خنده گفت:شام ع راه

 ه .شهاب قهق ستمین هیشدت شتاب با دست گردنش را ماساژ داد وجبه گرفت و گفت:نه من اصال شب از

 تو دل  یتیکرد .واقعا شهاب شخص یهم خنده ا ای.پر دیستی.باشه ن دیجبه گرفت عیزد و گفت:چه رس یا

    یبوق ها ی؟و صدا زنهی:چرا چراغ مدیشهاب را شن یکه صدا کردینگاه م ابانیبه خ ایداشت .پر برو

   ایپر دیشده بود گفت:ببخش یعصب گریرا نگاه کرد.شهاب د نیماش نهیا د؛ازیرا شن یپشت نیماش مکرر

 هم کنارش  نیماش ستادیا ابانیکنار خ تی.و با عصبان خوادیم یچ هیپشت نیماش نیا نمیبب دیمن با خانم

 با تعجب از   دیکامران را شن یصدا ایشدن شهاب نگذشته بود که پر ادهیاز پ هی.هنوز چند ثان ستادیا

 شهاب را گرفته بود و   ی قهی.کامران دهیبود هم ترسکامران هم خوشحال  دنیشد و با د ادهیپ نیماش

 لرزان که نشانه از بغض بود به سمتشان رفت و  ییبا صدا ایاش .پر قهیهم در تالش ازاد کردن  شهاب

 غمبار    ییشهاب را ول کردو با صدا ی قهی:کامران  ولش کن!هردو به سمتش برگشتند .کامران گفت

 و با دست به شهاب اشاره   _پرسه  نیسنگ ا شدهی؟چ هی؟چیخانم نامرد !خوب ای:به به  مسال پرگفت

 شد  یجار ایباهاش ندارم . اشک از چشامن پر یبشه؟نرتس کار شیزیچ یرتسی؟میزنیم نهیرو به س_کرد
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    هیگر ای.ده پر یکن هیگر نمیشد وگفت:نب کینزد ایبه پر ی.چند قدمزدیداشت به او تهمت م کامران

 اصال هر   ای یال،کتیترانه،ل دیاون مدرسه تا شا رمیمدت به خاطر تو ،فقط به خاطر تو ،م نیمن ا نکن
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  ایپر هیمشک یمکث کردو به چشم ها ینامرد ...کم یاز تو داشته باشن .بعد تو،تو یخرب هی گهید کس

 رد      رمیم  یدونه جواب قانع کننده بد هی نیسوال دارم ؛به ا هیکرد و ادامه داد:فقط...فقط  نگاه

 توان حرف زدن را هم نداشت منتظر نگاهش کرد و   یحت ای.پرینکن دامیپ گهیکه د رمیم ی.طور کارم

 متعجب به ان ها   ؟شهابیدلخوشم کرد ؟چرایقولت زد ریز ؛چرایادامه داد:تو قول داده بود کامران

 قومل نزدم.کامران باداد به شهاب اشاره کردو   ریبا دست صورتش را پاک کردو گفت:ز ای.پرکردیم نگاه

 با زورش را جمع  ایبدبخت مثله منه؟هان؟پر یساده  کیمعلم فز هی نینکنه ا ه؟اهانیک نی:پس اگفت
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  ؟شهابیدشیجد ؟دوستیهست یگفت:نه نه نه !کامران به سمت شهاب رفت و گفت:تو بگو ک کردو

 هه عاشق و   یهست یتو ک یکامران نگاه کردو گفت:نه همکار خواهرش ول هیبه چشامن مشک یجد

 .با     دیرا ند ایبرگردد و جمله اش را متام کند که پر ایخواست به سمت پرخانم .و  ایپر ی دلخسته

 اشاره کردو           ابانی.کامران به ان دست خ دینگاه کردو اورا ند نیبه داخل ماش اسرتس

 از گورتو بلند شده اقا پرس  شایات یبه کامران نگاه کردو گفت:همه  تی:اوناهاش !شهاب با عصبانگفت

 را نداشت .حال   ییماجرا نیچن دنیرا برگرداند.اصاالنتظار شن ایتا پر دیدو ابانیبه ان دست خ عیرس و

    یدر گوشه  عیرس ایمدرسه اش بود پاسخ داده شده بود.پر ریو تغ ایکه درمورد پر ییسوال ها متام

 بر نگشت    یول دستایا ای.پرسای!واایخانم ! پر ایو شهاب هم به دنبالش بلند گفت: پر رفتیم ابانیخ

 حرفش را     ی؛داشت جمله بند ستادیداشت.شهاب پشتش ا هیکه نشانه از گر دیلرزیم شیها شانه

   یدیبه سمتش برگشت و گفت:بله اقا شهاب فهم ایکه پر دیبگو یزی.شهاب خواست چ کردیم درست

  میقبل یمدرسه  کیزیف ری،دب کیزیف ادیکامران شمس طالدار املپ سادهیکه اونجا وا یاون پرس ماجرارو

      هی، یجا هی دیباشم که شا دیام نیمن مدرسه ام رو عوض کنم و به ا دیحس با هی.به خاطر بود

 و دوباره دمل به حال خودم و خودش بسوزه؛اونم از ترس از دست دادن من ازم قول    نمشی،ببیروز

     یدیبره.خب فهم ادمیمن برم  ،قومل داشته باشه که  نیکنه و ترس از ا بیو منو هر روز تاغ رهیبگ

 داره. برو بگو که به خاطر گفنت   یبگو ،برو بگو چه خواهر بد بخت ایبه در عیبرورس ؟برویشد ؟راحت

   شیوحش یخواهر همون دخرتم که با چشا شه؟منی؟باورت من هی.چ شمیم تیچقدر دارم اذ قتیحق

 منش   رانیا ایکه پر شهی.باور مندهیرو  تند یکه تابه حال رنگ عشقو عاشق ی.همونرتسونهیم لویا هی
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 پرس خوشش اومده .بابا به خدا ،به جون خودم گناه نکردم که . مردم    هیمنش،از  رانیا ایدر خواهر

 هم       ییخطا چیبه مردم کردو ادامه داد:بابا به خدا ه ینگاه ایجمع شده بودند وپر دورشان

 کجا کتاب خدا نوشته   ی،باشه قبول ،ول میفقط دوستش دارم ،فقط دوسم داره .از هم دور باش. نکردم
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 ففط     نیجواب ندار نیدیمکث کردو گفت:د ی.بگو اقا شهاب .بگو کجاش نوشته.کم مینش عاشق

 شام ادما  یکه اون باالست خوب جواب همه  یاون یباش .باشه باشه ،ول نیخجالت بکش،سنگ نیگیم

   دیتا بفهم دیعا کنم که عاشق شد تونمیکه م یو من تنها کار دهیرو م نیبه قول خودتون عاقل تر که

 که از تو و    یکه من ستیاقاشهاب عقل و شعور به سن ن یول رهیحرفا تو گوش منو امثال من من نیا

   نیبگو بهش تا مردم زود تر نرفنت بهش خرب بدن.ا عیترم کمرت دارم.اقاشهاب برو رس کیتو کوچ امثال
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 همش  گنیو م کننیم حتیرو نص گهید یاز عاشقا یلیمنو امثال منو کامران وخ دمیکه من د یجامعت

 که برامون    میشد یرسنوشت زور می...تسلمیشد میم،تسلینزد ی؛ما هم که حرف هیو هوس جوون هوا

 من    یخسته شدم .ترس خودکش ایدر یالک ی.اقا شهاب برو بگو چون از دست خودم و ترسا نوشنت

 ما   نیبگ یخوایکه فقط م نیروح یمشت ادم خشک و ب هی ای.هه واقعا تو امثال درلیترک تحص ترس

 . و بعد خواست از حلقه  رهی،بزار خوب حاملو بگ ای.پس برو بزار کف دست در نیفهمیاز شام م شرتیب

   ،متومیزد ؟حرفتویری!کجا م سایکه تا ان لحظه ساکت بود گفت:وا یخارج شود که شهاب تیجمع ی

 رو که  یکه کار یتر شد و گفت:انتظار ندار یکند که شهاب جد یخواست اعرتاض ای.پرربمتی.من مشد

   ایندارم.پر یبه شهاب نگاه کردوگفت:من اصوال از شام انتظار یعصب ایدادن نصفه ولش کنم ؟!پر بهم

 و رسش را    ستادهیکنار شهاب ا ایبود .پر ستادهیحرکت کرد .کامران هنوز انجا ا نیاوبه سمت ماش با

 ندارم  تونیدر مورد عشق و عاشق ینظر چیگفت:من ه شانیبود.شهاب خطاب به هردو انداخته  نییپا

 بگو          سایوا ایمرد برو جلو پدر مادر پر نیکنکورشو بده بعد ع ایکامران خان بزار پر یول

  خواستیم شیهم انگار با چشم ها اینگاه کرد و پر ایو به پر دیبه موهاش کش ی.کامران دستشیخوایم

 .فقط شام     نیگیشد و گفت:بله شام درست م اینگاه پر الیخیرا به کامران بفهامند.کامران ب یزیچ

 دوروغ    تونمی،چون من دمیرفت و گفت:قول من نی.شهاب به سمت در ماش دیخانم نگ ایبه در یزیچ

 امران رد  گفت و خواست از کنار ک یچشم ای.پرمیسوار شو بر ایشام ب اخانمینگم .پر تونمیم ی.ولبگم

 به تنشان افتاد و کامران ارام    یو هردو لرزه ا دیکش ایدست پر یکه کامران ارام دستش را رو شود

   ستادهیهردو ساکت ا ایدرب خانه پر یشد و بعد از رفنت انها رفت.جلو نیگفت و سوار ماش یخدافظ
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 داغ کرده     خوامیکردم معذرت م ینیکردو گفت:من..اگر اون موقع بهتون توه یرسفه ا ای.پر بودند

 ...پس من برم شام به کارتون        نیبخش یگفت:فک کنم من اینگفت و پر یزی. شهاب چبودم

 به  نیاشتباه کردم ،از ا یستیخواهرت ن هیشود که شهاب گفت:اصال شب ادهی...فعال.و خواست پ نیبرس

 شهاب بود و    یدرفکر حرف ها ایعال!پر؛ف یخوریلباس کلفت تر بپوش رسما م رونیب یریهم م بعد
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 !به عقب برگشت و  ایآشنا گفت:پر ییکه صدا رفتیحواس پله هارا باال م یوارد خانه شد.ب یک دینفهم

 .ترانه محکم اورا  دیامد و اورا در آغوش کش نییپا عیبه او دادند از پله ها رس ارایترانه انگار دن دنیباد

 امد و دستش را  رونیمکث از آغوشش ب یب ای:دمل برات تنگ شده بود .پر گفتیو م دیفشاریخود م به

 تخت خودشان را انداختند و به سقف نگاه     یو با هم به اتاق اش رفتند.هردو با خنده رو گرفت
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 خدا نه    یغم دار گفت:ه ییبا صدا گذره؟ترانهیگفت:خب مدرسه خوبه ؟خوش م ایکه پر کردندیم

 برگشت و  ای.وبه سمت پر نهکیبعد رشوع به کار م کنهیتورو م ادیتو کالس اول  ادیکه م یبابا،هرمعلم

 به  رونیاز کالس ب ندازهیاعصابه،مدام بچه هارو م یب یلیشمس داغون شده .رسکالس خ ایپر ی:واگفت

 هرموقع درس   یفوق االدهارو کنسل کرده و از اون موقعه که رفت ی.همه کیکوچ یخنده  هی خاطر

 .دمل براش     شهیم رهیخ یشستیکه رس زنگش م یی؟بعد به جا یدیفهم ایپر گهیم یاشتباه دهیم

 را  یرا از رس گرفت و ماجرا هیکه دوباره گر دینکش هیاز حالت دراز کش ،نشست و به ثان ای.پر سوزهیم

   ادیزد بعد کنکورت ب ینکن اون اقا شهاب حرف خوب هیزد وگفت:گر یکرد.ترانه لبخند فیتعر شیبرا

 دمل   یسکوت گفت:وا یباال انداخت و بعد از کم یشانه ا ایکه .پر ستین گهید یمانع تیخواستگار

 !ترانه را     ایاز پشت در امد :پر ایدر یبزن که صدا یجمعمون تنگ شده .ترانه خواست حرف یبرا

   یبار بغل کرده و با او خدافظ نیاخر یگفت و ترانه را برا یچشم ایمادرشون اومده.پر نییپا بفرست

 کرد .در اخر   یکه به شهاب زد فکر م ییبه حامم رفت وداشت به حرف ها اینت ترانه پر.بعد از رفکرد

 کارش   زیبه اتاقش رفت پشت م اینشده .در ایخود گفت:حرف حق زدم به درک که ناراحت شده  به

    زیم ی.رسش  را روکردیدرد م شی.هنوز بازو کردیلواسان را درست م یپروژه  یو نقشه ها نشست

 که رس، رس کارگر داد  دیداد رضا را شن یکه صدا زدیو اتفاقات را مرور کرد..با کارگران حرف م گذاشت

 امد وارام با خود    یم نیینا متام پروژه پا یبا هل از پله ها ای. در دیکه چرا نقشه را عوض کرد زدیم

 بلند گفت:من گفتم عوض کنن    یوبا صدا ستادی.و بعد پشت رضا ارمیگی:پرسه نفهم حالتو مگفتیم

 تا به حال چشامنش را  ایتحمل بود.رضا به سمتش برگشت و در رقابلیشام واقعا غ دهیرو چون ا نقشه
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 را در رسش را انداخت  شیو به او نگاه کرد.رضا صدا اوردیکم ن  یبود ول دهیند یو وحش دهیدر نقدریا

   نیو گفت:من معامر ا دیوسط حرفش پر ایکارو.در نیکه ا یا کارهیخانم .چ نیکرد جایگفت:شام ب و

 کند که   یخواست اعرتاض ای.درشمیمن بگم م یو هر چ ستمیگفت:و منم ر عیام .رضا هم رس پروژه

 او به هوا رفت . رضا  کنار  غیانداخت و ج نیزم یافتاد واورا رو شیبازو یگچ نصفه از باال رو ی سهیک

 و  دیبه باال نگاه کرد و کارگران را جمع د یعصب ؟ویتکونش بد یتونی؟میخوب اینشست گفت:در ایدر
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  ایارام گفت:در یینگاه کرد وبا صدا ایکارو کرد؟و دوباره به در نیا یعربده گفت:کدوم حروم زاده ا با

    امرستانیبربمت ب دیبا نیبلند کرد و گفت:بب ایو رضا کالفه در زدیفقط ناله م ایامرستان؟دریب بربمت

 رفته بود.رضا که   نیکه متام توانش از ب کردیانقدردرد م  یکرد ول دییبارس تا ای.دریایب نیتاماش یتونیم
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 اورا در آغوش گرفت و به رسکارگر گفت تا اخر   یسوال و حرف چیه یدبیراه رفنت را د یبرا ایدر یتقال

 گفت    ی.رسکارگر چشم کنمیهمتون رو اخراج م یدانکنیکارو کرده پ نیکه ا یاگه کارگر یکار وقت

 رت گرفت. رسکارگررفت تا کارگر  امرستانیب کیادرس  عیست؟رسکجا کینزد امرستانیادامه داد:ب ورضا

 رضا متوجه  یول گفتیم یزیلب چ ریز ایحرکت کرد و در نیبه سمت ماش عیکند.رضا رس دایرا پ یخاط

    یبلند یدوباره آ ایدرب را باز کرد و خواست اورا بنشاند که در ستادیا نیشد .اخر رس دم ماش یمن

 بازوتو  خوامیبه حرف گوش کن ،م ایمکث کرد وادامه داد:در ی.کمدیو رضا با اسرتس گفت:ببخش گفت

  یو متعجب به رضا نگاه کرد.رضا خنده اش گرفت ول ستادیکه وسط اش ا زدیداشت ناله م ای.در نمیبب

     یها گفت.رضا دکمه یبه خود امد و باشه ا ایانه؟دریورم کرده  نمیبب خوامیکردو گفت:م کنرتلش

 پالتو را عقب داد و      ی.کم ارمیرا باز کرد و گفت :تو دستتو تکون نده خودم درش م ایدر یپالتو

 که  ای.به چشامن در دیدستش را عقب کش عیرضا رس دیکش یفیخف غیج ایکه در اوردشیدر ب خواست

 شد ،رضا   یجار ایچشم در یاز گوشه  یاش کم  شده بود نگاه کرد.قطره اشک انهیوحش یدرد خو از

 اورا    نقدریبه چشامن رضا نگاه کرد تا به حال ا ایبا دست اشک را پاک کردو گفت:معذرت .در عیرس

 داغ  یبدن اورا حس کرد مثل کوره اجرپز یبود دست رضا که به صورتش خورد تازه دما دهیند مهربان

  یبازو دنید ری.رضا از خکنهیا درد مانداخت و ارام ناله وار گفت:توروخد نییحرارت بود.رسش را پا پر

 شهر افتادم    یکه اگه تو چاله چوله ها رمیاروم م ایشد و گفت:در نیسوار ماش عیگذشت و رس ایدر

 شده باشه   شیزیحد اسرتس گرفته بود .با خود گفت:اگه چ نیبارش بود که تا ا نی.رضا اولادین دردت

   یوارد موحطه  ی...اصال شده که شده.چرت نگو رضا حواست به راهت باشه .بعد ازگذشت مدت؟یچ
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   یرا ب ایپارک کردو به عقب برگشت و در یرا گوشه ا نیکه ادرسش را گرفته بود شد.ماش یامرستانیب

 و  یعصب ییرفت و با صدا رشیبا اسرتس اورا بغل گرفت به سمت اورژانس برد .به سمت پذ دید هوش

    یمن یبود مشغول صحبت بودو به رضا توجه رشیکه  در پذ یزن ی.ولدیگفت:خانم ببخش ناراحت

 بود که باعث منفجر شدن انبار  یتیمانند کرب یتوجه یب نیو ا شدیم شرتیرضا هرلحظه ب شی.تشوکرد

     ؟زنیدیکه جواب منو من یکور ای ی،کر ستیمگه با تو ن یشد.رضا با عربده گفت:هو یم باروت

 بود به رضا    دهیپوش یکه لباس پزشک یبزن که مرد یو مغرورانه کردو خواست حرف یعصب ینگاه
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 خورد شده گفت:من    ی.رضا با اعصابدیبد حیو بارامش توض نییپا دیاریاقا صداتون رو ب شدهی:چ گفت

 به ارباب رجوع نکردن.مرد به     یگرم صحبت بودن و توجه شونیا یصدا کردم ول شونیاحرتام ا با
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 به    ی.رضا نگران نگاهایتون ،اقا شام هم با من بپرستار برگشت و گفت:خانم شام بفرما رسکار سمت

 پوش حرکت کرد.به داخل   دیهامن دکرت سف ای رمردیانداخت و ارام گفت:بله چشم.و پشت رس پ ایدر

 تخت بگذارد   یرا رو اینشست و به رضا اشاره کرد که در زشیرفتند .دکرت پشت م یدکرت ماهور اتاق

 بلند شد و    شیبسته گچ نصفه افتاده.دکرت از جا هیبازوش  یدکرت رو یرضا امتنا کرد و گفت:اقا یول

    یطبقه  یازش عکس گرفته شه بربش اتاق عکس بردار دیجابه کردو گفت :با شینیب یرا رو نکیع

 همه   نیاز اتاق خارج شد و به سمت اسانسور رفت .ا عی!رضا رسش را تکان داد و رسعی.فقط رسباال

 نکرده بود.درآسانسور باز شد و   یلحظه هم احساس خستگ کی یحت یش بود ولدر آغوش ایدر مدت

  هیشانیاش را به پ یشانیخم کردو پ یدوم را زد و منتظر شد.رسش را کم یواردش شد دکمه طبقه  رضا

 گرما امکان داشت   نیبفهمد و ا توانستیانقدر گرمش بود که من ی؟ول انهیرسد است  ندیزد که بب ایدر

 اش باشد .                              یفشار عصب ایبه خاطر اسرتس  

 

 به چشمات قسم                                         

 کانال تلگرام رمانکده                                       

                             

                                                   

 رنگ شد که    دیسف یرفت درب را باز کرد و وارد اتاق یبه سمت اتاق عکسربدار عیباز شد و رس در

 دکرت  یگفت:اقا اقا عیهم پشتش نشسته بود.رضا رس یاز ان اتاق بود و پرس یکوچک در گوشه ا یزیم
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 کرد و گفت:اقا شام پالتوشو  در  ییراهنام یگفت اورا به در یس اهوم.پر دیریاز بازوش عکس بگ گفت

 دراورد و   شیرا بازکرد وارام پالتو را از دست ها شیتخت گذاشت و دکمه ها یرا رو ای. رضا در اریب

  ایانداخت و خواست در یصندل ی.پالتورا رواوردشیدرب لکسیر کردیم یو سع دیشنیرا م ایدر یها ناله

 رفت  ایکه پرس وارد اتاق شد و گفت:نخوابونش.به سمت در اوردیتخت به حالت دراز کش درب یرو را

    یافتاد و با چشامن ایلخت در یخنده گفت:تاپ؟!اونم تو زمستون؟!رضا تازه چشمش به بازوها با

 کنار زد و  کرد.رضا پرس را  دادنگاهیرا گرفته واورا حرکت م ایسامل در یبه پرس که با لبخند بازو دهیدر

 اشعه   رونیب دیایبا تته پته گفت:ب دویرضا ترس یوحش یچشم ها دنی.پرس با د ری:بدو عکس بگگفت

 کرد واورا    ایپالتو تن در عیامد و بعد از گرفنت رس رونیبا او ب یحرف چیه یبهتون بخوره.رضا ب دینبا
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 گوشش را سمت  دیشن ایاز در یفیضع یو خواست از اتاق خارج شود که صدا دیدر آغوش کش دوباره
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 بگو.                         دم؟دوبارهی؟نفهمیگفت یدهان اوبرد و گفت:چ 

 را گرفت و     ایدر یتخت گذاشت و دست ها یرا رو ایدوباره گفت:س...رسده.رضا دوباره در ایدر

 به هم  یپلک یحال یبا ب ای.در شهیحل م یدکرت .همه چ شیبرمت پ یم ؟االنیخی:تو چرا انقدر گفت

 از گرفنت عکس به اتاق دکرت برگشت و دکرت بعد از  حال خودش را در بغل رضا انداخت.بعد  یو ب زد

 .رضا با رس  رمیگچ بگ دیبا هینگاه کردن به عکس روبه رضا کردو گفت:بازوش موبرداشته از دو ناح یکم

 .دکرت هامن طور که کندیم ینسار ان کارگر خاط ییکه چه مشت ها کردیکردو در فکرش تجسم م دییتا

 که دکرت را   دیبگو یزی.رضا تا خواست چرمیتا گچ بگ اریگفت:پالتو و لباسشو درب شدیاتاق خارج م از

 دکرت گفت .و خطاب به    یخانم ببخش ول ایو گفت:در دیکش یقی.رضا نفس عمدیدر اتاق ند گرید

 تابه    دیکش یقی.پالتورا دراورد و نفس عم ادی.بدو االن دکرت م میگفت:رضا خان نگاه بد ندار خودش

 گرفت چشمش را ببندد و تاپ را    میحد پر از حرارت نبود .بازبان لبش را تر کرد و تصم نیدرا لحا

 اتاق درحال متام شدن است.ارام    ژنیاکس کردیو هرلحظه احساس م دیکشی. تند تند نفس ماوردیدرب

 در حال نفس  از اتاق خارج شد و احساس کرد تازه  عیپالتو گذاشت و اورا خواباند و رس یرا رو تاپ

 داخل موقع گچ  ایدکرت گفت ب یوقت یبه اتاق برگردد حت خواستیومن دیکش یاست .نفس راحت دنیکش

  می.بعد از گذشت ندیکوبیم نیرا مدام به زم شیباش .او مخالفت کرد در راهرو نشسته بود و پا گرفنت

 از دردش کم   کمیتا  میکرد قیتذر نیبهش مرف میرو گچ گرفت یامدوگفت:شکستگ رونیدکرت ب ساعت

    یتو .رضا تشکر یبر یتونیم ادیبه هوش م گهید قهی.چند دق کنهیفعال تو اتاق داره اسرتاحت م شه

 و  دیکش یدست ایبور و مجعد در یموها یبه داخل اتاق رفت و به سمت تختش حرکت کرد و رو کردو
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   دهدیچه انجام م یرفتارهارا برا دانستیخودش هم من دیرا بوس ایدر یشدم و ارام هردو پلک ها خم

 که هردو پلکش داغ کردند.ارام داشت چشامنش   یداریخواب و ب نیب ای.درکردیم یاحساس خوب  یول

   شرتی؟ب یشد داری:بگفتیکه م دیرضا بود را شن یصدا هیشب یلیکه خ یمهربان یکه صدا کردیباز م را

  ایدر قا؟یدق یخندیم یبامزه گفت:به چ یبا لحن زد وصدا دوباره یکم جون یخنده  ایکن.در اسرتاحت

    یخشن و ب سیر هیدکرت صداتون شب یحال گفت:اقا یرا به سمت مخالف صدا برگرداند و ب رسش

 ارام چشامنش را باز کرد و از   ایبرات دارم.در زیبلند زدو  و گفت:چشاتو واکن سورپرا ی.قهقه ا ادمبه

  رانیا ایجذاب زد و گفت:خانم مهندس در یرضا کپ کرد.با لکنت گفت:تو...دکرت کو؟رضا لبخند دنید

 کردو   یاخم ایادب.در یخشن ب سی،بله همون ر زدمیدرکار نبود بنده بودم که حرف م ی.دکرت منش
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 اقا  یگیسوال تو چرا به شهاب م هینشست و گفت: یصندل ی.رضا رووانیتلخه جناب ک تی:واقعگفت
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 بدون تعلل گفت:چون اقا شهاب امتحانشونو پس دادن.رضا     ایوان؟دریک یاقا یگیبه من م شهاب

 تکان داد ورضا     یمنف یرسش را به نشانه  ایزد و گفت:و من پس ندادم اون امتحانو؟در یلبخند

   هیجنابم گفتم دستتون از دوناح نیبه ا یزد و د کرت کارد اتاق شد و گفت:خب خانم مرخص یلبخند

 بسته گچ افتاد رو دستت البته نگران  دایبا هامن لبخندگفت:ببخش ؟رضای:چبلندگفت ایبرداشته .در مو

 به رضا انداخت و گفت:نه رضا  یمظلوم نگاه ای.دررسمیچون مطمعن باش حساب اون کارگرو م نباش

 زد و گفت:پس منم امتحامنو پس    ی.رضا لبخندسادمیوا ریمن اون ز دونستیبدبخت که چه م اون

 جبه گرفت و گفت:نه    عیرس ای.درینگاهش کردو رضا ادامه داد:اخه اسممو گفت با پرسش ای.دردادم

 از رشکت اخراجت      وانیجناب ک یو گفت:به خدا بهم بگ دیحرفش پد انهیجناب ک.رضا م ریخ

 زد و گفت:دخرت جان بدو پالتتو بپوش برو   ی.دکرت قهقه اوانیکرد و گفت :جناب ک یاخم ای.در کنمیم

    یزد و گفت:آبج یکه رضا لبخند بدجنس دیبگو یزیخواست چ اینکن.در تیهم داداشتو اذ نقدری،ا

 گفت و بلند شد و رضا پالتو اش را گرفت و    ظیبا غ یکرد و چشم یاخم ایپاشو که کاردارم.در جان

  گذاشت.وبعد از تشکر از دکرت از اتاق خارج  رونیودست شکسته را ب نیدست را داخل است کی ایدر

 نگاهش را به چشامن    ای.دراخانمیمکث کردو ادامه داد:در ی.کمایشد و گفت:در یو رضا جد شدند

 تا من    نیبش نیرا به طرفش گرفت و گفت:برو تو ماش نیماش چیانداخت و گفت:بله؟رضا سو رضا

 ت   به سم امرستانیگفت و رفت.رضا بعد از پرداخت پول ب یحال بود که چشم یانقدر ب ای.درامیب

    دهیکه خواب دیراد ایکه در ردیرا بگ چیبرگشت که سو ایسوار شد به سمت در یرفت.و وقت نیماش

 را روشن کرد و   یبخار عیرس نی.بعد از روشن کردن ماشیخوابیرا ارام برداشت وگفت:چقدر م چیوسو
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 و ارام           ستادیا ابانیندارد.کنار خ ایاز در یحرکت کرد  متوجه شد که اصال ادرس یوقت

 گرفت با   میخاطر تصم نیاگر به او دست بزند ،چک را خورده به هم دانستی!ماخانمی!درای:درگفت

 نگاهش کردو   ینشست و گفت:ب..بله؟رضا جد خیس عیرس ای.دراااخانمیکند:در شیبلند صدا ییصدا

 گفت:من واقعا ممنونم   یبا قدردان ایادرس خونه اتو بده بربمت.در یکنم ول دارتیب خواستمی:منگفت

    یرسما چه جور نیدست و توا نی.رضا کالفه به سمتش برگشت و گفت:با ارمیخودم م خوادیمن یول

 نتوانست مخالفت  ایرد کارم.در رمیمنم م یدیخانم متشخص ادرس خونتو م هی نیع ؟االنمیبر یخوایم

 با اخم به او نگاه کردو   ای!در؟ینیشیم اورانیهم نگفت:ااا تو  عی،رضا رس اورانین ابونیو گفت:خ کند

   ابانیچهارتا رس؟رضا به خ ایدارم  نم،دمیبش اورانین تونمیاز تو کمرته که من میمن چ فهممی:من منگفت
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 نگاه کردو گفت:منم    ابانیهم به ان دست خ ای.دردمیاعصاب سوال پرس یکردو گفت:خانم ب نگاه

 وضع     نیگفت:با ا شیند روز پچ تیسکوت رضا با هامن جد یسوالتون و دادم.بعد از کم جواب

 باهم    ارمینزدو رضا دوباره ادامه داد:پروژه ها رو م یحرف ایرشکت.در دیایمدت ن هی،بهرت  دستتون

 که پروژها رو بدم    نیبه او انداخت و گفت:انتظار ندار یگفت:نه!رضا نگاه عیرس ای.درمیکن لیتکم

 جون بودا.رضا هامن   بایفر روزید و با خود گفت:تا دز یدردلش پوزخند ایکامل کنه.در یومرثیک خانم

 کوماش    ی.جشنواره هیاعرتاف کنم که واقعا کارتون عال خوامیگفت:م کردینگاه م ابانیکه به خ طور

     نیشام حتام همچ یها دهیو ...فک کنم با ا میاونجا  رشکت رو نشون بد میبتون دیو ما با کهینزد

 با لبخند  ایزند،دریحرف را م نیباورش منشد که رضا غرور را کنار گذاشته و ا ای.درمیریگیرو م یا جهینت

 زد و گفت:قبول      یقبول کنم.رضا لبخند دیبا نیکه شام کرد یفاتیتعر نی:خب فک کنم با اگفت

 برگشت و       اینزدند.رضا به سمت در یکدام حرف چیه ایاشتباه محضه.تا دم منزل در نکردنش

 .رضا  امرزیخان خداب وشیگفت:دار کردیهامنطور که شالش را درست م ای:کدوم کوچه است؟درگفت

 اورد و  نیامد و رضا پنجره اش را پا نینگفت.دم کوچه نگهبان به سمت ماش یزیکردو چ یخنده ا تک

 م .نگهبان گفت:فعال که خانوانیگفت:رضا ک یجد یلیرضا خ ه؟ینگهبان گفت:سالم اقا !اسمتون چ مرد

 من با    یدونیزد و گفت:از کجا م ی.رضا پوزخندنیشام اومد گمی،اومدن م ستندیمنش بزرگ ن رانیا

 جلو امد تا    یکم ایکه در دیبگو یزیتر شد و خواست چ یمنش کار دارم؟مردنگهبان جد رانیا خانم

  یلبخند ایدر دنیتو.نگهابان با د میو بنداز بر ریگفت:اقا کاظم سالم!اون زنج عیو رس ندیاورا بب نگهبان

 و بنداز  ریوسط حرفش و گفت:اقا زنج دی.رضا پردیببخش دمتونید؟ندیخانم خوب ایو گفت:سالم در زد
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 .رضا به   ستادیرا انداخت و کنار ا ریگفت وزنج یچشم عیکه اقا کاظم اسم نام داشت رس ی.مردمیبر

 بزرگ بود.رضا گفت:خونتون  یکوچه درب یدر انتهافقط  دیند یدرخانه ا چیه یکوچه نگاه کرد ول کل

    ادیب یکیزنگ و بزنم ، نیتو ماش نیو گفت:بش ستادیکردورضا در خانه ا دییبا رس تا ایگه؟درید اونه

 مهربان باشد.   نقدریکه رضا تا ا کردیفکرهم من ایشد زنگ را زد .در ادهیکمکت بربتت.و بدون مکث پ 

 بعد     ده؟ازیچرا نشون من یمهربون داره .ول یچهره  هینقاب بد و خشن  نیگفت:پشت ا دردلش

 به     دویتخت دراز کش یبلند شد و رو زیسوال ذهنش را مشغول کرده بود.از پشت م نیا امدنش

   یکس یاخالق ها نداشت که وقت  نیا اازی.دوست داشت از او تشکر کند ،در کردیرضا فکر م حرکات

 رصف نهار     یگرفت فردا که به خانه اش امد اورا برا میتشکر نکند .تصم دهدیانجام م شیربایکار

  یخوب باشد .ول نقدریا ایدر ی.انتظار نداشت وضع زندگکردیها را رد م ابانی.رضا به رسعت خنگهدارد
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 خوش  یدست پخت مادر و بو یبو یدر خانه به جا یکه از بچگ یمهم نبود ،کس گریرضا پول د یبرا

  زهایچ نیا یدردرسش بود.تا پانزده سالگ هیکه فقط ما یپول به مشامش خورده  بود؛پول ی،بو خانواده

 خانواده دست     یول اورندیپول درب توانندیهمه م دیبزرگ تر شد د یکم یوقت یول کردیحس  من را

 شد  یماجرا پرس نیا دنیبا فهم یبود ول ی.تا به آن سن پرس رس به راه و درستاستیدر دن زیچ یافتنین

 پر شود از  شیکمبود در زندگ نیا دیدخرت بود تا شا کیروز با و هر  رفتیبود م یو مهامن یهرپارت که

  دانستی.خوب مدادیدخرت را به خانه اش راه م کیگرفت.هروز  یخود خانه ا یپدرش رفت و برا خانه

 ،از     یاز زندگ یانتقام خواستیانگار م یگرفته است اخر عاقبت ندارد ول یکه در پ یراه نیا که

 شده بود به خاطر پول   کیبه او نزد ی.هر کسکردیکه خودش را در ان نابود م ی.انتقامردیبگ خانواده

 و  کردیاستفاده کردو خودش را معشوقه دخرتها جازد و انهارا عاشق خود م تیموقع نیاز ا زیو اون بود

 سامل  یخواست زندگ یوقت من چیو ه کردیرا انتخاب م بایمانند فر یدخرتان شهی.همکردیترکشان م بعد

  ایهمدم داشت ان هم تان کیتا به ان زمان تنها  شیها یرا نابود کند.رضا از بچگ ایمانند در ییدخرتها

   یزبان زد خاص و عام بود ،مهربان وشاد که در هر جمع شیبایکه ز ی. دخرت دوست پدرش ،دخرتبود

    رتید با هامن غکر یرفت و پرس یبه مهامن کباری نکهی.تا اربدیرا م یگذاشت دل هر پرس یپا م که

    یپرسها یدرشت که مانند همه  یکلیروشن و ه یروشن و چشامن یبا موها ی،پرس دیرا د یکرد

  "یعشق بانیاز رق یکی نکهیجور بودند تا ا یلیاورا دوست داشت.باهم خ زین ایشد.تان ایعاشق تان گرید

 هم که    یکرده .سام انتیبه او خ ایکه تان دیگویبه دروغ م یو به سام کندیم یپرونده ساز "یسام

 زنگ   سیو خود به پل کشدیخود م یبدهد اورا با چاقو در خانه  ایرا به تان حیمجال توض نکهیا بدون
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 کارش   یتا مدت شنودیرا م ایو او را بربند.رضا ان زمان که خرب مرگ تان ندیایتا ب امندیو منتظر م زندیم

 رفنت شده بود.                                  ایهروز به مزار تان 

 و او در    کنندیهم اعدام م یسنگ قربش.سام یهمدمش بود ول نیباز بهرت زیبعد از مرگ اش ن یول

 امکان    یزندگ  دیبا  شک و ترد یکه در زندان نوشته بود گفت:دوستش داشتم ول ینوشته ا نیاخر

 و گفت:از کجا به    دیکش یقی.نفس عمدیتخت ولو د یبه خود امد خود را رو ی.رضا وقتستین ریپذ

 را از کتش در   یحال گوش یزنگ خورد وب لشیتخت بلند شود که موبا ی.خواست از رومیدیرس کجا

 خشک  یبه هم گره خورد و اتصال را زد و با صدا شیناشناس ناخداگاه ابرو ها یشامره  دنیبا د اوردو

 تو      فمیبگم ک خواستمیمزاحم شدم ،م دیاز پشت خط گفت:سالم!اقا رضا ببخش یا:بله؟صدگفت

 بود که من   نیبگم ا خواستمیکه م یزیچ نیخودمه و دوم نیجامونده؟اگه نه حتام تو ماش نتونیماش
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 مجبور شدم بهتون زنگ بزنم بگم که فردا    گهید دهیجواب من رمیگیاقا شهاب رو م یشامره  یهرچ

 .                  کنمیم لیخونه من ،من تکم دیاریرو ب نیخانم پورحس یپروژه  

 حرف ها را انقدر تند گفت که رضا را به خنده انداخت و خودش را به نفس نفس      نیا ی همه

  یطور نیگفت و رضا گفت :خب مگه دنبالت کردن که ا یبله ا ای.رضا با خنده گفت:متوم شد ؟درزدن

 .رضا نیبنده روجواب بد یسواال شهیشد و گفت:حاال م یکردو جد یتک خنده ا ای؟دریزنیحرف م تند

     لیکه تکم ارمیرو هم م یدب یهتل تو یپروژه  ارمیتخت بلند شد و گفت :پروژه رو م یرو از

 بگم که خرب  دیبا فتیگفت و ادامه داد:و درمورد ک ی!رضا  اهوم؟یبا تعجب گفت:هتل تو دب ای.درمیکن

   گمیهم م نتیماش رمیحال او کارگرو بگ رمیچک کنم فردا که م نویو االن اصال حال ندارم برماش ندارم

 نشست و     یصندل یرو اینه؟در یکردو گفت:چ یگفت:نه لطفا نه!رضا اخم عیرس ای.در ارهیب یکی

 مشت بخوروه تا رسکار     هیاخراج بشه و  دیبا یمکث گفت:متاسفم ول ی.رضا بگمی:کارگرو مگفت

   ادمیسکوت گفت:اخ داشت  ینکردو بعد از کم یاز تحمکم رضا اعرتاض ایبه کارش باشه .در حواصش

 نهار دعوت   یشامرو برا یقدردان یمادربزرگم برا دیکه امروز به من داشت یلطف ی.آقا رضا برارفتیم

  ایقبول کنم چون من به مادربزرگتون کمک نکردم.در تونمیمن یزدو گفت:متاسفم  ول ی.رضا لبخندکردن

 مکث و  چیه یهم ب ایو در رفتیکردو پذ یو گفت:از طرف بنده و مادربزرگم.رضا تشکر دیکش یپوف

   میبر ایدخرتم !حاال ب نیرا درآغوش گرفت و گفت:افر ایکرد.مهدخت خانم بالبخند در یخدافظ یتعلل

 چقدر تو        یدید ارویپر یگرفته گفت:مامان یبا حالت ای.درمیو رو سه نفره باهم بخور ییچا

 نشود     نیغمگ شرتیمهدخت ب نکهیا یبرا ایکرد و گفت:نگرانشم.در دییبا رس تا خودشه؟مهدخت
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   رونیفردا نهار درست کنه .و هردو از اتاق ب یخوب برا زیچ هی میبه شهال خانم بگ میابری:حاال بگفت

 بلند    یباصدا ای.دردیایخواندن کتابش است و از پله باال م ریکه سخت درگ دندیرا د ایوکه پر امدند

    ایدست در دنیزد و با د یفیخ غیکه معلوم بود درحال خودش است ج ایخانم!پر ای:سالم پرگفت

 او اضافه    یکردو مهدخت به حرف ها فیماجرا را تعر یخالصه  ای؟دریشدی:خاک تو رسم چگفت

 تفاوت شدو گفت:خب دستش   یدوباره چهرش ب ای.پرامرستانی:البته اقا رضا کمکش کردو بردش بکرد

 کنار،من برم درس دارم.                           نیبر شهیدردنکنه حاال م 
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 رد شد .صبح از  نشانیتکان داد و از ب یمنف یرسش را به نشانه  ای؟پریخور یمن ییگفت:چا عیارسیدر

 برداشت و داخل    زیم یرا از رو شیو کتاب ها دیپوش عیشد .مانتو شلوارش را رس داریزود تر ب همه

 اوبود.به شهال گفت که تا غروب      یبرا یاز اتاق خارج شد امروز روز مهم عیانداخت و رس کوله

 روقدم   ادهیو او در پ کیبودن شب هوا هنوز تار یاز خانه خارج شد به خاطر طوالن عی.و رس دیایمن

   نیریش دیبه دم در مدرسه رس نیری.با نفس و شدادیو اعتامد به نفس م دیو به خود ام رفتیم زنان

  یواقع یمعنا کرد،بهیم تیگردش را مدام با دست به عقب هدا نکیرا بافته و ع شیموها شهیهم مثل

 داده بود.  رونیمقنعه ب ریزده بود از ز یچرت شیبود. و نفس هم موها کیدخرتمهربان ،ساده،ش کی 

    عیکجاست؟نفس رس یبا رس جوابشان را دادو گفت:خب نرصت ایبلند به او سالم کردند و پر هردو

     عیبار رس نیا نیریم؟شیبر دیبا یگفت:پس ما با ک ای.پر ادیب تونهیمن زادی:خانومشون داره مگفت

 از     یی.صدا کی.بابا خلج و چه به رباتامیبا شوک گفت:خلج؟!من با اون من ای:با جناب خلج.پرگفت

 به     عیرس ایمنش.پر رانیا ایابالغ شده خانم پر رتونهیرسش امد و گفت:حاال که دستور از مد پشت

 و ما کارمون       دیستیز ریشام دب قتهیحق یول دیعقب برگشت و گفت:سالم استاد !ببخش سمت

    ایام؟پرین یدوست ندار ااگهیدیم یالک ریگ یدار گهی.خلج گفت:دستیهست جز ز یدرموردهرچ

 رفت و   یبهداشت سیبه سمت  رسو نیریو با ش دیتکان داد و گفت ببخش یمنف یرا به نشانه  رسش

   نقدریکردو گفت:تو چرا ا یسوال ایهم در پاسخ سوال پر نیریاد؟شیخلج چرا م نیا نیریش ی:واگفت
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 کامران و کامران   هیمیدردلش گفت:چون دوست صم ایخوبه.پر یلیکه باهات خ ؟بدبختیبد باهاش

  ،راستشویکنیم یرو ازم مخف یزیچ هیگفت:تو دیرا ساکت د ایکه پر نی.رشمیممنوع زندگ ینقطه  هم

 با    نیریبابا زن داره.ش زمنتایم نیریکردو گفت:ش یمنک یاخم ایکرده بود؟پر یازت خاستگار نیا گوب

  عیهل کرد اخر کامران به او گفته بود و رس ای.پرندازهیاونکه حلقه من یدونیگفت:ااا تو از کجا م تعجب

 گفت و باهم    یکه  معلوم بود باور نکرده باشه ا نیری.شگفنتیبچه ها م می:تو ...تو مدرسه قبلگفت

     نیو نفس و رش ایکرد پر ییاش راهنام یامدند.خلج با احرتام همه را به سمت سمند مشک رونیب

 با او برخورد نکند.      عیضا نقدریبفهامند که ا ایبه پر کردیم یهرسه عقب نشستند و خلج سع 

 با شور گفت:دوتا مدرسه پرسونه   نیریان؟شیک بتونیخب رقگفت: نیشکسته شدن جو سنگ یبرا خلج

 ارام گفت:نور.خلج    ایبود؟پر یچ تیاسم مدرسه قبل ایبود؟پریدخرتونه که اسمش چ یمدرسه  هی و
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 اب دهانش   ای،شمس؟پر شیخانم فک کنم بشناس ایمنه،پر هیمیاونا دوست صم هیگفت:ااامرب باخنده

 گفت:ش..شمس؟اون...اون چرا   قیچند نفس عم دیافتد وبعد از کش یو به رسفه م پردیم شیگلو در

      کهیزیرا گفت:خب..خب معلمه ف ایپر عیکند رفتار ضا یماست مال کردیم یکه سع اد؟خلجیم

 با هم گفتد:بله.نفس که دخرت رک و     ایو پر د؟خلجیگیکامران شمس و م یگفت:وا نیری.ش گهید

 .من  ستیهمه خشک ن نیدرس دادنش ع گنیم ادیازش خوشم م یلیمن که خ یبود گفت:وا ییپررو

    ای.پرپوشهیبلند م نیمردونه است رهنیپ شهیهم نیاسمه به خاطر هم هی یساعدش تئتو یرو دمیشن

 هست جز    یهرچ دمیشد و خلج دوباره رشوع به سفسته کردن کردو گفت:نه من دستشو د قرمز

   .                                          یخالکوب 

    یاش را از صندل هیکرده.نفس تک یرا خالکوب ایکه او نام پر دانستندیم ایهم خودش وهم پر  یول

   نمشینب دوارمیمن ام یگفت:ول عیرس ایپر نمشیدوست دارم بب یلیمن خ یگرفت و گفت:وا نیماش

    شهیخلج م یبه خلج گفت:اقا ایبه نظر پر توجهی.نفس بوفتمیاو مدرسه ب ادیکه  ادیخوشم من چون

 گفت.و تا محل مسابقه همه   یزد و چشم ی.خلج لبخنددیکن فیاونجا ازما جلو دوستتون تعر میرفت

 همون     نیا ایگفت:پر نیریش کرد،کهینگاه م رونیکه کنار پنجره نشسته بود.به ب ایبودند.پر ساکت

 کرد و گفت:من متنفرم از    یبه برج نگاه ای.پرسازهیادبه م یو اون رضا ب ایکه شهاب و در برجست

 برم وردست شهاب کار کنم.  خوامیم مینه من عاشق معامر یبا ذوق گفت:وا نیریو عمران.ش یمعامر 

 محض بخونم.نفس با   کیبرم فز خوامی.من که مرمیقبولشم هم من یمعامر یگفت:من اگه رسارس ایپر

 که خلج  دیبگو یزیخواست چ ای.پریزنیکم م یلیخ کویزیتوکه ف یول دایجون ببخش ایگفت:پر پوزخند
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 داره.نفس با غرور گفت منکه   کیزیبدجورعالقه به ف ای:ربط نداره که نفس مهم عالقه است پرگفت

 نفس   یاعتامد بنفسش را با حرف ها عیبود و رس یکه درخرت ساده ا نیریقبومل.ش فیبرق رش دونمیم

    یها اهیگ یاریاب یپشت کوهم  مهندس دونمیمن که م یخوشبحالت ول یگفت:وا دادیدست م از

 حاال نفس  یماهاباالتره  امطمعن قبول یتو درصدت از همه  نیریبااخم گفت:ش ای.پرشمیقبول من ییایدر

  ینگاه کرد ونفس چشم غره ا رونیرسخ شدو به ب ایپر فیاز تعر نیری.شیکنیزد تو چرا باور م یالف هی

 هم از    نیریدوست داشت ش یول شودیکه قبول من دانستیم نگفت خودش هم یزیزد و چ ایپر به

 خلج بعد از  دندیکار را کرد.به محل مسابقه که رس نیا شدیبود من ایکه پر یتا موقع یول ندازدیب درس

    نیا نیبر نیریبه عقب برگشت و  گفت:نفس و ش نیو خاموش کردن ماش نگیدر پارک نیماش پارک

   یبا ب ایقبول کردند و رفتند.پر عیانها هم رس ارهیم ایصندوق عقبو پر یتو یاون جعبه  دیبرب لرویوسا
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   دیروبه خلج کردو گفت:چرا من با  یخجالت چیه یماند وبا خلج به سمت صندوق عقب رفت.ب یلیم

    زیاش و صداش و هرچ افهیبه اسمش به ق شهیجعبه رو بربم؟خلج به سمتش برگشت و گفت:م نیا

 گفت:اره  ؟خلجیگفت:توبهش ادرس مدرسه رو داد ای؟پریدارا رفتار نکن یالرژ نیدرموردش ع یا گهید

 بلند    ییبا صدا ای.پرکنهیمرگ م هیو از خدا ارزو شهیهروز داره داغون تر م دمید یداد چون م من

 دونم حاال    یو گفت:من من دیکش یمرگ نکردم؟خلج پوف یمن داغون نشدم ،ارزو ی:فکر کردگفت

 از      ایاز انجا دور شد.پر یحرف چیه ی. و بمیباهم بر امیب رمیاز کامران بگ مویمن برم گوش سایوا

   تیبا عصبان ای!پریکامران امد:پر ی.که صداگفتیم یو مدام ارام لعنت زدیلگد م کیبه الست تیعصبان

 ازت بدم   یواقع یبه معنا یفکر یو کوفت.کامران تو واقعا ب یدرد پر یسمتش برگشت و گفت:پر به

 و ادامه داد:کامران     دادیبا دست اورا به عقب هل م کردیحرف را تکرار م نی.هامن طور که اادیم

  ؟کامرانینداشت نانیدرصد هم بهم اطم هی یعنی؟یشهاب برد یابرومو جولو یبزمنت،چرا اومد خوامیم

   یب یو لب ها دیازت.هنوز جمله اش متام نشده بود که کامران او را در آغوش کش یمتنفرم.لعنت ازت

 مدت    نیکه ا یبود گذاشت.حس کرد خون رتیکه سخت در ح ایپر یلب ها یو گرمش را رو تاب

 که گذشت به خود امد و خودش را از    یکم ایبه حرکت در امده.پر شیشده بود در رگ ها منجمد

 که اشک درونش حلقه بسته بود     یو با چشامن دیلبش کش یکامران در اورد وبا دست رو آغوش

 و   رفتی.ازت متنفرم.م ت ن ف ر م.هامن طور عقب مینفهم یلی!متنفرم ازت !تو ...خ :احمق گفت

 با برخورد  نکهیتا ا کردیمن یتوجه ایپر یکه ارام باشد ول گفتیبه اوم کردویبه سمتش حرکت م کامران

 و   شد.مقنعه اش افتاده بود رهیخ ایشد و به صورت پر کیو کامران به او نزد ستادیخلج ا نیماش به
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 داد و کامران   رونینفس حبس شده اش را ب ایبودند.پر ختهیاش دورش ر یخوش حالت مشک یموها

 منو از خودت دور   ینطوریوقت ا چی!ه زمی!عز اینجوا مانند گفت:پر  دیکش ایپر یداخل موها یدست

 عاشقتم!لبش را با زبان تر کرد و   یگذاشت وارام تر ادامه داد:لعنت ایپر هیشانیپ یرا رو شیشانی.پ نکن

 شد و کامران با دست  یاشکش جار ای.مطمعن باش.پر رمیمیم گهید یکیبا  یبر یداد:اگه ومل کن ادامه

 ازت متنفر   تونمیو من شهیو گفت:احمق نه، من دیکامران کش یبه گونه  یدست ایرا پاک کردو پر اشکش

 بار با متام وجودش   نیزد و ا یکردو گفت:دوست دارم.کامران لبخند شیها هیگر انیم ی.خنده اباشم

 چقدر   دیفهمی.حال مشدیکه خودش هم باورش من ادیانقدر ز ای.عشق اش به پردیرا بوس ایپر یها لب

 راحت   الشیو قلبش نا ارام تر. خ شدیم شرتیتالطم اش ب قهیاست ازمعشوقه دوربودن.هر دق سخت

  نیو در اخر نگیجا پارک نیگوشه  تر زیاو ن نیو ماش دادیم کیاخر خلج کش ستیانجا ن یکه کس بود
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 ،او را مسخ کرده بود.خودش هم    دیرا به اتش کش ایو پر دیبوس ایگوش پر یبود.کامران اهلل   طبقه

  لیم یگفت:کامران من برم؟کامران ب حالیشل و ب یبا صدا ایرا نداشت .پر  ستادنیتوان ا گرید شیپاها

 را    شیخواست برود که کامران جلو اید کرد.پربرداشت و عقب گر ایگوش پر یاهلل  یرا از رو لبش

 مبونه.بزار خوب موهاتو ملس   ادمی تیمشک ی. بزار خوب اون چشانمتیو گفت:بزار خوب بب گرفت

 زد و نک پنجه   یلبخند ای.پر یایمدت تو خوابم ب نیتو ا دی،بزار خوب تو بغلم فشارت بدم تا شا کنم

    عیودم گوشش گفت:خدافظ.وبا برداشنت کارتون از انجا رس دیکامران را بوس یگونه  ستادیا شیها

 نگاه    نگی.خلج که به پارکگرداندیو با هر  قدم اش رضبان قلب کامران به حالت تعادل برم دورشد

   نیکه طرف افتی،در ردیگیو لبش را گاز م دیایرسخ به سمتش م ییکه با گونه ها ایپر دنیبا د کردیم

 کردو  ی.خلج خنده ایریاز کامران بگ تویگفت:که گوش یمنک یبا اخم دیلج که رسخ ابهیبودند.پر یراض

 با   ایو پر دیخندیخلج م کباری هیبه سمت اسانسور رفتند .هردو ساکت بودند هرچند ثان عیخلج رس با

 که نظرش را جلب         یزیچ نیامد از اسانسور اول رونی.بعد از بزدیخلج م یبه پا شیپا نک

 را    ایپر ی الگونهی.ل دندیهم به وجد امده بودند و هم را در آغوش کش دنی.هردو از دالبودیکند،لیم

 زنگ       گهی؟چرا بهم د یدخرت دمل برات تگن شده بود کدوم خراب شده رفت یو گفت:وا دیبوس

 رسش  الیتک تکتون تنگ شده.ل یچقدر دمل برا یدونیم یو گفت:وا دیاورا بوس یهم گونه  ای؟پریزنیمن

   ایپر یکامران به مشامش خورد .با دست به پس کله  یعطر مردانه  یگذاشت بو ایپر یشانه  یرو را

   یخنده  الی؟لیزنیمتوم شد کتک م تیچته؟عشق و عالقه و ابراز دل تنگ هیبا اخم گفت:چ ایو پر زد
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 .که به احتامل صد   یدیجونو م یشمس یجناب بو ایکرده  یدماغ من قاط ایکردو گفت: یمستانها

 بردارم   یمن از کوله ام اسپر میبر ایگفت:ب الیقرمز شد و ل شیگونه ها ایدوم درسته.پر ی نهیدرصدگز

 هامن    الی!ل الیگفت:ل ایسالن رفتند .پر ینفهمن.و به سمت گوشه  هیبق دیکن رو خودت تا شا یخال

 باهاتون  دینبا یرجانیگفت:کامران چرا اومد مگه خانم س ای:بله ؟پرگفت گشتیکه در کوله اش م طور

 هم که    یگرفت کت یبا کت ییدعوا هی یرجانیس یکار یرا برداشت و گفت:کجا یدر اسپر الی.ل ادیب

    یکم الی.لدادیگوش م الیل یبه حرف ها رتیبا ح ای.پر رونیکله گنده است اومد انداختتش ب باباش

   یرا خال یاسپر ایپر یهامن طور که رو الی؟لیتفاوت گفت:ک یب ایدم؟پرید ویکردو گفت:بگو ک مکث

 توجه به   یب ایگفت:چته تو ؟اروم بابا.پر عیرس الی!ل؟یگفت:ک یبلند یباصدا ایگفت:پرهام.پر کردیم

 مسابقه اشونو   میداره تا سادهیداورها وا شیو گفت :بابا پ دیکش یپوف الیگفت:کجاست؟!ل الیل حرف

 که  دیپرهام راشن یکه صدا ستادیبه سمت داوران رفت و پشت پرهام ا الیل شیاز پ عیرس ای.پر پرسهیم
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   قهتایبعد از پنج و چهل و پنج دق یمسابقه دار هی میچه ؟ما ساعت پنج تا پنج و ن یعنی:اقا گفتیم

     شهینه؟ادمم باشه خسته م ای میکن ریدوباره تعم دیرو با نیما ماش گهیمسابقهد هیو ربع  شیش

 ه   شهیهم_خنده اش را خورد و گفت:پرام  ایندارد.پر یکه به ماربط گفتندیداوران مدام م ی.ولگهید

  یبه سمتش برگشت و گفت:وا عیرس ایپر دنی.پرهام رسش را به عقب برگرداند و با دگفتیرا من ،پرهام

 .پرهام  زمنتااایشده بود گفت:پرام م یکفر یباقال دنیکه انگار از شن ای؟پریکنیم کاریچ نجایتو ا یباقال

   دهیبودمت .دمل برات تنگ دهیوقت بود ند یلیزد و گفت:خ ایپر یرا مشت کرد و ارام به بازو دستش

 فقط باهم  یما بود یگفت:حرف مفت نزن بابا !تو اون موقعه که هر پنجشنبه خونه  عیرس ای.پر بود

 رسگرد   یراست یرو گند زد یزد وگفت:خاک تورست حنه احساس ی.پرهام  قه ا میکردیم یکار کتک

 با     نیریکه ش دیبگو یزیزد و گفت: بازوش  شکسته.پرهام خواست چ یتک خنده ا ایخوبه.پر ایدر

   نجایگنگ گفت:وا من که ا ای؟پریریکجا م یاطالع بد یریمیم ایبه سمتشان امد و گفت:پر تیعصبان

 ساعته دنبالت   مینخلجه فلج  نیاش را عقب داد و گفت:بابا ا نکیع نیریشده؟ش یحاال مگه چ بودم

 شهاب همکار خواهرته با تو    فهممیشهاب زنگ زد گفت که باهات کار داره من من ی.راستگشتیم

 انگار   یچندبار بهت گفتم که راز دلتو بهم بگو ول یزدو گفت:باقال ایپر یداره؟پرهام پس کله  کاریچ

 که تازه چشمش به  نیریاو .ش یمحکم خواباند پس کله  اوردیهم کم ن ایتو گوش خر خوندم.پر نیاسی

 اش گذاشت و خم شد  نهیس ی.پرهام دستش را رودمتونیند دیخورد با هل گفت:س..سالم!ببخش پرهام
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 درشت شد و     یاب یها لهیماننده ت نیریش ؟اره؟چشامنیباش یکت دیما تو با میگفت:چاکر شام و

 زد  یلبخند منک نیری؟شیکنیمن یهسنت؟معرف یک شونیا یفت:پرنگه کرد و گ ای!پرهام به پر؟ی:کگفت

 جان.پرهام دستش را با خنده دراز کردو   ایپر هیخداداد هستم،دوست و هم مدرسه ا نیریگفت:ش و

 شام    یبه با منک یدوست یباقال نیا کردمی.فک مندارتونی:منم پرهام فتاح هستم.خوشبخت از دگفت

 فلج و جمع کن تا همه رو     ایب یگفت:پر ایداد و به پر یدست عیرسخ شد ورس نیریباشه.ش داشته

 خوشحال شدم.فعال اقا    یلیخ تونیدستش را گرفت .و به پرهام رو کردو گفت:اشنا عی.و رس نکشته

 و به رفتنشان نگاه کرد.   دیکش شیبه موها یدندان منا ددست یتکان داد و با لبخند ی.پرهام رسپرهام

    توانستیدست گچ گرفته اش رامن دیپوشیم یزیکالفه شده بود.هرچ گریتخت نشست ،د یرو ایدر

         تونمیو با خودگفت:به درک که من دیکش سشیخ یداخل موها یکند.دست نشیاست داخل

  نیگشاد بود را  با شلوار ج یکه کم یدیسف پیبدون ز یرشتی.بلند شد و سوپوشمیم رشتیبپوشم،سو

 به    شهیبه رس زد و مثل هم یپارچه ا یمشک یرا با سشوار خشک کرد و تل شیو  موها دیپوش رهیت
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 اخم   ایخودش را برنداز کند که زنگ به صدا در امد در گریبرق لب اکتفا کردو تا خواست بار د زدن

   ی:قدم رنجه کرددیگویکه مدام م دیمادربزرگش را شن یو از اتاق خارج شد صدا دیرا در هم کش اش

 امد .دوست   نییو با وقار متام پله هارا ارام و با متانت پا دیکش قیعم ینفس ای.در یاومد پرسم،خوش

 مهدخت که کنار  ی.رضا پشت به پله ها روبه روشدیبه خاطر دستش من یبهرت بپوشد ول یلباس داشت

 با    ایبود.در فهی:وظگفتیبود نشسته بود.مهدخت مشغول تشکر از رضا بود و رضا مدام م نهیشوم

 بلند شد  یصندل یاز رو عیگفت و نظر هردو را به خود جلب کرد.رضا رس یرسا و محکم سالم ییصدا

 و    رهیت یسورمه ا یخود و دستش تاسف خورد.رضاکت شلوار یبرا شرتیظاحر رضا ب دنیباد ایدر و

 و مرتب دسته گلش را به  خیهم رنگ کتش زده بود و س یوکراوات دیبه سف لیما یاب یمردانه ا رهنیپ

 و       دیبه صورت رضا پاچ یلبخند ایکامل براتون دارم.در یبهبود یداد و  گفت:ارزو ایدر دست

 با     دیارام گفتو به سمت مهدخت برگشت و گفت:ببخش ی:ممنون!حالتون خوبه؟ رضا بله اگفت

    یکنم.مهدخت حتام لیخانم تکم ایبا در ارمینقشه ها رو بردارم ب نیمن برم از داخل ماش اجازتون

 بو   یبه اشپز خانه رفت تا گل را داخل گلدان بگذارد .گل را کم ایو رضا از خانه خارج شد و در تگف

   شیپ یبرخالف بار ها نباریو ا ربدیگل لذت م دنیاز خر شهیاست.هم قهیخود گفت:خوش سل کردوبا

 رضا که      یگل خوشحال و خرسند بود. باصدا دیشد از خر یم تشیرضا باعث عصبان یکارها که

       یو جد ی.رضا رسم نجامیامد و گفت:بله من ا رونیاز اشپز خانه ب عیخانم؟رس ای:درگفتیم

 .و رضا با گفنت   دییباال اشاره کردو گفت:بفرما یبا دست به طبقه  ای:نقشه ها رو کجا بزارم.درگفت

 که رضا در برابر او    کردیهم پشت رسش حرکت کرد.خوب حس م ایاز پله ها باال رفت و در ممنون
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   نیگفت:دست راست سوم دیاخر رس یرضا به پله  یوقت ایاداب باشد.در هیدارد مودب و موباد یسع

 را   شینقشه ها شهیکه هم ایهم به او برسد .بعد از ورود به اتاق کار در ایرضا صرب کرد تا در ی.ولدر

 نقشه   زیبا م دیسف یانداخت .اتاق ینگاهمبل گذاشت و به اتاق  یرضا نقشه ها را رو دیکشیم انجا

   نیا یو جهان بود.رضا بالبخند گفت:تو همه  رانیا یمعامر یکه پر از کتاب ها یو کتابخانه ا یکش

 بابا بود.  یها برا یگفت:اون زبان اصل کردیباز م یم یهامن طور که نقشه را رو ای؟دریخوند کتابارو

 زد و    یلبخند ای؟هان؟دریاونارو کش رفت یدیکرد و گفت:توهم تا چشم باباتو دور د یخنده ا رضا

     یصندل یرو ایه؟دریبزرگ ه؟معامریتکان داد و گفت:اسم بابات چ ی.رضا رس دهی:نه ،ارث رسگفت

 مکث ان را به دست رضا داد و   یرا برداشت و بعد ازکم یعکس کوچک یعسل زیم یو از رو نشست

 بزرگ و مشهور      ی.برجا خوادیم یگهچیمنش .معامر ،نقاش،شاعر هه ادم د رانیخزاد ا:فرگفت
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 بخونم.رضا   یهاروارد درس خونده بود.اون بهم گفت که برم معامر یداده.تو دهیرو اون ا انهیخاورم

 همون که رو    یگفت:چقدر قد بلند و خوشگلم هست.خودت کدوم کردیعکس را نگاه م هامنطور

 که انگار داشت در   ایند بود!درگفت و رضا ادامه داد:چقدر موهات بل یاهوم ای؟دریاش نشست شونه

 که تو بغل مامامنه به  ی،خواهرم اون ایپر یگفت:اره موهام به مامانم رفته بود موها شدیغرق م گذشته

 .   ستمیخواهرم ن هیاصال شب دونمیکردو گفت:م یخنده ا ایرفت.رضا با تعجب گفت:خواهرته؟ در بابا

 و موهامون بوره .تا قبل از به     یکه چشامون اب میاده ادوتا خانو نیو پرس خاله ام تنها تو کل ا من

 بور و   یبا موها یاومد ،پرس ایپرهام به دن یدوتا خاندان بودم ،وقت ی زدوردونهیا مدن پرهام هز ایدن

    یسوگل می،هر دومون دوست داشت ومدیاز هم بدمون م یلیمنو گرفت .خ یکم کم جا یاب یچشا

 نگاه   یاعصاب.به هرک یو بامزه و شاد من شدم دخرت خشن و خشک و ب طونی.اون شد پرس شمیباش

 اومد.من بزرگ   ایبه دن ای.پرلیفام یبودم و اون چشم خوشگله  لیفام ی.چشم وحش دیرتسیم کردمیم 

 کرده  دایدخرت مثل خودش دلقک پ هینداشتم.اونم  اشویاز حال پرهام و اون دلقک باز کمیبودم  شده

 خنده  ای.دردمشی.االن سه ساله که ند کردمی.من درجوابش فقط اخم مای:رسگرد درگفتی.هه بهم مبود

 طور که تو از بابات    نیزدو گفت:ا ی.رضا لبخندگمیرو به تو م نایکردو ادامه داد:اصال چرا دارم ا یا

 به رضا انداخت و   قیعم ینگاه ایمهربون باشه.قدر خانوادتو بدون.در یلیفک کنم خ یکرد فیتعر

    میکتابخانه گذاشت و گفت:خب بر یاز طبقه ها یکی یقاب عکس را رو عینگفت .رضا رس یزیچ

 گفت.هردو   یرسش را تکان داد و باشه ا ای.دردمیبهت م رمیدارم م نمهیتوماش فتیک ی.راسترسکارمون
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 وقفه  یب میساعت و ن کی دیکشیو رضا م دادیم دهیا ای.درنیپورحس ینقشه  یکردند کار به رو رشوع

 کم  یزیچ هیبه کل نقشه انداخت وکالفه گفت:نه ! یاجامل یدوباره نگاه اینقشه کار کردند و در یرو

  دادی.رضا با دست چشامنش را فشار داد باز ان رسدرد به رساغش امده بود .هامن طور که فشار مداره

 به رضا انداخت و      ینگاه لیم یب ای.درلهیتکم لهیخانم مرگ من ول کن نقشه تکم ای:درگفت

    زیچرخ دار را به کنار م ی.رضا صندل خواستمیمن یطور نیباز رو ا ی:اخه اقا رضا من محوطه گفت

 نگاه کن کجاش  هیزاو نینشست و رضا گفت:شام از ا ای.درندیاشاره کرد که بنش ایو با رس به در دیکش

    یزیخواست چ ایرو کم کنه.در الیمرتاز و نکهیبهرت از ا رهیبگ کیداره بابا محوطه رو ادم کوچ رادیا

 را   یشکالت کیبود برگشت .چشم رضا ک یشکالت کیکه دوتا قهوه و ک ینیکه در باز شهال باس دیبگو

 اقا    دیگفت:بفرما عیسوال؟شهال رس هی دیبود ،اب دهانش را قورت داد و گفت:ممنونم !ببخش گرفته

 گفت از اتاق   یبله ا ه؟شهالیاب افتاده گفت:خونگ یاره کردو با لب و لوچه ااش کی.رضا به کمهندس
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 کردو گفت:اممم  شیمبل نشست و قهوه اش را برداشت و بو ی!رضا رودییگفت:بفرما ایشد. در خارج

    یاز قهوه اش را خورد و گفت:هتل دب یقلوپ ایزد وگفت:نوش جونتون.در یلبخند ای!درهیعال بوش

      هیکرده بود گفت:هتل فائز  یشکوالت کیک ریهامن طور که خودش را درگ ه؟رضایاش چ هیقض

   دیهفته با نیبرتکونه و نقشه اش بارشکت ماست.تا اخر ا انهیتو خوار م خوادیبزرگ که م یمجموعه

  یکه سفر خوب دوارمیزد و گفت:ام یلبخند ای. دریدب میبر یوفک کنم سه  هفته  میرو متوم کن نقشه

 کردوگفت:متاسفم بنده  یاخم ای.درمیریمنو تو م چون می.رضا بلند شد و گفت:داشته باشدیباش داشته

 بعد خود معامر     سمیپروژه بنو ریاسم تورو ز خوامیم ایکرد و گفت:در بشیدر ج ی.رضا دستامیمن

    نیزدیم ریامو با ت هیسا روزیچرا تا د دونمیو گفت:من ستادیرضا ا یروبه رو یعصب اینره؟در پروژه

   نهیشام دخرتا هم یگفت:بد ی؟رضا هم عصب دیو باهام خوب شد دیسینویپروژه م ریاسممو ز امروز

 لطفا    نیبه سمت در اتاق رفت و گفت:من از ا ای.درهیخرب دیکنیفک م کننیبهتون لطف م کمی تا

 هرچه    یبا او خوب شده؟ول نقدریچرا رضا ا دانستیاز اتاق خارج شد.واقعا من عیاقا.و رس خوامیمن

 بود.بعد   ایدر یبرا یپرتاب یرضا و خودش را قطع کند.چون رضا سکو یدوست نداشت همکار هست

   نیپورحس یارام تر به اتاق برگشت و رضا را درحال اصالح نقشه  یاب با  اعصاب وانیل کیخوردن  از

       دادی!رضا هامنطور که به کارش ادامه موانیو گفت:جناب ک ستادیزد و کنارش ا ی.لبخنددید

 اگه باعث خورد شدن اعصابتون      دیمکث دوباره گفت:اقا رضا ،ببخش یبعد کم ای:رضام.درگفت
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    خوردیات  من افهیبرگشت وبا خنده گفت:به ق ایانداخت و به سمت در زیم ی.رضا مداد را روشدم

 کار باشم حتام معذرت      ریزدو گفت:من اگه تقص یلبخند ای.دریکن یزود معذرت خواه نقدریا

 هتل     ی هینصفه و من ینقشه  هیدرحال برس ایتکان داد و به کارش ادامه داد در ی.رضا رسخوامیم

 کرد به گرما     یسع یدوبرابر شده بود.ول یبازش باعث گرما یکلفت بود و موها رشتشی.سو بود

 را   نرهیپ نیکراواتش را شل کردو کتش را در اوردو است دکهیندهد و به کارش برسد. رضا را د یتیاهم

 خواد.   یروبه رضا گفت:اگه گرمه پنجره رو واکنم.رضا گفت:نه من ایزد.معلوم بود گرمش شده .در باال

  یصندل ی.و از روکنمیگفت:نه بابا خودمم گرممه پنجره رو وا م ای.دریپشتته ممکنه رسما بخور پنجره

  گمیره گذاشت و گفت:مپنج یشد و به سمت پنجره رفت خواست بازش کند،که رضا دستش را رو بلند

 داشت کالفه اش   گرید شینشست وموها یصندل یرو یگفت با گنگ یباشه ا ای.درگهینه د یعنی نه

 تالش  یهمه  یرا ببندد ول شیبا دست ساملش ،موها کردیم یسمت اورد و سع کی.همه را به  کردیم

 رضا جلب شد وبه    یگفت وتوجه 'یاه'پرت کردو بلند  زیم یبود.کالفه کش را رو دهیفا یب شیها
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 رسش را باال   ای؟دریکالفه ا نقدریچرا ا هیو با لبخند گفت:چ ادستیاش ا یرفت و پشت صندل سمتش

   یو ه یکالفه ا نقدریهست که ا یزیداد و گفت:ده چ هیتک زی.رضا به مستین یزیو گفت:چ گرفت

 اشاره کردو گفت:رو مخمه ،فک نکنم  شیبه موها ایتونستم کمکت کنم.در دی.بگوشایگیو اه  م پوف

 گفت:چرا   سادویبرداشتو دوباره پشت اش ا زیم یزدو کش را از رو ی.رضا لبخندیکن یکمک یبتون که

 را     شیبا لطافت موها یلیرا ارام جمع کردو خ ایدر یبکنم.موها تونمیم دیکمک کارساز و مف هی

 .ممنون.رضا  یگفت و روبه رضا ادامه داد:نجاتم داد یشیاخ ایرا رها کرد در شیکه موها نی.همبست

 درمورد بنا و  حیرشوع کرد به توض ای.در ادیاز اب درم یخوب یبه نظرت نقشه  ایزد و گفت:در یلبخند

 نقشه را فراموش کرده بود،هامن طور که به نقشه   لیمدرن وسط حرفش بود که موعد تحو یمعامر

      لیتحو دیگفت :اخر هفته با ن؟رضایبد دیبا لینقشه رو تحو یک یگفت ی:راستکردگفتیم نگاه

 گرفت  یاز لبخندش جرعت ای.در شمیزد و گفت:بگو ناراحت من یگفت:خب ،خب.رضا لبخند ای.درمیبد

 مدرن      زیچ هیداشته باسه  بیعج زیچ هی خوادیخواد  .م یبرج العرب من گهید یگفت:خب دب و

 گفت:نه نه  عیرس ای.درستیبرج العرب ن هیاصال شب نیا یو گفت:ول دیکش یاش دست یشانی.به پیوعال

     خوادیمن گهیو د دهیم یادیچون داره پول ز خوادیخاص م یزیچ هیبود نینکن منظور من ا اشتباه

 در اتاق زد ورسدردش اوج گرفته بود .با    یداشته باشه.رضا قدم یاونطور یداشت باشه که منا یبرج
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 گفت و   یاهوم ه؟رضاکنیگفت:اقا رضا رست درد م یپرسش ایگفت.در یو لعنت دیبه رسش کوب دست

  یاز اتاق خارج شد رضا رو عی.و رسشهیرسدردت خوب م ارمیم یزیچ هیاالن برات  سایادامه داد:وا ایدر

 که چشمش دوباره به قاب عکس  کردینشست و دستش را ستون رسش کرده بود و به اتاق نگاه م مبل

    یکتابخانه برداشت و رو یمبل بلند شد و به سمت قاب عکس رفت و عکس را از رو ی.از روافتاد

 .صد  شدمیذاشتم،اون وقت صد بار عاشقت م یپامن ریمس نیو ارام گفت:کاش تو ا دیکش ایدر صورت

 خسته  ایگذاشت و خواست از اشپز خانه خارج شود که مهدخت گفت:در ینیرا داخل س وانیل ای.دربار

 ساعت مونده ،اون موقع اسرتاحتم    میزد و گفت :تا نهار ن یلبخند ای.درنیاسرتاحت کن کمین؟ینشد

 را  وانی.ل دید شیها قهیاز پله ها باال رفت در را ارام باز کرد و رضا را درحال ماساژ شق عی.و رسکنمیم

 را گرفت  وانی.رضا لیتا تهشو بخور دیبا ی.ولکنهیگرفت و گفت :بفرما بخور رست رو خوب م شیجلو

 و گفت :خوشمزه بود   دینفس رسکش کی.و خورمیم شهیگفت:اگه  زهر مارم بدن بگم رست خوب م و

 و مخمر اب جو .رضا    نیو پودردارچ یو گالب بینشست و گفت:اب س زیپشت م ایهست؟در یچ

  یفت:انرژگ یبا اخم ساختگ ایفک نکنم کار ساز باشه.در یرا تکان داد و گفت:خوش مزه بود ول رسش
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 باال  ییهم ابرو اینداره.در ریتاث گمیبرگشت و گفت:من که م نیپور حس ینقشه  ینده،رضا به پا یمنف

    یمختلف.رضا هم با هامن اخم ،خنده ا یدربرابر موضوع ها یکنیمقاومت م شهیو گفت:هم داد

    خواستمیزنگ خورد ،من لتیموبا ینزد و رضا ادامه داد:راست یحرف گرید ای.درگهید گهیگفت:د کردو

 برداشت و به   یعسل یاش را از رو یگفت و گوش یاهوم ایکه شهاب بود .در دمید یکنم ول یفضول

 ؟خدا بد نده رضا بهم گفت  دیخانم !خوب ایرنگ زد و بعد از سه بدق برداشت و گفت:سالم در شهاب

 انداخت و گفت:اقا رضا لطف داشنت کمک       یبه رضا نگاه ای.دردهید بیدستتون آس یچجور

 من  شهیمن ،باورشیکردو گفت:گفتش چ ینگاه ای!رضا به در؟یو تعجب گفت:چ.شهاب با خنده کردن

 که مونو اون         شهیباورتون من گنیکردوگفت:اقاشهاب اقا رضا م یخنده ا ای.درمیتو صلح و

    دیرفت،ببخش ادمیداشتم پاک  یکار هی.شهاب خنده اش را خوردو گفت:نه وهلال .اصال من میتوصلح

       ایدنبالش .در میسام من حدود ساعت هفت ،هشت م یخونه  ادیب نیریش شهیخانم م ایدر

   ایگفته .در ایبه پر نیریگفت:نه خود ش عیکه اطالع داشته باشه.شهاب رس گمیم ای:چشم به پرگفت

    مینهارکه مامان میبر ایبه رضا  زد و گفت:ب یلبخند ایقطع کرد.در یمعمول یتعارف ها یاز کم بعد

  ادیتو منو  ی...ولیبگم ول یچه جور دونمی!منایو گفت:در ستادیا ایدر ی نهیبه س نهیباال.رضا س ومدهین
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 گنگ و  ای.دردمیکه از اون بهرت ند_ادامه داد یرا گرفت ول شیگلو نیسنگ یبغض_که ... یندازیم یکی

    عیرس ای،در شد انیکه در باز شد و شهال منا دیبگو یزیزد و خواست چ مهیبود لبخند نصفه ن جیگ

 درست     ینهار،قورمه سبز دیایمهدخت خانم گفت که ب اجانی:بله شهال خانم؟شهال گفت:درگفت

 را  نشیمکث از اتاق خارج شد و رضا کراواتش را سفت کردو است یگفت و شهال ب یباشه ا ای.در کردم

 از کت  ادیگفت:گرمه کت نپوش مامان بزرگم خون گرمه ز ایداد و خواست کتش را بپوشد که در نییپا

    یکل پختمیداشتم م یکرواتش را باز کردو گفت:اخ عیرس ی.رضا با خوشحال ادیکراوات خوشش من و

 تا خود   میبر ایکردو گفت:حاال ب یخنده ا ایاومد .در یرسم نقدرینثار خودم کردم که چرا ا یور یدر

 رضا      رفتندیضا از اتاق خارج شد .هامن طور که به سمت پله ها م.و با رومدهیخانم ن مهدخت

 کرد و   بشیکرد و دستش را داخل ج یتشکر ایمادربزرگت داره.در یکیدنج و ش یلیخ ی:خونه گفت

 امد .مهدخت بلند گفت:بچه  نیی.و هردو از پله ها پادییبا دست به پله ها اشاره کردو گفت:بفرما رضا

 تراس بود حرکت    هیکیدوازده که در نزد ینهارخور زیو رضا به م اینهار که از دهن افتاد.در دیایب ها

  یبکش.رضا لبخند د،پرسمینشست وبا لبخند گفت:بکش زیو رضا کنار هم و مهدخت رس م ای.درکردند

 اد   زدو ظرف را به رضا د یمنش.مهدخت لبخند رانیبراتون خانم ا زمیبر نیگفت:ظرفتون رو بد زدو
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  ی.رضا با تعجب و مهدخت باکالفگزیگفت:نه نر ایکه در زدیبرنش خواست خورشت بر ختیاز ر وبعد

   عیرس ایکنم.در یروز نافرمان هی نیگفت:دخرتم بزار ا یتصنع ینگاه کردند.مهدخت با لبخند ایدر به

 .مهدخت دیباال هست لطفا مالحظه کن تونیغذا براتون رضر داره کروسرتول و چرب نیا ی:نه مامانگفت

 گفت:ااا        عیرس یعصب ایراه انداخته.در یحکومت نظام نجایرضا گفت:نگاه کن پرسم ا روبه

 داد و     هیتک یبه صندل یعصب ای.در یگیبگو م گمیکردو گفت:دروغ م ی!مهدخت خنده ا؟یمامان

 نخندد    کردیم یکه سع یی.رضا صدادیبد دیجواب خانم دکرت رو خودتون با یول دی:باشه بخورگفت

 خانم به خاطر خودتون   ای،در دیخانم نخور ایبار به خاطر در هی نیمنش حاال شام ا رانی:خانم اگفت

 مرغ اورد و   شیگفت و شهال برا یدرخواست را رد کند باشه ا نیا گرید توانستی.مهدخت که منگهیم

   کوبد،ارامیم نیکرد که مدام به زم ایدر یبه پاها ینگاه دید یبرگشت و اورا عصب ایبه سمت در رضا

 ارام رسش   ایشد.در خیو س دی،نفس نکش یگذاشت و حس کرد لحظه ا ایدر یپا رویگرم اش را   دست

 کرد   یبکند کار ساز نبود.با رضا با چشامنش سع یکرد اخم یهرچه سع یبه سمت رضا برگرداند ول را

    روزمندانهیپ ی.رضا با لبخندرفتیدعوتش را پذ عیرس یلیهم خ ایرا به ارامش دعوت کند .در ایدر
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 بود نه از   یعصب ایرد و بدل نشد .در نشانیب ینهار حرف انی.و تا پا زمی:ظرفتو بده برات غذا برگفت

 ول کردواز    مهیرا نصفه ن شینشان نداده .غذا یعکس العمل چیاو از دست خودش که چرا ه دست

 از انجا دور شد  عیود.و رسباال کاردارم ،خوشمزه ب رمیبلند شد وروبه مهدخت گفت:من م یصندل یرو

 بود .منم   یمنش غذا عال رانیشد و روبه مهدخت گفت:خانم ا ریس ایاز پله باال رفت.رضا با رفنت در و

 از انجا دور  عیشوک شده بود گفت:ب...برو پرسم .رضا رس ینقشه ها همه مونده .مهدخت که کم برم

   یدر را ارام باز  کرد ول دینشن ییصدا ید ولمکث کر یرفت.در زد و کم ایو به سمت اتاق کار در شد

 دست بهش      یمردیانداخت و باخود گفت:رضا حاال م ی.به راهرو نگاهدیرا داخل اتاق ند ایدر

   نی.از بیمنت کش امیاز دست تو که له خاطرت دارم م ایدر یتو صلح و صفا تون.وا ی.گند زد یزدیمن

 چه  داستیمن رفتیدر اتاق راه م ایدر را انتخاب کرد و به سمت اش رفت.در کیکه انجا بود  ییدرها

    میاتاقش تصم زیم یبود از رک شیمکث کرد ،پراز تالطم و حس تشو ی.کم انهیرضا برود  شی،پ کند

    عیدرزدن امد .رس یبردارد،هنوز دستش به کتاب نخورده بود که صدا یکتاب سهراب سپهر گرفت

 نلرزد      کردیم یکه سع ییاخم عمرش را بکند.و با صدا نیتر قیکرد عم یو سعبرداشت  یکتاب

 کرد   یسع ایشد .در انیرضا منا ی دهیخوش تراش و ورز کلیباز شد و ه ی.در به ارام دیی:بفرماگفت

   یبا حالت ایتو؟در امیب تونمیرا داشته باشد و به خواندن کتاب ادامه داد.رضا ارام گفت:م ژیپرست هامن
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 بهم نگاه    شهی.مایو گفت:درتخت نشست  یتو .رضا رو نیاومد گهیو گفت:د دیکش یپوف یمصلحت

 در   یجناب مهندس.رضا دست دییگفت:بفرما یکتاب را بسشت و با کالفگ ایباهات حرف دارم.در یکن

 گذاشت و از    زیم یرو تیکتاب را با عصبان ای؟دریشد ینطوریا هویو گفت:تو چرا  دیکش شیموها

    یماه یاندازه  یحافظه  کردمی.فک منییالحق که پرو یچرخدار بلند شد و گفت:وا یصندل یرو

 حرکات دمل بلرزه و  عیرس هیکه با  ستمین بایو امثال مثل فر بایاون فر نیاقا رضا من ع نی.ببیباش داشته

 تو مثل همه دخرت هارو خر فرض   یول زنمیرک حرف م نقدریا دیبهت بدم.ببخش یدودست مویچ همه

 تو کارم امروز  نداختیسنگ م یمنو اخراج کنه و ه تخواسیم روزی.هه اقا تا دیکور خوند ی.ولیکنیم

 .اخه پرسجون شمیرفنت خر م یدب هیمن با  یوبهم تو نقشه کمک کن.فکر کرد یدب میبر ایب گهیم ادیم

 شم و توهم که   کیبودن بابات بهت نزد اردریلیکه به خاطر پول و م امیبعض نیمگه من ع یکرد فک

 .جمع   ییبایتو  واقعا ز یخوری.هان؟هه تو رسما میدلت خواست بک یهر غلط یطلب بلندش فرصت

 رضا نگاه   نیغمگ یبه چهره  تیکن.سکوت کرد و با عصبان دایرو پ گهید یکیبند و بساطتو برو  کن
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   ییکردوبا صدا شرتیاخمش را ب ستادیا ایدر یتخت بلند شد و روبه رو یحرکت از رو کی.رضا درکرد

 شناخته باشه.حاال  یشدم که کارمند منو ادم رزل لیبدبخت و ذل نقدریکه ا کردمیگفت:واقعا فکر من ارام

    امرستانیکه ب یموقع دمی.حاال منظورتو فهمیشهاب بهرت بود نقدریکه چرا ا کنمیدارم حس م واقعا

 منش،من االن امتحانم و رد شدم ؟حتام   رانیخانم،خانم ا ایدر دی.اون امتحانشو پس داده.ببخشیبود

    یکیمثل من که هر شب با  یبه پرس داری  ،حقمی...باشه ،حقم داررونیب شمیاز کالس پرت م هم

 مکث کردو        ی.کمکردمیمثل خودم اعتامد من یآشغال هی.منم بودم به یاعتامد نکن خوابهیم

 .و اصال ممکنه منو   یتو رشکت مبون یتونیجمع کنم برم.البته تو م لموی:پس...پس من برم وساگفت

     ییحرف ها نیکه رضا چن کردیفکرش را هم من ای.به سمت در رفت ،در ینیبار هم نب هی یا هفته

       یبار قصد بد نیبدون که واقعا ا نویو برگشت و با تعلل گفت:البته ا ستادی.رضا دم در ابزند

      ریو با خود درگ دیکش یاز رس اسودگ ینفس ایمعن باش.و از اتاق خارج شد ،درمط نوی.انداشتم

 گرفت برود   میگفته بود.تصم ایمردد کردن در یرا فقط برا نهایا اینداشت  یقصد چی.واقعا رضا ه بود

 .با   دید ی.از اتاق خارج شد و به اتاق کارش رفت در را باز کرد و اتاق راخالردیرفتنش را بگ یجلو و

 گفت:رضا      عی.رس رودیکه به سمت اشپز خانه م دیامد و شهال را د نییاز پله پا عیو رس یکالفگ

 کردو به سمت در  یتشکر ایبود.در ینزد،فک کنم عصب یحرف یول اطیگفت:رفت تو ح کجاست؟شهال

 نه ؟خودش هم    ایرضا را چک کرد که در انجا هست  نیماش عیرفت و از ان خارج شد .رس یورود
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 و با چشم دنبال رضا    دیراحت کش ینفس دیش درا خامو نی.ماشدانستیهمه عجله را من نیا لیدل

 .ارام از پله کشدیرا با خشونت متام م گاریکه به حوض زل زده و س  دید  قیاالچ ی.که اورا در رو گشت

 را    گارینشست ،رضا دود س قیاالچ ی.کنار رضا روشدیبود و رسدش من میزخ رشتشیامد سو نییپا ها

    یباکم ایگفت.در یارام دیبا پا له کردو ببخش اطیرا کف ح گاریبه رسفه افتاد ،س ایداد و در رونیب

   یامریبه کنار که باعث ب انتیچقدر رضر  هدار .جون اطراف یکشیکه م یگاری،س یدونیگفت:م مکث

 رو به خودم زدم و   بایآس ی.رضا با پوزخند گفت:من همهیرسونیم بیآس یبه خودتم دار یشیم اونا

  ییرها یراه برا هی یزد و گفت:اصوالتو هر کار یلبخند ایهم روش.در یکی نیتو لجن انداختم ا خودم

 .رضا باز با   اری.توهم خودتو از تو لجن دربیاسرتار یبرجا هم اسانسور هست همه پله  یتو هست

 رضا  یداد و به چهره رونیدستانش را قالب کردو باصدا نفسش را ب ای.درنیگفت:حرفات ارمان پوزخند

 به   یبا لحن ایشده؟در یزیزد .رضا بدون نگاه کردن به او گفت:چ کرد،زلیبا اخم به حوض نگاه م که
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 که اخم که   دوننیمن یول شنیاخم کنن جذاب م کننیفهمم چرا مردا فک م یگفت:من من یجد مثال

 و به اونگاه کردو     دیباال پر ایبا حرف در شیبه جز ادم جذاب.رضا ابرو شنیم یهرچ هیشب کننیم

    گمیزد و گفت:جناب اون سگرمه ها رو باز کن .به خاطر خودت م یمنو یلبخند ای:هان؟!!درگفت

 او  یهم از خنده  ای.رضا ناگهان از خنده منفجر شد ودرکنهیاومنوقعه خواهر اکرب قصابم نگات من چون

 بامزه      نقدریا خورهیات من افهیتو اصال به ق ایدمل درد گرفت.در یو رضا با خنده گفت:وا دیخند

 شد وادامه داد:اقا رضا هردوتامون تو  یجد ی.کمگهید گهیبلند شد و گفت:د قیاالچ یاز رو ای.دریباش

   قایتند رفتم .رضا بلند شد و دق یادیبود منم هم ز شرتیشام ب ریو البته تقص میماجرا مقرص بود نیا

 از اون حال و  خواستمینداشتم م یبه جون خودت من فصد یول ایو گفت:در ستادیاش ا نهیبه س نهیس

  ادتونی سیر یزد و گفت:اقا یکردولبخند دییبا رس تا ایگناه نکرده ام رو؟در یدی.حاال بخشارمیدرب هوا

 مردانه و    یببخشم ،مخصوصا پرسا.رضا هم خنده ا یراحت نیرو به ا یکینبودم که  یمن ادم باشه

 مهربان    یکنم،مخصوصا از دخرتا.و با لبخند ینبودم که معذرت خواه یکردو گفت:منم ادم جذاب

 کردو هردوباهم به داخل رفتند و     یتک خنده ا ای.دریرسما نخورد رتایتو،باالغ میبر ایداد:ب ادامه

   ایدرخسته گفت: یینقشه ها بپردازد.بعد چند ساعت رضا با صدا یگرفتند در سکوت به برس میتصم

 در بسته   یبلند یبلند شد وخواست بسمتش برود که صدا یصندل یاز رو ای.درنینقشه رو بب نیا ایب

 ساعت هفته منم خسته ام   ایشد؟رضا کالفه گفت:در یچ نمیمن برم بب یگفت:وا یبا نگران ای.در شد

 گفت و به    یباشه ا ایبرم رشکت ،لطفا.در دیچک کن من برگردم برم خونه فردا صبح زود با نویا ایب
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 خم   ینشست و رضا کم یصندل یرو ایبلند شد و در یرفت.رضا از صندل یمعامر زینقشه و م سمت

 و  دنیدو ی.صداکردیمختف نقشه را چک م یداشت بخش ها ایو گفت:چک کن خانم مهندس .در شد

    ایکه در باز شد و پر دیبگو یزیخواست چ ایگفت:مغوال حمله کردن؟در یزدن امد رضا با گنگ غیج

 :پرسا همه سوراخن پرسا همه      گفتیبلند بلند م چرخاندیطور که مقنعه اش را درهوا م هامن

    یبا موها یکه کامل داخل امد پشتش دخرت ای.پرکردندیو رضا با تعجب به او نگاه م ای.درسوراخن

   ایگفت:پر تیبا عصبان ای.درزدیشد که قهقه و دست م انیمنا یعسل_سبز  یشنرو و چشامن  یقهوها

 بلند  ایدر نکهی.تا اکردیو مدام هامن جمله را تکرار م دیپر یم نییال پافقط با ایپر ی،اروم باش.ول زشته

 متعجب  یو گفت:ب..بله؟و هامن موقع بود که چشمش به چشامن ستادیا خیس عیرس ای!و پرای:پرگفت

 مزاحم خلوتتون    دید؟ببخشیافتاد .اب دهانش را فورت داد و گفت:سالم آقا !خوب ایمانند در دیدر و
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 از اتاق خارج       عیانداخت و هردو بدون وقفه رس ینگاه نیریتو هم ببخش و به ش ای.درشدم

 خواهر فک کنم سکته ناقص زد ،بدبخت چه   نیا یزد و گفت:وا ی.رضا با بسته شدن در قهقه اشدند

 دخرت تا  نیا یدوباره ولو شد و گفت:وا یصندل یرو ای. درگهیکرد د یم یکرده بود داشت شاد یگناه

 تو   نیاسیکو گوش شنوا ،واقعا  یرفتاراشو عوض کنه ول گمی.صد دفعه بهش م شهینکشه راحت من ومن

   ایبرم فقط بخوابم.در خوامی.م گهید رمیخر.رضا با لبخند گفت:خوب تو حرص نخور من دارم م گوش

  یوقت یگفت:شام مبون بعد برو.رضا نخست رد کرد ول یفکر قبل چیه یبه او نداخت و ب ینگاه عیرس

   نجایقبول کرد.هردو خواستند از اتاق خارج شوند که رضا گفت:بابات ا دیراه د نیرا مسمم در ا ایدر

 در چهره اش   ی.رضا غمنجایا گهید ستیوقته ن یلیانداخت و گفت:نه خ نییرسش را پا ایهستش؟در

 با   ایکه پر دیبگو یزیچ خواست ایهم مانند پدر او بوده .در ایتصور کرده که پدر در دیشد ،شا انیمنا

 به    عیکه معرکه به پاکردم.ورس نییپا دییشد و گفت:اقا و خانم مهندس بفرما انیمنا شانیجلو ذوق

 و  ستادهیوسط سالن ا نیریو ش ایکه پر دندیامدند و د نییو رضا از پله ها پا ایرفت.در نییپا ی طبقه

      یبا کالفگ ایمبل نشسته اند .انها هم به جمعسان اضافه شدند و در یو شهال هم رو مهدخت

 دادن.بعد از    حیگفت و رشوع کرد به توض یباشه ا ایبخورم .پر یزیچ هیبرم  خوامی:بگو که مگفت

  نیرینفس و ش یاز چهره  ایخلج برد .پر شیرا به پ ایدر عیرس نیریاز پرهام .ش نیریو ش ایپر جداشدن

 پرسانه بود .نفس که دوست داشت  یمسابقه اش با مدرسه ا نیاو ارام بود.اول یول خواندیرا م شیتشو

 از   یگذاشت و کنرتلش را به دست گرفت .مدت نیرا به داخل زم نیقدم باشد ماش شیپ شهیهم مثل

 اسرتس  نیریشد .ش روزی،پ کردیم ییرا راهنام نشیکه ماش ینگذشته بود که پرس میدو ت نیا ی مسابقه
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 با هزار زور    ایارامش متعجب بود.پر نیارام بود .و خود هم از ا ایو نفس دمغ بود و باز پر داشت

 بود که    یپرسانه ا میبا ت یرا کنرتل کند.باز نیبعد اوماش یکرد که مسابقه  یرا راض نیریش زحمت

 که   یکوتا پرهام با ترفند ها یرفت و بعد مدت نیلرزان به زم  یبا دستان نیریرسگروهش بود .ش پرهام

    میاز ت یخارج نشده بود که پرس یباز نگیاز ر نیریشد .ش روزیبه کار برده بود پ نیموتور ماش در

    شودیمتشنج م نیو جو زم کندیبرخورد و غش م نیو او محکم به زم ردیگیم ییپا ریز شیبرا پرهام

    یولدر ارام کردن جمع  یبودند و داور ها و هراست سع نیریبهوش اوردن ش یدر همهمه  همه

 اخراج و  می.سهراب را از ت یهامن پرس خاط ایپرهام و سهراب  نیب ییرخ داده بود دعوا دیشد ییدعوا

 ثبت    ایپر یرا به نفع مدرسه  یو ان باز دیا یبه هوش م زین نیری.شکنندیخارج م نیرا از زم پرهام
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 کرد،که توانست    یاش باز یقبل ینور مدرسه  یرفت و که با مدرسه  نیبه زم ایاخر پر ی.بازکردند

 برنده  ایپرهام که در اخر پر یو مدرسه  ایپر یمدرسه  نیمسابقه ب کی هیبربد و در اخر با برگذار انهارا

 از پرهام   یانکه نام یکرد ب فیبا خنده کل ماجرا را تعر ایرسش برد .پر یباال ایو کاپ برنده را پر شد

 شد و گفت:اسم     یجد ای.درزدندیمهدخت و شهال قهقه م یول زدندیورضا هردو لبخند م ای.دربربد

          یخنده ا نیریکه ش دیو یزیخواست چ ایبود؟پر یچ نیکه مسابقه داد ییها مدرسه

  نییرسش را پا ایبود؟اهان پرهام،اقا پرهام.پر یاسمش چ لتون،اممیفام یکه مدرسه  شونیکی:کردوگفت

  ایتند گفت:در یلیخ ای؟!پر یبا شوک گفت:چ ای.در ندیرا بب ایدوست نداشت عکس العمل در  انداخت

 خنده اش  ایو گفت که بهت سالم برسونم .در دی.اونم تو مسابقه ،حالتم پرس دمشیخدا من امروز د به

    ونیبلند شد و به سمت تلوز ایمعرکتون رو.در دیجمع کن نیحاال پاش یخورد و گفت:سالمت باش را

 معرکه رو جمع   خوادیمن ای.به عقب برگشت و گفت:پر دیرضا را شن یخنده  یکه صدا رفتیم داشت

 شد و خنده   ایدر ی کهیت یخوشش اومده.رضا متوجه  یلینفر خ هیطور ادامه بده چون  نیهم یکن

   یگفت:نظرلطفتونه اقا ایتر از در عیرس ایبامنکه .پر یلیخانم خواهرتون خ ایرا خورد و گفت:در اش

 خنده اش را    ایرشکت .پر سیر وانیو با اکراه گفت:رضا ک لیم یب ای؟دریکن یمن یمعرف ایدر ی،راست

 و گفت:اره حاال برو به شهال   دیوسط حرفش پر عیرس ایهمون اقاهست که.در نیا ایو گفت:در خورد

    یمکث به رو یهم ب ایبه اشپز خانه رفت.در نیریبا ش عینشد و رس یهم پا پ ایکمک کن.پر خانم

 رفت و کنار نشست و ارام      ایدر شیمشغول کرد.رضا هم پ شینشست و خودش را با گوش مبل

 اگه  یول یتفاوت گفت:مرس یب ای.درایدار یگفت و رضا ادامه داد:خواهر باحال یهوم ای!درای:درگفت
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    یگفت:حسود انهیبدجنس یچقدر حرفت غلط بوده.رضا با لحن یفهمیم یکن یروز زندگ هی باهاش
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 نگاه کردو     گرید یرضا به طرفبکنم؟! دیبا یحسود هیکردو گفت:اخه من به چ یاخم ای؟دریکرد

 که  یخوشبحال پر یزد و گفت:وا یپوزخند ایاز تونه.در یکردم ول فیکه از خواهرت تهر نی:هم گفت

     ایچون واقعا در گفتیرضا راست م یشده.بعد بلند شد و گفت:برو بابا.ول بشینص یزیچ نیچن

 در کل   ایمتام شد و در ایپر یها یکند.شام هم با شوخ فیکرد دوست داشت رضا از او تعر یحسود

   ییاز رفتارها ایجنتلمنانه بود.در یول یچگونه است.جد اینظر داشت که رفتارش با پر ریرضا را ز شام

 دارد .همه باهم در سالن بودند  یپشتبانه قو کردی.حس م کردیم  تیرضا با او داشت احساس امن  که

 از تعارفات  یبرم .و موج گهیمنش ،من د رانیخانم ا گهیه مهدخت گفت:خب درضا بلند شد و روب که
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 با او به طبقه   ایخسته بود.در گریبه طرفش حجوم بردند .و او همه را رد کرد چون واقعا د یشگیهم

    ایکت نقشه را از دستان در دنیباال امد تا در جمع کردن نقشه به او کمک کند.رضا بعد از پوش ی

 دستش را قالب کردو گفت:نه  ای.درمیکن لیرو تکم یدب یکه نقشه  امیم ازدهیگفت:فردا ده ، و گرفت

 حاال قرار عاشقانه ات رو بهم بزن  ایگفت:نه در یبا کالفگ عی.قرار دارم.رضا رسستمیمن فردا ن دیببخش

    نیبه طرف یرس ینقشه رو.ازفکر رضا تعجب کرده بود ول میبد لیتحو دیبابا اخر هفته با توروخدا

 زد و گفت:بهت گفته باهات بهم   یتونم نرم قول دادم.رضا لبخند یمن یداد و گفت:متاسفم ول تکان

   تیخواستگار ادیب کنمیچرت گفته عمرا ولت کنه.اصال ولت کرد من خودم خرکشش م یاگه نر زنهیم

     یعنی شهیبدوش،من یگیم ینره بعد توه گمیمن م ایردادیبابا گ یگفت:ا تیبا عصبان ای؟در خوبه

 نقشه رو    ویمبون دیندادم پس با یمنم بهت مرخص یکردو گفت:اصال تو کارمند من ی.رضا اخمشهیمن

    ینقشه برا نیا سیگفت:جناب ر عیرس یشد ول یکفر ایزد.در ی.و در اخر لبخند بدجنسمیکن کامل

 کردو     ظیرا دوبار باال انداخت.رضا اخمش راغل شینداره .و ابرو یاقا شهاب پس به من ربط شام

 رضر    دیبا سمیبه خاطر تو ر ابوی یدوست پرست بهش از قول من بگو پرسه  شی:باشه برو پگفت

 که    کردیماجرا فک م نیکردو رفت.در کل راه داشت به ا ینگفت و رضا هم خدافظ یزیچ ای.درکنه

   چیبه ه ینشد؟ول دهیچرا مانند او به لجن کش یهم مانند او از محبت مادر و پدر دور بوده ول ایدر

 مبل ولو شد و    یحال به داخل خانه رفت .رو یپارک کردو ب اطیرا داخل ح نی.ماشدینرس یا جهینت

 د.ارام و    امد صبح زنگ زدواز او درخواست کرد که باز هم مبان ادشی!که مه؟ی!فهمهیدادزد:فه بلند

 و االن زن و بچه  کردمیمن زندیگ  وونیح نیمنم ع شدیم یچ ایمبل بلند شد و گفت:خدا یاز رو خسته
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 بشه مثل خودت،  یکیکه بچه ات  یریزن بگ یخوایبه خودش ترش زد و گفت:رضا خان م عیداشتم؟رس

 که   یو وقت دینفس رسکش کیچال برداشت  خیکه از داخل  یو بطر دیکش یو بدبخت.پوف یا عقده
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 و داشت کم کم چشمش گرم   دیمبل دراز کش یرگشت و رواش  برطرف شد دوباره به سالن ب یتشنگ

 لعنت بر مزاحم .و اتصال را زد و گفت:هوم؟      یگفت:ا یزنگ خوردبا کالفگ لشیکه موبا شدیم

 گفت زنگ بزنم.رضا  یاز پشت خط امد :اقا رضا معذرت بد موقع مزاحم شدم مامان ایدر یبفرما؟صدا

 و    دیتخت درازکش یرو ایفرمودن؟در یخانم مهدخت خانم چ ایبه پهلو شد و گفت:بفرما در پهلو

 که    یتو خونه امون گفتم به مامان میاز ساعت پنج تا هشت مراسم دار گهید ی:جمعه هفته گفت

 ارصار داشت بگم.رضا تک خنده کردو گفت:تولد     یمامان یول دیایب دیدوست نداشته باش ممکنه
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  ست،مراسمیتولد ن دیشد و گفت:ببخش نیغمگ میصدا یکم ای.درامیمبارک ،اگه تونستم م ه؟تولدشیک

 منش برام  رانی.خانم ا امیب کنمیکردو گفت:من تالشم رو م نیرا غمگ شیهستش.رضا هم صدا سالگرد

     ربمیم نتونویفردا ماش اخانمیگفت:در ثانهیخب یکردورضا با لحن یتشکر ایمادر رو دارن .در حکم

 کردو گفت:اقا رضا بنده اصال دوست   یاخم ایدوس پرستون.در دارید نیبر زیتم نیکه با ماش کارواش

  یکردو گفت:ا یبرم دانشگاه. رضا تک خنده ا خوامیندارم که بخوام باهاش قرار بزارم با اجازتون م پرس

 کرد.در   یخدافظ یمعطل چیه یگفت وب یا مزهیب ایبود.در یکردم الک نیهمه من اه و نفر نیا بابا

 صبح تا شب درخانه در حال خواندن کتاب     دیرا د باینه رضا نه شهاب و نه فر ایهفته در کی نیا

 کامال گرم   نیریهم با ش ایدستش خوب نبود .پر یرسما برا یکرده بود ول یرو ادهی.دلش هوس پ بود

  ایهم به در نیریکرد.ش یاحساس همدرد زیکامران را گفت و اون یکه به او ماجرا یبود در حد گرفته

 در مشکالت از او کمک     شهیحکم برادر را دارد و هم شیخانواده اش گفت که شهاب برا درمورد

 را هم    بایفر ایاز شهاب  دعوت کردتا در مراسم سالگرد رشکت کنند.در ایو در نیریاز ش ای.پرردیگیم

 و ظاحراش کامال عوض شده و   پیت گفتیو م زدیزنگ م ایمدت مدام به در نیدر ا بایکرد.فر دعوت

       گرید زونیادم جلف و او بایخوشحال بود که فر ایدوست دارد.در شرتیرا ب دیجد یبایفر نیا

 امد   نییشد.پتو را کنارزد و از تخت پا داریاز خواب ب یحالیبا ب ایپر دی.روزمراسم سال فرا رس ستین

   هیانقدر زار زد که امروز درمراسم حداقل گر شبی،د کردیهنوز چشمش درد م ستادیا نهیا یرو روبه

 به پنحره انداخت   یخواهد افتاد.نگاه هیقرآن دوباره به گر یبود که با صدا شد،مطمعنیمن ی.ولنکند

 به     یدرختان متام خاطراتش زنده شد .دوباره به خود نگاه کرد و دست یبرف نشسته رو دنید واز
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 بود   یبزرگ یدرد روح یکه  نشانه  ییمیزخم قد ی.جا دیبود کش اش یشانیپ یکه باال یمیقد یزخم

 بالش      ریتخت ولو شد از ز یرفت .رو ییبه دستشو دیکش ی.پوفشدیخوب من ییدوا چیبا ه که

  یمشک یاز داخل کمد مانتو،شلوار وشال عی.رسرفتیم دیاورد و به اژانس زنگ زد با رونیرا ب لشیموبا
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 متوجه   یمراسمند و کس ریهمه درگ دانستیم ایو از اتاق خارج شد ساعت ده شده بود و پر دراورد

 رفتم ،نگران     یشگیهم یکوچک نوشت : همون جا یکاغد نانیاطم ی.فقط برا شودیاو من بتیغ

 .به راننده گفت که منتظرش مباند و از     دیباالخره رس کیساعت در راه بود و تراف کی.بعد دینباش

 بغض اش     شدیم کیهر چه به قربها نزدسنگ قربها رد نشود. یاز رو کردیم یدور شد.سع یتاکس

    یرو یکه سنگ صبورش بودند خودش را انداخت و دست ی. کنار دوقرب شدیتر م نیو سنگ نیسنگ
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 سودابه   _و ادامه داد دیچند قطره اشک ارام چک_منش  رانیو ارام گفت:فرخزاد ا دیقربها کش سنگ

 .ارام گفت: مامان  کردیامدند و مدادم بادست پاکشان م یم نییامان پا یب شی. اشک هایمحمد خان

 .خب چرا؟ هه خب  نیچهار سال وملون کرد شهیکه با امروز م شهیبراتون تنگ شده.باورم من ؟بابا؟دمل

 همه مدت   نی.من بعد انیکرد اهیس مونیکل زندگ دی.رفتدیخودخواه یلیمعلومه اونور بهرته.خ خب

 چهار سال  نیع خوامیم انه؟بابا؟دملیحالش چطوره ؟خاله خوبه  نازیدونم پرمنو دمید روزیپرهامو د تازه

  ایبعد خودت فردا شبش منو تنها بدون مامان بدون در یکل شهر و دعوت کن یریتولد بگ هیبرام  شیپ

 جلسه با    گنیم یتو مدرسه وقت خوادی...دمل مخوادی.مامان دمل ممیباهم حرف بزن یدربند و کل یبرب

  یعکستون که تو خومنونه.چه جور یباال هیخستم از روبان مشک گهی.د اینه در یو بر ی،تو باش مادرانه

 و دوباره ادامه داد:چهارسال سالگردتون   ختیخونه تنگ شده.سکوت کرد و ارام اشک ر یدمل برا بگم

 نشست  یا؟عاشقتونم.کم.بابا؟مامنیومدیبارم به خوابم ن هی یشام نامردا حت ی...ولیپشتون ... ول امیم

 وبلند شد ارام هامن راه  دیبعد نگاه کردن به ساعت اشکش را پلک کرد و خم شد و هردو قرب را بوس و

 .در   دیایبود و معلوم بود که حاال حاال ها بند من امدهیاش بند ن هیهنوز گر گشتیرا داشت برم امده

  دیاز پشت خط گفت:ببخش ییخود بودکه موبالش زنگ خورد.برداشت و گفت:بله ؟صدا یو هوا حال

   ؟یخودت ایمکث کردو گفت:خداببخشه.و خواست قطع کند که پرس گفت:پر یکم ایگرفتم.پر اشتباه

  ینطوریمکث کردو گفت:پرهامم،چرا صدات ا یکم ؟پرسیهست یگفت و ادامه داد:شام ک اهویم  ایپر

 اش رشوع شد و     هیداد و ارام رس خورد و دوباره گر هیکه انجا بود تک یبه درخت ای؟پریشده؟خوب

 .بابا هنوز بچه ام ،زود از من دور      خوادی.داغونم دمل مامان بابامو م ستمی:نه پرهام خوب نگفت
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 قطع  مکث یبا اکراه گفت:قربستون و ب ای.پرنمتیبب دیتو؟با یینگران گفت:کجا ییشدن.پرهام با صدا 

     ایکه در ذهنش گفت:پر کندیداشربد انداخت و کالفه پوست لبش را م یرا رو ی.پرهام  گوش کرد

      ایکرد .پر ادیزود خاله و شوهر خاله رو از دست داد.دنده را عوض و رسعتش را ز یلیخ چارهیب

 دست خودش نبود.زمان از دستش  یکند ول هیگر خواستیزد من یرا در بغل گرفته بود زار م شیزانوها 

 

 

                          

                67  

  

 

 

                           

                          

 دادو چشامنش را  هیکرده بود.رسش را به درخت تک خیبودو متام تنش  یرفته بود ،متام لباسش خاک در

 چشامنش را باز کرد و به سمت صدا برگشت.از    ای؟پری...خودتای:پردیشوک زده را شن یی.صدا بست

 به  د؟رضایاز جا بلند شد و اشکش را پاک کردو گفت:س..سالم اقا رضا ،خوب عیرضا تعجب کرد رس دنید

 دوباره    ای؟پریکنیم هیدرمورد خوب بودن تو شک دارم.چرا گر یگفت:من خوبم ولشد و  کینزد او
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  عیمکث کرد و گفت:خب...خب من برم .رضا رس ایمنم خوبم.پر ستیرا پاک کردو گفت:مهم ن اشکش

 تکان داد و رضا باز هم با تعجب  یمنف یهم باهات اومده ؟رسش را به نشانه  ایدر نمیبب سای: واگفت

 بهم   ینگفت و رضا ادامه داد:دوست دار یزیانداخت و چ نییرسش را پا ای!پر؟ی؟تنها اومد ی:چگفت

 که    یکامل یخانواده هی...خوادیبا هق هق گفت:دمل خانواده م ای؟پریکنیم هیانقدر گر یاز چ یبگ

   ردکی.کامل دردش را درک مدیتر شد و اورا در آغوش کش کیاز هم جداشون نکنه.رضا نزد یزیچ چیه

 کنان ادامه   هیگر ایخانواده بر دلش مانده بود.پر یبود که عقده  ییخودش هم از هامن ادم ها چون

 و ارام     دیکشیو مهدخت شدن خانواده ام. مامان کو ؟باباکو؟رضا دستش را ارام پشتش م ای:درداد

  نیا شهیامد و گفت:اقا رضا م رونیاز بغل رضا ب ایپر قهی. بعد چند دقی.حق دارکنمی:درکت مگفتیم

 مردانه با هامن اخم زد و    ی.رضا لبخندشهیناراحت م یلیچون اگه بفهمه خ نینگ ایرو به در حرفا

 منتظرمه  هیزد و گفت:من آرژانس یلبخند ای.پر شهینگرانت م ایدر میبر ای:نه مطمعن باش .حاال بگفت

   یفضول دیگفت:ببخش کردیهامن طور که حرکت م ایر.و هردو کنار هم راه افتادند.پ امیدم قطعه م تا

 دستش را داخل کت اش   ن؟رضایکردیم کاریچ نجایحسمو ارضا کنم شام ا دیبا گهیخب د یول کنمیم

 گفت و هردو در سکوت راه   یامرزیلب خداب ریز ای.پرمیمیگفت:اومده بودم رس قرب دوست قد کردو

 هسنت که همدم ادمنو حرف ادمو جار    یرضا گفت:به نظرم سنگ قربا تنها همدم نباریکه ا رفتندیم

 .وباز  نجایا امیم رهیگیمن هر وقت دمل م نهیو گفت:به خاطر هم دییزد و با رس تا یلبخند ای.پر زننیمن

 از او         تیبه تبع زیرضا ن ستادیزنگ خورد ا ایپر لیحکم فرما بود که موبا نیسنگ یسکوت

    ایکنم؟پریمن داتیکه پ یهست یگفت:کدوم قربستون تی.برداشت و گفت:بله؟پرهام با عصبان ستادیا
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  عی.و رسدمتیو گفت:د دیپرهام وسط حرفش پر گهی،قربستون د میگفت:مگه چندتا فربستون دار عیرس

 هم  عیرس دیرس ایبود رفت.تا به پر ستادهیاو ا هیکیدر نزد یبود و پرس یکه رستاپا مشک ایسمت پر به

   ای.پریفک کردم اسکلم کرد یگفت:باقال ایعوض کردن حال پر یبرا عی.پرهام رسدندیدر آغوش کش را

 به   یو روبه رضا کردو نگاه دیکش رونی.پرهام اورا از آغوشش ب یکردو گفت:اسکل بود یخنده ا تک

 هم   یچه کس نیبرگشت و گفت:چشم و دل داش پرهام روشن بب ایانداخت و دوباره به سمت پر او
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 اب دهانش را   ای.پرشوننی،نگو اقا ا زدیپرسه حرف م هیخانم از  نیریاون روز ش دمید یس گذاشتر ریز

 .همکار خواهر  وانیکردو گفت: رضا ک ظیقورت داد و گفت:پرهام خفه لطفا!رضا اخمش را غل صدادار

 روز    و گفت:پ..پرهام اف دیترس یرضا کم تیو شام؟پرهام ازجد دمشونید نجایا یکه اتفاق شونیا
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    هیشب یلیخ زدمیگفت:حدس م تی.رضا با هامن جدیباقال نیپرسخاله ا یعنی...نه ایپر ی دخرتخاله

 باالداد  ییمن خوشگل تر از اونم .رضا ابرو گنیبه قب قب داد و گفت:البته همه م ی.پرهام بادییایدر

    یتوهم تو اقا پرس.پرهام شوک شده بود ول ایدارن  ییاشتبا ییبایز اریهمه مع ایگفت:فک نکنم ، و

   هیگفت:ادرس خونه مامان بزرگ همون جا قبل ایماجرا نشدو روبه پر یپاپ گریرا جمع کرد ود خودش

  هیاره همون قبل دیایدمل براتون تنگ شده بود ب یلیخ یگفت:واقعا؟!وا عیرس ای.پرانیب خوانیم نایمامان

 .پرهام رسش تکان داد و دستش را به سمت رضا دراز کردو گفت:خدا   شهیهم خوشحال م ای.دراست

 و ارصار  ایجناب .رضا دست داد و فقط به تکان دادن رس اکتفا کرد .پرهام بعد از بغل کردن پر نگهدار

 زد و     یمتوهمه .رضا لبخند کمیپرس  نیا دیگفت:ببخش عیرس ایاز انجا دور شد و پر  ایانکار پر و

   هیاز بق ایدر یتر از پرهام بود.حت بایز ایاز انجا دور شد .واقعا در عیومه.تا غروب فعال.ورسگفت:معل 

    ایدر ییبایو به ز رفتیبکند .بارسعت م توانستیرا انکار من نیتر بود و ا بایاطرافش ز یدخرت ها ی

 او    دادیشدن را به او من کینزد یبود که به خود اجازه  یخط قرمز بود ،کس شیبرا ای.درکردیم فکر

 بود  یکاش ادم درست یکه ا یدر دلش پر از حرست بود پر از حرست امندیهامنطور صاف و پاک م دیبا

   هی گفتینبود.دلش م شیب یفقط حرست نیا ی.ول کردیو اورا عاشق خود م شدیوقت عاشق اش م ان

 پس نه  یکنیون دخرت رو بدبخت م:تو فقط اگفتیشد.در روبه رو عقلش م دیبه خودت بده شا شانس

 وقت   یلیاو خ یگرفت،ولیم میتصم دیرضا بود که با نیب نیشو نه اونو عاشق خودت کن .ا عاشقش

   د؟شهابییزنگ خورد برداشت و گفت:بله بفرما لشی.موبا دادیقلبش گوش من یبه حرف ها گرید بود

 نکنه    ،رضایجوامبو بد یزادیآدم یریسگ پاچه نگ نیبار شد من زنگ بزنم ع هیگفت:نه بابا  باخنده
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 کرد و گفت:مرد اول اخالق سالمت کو؟شهاب با خنده ادامه   یتو رست خورده.رضا تک خنده ا یزیچ

 دوبار  گهیشد و گفت:کارتو بگو د یخورده تو اون مخت .رضا جد یزیچ هیمطمعنم  یلی:نه خداوکداد

    ایبگم ب خواستمیامروز ؟م یایشد و گفت:رضا م یهم جد.شهاب یدوباره پرو شد دمیروت خند به

 به خانه     عیقطع کرد.رس مکثی.و ب؟فعالیندار یکار امیرا جابه جا کردو گفت:م ی.رضا گوشزشته

 دم در    یمشک یبلند زنانه  نهیجفت کفش پاش کیکه  رفتیداشت باال م یمرمر ی.از پله ها رفت

 گرفت خودش را کنرتل کند .به    می؟در را باز کرد و تصم کنهیو گفت:بابا چرا ومل من دیکش ی.پوف دید
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    یبه رس دارد ومانتو یدیسف یرورس دیو پر از متانت را د یجد یحال رفت و هامن چهره  سمت

 ،رضا  ندازدیبه او م ینگاه میرضا فقط ن دنیو با د زندیخودش را باد م دیسف یبرتن و بت بادبزن یکرم
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 تکان داد و     یب ؟!فقط رسدورگه گفت:سالم فروغ خانم!چه عج ییرا مشت کردو با صدا دستش

     ایرشکت ؟ یهست ینگران چ قایگفت:االن دق ؟رضایرشکتت باش دیاالن با ی:چرا االن خونه اگفت

 مبل بلند شدو به سمت رضا امد و گفت:چته چرا تا منو     یمعلومه رشکت.مگه نه؟!از رو من؟هه

 و      دی.تو .رضا وسط حرفش پریزمنیعز ستم؟توینگرانت ن یکنیفک م ؟چرایریگیگارد م ینیبیم

 بادبزن را بست و گفت:رضا احرتاممونگه   عینزن که مخم پره.رس ی:توروجون جدت حرف تکرارگفت

 از  یی.اخه تو چه بوکشمیپرسم خودمو م یو گفت:به خدا بگ دی.توپس.رضا دوباره وسط حرفش پردار

 رفتم دانشگاه و کدوم دانشگاه  یچه سال یدونیبچه ات چند سالشه؟اصال م یدونی؟اصال م یبرد یمادر

 دلسوز داشنت  یکه همه مامان ی.موقعشیسال پ ازدهی قایفروغ پرست مرد دق_بلند تر ادامه داد_رفتم؟

 بود         یتو اون دورهم یدورهم نیازا یتو اون مهمون یمهمون نیکه از ا یمامان هیاون  و

 .اون  ینکرد ی.مادر یعاطفه بهش توجه نکرد یب یمرد که تو ی.رضا،پرست، مرد ،همون موقعداشت

 من و بابات  یبرافروخته به او نگاه کردو گفت:واقعا منک نشناس یا افهینکرد.فروغ با ق یپدر شوهرت

      ست؟رضایتوجه ن نایا گهیو هزار کوفت د میدیخر ی،برات خونه مجرد میهمه خرجت کرد نیا

 محبت  یعنی.فروغ توجه دینیب یت فقط توجه رو توپول متو اون شوهر یدونیزد و گفت :م یپوزخند

 گفت:فک  ی.فروغ عصب ینه تور جهان گرد یبودیباال رسم م سوختمیکه تو تب داشتم م یموقع یعنی

     یو بهم بگ یسیجلوم وا یایتشکر ب یکه به جا یباش دیمنک نشناس و چشم سف نقدریا کردمیمن

 که   ییدر سنگ .باصدا نیاهن خیو ارام گفت:نرود م دیبه صورتش کش یکنم.رضا دست یمادر یچجور

 نشست و       شیبه سمت مبل رفت و با وقار رو نجا؟فروغیا یدبشنو گفت:حاال چرا اومد  فروغ
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    یعسل یاورد و رو رونیکوچک چرمش ب فیاز ک یکارت و بدمو برم .و کارت نی:اومدم بهت اگفت

 درشان و منزلت       دونمیفقط .رضا گفت:م یهمراه داشته باش هی یتونیو ادامه داد:م گذاشت

 تخت    یکردو از پله ها باالرفت .وارد اتاق شد و در را محکم بست .خودش رو ی.پوفمونیخانوادگ

 گذاشت و  شیو دوباره رس جا دیکش شیرو یبرداشت و دست یپا تخت یو قاب عکس را از رو انداخت

  ششیبه ر نهیا ی.لباسش را دراورد وارد حامم شد روبه رو شدیم رشیداشت د گریساعت نگاه کرد.د به

 دوش رفت و     ریگرفت کوتاهش کند .بعد از اصالح ز میو تصم دیکش شیبه رو یکرد و دست نگاه

 .حوله زدیو او مدام بادست اب را کنار م خوردیرسم یشانیپ یرو شیرابست.اب ارام از موها چشامنش
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 همراه داشته    یتونیمادرش را دراورد:م ی.و ادا یو گفت:هه مهمون ستادیا نهیا یروبه رو دیپوش ی
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 لباس ها    نیرا خشک کردوبه سمت کمد رفت و از ب شیزدو با خوله موها  ی.و دوباره پوزخندیباش

 برداشت.از   یمشک رهنیداشت و کراوات و پ ینازک مشک یاش نوار قهیکه کنار  یتوس یشلوار کت

 را دستش کرد و   یم مشکبرداشت و به مچ و گردنش زد و ساعت چر یعطر تلخ و تند زتوالتیم یرو

 رفته و    کساعتی نی.از اتاق خارج شد مطمعن بود که فروغ در اشیمرتب کردن موها یاز کم بعد

 رفت و از   نگیمهم نبود.از خانه خارج شد و و به سمت پارک یزیرضا پچ یبرا یشده ول ریدلگ حتام

    یبود ول بایکه ز ییالیو یه اش را برداشت و سوارش شد .و از خان یطوس یپورشه  نیماش داخلش

 وبازهم نگاه حرست بار و متعجب مردم  نیبه ان نداشت  جخار شد .باز هم سکوت ماش یعالقه ا اصال

 بسته شده  یمشک یو مرو که با روبان لیو دسته گل گال ستادیا یرضا.دم گل فروش هیتفاوتیباز هم ب و

 و باز هم ان مش   ستادیخان ا وشیدار یحرکت کرد دم کوچه  ایدر یرا گرفت و به سمت خانه  بود

 تکان   ی.رضا رس دیته کوچه سمت راست پارک کن دیید،بفرمایبه سمتش امد و گفت:خوش اومد کاظم

 و پر زرق و برق معلوم  متیگرانق یها نیرفت کوچه پر بود از ماش یو کل کوچه را با رسعت ارام داد

     ستادهیا کلیه یقو یمردان شانیها نیدم ماش یلیبات داشتند چون خارط یکه با افراد مهم بود

 شد و بعد از مرتب    ادهیعقب برداشت و پ یرا پارک کردو دسته گل را از صندل نشی.رضا ماشبودند

    یصدا کنندیو حلوا پخش م ستادهیرفت که دم درش دومرد ا یکت شلوار به سمت در ورود کردن

 و شهاب کت   دیشهاب را د اطیح یها انهیگفت و وارد شد در م یتیامد.رضا تسل یدم در هم م قران

 به سمتش امد و دست رسدش که به خاطر رسما قرمز شده بود  یمشک یرهنیسوخته با پ یقهوها تک

 االن اومدم.مهدخت    نیبا او دست داد و گفت:سالم !هم ؟رضایاومد یدراز کرد و گفت:سالم !ک را
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 منه،مامان    ی؟رضا کالفه گفت:عمه  هیگرد گفت:مهدخت خانم ک یهاب باچشامنکجاست؟ش خانم

 توئه .رضا خواست از    رامننشیگفت:اهان خانم ا دهیباال پر یی.شهاب با ابروهاگهید استیدر بزرگ

 بپرسم.رضا با رس   یاز کس شدمیخجالت ک ه؟منیمراسم ک یدونیرد شد که شهاب گفت:رضا؟م کنارش

        شیگفت و به سمت در رفت .رضا هم پ ی.شهاب اهومایکردو گفت:اره بابا بزرگ در دییتا

 رحضو رضا نشد.رضا ارام گفت:سالم مهدخت      یو متوجه  ختیری.مهدخت ارام اشک ممهدخت

 پرسم.خوشحال شدم    یزد و گفت:مرس یاشکش لبخند انی.مهدخت در مکنمیعرض م تی!تسلخانم

 شهال   ییزد و بعد با راهنام یمن راحت ترم.ممتون بابت گل پرسم.رضا لبخند یانبهم بگو مام یاومد

 گفت و رضا هم به   یبارس سالم ایبود.در ایدر یروبه رو بایتقر شیرفت و نشست جا یبه سمت خانم
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 شد به ظرف خرما و به قرآن گوش داد .رضا به اطراف   رهیدوباره خ ایحالت جوابش را داد و در هامن

   بای،فر یمعمول ییو ساده با مانتو شیارا یتعجب کرد .ب پیبا ان ت بایفر دنیکه از د انداختیم نگاه

 نگاه   گریاخم کردو به سمت د عیانداخت و رضا رس ینگاه متعجب رضا شد به او نگاه یمتوجه  که

 را از دستشهال     ینیتفاوت س یدوستش نداشت.ب گریرضا مهم نبود و د شیبرا گرید بای.فرانداخت

  ایبردار.در ییچا ایب زمیرفت و ارام گفت:عز ایشد .بهه سمت در یچاورشوع کرد به پخش کردن  گرفت

 به سمت رضا و شهاب رفت که گوشه   قهی.بعد چند دقخورمیمن زمیخسته زد وگفت:ممنون عز یلبخند

 اقا    دییرا اول سمت شهاب گرفت و گفت:بفرما یچا ینی.سکردندینشسته و ارام باهم صحبت م یا

     بایبه فر ینگاه می.ونمیبندیگفت:خب بگو قرداد من کردی.شهاب هامنطور که به رضا نگاه میحامت

 .شهاب چشامنش  دییزد و گفت:بله،بفرما یلبخند باید؟فرییشام یومرثیو گفت:مر...ااا خانم ک انداخت

 ضا   به سمت ر بایکرد و فر یعوض شده.شهاب تشکر نقدریا بایکه فر شدیشده بود باورش من درشت

 از   الیخ یهم ب بایکردو گفت:نه ممنون.فر ظی.رضااخمش غلوانیک یآقا دییگفت:بفرما یو جد رفت

 باال   یخوب شده؟نه؟رضا شانه ا یلیچقدر عوض شده.خ بایدور شد .شهاب با شوک گفت:رضا فر انها

 مراسم بود  یها انهیبرگردند. در م یرفت تا از او بپرسد ک نیریش شینزد.شهاب هم پ یو حرف انداخت

 صورتش  یرد شد و دستش جلو شیکه با عجله از جلو دیرا د ایرضا تنها نشسته بود و که ناگهان در که

    مینکرد.تصم شیداینتوانست و هرچه با چشم دنبالش گشت پ یشود ول ایدر الیخی.خواست باست

 رضا ساکت  دنیبا د ای.پر زدیحرف م بود و با انها ستادهیو پرهام ا نیریکنار ش ایبپرسد .پر ایاز پر گرفت

    ایکزدو گفت:پر بشی.رضا دستش را داخل جنیبودمتون.خوش اومد دهیو گفت:سالم اقا رضا ند شد



 به چشمانت قسم

146 
 

 تو    دمشیگفت:م..من د نیریکه ش دیبگو یزیباال انداخت و خواست چ یشانه ا ایکجاست؟پر ایدر

    شیدایپ یرفت.با چشم دنبالش گشت ول اطیبه ح یحرف چیه یتکان داد و ب یرفت.رضا رس اطیح

  نیو ا دیلرزیم شی.شانه هادیخلوت اورا پشت به خود د اطیدنباش بود که در ح اطی.ارام از در حنکرد

 بگذارد  ایشانه در یو دستش را خواست رو ستادیداشت.ارام به سمتش رفت و پشتش ا هیگر ی نشانه

       ایدر یشانه  یشد و دستش را رو لیتبد نیقیبه  دشیداشت.بعد مکث کوتاه ترد دیترد یول

 شوک شده     یبرگشت و خودش را درآغوش رضا انداخت. رضا کم انیگر یبا چشامن ای.در گذاشت

 مکث   یاروم باش.کم ای:درگفتیو م کردیرا نوازش م ایدر یزد و ارام موها نیدلنش یلبخند ی.ول بود

 گذاشت و با     ایجدا کردو دستانش را اطراف صورت در را از خود اینداشت.در یاثر دید یول کرد

 اروم  ایراز دلشو نفهمه.در یباشه.تا کس یاروم یایدر دیبا ایرا پاک کردو گفت:در ایصورت در شصتش
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  ای.دریکوه پشتش نیدلش قرصه که  تورو داره .مهدخت خانم دلش خوشه تو ع ایپر ی.تو اروم باشباش

   ایدلت هست؟بگو نزار جمع شه.در نکن.حرف تو یچشاتو بارون یاینکن.در یخوشگلتو اشک یچشا

 با     انهیمنش،معامر بزرگ خاورم رانیبابا ،فرخزاد ا شیانداخت و گفت:چهار سال پ نییرا پا رسش

 کار بابا   یبرا راز،همیگرفنت برن...برن ش میمهربون و دلسوز،تصم ،مامانم،روانشناسیخامنحمد سودابه

 بعد مسابقه       میگرفت میهم تصم ایرفنت و منو پرمسابقه داشت اونا تنها  ایچون پر حیتفر هم

 برن.صبح زود حرکت    نینکردن مجبور شدن با ماش دایگشنت پ امیهواپ طیاونا دنبال بل ی.هرچمیبر

 اون موقع    کردمیداشتم از اسرتس سکته م گهیداشنت د یزنگ زدم برمن یو تا هشت شب هرچ کردن

 و   میرفتیبا اسرتس تو سالن راه م ایهمش پونزده سالش بود.منو پر ایو دو سامل بودو پر ستیب همش

 که گفتمو        یزیبرداشتم خوب چ عیزنگ بودم که باالخره تلفن زنگ خورد،من رس هی منتظر

 گفتم:بله؟مرد گفت:دکرت   یمنش؟با سست رانیاز پشت خط گفت:خانم ا یسالم !مامان؟بابا؟مرد"ادمهی

 تلفن رو محکم نگه داشتم تا از  عیمشکات پاهام شل شدن رس هیپزشک قانونهستم از  یصادق اشکان

 جسد به   لیتحو یبرا دیگرفته گفتم:خب؟و اون پرسه ادامه داد:متاسفانه با ییو با صدا وفتهین دستم

 برم     دیکرده با رینگفتم ماجرا رو گفتم بچه ها تو مشکات کار پروژشون گ ای...به پرنیایب مشکات

 که مامان تو   میدیمشکات.اونجا فهم میشاد بود باور کرد.با..با پدربزرگم رفت یادی.اونم که زکمکشون

   نیو ماش زنهیرو باهم م یو مغز یقلب یسکته  یبود و باباهم ...باباهم وسط رانندگ دهیخواب نیماش

 باورش منشد.به    یچکیتهران ه میکه رانندش مست بوده .جن..جنازه ها رو اورد یاتوبوس ریز رهیم
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 روز به مراسم سوم بود   هیوابسته است. یلیبه بابا خ دونستمیم ایاال پر میخانواده گفته بود ی همه

 گفت و رفت تو     ییاول قهقه زد بعد با خنده بروبابا ایگفت.پر ایکه به پر شدیدونم چ یمن پرهام

 کردم درو باز کنم باز نشد    یسع یگرفتم برم باهاش حرف بزنم.هرچ میساعت تصم می.بعد ناتاقش

  دمیرس پرهام و شوهر خاله ام با مشت و لگد درو شکوندن و من همرو کنار زدمو رفتم تو اتاق د اخر

 و  ستیو معلوم شد رسشو از شوک واقعه ب رهیحال کنار کمدش افتاده و از رسش داره خون م یب ایپر

 شده      دهیبر شیشونیپ یاش تا باال قهیکنار شق کمدش .از یفلز یبه لبه  دهیبار کوب یا خورده

 کس جز سنگ قرب مامان   چیو با ه خوردیخورد و تا سه ماه افرسده بود و قرص م هیتا بخ نی.چندبود

 بابا   نکهی.تا اکردیداد م غیو مدام تو اتاقش ج خوندیمتحرک .درس من ی.شده بود مرده زدیحرف من بابا

 و مهدخت که تنها شده بود   رهیم شمونیو اونم از پ زننیبهش م ادیز هیهوشیرس عمل قلبش ب بزرگم

 دوست شد اسمش  یکیبا  ای.تو اون مدتم پرمیدر ارتباط نبود نایباخاله ا گهیخودش.د شیپ ارهیم مارو
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 رسخوش با   یای.دوباره شد پر ستیکه اونقدر ها هم تنها ن دیبود و فهم یبود که اون پرورشگاه الیل

 سالگر فوت ماما  یو دومروز تولدش  یکیو افرسده  نیغمگ یایپر شدیتفاوت که دوروز تو سال م نیا

        ایمواظب پر دیبا نکهیحرستخوردم به خاطر ا یکردم نه حت هیمدت من نه گر نی...تو ابابا

   ی.رضا با شوک به حرف ها"رهی.چون تقدستمین یناراز ی..ولیخراب شد ول می.دوران اوج جونبودمیم

 !تو کوه  ایو گفت:در دیرا بوس شیمکث اورا بغل کرد و موها یگوش داد و با متوم شدن حرفش ب ایدر

 و مدام رسش را    دیچکیرضا م رهنیپ یو رو خوردیگونه رسم یهم اشکش از رو ایدخرت. در یمقاومت

      بیدوست داشت.به هرکه اس یلیخ بانی.رضا را به عنوان پشتدادیرضا فشار م ی نهیبه س شرتیب

 را از خود   ای.در کردیحس حقارت م دیکشیخجالت م ای.از درشدی.رضا باورش منرساندیبه او من رساندیم

 اب تو دلت   زارمیشد به چشامنش  ادامه داد:پشتتم،من رهی!به حرفم گوش کن.و خایکردو گفت:در جدا

 دستش را باز      ایگذشت و در  یماه کیزارم مطمعن باش. یکوه،تنهات من هی نیبخوره.ع تکون

  یگوش یشد و با ناله و به سخت داریاز خواب ب یبه رشکت باز گشته بود.صبح با زنگ گوش کرد،دوباره

 :رضا نگو      دیرا شن ایدر یکردو دم گوشش گذاشت و گفت:هوم؟بله؟صدا دایپ یزعسلیم یرو را

   غیبا ج ای.درگهید قهیده دق ای.رضا رسش را خاراند و گفت:درمی؟!پاشو حاظر بابا جلسه دار یدیخواب

    گهیساعت د کیانتظار نداشته باش که تا  ی،باشه.ول ایدر ینشست و گفت:وا خی:رضااا.رضا سگفت

 را تنش کردو      رشتشیو خودت بده.رضا ت میجواب نع یایب ریاگه د سیگفت:جناب ر ای.دربرسم
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  ای.در نهکیهشتصد سالشه هنوز کار م کهیرو بخورم.اه مرت یریپ نیا یمن حلوا شهیم یخدا ک ی:اگفت

 از اون   ینیبب یچک کن لتویمینره ا ادتی کمهایو  ستیامروز ب یکردو گفت:رضا زشته،راست یا خنده

      یگفت ایگفت و خواست حرکت کند که گفت:در ی.رضا باشه ایهتل دب یاومده برا لیمیا اروی

 زدو گفت:خاک تورسم شد.فردا    شیشانی.رضا با دست به پکمیو  ستیمتعجب گفت:ب ایچندمه؟در

     ایو گفت:مامامنه. در دیکش یپوف گه؟رضاید هیگفت:فروغ ک یکالفه و عصب ایفروغه.در هیمهمون

   گهیساعت د میفقط تا ن یول میزنیرشکت درمورد اونم حرف م ایلبش نشست و گفت:ب یرو یلبخند

   نیکوه پشتت باشم تو ع نینگاه کردوگفت:قرار بود من ع یقطع کرد.رضا به گوش عیباش.و رس نجایا

 اش   یو کروات مشک یطوس یرهنیبا پ یمشک یکردو از داخل کمد کت شلوار ی.خنده ایپشتم کوه

 اش،زمان  یداریدوست پشت رضا بود.زمان خواب و ب کی نیع ایماه در کی نی.در ا دیوپوش را،انتخاب

   یبه جا یکاری،الکل کرده بود.رضا هم اوقات ب گاریجبور به ترک ساورام ایبود.در ایاش با در خوراک

 در رسش     یزیهنوز چ یول رفتیم رونیبه ب ایدر یدخرت به خانه اش راه بدهد با خانواده  نکهیا
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 رضا     یباعث ناراحت نیتولجن و کثافته.و هم تیو خود واقع یکنیم یباز شیمنا ی:تو دارگفتیم

  هی.فهممیخوب درست کن ،مهمون دار زیچ هیشام  یبرا مهیامد و بلند گفت:فه نیی.از پله ها پاشدیم

 دوباره زنگ خورد برداشت و با   لشینشده موبا نیگفت و رضا از خانه خارج شد و سوار ماش یچشم

   ایدر نمیبیزد و گفت:نه م یرشکتم.شهاب قهقه ا گهید قهیگفت:به ارواح خودم پنج دق یخنده ا تک

 هم       یریشدو گفت:مرض همه اومدن؟اون  پ ی.رضا جدیشد میخوب عوضت کرده آنتا خانم

 را   شیاومدن .صدا زهیم زهیر یخنده اش را خورد ارام تر گفت:رضا فعال فقط سهام دارا اومده؟شهاب

 گفت:پس قطع کن چون   عی.رضا رسومدهیها هنو ن ناسوریدا هیکردو با خنده گفت:داداش بزرگ ارامرت

 دوست نداشت    یول دیرتسیمن ایفعال.و قطع کرد.از در کنهیم ریکفتار پ یمنو غذا ایبرسم در رید اگه

 بخواهد که   ایکه چگونه از در کردیپا بگذارد.کل راه داشت فکر م ریرا ز دیگویکه به او م ییها زیچ

 کنارش   یقصد و قرز چی.دوست داشت امشب اورا به خانه اش دعوت کند بدون هدیایخانه او ب شام

 بخود نگاه   نهییدر اسانسور است .درا دیبخورد و بعد هم اورا به خانه اش بربد. تا به خود امد د شام

  یزنگ را زد و منتظر ماند و آبدارچ یجد اریامد و بس رونیتر کرد.از اسانسور ب ظیاخم اش را غل کردو

 کنارش رد شد و   .ازنیخوش اومد ئسیتاکمر خم شدو گفت:سالم جناب ر شهیرا باز کرد ومثل هم در

 لرزان سالم  ییوباصدا شدیبلند م دنشیو همه با د شدیرسش را تکان داد از کنار کارمندانش رد م فقط
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 انداخت و کتش  زیم یرا رو فشیشد و ک استیآمد.وارد اتاق ر یاز اقتدار خوشش م نیو او ا گفتندیم

 رشوع      گهید هیجلسه چند ثان برو اریگفت:درن عیرس ایکه در باز شد و در اوردیخواست درب را

   ایکه در رفتندیتکان داد و باهم از اتاق خارج شدند داشتند به سمت اتاق کنفرانس م ی.رضا رسشهیم

 گفت و باهم وارد  یداغ نکن.رضا باشه رسرس هویبار به اعصابت مسلت باش و  هی نی:رضا لطفا اگفت

 از  یاومدن.موج وانیزد و گفت:خب خود جناب ک یاز رس اسودگ یکنفرانس شدند .شهاب لبخند اتاق

 رضا گذاشت و خودش   یجلو یکالسور چرم ایبه سمت رضا امد و او همه را با رس جواب داد.در سالم

   ی!رضا لبخندیتونیاز اتاق خارج شد.رضا کالسور را باز کردو صفحه اولش با قرمز نوشته بود:تو م هم

  ایگفت:رضا اومد ؟رفت رس جلسه؟در عیرس بایاتاق کارش شد و فر وارد ای.درحیو رشوع کرد به توض زد

 لبخندش را  ایو گفت:خب خداروشکر.در دیکش یپوف بایزدو گفت:اره االن تو اتاق کنفرانسه.فر یلبخند

 که   یدر دلش آشوب بود،آشوب ینشست و خودش را مشغول نقشه ها کرد ول زشیکردوپشت م دیمتد

 امد به  رونیاز اتاق ب عیطاقتش متام شد و رس گرید یساعت را مشغول کرد ول کی.کردیرا کم م مترکزش

 اش انداخت و ارام     یشانیبه پ ینیکردو چ د،تعجبیکس را انجا ند چیه یکنفرانس رفت.ول اتاق
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 رفت و در را باز   استیبهم نگفت جلسه متوم شده.با عجله و اسرتاب به سمت اتاق ر شعوری:بگفت

 تر   یبود عصب یعصب ایکرده .در یظیغل و اخم ستادیدخرت ا کی یکه روبه رو دید یرضا را عصب کردو

 کردو رضا لبخند   یمصلحت یحرف بزند .رسفه ا یدخرت حت چیها دوست نداشت رضا با ه ی،تازگ شد

 دست از رسم بردار من نامزد        الیزدو گفت:ناز یامد و چشمک ایزدو به سمت در یمحسوس

 اش وصل کرده بود      ینیداخل ب یاش را باز کرده بود و حلقه ا یرسخاب یکه موها ی.دخرت دارم

 منو تو قلبت     یجا تونهیمن کهیزن نی.ایمنو دوست دار ست،تویرضا اون زنت ن یگی:دروغ مگفت

 دخرت جون ادب داشته    یکردو گفت:هو ظیرضا شد اخمش را غل ینقشه  یکه متوجه  ای.دررهیبگ

 چرا اعصابتو  زمیو گفت:عز دیپاچ ایبه صورت در ینگاه کنه.رضا لبخند که رضا بهت یباش ی.تو کباش

 گفت:رضا خفه شو تو منو   غیبا ج الیجمعش کنن.ناز انیب زنمیحراست که منرده زنگ م یکنیم خورد

   ی،چون من تورو دوست دارم.شهاب در را باز کردو گفت:چه خربتونه ؟رضا باز چه گند یدار دوست

      یداره رو اعصاب منو نامزدم اسک رونیدخرت رو بنداز ب نیا ایگفت:اقاشهاب ب عیرس ای؟دریزد

 رفت و    ییو اب دهانش را قورت داد و گفت:هان؟!رضا چشم و ابرو دیباال پر شی.شهاب ابرورهیم

 دوتا عاشق رو   نیا هیزندگ گهید رونیگفت:خانم بفرما ب عیکه نقشه است و رس دیباالخره فهم شهاب
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 لبش را جمع کردو روبه رضا گفت:آقا رضا جواب مامان جونت خودت بده.رضا کالفه  الینکن.ناز بخرا

   ایدراورد در یگارینشست و س زیاز اتاق خارج شد.با رفتنش رضا پشت م عیرس الیگفت و ناز ییبروبا

   ییبا صدا ایبرد و در گاریفندک را به سمت س ایتوجه به حرف در ینه.رضا ب گاریگفت:رضا س عیرس

 را بلندکرد و با دست دوبار به    شی.رضا از جا برخاست و   صدایبکش دینه ،نبا گمیتر گفت:م بلند

 و ارام     ستادیا شیروبه رو ایانه؟دریآروم کنه  یکوفت هی دیالمصب و با نیرضبه زدو گفت:ا رسش

 آن را برداشت و    یالفگبا ک ایلبش گذاشت و در یرا گوشه  گاریس ؟رضایخوری:گل گاوزبون مگفت

 گفت:برو به    کردینکش.و روبه شهاب که با تعجب به ان دو نگاه م یعنینکش  گمیم ی:لعنتگفت

   استیر زیبه م ایاز اتاق خارج شد در یحرف چیه یگل گاو زبون دم کنه.شهاب هم ب هیبگو  یابدارچ

 با     ای.در؟ی:چطورگفتیم کردویم یارام کردن خود مدام عرض اتاق را ط یداد و رضا هم برا هیتک

 و فروغ از   یالبودیشده تو با ناز رمیطور که من دستگ نیا نیچسامنش را فشار داد و گفت:بب دست

 تا دست از رس کچلت  ینامزد کرد یگیم یو بهش دروغک یزنیبودش،توباهاش بهم م یماجرا راض نیا

 روز قبل  هیچرا  یو گفت:اره ول ستادیا ایدر یسانتاومده بازم دنبالت.رضا در چند  رشیو اونه س برداره

 به چشامن   ایپنج ماهه باهاش بهم زدم.اون...اون که ادرس رشکتو بلد بود.در قایاومد .من دق یمهمون
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   یمبل نشست و رسش را به پشت یفرستاتدش.رضا رو د،فروغیانداخت و گفت:شا یرضا نگاه ی کالفه

 کنارش نشست  ایه؟دریتاده باشه؟منطقش چدخرته رو فرس نیاون ،ا دیداد و گفت:مثال چرا با هیتک مبل

 رفته به فروغ گفته که   نیکه فروغ پشتشه به خاطر هم دهیفهم الیرضا خنگ نشو !بابا ناز یگفت:وا و

 و    دیکش یپوف ؟رضایندار یخوب یمکث کردو گفت:تو با مادرت رابطه  یکم ای.در ینامزد کرد تو

 زد و گفت:داره اقا پرس نگاه کن تو و فروغ  یلبخند ایربه موضوع ماداره.د یچه ربط نیا ی:نه ولگفت

 اون  تایخب تبع یرو به فروغ خانم نگ یدیرو که انجام م یکارا یکنیم یشکر ابه پس تو سع رابطتون

 تا اونجا بفهمه تو   کنهیو تو رو دعوت م ندازهیراه م یمهمون هی شنوهیم الیحرفو از ناز نیا یوقت هم

  یگیراس م یگفت:وا عیمکث کردو رس یبدم؟رضا کم حیتوض شرتیب ای ینه.گرفت ای ینامزد کرد انهیمخف

   هیبه مبل تک ایداشته باشم.در تونمیم یکه کارت دعوت رو بهم داد گفت که هر همراه یروز قایدق

 شد مانده بود چه کند.پنج    رهیخ وارینگفت و به د یزیچ ؟رضایکن کاریچ یخوایو گفت:حاال م داد

 جبه گرفت و گفت:عمرا.رضا   عیرس ایبار.در هی نیفقط هم ایساکت بودند که رضا گفت:در یا قهیدق

    ای.دردهینامزدم جا بزنم اون تورو د یرو جا گهید یکیکه  تونمیمن یبلند شد و گفت:د لعنت یعصب
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     ایکردو خواست در یبار .رضا تشکر هی نیبه کف دستش زد و گفت:رضا فقط هم یرضبه ا کالفه

 و با دست به  رمیگفتم برم کباب بگ میگل گاوزبون ندار دمیکه شهاب وارد شد و گفت:د دیبگو یزیچ

  امیگذاشت و رضا گفت:جناب مهندس ما سه نفر زیم یاشاره کرد کباب ها را رو یکیپالست یغذا ظرف

 از اتاق  عی.و رسادیب کنمیاالن صداش م باستیفر یزد و گفت:برا یلبخند ؟شهابیچرا چهار تا گرفت تو

 را دوست داشت .ارام با لبخند در زد و    بایفر دیجد یرفت.رفتار ها بایشد به سمت اتاق فر خارج

 از جا بلند شد و     بایفر دیرا درحال خوردن قهوه د بای.شهاب وارد شد و فردییگفت بفرما ییصدا

    هیگرفت و گفت:قهوه چ بایفر را از دست وانی.شهاب با خنده لهی،دهن کنمیتعارف من دی:ببخشگفت

 نشست و گفت:نه    شیرس جا بای.فرمیخانم و رضا بخور ایکباب گرفتم با در ایوقت نهاره ب یخوریم

    گهید هیخانم تا پنج ثان بایکردو گفت:خانم فر یساختگ ی.شهاب اخمدیکار دارم ،شام بخور ممنون

 زد و گفت:اخم   یلبخند بای.فریاخراج یومدین یکه اومد ی،اومد یایم استیبا من به اتاق ر یبلندش

   گهید میبر ایب یفرع گرفت یبابا شام اصل و ول کرد یو گفت:ا دیکش ی.شهاب پوفدینکن ادیمن بهتون

 بود  یمهامن ریو رضا درگ ایرفت.زمان نهار ذهن در استیبلند شد و با او به اتاق ر بایمنتظره.فر کباب

 .شهاب بعد دادندیفقط رستکان م یگاه ایو رضا و در کردندیو شهاب صحبت م بایوسط فقط فر نیا و

 خرب       یرفته واسه کشور ایو پر نیریخانم گروه روبوکاپ ش ایقورت دادن لقمه اش گفت:در از
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 کردو شهاب   دییدوبار با رس تا ای.درایدر گمیم کیبا ذوق گفت:ترب بایکردو فر دییبا رس تا ای؟دریدار

 برمرتم   خوامی،م یچیزد و گفت:ه نیدلنش یلبخند بایره؟فریم شیپ یخانم درستون چجور بای:فرگفت

 کار اخه تو    نیکردو گفت:رضا مشاوره تو ا یبردارم.به نظرتون بردارم؟شهاب تک خنده ا یتابستون

 باشن،مگه نه  یکی نیتا کالس هاشون با ا دیپرسیبکنه از رضا م خواستیانتخاب واحد م یهرک دانشگاه

 شام         دیو رضا نگاه کردو گفت :خوب ایدرکردو و شهاب با تعجب به  دییبا رس تا رضا؟رضا

    نیگفت:اه شهاب بش یشهاب کالفه شده بود عصب یاز دست سوال ها گریکه د ن؟رضاییدوتا؟کجا

 که اعصاب  ندارم.شهاب دمغ شد و هر چهار نفر در سکوت به خوردن غذا   ینیبیگه،میبخور د غذاتو

 جلسه بد    ی جهیسوال داشتم ،نت هی یآقا رضا ول دیبا متانت گفت:ببخش بایداد که در آخر فر ادامه

 داداش ما خوب رگ خوابشون رو   نیبود ،انقدر ا یزد و گفت:بد بوده؟هه عال یشخندین بوده؟شهاب

 تا ما از اتاق   نیستیبهنیخانم شام که غر بایفر یقرارداد با ما بسنت،ول دونهی یکیاورد که همشون  ریگ

 داخل   دیبه رضا.رضا قاشق چنگال و کوب دیچسب یرسخاب یبا موها لیگیز هی میاومد رونیب کنفرانس
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 گفت:چته تو ؟من رفتم غذا    یبا گل ببندم.شهاب عصب ای یبندیو گفت:شهاب دراون دهنو م ظرف

  دیاومد که با شیپ یمثله ا هیبهرت از رضا گفت:اقا شهاب  یول یعصب یبا لحن ای؟در نیدعوا گرفت رمیبگ

 جان بگو    ایگفت:خب در بای.فرختهیبهم ر نویکه هم اعصاب منو هم اعصاب ا میو رضا حل کن من

 برم خونه فروغ و   دیفردا با ن،منیبدون یخوایبلند شد و گفت:م ی.رضا عصبمیکمک کن میتونست دیشا

 دونگاه  نیدرشت شده به ا ینبا چشام بای.شهاب و فر لیفک و فام یرو نامزدم جا بزنم اونم جلو ایدر

 نگاه کردو ادامه داد:توکه    ایگفت:رضا لطفا چرت نگو.و به در عی.شهاب رسشدی.باورشان منکردندیم

 رو بندازم  ایدوست دارم در یلیخ یاشاره کردو گفت:فک کرد ایبه در یعصب ؟رضایباهاش بر یخوایمن

 بهت   یچیه یکرد یتا االن هر کثافت کار نیوگفت:بب ستادیا شیهچل .شهاب بلند شدو روبه رو تو

 با    عیرس ایشهاب را گرفت و در ی قهی.رضا یکن فیرو هم کث ایکه در دمیاجازه بهت من یول نگفت

 چه     الیناز یدیتو که د ی..ول یول تی.شهاب ممنون بابت نگرانگهید نیگفت:بس کن یبلند یصدا

  ای؟دریبا رضا بر یخوایم یعنیکردو گفت: یشهاب اخم.زهیریم یکرم هینرم مطمعن باش  ه،منیموزمار

  قهیگفت:تو اگه ده دق عی.رضا رسنیانداخت و شهاب گفت:اخه احمقا فکر بعد شو کرد نییرا پا رسش

 در فکر بود وکه رضا با اخم  یدرگوشه ا یگذشت هرکس ی.کمکنمیمن فکر بعدشم م یریخون بگ خفه

 پشتش   بایقدم شد و پشتش شهاب و فر شیپ ای.درالیفکر وخ یبسه هرچ گهیرسکارتون د دی:برگفت

 هردو به  بای!مبون کارت دارم.شهاب و فرایکه رضا گفت:در شدندیکردند .داشتند از اتاق خارج پ حرکت
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 بلند به   یبخش به هردو زد و بعد از رفتنشان رضا با قدم ها نانیاطم یلبخند اینگاه کردند و در رضا

 هچل کنمت ،به خاطر   نیبه زور وارد ا خوامی!من ایغم بار گفت:در ییتعلل و صدا یرفت و ب سمتش

   اریبس یبالخند به او نگاه کردو با لحن ایانداخت و در نیی.و رسش را پایایب خوادیفردا من یبرا نیهم

  ریکه در دست داشت ز یبا  خودکار ایو در اوردیگفت: رضا بهم نگاه کن.رضا رسش را باال ن زیام محبت

 اگه  کردمیفک م یوقت ومدکهیاونقدر ازت بدم م لیاوارا گرفت و رسش را باال اورد ادامه داد:رضا  چانه

 من   یولت کنم در ثان یهچل نیتونم تو چن یاالن من یول اشهیبرام مهم ن یلیتر ریز یچشام بر جلو

 پرس    نیکمکت کنم.حاال هم ع دیپس من با یکه دستم شکسته بود تو کمکم کرد یموقع ونتمیمد

 زده شد  یهم نداره.رضا در نگاهش برق یو اما و اگر وول میبرات لباس بخر میریم یپوشیکتتو م خوب

 .از سکوت   یبگم مرس تونمی...فقط می. رضا دهان باز کردو گفت:مرسدادیم یحس خوب ایبه در که

 .مدام نفسش را صدا دار   ندیساکت بنش نیوقت عادت نداشت در ماش چیکالفه شده بود.ه نیماش



 به چشمانت قسم

160 
 

 به     ایدر یهمه وول خوردن و کالفگ نی.که رضا از اکردیبه رضا نگاه م یچشم ریو ز دادیم رونیب

  یکالفه گفت:وا ای؟دریخوریوول م نقدریا ؟چرایتعجب گفت:خوب یبا کم یپرسش یامد با لحن سطوح

 دار گفت:تا   هیکالفه و کنا یبا لحن ایحوصله ام رس رفت اهنگ بزار.رضا با تعجب گفت:آهنگ!در رضا

 شد و گفت:من اصوال تو   رهیخ شی!رضا به روبه رو؟یندار یتییبه نام آهنگ اشنا یحال با موجود به

 انگار  یگیم یجور هیکردو گفت:اووو  یتک خنده ا ای.درخورهیمترکزم بهم م دمیاهنگ گوش من نیماش

 اورد و  رونیب یو کابل لیموبا فیازداخل ک ایکردو در ی.رضا تک خنده ا هیجلسه کنکوره.بابا رانندگ رس

 را به     گرشید ریرس کابل به ضبط و  کی.یشیآهنگ اشنا م زارم،بایاالن برات اهنگ م سای:واگفت

 مدت مانند ترومادل به ان معتاد شده بود را پخش کرد:       نیکه ا یوصل کرد و آهنگ لیموبا 

 حرومه                                 ایتو دن یبه چشامت قسم ب 

 نا متومه                                     میهمه زندگ ینباش 

 عمرم                                   میتو تقو یب خورهیورق م 

 آرزومه                                    یکه با تو فقط عاشق 

                                     ایاوج رو ربهینگاهت منو م 

                                  یکه کم شه از احساسم حت محاله 
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 رسنوشت من و تو                                   خورهیرقم م 

 ما                                یواسه قلبا ستیکه دور ن یروز هی 

 که دستاتو دارم                                  یچقد خوبه وقت 

                                  ذارمیرو، رو شونه ت م یرس عاشق 

 قشنگه                                   مونیزندگ یشمیو که پت 

 ندارم                                    ییآرزو گهیبه جز تو د 

 که دستاتو دارم                                  یچقد خوبه وقت 

                                  ذارمیرو، رو شونه ت م یرس عاشق 

 قشنگه                                   مونیزندگ یشمیتو که پ 

 ندارم                                    ییآرزو گهیبه جز تو د 

                                   یتو اما همون ایدن شهیعوض م 

                                     یز از مهربون   یلرب یبا چشام 
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 عاشقم شد                                  یکه تو زندگ یهر کبا  

                                  یدونیخودتم  م یدار یفرق هیتو  

 که دستاتو دارم                                  یچقد خوبه وقت 

                                  ذارمیرو، رو شونه ت م یرس عاشق 

 قشنگه                                   مونیزندگ یشمیه پتو ک 

 ندارم                                    ییآرزو گهیبه جز تو د 
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 که دستاتو دارم                                  یچقد خوبه وقت 

                                  ذارمیرو، رو شونه ت م یرس عاشق 
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 قشنگه                                   مونیزندگ یشمیتو که پ 

 ندارم                                    ییآرزو گهیبه جز تو د 

 قسم(آهنگ محور  رمان)                              _یمیبابک تسل 

 که درحال خود بود     ایا؟دریپر از التهاب گفت:در ییواقعا از آهنگ خوشش امده بود.با صدا رضا

 و پر معنا  قیعم یلبخند ایه؟دریبود.اسمش چ یقشنگزد و گفت:چه اهنگ  ی:جا..نم. رضا لبخندگفت

 .رضا دوبار ارام گفت:به چشامت     یمیزد و گفت:قسم بابک تسل دیفهم یاز ان من یزیرضا چ که

 باهم وارد پاساژ        نیاهنگ را گوش داد و بعد از پارک ماش کی.رضا کل راه فقط هامن قسم

    ای.درمیریبگ دیتو با یبرا راهنیامده گفت:پ ادشی یزیر چکه رضا نگا کردندی.مغازها را رد م شدند

   یلباس دیکردو گفت:با ینخوام.رضا اخم راهنیدارم که پ راهنینثارش کردوگفت:نه اونقدر پ یلبخند

 و گفت:چرا      ستادی،ا دید ستادهیرا ا ایدر یو رضا وقت ستادیا ای.در ادیکه فروغ خوشش ب یبپوش

 پوشم به خاطر مامانت.رضا بسمتش    یمن یکرده بود و گفت:رضا من هر لباس یاخم ای؟دریسادیوا

    رهنیپ هیخواهرت  یکردو گفت:تو خودت حاظر ظیاخمش را غل ایه؟دریو گفت:منظورت چ رفت

   یبپوش یگفت:توهم اگه بخوا تیمرت پارچه هم نداره و همه جاش بازه؟رضا با عصبان میکه ن بپوشه

 گفت و رضا با هامن اخم حرکت کردو   یداد و خدا رو شکر رونینفسش را صدا دار ب ایبزارم.در عمرا

 از    کی چینظر داشت .معلوم بود که به ه ریرضا را ز یچشم ریپشت رسش حرکت کردوز زین ایدر

 و      ستادیلباس مردانه ا کیبوت یروبه رو ایاست .در گرید یو حواسش جا کندیها نگاه من مغازه

 کرد و      یاخم ایدوباره؟در یگفت:چرا واستاد یعصب یی.رضا با صداستادیتا رضا هم ب منتظرشد
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 اخمش را باز کردو    اینگفت و در یزیباال انداخت و چ یشانه ا ؟رضایهست یعصب نقدری:چرا اگفت

 داد و دستش را به سمت  رونینفسش را ب اینکرد و در یزد و گفت:رضا اخمتو واکن.رضا توجه یلبخند

 او واقعا هم اخمش جذاب بود هم خندانش.رضا     یرضا برد و بازور اخمش را باز کرد.ول یشانیپ

 اشاره کردو گفت:برو تو.هر دو   کیبا رس به بوت ای؟دریسادیچرا وا دییفرمایزد و گفت:حاال م یلبخند

   ایان .در عهیکتشلوارا ضا نیبابا ا ایکتشلوار ها در حال گشنت بودند که رضا گفت:در نیشدند و ب وارد
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  ی.کم یخوشگل نیگفت:چرت نگو به ا کردیو نگاه م گذاشتیبدن رضا م یطور که کت ها را رو هامن

    یانداخت و رسش را به نشانه  یخوشگله برو بپوش.رضا نگاه یلیخ نیکردو ادامه داد:رضا ا مکث

 و    دیکش ی.برو بپوشش.رضا پوفپرسمیکرد و گفت:اصال چرا ازت نظر م یاخم ایتکان داد و در یمنف

 ؟دخرت    دیمن دار زیسا دیکه درحال مرتب کردن کت ها بود داد و گفت:ببخش یرا به دخرت کتشلوار
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 اقا     نیا زیسا شیجان!کد دوهزار و ش امنیگفت:بله.چند لحظه .و بلند گفت:پ نیدلنش یبالبخند

 با  یسپر هی.و بعد چند ثانامیاالن م سایوا زمی!عز دینام داشت گفت:خورش امنیکه پ یپرس یم؟صدایدار

 امد کنار دخرت که     یاش م یهرن پیکه به ت دهیژول ییبلند و موها یکم یو قد یمعمول یکلیه

     کیپرس با  ی.بعد از مدت میو به رضا نگاه انداخت و گفت:اوه بله دار ستادینام داشت ا دیخورش

   کیترب ایدر ی قهیبه حسن سل ییکردو دخرت با خوش رو تیامد و رضا را به سمت پرو هدا کتشلوار

 خوش   یلیکت و شلوارامونه ،تو خ نیکت و شلوار جزو خوش دوخت تر نیا زمیو ادامه داد:عز گفت

    ای.درای!ب ای:دردیرضا را شن یبزند که صدا یزد و تشکر کرد و خواست حرف یلبخند ای. دریا قهیسل

 رضا را  یبرهنه  یردو باال تنه کرد و به سمت اتاق پرو رفت و در اتاقک را باز ک یمعذرت خواه عیرس

 لبش را جمع کرد و گفت:بپوش بعدا صدا کن و خواست در را ببندد که رضا کت را طرفش   ای.در دید

 کردو گفت:از بس گنده     یتک خنده ا ایبزرگ تر بدن.در زیسا هیتنگه بگو  نیا ایو گفت:در گرفت

 خنده به اندام رضا نگاه کردو گفت:نه تو روخدا تو  ابای!در؟یدرشت شده گفت:چ ی.رضا با چشامن یا

 کن و در پرو را      شیکردو گفت:دخرت چشاتو درو یمصنوع ی.رضا اخمیبه خودت نگاه کرد نهیا

 گرفت و در پرو را باز کرد و رضا کت را گرفت و   یبزرگ تر زیو سا ضیبالبخند کت را تعو ای.دربست

 در  ای.ودرادیم شرتیبهت ب دیفکر کردو گفت:سف یکم اید؟دریسف ای یمشک رهنیپ ایگفت:در ایدر روبه

   یگفت:هو عیبه جلو پرتاب شد رس ایبعد دربا شدت باز  و در قهیداد.پنچ دق هیبست و به در تک را

 با     ای.دردهیم هیبه در اتاق پرو تک یاورد و گفت:اخه دخرت ک رونیچته؟رضا کله اش را از در ب رضا

 امد و دست به  رونیکردو از اتاق پرو ب ی.رضا تک خنده انمتیبب رونیب ایگفت:من!حاال هم ب جسارت



 به چشمانت قسم

166 
 

    ادیبهش م یو گفت:رضا کراوات سورمئه ا دیکش ینیه ایپسندند؟دریو گفت:مادمازل م ستادیا کمر

 دوق   کرد و به سمت صن دییبا رس تا ایباال انداخت و گفت:اره دارم .پس خوبه؟در یابرو ؟رضایدار

 چقدر   نیبگ شهیگفت:بله م شیلبخند زد و رضا به جا ای؟دریدیبا لبخند گفت:پسند دیو خورش رفت

 نداره.سه تومن.رضا  یبعد از نوشنت فاکتور گفت:قابل دیگذاشت و خورش زیم یکتو شلوار را رو شه؟ویم

  رونیهردو از مغازه ب دیداد و گفت:رمزش چهارتا شش.بعد از خر دیاورد و دست خورش رونیرا ب کارت
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 ذره شده .رضا هامن   هیما؟ دل مهدخت خانم برات  ی خونه یایگفت:خب رضا خان م ایو در امدند

      یکه رضا باز هم با کس کردیدلش گرفت،فکر من ایگفت:نه مهمون دارم.در رفتیکه راه م طور

 وبه سمت  ستادیدرهم به رفتنش نگاه کرد ورضا چند مرت جلوتر ا یا افهیو با ق ستادی.ناخواسته ا باشد
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 که در   ی،بغض شدیمن یخواست آب دهانش را قورت بدهد ول ایدرشده؟یبرگشت و گفت:باز چ ایدر

 وسط حرفش   ایرفت و گفت:چرا جواب.در ایگرفته بود.رضا به سمت در ایبود اجازه را از در شیگلو

 به   یدست ایه؟دریک یبدون یخوایگفت و ادامه داد:م یاهوم ؟رضایو گفت:رضا،مه...مهمون دار دیپر

 کارمند ساده تو رشکتتم که قراره   هیمن  هینداره که مهمونه تو ک یو گفت:به من ربط دیکش چشمش

   ای؟دریشد یزد و گفت:چرا حاال عصب یلبخند عیرس یتعجب کردول یشب نامزدتت باشم.رضا کم هی

   یکه تو پرو بود یمنو برسون خونه موقع ایحاال ب ی؟چرا عصب یرضا را کنار زد و گفت:هه عصب کالفه

 رفتند و   نگیباال انداخت باهم به سمت پارک یزنگ زدو گفت که برم خونه کارم داره.رضا شانه ا ایپر

 نکنه الزمه ادرس خونه  یریانداخت و گفت:رضا کجا م ینگاه ابانیبه خ ایسکوت در قهیدق یاز س بعد

 با  ای.دریی،مهمونم تو یخانم محض اطالع خونه ام دعوت ایزدو گفت:در یهم بهت بگم؟!رضا لبخند رو

 متام وجودش را   دیترس و ترد ای!!رضا به او نگاه کردو گفت:چته تو؟در؟یمتعجب بلند گفت:چ یصدا

 گفت:رضا لطفا...لطفا منو بربخونه      عیبود.رس یعصب یطرف خوشحال و از طرف کی.ازفراگرفت

   یمنف یرسش را به نشانه  ایاره؟در یرتسیپارک کردو گفت:تو از من م ابانیخ ی.رضا گوشه مهدخت

 .حق   ی،حقم دار یرتسیاره.تو از من م یداد و گفت:نه نه.رضا بلند عربده زد و گفت:اره لعنت تکان

 ندارم .و در   یبه خدا به جون مهدخت خانم باهات کار ای.دریباهام شام بخور یحت یکه برتس یدار

 به او انداخت و گفت:رضا   ینگاه ایکه دوست نداشته باشم.در جنگمیادامه داد:دارم با خودم م دلش

 .رضا تک شمیبهم چون مسموم م ی.وبا لبخند گفت:مطمعنا دست پخت خودت رو منامیتند رفتم.م من

 بود که عالقه  دهیرس نیقی نیهنوز مردد بود .دوستش داشت به ا ایدر یکرد و حرکت کرد ول یا خنده
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 .آنقدر     کندیبه او فکر هم من یان همه دخرت حت انین بود که رضا ممطمع ویبه رضا دارد  ل یا

 اورد و با   نییرا پا شهی.ش دیبه خود امد و رضا را خندان د شهیبه ش یبود که با رضبه ا رافکارشیدرگ

  یلبخند کج ای.درمیدیکه خندان بود گفت:خانم خوشگله رس ییصدا ؟رضابایشد ادهیگفت:چرا پ یگنگ

 اش کاج و رسو کاشته  یمرمر یکه تا پله ها یو بزرگ ییالیو یشد و تازه چشمش به خانه ا ادهیو پ زد

   بایخانه واقعا ز یفضا را گرفته بود معامر یخاک همه  یشده بود و بو زیبا آب مت اطیبود و ح شده

 برق   ایبه دررا گرفت و انگار  ایداشته باشد .رضا دست در یخانه ا نیرضا چن شدیباورش من ای.دربود
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   یهم که تعجب کرد یا خنده گفت:بابا اونقدرشد و به رضا نگاه کردو رضا ب خیکردهباشند س وصل

 منتظر  دیزد و گفت:پس ،فردا با یبزرگه .رضا لبخند یلیو گفت:چرت نگو خ دیخند ای.درستین بزرگ
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 با خنده  ای.در دییحد ؟!رضا با رس تا نیچشامنش را درشت کردو گفت:درا ای.در میباش یجنابعال سکته

 از پله ها با    هیخنده فهم ی.با صدادندی.و هر دو با هم خندیمنتظر باش دی:زبونت الل آره باگفت

 کردو گفت:سالم   یغذا هم حاظره.رضا اخم نیامد و گفت:سالم آقا سالم خانم خوش اومد نییپا عجله

 مکث او  یاز حقارتش دلش شکست.بعد از کم شهیمثل هم مهیاز کنارش رد شدند  وفه ای.وبا درهیفهم

 ناراحت شد  اریاست بس یبه آن سن که شغلش کلفت یدخرت دنیاز د ایبه داخل ساختامن رفت.در زین

 تک نفره نشست  یمبل یهم رو ایخانم .در ایدر نیدر خودش رفت.رضا با خنده نشست و گفت بش و

 که   ایهو؟دریتعجب کرده بود از جا برخواست و گفت:چت شد  ایدرفکر رفت.رضا از دمغ شدن در و

      یچ ی!برا؟یخانومه چند سالشه؟رضا با تعجب گفت:چ نیپرسش بود گفت:رضا ا نیهم منتظر

 .هامن موقعه   دونمیباال انداخت و گفت:من چه م ی.رضا شانه اگهیکالفه گفت:بگو د ای!در؟یپرسیم

   همی.و خواست از سالن خارج شود که رضا گفت:فهدمیرو چ زیم دییبه سالن امد و گفت:بفرما مهیفه

 سامله آقا .اقا جسارته چرا     ستیکه انگار کپ کرده بود گفت:من؟!خب..خب ب مهیسالته؟فه چند

 که    ییبا لرزش صدا مهی؟فهیرضا کار کرد شیپ یبا بغض گفت:چند سالت بود اومد این؟دریدیپرس

 غمبار   ینگاه ای.درکنمیاقا کار م یدارم برا یاز بغض داشت گفت:و..وهلال خانم از پونزده سالگ نشانه

  ای.درزیرس م مینشود،گفت:خب بهرت بر یکدامشان جار چیاشک ه نکهیا یانداخت و رضا برا مهیفه به

 نشست و در متام مدت که در   گرید یدوازده نفره نشست و رضا هم در گوشه ا  زیاز م یگوشه ا در

 و  مهیفه ریسخت درگ ایدر یول ردیرا به حرف بگ ایکه در کردیخوردن شام بودند رضا مدام تالش م حال

 تاحاال خواستگارداشته؟رضا با  مهیگفت:رضا بنظرت فه یبا ناراحت ایسختش بود .در آخر شام در یزندگ
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 با اخم گفت:حاال تو بگو.رضا از جا برخاست و    این؟دریبه ا یداد ریشده حاال تو گ یگفت:چ خنده

 از  ایتو کام بود.در دونمیداداش تو کرمان  هدار که اونم م هیداشته باشه. ی:نه فک نکنم خواستگارگفت

 اش      یماد تیبه خاطر وضع دیچرا با یخوشگله ول یلیخ مهیفه نیبلند شد و گفت:رضا بب جا

    ایراحت شه؟در التیخودم باهاش ازدواج کنم خ یخواینداشته باشه.رضا باخنده گفت:م خواستگار

 مختلف    یها یکه نقاش ییوارهایبه د ایمبل نشست و در یرو لایخی!رضا بریکردو گفت:نخ یاخم

 مطلق   یکیچمدان بود که وارد تار کیتنها با یها مرد ینقاش یشده بود نگاه کرد.مضموم متام نیمز

   یقهوه را از رو ؟رضایگفت یها برداشت و گفت:چ یرضا دست از نگاه کردن به نقاش ی.با صداشدیم
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 ذوق     ابایها خوشت اومده؟در یداد وگفت:گفتم که از نقاش ایبرداشت و به دست در یعسل زیم



 به چشمانت قسم

171 
 

 تک  ایتلخ اش را خورد و گفت:فک من.در یاز قهوه ی؟رضا قلوپ هیخوبن.نقاششون ک یلی:اره خگفت

 نه.رضا بدجنس   یکه نقاشش تو باش نیا یول کنمیکردو گفت:اگه االن بهم بگن روز باور م یا خنده

 قهوه اش را تا ته   ؟رضایت :با..باشه.رسچنا محسوس گف یدیبا ترد ای.درمیکردو گفت:رشط ببند نگاه

 و رسفه اش گرفت .رضا با خنده پشتش را   دیقهوه اش در گلو پر ای.دریوبا ارامش گفت:رسزندگ خورد

 با مزه        ایدورگه گفت:مرض.تازگ ییبا صدا ایکردم.در ی؟!شوخ ایدر یریداد و گفت:من نوازش

 زد و گفت :حاال  ی.رضا لبخندمهیفه یبرا لیخونه پر از وسا هیمکث ادامه داد:رس  ی!وبعد از کم؟یشد

 با ذوق  ایبه رضا کردورضا ادامه داد:باشه قبول .در یخواهش ینگاه ایدر ؟یداد مهیبه فه یریچه گ تو

 از اتاق ها را باز کرد و    یکی:خب جناب اثبات کن.رضا دستش را گرفت و از پله ها باال برد در گفت

 وارد اتاق شدو با تعجب به کل اتاق نگاه کرد.رضا با خنده گفت:خوب   ایبفرما تو!درگفت: ایدر روبه

 خودش را جمع کردو     عیخورده بود رس کهیکه  ای.در مهیفه یخوشگله بگرد دنبال خونه برا خانم

 تا من باور کنم.رضا    یکشیم ینقاش هیبنده  یبرا نجایا ینیشیباور کنم ؟!شام م ی:ااا انتظار دارگفت

 تو    رمیبگ دمیگفت:بابا من قول م یبا ناراحت ای.دریریبگ یخوا یگرفت و گفت:بروبابا ،بگو من جبه

 باهات      یکارمهم ایوقته مگه پر ریبدجنس زدو گفت:اصال د یمنو بکش.لطفا.رضا لبخند نیبش

 منکه قبول نکردم.حاال چرا      یداره ول یبا تته پته گفت:خ..خب بهم گفت کار مهم ای.درداشت

 کوچک اشاره   یکردوبه صندل یزد .رضا اخم یپوزخند ؟ویستیبلد ن ؟نکنهیچونیمنو بپ یخواینقدرمیا

 را    نیکوچک دور ب زیم یرا باال زد و از رو نشی.خودش هم کتش رادر اورد وآستنیو گفت:بش کرد

 نگاه    نیپاتو بزار رو اون پات و به دور ب نیچونه ات و ا ریگفت:دستتو بزار ز ایو روبه در برداشت
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    ینقاش نیا یکه گفت را انجام داد و رضا از او عکس گرفت و گفت:خب از رو ییکار ها ای.ودرکن

 بلند شد و گفت:خودم      ای.درشهی.تو هم پاشو مانتوت رو بپوش مهدخت نگران مکشمیم برات

 فرستمت؟!بدو حاظر     یموقعه شب تنها م نیا ی:واقعا فک کردکردو گفت ظیغل ی.رضا اخمرمایم

 کرد و    یخدافظ مهیتکان داد و از اتاق خارج شد.از فه یرس ای.درنمیبب خوامیم راهنتمیپ ی.راست شو

 و    یداشته باش یخوب یزندگ دوارمیام مهیگفت:فه مهیمبل برداشت و روبه فه یاش را از رو مانتو

 رضا باعث شد حرفش را ادامه   یزد و گفت:ممنون خانم .صدا نیدلنش یلبخند مهی.فهیش خوشبخت

 ها راه   انهیو با رضا از خانه خارج شدند.رضا درم دیرا بوس مهیفه یگونه  ای.درگهیبدو د ای:در ندهد

 از آذر  یاونجا حرف نکهی.اول ایبدون دیهست که با زایچ یرس هی ایرا شکست و گفت:در نیماش سکوت
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    نقدریهست که ا یآذر ک نیگفت:خب ا عیرس ای.دریدینه گوش م یپرسیم ،نهیگیمن یچیه یدیشن

   ای.درگفتمیبگم م خواستمیبلند گفت:اگه م یکم ییکرد و با صدا ظیغل ی.رضا اخمزهیالهمه چ ممنوع

 طرفت اومد جواب سالمشم  یهر پرس نکهینگفت.رضا ادامه داد:دوم ا یزیدر خود جمع شد و چ یکم

  یبه خاطرش عصب نگونهیبود که رضا ا فقط رسش را تکان داد ،دلش گرفته بود مگر آذر که ای.دریدیمن

 در از   یصدا دنیبا شن اینکرد.پر  یجلوتر حرکت کردو به رضا توجه ای.هردو وارد خانه شدند.در شد

 از اسرتس رسدرد   ی؟مامان یاومد ایدر ییآمد و بلند گفت:وا نییخارج شد وپله ها را با رسعت پا اتاق

 بود و او را در     ستادهیا ایدر ی.و با متام شدن جمله اش روبه رودیبا هزار قرص گرفت خواب گرفت

 باال انداخت و       یشانه ا ایو گفت:االن حالش خوبه؟پر دیرا بوس ایپر یموها ای.دردیکش آغوش

 به رضا که دم در بود اشاره کردو گفت:آقا منو به   ای؟دریاومد رید نقدری:فعال که خوابه.تو چرا اگفت

   بایفر یپس من برم راست یگفت:اوک ایکردو روبه در یبا رس سالم ایکردن نشد رد کنم.پر دعوت شام

  ای.دره؟ینکنه خرب ایدل خودت باش.در رسه،مواظبینگز زد گفت بهت بگم آقا گرگه دلش داره م  جون

 کردو  ایموشکافانه به در ینگاه ای.پریکه گفت ی!ن..نه بابا...م..مرس؟یدرشت شده گفت:چ یچشامن با

 کرد و با   یبه رضا نگاه ایه؟دریرفت و گفت:آقا گرگه ک ایپله ها باال رفت.رضا با حرص به طرف در از

   یاز پله ها باالرفت.رضا دستش را مشت کردو لعنت عی.و رسگفتمیبگم م خواستمیگفت:اگه م پوزخند

 شدند و   ایهردو وارد اتاق در.نیو بب راهنیپ ایپله ها بود که گفت:رضا ب یها  انهیم ایگفت.در یارام

      گشتیم راهنیهامن طور که در کمد دنبال پ ایتخت نشست و گفت:اتاق قشنگه.در یرو رضا

 شد.و  دایمکث کردو گفت:آهاا پ یجا بوداا.کم نیهم یتو ؟لعنت یی!و آرام ادامه داد:ااا کجای:مرسگفت
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 را به سمت رضا گرفت .رضا بلند شد وگفت:من تو راهروام   لهیروشن که پر بود از مل یصورت یراهنیپ

 رسش را تکان داد و رضا از اتاق خارج شد.در راهرو منتظر بود و مدام چهره  ایبهم نشون بده.در بپوش

 باز شد و رضا با رسعت وارد اتاق     یدراتاق کم قهی.بعد از پنج دقکردیرا در آن لباس تجسم م اش

 و    دیخند ایشده بود.در ششیآرا یو ب بایو رضا را مسخ چهره ز دیدرخشیم راهنیدر آن پ ای.درشد

 حرف به سمتش رفت  یتو ؟رضا ب یدیها پر نجاین نیع هویچرا  رونیب امیخودم ب خواستمی:رضا مگفت

  ستادیاز او ا یچند سانت ی.رضا در فاصله شدیکمرت کمرت م ایدر یخنده  شدیتر م کیهرچه به او نزد و

 آب دهانش را قورت داد و با   ای؟دریمهمون یریم یطور نینجوا وار گفت:توا یو با لحن رهیخ رهیوخ

 و گفت:قصد کشتار  دیکش ایدر یگونه  یکرد و رضا دستش را باال آورد وبا انگشت اشاره رو دییتا رسش

 دن عکس   نشان دا یینگفت.داغ کرده بود و توانا یزیزد و چ یعصب یلبخند ایمگه؟در یدار یجمع
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 بود که به رضا داشت.رضا دستش را به سمت  یها همه و همه به خاطر عشق نیرا نداشت و ا یالعمل

 ؟!و آرام کش را باز کرد و  یرو ببند شامیابر نیا ادیبرد و ارامرت گفت:دلت م ایدر یبسته شده  یموها

 اون       ؟رضایهوا و هوس شد میدرونش گفت:باز تسل یخم کند که حس یرسش را کم خواست

 جدال عقل و دل    انیدر م ه؟رضایچ یبرا دتیترد ،پسی:تو دوسش دارگفتیقلبش م ی.ولاستیدر

  کردیم شیعصب نیمردد بودند و هم شیشده بود .متام سلول ها یعصب دیکشی.مدام نفس م سوختیم

  ایدر یشد و رفت.ول نیاز اتاق خارج شد .به رسعت نور سوار ماش عیگفت:لعنت بهت لعنت.و رس ارام

 ...او فقط او را  یول داشتی.کاش رضا اورا دوست مکردیرضا نگاه م یخال یمات و مبهوت به جا هنوز

 تخت خودش را انداخت .و ارام  یرو یحال یداد و با ب رونیعنوان دوست دارد.نفسش را صدا دار ب به

 شد.مدام در اتاق راه   یجار یچشمش قطرات یحرومه .و از گوشه  ایتو دن ی:به چشامت قسم بگفت

 در حسش  دیترد جادیکه باعث ا فرستادیخود و گذشته اش لعنت م .بهدادیم رونیو نفسش را ب رفتیم

 که در اتاق زده شد.با     رفتی.هامن طور راه مکردیترس نابودش م نیو هم دیرتسی.مشدیم ایدر به

    ییشد.با صدا انیبود منا مهیکه نشانگر فه فینه یدخرت هیکالفه گفت:بله؟در باز شد و سا ییصدا

 او   یو ربع خانه  کی،ساعت  کندیگفت:آقا ،آقا شهاب اومدن.رضا به ساعتش نگاه م یو ارام فیضع

 آمد.شهاب با     نییاز پله ها پا یتکان داد و از اتاق خارج و با ارامش خاص یداشت؟رضا رس چکار

  کاریچ نجایموقعه شب ا نیاز جا بلند شد و گفت:سالم رضا!رضا در جواب سالم شهاب گفت:ا دنشید

 هراخالق  دونمیرضا،م نی. ببتونمیمن دمیو د امیتالش کردم ن یشهاب نشست و گفت:رضا!هرچ ؟یکنیم
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 تنهاست و همون طور که   ای.رضا دریکن تیدخرت تنها رو اذ هیکه  یستین یآدم یداشته باش یداغون

 ات رو  توهم به خاطر اون نزار چپ نگاش کنن.رضا من خانواده  یمهمون ادیبه خاطر تو داره م اون

    تیشده بود با عصبان ظیبشه.لطفا!رضا اخمش غل کیگرگه نزار بهش نزد هی.طاها شناسمیم خوب

 نشه.اصال بگو چرا   کینزد یپرس چی.بهش هشدار دادم که به هستمین یفکر ی:شهاب من آدم بگفت

 کردو    یشهاب اخم_کندیمطمعن بود اگر آره بشنود سکته م_؟یعاشقش ینکن ؟ههینگرانش نقدریا

 عاشقش باشه.رضا دستش را باال اورد و  دیبا هیکینگران  یهرک یکنیکه فک م نهی:احمق مشکلت اگفت

 و گفت:موضوع آذر رو  دیکش قیعم یتند رفتم.شهاب نفس خوامی:خب خب خب بسه معذرت مگفت

 خاله بفهمه.شهاب کنار   یها یباز عهیفک کنم از ضا یمکث کردو گفت:نه ول یکم ؟رضایگفت بهش

 بار که به خاطرش   هینشو همون  یتوروخدا عصب یدینشست و گفت:رضا!داداش!اگه طاها رو د رضا

 به خود نگاه    نهینگفت.در آ یزیباشه تکان داد و چ یبسه.رضا رسش را به نشانه  یداشگاه رفت باز
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 که    یی.و موهاکردیتر م یاش را وحش یکه چشامن وحش رهیت یا هیبا سا یکالباس یصورت یکرد؛رژ 

 کمرنگ زد    یع و لوله شده بود.چهره اش جذاب شده بود.لبخندرسش جم یو محکم در باال  سفت

 را برداشت،رضا به او گفته بود که   فشیو ک دیاش را پوش یرسم یدلش گرفته بود.مانتو شبیاز د یول

 به دنبالش  شگاهیارزش بود که حاظر نشد دم آرا یرضا ب یبرا یو با او برود.در حد دیایاو ب یخانه  به

 ارام باخود     کردیهارا رد م ابانیشد و به رسع خ نشیکردو سوار ماش یخدافظ شگرانی.از آرادیایب

 که    ینیریو از داشبورد عطر ش ستادیرضا ا ی.دم خانه دی.با یاونو عاشق خودت کن دی!با ای:درگفت

 رضا رفت و زنگش را   یرا برداشت و به گردن و مچ دستش زد و به سمت خانه  زدیمادرش م شهیهم

 تک   مهی!فهست؟یگفت:رضا هنوز حاظر ن عیرس ایتو.در دیی:سالم خانم!بفرمادیرا شن هیفهم ی.صدازد

 جرقه زد و   یو ناگهان در ذهنش فکر دیکش یپوف ای.درسنتیکردو گفت:نه آقا هنوز حاظر ن یا خنده

 جذاب   یبا لبخند ایگفت و در را باز کرد.در یچشم مهیبه اقا نگو من اومدم.فه ی:درو وا کن ولگفت

 هم ارام  مهیاتاق رضا کدام است.فه دیسالم گفت و از او خواست بگو مهیخانه شد و با رس به فه وارد

 کرد و از پله ها باال رفت و به سمت اتاق رضا    یتشکر ایاز سمت راست.در ی:خانم اتاق دومگفت

 در حامم است.پس با فراق باز به   آب معلوم بود  یو بدون در زدن در را آرام باز کرد از صدا رفت

   یگوشه  یگاریداده وس هیتک واریبرهنه اش که به د مهیکامل عکس ن وارید کیاتاق پرداخت. یمتاشا

 تخت    ی.رویمشک ییبا بالش ها دیکامالسف یبود.تخت دیو سف یو مشک یبود و کل اتاق طوس لبش
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 را پر از عطر رضا    شیها هیبرد و ر ینیاز بالش ها را برداشت با حرست به سمت ب یکیو  نشست

 متعجب رضا  یخود بود که صدا ی.در حال و هوادیکش شیبه رو ی.بالش را رس جا گذاشت و دستکرد

 زنگ آمد نخست فکر کرد که     یکه صدا امدی.در حامم داشت با خود کنار مدیاز پشت رس شن را

 برق است.و دوباره در افکارش    ایامور آب که م افتیدر دیرا نشن مهیفه یصدا یوقت یول استیدر

 که دور کمر بسته بود از حامم   یکند و با حوله ا نیدل از آب پاک و دلنش قهیشد.بعد از ده دق غرق

 تخت   یپشت به او رو یدخرت دنیکه از د کردیرا خشک م شیداست  موها نهیآ یآمد روبه رو رونیب

 که  دیفهم شی بایخورشنگ و ز یمکث کردو از موها ی،خشکش زد.کن کندیو بالش را نوازش م نشسته

 تخت   یاز رو عیرس ای!درا؟ی!با تعجب برگشت و گفت:د..درکرد؟یدر اتاقش چه م ایدر ی.ولاستیدر

 نگفت.رضا   یزیبود به او نگاه کرد وچ دهیمدت از او ند نیجذاب و دلربا که ا یشد و با لبخند بلند

   ی.رضا نفسستادیرضا ا یتخت را دور زد و روبه رو ای!در؟یخوب ایاد و گفت:دردهانش را قورت د اب

 با مکث    ؟رضایمهربان گفت:آره خوبم توخوب یبالحن ای.درکردیاش م وانهید ایعطر در دیکش قیعم
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  یشد و با لحن کینزد گرید یقدم ایادامه دهد.در شیکرد به خشک کردن موها یگفت و سع یاهوم

 شل شده به  ییو دوباره رشوع به زدن کرد و با دست و پا ستادیا یا هیگفت:رضا جان.قلب رضا ثان آرام

 به چشامن رضا انداخت وگفت:کت شلوارت کجاست؟رضا  ینگاه ایبرگشت و گفت:بله؟در ایدر سمت

 تکان داد و به سمت کمد       یرس ایگذاشت اونجا.در شبید مهیمکث گفت:ت..تو کمده فه با

 کت   نی.در کمد را باز کردو از بدادیاش را آرام نشان م چهره دیبا یول زدیبه رسعت نور م رفت،قلبش

 هزاران کراوات     نیتخت گذاشت و از ب یبودند را برداشت و رو دهیخر روزیها هامن که د شلوار

 صدام کن برات کراوات رو ببندم.و از اتاق خارج شد    یدیبرداشو گفت:پوش یسورمئه ا رضا،کراوات

 و   دهیژول ییرضا با موها قهی. بعد از چند دقکردیرضا را نگاه م ییبا چه رو شدیهم باورش من خودش

 که از  ییدوگره؟رضا با صدا ایگره  هیبا هامن لبخند وارد اتاق شد و گفت: ایو در را باز کرد و در سیخ

     یکه گود ستادیا یگفت ورس رضا را خم کرد و طور یاهوم ایگره.در هیآمد گفت: یچاه در م ته

     خیس ایبدن در یو متام موها دیکش قیعم یروبه رضا باشد.رضا نفس دادیعطر م یکه بو گردنش

 شده بود ارام دم    یکالفه و عصب یکیهمه نزد نیو رضا از ا دادیمدام لفتش م ای(کدوم مو؟!)درشد

    یبه چهره  یکم اینکن.و رسش را عقب برد .در تمیاذ نقدریا یگفت:تحملشو ندارم لعنت ایدر گوش

    شیکه چند وقت پ استیواقعا هامن در شدیرفت.باورش من رونیرضا نگاه کرد و از اتاق ب ی کالفه
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 کرد.از پله   یدو طرفه م دیدرست بود عشق را با بای.واقعا حرف فرکردیرضا را آدم هم حساب من یحت

 که به عشق    ی،خودش و نفرتکالفه شده بود از دست رضا گریداد د هیتک واریرفت و به د نییپا ها

 بغض  خاموش شود.در حال و   نیتا ا دیکشیم قیرا بست.نفس عم شیشده بود.بغض راه گلو لیتبد

 نگفت.رضا در دوپله   یزیانداخت و چ نیی.رسش را پا دیرضا را شن یقدم ها یخود بود که صدا یهوا

  اینشست در شیشانیپ یرو یظی.اخم غلکردیکه درافکارش غرق شده بود نگاه م ایو به در ستادیا اخر

 بلند گفت:تازه االن   یو کم یعصب ییبا صدا کردیاعصابش را خورد م نیشده بود وهم بندهیو فر بایز

 بود و هرچه   نییرسش پا ای؟هان؟دریخودت درست کرد یبرا هیچه رس و شکل نیدم،ایوضعتو د رسو

 قرار گرفت با    ایدر یامد و روبه رو نییمانده پا یباق ی.رضا از دوپله شدیبزند من یحرف کردیم تالش

    میبه جون خودت اگه بر ای؟دریاونجا جلب توجه کن یخوایشده گفت:نکنه م یخط خط یاعصاب

                    ؟یدی.فهمکنمیکلتوم یو حرف بزن یبرقص یاونجا و با هرعوض 

 

   به چشمات قسم                                       

 کانال تلگرام رمانکده                                       
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 باز از عمق چشامنش حسش  خواستینگفت م یزیرضا نگاه کرد و چ  یبه چشامن خشن و عصب ایدر

   ینجوریارام گفت:موهاتو چرا ا ینگاهش کرد که رضا با لحن هرینسبت به خود بداند و باز آنقدر خ را

  یشد و گفت:بشکنه دست اون کس کیبه او نزد یگفت: بده؟رضا قدم یدیبا نا ام ای؟دریکرد درست

   عیرس ایانداخت و به سمت در حرکت کرد و در ایبه صورت در یسفت بسته.نگاه نقدریموهاتو ا که

    میبر ای...پووف بیول یخوشگل شد یلیانداخت و گفت:خ ایبه در ی:خوشگل شدم؟رضا نگاهگفت

 رضا شدند.کل راه هردو در سکوت به     یمشک یپشتش حرکت کرد هردو سوارفرار زین ای.دررشدید

 لطفا   ایبودند که رضا دهان باز کردو گفت:در دهیرس گری.ددادندیگوش م یمیقسم بابک تسل آهنگ

   ای؟دریاوک یخوریجم من ینیشیم شمیپ ایبه اسم طاها نرو.در یف فردبه اون چشامت قسم طر تورو

 آب دهانش را قورت  ایآشغال هوس باز.در هیفرمان را چرخاندو گفت: ه؟رضایگفت:مگه طاها ک باترس

 .                                 خورمیداد و گفت:از کنارت جم من 
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 در اورد و گفت:بازش کن حلقه  یزرشک یپارک کرد و داشبور را باز کرد و مکعب کوچک یگوشه ا رضا

 دمغ شد .نقش عشق  یکم ای.دریکنیم یباز مویبندازدستت از االن تو نقش نامزد و تنها عشق زندگ رو

    حلقه را   یکوچک با ناراحت ینیبا نگ دیبود طال سف بای.حلقه را در اورد.زکردیم یرا باز شیزندگ

 که دونگهبان داشت و حرکت  یبزرگ مشک ییالیشدند و به سمت در و ادهیپ نی.هردو از ماشانداخت

 .و رضا دییبفرما وانیهردو نگهبان تا کمر خم شدند و همزمان گفتند:سالم جناب ک دی.به در که رسکرد

 پر از سنگ  نینخورد اخر کل زم چیپ شیرضا انداخت تا پا یدستش را دور بازو ایحرف وارد شد در یب

 رسش را باال اورد تا به خانه نگاه کند دهانش از تعجب باز ماند و با تعجب گفت:ر..رضا    ای.دربود

 ارزش نداره.                 یزیمن پچ یبرا یزد و گفت:اره ول یقرصه؟رضا پوزخند 

 مستخدم جوان درا باز    کیرنگ باال رفتند. دیو سف یارشاف ینزدو هردو باهم از پله ها یحرف ایدر

 رسش را تکان داد و وارد  اینره ،حاال برو تو.در ادتیکه زدم  ییارام گفت: حرفا ایدم گوش در کردورضا

 رسش را تکان داد تا  عیفروغ شلوغ بود رضا رس یا یمهامن شهیپشتش وارد شد.مثل هم زیو رضا ن شد

 در گوشه کنار باهم حرف     یو عده ا دندیرقصیرقص م ستیدر پ ی.تعدادوفدیخاطرات ن ادی گرید

 ،طاها بود.طاها کت و     دادیرضا من یکه از  زمان ورودشان نگاهش حس خوب یو تنها کس زدندیم
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   دییبا رس تا اینره.در ادتیخم شد و گفت:قسمت  یرا مرتب کرد و به سمتشان امد رضا کم شلوارش

 دوست  بلند گفت:به سالم رضا خان!پارسال  فیکث ی.طاها با لبخنددیرضا چسب یبه بازو شرتیو ب کرد

 گفت   دیکردو گفت:سالم طااها(طاها را با تاک ادیز یتو؟رضا اخمش را کم ییپاره .کجا ییدمپا امسال

 پاره ام  رس بزنم.تازه   ییهستم که نتونم به دمپا ایدر ریمتوجه شود)کار دارم تازه اونقدر درگ ایدر که

 چو   یمستانه کردوگفت:سالم به نامزد آق رضا تو مهمون یشلوغه ؟هه مگه نه؟طاها خنده ا رستوهم

 توجه   ی.رضا بهینه بابا واقع دمیاالن د یاست ول عهیشا گفتمیبود که رضا نامزد کرده من که م افتاده

 به حرف طاها گفت:فروغ کجاست؟طاها به بار اشاره کردو گفت:اونهاش .               

 انداخت  ریاز خجالت رسش را ز دیغ را در حال خوردن مرشوب درد انگشت طاها را گرفت و فرو رضا

 کرده بود و معلوم بود مست کرده   ونینیاش را ش ییطال یبود موها دهیپوش دیسف یدکلته ا مادرش

 و اورا از پله ها باال     دیحال رضا شد دستش را محکم به سمت پله ها کش یکه متوجه  ای.دراست

 پله را هم رد   نیجوابش را نداد و از پله ها باال رفت.اخر ای؟دریریفت:کجا مارام گ یی.رضا با صدابرد

 رضا را    ی.با دست موهاسایمرتب باشه وا ینامزدم تو مهمون دیبالخند روبه رضا کردو گفت:با کردو

 عاشق دلباخته   لمیو حرکت ف نیکرد و کراواتش را سفت کرد و گفت:خب رضا خان صدا، دورب مرتب
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 و   دهیفروغ را د ایدر دانستیزد.خوب م یپهن زد و رضا لبخند کمرنگ ی.و لبخندمیرشوع کن دیبا رو

 نوازش       ایحرکت و رضا دستش را پشتش گذاشت و ارام در ایجو اورا باال اورده.در رهیتغ یبرا

 که از ترس انجام نداده بود را انجام بدهد.      ییکارها توانستیامروز م کردیمن ی.نقش بازکردیم 

 ارام  اینشسته بود.در دهیبلند و پوش یراهنیپوش با پ کیساده و ش یرفت که دخرت یزیبه سمت م رضا

 و ادامه  دیکش قیعم ینفس نایگفت:ت کردینگاه م شیهامنطور که به روبه رو ه؟رضای:اون دخرت کگفت

 کردو   دییبا رس تا ق؟رضایگفت:رف ینگاهش کردو با نگران ایبود.در قمیکه رف ایتان ی:خواهر دوقولوداد

           یبا کنجاو ایتو پشتم بود.در نی:اهوم،ار همه دردا و مشکالتم خرب داشت و عگفت

   یو گفت:نه به دست دوست پرسش کشته شد.صدا دیکش یپوف ن؟رضای:کجاست؟نکنه قهر کردگفت

 .خواست امرزتشیانداخت و گفت:خداب ریرسش را ز ایان دو برگرداند.دررو به سمت  انیاطراف ایدر یوا

  بایز دیرا د نایرضا.رسش را باال اورد و ت یباعث سکوتش شد:وا یدخرت یرا ادامه بدهد که صدا حرفش

 خانم دوست   ایدلش گرفت و با خود گفت:در ایدر  دیرا در آغوش کش نایرا ول کرد و ت ای.رضا دربود

   یاشاره کردو گفت:بال ازدواج نکرد ایآمد و به در رونیاز آغوش رضا ب نایاست.ت هودهیت بتالش نداره

 با  نای.تامیکردو گفت:سالم!من در یزد و با لبخند غمش را مخف حیمل یلبخند ای.دریتا آس روکن یموند
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 رختو    یب نیچرا ا یخوشگل نیو گفت:دخرت تو به ا دیآمد و اورا در آغوش کش ایبه سمت در لبخند

    فهیبه ضع ینکرد ی:رضا منو معرفناگفتی.تییکردو گفت:الحق که پرو یخنده ا ؟رضایکرد انتخاب

    یرا بامزه باال داد و گفت:خوب کار شیابرو ناینکنم.ت یتورو بهش معرف شهیگفت:مگه م ات؟رضا

 در گوش   ایکه نشستند در نیبودهم یخوشش آمده بود دخرت ساده و مهربان و بامنک نایت ای.دریکرد

   الیناز سایزد و در گوشش گفت:وا یبفهمه .رضا لبخند عیگفت:به مادرت برو نشونم بده که رس رضا

   نجایاز ا یجبه گرفت و گفت:رضا دست به  مرشوب بزن ای؟دریخوریم یزی.چمیریفروغ بعدم شیپ بره

   نایکه ت کردندیکه در حال رقص نگاه م یتیتوجه به او گفت.هر سه ساکت به جمع ی.رضا باشه برمیم

 داد و گفت:تو دست از رس نادر        رونی.رضا نفسش را بادیه مرضا نادر دار یذوق گفت:وا با

   یاونکس دیجون تو بگو ادم با ایو گفت:در کردیکه با پرسش نگاهشان م ایبه سمت در نای؟تیبرنداشت

  دیغمدار گفت:نه نبا ییانداخت و با صدا نایبه رضا و بعد به ت ینگاه ایکه دوست داره ول کنه؟در رو

 ولش کرد.                                             

 اگه    یاون کوهه غروره وحت نایو گفت:ت دیخوش حالتش کش یبه موها یگفت:بفرما.رضا دست نایت

 پس  ینادر نیاگه تو ع نمیبب سایگفت:وا ناینادرم غرور دارم.ت نیمن خودم ع گهیداشته باشه من دوست
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    عیرس ایرا گم کرده بود گاف داده بود در شی.رضا دست و پایش داردوس یگفت ایبه در یجور چه

    نیتحس یدوستش شهاب خان بهم گفت منم حسمو نسبت به رضام گفتم.رضا نگاه قی:از طرگفت

     یو با قد کلیخوش ه یکه مرد دیبگو یزیخواست چ ناینگفت.ت یزیانداخت و چ ایبه در زیآم

 داداش!      نجاست؟سالمیا یک نیو گفت:واو بب ستادیا زیکنار م یمشک یمتوسط و چشم و ابرو 

 و گفت:سالم نادر خان چه خربا واال   دیبلند شد و با خنده کف دستش را به کف دست نادر کوب رضا

 با رضا به کنار    ایو در نایکردو بدون توجه به ت ی.نادر تک خنده ایدکرتم توباش دیشا شمیمن ضمیمر

 !ملهق   ی:به سالمتگفتندیبلند م یبودند و مدام با خنده و صدا ستادهیس که کناربار اپر از پر پیاک

 و دوباره به رضا که با خنده   کردینگاه م تیمتام وجودش را فرا گرفت مدام به جمع یترس ای.درشدند

     کرد؟اویامد ناگهان به خود نگاه کرد.او انجا چه م یاشکش داشت در م کردینگاه م خوردیم الکل

 بد بود چه شد که عاشقش    سشی؟اوکه با ر کردیچه م یدر مهامن سشیساده بود پس با ر یکارمند

 و ماما و بابا برتس.توکه  یاز اعتامد مامان یرتسیخدا من ؟ازیکنیم کاریچ نجایتو ا ایخود گفت:در شد؟با

 خاطر حلقه را در   نیبود به هم امنی.پش دیکش ی؟پوفیکنیم کاریچ نجایا یکردیم یرو نه ایپر نقدریا

 را برداشت  شیمانتو ی.از پشت صندلکردینادر بود و به او توجه من ریدرگ نایگذاشت ت زیم یو رو اورد
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   کردیکه متعجب به او نگاه م دیانداخت و رضا را د یحرکت کرد به بار نگاه یبه سمت در ورود و

 قرص مانند   یدست  تکان داد و با رسعت خواست از خانه  شیبرا عی.رس دهیاشتباه د کریفکر م دیشا

 داشت دستش را ازاد  یشد مطمعن بود رضا است برنگشت و سع دهیکش شیخارج شود که بازو وانیک

 وبا خشم به سمت عقب برگشت و بلند گفت:ومل     دیرسینداشت و زورش به او من یریتاث ی.ولکند

   ای؟دریریم یگفت:چته تو کجا دار یعصب یرا گرفت و با حالت مست ول ایدر ی.رضا هردو بازو کن

   گمیتر کردو گفت:م ظیدهانش گذاشت و گفت:ببند دهنتو حامل بد شد.رضا اخم غل یراجلو دستش

   یرس هیکه  ییرا در رسش انداخت و گفت:خونه.جا شیهم صدا ای؟دریرفتیم یداشت یگورستون کدوم

  دیوسط حرفش پر اینقشمون.در یگفت:ول یتوشن و من از اعتامدشون سواستفاده کردم.رضا عصب آدم

 فت:بگو مرد بگو سکته کرد بگو.                                و گ 

 تو منو تواون   یگفت:احمق وقت ای.دریتو قول داد یخش دار گفت:تو حق جازدن ندار ییبا صدا رضا

        ی.رضا عصبریانتظار نداشته باش منم به فکر تو باشم اصال برو مب یول کرد بهیادم غر همه

     یو ب شعوری.چقدر بیهست یبگم چه آدم بد خوامیم بندمیکالفه گفت:من ای:دهنتو ببند.درگفت

 که خورد حرف در دهانش ماند و متعجب به رضا نگاه کرد  یلیبگم که چقدر آشغ.با س خوامی.میفکر
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  گهیارام و دلخور گفت:دستت درد نکنه آقا رضا د یچشمش پر از اشک شد وبا لحن قهیبعد چند دق و

  خوامیتو گوشم من یو بزن یکه مست کن نهیا بانیکوه پشت ی.هه اگه معندهیکه تنهام رس یبه من زورت

   یکه ب یاعصاب ی.بزار برم به همون ادم خشن و بنمتینب گهی.بزار برم ،بزار برم تا دیبانیپشت نیهمچ

  عیرس اینستم.در ایباز نیکن.من اهل ا یداغون قاط یشم توهم خودتو با همون دخرتا لیتبد  بانیپشت

 فکر      شیپ قهیاز در خارج شد و رضا مات و مبهوت به چند دق عیو رس دیکش رونیرا ب دستش

 بکوبد.وارد باغ   ایرا زد.چطور دلش آمد دستش را به محکم به صورت نرم در ای.اوچکار کرد؟!درکردیم

 .      وفتدیتا ن شدیسنگ ها رد م نیو با دقت داشت از ب یشد و درست حدس زده بود به سخت 

 به او  گرید یبرنگشت.رضا قدم یول ستادیا ای!درسایوا ایکرد و گفت:در یرا ط نشانیب یفاصله  عیرس

 کرده بود.رضا به    سیرا خ ایشد و دستش را گرفت و به سمت خود برگرداند اشک صورت در کینزد

 زده بود را     یلیه سک ییمدام جا یاش شده.خم شد و با ناراحت هیلعنت فرستاد که باعث گر خود

 گذاشت  ایگوشه در یاهلل  ی.رضا لبش را روخوردیرضا رس م یلب ها یرو ای.اشک از چشم دردیبوسیم

 و    دیاو را در آغوش کش یاش شدت گرفت.رضا با کالفگ هیگر ای!ببخش.اشتباه کردم.درزمیگفت:عز و

     ایدر سیو به چشامن خ دیرا بوس ایو اهلل گوش در گهیببخش د ی:نامرد تو که مهربون بودگفت
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 ارام گفت:رضا ومل   یلیکه خ دیرا شن ایدر یصدا دیانداخت ودوباره خم شد و گونه ش را بوس ینگاه

 به رضا نگاه کردو گفت:چرا  یعصب اینرو.تنهام نزار.در ایو گفت:در دیرا بوس ایبزار برم.رضا گردن در کن

     ییبا چشم ها ایکار باعث شد در نیگذاشت و ا ایلب در یرا رو شینزارم؟چرا نر.رضا لبها تنهات

 کردو با عشق        ایحصار صورت در شیخامر رضا نگاه کرد.رضا دستها یبه چشم ها متعجب

 صدا    یو نامفهوم به رضا کرد و ب بیعج ینگاه ایجدا شد و در ای.بعد از چند لحظه از در دیبوسیم

 مطمعن بود چون  ایداد و پشتش حرکت کرد.در رونیکرد سمت داخل ساختامن رضا نفسش را ب حرکت

  ایدستانش حس کرد و گفت:در نیدست رضا را ب یفکر بود که گرم نیرا کرده .در هم نکاریبود ا مست

 رضا انداخت واقعا عاشقش بود   یبه چهره  ینگاه ایاز االن تا ته مهمون ور دلت باشم.در دمیم قول

 فروغ رفتند.فروغ کنار خانم     شیدوباره حلقه را در دست انداخت و با رضا پ ای.دریدر مست یحت

 مردانه و کلفت گفت:فروغ!فروغ   ی.رضا با صدادیخندیبود و بلند بلند م ستادهیو سال خود ا همسن

  ینگاه_؟یشد و به سمتشا امد و گفت:سالم رضا خوب یو رضا جد ایدر دنیسمتشان برگشت و با د به

     یگذاشت و هردو به هم نگاه ایت دردستش را پش ؟رضایاورد هیک نیا_انداخت و گفت ایدر به

 و عشق      ندهیهمرس آ شونیا گنیهم به درخت م نیو گفت:سالم،تو فرض کن خوبم.ا انداختند
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 ات به من رفته.رضا   قهیسل کردمیباال انداخت و گفت:هه قبال فک م یی.فروغ ابروامیو در میهمشگ

  هیمنم اومدم.دردت چ یمهمون امیب ینداشته باش.گفت یمن کار ی قهیشد و گفت:تو به سل نیخشمگ

 باشم  یشد و گفت:هرچ یمن برات مهم بودم که حاال زنم برات مهم باشه؟!فروغ هم برزخ گه؟مگهید

 به بحص گفت:باشه  ونیبخش انیپا یرا گرفت و برا ای.رضا دست در یاحرتاممو نگه دار دیو با مادرتم

 رضا حال    دانستیچون م زدیمن یحرف ایبخش سالن رفتند.در نیگوشه تربه  ای.و با در یو بابا عال تو

 شد و  کیبه او نزد یکم ای.دریزندگ نیداد و گفت:تف تو ا رونیندارد.رضا نفسش را صدا دار ب یخوب

   زیبخش زد و گفت:عز یتسل یلبخند ایانداخت و گفت:جانم؟در ایبه در ی:رضا!رضا کالفه نگاهگفت

 نده.رضا لبخند نصفه    تیاست پس اهم الیکه اون طرف ناز یدونیاعصابتو خورد نکن.خودت م من

   یکجا رفت یریدر م هویشد و گفت:رضا چرا  کیبزند که نادر به انها نزد یزد وخواست حرف یا مهین

   ییصداشام؟نادر با  شیپ امینامزدمو ول کنم ب دیبا تک خنده گفت:نه جان من تو بگو من با تو؟رضا

  یعنیهم زمان دست چپشان را باال اوردند و نادرمشکوک شد و گفت: ایگفت:نامزد؟!رضا و در متعجب

 و    دیبه صورتش کش یکنم.رقا دست یکه باور من ؟منینگفت وانیک یو به خانم و آقا ینامزد کرد تو

   هی نیپرس نامحرم باشه به خاطر هم هی یاش تو خونه  ینید دی: دوست نداشت که خالف عقاگفت
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 دست داد و گفت:به پس شام     ایبا خنده دستش را دراز کردو با در.نادر میخوند تیمحرم غهیص

 خنده   ای.درسته؟درینگاه باش خورهیخودم حدس بزنم.اممم فکنم بهت م سای؟وا هی.اسمت چینامزدش

 تا اونام با    هیبق شیپ میریم ایتکان داد و گفت:خب حاال با در ی.نادر رسامیکرد وگفت:نه من در یا

 نگران به  رضا نگاه کردو رضا کالفه   اینداد.در ایرا به رضا و در یاعرتاض چیه یو اجازه اشنا شن . زنت

  دییرا جلب کند گفت:بچه ها بفرما هیکه نظر بق یبلند طور دیبه بار رس یباال انداخت .نادر وقت شانه

   یو چشامن ییطال ییکه موها یپرس ها با خنده گفتند:به به مبارکه. پرس یرضا با نامزدش.همه  نمیا

  شهیکه سبزه بود گفت:توکه هم ریگید یها؟پرس یبند و آب داد یداشت گفت:اق رضا چجور یقهوها

 کردو گفت:اگه    یتک خنده ا ؟رضایها چرا خودت زود تر از ما رفت یال باقال مینر یکردیم حتینص

     دیرو ول کن زایچ نیحاال امغرورانه گفت: ی.نادر با لبخندنشیریبگ نیکرد دایپ ایدر یبه خوب یزن

  ایهراسان به رضا انداخت و رضا با چشم به در ینگاه ای.در زیمشت بر زیچ هی ایرضا و در یبرا یهاد

 قد کوتاه   یرضا را گرفته بود.نادر از پرس یبود محکم بازو دهیترس ایدر ی.ولستین یزیکه چ فهامند

 وتکا        ایها را گرفت و گفت:نادر در السیاز گ یکیگرفت و طرف اندو گرفت.رضا  السیدوگ
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 دارن.رضا    فیترش زهیسبزه داشت گفت:اا ا پ عروس خانم پاستور یکه پوست ی.هامن پرس خورهیمن

 از تو نظر    یکس نیبه پرس انداخت وپرس در خود جمع شد و رضا با اخم گفت:رشو یوحش ینگاه

 نزد ونادر   یاحرفی.درزینادر ادامه داد:براش رشاب بر .و روبهیزنیو زر م یکنیکه دهنتو باز م خواست

 رضا  هیجذاب بلند گفت:به سالمت یو به دستش داد.نادر با لبخند ختیرشاب ر ایدر یحرف برا یب هم

   یرضا نگاه کردو رضا را مزه مزه کردن محتوا یچشم ریز ای.دری.و همه با هم گفتند به سالمتایدر و

 با ناز به    الیناز ستادندیکه انجا ا یحرف اش احرتام قائل شده.کم یخوشحال بود که برا دید وانشیل

 وبا رس سالم کرد و   دیکش یگفت:سالم رضا جان!رضا پوف یشد و با لبخند حرص کیبه انجا نزد سمت

 .رضا با کردینگاه م الیبا خشم به حرکات ناز ایو در دیرضا کش یبازو یدستش را رو الینگفت.ناز یزیچ

 عشق    هینگاه کردو گفت:ومل کن من االن  الیبه ناز دهیدر یرا تکان داد و با چشامن شیبازو خشم

 عقب رفت و   یبا حرص قدم الیزالو بهم نچسب.ناز نیپس ع شهیتو کم من کاریدارم که با  ا جاودانه

 بود   یاسمش چ دم،امممید نویرا به اخم داد و گفت:ااا تازه ا شیبا منظور جا یلبخند هیاز دوثان بعد

 و      دیشباه.رضا با عربده وسط حرفش پر نیآذره نکنه به خاطر هم هیشب یلیخ نی.رضا اایدر اها

 چقدر هم   یتوجه به دادش ادامه داد:ااا پس حدصم درست بود اخ یب الیناز ی:دهنتو ببند .ولگفت

 پرسها  ی.همه کردینگاه م الیناز یه هارضا و خند یبرفروخته  یگنگ به چهره  ایکپ آذره.در چشاش
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 .رضا رگ گردنش متورم و صورتش رسخ شده بود .به سمت   کردندیبه ان سه نگاه م دهیو ترس نگران

 حروم  ی:دخرته دیغر شیدندان ها نیچسباندش و از ب واریهجوم برد و گردنش را گرفت و به د الیناز

 کبود شده بود که   الیخودم با دستات خفه ات کنم.ناز ای یشیو الل م یریگیاون خفه خون م ای زاده

   دنینفس کش یبه رسفه افتاد و بعد از کم الیو ناز دندیو دوپرس به سمتش رفتند و ارا عقب کش درنا

   کیبه رضا  نزد دهیترس یا افهیبا ق ایاورد و در یرضا صندل یزد و از انجا دور شد و نادر برا یا قهقه

 به رضا انداخت و نفسش   ینگاه ایو با تته پته گفت:ر..رضا خو.رضا خشم گفت:خفه شو لطفا.در شد

    اینشسته بود.در نایرفت که ت یزیحرف به سمت م ی.و بنامیت شیداد و گفت:پ رونیپر حرص ب را

 با تعجب     نای.تختینگفت و اشک نر یزیچ شهیمثل هم ینگفت.ناراحت بود ول یزیو چ نشست

 به اطرافش نگاه    عیرس یشوکه شد ول نایه؟تیآذر ک نایتوجه به سوالش گفت:ت یب ای؟دری:خوبگفت

 با ترس گفت:ببخش   نایتکان داد و ت یمنف یرسش را به نشانه  ایارام گفت:رضا بهت نگفته؟در کردو

  ای.یکالفه بود و عصب ای.درگفتیبهت م خواستیمن حق ندارم بهت بگم اگه خودش م یجون ول ایدر
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 بزند و احوالشان را بپرسد پس به سمت پله ها رفت و  یزنگ ایگرفت به پر میافتاد تصم ایو پر یمامان

 با خنده بعد از دوبوق  برداشت و گفت:به به  ایزنگ زد پر ایارام بهپر یکم ییان باال رفت و در فضا از

 رس درد گفتم به      یچه خوش یزد و گفت:اخ پر یلبخند ای؟در یمهمون گذرهیخانم خوش م ایدر

 تک  ای.درینر یمن مهمون یب یگرفت.تا تو باش راهنتوی:خواهرمن آه من پزد و گفت یقهقه ا ای.پرخدا

 رسفه   ایکه .پر شناسیمیخشن مارو   سیتو که ر ارمتیب تونستمیمن زمنیکردو گفت:خب عز یا خنده

  یبا خشم ای.درمیحساب بش یکه ب گمیکه داشتم رو من یکردو گفت:حاال وللش منم بهت اون خرب یا

 تا    گمیکردو گفت:باشه باشه م یخنده ا ایبزمنت؟پر دیدستم بهت رس یوقت ای یگیگفت:م یمصنوع

   یرسکارش گذاشته است حرص ایپر نکهیاز ا ایبلند زد و در یفقط چند هفته مونده .و قهقه ا کنکورم

 قطع کرد.                    ی.وبدون خدافظزمممیعززز ارمیگفت:من پدرتو درم 

 لکنت گفت:دا..داشتم   ای؟دریکنیم کاریچ نجایت رسش باعث ترسش شد:تو ارضا  از پش یعصب یصدا

 گفتم چرا    دمیرا ماساژ داد و گفت:اون که خودم شن شیها قهی.رضا شقزدمیحر..حرف م ی..تلفنت

 نکردم فقط زنگ زدم.رضا   یبا ترس گفت:به خدا فضول ای؟دریسکته ام بد تیاز عصبان یخواینجا؟میا

 داشت    یمشک یکه در ییو به سمت به ته راهرو دیکش ایداد و دست در رونیرا صدا دار ب نفسش

 و با بغض گفت:رضا منو کجا     شدیمن یبا هراس تالش داشت دستش را ازاد کند ول ایکرد.در حرکت

  هنوز هامن دیکش یقیدورگه گفت:ساکت باش.رضا در اتاق را باز کرد و نفس عم ییبا صدا ؟رضایربیم
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 تخت افتاد و ترسان به رضا نگاه   یرو ایرا سمت تخت هل داد و در ای.دردادیرا م شیچند سال پ یبو

 ...ده   قهی...سه دققهی...دودققهیدق کیداد. هیرس خرد و به در تک نیزم ی.رضا درا بست و روکردیم

    ؟رضایبگ یزیچ یخوایبلند شد و کنار رضا نشست و  سکوت را شکست و گفت:رضا،من ای. درقهیدق

 باعث شد بغض چند    نیو هم دهینشن یکس سال بود که ازدهان نیجمله بود که چند نیهم منتظر

 بعد بادست رسش را  یتعجب کرد ول یکم ایگذاشت.در ایشانه در یاش شکسته شود. رسش را رو ساله

    نیگفت ع یمهمون هیفروغ  شی:چندسال پیمیقد یکرد و رضا  رشوع کرد به باز کردن زخم نوازش

 .منم قبول کردم. فقط به خاطر آذر.بهم وعده داده بود که آذر از  امی.مجبورم کرد که بیمهمون نیهم

 اون فقط نوزده سالش بود.                          ایبرگشته.د..در کایآمر 

  ومدهین یکوش شنوا.تا نوزده سالگ یکه تنها نره ول کردمیارصار م یمن ه کایرفت امر یدوازده سالگ از

 .تا اون  نمیرو بب زمی.از همه مهمونا زودتر اومده بود که آذر رو ،عز .من فقط به خاطر اون اومدمبود

 بود  دهیزانوش پوش یتا رو یاسی راهنیپ هیساعت ده آذر اومد. ای...دریمامان ول گفتمیبه فروغ م روز
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   یحرف زدن ازش اون سوال لعنت کمیو بغلش کردم بعد از  دمیپر دمیهمو د ی.وقتبایز یبود ول ساده

 گفتم غلط    یبرم.منم عصب خوامیاونم گفت اره م کایامر یبر یخوایگفتم:بازم م ی.م..منه لعنتکردم

 اون نظر بدم منم زدم تو    یندارم درمورد زندگ یشد و گفت حق یبره.اونم عصب زارمیو من من کنهیم

 ت و از اون  انداخ دهیرسخ کردم؟اون بهم نگاه در  دشویسف یمن گناهکارم  اچر گونه  ای.د..درگوشش

 گرفتم.باهام قهر کرد و رفت از پله ها باال از    ادیهم من.من از اون  یکه هم تو بلد یوحش ینگاها

 پله ها.                                           نیهم 

 هنوز رس  یافتاده بود ول هیهم به گر ایو در ختیریاشک م زدوینکردم.رضا بلند عربده م یتوجه بهش

 از پله ها باال     مونی.پشدمشیتا بعد از رفنت مهمونا ند ای.رضا ادامه داد:د..دردادیرا نوازش م رضا

 و برهنه  هوشیاونو ب ایباز کردم و در شوی.رضا بلند شد و به تخت اشاره کردو گفت:در اتاق لعنتاومدم

 صورتش پخش شده بود .بلند عربده   یاش رو یبود و رژ صورت واری.ر...رنگش رنگ ددمیتخت د یرو

 کوچولوم    یابج ایآذر نوزده سالش بود.در ایاون آذر کوچولو مرده بود.در ایاون مرده بود.در ای:درزد

 بلند شد و اورا    ایو گفت:لعنت بهت لعنت بهت.در دی...بهش..بلند باداد و اشک در رسش کوببهش

    چیه دیکس نفهم چیه یزد ول غیج یآذر کل ایت:درآرام تر گف ای.رضا در آغوش دردیکش یدرآغوش

 اسمشم        گهی.گفت دمیرو بباز یزندگ دیما نبا ی.فروغ به اصطالح مادرگفت آذر مرد ولکس

 بده که با اعرتاضات من منرصفش شد.مادرم شد فروغ و   ونیدکوراس ری.خواست اتاقشو کال تغ میارین
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 کنم و بکشمش و بعد خودمو  دایاون آدم رو پ خوامیاتاق شکنجه گاه شد.فقط م نیخونه و ا نیا برام

 رضا را از خود جدا کرد و گفت:رضا چرا حس گناه    ای.درشمیراحت م فیکث یایدن نیو از ا کشمیم

 توجه  گفت:بهمن خان     یانداخت وب نییمتجاوز با احساس گناه کنه.رضا رسش را پا ؟اونیکنیم

 که   یکارو نکرده بودم.تنها کس نیا من یمن خواهرمو کشتم من..ول کردی...فک مگمی..بابامو موانیک

 بهرت از شهاب.اون به خاطر  یدوستم بود حت نیهم مرد.بهرت ایتان یول ایبود.در ایبود تان اورمیروزا  اون

 کارو من با  نین..نکنه ا ایو ترس نگاه کردو گفت:د..در یبا نگران ایدر یبه چهره  یکشته شد.کم دورغ

 رضا نگاه کردو      ی دهیدستش را حصار صورت رضاکردو به چشامن ترس ایرضا .در ییکردم.وا آذر

  یزیبه تو نداره.رضا چ یربط چیمسئله ه نیا یتوهمه توئه.تو عاشق خواهرت بود نی:نه رضا نه.اگفت

 من خودتو ناراحت نکن  زیرضا کرد و گفت:عز یآشفته  یدستش را در موها یبا مهربان ایو در نگفت

 توجه به    ی.رضا نگران و بگهیدو ساعته د یکیتا  شهیمتوم م زینه فک نکن .همه چخو نیبه ا گهید

      عیرس ایبشه.در تیزیخوام چ یمن من ادیم یکیاالن  نییپا میبر عیرس ایب ایگفت:در ایدر حرف
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      نییرا گرفته و از پله ها پا ایاز اتاق باهم خارج شدند و رضا دست در عی:باشه باشه.و رسگفت

 جشد پدر و مادرش را   ایرضا بود.در یشانه ها یبرو یغم نیهمچ کیکه  کردیفکرش را من ای.درربدیم

 آذر     یرا جا ایپر کردیتجسم م یوقت یکرد بد تر از اون صحنه وجود ندارد.ول یبود وفک م دهید

 .چرا؟                                  شدیم خیبدنش س یموها 

 بگذراند.    یرا با خنده و شاد یاوج جوان یسال ها توانستینوزده سالش بود و م ایهم مانند پر آذر

     ی.ساعت به کندکردندیبه دخرت بچه ها هم رحم من یشده بودند و حت صیحر نقدریمرد ها ا چرا

   ینداشت.هردو در گوشه ا یهم حال متصاعد ایعمر بود در کیرضا  یبرا قهیدق کیهر  گذشتیم

 مستانه به سمتشان امد و گفت:رضا اون     ی.طاها با خنده هاکردندینگاه م تیجمعو به  نشسته

 رضا را گرفت و   یاز ترس طاها محکم بازو ای.درمیدور برقص هیباهاش  میبهمون قرض بده بر نامزدتو

 که به تو قرض بدم   ستیگفت:زنم پول ن یعصب ییزد و با صدا یبه دسته مبل مشت تیاز عصبان رضا

 که  ییکه تو هیچ نیپرمعنا زدو با طعنه گفت:بب یبزن به چاک تا آسفالتت نکردم.طاها نگاه عیرس پس

 کردو جوابش را نداد و طاها ادامه داد:اهان داشت   یرو ارضا کرده.رضا اخم  یشدیارضا من چکسیه با

 باهات      ادیم ایصبح بهمن خان از انتال یمبون نجایا دیفروغ گفت بگم که امشب با رفتیم ادمی

 .طاها با پوزخند گفت:محض اطالع  امیدوباره م رسونمیرو م ایو گفت:باشه در دیکش ی.رضا پوفکارداره

 هراسان رضا کالفه به طاها نگاه انداختند.                  ای.دریگفت با زنت مبون 
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 که    یتخت یخالفه قانونامه.رضا از رو نیا شهی:نه منگفتیلب م ریو ز رفتیدر اتاق مدام راه م ایدر

 تالش کرد از آغوشش   ایو در دیتخت خوابش بود بلند شد و ارام  ااور در آغوش کش شیسال پ نیچند

   کتاتورهید یلیبرات بکنم چون بهمن خ یکار تونمیو من من بری  شهیرضا ارام گفت:من یشود ول خارج

 که سه برابره    کننیم ول آنلویشبا سه  تا سگ ش اطیچون تو ح رونیب میشب بزن میتونیمن نکهیا دوم

 داره و به احتامل    نیچون همه اتاقا دورب میتخت بخواب هی یباهم رو دیبا نکهیو در اخر هم ا منه

 جلوه داده  یعیکه طب نیا ی.حاال هم براکنهیچک م هیمطمعن شه رابطوم واقع نکهیا یفروغ برا ادیز

 رضا       یشده  غهیصورت صاف و سه ت یرارو شیکردو لب ها یاخم ایلپمو بوس کن.در بشه

    ایخوشگلتو باز کنم.در یبزار موها یصندل نیا یرو نیبش ایزد و گفت:حاال ب ی.رضا لبخندگذاشت

  یبوسه  گفت،مانندیاراده م یحرف ها را ب نیا یکرده بود رضا هم خودش تعجب کرده بود ول تعجب

 داشت ان حس جوانه    یباز سع ی.ولخوابدیامشب کنارش م ای.در ته دلش خوشحال بود که درامروز

 در صورتش جان     ینگاه مهربان رضا لبخند دنیاز د ایبود .در فیح ایبسوزاند. در شهیرا از ر زده
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 را   ایبور در یرا باز و موها رهاینشست.رضا ارام و بادقت تک تکه گ نهیمقابل آ یصندل یو رو گرفت

 گفت:                                     با برس شانه کردوارام 

                              ؟یستیمست جامت مست جام ک یجهان یا 

                                ؟یستیمتاشا گاه شب ،ماه  متام  ک یا 

 تو اند                                 یسویعاشقان افتادگان دام گ 

                                ؟یستیدام ک یآهو کمند انداز!خود یا 

 تو اند                               یزبان نیریبلبالن رس مست از ش 

                           ؟یستیسخن!مست از کالم ک نیریش یتو خود ا 

                                کشمیاز آن پرستو م امیپ کیانتظار از  

                                 ؟یستیک امیپرستو!چشم در راه پ یا 

                              بیشعرت شد حب یاو که مات فاعالتن ها 
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                                ؟یستیتو خودت مات لبان لعل فام ک 

 

 به چشمات قسم                                         

 کانال تلگرام رمانکده                                       

                             

 آذر    ایدر یمطمعن بود.اورا به جا یشعر منظورش به او باشد ول نیا یدوست داشت همه   ایدر 

 و    دیرا بوس ایدر یبرد ارام رسشانه  یرا به طرف شیفکر بود که رضاهمه موها نیدر هم ای.درندیبیم

 که کرده فک      ییخواست به کار ها یدور شد من ایاز در یداخت.کمان یآجر پز یدر کوره  اورا

 رس در گم      ایحموم.در رمیمنم م یریزنگ بزن بگو من ایعوض شدن جو گفت:تو به پر ی.براکند

  یبا اکراه باشه ا ای.درشهیمهدخت خانم نگران م یاونجور ایو گفت:در دیکش یرضا.رضا پوف ی:ولگفت

 کرده بود که فرهود پرس قولدور  هیحامم گر نیافتاد که چقدر در ا یکودک ایو رضا به حامم رفت. گفت

 چرا بچه دار   ی.اونبود. مادرش به راستدیبه مادرش بگو خواستیو هر بار م زدیاورا کتک م کالسشان

     یاطرات بدوش خ ریکه ز قهیاصال حواسش به او نبود.به آذر نبود؟بعد از چهلو پنج دق یوقت شد

 امد.در   رونیدور کمرش از حامم ب یاز اب که مادرش بود دل کند و با حوله ا کردیرا دوره م خودش
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 تخت خوابش     یرو  یمهامن یصورت راهنیبا هامن پ دیرا د ایکه در کردیرا خشک م شیموها نهیا

 که در دهانش    ییباال رسش رفت .موها یلبش جا خوش کردو با مهربان یناخداگاه رو ی.لبخندبرده

 وبه سمت کمد رفت   دیرا بوس ایدر یبسته  یبود را در اورد و پشت گوشش گذاشت و پلک ها رفته

    یبلوز شلوار راحت ایدر یبرا شیلباس ها نیو به اتاق آذر رفت و از ب دیپوش داسیآد یورزش شلوار

 گفت:مهدخت جون برو   یبا خوابالودگ ای!دراخانمیجان!در ایرفت و ارام گفت:در ایوباال رس ودر اورد

 !من     ه؟یگفت:مهدخت ک زدیکه خنده درش موج م ییرسکار.رضا با صدا رمیم هید قهیپنج دق من

 چه برسه    شناسمیبابا من االن خودمم من هید هیدستش را در هوا تکان داد و گفت:رضا ک ای.دررضام

 با   ایبا خنده گفت:رضاااا.در ؟رضاییک یمشکوک گفت:گفت یمکث به خود امد وبا حالت ی.بعد کمرضا

 گرفت و  ایخوابش برد.رضا لباس ها را سمت در یآمد بعد از متاس از خستگ ادشینشست و تازه  شوک

 حد خم کردو  نیرضا افتاد و رسش را تا آخر هیتازه چشمش به بدن عضل ای:لباس آذر بود بپوش.درگفت

 با  ایمن معذبم.در یاونجور یگفت:ول طنتیمعذبم.رضا با ش یطور نیبپوش من ا رشتیت هی:برو گفت

 گفت و   یارام گفت:جون دوست دخرتات.رضا نوچ ییگفت:رضا حرصم نده.بروبپوش.و با صدا خشم

 و رسش را باال اورد و رضا را درحال   دینشن یی.صداایکرده باشد گفت:جون در یفکر نکهیبدون ا ایدر
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 پاشو لباستو عوض    رونیکرده بود رضا با خنده گفت:چشات زد از کاسه ب .تعجبدید یرکاب دنیپوش

 به خود نگاه کرد و در دل   نهیرفت تا او راحت لباسش را عوض کند.در آ یی.و خودش به دستشوکن

 نکنه   نی؟چرا؟ای؟کینگرفت.ادامه داد:چجور ی؟جوابی:رضا تو چشامم نگاه کن.تو واقعا دل بستگفت

 پاکه.دستش را پر از آب کردو به صورتش  ایل خودت به درک دل اون نشکنه؟رضا درباشه؟رضا د هوس

 هراسان به  ایکه زد در یبلند تر:نهه.دوباره و با داد گفت:نهههه.با داد یکمیو گفت:نه.دوباره و  دیپاچ

 داد و   رونیرضا؟رضا نفس اش را با فوت ب یرفت و به آن رضبه زد و گفت:خوب ییدر دستشو سمت

 انداخت و دوست    ایبه صورت در یآمد و نگاه رونیب ییمکث از دستشو ی:اره.و بعد از کمفتگ

  یتنها به لبخند یخودش پاک باشم.ول نیخوام ع یغلط کردم زمانو بزن عقب م ایداد بزند :خدا داشت

  یکه رو ینفت یو آب دیاتاق سف نیزایو به اتاق نگاه انداخت.د دیتخت دراز کش یبسنده کرد و رو تلخ

 رس  شیکه نادر برا گشتیبر م ییکه همه اش به چاقو یو کنده کار  یپر بود از فرو رفتگ شیها وارید

 اول به کالس بکس و در     زیکن.اون یخال وارید یو گفت:عقده ات رو رو دیخر یپانزده سالگ تولد

     یم واریاگر کار ساز نبود با چاقو به جان د زدیمشت و لگد م واریاول به درو د تیعصبان هنگام
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 به کانادا رفت و دو   یپزشک یدر رشته  لیتحص یبود.چند سال بعد برا یخوب ی.نادر پرس عمه  افتاد

 به   دشیشد یدانست.آن هم عالقه  یکس جز خودش من چیکه ه یلیبرگشت به خاطر دل شیپ سال

 از او درخواست رقص کند چه برسد به ابراز عشق و از دور فقط نظاره   دادیغرورش اجازه من ی.ولنایت

 است  ررسشیز یکه دست دیرا کنار خودش د ایکه در کردینگاه م واریبود.رضا به درو د شیها ییبایز گر

 و به او زل زده است.معلوم بود در فکر است.رضا دستش   کشدیلبش را م یگوشه  گرشیبا دست د و

 هوم؟ادامه داد:تا به    دنی!با شنایبرداشت و هامنطور که به سقف زل زده بود گفت:دررس  ریاز ز را

 و به سقف زل زد و گفت: تو بگو   دیامده بود مانند او خواب رونیکه از فکر ب ای؟دریعاشق شد حال

 به بغل     ایاره.در دینه...شا دی..شا دونمیداد و گفت:من رونیمانند آه نفسش را ب ؟رضای.تو شد اول

        دیکش ایصورت در یو انگشت اشاره اش را رو دیو گفت:منم.رضا هم به بغل خواب دیخواب

 هم که مست خواب بود   ایم؟دریبا لبخند گفت:بله؟رضا هم لبخند زد و گفت:بخواب ای.درای:دروگفت

 ه داد.با درد وقفه ادام یتا چند ساعت ب شینگفت و رضا هم به نوازش ها یزیبسته شد و چ چشمش

 چپ و  یبود.و دستان یمشک یسبزه با رکاب یپوست یچشمش را باز کرد و چشامنش در چندسانت گردن

 خواب آلود و دورگه     ییرضا با صدا یوول خورد ول یرسش بود.کم یرو یصورتش و چانه ا راست

    یرسخ شده اند پس سع شیحس کرد گونه ها ایبه رسش زد و در یبخواب.و بوسه ا زمنی: عزگفت
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 لت نکشد و تالش کرد تا حصار دستان رضا را باز کند.رضا باز   خجا نیاز ا سرتیکند که ب یتا کار کرد

  ی جهینت یب یتالش ها دنیرا باز کردو از د یکیمکث آن  یچشم و بعد از کم کیدرهم اول  یصورت

 برم.رضا    خوامیرسش را با حرص باال گرفت و با اخم گفت:کوفت ومل کن م ایخنده اش گرفت.در ایدر

   افهیبرو.و چشامنش را بست و با لبخند ق یبر یتونیاگه م ادیزد و گفت:من خوابم م طونیش یلبخند

 و نفسش    خوردیبه صورتش م یگرم کس یمکث حس کرد نفس ها یتجسم کرد.بعد از کم ایدر ی

 را     اینجوا وار در یداشت خودش را به خواب بزند.که صدا یسمت گردنش بود و او سع میمستق

   یداشت نفسش منظم باشد ول یو سع دادیهم فشار م ی.رضا پلکش را روی:رضا گرمته؟اخه داغدیشن

 کالفه      یی.رضا با صداخوابمی:باشه پس منم م دیرا دور کمرش حس کرد وشن یدست ی.گرمشدیمن

 چرا؟رضا نفس اش را صدا دار   یرضا گذاشت و گفت:چ ی نهیس یرسش را رو ای:بهم بگو چرا؟درگفت

   یجواب یمکث کردو وقت ی.کمیشناسی..توکه منو م؟تویکنیکارا رو م نیا یداد و گفت:چرا دار رونیب

 از او جدا شد با خنده    ایدر هیاز ثان یو در کرس دیدستش را به صورت کالفه به صورتش مال دینشن
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 درشت شده  یدستت در برم.رضا نشست و اول با چشامن ریآقا رضا تونستم از ز یدیآها د سسی:گفت

 تخت بلند شد و به حامم      یمکث با اخم به اونگاه کردو گفت:واقعا که.و از رو یبعد از کم و

   یشوخ کینکرده بود فقط  یشد.اوکه کار بد رهیخنده اش را خورد و به در بسته حامم خ ای.دررفت

 شده؟ دوباره   یعصبنقدریچرا ا دانستیداد.من رونیرفت و با حرص نفسش را ب خیدوش آب  ری..زبود

 اش زد و تالش کرد که به درد     نهیبه رساغش امد.با مشت به س یلعنت ی نهیس یدرد قفسه  هامن

   رونیکارش شود.از حامم ب یبرخورد کند تا متوجه  نیرس سنگ ایبا در یگرفت کم مینکند.تصم یتوج

 برداشت و تن کرد  یرشتیت دویبرداشت وپوش ینیاز داخل کمد شلوارج ایو بدون نگاه کردن به در امد

 چه کرده       ایعشق با در نیبغض کرده بود.واقعا ا ایاز اتاق خارج در ایبه در ینگاه چیه یب و

 خودش را جمع جور  یکم دیکارا رضا فقط به او عادت کرد.با نیبا ا یرا خورد کرده بود ول بود؟غرورش

 انداخت به   یم نیکه در فروگاه طن یخامن ی!.با صداکردیم میمعامرت  غرورش را تر یکم دیبا کردیم 

 بلند شد و   شی.آرام از جاندیبار مراجعه فرما لیبه بخش تحو یآمد:مسافران پرواز...به مقصد دب خود

 بار حرکت کرد.از بعد آن   لیبه سمت بخش تحو دیفرودگاه نگاه انداخت و نا ام یبه ورود گهید بار

   ایجناب مهندس  گفتیم ای خواندیرا من گرنامشید ایشده بودند.در نیبا هم رس سنگ گرید ییکزا روز

  یناراحت بودند ول ینیرس سنگ نیمنش.هردو از ا رانی:خانم اگفتیو...رضا هم بالجبار م وانیک جناب

   اینگفتند.رضا از در یزیچ شانیاز ترس رفتارها یهم شک کرده بودند ول باینبود.شهاب و فر یا چاره
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 مخالفت    نیتوجه به ا یرضا ب یرا رد کرد ول شنهادشیپ ایدر یول دیایب یبود که با او به دب خواسته

 را به او داد گفت سه شنبه شب در فرودگاه منتظرش است.نفسش را با  طیگرفته بود و بل طیاو بل یبرا

   ایلحظه اسمش را از دهان در نیحاال در هم نیبار از خدا خواست که هم نیاول یداد و برا رونیب آه

 دگرگون به پشت    یاز پشت رسش گفت: رضا!رضا با حال ییه صدابشنود.ک یو پسوند شوندیپ بدون

 دندان منا از ذوق اورا در آغوش   یکرم و لبخند یو شال دیسف ییبا مانتو ایدر دنیشرس برگشت و با د 

 فرد از  نیدر ذهنش دور تر شهیخواسته اش را براورده کرده.هم عیرس نقدریخدا ا شدیباورش من دیکش

 با او رس جنگ      شهی.و همدانستیاش م یزندگ عید.اوخدا را مقرص متام وقا یدیخودش را م خدا

 با خنده گفت:رضا ومل  ایجوابش را داده.در یسخت بکد خداباز هم با مهربان شیبرا یداشت.باورش کم 

 اسپند رو    نیچند روز ع نیمنو ا یخواستیکوفت فقط م یخوشحال گفت: ا ییزشته.رضا با صدا کن

  یباشم که پروژه  یمن عمرا ادم نکهیکردو گفت:ناز کردم اوال .بعدش ا یزیر یخنده  ای.دریکن شیآت
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      یمنش باشه.رضا خنده ا رانیا ایاسم معامرش در یرو از دست بدم مخصوصا وقت یتوپ نیا به

 هم خوشحال   ای.درمییبدو یتا دب دی.بعد بادهینپر امیتا هواپ میبر ای.حاال بگهید یی:بچه پروکردوگفت

   یدونیم انایکج گفت:اح یو گفت:بله؟رضا با لبخند ستادیرضا ا یمصلحت یحرکت کرد و با رسفه  جلو

 ماه  هیسفره  هی یچمدونت برا نیا یکن یکردو رضا گفت:بعد حس من دییبا رس تا ای!دره؟یسفر کار که

 .رضا خنده  یکنیچرا سفسته م بگو یاریب یخوایکالفه نگاهش کردو گفت:رضاخان اگه من ای.درهیحیتفر

     شیمدت برا نیخوشحال بود.ا  ایبار برد.در لیبه سمت تحو ایرا خورد و چمدان خود و در هش

   میغرورش را ترم دیبا گهیو از طرف د کردیرسکوب م دیطرفه را با کیطرف عشق  کیبود.از  افتضاح

 اورا  یوقت یجگرش اتش گرفت ول دهیرضا  افرسده و خم دنیاورا به فرودگاه اورد با د بایفر ی.وقتکردیم

 جوانه    یدورنش به چه شتاب یآوارها ریکه رسکوب کرده بود از ز یحس کرد عشق دیآغوش کش در

 و   دیکش یقینفس عم ایشدند.در امیهردو سوار هواپ طی.بعد چک کردن پاسپورت و چک کردن بلزد

 و گفت:با    دیکش یآه ای؟دریاومد یباک یگفت:راست عیباز دمش را خارج کند که رضا رس خواست

 ارصار کرد که   بایبا اخم  جواب داد:آقا رضا محض اطالع فر ای.رضا کالفه گفت:با اون چرا حاال؟دربایفر

  ای.و هردو ساکت به نکات مهامن دار گوش دادند.رضا حواصش به دربیلب گفت:چه عج ری.رضا زامیب

 بدرقه ات؟رضا هامن طور که   ومدیابش را باز کرد و گفت:چرا شهاب ن یبطر ایبه رضا بود .در ایدر و

  ی!دعوا؟اخه چراا؟!رضا ب؟یبا شوک گفت:چ ای.درمیگفت:باهم دعوا کرد گذاشتیپا م یتابش را رو لب

 کالفه رس رضا را به     ایگفت:چون بهم تهمت زد و منم زدمش.در کردیرا چک م شیها لیمیا الیخ
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 زد که تو  نویزد...ا نویو گفت:بهم تهمت ا دیکش یخود چرخاند و گفت:واضح حرف بزن.رضا پوف سمت

 کارو با دوست     نیباشم ا وونیرسوندم.منم بهش گفت من هر چقدر ح بیمن بهت آس یمهمون

 پتک به رسش    نیآخر رضا ع یجمله ها نیا ای.درییایو بهش گفتم تو برام مثل تان کنمیمن میمیصم

 به رفنت به     یلیم چیوز هتخت بلند شد و امر ی...از رویدیام چیمنانده .ه یدیام چیکه ه خوردیم 

 رفت و صورتش را      ییهندسه داشت.به دستشو یجمع بند رفتیم دیبا یرا نداشت.ول مدرسه

 از دست مدرسه خالص و مهر بچه بودنش برداشته       گرید یهفته  کیتا  شدی.باورش منشست

    ریز شهیرا مثل هم شیو  موها دیحرف بزند.لباسش را پوش توانستیراحت با کامران م گری.دشودیم

 زد.در مدرسه درس  رونیزد.کوله اش را برداشت.از خانه ب شیبه مو یپارچه ا یباز گذاشت و تل مقنعه

 .در شدیآمد و باعث طراوتش م یم یخنک می.نسرفتیبه مدرسه م یجمع بند یاو برا ینبود ول یدادن
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   ایبود و پر فیضع اریبس شیدا.صدا: تورو خگفتیکه مدام م دیرا شن نیریش یمدرسه صدا  هیکینزد

 مدرسه    کینزد یرا در کوچه  نیریور آن ور را نگاه کرد تا در آخر ش نیا یاز کجاست.کم دیفهمیمن

 و مدام به فرد پشت خط       شدیم یجار نیریش یگوش  واشک از گونه  یاش بر رو لی.موبادید

  ایجدول نشست و به هق هق افتاد.پر یقطع کرد و رو هی:تورو خدا...باشه...باشه.بعد چند ثانگفتیم

   یصدا دنیبا شن نیری!شنیریو گفت:ش ستادیو به سمتش رفت.پشتش ا دیرا در هم کش شیها اخم

   انهیهم م نیریو ش دادیرا نوازش م نیریآرام پشت ش ای.پردیبلند شد و اورا در آغوش کش عیرس ایپر

 تو چشم مامان بابا نگاه    تونمیمن گهیآبرو شدم.د یب یدی.بدبخت شدم.دیدی:دگفتیم شیها هیگر

 با     نیریشده؟ش یچ نمیاورا از خود جدا کردو گفت:بگو بب ای.پرادیشهاب از من بدش م گهی.دکنم

 و     دیبا خشم  وسط حرفش پر ای.پرریمدرسه د میاشکش را پاک کردو گفت:ول کن فعال بر مقنعه

    ایوسط حرفش و گفت:نه نه.پر  دیپر نیری.نکنه بهت.شی:احمق مدرسه به درک فعال تو مهمگفت

 نه     یگفت:وا عیرس نیریما اونجا راحت حرفتو بزن.ش یخونه  میبر ایگفت:پس بگو.اصال ب عیرس

  ی.و کوله میبر ای.حاال هم بخوابهیتا ساعت دوازده م یکالفه گفت:مامان ایخانم اونجاست.پر مهدخت

 چگونه به پدر  کردیفکر م نیریرا به طرف اش گرفت و  حرکت کرد.کل راه هردو ساکت بودند.ش نیریش

      قیاالچ یشدند و باهم رو اطیکه چه شده است.وارد ح کردیفکر م نیبه ا ای.و پردیبگو مادرش

 داد و  رشوع کرد:چند روز  رونیرا به خود  اورد و نفسش را صدا دار ب نیریش"خب"با گفنت  ای.پرنشستند

 برگشتم شهاب داشت    ییرستوران.بعد از غذا من رفتم دستشو میو شهاب باهم  رفت یمنو شاد شیپ

  رونیزدم از رستوران ب عی.منم رسزدیداشت حرف م یداشت تلفن رونیهم ب یشاد کردویحساب م پولو
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  یول میرستوران رو گشت میفرداش رفت مینکرد دایپ میگشت میدنبال گوش یخونه هرچ میکه برگشت شب

 پرسه    هیمن زنگ زدن. یشهاب از شامره  هیبه گوش یکارتو بسوزونم ول میگرفتم برم س می.تصمنبود

  یو پرسه گوش میرفت یشده.با شاد دایپ میگوش نکهیکرده .منم خوشحال بودم از ا دایگوشو پ نیا گفت

  خوادیزنگ زدو گفت:عکسامو داره وهمه رو با فتوشاپ م یکیبهمون داد.دو روز بعد از اون ماجرا  رو

 به حسابش.منم از   زمیالتامس کردم اونم گفت:ششصد تومن بر لیمختلف.من ک  یتو صفحه ها بزاره

 .چند بار باج گرفت بار  زارهیبگم عکسارو م یبراش.بهم گفت اگه به کس ختمیکارت بابا کش رفتم و ر 

    یواقع انگار یپر یاز عکسا رو فرستاد .وا یکیاونم  یگیگفتم اصال از کجا معلومه که راست م اخر

 پول   میو ن ونیلیم هیمکث کرد و گفت:تا امروز صبح زنگ زد گفت  یرا گرفت کم شی.بغض گلوبود
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  یلیما خ یخانواده  یرفتت باش.پر ی.من واقعا نداشتم بهش گفتم اونم گفت پس به فکر آبروخوادیم

      یهرکار یبکند.ول توانستیم یبه فکر رفته بود.چه کمک ای.عمرا حرف منو باور کنن.پرنیرتیغ

 بازگفت:اهان    شیبه رسش خطور کرد با ن فکری.ناگهان  دادیانجام م عیرس دیانجام دهد با خواستیم

 پرهام درموردم فکر بد    خوامیگفت:نه نه نه من یبا نگران عیرس نیری.شکنهی.پرهام کمکمون مگرفتم

 با اکراه گفت:خب که  نیری.شمیکنیم فیرپک و پهن زدو گفت:کل ماجرا رو براش تع یلبخند ای.پرکنه

      تیتا شکا کنهی.اون کمک مکنهیفتا کار م سیمغرورانه گفت:شوهر خاله ام تو پل ایبشه؟پر یچ

 بود که پرهام حال  ینگفت از ته دل ناراض یزیچ نیری. شنجایا ادیبگم بهش ب نکهیا مونهی.فقط ممیکن

       ینیزم بیدنبال نام پوره س لشیبه داخل خانه رفتو در موبا عیرس ای.پرفهمدیماجرا را م همه

 پرهام در گوشش    یدورگه  یبوق صدا هیشام ره را گرفت و بعد از  عی.بعد از چند لحظه رسگشت

 اومده.پرهام با حالت خسته گفت:به  شیمشکل پ هیما  یخونه  ایگفت:پرهام ب عیرس ای:هوم؟پردیچیپ

 آن  انیم یبود که حس افتهیمدت در نی.در انهیریگفت:مشکل ش عیرس ایه پر.خواست ادامه دهد کمن

 خنده اش   ایو نگرانش آمد:چش شده؟پر یعصب یو بعد صدا نیافتادن پرهام بر زم ی.اول صدادوست

   ایقطع کرد.پر عی.و رسیچرت گفته باش دوارمیشد و  گفت:ام ی.پرهوم جدیفهمیم ایخورد و گفت:ب را

 گرفت  میبود.ناخداگاه تصم کاریساعت در دفرت معالمن ب نیا شهیانداخت کامران هم یساعت نگاه به

 حک شده در ذهنش   یرا در دست جا به جا کردو شامره  لیکامران زنگ بزند.بدون اراده اش موبا به

 : کامران شمس     دیرا طراوت بخش ایروح پر  نشیدلنش یگرفت.بعد از چند بوق براداشت و آوا را

  تیاز کامران شکا ای کندیمطلع ش دو باز شامره عوض م ایاگر در دانستیهل کرده بود من ایپر د؟ییمابفر
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 نه    ایداده  صیدرست تشخ ایکه آ دیزد وگفت:س..سالم.کامران با شک و ترد ایدل به در یول کندیم
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      ی.کامران متعجب به صفحه یآب دهانش را قورت داد و گفت:کامران منم...پر ای:سالم.پرگفت

 .بعد از    شنودیرا م فشیدخرتان و ظر یبعد از چند وقت صدا شدی.باورش منکردینگاه م لشیموبا

 فدات .فرشته کوچولو دمل برات تنگ شده   یامد با  ذوق گفت:آخ کام رونیکه از شوک ب یمدت گذشت

 ؟کامران    یی.کجاشدیمن یزد و گفت:منم دمل برات تنگ شده بود ول یاز رس آسودگ یالبخندی.پربود

 هم   ایزد.پر یو در آخر قهقه ا دمیکشیحرف م الیزبون ل ریبودم داشتم از ز ییگفت:رس بازجو عیرس

 و گفت:اره    دیکش یشد و پوف یجد ی.کامران کممیشیراحت م گهیمدت د هی یو گفت:کام دیخند

 .با مشت   دیدخن زیلپش رسخ شد و ر ایبخت.پر یرس خونه  میریم کنمیعقدت م امی.ممیشیم خالص
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 پرهام باعث      ی دهیکالفه و ژول ی افهیآن را باز کرد ق دیبه سمت در دو خوردیکه به در م ییها

  یمعطل یبودند داد و ب نکیع ی شهیکه پشت ش یعسل یاش شد.پرهام نگاهش را به دو گو یدلگرم

 خود را  نیریتو که حالت خوبه.ش ارمیرو در م یرا بغل  کرد و گفت:من پدر پر یزندگ ینیری،ش نیریش

 است.پرهام  ابروان را به هم گره زد و     گهید زیچ هیاورد و گفت:نه مشکلم  رونیآغوش پرهام ب از

 را گرفت و گفت:مشکلم رس آبرومه پرهام.به دادم       شیگلو یبغض نیریه؟شی:مشکلت چگفت

   یکه صدا دیبگو یزیدهان باز کرد چ نیریشده؟ش یچ نمیکردو گفت:آبرو؟بگو بب ی.پرهام اخمبرس

 کنار حوض نشست و به کل   نیریبا ش ن؟پرهامیتو چرا دم در ادیبه پرهام بگو ب نیریمانع شد:ش ایپر

 گفت:چرا به  نیخشمگ ییتنفسش معلوم بود.با صدا یموضوع از رو نیبود و ا یگوش داد .عصب ماجرا

  رتشونیاونا کردن غ دم،پرهامیپاک کردو گفت:ترسچشمش را  یگوشه  نیری؟شیمامانت نگفت ای بابات

    یزد و از جا بلند شد و گفت:خب...ول شیبه پا ی.پرهام مشتزاشنتیزندم من یفهمیاگه  دنم یدید رو

   یایب میپرهام به تو گفت ییزد و گفت:وا شیشانیبا کف دست به پ ای.پرکنهیاونا بهرت از ما کار م عقل

 در هوازد و      یبود بشکن افتهی.پرهام که انگار تاره درمیریباهم از شوهر خاله کمک بگ میبر که

 ادامه    ای.و روبه پرربهیزمان م کمی یول یدیزنگ بزن بگو پولو م ی:آهان!پس االن به اون عوضگفت

 امال متشنج   را به دست پرهام داد.فضا ک لیحرف موبا یب ایبده من زنگ بزنم به بابا.پر لتوی:موباداد

 پرهام حرف پدرش را  شانیمکامله ها دنیموضوع بودند.بعد از به امتام رس نیو هر سه در تالطم ا بود

   یفقط بغض کرده بود و پرهام مدام دلدار نیریرا به منزل خودش بربد.در راه ش  نیریکرد که ش اعالم

 پدر  یرا با خود نربدند .آن هم به خاطر پافشار اینداشت.پر نیریش تیدر وضع یریتاث چیه ی.ولدادیم
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 و شهال هرچه   کریدم  یمدام در خانه ناآرام ایحالش بد شود.پر شیسال پ نیکه نکند مانند چند پرهام

 کالفه اش    نیو هم شودیآرام م یزیبا چه چ دانستی.مندادیچه شده؟او جواب رس باال م دیاو پرس از
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 انگار به عقربه ها وزنه  وصل   یبگذرد ول عیزمان هم رس دیتا شا رفتیبود.در سالن مدام راه م کرده

    دنیشب بود که تلفن منزل به صدا در آمد باذوق به سمتش رفت و با د یها کیبودند.نزد کرده

 تعجب کردو گفت:سالم       یکم ایپر یصدا دنیبا شن ایدمغ شد و گفت:سالم !در یخارج شامره

   یشانه ا ایبا تته پته گفت:من؟خ...خب فک کردم خونه راحت ترم.در ای؟پریکنیم کاری!خونه چزمیعز

 لب  ریز یخدارو شکر ای.پرمیهتل هم مستقر شد یتو دمیبگم من رس خواستمیانداخت و گفت:م باال

 من  زمیگفت:عز عیرس ای؟دریسه بعد یکه گفت:تو فلشه توئه نقشه  دیاز  آن شن یپرس یو صدا گفت
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 نداد و قطع کردو رو به  ایبه پر یخدافظ یو شهال و خودت باش.فعال.و اجازه  یبرم مواظب مامان دیبا

 فکر کرد و  یکم ای.درنمیمبل انداخت و گفت:خب بده بب یگفت:اره تو فلشه منه.رضا کتش را رو رضا

 گفت و به   یباشه ا ایکار دارم.در اریمبل نشست و گفت:بدو ب یباشه.رضا  رو فمی:فکر کنم تو کگفت

     نیسوئت دو اتاقه گرفته بودند و هردو از ا کیهتل گرفته بودند  شانیکه برا یرفت. رشکت اتاقش

 دنبال فلش    فشیبه اتاقش رفت و در ک عیرس ایبودند.در اوردهیبه رو ن یخشنود بودند ول موضوع

  یشته بود ولگذا فینبود.اسرتس متام  وجودش را فراگرفته بود.خودش فلش را در ک یها گشت ول نقشه

 مشوش به سمت رضا رفت.رضا   یافتاده و ذهن یینبود.نکند در  فرودگاه گمشده باشد.با شانه ها حال

 دهان باز  ای؟دریشد ینجوریدخرت چرا ا شدهیو گفت:چ ستادیا شیروبه رو ایدر ی دهیرنگ پر دنید با

 گفنت پس دهانش را بست و به صورت نگران رضا نگاه   ینداشت برا یحرف یول دیبگو یزیکه چ کرد

 لرزان و   ییبا صدا ایشده؟در یچ نمیرا در دست گرفت و گفت:بگو بب ایدر فینح ی.رضا بازوهاکرد

 کرده بود و  یادیکار ز ینقشه سه بعد ی.گم شده.رضا  برفروخته شده بود.روستیگفت:ف..فلش ن ارام

  یبگو چه شکر گهیبار د هیبه باد رفت.باداد گفت: شیتالش ها یه هم ایدر یبه خاطر سهل انگار حال

 با بغض    ایخفه گفت:ب..بخدا من...من گذا.رضا با عربده گفت:دهنتو ببند.در ییبا صدا ای؟دریخرد

 به درد عمم  تیگفت:االن معذرت خواه یقابل کنرتل ری.رضا با خشونت غخوامی:من مع..معذرت مگفت

 به   یقدم ؟رضایگرفت یکله نقشه رو درست کنم؟هاان؟د بگو.چرا الل مون یشبه چجور هیخوره.  یم

    واریبود.انقدر عقب عقب رفت که به د دهیبه عقب رفت.واقعا از رضا ترس ایبرداشت و در سمتش

 چشامنش  یایبود.در دهیند نگونهیشده بود.تا به حال رضا را ا دهیبر دهیاز ترس نفسش بر ایخورد .در 



 به چشمانت قسم

217 
 

         دهیبر دهی.برکردیاز اشک به سمت ساحل گونه اش حرکت م یبود و مدام موج یطوفان

   نکهیببخش؟ا ویداد با اخم گفت:چ هیتک واری:ر...رضا...تو..رو خدا...ب..بخش.رضا دستش را به دگفت

 چهار ساله   یببخشم؟به باد دادن ارزو وی؟چیکنیم کسانیبا خاک  یرشکتم رو دار نکهی؟ایکرد نابودم
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    وتریبه د خوردیرس م نیو به سمت زم گذاردیصورتش م یدستش را رو ای.درگهیرو؟بگو.د بگو د ام

 و  دیایبود که شاد حال دل  رضا به رحم ب ینور  ی.در دلش  کورسوگردیو هق هقش اوج م دهدیم کهیت

  یباز بسته شدن در هامن کور سو هم خاموش شد.رضا عصب یصدا دنیبا شن یدرآعوش بکشد.ول اورا

   نیوهمه ا  یالفه بود.درونش پر بود از آشوب،تالطم،خستگو ک یعصب کردیپر نور را در م یها ابانیخ

    گرید  یقبل هم  آشوب داشت ول یاش گذاشت آغاز شده بود.ول یپا به زندگ ایکه در یاز زمان ها
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   چیبه ه گریواردش شد و د"بار"کرد دایرا پ شیجا یرو ادهیپ یآشوب نو را نداشت.بعد کم نیا تحمل

  یخورد تا کم یداد و مسکن رونینفسش را صدا دار ب  سوختیم یخواب یفکر نکرد.چشامنش از ب زیچ

   یدم دما بایخورده بود.تقر  ریبود که در چهار ساعت اخ یمسکن نیسوم نیرس دردش خ وب شود.ا از

   یدرو همه را داخل فول دیکش یاز رس آسودگ یهم متام شد .نفس ییکزا یبود که کار آن نقشه  صبح

 تا با     شدیحاظر م دیکرد وقت خواب نداشت با یو لبتاب را خاموش کرد و به ساعت نگاه ختیر

 حال که   یکار را بکند ول نیبرود.قرار بود رضا ا یسه بعد ینقشه  شیبه محل منا ییرشکت دب نیماش

   ینیکمرنگ و شلوار ج نیبا کت کوتاه ج ریحر زی.از داخل چمدانش شومدادیانجام م ایدر دیبا اونبود

 کج به هامن رنگ برداست  یفیرنگ با ک یبلند نسکافه ا نهیکفش پاش دیهامن رنگ برداشت و پوش به

 نوشت رفتم    یصورت یبا رژ نهیآ یرا حاظر کرد.برو زیگذاشت و همه چ فشیلب تاب را داخل ک و

 زد.سوار  آسانسور شده بود که    رونیراحت نقشه کامله.و با رسعت از س وئت ب التیرشکت ...فعال.خ 

 .دلش از   ستیو ارام گفت:ول کن مهم ن دیکش یکردن اتاق را بر نداشته .پوف زیآمد کارت مت ادشی

 نگذارد.بعد  یریبود که در کارش تاث دواریو ام شدیرسدردش م دیباعث تشد نیگفته بود و هم شبید

 زنگ خورد   لشیاسرتاحت کند موبا یتا خواست چشامنش را ببند تا کم یمشک نیموزیسوار شدن ل از

 نفسش را با  ای؟درییعصب نقدریا ؟چرای:خوبدینگران شهاب را شن یبرداشت و گفت:بله؟صدا یکالفگ با

 نقشه.شهاب با  شوک    شیمنا یبرا رمیاسرتس دارم.من دارم م ستین یزیداد و گفت:چ رونیب حرص

 گفت:من  عیرس ایدر یبزند ول ینگفت.شهاب خواست حرف یزیسکوت کردو چ ای؟دری:پس رضا چگفت

   نهیگز نیرا بهرت یافتاده و پنهان کار یچه اتفاق نحایا دیبگو توانستیقطع کرد.من عیفعال.و رس دمیرس
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    شرتیب یپروژه ها یو مژده  یعرب یها خیش نیو تحس کیکرد.بعد از نشان دادن نقشه و ترب حس

 آغاز       یو پروژه به طور رسم خوردیم نیبا ذوق به هتل برگشت از فردا کلنگ کار به زم ایدر

    یمعرفت، بارضا  یب یخشن،با رضا یرا دوست داشت با رضا یخوشحال نی.خوشحال بود و اشدیم

 و خوشحال و خنداد تا هتل امد.انگار    دیخر ییکند.در راه از رستوران غذا میو خشک  تقس مغرور
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 را  شی.پاخواندیلب آواز م ریمد نظرش را زد و ارام و ز یر آسانسور شد و طبقه سوا عی.رسکردیم پرواز

 و ارام در  سوئتش را  دیکش قیعم ینگذاشته بود که دلش دوباره به تالطم افتاد.نفس رونیآسانسور ب از

 از    شهیشکسنت ش ی؟صدایداشت نلرزد گفت:رضا ؟اومد یکه سع یبلند و بم وط ر ییکرد.باصدا باز

 مبل پرت کردو هراسان به سمت اتاق رضا رفت.در  یرا رو زیهمه چ ایشد در ایرضا باعث ترس در تاقا
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 و به سمت رضا   دیکش یغیج دید ستالیظرف کر یخورده ها شهیش یبا شتاب باز کرد و رضا را رو را

   شیبرا یول شدندیزخم م شیخورده ها نشست.پا شهیش ی.کنارش  ر ودیحال و از رنگ رو رفته دو یب

   ؟رضایشد ینطوریگفت:رضا؟چت شده تو؟چرا ا هیرضا را کنار زد و با گر یآشفته  ینبود.موها مهم

 بفهامند که به اورژانس زنگ      ایداشت به در یو اشاره سع امیآمد با ا یباال م یبه سخت نفسش

 با بغض به  ایود.درتر ب دیشد ناریا یول یشگیهامن درد هم کردویاش به شدت درد م نهی.قفس سبزند

   یبه سخت یبه آمبوالنس دارد.رضا تالش داشت نفس بکشد ول اجیزنگ زدو اطالع داد که احت هتلدار

 متام  ییکرخت شده بودند و  رسما شی.دست و پاهادیدی.هر لحظه مرگ را با چشامنش مدادیم انجامش

 لرزان گفت:رضا توروخدا...خوب شو...رضا   ییو صدا سیخ یبا چشامن ایرا در برگرفته بود. .در بدنش

 مطلق غرق   یتحمل بد شدنتو ندارم.رضا...که کم کم صدا ها نامفهوم نا مفهوم تر شد.و در تارک من

 بودند  نی،انقدر سنگ شدیمن یداشت چشمش را باز کند ول یشد.سع داریب شی.با گرم شدن پلک هاشد

   یپلک ها ینشد که نشد.متام عزمش را جزم کردو به سختر ،وشن  کیتار یفضا کردیهر هچ تالش م  که

 شکل که  وصل بود     یا رهیبرهنه اش که چهار برچسب دا یباال تنه  دنیرا  بازکرد و با د نشیسنگ

 درد اش افتاد.در حال و  ادی امرستانیب طیمح دنیور و آن ورش نگاه کردو از د نیبه ا یکرد.کم تعجب

 با  عیگفت و رس یزیچ یوارد شد و به عرب یخود بود که دخرت الغر و خوش اندام با لباس  پرستار یهوا

  رتی.با حشدیکه او متوجه من گفتندیم ییها زیاو پرداختند و چ ی نهیپرستار برگشت و هرسه به معا دو

 .i can't speak arabicدیکه توانست بگو یزیتنها چ کردویبه ان ها نگاه م     :         

 و از هامن    شودیمن یزبان عرب یاست و متوجه  ستیاز پرستار ها به آن دو گفت که فرد تور یکی
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  رتی.بعد از چکاب کامل و تعجب و حدیایب ضیمر شیخواست که از همراهش به خواهد تا به پ دخرت

 و  دیباره جوشاشکش دو یچشمه  ایشد.در انینگران و مضطرب منا ی ایدر به شدت باز شد و در رضا

 سترب رضا  ی نهیس یبه سمتش  فتر و رس به رو عی.و رسیاشک و آه گفت:ر...رضا تو به  هوش اومد با

 .پرستار با   کردیبازش را نوازش م یهرچه متام تر موها ی.رضا هم با مهربانختیریو اشک م گذاشت

    یزیاشکش را پاک کردو خواست چ ایاز رضا جدا کردو از او خواست که آرام باشد.در ایدر اعرتاض
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 را خرب کرد تا اورا به بخش منتقل     امرستانیق خارج کرد و به کارکنان بکه پرستار اورا از اتا دیبگو

 .از کردینگاه م زیبه همه چ رتیکه زده بودند منگ بود و با ح یی.رضا هنوز به خاطر ارامبخش هاکنند

  یپزشک با زبان ب یکل ی نهیرسم و معا ضیاش.و تعو ییهم متعجب بود.بعد از جابه جا ایدر ی هیگر

 .رضا   دیخندیم کردویخوشحال تشکر م ایفهامند که خطر به طور کامل رفع شده و در ایبه در یزبان
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 که بدن درد    ندی.خواست بنششدیمن رشیدستگ یزیچ یبفهمد که انجا چه خرب است ول کردیم تالش

 خارج را جلب کرد پزشک رضا را خواباند و از اتاق  ایگفت و توجه پزشک و در یینداد و بلند آ مجالش

 تخت نشست و هامن طور که  یرو  ایچه خربه؟در نجایگفت:ا یبا گنگ ای.رضا با رفنت پزشک روبه درشد

 گفت:چند بار بهت گفتم مرشوب و الکل و کوفت درد نخور.رضا با  دادیرضا را عقب م یلذت موها با

 ه حرکت رضا ادامه توجه ب یب ایداره به  موضوع ؟در یچه ربط نیکنار زد و گفت:ا ایدست در یکالفگ

      یربط ؟چهیو گفت:صد بار خب که چ دیکش یچند بار گفتم؟رضا کالفه پوف یلی:نه خداوکداد

 شام به خاطر تا خرخره خوردن     نکهیو گفت:ربطش به ا دیرضا کش یگونه  یدست رو ایداره؟در

   دیکردو گفت:ااا اول اروم نبا یاخم ای!در؟ی.رضا با  ترس و شوک گفت:چیو الکل سکته کرد مرشوب

 کن چرا گوش    تیرعا گمیمن م زیعز ؟خبیدی؟ترسیتعجب کرد هیچ نکهیفشار  و اردشه دوم ا بهت

 ادامه داد:من جواب     یمن.حرفش را خورد و با دست پاچگ وفتادیم یاتفاق هیتو  ی.االن برایدیمن 

 لبش گذاشت و    یو انرا رو  دیکش ایردست د یدست  رسدش را رو دادم؟رضایم یدخرتاتو چ دوست

    دیرضا را بوس یشانیپ ایجربان کنم؟در یچه جور دونمیگفت:ممنونتم!من فیضع ییو باصدا دیبوس

   یانداخت واقعا با او رفتار بد ریگفت:فقط بهم اعتامد کن ...باورم داشته باش.رضا رسش را ز یوجد 

  نیام به خاطر سکته بود.من تو ا نهیس یدرد قفسه  یعنی شهیمکث کردو گفت:باورم من یبود.کم کرده

 مرخصم؟همه  یگفت:ک یجون یکرد و رضا با ب دییبا رس تا ایدر دمیکردم.واقعا  مرگو به چشامم د سکته

 کارو دارم    کیش یلیجناب بنده خ ریزد و گفت:نخ یبا غرور لبخند ایپروژه عقب افتاده.در یکارا

 شام از     یفکر یبود .مانقشه رو به خاطر ب یجالب هیکردو گفت:شوخ یجلو.رضا تک خنده ا ربمیم
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     یرفت یرو اون روز که تو قهر کرد یبنده نقشه سه بعد ریگفت و ادامه داد:نخ ینوچ ای.دردست

 کردند و منم خوشحال تا هتل پرواز کردم که به لطف   فیک یلیگرام هم خ یها خیکردم و ش درست

 که الکل    شدیخنده اش گرفت.باورش من ایاومد.رضا از لحن در رونیاز دماغم ب یو اون زهره مار تو

 با تعجب   ایمن کج شدم؟ در ایگفت:در  یافتاد و با نگران یزیچ ادی...باعث سکته اش شوند.ناگهان و

  نهیبا تعجب ا ایبده؟در یدار کیکوچ نهیگفت:ا یبا نگران ه؟رضایچه سوال نیا ییکردو گفت:وا نگاهش
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 طرف    هیخاطر گفت:اخ فکر کردم  یو با آسودگ دید نهیدستش داد و رضا با شتاب خود را در آ یا

      ای.حالت بده .آن روز در یا وونهیزد و با خنده گفت:تو د یقهقه ا ایملسه و کج شدم.در بدنم

 بود دوست داشت ساعت ها هامنطور او حرف بزند و    شیرضا محو متاشا یول زدیحرف م هامنطور
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    ؟رضایکنینگاه م ینطوریضا گفت:تو چرا ار ی رهیکالفه و معذب از نگاه خ ایمتاشاه کندش.در خود

 چهار خانه   رهنیباال انداخت و ادامه داد.پ یشانه ا ای.ادامه بده.در یدیم حیگفت:بامزه توض بالبخند

 به خود   نهیاش را رشوع کرد به بسنت.در ا یاش را در تن مرتب کرد و  کراوات مشک یو مشک دیسف ی

 بود شلوار  یو  ظاحراش عال پیشده بود.ت رهیت یدرجه به خاطر افتاب دب  کیانداخت پوستش  ینگاه

 عطراش را برداشت و     زیم یرا تا ارانج باال زد و از رو راهنشیپ یها نیاسپورت.است یو با کتون نیج

 هتل روبه امتام   یبودند و کارها یدر دب شدیم یشده اش زد.دوماه غهیبه گردن و صورت سه ت یکم

  کیرا به عنوان  ایدر کردیم  یمدت سع نیبرگردند.درا رانیبه ا دهتلیقرار بود امروز بعد از بازد و بود

 مدت رضا به   نیشود.در ا ایرابطه اش را  کنرتل کند تا مانع عاشق شدن در دیبا ندیو همکار بب  همرام

 مبل نشست و منتظر    یرد.از اتاقش خارج شد و رو ایخود  ون یبه رو یشک کرده ول ایدر یرفتار ها 

 پس  به سمت    زدیبه شهاب زنگ م دیافتاد که با ادشینشسنت و انتظار قهیشد .بعد از پنج دق ایدر

 اهسته به سمت پنجره رفت  دیرا از طرف پنجره شن ایدر یرا بردارد که صدا شیبرگشت تا موبال اتاقش

 نشاند او چه           یشانیبر پ یرس و صدا آن را باز کرد.لبخندش مح وشد.اخم یارام و ب و

 برم جلوش   خوامیانه؟میدونم دوسم داره  یمن یتحمل کنم.دوسش دارم  ول گهید تونمی.منبای:فردیشنیم

 از دستش   لیطاقتم متوم شده.رضاموبا یباشه ول یروش بد دیو بگم که رضا دوست دارم....شا سمیوا

 باز،آب دهانش را    یپنجره  دنیبه پنجره جلب شود.با د ایدر یافتاد وباعث شد که توجه  نیزم بر

 بزند که در    یخواست  حرف ای؟در ایشده در یگفت:چ یبا نگران بایگفت.فر یداد و ارام لعنت قورت

 تخت انداخت  یرا بدون قطع کردن رو لیکردو موبا یخدافظ بایگرفته از فر ییزده شد با صدا اتاقش
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 ارام             ییصدا ایشد.در انیارام منا یول نیخشمگ یهره اتو.رضا با چ ایگفت:ب..ب و

 چرا   یزد و گفت:لعنت شیبه موها یانداخت چنگ ایگرفته به در ینگاه ؟رضای:چ...چکارم...دارگفت

 نه کار ساز نبود.رضا    ینشود ول یجار یکه اشک زدیمدام پلک م اینداشتم.چرا؟در تیکه کار تو؟من

 به سمتش رفت و  ایمن.در ای...من ..من تو لجن غرق شدم.درایبرون داد و گفت:در یرا موج دار  نفسش

 با زجه گفت :رضا من دوست دارم.توروخدا...ر...رضا نابودم نکن.رضا    رختیطور که اشک  م هامن

 انداخت و     نییکه به رسش زده  رسش پا یفکر یو از ناراحت دیکش ونیبر  ایرا از دست در دستش
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 نگاه کرد.باورش   ریرس به ز یبا شوک به رضا ایهستم.در یکیمن...من عاشق  یمتاسفم ول ای:درگفت

       ونیرضا مشت زد و با ناله و ش ی.به بازوستیگریکه عاشقش بود عاشق فرد د یی...رضامنشد



 به چشمانت قسم

226 
 

  یمحکم گرفت و با تحکم ای.رضا دستان دریگی.رضا بگو دورغ م یگیم یدار ی...الک یگیگفت:دورغ م 

 رشکت     گهیکه د خوامیازت م  ای.درمیارتباطمون رو کم کن  دیاالن با نیاز هم گهیگفت:د یخال تو

 رو  یکه باهام دار ی.منو متام خاطراتادیب شیپ یخودت نه خودم مسئله ا  یزندگ یواسه  خوامی.منیاین

 جاذبه بر او   کردی.حس مکردیم هیهمچنان گر اینا خداگاهت بفرست و منو فراموش کن.در ریضم به

 فراموشش       ایکند.در یکار شدیمن یآمد ول یقلبش به درد م ایدر یه هاکرده.رضا از زج غلبه

  یبود و با تعجب به صفحه  دهیمتام حرف ها را شن ای.فربشودیبود که  فراموش م دواریام یعنی...کردیم

 تحمل نداشت که    گریمغرور و خشن چه شد؟کجا رفته بود؟د یایشده بود.چه شد؟در رهیخ یگوش

 رضا انداخت  وچمدان را از   یکالفه  یبه چهره  ینگاه ایحس کند.در نیاز ا شرتیدوستش را ب حقارت

 معرفت  ی...باتی.ممنون بابت نامردزیگرفته گفت: ممنون بابت همه چ ییرضا گرفت و با صدا دست

   شیجلو ایبزند که در یداد.رضا خواست حرف هیکه بهم هد یحس تی...دادزدنات...و ممنون بااتیباز

 بدون که ...            نوی.انمتیبیباشه که دارم م یبار نیرا گرفت  وادامه داد:فک کنم اخر 

 عمرم                                   میتو تقو یب خورهیورق م 

 که  با  تو فقط عاشق  آرزومه.                                   

 نشود نگاه   دهید یتا اشک کردیکه مدام صورتش را پاک م ایمغموم و ناراحت و به در یبا  چهره ا رضا

     یاز او دور شد و دوباره برگشت و گفت:برا یقدم ای.درشهیم ریپروازت د یو گفت:بهرت بر کرد

 زد و پلک    شیبه موها ی.رضا چنگنمیبب یدعوتم کن دوست دارم عشقمو تو لباس داماد تیعروس

  بانیپشت یایزد  ودر رونیاز  فرودگاه ب یانجا نبود.کالفه و عصب گرید ایبازکرد در یرا بست و وقت شیها
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 اش.سوار    یلعنت ینداشت آن هم فقط به خاطر گذشته  ایبه نام در یشخص یدر زندگ گری.درفت

  یشده بود.چقدر سخت بود که به کس نیفقط گفت:برو.نفسس سنگ یتاکس یشد  وبه راننده  یتاکس

   هیاورد و رسش را به در تک نیی.پنجره را پافتیکث یو ان هم به خاطر گذشته  یرس یمن یعاشقش که

 بلند   یو ارام گفت:خدافظ...کم دیبغض اش ترک رفتیکه به سمت شامل م ییامیهواپ دنیو با د داد

 رضا    انیگر یچهره  دنیو با د ستادینده گوشه ا:خداحافظ...و بار آخر عربده گفت خداحافظ.ران تر

 گفت.        یو خداحافظ م ختیریها اشک م وانهیرضا مانند د یحالش شد ول یاینگران جو 
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 جابه جا کرد.دلش تنگ بود ...تنگ         یعسل را کم السیبه سفره انداخت و گ گرید ینگاه

 آوار ها مدفون شده بود .بغض اش را   ریعشق چهار ساله اش که در ز شرتی...پدرش...و از همه ب مادرش

 را   ایپر ینگاه کند.که صدا گریبار د کیعقد  یعقب رفت تا به سفره  یقورت داد و کم هشیهم مثل
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 دوست دارم براش سنگ متوم   نهیریش یعروس گهی.با خنده به سمتش برگشت و گفت:داایری:درگدیشن

   ای.درنمیعقدتو بچ یخودم سفره  شاهللیو با لبخند در گوشش گفت:ا دیرا درآغوش کش ایدر ای.پربزارم

 فاصله گرفت   ایهامنطور که از در ایکجاست؟پر یعوض کردن بحث گفت:کام یتلخ زد و برا یلبخند

     یگفت به سفره نگاه انداخت.سفره  یباشه ا ای.دریتو هم بهرت حاظر ش کنهی:داره حموم مگفت

 باورش    یو  پرهام.چه کس نیریشده بود ش یهندوانه کنده کار یرز.رو یو کرم و با گل ها  یعسل

 و کامران از او  ایپر هی.و در عروسدیایخوشش ب نیریش هیبه ارام یاز دخرت طونیوپرهام رش و ش شدیم

 اجازه دهد   خواستیازدواج کرده بود و مهدخت مخالف بود من شدیم یپنج ماه ایکند.پر یخواستگار

   یبه چشمش من یپرس چیقصد  ازدواج نداشت.بعد رضا ه ای...در یکند.ول یعروس ایزود تر از در ایپر

 مراسم   ایکردو از پله ها باالرفت.به ارصار پر یشد.تک خنده ا ی.و به ارصار خودش مهدخت راضامد

    یبه خود نگاه نهیارام وارد اتاقش شد و در آ ایمهدخت خانم قرار گرفت.در یقدکنان در  خانه  ع

 داد و از داخل جعبه   رونیالغرشده.نفسش صدا دار ب یکرده بودو کم دایپخته تر پ یا افهی.قانداخت

  کردیفکر م نیدر حامم به ا شهیرا برداشت و خورد.و به حامم رفت.هم یکوچک قرص ضد افرسدگ یا

 به   یا قهیچهل دق ینه.بعد حامم ایخود رضا هست  ییبایاست زنش به ز یرضا چه شکل یبچه  که

 وشهاب     بایدر ارتباط بود.فر بایغرق شد.با فر نیریش یدوباره در گذشته ا و دیتخت دراز کش یرو

 کوچک  یمستقل ول یامده اند و رشکت رونی،معشوقه اش ب وانیرضا ک تیریبه مد ایاز رشکت تان وهرد

 نرفت  واستاد  یرساغ رشکت ساختامن ساز گریهم د ایبود .باز کردند.در ایرشکت تان یمجموعه  ریز که

 با    فروختیمختلف نقشه  م یبه رشکت ها یشد و به صورت جداگانه و بدون قرارداد دامئ دانشگاه
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 به اسم کند  در متاس   یانکه  توجه یزنگ  خوردب لشیفکر ها بود که موبا نیکالن.در هم یها متیق

     شگاهیاراو اعرتاض کند که چرا با او به  تیباز شکا خواهدیاست و م بای.مطمعن بود که فرکندیم

 تخت    یدر اورد و رو یمشک یتخت بلند شد و به سمت کمد رفت.از داخل اش کاور ی.از روامدین

 موها. طبق    نییسشوار و لول کردن پا دنیشد.بعد از کش شیو مشغول خشک کردن موها انداخت

    یسفت بسته بشن.رس نقدریا دینبا شامیابر نی:اگفتیم شهیرا باز گذاشت.رضا هم شیموها عادت

 . روبه   دی.به سمت لباس  رفت و به هزار دنگ و فنگ آن را پوشدیایدر ب الیداد تا از فکر و خ تکان

 

 

                          

                113  

  

 

 

                           

                          

    یاول یبود حلقه ها یبلند و ساده که دو حلقه ا یمشک راهنیانداخت.پ یبه خود نگاه نهیآ یرو

 ره     یرژ لب قرمز ت شیآرا زیم یشانه ها بود.از رو یبر رو یدوم یبازو ها افتاده و حلقه ها یبرو
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 روح و مرده اش رنگ   یب یچهره  یانداخت کم ی.به خود نگاهدیلبش کش یو با دقت برو برداشت

 که  ییاز اتاق خارج شد .از صداها یبلند مشک نهیکفش پاش دنی.و پوشهی.بعد زدن رژگونه و ساگرفت

  یعده از مهامن ها آمده اند.ارام به سمت اتاق کارش رفت و با باز کردن در  بو کیکه  افتیآمددر یم

 اورد    رونیب یکار جعبه ا زیم یو ملس گذشته به مشامش خورد.وارد اتاق شد و از داخل کشو نیریش

  ختهیصورتش ر یکه رو ییکرده بود.موها میانجا قا ایدور ماندن از دست پر یاش  بود که برا ی هیهد

  یمن ...چهار سال چه ملس گذست برا یرا کنار زد و گفت:چهار سال چه قدر سخت گذشت برا بودند

 بچه هات...چهار     دی...چهارسال همدمت شدن زن و شاوارای...چهار سال همدم ام شدن در و دتو

  ایدر نیکجا و ا ایاون در یموند.ول ایمردو در ایو رضا همون رضا موند.چهار سال گذشت و در گذشت

  افتیدر ایکل و دست امد و در یهپله بود که صدارا یها انهیاز اتاق خارج شد در م دیکش ی.پوفکجا

 در    نیریو ش یپرهام در لباس داماد دنیرفت و با د نییپله ها را پا عیو پرهام امدند.رس نیریش که

 صورتش    یرو نیریدست زد.ش شانیسه ربع به وجد امد و با لبخند برا نیساده و است یدیسف لباس

  یشدن خطبه  یمخصوص نشستند.قرار بود بعد از جار گاهیانداخته بود و با کمک پرهام در جا یتور

 شده    یهم طراح یشده بود و سن دهیچ یهم صندل اطیبرگزار شود.پس در ح یکوبیچشن پا عقد

 فتا کار کند.وحال کارمند     سیپل یگرفت برا میتصم نیریعکس ش ی.پرهام هم از بعد از  ماجرابود

 مهندس معامر شد و در رشکت شهاب مشغول کار     میریبود. ش یابیفتا در بخش رد  سیپل یرسم

 که عاقد گفت:انکاح       کردیو به مهامن ها نگاه م دیسابیباال رس عروس و داماد قند م ای.درشد

  کیو  دیلال مججلد کالم ه کی هیبا مهر هیشام  ار به عقد دامئ دیدهیم ی....عروس به بنده اجازه یالسنت
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  ی.با کملمیعروس خانم وک اورمیدر ب یچهار ده زنان زندان هیو فرهاد  و پرداخت دع نیریکتاب ش جلد

    یحلوا بپزه برا ه؟رفتهیچ نهیگفت:گل بچ ی.پرهام با رسخوشنهیگفت:عروس رفته گل بچ ایدر مکث

  نازیبار پر نیلم؟ایوک کنمیبار دوم عرض م یو عاقد با خنده گفت:برا دندیپرها خند ی.همه از شوخمن

 عروس  گمیبار سوم م یزد و گفت:برا ی.عاقد لبخندارهیپرهام با خنده گفت:عروس رفته گالب ب خواهر

 پدر    یو فرهاد  واجازه  نیریعشق ش ادیمنان و  زدیبا لبخند و  غرور گفت:با نام ا نیریلم؟شیوک خانم

  نیدر گ وشه تر شهیمثل هم ایپرداختند.در یکوبیمادرم بعله .و بعد از بله دادن پرهام همه به رقص پا 

 که چه شاد و خوشحال در حال رقص و خنده بودند.با  کردیباغ نشسته بود به مهامنان نگاه م ی نقطه

  

 

                           

                          

  بایوردار دخرت.فر  ؟دستتوییتو بایزد و گفت:فر یچشمش لبخند یدخرتانه و نرم برو یگرفنت دست قرار

 عقد  نیکرد ریگوشش گفت:چرا د ری.ارام زدیاورا درآغوش کش عیرس ایخنده دستش را برداشت و در با

   نیبه ا ی.من صد دفعهمیخورد کیبابا به تراف چیآمد و گفت:ه رونیب ایاز  آغوش در بایخوندن.فر و

 کردو شهاب کنارشان ظاحر شد و   یتک خنده ا ایکو گوش شنوا.در یدنبامل ول ایگفتم  زود تر ب شهاب

 به حالت قهر از او فاصله  بای.و فردیجان  خوب من چه کنم کارم تو رشکت طول کش بایفر زمی:عزگفت

 رسخ شد و شهاب باخنده گفت:سالم  بایداره.فر داریو شهاب با خنده گفت:ناز بکن که نازت خر گرفت
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 .                  گهید گذرونمیزد و گفت:م یلبخند محو ای؟دری؟خوشیخوب ایدر 

  هیبه ک یک مینیعروس دوماد بب نیا شیپ میعوض شدن جو گفت:خب مابر یو برا تکان داد  یرس شهاب

 از پشت رسش      یییکه صدا کردیبه رفتنشان نگاه م رهیخ ایدور شدند.در ایاز در بای.و با فرفعال

 بود را مزه مزه کردو با   دهیکه شن یجمله ا ای.دریخوشگل رو باز گذاشت یشامیابر نی:باالخره ادیشن

 در  انیبه جر شیدر رگ ها دهیعشق جاودانه و نامردش خون خشک دنیبه عقب برگشت و از د شوک

 شده بود و   دیچند تار سف یاش به اندازه  قهیشق یبرق زده به رضا نگاه کرد.موها یو با چشامن امد

  زد و         یمتام خاطرات پلک هیآور ادیبا  ایشده بود.در جادیکمرنگ کنار چشمش ا یخط

 باز رده اشک معلوم بود     یپلکش را بست و بعد از چند لحظه باز کرد ول  ؟رضای:سالم!خوبگفت

 پرتالطم و     ایانداخت و گفت:در ریرسش را ز ایپرتالطم و مهربون ما  چطوره؟در یای:سالم!درگفت

 بسته   یینگفت  وتابلو یزیعشقت خوبه؟رضا  چ ی؟خودت خوب ی.توچشیچهارسال پ دیمهربون خشک 

 ...نتونستم.       یقرار بود زود تر بهت بدم  ول نویگرفت و گفت:ا ایشده را به طرف در یبند 

 وار       وانهیشده اش اشک اش د دهیکش ینقاش یچهره  دنیو با د دیتابلو را از دستش کش ایدر

 تو عاشق   مینیدوباره همو بب یوقت کردمیفک م شهیشد و گفت:هم کینزد ایبه در ی.رضا قدم ختیر

 داد و همراه با   رونیرا ب انه؟نفسشیتو دستت هست  دتیدست عشق جد ایانه؟ی یشد  گهید یکی

 چهار سال برام ده سال    نیا ایشد و ادامه داد:در یجار یچشم هردو قطر اشک یاز گوشه  نفسش

 عکس  ونوازش     یده سال موها یده سال  با عکسات حرف زدم  به اندازه ی... به اندازه گذشت

 را پاک کردو انگتش  ایدر یصد سال با خودم کلنجار رفتم.رضا با انگشت اشاره گونه   یردم.به اندازه  ک
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 چند سال مردم و زنده شدم رضا     نیرو ...به خاطر  توا ییجدا میمتوم کن ایو ادامه داد:ب دیبوس را

 چپ و  یوگفت:چه با تالطم.و سپس گونه   دی.گونه راست را بوسیامیو گفت:در دیاش را  بوس یشانیپ

  

                           

                          

 گذاشت و    ایتاب در یب یلب ها یتابش را رو یب ی.ولب هاای:چه آروم اروم دوست دارم در گفت

 و گفت:به چشامت قسم ، دوست دارم.       ییایدر یو زل زد به به چشام دیکش یقینفس عم 

                                                   

                                 میدوباره به چشامن هم نگاه کن ایب 

                                  میباره اشتباه کن نیدوباره در ا ایب 

 که تنها گناهامن عشق است                               میمن و توا 

                                  میگناه کن ای، ب یعجب گناه قشنگ 

      یقشنگ ی ندهیبا تالش،آ ینداشته باشندول یخوب ین است  گذشته که ممک یبه افراد میتقد"

                                             "سازندیم 

                                                انیپا 

                       "و نود و پنج صدیهزار و س کیمرداد سال  کیو  ستیب" 

                                    این دهیپسند انهحی:ر سندهینو 
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 کانال تلگرام رمانکده                 

  

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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