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 ِبه نآم ُاُبَهِت َچِشمآَنت  

 

 چهار نفر! یداستان زندگ 

 پارادوکس بزرگ!  هی 

 احساس    انی م ینبرد 

 از جنس غرور و آغشته به نفرت! یاحساس

 تر!  بزرگ  یبزرگ در برابر تاوان سکیر

 نفرت؟  ای خواهد بود   دانیبرنده م عشق

 --------- 

 بلند در گوشش داد زدم  یصدا با

 ساعت دوازدسس  -

 ساد یوا   خی حرف سرجاش م نی با ا 

 دوازده؟  - 

http://www.romankade.com/
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  یحداقل کور سو   تی خواستگار امیخانم دوازده حاال پاشو آب بزن به صورتت تا ب بله
 تو دل ننه بابات جا باز کنه  ید یام

 رو پرت کردم سمتش.  یجعبه دستمال کاغذ-

 بو؟ ای زن تو بشم    خوام ی مگه من  م گمشو،

 غلط اندازه   یلیکه خ افتیق دونه،یخدا م-

  ده یکه من دارم تا االن هزارتا تا کشته مرده دادم البته با ناد یدلتم بخواد طبق آمار-
 گرفتن تلفات  

   کی اما هزارِ بدون  ی گی آره درست م -

 گفت و الفرار.. نو یا

 الشفاعت  الهم

 نهیشدم رفتم دست به آب و برگشتم جلو آئ بلند

 بنده رستا هستم. خب،

   انیمیو چهار ساله و تک دخترِ خانواده عظ ستی ب انی میعظ  رستا

 رم یزبان رو بگ سانس ی زدم تونستم تو سن کم فوق ل یسه سال جهش چون 

 چه  دمیکه خودمم هنو نفهم ی عسل ،یطوس ،یخاکستر یو چشما   رهی فر ت یتونیز  یموها 
به  شیکردم فعال پ یخودم و معرف گهیمتناسب با صورت خب د یخالصه همه چ ،هیرنگ
 ••: ℎ𝑎𝑛𝑎! •• دمیسالم م لیآشپز خونه که دارم به حضرت عزرائ یسو 

 ...زدنیداشتن حرف م یاومدم مامانم و تان  نی پله ها پا از 

 بلند گفتم:  یصدا با

 سالم!  -
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 قلبش  یدستشو گذاشت رو  مامانم

 ....یوا، مرض روان -

 دونه بچته؟  هی یکی چه طرز حرف زدن با   نی وا مامان! ا -

کردم که داشت با خنده  ی نازک کرد و روشو برگردوند، رو به تان یپشت چشم  مامانم
روشن   ی خل و چل ما هم قشنگه موهاش قهوه ا  یتان نیا  میاز حق نگذر کردی نگاهم م
 و خوش فرم  یگوشت یلب ها  یعسل یبا چشا 

 واسه شوهرم بزار تموم شدم!  هیچ -

   رهیترو بگ  ادیکه ب یهه، شوهر، خاک تو سر کس -

 مامانم گفت:رو به   یتان

 گه؟؟ ی م ی چ ید یخاله د-

 گفت:  کندیپوست  م  اریکه داشت خ یدرحال مامانم

 ده ی کمبودا خودشو به تو نسبت م یولش کن تان ؟ ی بچم دار کاریچ -

 کرد و گفت:  یچاپلوس هم رفت و گونه مامانم رو از ماچ و بوس تف مال ایتان

 قشنگم. یفدات شم خاله -

 قربونت   -

دوست    ستیدخترت ن ایخوبه تان مونه،ی م  ادمیوا بال به دوره باشه شهرزاد خانم   - رستا
 منه!

 و گفتم:  کردم  یرو به تان بعدش

 ؟ ی خونه ما پالس یندار  یتو کارو زندگ -

 با خنده باال انداخت و گفت:  ابروهاشو
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 ...گهیبه خودم مربوطه د -

 به من چه... یاوک -

 ی و  یگفتم و رفتم جلو ت نویا 

 به غلط کردن.  ادی االن م  دونستمیم 

 

 بلند شد میگوش امکی پ یصدا  هوی - رستا

 کردم نوشته بود بازش

 خر   شهی م میبهت حسود  یکنیاخم که م -

نگاه بهش انداختم که لبخند زد منم   هیخب  ید بگ بلن نویا  یتونیتو سرت نم خاک وا،
 کردم   لمیبهش نگاه ف توجهیب

 شد   زونیاز پشتم آو  یک یاحساس کردم   که

 ! دیببخش یکردم خواهر یشوخ -ایتان

 سمتش گفتم:  بگشتم

معذرت   یالک خودی ب یزا ی واسه چ نکهیکه ناراحت شم دوما ا  یاوال، ارزششو ندار  -
 ته؟؟ ینکن حال یخواه

 غرور برداشته... پی برو بابا تر -

 به خاطر خودت گفتم! -

 ؟ یباشه حاال، آشت -

 و گفتم:    دمیخند
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   یآشت -

 ! نیکن آم تی عنا  ژهی و  یشفا  -مامان

 م یدی حرف مامان خند با

 م یخب حاال پاشو آماده شو بر  -ایتان

 رون؟؟ یباشه،  دوازده ظهر ب ریخ -

 ناهار.. رونیب  مینه بابا، با بچه ها دانشگاه قراره بر -

 کدوم بچه ها؟  -

 ...گهید نایا  لوفرین -

 نه حال ندارم خودت برو... -

 رستا کفرمو بلند نکنا -

 المصب؟  شهی کفرم مگه بلند م -

 ...نی ماش  ستیپ میر یپاشو بپوش م ،یمنحرف یلیخ -

 شم یاالن آماده م  یاوک ؟ یجد -

 باشه منتظرم....  -

 ساعت بعد(   کی)

 ...یتان میبر -

 بهم انداخت... ی نگاه کل ه یو   دیسوت بلند کش  هی دنمیبا د  ایتان

  شیو آرا   یامقنعه سورمه  هیو   یاسپورت مشک  یبا مانتو یشلوار جذب مشک هی -
 . .. میمال
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 ؟ ی، شماره بدم پاره کندختر خانم یچه کرد  -

کردن با   یشونم و بعد از خدافظ یبا لبخند بهش نگاه کردم و کولم رو انداختم رو  -
 ...رونیب م یمامانم از خونه زد

 ! زدیم  یل پی هم معموال ت ایتان

  یو من ه  میتتلو رو گذاشته بود یاهنگ مسخره باز  نیماش ی تو  م یشد نیماش سوار
 رون یب رهیظهر م کی جز ما ساعت   یاخه کدوم خر  ابون،ی تو خ دادمی م  راژی و

 ! واشی رستا   -ایتان

 ظبتو کم کردم... یصدا 

 ؟؟؟ یچ -

   میرسی م میتر دار  واشی  گمیم -

 ...یاوک -

 ...... 

 

 ست یپ میدیرس

و ماچ و بوس و تف   یما برگشتن، دخترا اومدن سالم و احوال پرس دن یها با د  بچه
 ...یمال

 )ملقب به دلقک کالس(گفت:کامران

 ف؟ یحال شر   ان،یمی به سلطان عظبه -

 کردم و گفتم:   یخنده ا  تک

 خوبم، نمک... -
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پسر خوشگل   یبود که االنم بد جور زوم بود رو صورت تان ایخاطرخواه تان ییجورا هی  کاوه
 ی ول  یپسر نیاز همچ ادیها باشن که خوششون ب یبعض د یبود شا یو پولدار

 ! مینداشت یو دوست دختر ی کال عالقه به رل زدن و دوست پسر یخوشبختانه منو تان 

  ایتان نی که ا کردمی واقعا داشتم شک م گهی م که بد اخم کرده بود خودمم ده ایتان
 خودمونه  

 گفت:   دی رو که د رمی خ نگاه

 آره؟  ی کنیکه اخم م یتو شدم وقت هیاالن شب ار،یدر ن یتابلو باز  -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ...ستین چکسیه   هیشب چکسیه -

 

 !  ستیناهار بعدش پ م یخب برو بچ بر -کامران 

 نظرتون؟ 

 )نامزد کامران(:فرانک

 !می جون بر  یاره کام -

 ..میاره من که پا   -لوفرین

 نداره.  یفرق - کاوه

 با پوزخند گفت:  ایتان

 شما!  دیا ین نیتونی نداره، م یاگه فرق-

 جواب داشت االن الل شده بود...  یکه واسه همه چ یا   کاوه
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  نیسمت ماش  میبر  خواستمیم  میهمه از گردن کامران بدبخت غذا سفارش داد خالصه
 زنگ خورد  میکه گوش یسوار

 اوه اوه بچه ها خفه لطفا.  - رستا

 چرا؟  -کامران 

 ساکت، بابامه. - رستا

 ! یاوه، اوک -کامران 

 دکمه اتصالو زدم و گفتم:  - رستا

 !ی سالم بر پدر گرام -

 سالم دختر بابا   -

 بابا؟  یخوب -

 ن؟ ی زنگ زد  دهیآفتاب از کدوم طرف خند 

 بعدش بابا پشت تلفن گفت:  دنی خند ز یحرفم همه بچه ها اول ر نی ا با

 ! گهید یخودم طونیدختر ش -

 ! خب پدر امرتون؟ گهیبله د -

 بابا؟  ییکجا  -

 .رونیب  میها اومد با بچه  -

 ها؟ کدوم بچه ها؟؟ بچه -

 . گهیم د وا، دوستا -

 و گفت:  دیخند
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 !یکن قبل هفت خونه باش یباشه فقط سع -

 چرا؟  -

 . اریهم ب یتان م،ی در موردش صحبت کن خوام ی اومده م ش ی پ یامسئله  هی -

 گه؟ ید  یباشه چشم کار -

 مرا   زمینه عز -

 

 خودت باش!   قب

 بوق بوق... بوق

 شده بود.  ریبد درگ ذهنم

 زنه؟ یداره حرف م یجد نقدیکه ا شدهیچ یعنی

 و ... خونه  ایبگه ب زدی کارا زنگ نم نی وقت واسه ا  چیه 

 بود... کرده  ری فکر ناجور که مغزم رو بد درگ هزارتا

 بود؟؟  یک -یتان

 بابام!  -

 گفت؟ یچ -

 !میگفت تا قبل از هفت خونه باش ،یچیه -

 م؟ یباش -

 ! یا یآره گفت توهم ب -

 من؟ من چرا؟؟  -
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 یپرس یمنکر م  رینک توام یتان دونمینم -

 فعال زوده. میبر  یاوک -

 ....... 

 به گاز دادن   م یکرد شروع

 کاوه ... نیبه شدت خورد تو ماش  ایکه تان یجلو تان دی چیوسطاش پ  کاوه

 دم یخند یو کل میهم زد یچرخ هیشدن   ادهیبعد از پ خالصه

 . م یبر  میخواستیم  گهی بود که د میو ن  شیساعت ش گهید

 گفت:  ایبچه ها روبه تان یکه کاوه جلو  ی خداحافظ یسمت بچه ها برا میرفت  

 ! نیناراحت نشده باش ستیپ  یمن تو  یاز شوخ دوارم یخانم ام ایتان-

 برگشت و بهش زل زد و گفت:  یجذبه خاص هیبا   ایتان

 ی شوخ زارمیشمارو نم شعورانهیبه ظاهر محترم من اسم اون حرکت ب یآقا  -

 عقده که نشانه شعورتونه.  گمیبهش م بلکه

 ...  شد نیبعد رفت و سوار ماش 

 بود! دیبع یرفتارا از تان نیا 

 ! دهیرفتارا ازش بع نیزبون زد بود اما حاال ا  شی خوش اخالق 

 

 بهش گفتم:  دمیرس یرفتم سمت کاوه، وقت - رستا

 ! دیغرورتون رو خورد نکن نی از ا  شتریلطفا ب  یاز ین یآقا  -
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حرفاست بزنه    نیتر ا وونهید  ایتان نی پا نیار یخودتون رو م تیشخص شتریکارا ب نی با ا 
  بیخودتونو تخر  نی از ا  شتریب ی خوایالبته اگه م کنه یچه کارا که نم دونهیبه سرش خدا م

 ن یادامه بد  دیکن

 . دیخود دان گهید

 .م یشدم و راه افتاد نیکردم و سوار ماش یها خدافظبچه  هیاز بق بعدش

 : گهی م ادی بعد م کنهیم خواد یدلش م یپسرِه پرو هر غلط -ایتان

 (   ارهیدهنشو کج کرد تا ادا کاوه رو در ب  ی)تان

 خانم...  ایتان  نیناراحت نشده باش دوارمیام-

 چطور حالشو گرفتم؟  یحال کرد  ییخدا رستا

 رو عوض کردم و گفتم:   دنده

 نه! -

 ا اخه مگه ....نه؟ چر وی چ یوا، چ -

 و گفتم:  دم یحرفش پر وسط

 که؟  یفهمیپسره، غرور داره، م ی زدیحرف م  ینجوریجلو همه باهاش ا  دینبا -

   یگی هه، باشه اصن تو راست م -

 ؟ ی شک دار -

 با اخم روشو ازم گرفت و به پنجره نگاه کرد.  ایتان

 ..... 

تراس خونشون قشنگ  یعن یما بود،   یآپارتمان قشنگ بود که رو به رو هی  ایتان خونه
 مقابل ما بود. 
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هوا اونو داره.  شتریمامانم ب  نیمامانش از دست داده و واسه هم  یکیکوچ از  ایتان
  می و وارد خونه شد می رفت یخالصه با تان

  یبا لبخند محو و با سالم ما،  نیبود به زم رهیو با اخم خ قیبابا سالم دادم که عم به
 سرشو تکون داد

 اخم کنه... ینجوریا  دی وگرنه چرا با هی خبرا هینگفتم   ایب

 گل... یسالم دخترا  -بابا

 ؟ ی سالم عمو جون خوب  -ایتان

 قربونت دخترم   -

 بابا، مامان کو؟؟  - رستا

 . رهی فکر کنم رفته دوش بگ -

 آهان... -

 کارتون دارم  دینی بش دیا یخب ب -بابا

 رو مبل نشست  ایتان

 ی منم طبق معمول کنار تان و

 خب بابا بگو!  - رستا

 اومده بود شرکت   یمی قد  یاز دوستا یکیراستش امروز   -بابا

 خب؟  -یتان

 گرفته بحث رفت سر کار و بارش  نایو ا   یخالصه از احوال پرس -

و   کنهی پسرش اداره م یشرکت به اسم خودشه ول نیشرکت زده که ا  هیپسرش   گفت
 با پسرشه! تشی ری مد
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 ن؟ یبه ما داره ا  یخب بابا چه ربط - رستا

که   یو رشته ا نیکه دار  یمنم بهش گفتم شما دوتا حرفه ا  کنمیصبر کن! خالصه م  -
 نیتو شرکتشون چون شرکت ب نی زبانه ازم خواست تا به عنوان مترجم بر نیخوند
 به مترجم دارن... از ین هیکشورها همسا  ری ستن با قرارداد با ساواسه ب  هیالملل

 ؟؟ یچ گهید ،یمنش زبان برم بشم  سانسی مونده با فوق ل  نیهم هه، - رستا

 برم به عنوان َخَدمه؟  هینظرتون چ اصال

 رستا خل مگه عمو گفت َخَدمه؟  -ایتان

 مترجم!  گفت

 ؟ یاری چته تو دختر چرا جوش م -بابا

 به من؟  از یچه ن گهید  هیرستا بره کاف یول دا یعمو ببخش -یتان

دوتا هم پسر عمو   نیکه ا شهیو معاونش اداره م  سیشرکت توسط رئ نیا زم، ینه عز -
  یمجزا ا   یگفت اداره شرکت به عهده دوتاشونه هردوتاشون قرارداد ها شهیهستن و م

 دوتا مترجم... نی کار هر دوتا رو انجام بده واسه هم تونهی دارن رستا که نم

 بره  خوادیم یتان  رمیمن که نم - رستا

 خودش!  ی برا 

 شد و آروم گفت:  انینما  شیشونیپ ی رو یاخم محو  بابا

 خب رستا به من رو انداخته    رم؟ینم یچ یعنی-

 روش  ارمینه ب ومدی که حرف زد دلم ن یبا لحن - رستا

وقت خودم برات شرکت زدم   که هر  یشیاونجا آشنا م شرکت  طیدرضمن هم با مح -
 ...یکامال آماده باش
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 م؟ یکنی شروع م یخب باشه ک -

 فردا -

 ست؟؟ یفردا؟ زود ن -ایتان

 دخترم هرچه زود تر بهتر.  گهینه د -

 ست؟ یرستگار ن یبابا منظور از دوستت همون آقا  یراست - رستا

 کارت شرکت!  نمی. ا قمهی چرا، رف-

 بلند خوند: یحمله کرد به کارت و با صدا   ایتان

و بستن انواع    وتریقطعات کامپ  زات،یتابان صادرات و واردات تجه ی المّلل نیب شرکت》
 《یالمللن ینظر وزارت ب ریمختلف ز   یبا شرکت ها  یقرار داد تجار

 : }رستگار{ تیر یمد  با

 اوه چه باکالس رستا، مگه نه؟؟  -یتان

 نه! -

 درد بابا، باز -

 

 خ ی شده  

 اصال حوصله ندارما  یتان یوا  -

 فدات.   یعصاب داشت  یتو ک ،یاوک-

 ؟ یندار یبار یکار گه،یبرم د منم

 برو خدا همرات.  زمینه عز -
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کردم و رفتم سمت ساختمون خودمون از آسانسور رفتم باال و   یاز همه خداحافظ  -ایتان
 در چرخوندم   یرو تو  دیلک

 سالم عشق بابا.  -

 بغلش اونم اغوششو برام باز کرد... دمیپر عی بابا سر  دنید با

   زارمیتروخدا همش تنهاتون م دیسالم بابا جونم ببخش -

 گفت:   یافته بعد با خنده محو یبرات ب یاتفاق ترسمی فقط م هیچه حرف  نینه دخترم ا -

 میهمه زندگ یکه بعد مامانت تو شد  یدونی م -

 گرفتم و اشک تو چشمام جمع شد.  یهند لمیمنم حس ف -

 مادرگرام از پشت سر بابام گفت:  هوی که

 خونه خانم خانما  یآورد   ف یچهه عجب تش-

 تاحاال، آره [  نیبود سگایا  ن؟یتعجب کرد  ه؟ی]چ

 لبخند به مامانم  نگاه کردم و گفتم:   با

 ) مخفف رستا (  یَرس  شیاز اونور هم رفتم پ دیکارم طول کش گهیشد د  رید -

 مهران صحبت کرد باهات؟  -بابا

 در چه مورد؟  -یتان

 گذاشت و گفت:   زیم  یرو رو  ییچا   ینیس مامان

 . گهیشرکت د -

 مگه به شما هم گفته؟   یآها، اره عمو گفت، ول -

 گفت. یآره تلفن -بابا
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 حاال؟   یریم  -مامان

 اره، نرم؟؟ -

  یعالقه نداشته باش دیگفتم شا  زمینه عز -

 به گردنم و گفتم:   دمیکش دست

 استراحت کنم.  کم یمن برم لباسامو عوض کنم و   ه،ینه اوک -

   زمی برو عز -

که   دمیو شن  کردی پچ مگوش بابام پچ ریمامانم و که با  خنده ز   یکه صدا رفتمی م داشتم
 :گفتی م

 .دیشرکت باز شد بعد خند نیبختش تو هم  دیشا  ی دیخدارو چه د  -

 داره انگار... رادی ا کمیننه ماهم   نیا  وا

تاپ شلوار قرمز   هیتخت مانتو و شلوارم رو با  ی و پرت کردم رو  فمی اتاقم رفتم، ک سمت 
 که عکس خرس روش بود عوض کردم. 

 ... کنم که.  یها برخورد م  بهیبا غر یجور هی  یجون به جونم کنن بازم بچم ول یعنی

رفته با   یرستا به ک دونمی نم یروشن ول ی عاشق رنگ ها رمیگی ها گرم م یخودمون با
بهش حمله   کنهیم  تشی اذ یکس  یها بجز منو بابا و مامانش سرده وقت یهمه خودمون

 شرشو کم کنه   کهی با ت ایحرف   هیبا  کنهیم  یو سع کنهینم

 َاه  مغرورِ،

پرسم   یهم ازش م یهر چ شهی اوقات با منم سرد م یگاه یحت یاد ینه ز  یخوبه ول غرور
 یلیقلبش خ  یول بندهی قشنگ دهنمو م یعنی به خودم   گهیرفته م یبه ک تی سرد  نیا

  یعاشق رنگ ها   شهیدختر م ن یتر   یمهربونه اگه بخواد به قلبش گوش کنه دوست داشتن
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برم   نی حاال اگه اجازه بد ال یخیب جهینت رست دهم هست کال دوستمون افسرده   رهیت
 بتمرگم فعالً.

 از در حموم رد شدم... - رستا

 سالم ننه -

 با لبخند گفت:   دیچیپی که داشت حوله رو دور خودش م  یدر حال مامانم

 کو؟  یسالم تان -

 خونه خودشون.  -

 وا، مگه قرار نبود غذا بهش بدم بخوره   -

 نگاهش کردم و گفتم:  خشم با

کارا   نی خودش مامان داره که بهش غذا بده ا  ای ، مامان خانم تانممنون، منم خوبم  -
 ؟ یچ یعنی

 االن زنگ  ،یندار یتعادل روح ،یتو، زدنت به برق انگار یکنیم ینجوریوا، بچه چرا ا -
چه بهتر بدم   شه،یسطل اشغال اسراف م  زمیبر دی با  ادنیغذا ببره چون ز  ادیب بهیط زنمیم

 اونا 

 بهشون...  مید یغذا م یبه منظور کننیفکر م مامان، زشته واقعا  یوا  -

 منو کنار زد و گفت:   مامانم

هم   یزد ی ا  یبابات و آقا م،یده، دوازده ساله دوست میحرفا رو ندار نی برو بابا منو اون ا  -
  یدوهفته قاط یساعت خوب  مین یفاز  ،یکال فاز   یتو مشکل دار مونن،ی برادر م نیکه ع

 ... یکنیم

 انجام بده فعالً...  خوادی دلت م ی باشه بابا اصال به من چه هر کار - رستا
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اتاق من تراس داشت که    یتخت ولو شدم چه روز خسته کننده ا  یرفتم سمت اتاقم رو 
  گرفتیرو م  دید هیزاو  یجلو کم یتهران معلوم بود البته ساختمون روبه رومون  شتریب

  هی... منم لباس هامو با  دهینبود حتما خواب چکسیانداختم، ه نایا  ینگاه به تراس تان
 حرف مامانم افتادم   ادیموهام و باز کردم    وعوض کردم   یشلوارک مشک زیبل

 ( یزنیقاط م گهید  هیدو ثان یاالن خوب  یفاز  ی)دخترتو فاز 

 ....شهیفازم عوض م عی چرا سر دونمی نم گهی لبم راست م یلبخند اومد رو  

 ............ 

 

 بابام از اتاق خارج شدم  یبا صدا -ایآر

 جونم بابا  - 

 کارِت دارم  نی پا ایسالم، ب - 

  نی درست ع میباهم خوب یلی پسر عمومه خ انیاونجا بود را  انی را نی از پله ها رفتم پا 
 داداش... 

 من گفت:   دنیآورد باال و با د سرشو

   زیعز  یسالم و درود بر شما آر - 

 م و  گفتم: کرد  اخم

 ؟ یآر یباز گفت -

 خوبه؟  یگار گمیبه بعد بهت م نیباشه پس از ا  -

 نیاما در ع هیپسر شوخ طبع و باحال یلیبشر کال خ نی تک خنده زدم و نشستم، ا هی -
  ی خاکستر یبا چشم ها  پیحال پر جذبه و جذاب و خوشت
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   یاومد  -

 آره بابا بگو... -

 از یبه مترجم ن یخارج یبستن قرارداد با کشورها  ی برا  انی هم تو هم را یعنیشما   نیبب -
 ن یدار

 اره تو فکرش بودم    -انیرا 

 بله درسته، خب؟  -ایآر 

 کردم براتون!   دایمن پ  نکهیا خب

 wowww  -انیرا

 خب دوتا خانم هستن  یول -

 nooooo -انیرا

 و گفت: انیمبل بود رو پرت کرد سمت را   یکه رو یکوسن ایآر

 شده، مسخره.   یچ نمیب ریبگ یالل مون قهی دودق هی -

 ! نیگرفتی دختر، آقا م یچ یعنی - ایار

 اخه از دوستام هستن.  -

   ؟یچ  -انی را -

 

 دوستاتون هستن؟  دخترا

 جان، منظورم پدرشونه! انینه را -

 بن یاهان، پس خواهران غر  -
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 و گفت:   دیخند  کمی بابا

 نه دوتا دوستن... -

 بابا  شهینم - ایار

  ییجا دی و نبا   ادیاز دخترا بدشون م  ایحضرت واال مقام آر  یدونیآره عمو مگه نم -انیرا
 که پهن هستن دختر باشه..

 برو بابا  -

کن، مگه جنسه که برم عوض   یو خوب  ایب نیکه هست، اه عصابمو خورد کرد  نهیهم -بابا
 که بگم نه، شهینم کنم تازه منم بهشون رو انداختم

 ....خوانی نم ای آقا آر 

 ان ی که راه به راه ناز م ییآورده حتما از اونا  ری گ سوادیهه، رفته دوتا دختر ب -ایآر

 اوالً گفتم که دوست من واقعا َمرده   -بابا 

 خودشه  هیدخترشم شب جهینت در

  انیقبول کردن که ب شهیو.... م  لتسیزبان ک شامل تافل، ا سانسی با فوق ل نایا  دوماً 
 بشن مترجم شما... 

 ! انیمنت گذاشتن اگه ب واقعا

 ست؟ ی که اومدن. از کجا معلوم مدرکشون با پول ن میری خب گ -ایآر

 گفت:  ای آهسته در گوش آر انیرا

و توکل بر   نده یبه آ دیبا ام تویل یتحص یبا پول، انگارخودت کل سال ها  یگیم  یجور هی -
 شه.  انی برات نما یدی ام  یتا بلکه کور سو  یخونددرس  یپروردگار متعال نشست

 جون   یتو هم با پول نبوده گار مگه
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 خنده   ریبعد اتمام حرفش زد ز  و

 شدم...  رهیخ نینگاهش کردم که دهنشو بست و با اخم به زم زیت

 ! نیگفتم فردا آماده باش گهی د -بابا

 خب. یلیخ -

 بلند شد  ان یرفتن بابا، را  بعد

 جون!  یمن برم گار  گهیخب د -

 ...ستیآدم بشو ن نکهینگاهش کردم مثل ا کالفه

 کجا؟؟؟  -

 مرتب کرد و گفت:   اشوقهی و   سادی وا نهیآ جلو

قراره به زور کنه تو   نکهیمثل ا   زدیکه بابات حرف م یکنم جور غهیده ت شگاهی رایبرم پ -
 دوتا رو  نیپاچمون ا

 ادامه داد   زاشتیم ش یبه نما دشویسف  ی که دندونا یجذاب  شخندیهم با ن ایآر

 م ینه که چقدم ما منتظر دوتا دختر  -

 صداشو زنونه کرد و گفت:    انیرا

به   ینگاه ساختگ هیبه زور شوهرمون بدن، بعد  خوانی م ی دیبگم خواهر، د یواال چ-
 دستش انداخت که مثال الک داره و با ناز  ادامه داد :  

 درس بخونم... خامی دارم و م لیمن که قصد ادامه تحص -

 صفحه ازش مونده    هیفقط  البته

  دیآروم و مردونه خند ایآر



 جدال 

24 
 

 از همه سمت خونشون به حرکت در اومد ....  یبعد از خداحافظ انیرا  و

 

لبم   یپوزخند رو  هی کردمیو اتاقم داشتم به فردا فکر م رفتم ت ان،ی بعد از رفتن را  -ایآر
  ظ یغل شیشده و آرا  کوریپد ینشست حتمًا از اونان که موهاشون بلوند کردن با ناخن ها 

 اه اه 

 کننی مردمو بد م  یدختران که نگاِه جوونا نیهم  ییدخترا  نیاز همچ  خورهیبهم م حالم
 افتادم   انی حرف را ادی

 رمون بدن( شوه خوان ی)واال خواهر م

 شد.  انی لبم نما  یرو  یکج لبخند

تا   نیزم تامون یشخص یول می هم بود شی ر خیتا االن ب یکیاز کوچ مونهی داداشم م نیع
 آسمونه 

  انیکه را یکاش منم مثل اون بودم فقط زمان  یول  هیآدم شوخ طبع و خوب یلیخ اون
بار من لبام به   هیهفت سال   دینبود واقعًا فکر نکنم شا انیکنارمه خنده رو لبهامه اگر را 

 طبق معمول که اصال اعصاب ندارم   شدیخنده باز م

 جا خوش کرده وسط ابروهام  یاخم لعنت نی ا  شهیهم  و

سرد باشه اما َجَذَبش  تونهی آدم م هیاز خود نباشه! درسته  فی سرد اما تعر گنیم هیبق 
 . ستیهم کم ن

 مغرور...!  دیشا

 شه و متنفر از دختر جماعت... زیکه غرورش همه چ یآدم

که   رهیت یآب  ییو چشا  دیو پوست سف رهیت  بایلخت تقر  یبخوام بگم موها  یکل افممیق از 
 .  دهیکه از پدربزرگم به ارث رس انهی توشون نما  یاز مشک یی رگه ها
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 متناسب با صورت    یهمه چ خالصه

کردم به   ی و سع  دمیه... رو تخت خوابرو فرم کنمیچون ورزش م میکه راض  کلممیاز ه و
 شد.  نیپلکام سنگ واشی   واشیفکر نکنم که   یزیچ

و فقط    دمیلباسامو پوش  ییدستشو دمیپر عیچشامو باز کردم و سر  می با آالرم گوش - رستا
 رژ لب بسنده کردم. هیبه 

   رمی من دارم م ،یجون، شهر  یشهر -

 کوفت کن صبحونه بعد گردنتو بشکون برو   ای و درد ب یشهر -

 و گفتم:  زی و گذاشتم رو م  فمیتعجب رفتم سمتش و ک با

خانم خوشکل مثل شما بده از ما   هی یبودن برا   یحجم از عصب  نیرستا قربونت بره، ا -
 گفتن بود 

که  دم یرو د ایبزنه که از در خارج شدم با خنده تا درو باز کردم تان یحرف هی  خواست
 ن یلنگون لنگون اومد سمت ماش

 سوار شد   و

ک کشته مرده دارن    ییپسرا  ن ی ا نمیبب خوادیدلم م یلیکه خ میکن بر ش یآت یوا   -ایتان
 بهشون بخندم  ریدل س هیتا    نیچه جور

 و از جا کندم....  نیلبم و ماش  یاومد رو یطانیحرفش منم لبخند ش نی ا با

 

 با باز شدن در بدون اجازه  -ایآر

هست فحش بارش کنم که با  یهم و سرم و باال آوردم که هرک ی تو  دمیو کش اخمم
 د ی برق از سرم پر انی را دنید
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 با خنده گفت:  انیکه را  دمیسوت بلند کش هی

 چطور شدم؟  انی مرگ را -

 .یکنیم  کاریچ یارزش دار ی واقعا خاک تو سرت که واسه دوتا ب -

  هیبالخره   امی تو نگاه اول خوب به نظر ب خوام یداره، جناب مغرور و خفن، م  یچه ربط -
 .میباش پیخوشت  دیبا  هیشرکت جهان

 و ادامه داد:   زیخم شد رو م بعد

 .ای حضرت آر  میرس یجذبه مردونه شما نم یکه به پا میالبته ما اگه خودمون هم بکش -

 . ومدنی تا ن بابا  نیبش ایب-

 ......... 

 

 از ما  - رستا

 

  یبیکه ترک یبزرگ ینگاهم و چرخوندم تا تابلو  و من  ستادیکنارم ا  یتان میشد  ادهیپ نیش
 داشت و بزرگ روش نوشته بود   یو مشک  ییاز طال

 تابان{   یالمّلل  نی}شرکت ب

 : رستگار " تی ری "با مد

 من دهنشو بست و گفت:  دنیا د انداختم که فکش وا مونده بود ب  ینگاه به تان هی

 ... میبر -

   یس  ای  ستیداشت ب یجذاب ی خودمم شکه شدم واقعا نما میکه شد وارد 
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 بود فکر کنم...  یا  طبقه

 سمت اسانسور و  دکمه واحد آخر و فشار دادم...  میحرکت کرد   آروم

شده بود منم داشتم پرونده    رهیخ یدراز کرده بود و به گوش زیم  یپاهاشو رو انیرا  -ایآر
 که تلفن زنگ خورد کردمیها رو مطالعه م

 بله؟ -

 ی گوش یافتاد تو  ی پر ناز  منش یصدا 

 ... فیجناب رستگار دوتا خانم تش -

 ادامه بده و تند گفتم:  نزاشتم

 تو، و تلفن رو قط کردم. انیبگو ب-

 ...کنهیدوست دارم صداشو بشنوم واسم ناز هم م یلیخ

که   یمطالعه ا  نکیپاهاشو جمع کرد و کتشو مرتب کرد منم ع عیسر   انید را که زده ش در
   زیم  یصورتم بود رو گذاشتم رو  یرو

 ...دیبفرمائ -انیرا

 پشت در گفت:   ایتان - رستا

 و شصت درجه تو حلقم...   صدیس هیشت، جذبه صدات از زاو -

 داخل...  دیبفرمائ -ایآر

   میو وارد شد  م یدرو باز کرد  - رستا

 نمیچشاش هشتاد  قسمت شد منم سرمو آوردم باال که بب ایوارد شدن تان  محض به
 که با باال اوردن سرم.... شدهیچ
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هم   یگرفت تان یتفاوت یرنگ ب هیشت، چقد خفن و باکالس چشام بعد چند ثان - رستا
 .نطوریهم

 سالم کردن.  یرسم یل ینشسته بودن بلند شدن و خ زی که پشت م  ییدوتا اون

 .دی نیبش دی بفرما -ایآر

 بله.. -ایتان

 . دادیرو نشون نم یخاص زیلبش بود منم چهرم چ  یرو یلبخند محو   ایتان

به باز  ی از یمطرح کردن و ن  وی فکر کنم از قبل همه چ  انی میعظ ی خب، آقا اریبس -انیرا
 ! ستیکردن مجدد موضوع ن

چندتا برگه رو مرتب کرد و   یصورتش گذاشت و با اخم جذاب یمطالعه شو رو  نکیع ایآر
 ما گذاشت. و ادامه داد:  یجلو

 . نیشما هم به عنوان مترجم وارد شرکت ما شد -

 بله، درسته!  -ایتان

 . دیکن یاز هم بهتره خودتون معرف شتر یشناخت ب یخب، برا  اری بس -ایآر

 بهش نگاه کنم گفتم:  نکهیبدون ا  - رستا

 ... یهم تان شونیهستم و ا  انی میرستا عظ -

 وسط حرفم و گفت:   دیپر  ایتان

 خودم زبون دارم... -

 بودم معاونه لبشو گاز گرفت که نخنده.  ده یاز پسرا که فهم  یکیحرفش   نی ا با

 هستم.   یزد یا  ای منم تان -

 از جاش بلند شد و به ساعتش نگاه انداخت و گفت:  یپسره از خود راض اون
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  انیهم را شونیشرکت و ا س یرستگار رئ ایمن آر  گه،ید دیشناسیهم که م  انی منو را -
 شرکت. سیرستگار معاون و نائب رئ

 در گوشم گفت:  ایتان

 دو تن از رستگارانند. نی واو، و همانا که ا  -

 ...دمیو آروم خند رم ی حرف نتونستم جلو خودمو بگ نی ا با

 چشام با صراحت گفت:  یکه زل زده بود تو  جوریهمن ایآر که

 !میماهم بخند  نیهست بگ یخنده دار  زیاگه چ -

 نگاه بهش انداخت و گفت:  هی  ایتان

.  جناب  دیبهره نمون یتا شما هم ب میگفتی حتما م د،یبود که الزم بود بدون یزیاگه چ -
 تگار! رس

جم   عیدور نموند و مجبور شد سر  ای آر نیب زی ت یکرد که از چشما یخنده تو دهن هی  انیرا
 ... کنه خندشو

 ........ 

 نوشتن قرار داد  یبرا  میبلند شد - رستا

 قرارداد رو داد دستم. انیرا

 مچکرم... -

 نوکرم  -

 داده افتاد به من من کردن   ی چه سوت  دیتعجب نگاهش کردم که انگار فهم با

 خا، خواهش... ،یعنی  زهیعه چ-

 اومد ی م  یچرا به نظرم پسر خوب دونمینم
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 ..... یکیاون    یول

 

 ذهنم گذشت که  یتو  -ایآر

 !( ستنی ن یکردیکه فکر م یاون جور ای آقا آر یدی)د 

  یمهربون افهی ق یزد ی ا  یسرده ول انیمی که ازشون دارم عظ یچند ساعت شناخت نی ا با
 اره...د

 د؟ یامروز کارتون رو شروع کن هیخب، خانما نظرتون چ -انیرا

 !س ی ن یمشکل - رستا

  ییرو راهنما  یزد یرو نشون بده من هم خانم ا  انی میشما اتاق خانم عظ ایخب آر  -انیرا
 ! کنمیم

 باشه...  -

 ....... 

 .یزد یتو خانم ا دیخب بفرمائ -انیرا

 کنار زد و اومد تو اتاق درو باز کرد  منو

 ! یو قهوه ا د یِست سف یو صندل  زی... میاوه چه اتاق باکالس  -ایتان

لم دادم و   ،یبا ذوق نشستم رو صندل نیواسه هم نجاست یا  انیحواسم نبود را   اصال
 !شیگفتم آخ

 ! کنهیداره با تعجب همراه لبخند نگام م دمیاوردم باال که د  سرمو

 کردم و گفتم:  یدم اومدم و سرفه َمصلحتلحظه به خو هی

 !گهید  نیبر  نیتونیم -
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 پوزخند داد: هیجاشو به  عی سر خندش

 خدمتتون؟  ارمی ب ییچا  نی خوایم -

 پرو تر جوابشو دادم: منم

 ! کنمیخبرتون م نجا ینه، اگه الزم بود تلفن هست ا -

 زمزمه کرد و از اتاق خارج شد...  یزیچ  هیلب  ر یسمت در و ز  رفت

مناسب داشت درواقع دوتا اتاق بزرگ که دوتا اتاق    کی واحد بزرگ که چهارتا اتاق ش هی
وجود داشت، اتاق رستا   انیتو اتاق را  ا یاتاق تان ی عنیاتاقا بودن  نیتو هرکدوم از ا  گهید

 . نطوریهم هم

 بود.  یکی  یو ورود یدر خروج یول 

 ! سادی کرم رنگ وا   در هیجلو  ایآر -رستا

 تو؟  ن یری نم -ایآر

 تورو نگاه کنم!  سم یوا   خوامینه م -

 تر از من جواب داد: تخس

  میعقب ی بهتره چون کل یزدن من االن به کارت برس دید یبرا  یوقت دار  یاندازه کاف -
 االنشم!

 دختر. ییسرت روز اوله همش دنبال دعوا ریدعوا رستا، خ الیخ یب

   وارد 

 

 نشستم که... وتری کامپ زی پشت م بود. یشدم اتاق مناسب و قشنگ اتاق

 که؟؟  یکار کن وتریبا کامپ یبلد-



 جدال 

32 
 

 ! زهیری ندارم خودش کرم م شیکار نییاال الل هلل ب ال

 گفتم:  کردمی که داشتم روشنش م جوریهمن

 آره،  -

 پوزخند زدم و ادامه دادم:  هی

 به شما شک دارم!   یول -

 دادن به شمارو هم بکشم؟  ادیزحمت   دیبا ا ی  ن؟یبلد ،یچ شما

و با خشم    د یسرخ شد و حمله کرد سمتم و گوشه مقنه مو کش تیچشاش از عصبان هوی
 گفت: 

با امثال تو بحث کنم ندارم. بهتره پا رو   نمیکه بش نو یمن عصاب ا  عقل،  یدختره ب نیبب -
فکر نکن به عنوان  هاتو ندارم، درضمن  یناز خرک یچون حال و حوصله ا ،یدمم نزار

خودم   یو هرجور دلت خواست حرف بزن یبکن یتون ی م یخواست یهر غلط یمترجم اومد 
 ته؟؟ یحال کنم،یم  یچیدمتو ق

 وا، اال هم صل اال ممد،  - رستا

  یوحش و یعصب نقدیتورو حامله بوده که ا  یخورده وقت یببندم براش ننت چ لیدخ دیبا
 نه شرکت  یباغ وحش باش دیتو االن با  یشد

 مچاله شده بود:  یکه حساب دمیمو که گرفته بود از دستش کشمقنه  گوشه

 ! نیکه خر ش نید یند یاخه هنوز ناز خرک ،یاخ-

و خواست حرف بزنه که تلفنش زنگ خورد و مجبور   ز یمشت شدشو گذاشت رو م  یدستا 
پوزخند زد و از در خارج  هیبهش نگا کردم. که  یا  روزمندانهیشد تمومش کنه با لبخند پ

 شد 

 صبر...  ایخدا  هیچشه؟ مشکل داره؟ چقد عصابش شخم  نیا  وا
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 روز اول  اونم تو   ه؟یچه برخورد   نی: وا، پسره از خود متشکر، ارستا

 فکر کرده؟  یچ  خودش  شی! پهه

 تو؟ چه حرفا بره گمشه بابا... ام؟یناز  ب یک برا

 .شعوریکردم، دختره ب  یخال وارید یو با مشتم رو  تمیتموم عصبان - ایار

  نی نبود همچ انیمی عظ یطرفه. اگه به خاطر بابام و رفاقتش با آقا  یبا ک  کنمیم  شیحال
 که حض کنه!  اوردمی سرش م ییبال

 سالم! - انیرا

 ک ی عل -ایآر

 ؟ ی چه کرد  -

 اتاقاشو نشون دادم  ،یچیه-

 ..ستنین میکرد یکه فکر م یاون جور ن،ی خوب یدخترا  -انیرا

 َبِمش گفت:  یلب با صدا  ریقهوه تلخ جلوشو مزمزه کرد و ز  کمی  ایآر

 همن! هیهمشون شب-

 و گفت:    یباال انداخت و ولو شد رو صندل یشونه ا  انیرا

 داره!  ی نظر یبالخره هرک-

 زنگ خورد...  ایآر تلفن

 الو؟ -

 ممنون داداش! -
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 !رسونهی اونم سالم م-

 بلند داد زد:  رسونهی با اون بوده که گفته سالم م ایآر دونست ی که م انیرا

 من اصال سالم نرسوندم!   گهیدروغ م-

که   ان،یرو به را کنهبود برداشت که پرت   زیم  یکه رو یو خودکار  انیبرگشت سمت را ایآر
 گفت:  انیرا

 سالم کردم!  نمیبی م کنمی نه نه حاال که دارم فکر م -

 تلفنو قطع کرد...  یو بعد از خداحافظ زی م یخودکارو برگردوند رو  یبا لبخند کج ایآر

 بود؟؟  یک-

 ! ری ام-

 داشت؟  کاریعه؟ چ-

 راه بندازه، استاد ادب! ییوفرما بشه شرکت، مجلس خوشامد گ  فی تش خوادیم -

 و گفت:  دی خند انیرا

المصب من که پسرم   اتهیادب  یما خدا  یآقا  ریام  نیاصال ا   ،یوحش  ریبگ ادی ازش  کمی-
 روش  زنمیکراش م

  ان یشد به را  رهیگشاد خ یبا چشما  ایآر

 کردم بابا... یشوخ ؟ی کنینگاه م نجوریها؟ چرا ا -

 لب گفت:   ر یو ز  ش یشونیزد رو پ ایآر

عطا   یبه همون حجمم آرامش ،یدی گاگول رو آفر  انِ یرا  نیکه ا  یبه اندازه حجم ا،ی خدا -
 کنم....  سی فرما تا نزنم دهنشو سرو
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 تو اتاقم نشسته بودم که در اتاق زده شد  -ایتان

 د؟ یبفرمائ-

 ... د پوش وارد ش کیبود و جذاب و ش ایآر هیکه شب گهی پسر د هیو   انی و را ایباز شد آر در

 نگاه به پسره انداخت و گفت:  هی  انیرا

 بخش من!  یهستن مترجم پرونده ها  یزد یخانم ا شونیا  ر،ی ام-

بهم انداخت   دارانهینگاه جذاب و خر هی رهیبودم اسمش ام دهیپسره که االن فهم همون
 و گفت:  

 ! یزد یاز مالقات باهاتون خوشبختم خانم ا  ،یعال اریبله، بس -

 ادامه داد: ایآر

 رستگار  ریبرادر من ام  شونیا-

 شرکت   لی و، وک  کارشناس

 مودبانه گفتم:  یلیخ منم

باهاتون )اوه لفظ قلمم از پهنا تو لوزالمعده برادران   داریخرسندم از د اری بنده هم بس -
 رستگار( 

رفتن اما   ری و ام ا یرفتن تا اتاق رستا رو نشونش بدن فکر کنم آر ییبعد از آشنا خالصه
 نکردم  یو منم اصال توجه  یصندل یموند و بعد رفتن اونا نشست رو   انیرا

 ؟؟   رهی م ش یکارا چطور پ-

 ! ستین یزیخوبه، چ-

 ادامه داد:   یلحن طعنه دار با

  شمیمن مرخص م   نیسرتون شلوغه وقت ندار نقدیا  نکهیمثل ا-
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 نگاش کردم و گفتم:   یعاد یلیخ

 جناب!  لتونهی هر طور م -

 ........... 

 گرفتم و به در دوختم  وتریدر نگاهمو از کامپ یبا صدا  - رستا

 بله؟ -

 داشت اومد تو  ایبا آر ی ا یز  بایآقا که شباهت تقر هیدرو باز کرد و پشت اون  ایآر

 مترجم بخش من!   انیمیهم خانم عظ شونیا  - ایار

  انینما  یول  رهیداشت جلوشو بگ یسع یلیکه خ یرو کرد سمت من و با پوزخند محو  بعد
 بود گفت:  

 !کننیشرکتو نظاره م یکارا شتریرستگار برادرم هستن که ب ری ام-

 هستم!  انیمیبله خوشبختم، من هم رستا عظ -

 گفت:   یلبخند کوتاه با

 شمارو مطالعه کردم، کارتون واقعا حرف نداره.  هینترنتیا  یبله، وبالگ ها -

 ن یممنون، شما لطف دار -

 گفت:   ای روبه آر ری ام

  به انیخوشحالم که قبول کردن به عنوان مترجم ب  یلیخ ه،یعال ار یبس ان یمی کار خانم عظ -
 شرکت. نیا

 . درسته؟ دیدرست بگم شما مدرکتون رو از فرانسه گرفت اگه

 بله، -
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 درسته!  

 . میخب، بهتره بر یلی: خایآر

 لب گفتم:   ری ز  رستا،

 ( شعوریهه! ب کننی م فی از من تعر  یوقت ادی )زورش م 

 چون به وضوح دیحرفامو شن  نکهیا  مثل

وعضش    گهی د یلیخ نیاز اتاق خارج شد هوف خدا ا  ری مشت شد و قبل از ام  دستاش
 پسر... نیا  ایباز  یحجم از وحش  نیکنه با ا  ریخدا عاقبت مارو به خ  یخرابه پسره روان

 

 به من نگاه کرد و گفت:   یبا لبخند آروم ریام - رستا

 ن ی ری بگ دهیخارج تر از حد نرماله شما ناد کمیداداش من  -

 !  هیچه حرف  نینه بابا ا  - رستا

 ز یم  یکارت گذاشت رو هیو  بش یکرد تو ج ستد

 کمکتون کنم سرکار... شمیاومد، خوشحال م شیپ یزی چ یکارت منه، مشکل نیا  -ری ام

 اوه، بله حتما...-

 خب فعال.... -

 .......... 

 گذاشت و گفت:  زیم  یو چندتا پرونده رو رو   رونی از اتاق اومد ب ان ی میعظ - ایار
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  یکارو جد یپرونده هارو مطالعه کردم از فردا بعد از برس رمی رستگار من دارم م یآقا -
 !کنمی شروع م

  شدی م دهیلب تشکر کرد که به زور شن  ریسرشو تکون داد و ز  یحرف  چیبدون ه ایآر

 ...فتهیخود ش  یتشکر کن خوادیجونت در رفت نم وا،

 ....... 

 

 !ن یبر نینتوی تموم شده، م  یساعت کار  یزد ی خانم ا -انیرا

 رفتم یداشتم م دونمیبله. م -

 د؟ یکنی فردا کارتون رو شروع م-

 نه، من امروز کارمو شروع کردم..  -

 !دین یبب دیتونی هستن م  زیم  یکردم رو  یسه تا قرداد رو برس دو

 صداش معلوم بود گفت:  ی که تو  ینیتا ابروش از تعجب باال رفت و با تحس هی  انیرا

 ! یاوه بله، مرس-

 خب فعال خدانگه دار...  -

 ...... 

 ا یآر  ایآر   -انیرا

 رو سرت؟  یبله؟ چه خبرته شرکتو گذاشت-

 کرده!  یدوسه تا پرونده رو اوک  یزدیا  نیبب ایب -

 نم؟ ییواقعا؟ ب -



 جدال 

39 
 

 ...ایب -

 آروم سرشو تکون داد و گفت:   ایآر-

 .ارهیکفرمو باال م ان ی میعظ ن یا  یهستن ول یخوبه! تو کارشون جد  یلیخ-

 صورتشه.   یتو  یخاص  تیمعصوم یول   دونمی، نم هینه اتفاقا خانم محترم -

 جلوش ِبشکن زد و گفت:   ایغرق حرف زدن بود که آر ینجوریهم انیرا

 ؟؟   تیو جذاب ت یتو فاز معصوم یرفت ید یباز تو دوتا دختر د انی را -

 کرد و گفت:  یدهن کج ا یروبه آر انی را -

 !کنهیدخترم نگات نم هی  یادامه بد  ینجوریا  خچالیتو خوبه؟   نیپس نه ع -

 کتشو مرتب کرد و گفت:   قهی  ایآر

 مارو نگا نکنه، شما بفرما تو بغل درو و دافا    یچه بهتر، کس -

 خنده  ریزد ز  ان ی حرفش را نی ا با

با   کردی م تشیاذ  نی هم یبرا  شهیهم هم ایکه نداشت دوست دختر بود آر یزیتنها چ 
 لبش اومد ک از شرکت خارج شدن..  یرو یهم لبخند محو  ایآر  انیحرفا  با خنده را  نیا

 

 ه؟ ینبودنا، نظر تو چ یبد  یپسرا  گمیم  -ایتان

 کرد  کاریامروز چ  اینه نه آر ایمار  نیا  یاگه بدون -

 کرد؟  کاریچ-

 شما رو تماشا کنم ستادمی تو؟ گفتم نه ا  یریگفت نم سادی در اتاق که وا دم

 با ذوق گفت:   ایتان 
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 خب؟ -

 ادامه دادم:  

 زدن من ... دیواسه د یدار  یاد یگفت وقت ز  -

 کردم   فی همه ماجرارو واسش تعر خالصه

 چه باحال !  یوا -

و تماشا کن خالصه    نیفقط بش ارمی مسخره بزار حالشو جا م یهه، کجاش باحاله پسره  -
 خودشون   هم رفت خونه ایخونه و تان میدیرس

 سالم مامان   - رستا

  نمیبب نیبش  ایب زم یسالم عز -

 ؟   دمیبله گوش م -

 شد امروز؟  یچه خبر چ-

 !میکن  یاز فردا کارمو شروع م می آشنا شد کمی میجون رفت ی واال شهر -

 خوبن؟  ای و آر  انی را- 

 شون؟ یشناسیمامان مگه م  ؟یچ -

 . هیزدیا  یمامانش دوستمه، باباشونم که دوست بابات و آقا -

 کلک!   ایداشت ادیننه، دوست موست ز  گمیم-

 چش غره بهم رفت که ساکت شدم  هی -

برادرن خدا   ن یهرسه تا ع  یپسر عموشونه. ول انی! را رهیام ا،یآر ی البته داداش اصل-
 اقا، باوقار   ن،ی حفظشون کنه! مت
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 خنده   ری حرفش زدم ز   نیبا ا  - رستا

 و متانت؟ زارت   ایآر

 روز بعد(............  کی.....................)

 

زود تر از من اومده بود   انی نگاه به ساعتم انداختم، را مین هیوارد شرکت شدم   -ایآر
 هنگ کردم    دمی که د یزیتر وارد اتاق شدم و با چ ر یمن د   نیواسه هم

قرمز   تیاز عصبان کردی من کار م  وتریمن نشسته بود و داشت با کامپ ز ی پشت م انیمیعظ
 ...زمی پشت م دهیشدم چطور بدون اجازه من تمرگ

با   د یپنجره ها لرز  کنمیکردم صدام بلند نباشه که اصال موفق نبودم و احساس م یسع
 گفتم: یعصب  یو صدا تحکم

 د؟ یکنی م کاریمن چ  زیبپرسم سر م شهیم -

 کرد و گفت:  وتریمن نگاه کنه بازم نگاه کامپبه   نکهیا  بدون

منم معطل    یاریم  فیتش  ریرستگار هم گفتن شما د یسالم! در اتاق خودم قفل بود، آقا  -
 ! کنمیپرونده هارو انداختم تو ِفَلشم االن فلشو زدم دارم ترجمه م  روز ی شما نشدم و د

قفل شده بود باز   تیتو دلم به پشت کارش احسنت گفتم و مشتم و که از عصبان -ایآر
 کردم 

 باشه!  شتونیاتاقتون من بعد پ دیکل  نمیا  د،یبر  دیتونیخب، حاال م  یلیخ-

به   دنیبود اما با دست کش انیصورتش نما  یاز خنده تو  ییبلند شد رگه ها  زی پشت م از 
 شد ک همزمان گفت:  از جفتم رد  رهی داشت جلوشو بگ یلبش سع

پوزخند بود رد   هیشب شتریتک خنده که ب هیقشنگه و بالفاصله با  یلی خ نتونیزم ری تصو-
 شد از کنارم...
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  یزیو روشن کردم و با چ وتریو کامپ دمیکش قینفس عم  هیندادم و  تیحرفش اهم به
 چشام صد برابر شد ..  دمیکه د

 

کج شده   افم ی صورتم و دهن و ق ی زده بود تو یبستن ان ی بود که را یعکس مال زمان  -ایآر
 !  ن یبعد ا انی جز را نهیمامانمم نزاشتم بب  یعکسو حت  نیا

 عکسم نوشته بود   یرو  ده؟یاومده عکسا منم د یعوض   یدختره  نیا

There is nothing without retribution, Mr. Rastegar 

 رستگار'  یاقا  مونهینم یبدون تالف یچکاری'ه

 چک کردم   موی عکسا گالر هیتند بق تند

 همه اونا هم حذف شده بودن   

و به عقب هل دادم و با شتاب بلند شدم و سمت   یاز خشم َفکم قفل شده صندل  
   یعوض یدختره  دمیاتاقش حمله ور شدم نشونت م

بازم مقاومت   یول  دمایترسیداخل دروغ چرا از واکنشش م ادیمطمعن بودم االن م - رستا
   کنهیاخه الکردار مطمعنم االن درو باز م شهیم یبد فرم عصب  کردمی م

 کردم به شمارش معکوس   شروع

5 .....4.....3 .....2 ..... 

 و نگفتم که...  کی  هنوز 

 کرد   جادی ا  یبد یو صدا   واری به شدت باز شد و محکم خورد تو د  در

 به صورتش انداختم  ییگذرا نگاه
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  زمیسر م  د یکرد و رس یبزرگ کل اتاقو ط  یقلبم تند تند زد که با قدما  امبریجد پ ای
 هامون کمتر از دو سانت فاصله داشت    افهیو خم شد روم  ق زی م یدستاشو گذاشت رو 

خدا   یوا  دی رسیبه گوش م نشیخس خس کردن س ینفس نفس افتاده بود و صدا  به
سالم برگردم خونه تو   شده؟ خودت رحم کن ی کفر ینجوریعکس ا  هیبه خاطر   یعنی

 که زد به خودم اومدم  یافکارم بودم که با داد نیهم

 ؟ ی کرد  یچه غلط -

 )اره ارواح عمت( فهمم؟یمنظورتونو نم -

 و بلند تر دفعه قبل گفت:   زیم ی رو  دیمشت کوب با

ادم رفتار کردم فکر    نیباهات ع ؟ی فکر کرد  یخودت چ شی. پیفهمی خوبم م ،یفهمیم -
نبود االن   گهیخانواده ها با هم د ییخدا اگه بحث آشنا  یبه خداوند  ه؟یخبر ی کرد

 دوندوناتو تو دهنت خورد کرده بودم 

اصال   زدی که حرف م یو تو مدت  کردمیداشتم به پشت سرش نگاه م ال یخیب یلیخ - رستا
  کردم ی بهش نگاه نم

نفس  ه یخوش حالتش فرو بردو   یموها  هیمن دستشو البه ال یال یخیب دن یبا د  ایآر
 و صداشو آروم تر کرد گفت: دیکش قیعم

 به من نگاه کن !  زنمیدارم باهات حرف م یوقت-

شدنش فعال شد و بازم سرشو آورد   یبهش انداختم که انگار باز دکمه وحش ینگاهمین-
 صورتم و گفت:   یجلو

  چیبا ه ی ختیعصابمو بهم ر  ینجوریشرکت و ا ن یتو ا  یاومد   ستی هنوز دو سه روز ن-
 ...یرفتار نکردم جز تو ینجوریشرکت ا  یکدوم از کارکنا 

  رهیکه کردم خ یلبش که ساکت شد و بهت زده به کار یخشم دستمو گذاشتم رو  با
 شد.... 
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 که دستم رو دهنش بود گفتم: نجوریهم - رستا

و   لی طبق م زیهمه چ شهیهم  نیو فکر کرد  دادنیبه حرفتون گوش م شهیاونا هم-
   ستمین ینجور یمن ا   یول رهیم  شیخواسته شما پ

 گفت:  ی و عصب دی ضرب دستمو از رو دهنش کند و با انگشت شصتش کنار لبش کش با

 ! گهی م نویهم شهیمثل تو هم یادم مزخرف ،یکنیم  یبل بل زبون ادیز -

 و گفتم:   سادمیو چرخ دادم و پشت بهش وا  میبهش صندل توجهیب - رستا

 )بعد برگشتم و زل زدم تو چشاش و گفتم(  وتنیطبق قانون اول ن-

 رستگار!  یداره اقا  یعکس العمل یهر عمل-

 ! کی ستر یشد به خنده ه لی لبش به حالت پوزخند باال رفت کم کم تبد اول

 ( ی)خنده عصب

 فاصله گرفت و گفت:   زیم از 

 ظر جوابش باش! منت نمت،یب ینم یعدد-

 .ادیدرو باز کنم از جا درم گهی بار د هیدرو بست که مطمئن بودم  یجور  هیرفت و   بعد

  ارمیدر ب یآقا موش و گربه باز  ن یبا ا  ایاومدم کار کنم   ست ی خل و چل معلوم ن یپسره  اه
جز خودش و غرورش   نیواسه هم  رهیتو دل م یلیخ کنهی فکر م یاز خود متشکر روان 

  میزار ی مثل من خودشو هفت جدشو م ییدخترا  دونهی و نم نهیب یرو نم یچشماش کس
 چپمون..! بیتو ج

خاموش شد، المپ هم خاموش   هویکه   کردمیکار م  ستمی اتاقم داشتم با س یتو  -ایتان
 شد وا، کولر هم خاموش شد. 
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 نوشت   یم زیبرگه ها چ یبا اخم رو  ان ی که را رونیب رفتم

 ِاهم..... -

مطالعه رو    نکیباز شد و ع بایمن اخماش تقر دنینگاهش از برگه ها گرفت و با د  انیرا
 و کالفه گفت:   زیپرت کرد رو م

 ن؟؟ یدار یکار-

 بله! برقا رفتن فکر کنم؟ -

 رفت و چندبار دکمه روشن  ستمی و هل داد و سمت س  یبا حرف من صندل انیرا

 کرد و روبه من گفت:  وتریشانس نثار کامپ یبخشک هیلب   ریزد که روشن نشد ز  شدنشو

 .  گردمیبرم کنن،ی م  کاری چ نایا  ایآر نمی بب رمی اره، رفته! م -

 جاش بلند شد و رفت   از 

 جم کن چشو چالِتوُ  ای تان یهو   رفتیمانکن ها هم راه م  نیع المصب

 برگشت و گفت: قهیبعد چند دق انیرا  -ایتان

 وضعو دارن!  ن ی هم هماونا  -

 برم اتاق وحشتناک گرمه  تونمی من نم-

   می ادم گرما منم

 . دینیبش نجایهم  نیبله، راحت باش-

 از کاوه اومده   امکیپ هی  دمیباز کردم و د  وینشستم و گوش انی را یرو به رو یصندل  یرو

 نشو(   یزاپاس عشق کس ی ول ر یبم یی)از تنها

 واقعا فکر کرده عاشقشم ؟  نی ا !هه
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 داد و گفت:   رونینفسشو فوت مانند ب انیرا

 ارن؟ یب ی زیچ ،یبستن ،یخنگ مثل آب زیچ هیبگم  نیبه شدت گرمه موافق یزد ی خانم ا-

 تعجب نگاهش کردم که گفت:   با

 گفتم؟  یبیعج زی چ د؟یکنیم ینجوریچرا چشاتونو ا-

 ! شمیممنون م  ینه نه، اوک-

 ........ 

شده بود اما بازم   انی نما می شونیپ یعرق رو یشدت گرما دونه دونه قطره ها از  - رستا
 حاضر  

 

 ... یاز خود راض  کهی اون مرت  شیبرم پ نبودم

 ........ 

 ها   یبرگشت. تاچشمم افتاد به بست ییکاکائو  یبا چهارتا بست انیرا  -ایتان

 خنده   ری زدم ز  یِپق

 شده؟؟؟  یزیچ-

 گفتم    دهیبر  دهیخنده هام بر یبه ال ال

 نشده !  یزیچ ،یزینه، نه چ -

  ای  خورهیهر وقت م  نیواسه هم  ییکاکائو زِ یبا چ ست یبدنش سازگار ن ستمی فقط س رستا
 نخوره  تونهی نم ی ول ادی سرش م ییبال  ای شهیم  هوشی ب زنهیم

 .ستین یزی که چ شاالیا  شه؟یمگه م  -انیرا
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 لبش اومد  ی رو یهم لبخند محو و جذاب  انی خنده که را ری زدم ز  دوباره

 ! ری... نه خکاوه بدبختو  یول یخندی م  یگیخوب م نیخانم با ا ایتان کالیبار

   ستیبدبخت ن چمیه  کاوه

 !نهیشی به دل م نیا  فقط،

 وارد اتاق شد و گفت:    یبا چهارتا بست انیرا  -ایآر

 اهال و سهال  -

 ه؟؟ یچ نایسالم، چه خبره، ا-

 !گهی د هیخب بستن ؟یکور یعنیبرقه!  میس  نایاها، عرضم به حضورتون که ا-

 ابروهاش اومد و گفت: ن یب یاخم محو ایآر

 ؟؟ ی گرفت یچ یبرا -

 ! میانگشت بزنه بخوره ثواب ببر هیاومد    یهرک میقابشون کن نکهیا  یبرا -

 

  یو تا چشمش به بستن رونیرفتم سمت اتاق رستا که با صورت عرق کرده اومد ب  -ایتان
 زد  فیخف غیج هیها افتاد  

 .رفتیم  ادشی جور مواقع غرور  نیدر ا کال

زد ... حاضرم قسم بخورم واسه   غیج دیهارو د  یو بستن  رونیاومد ب ان ی میعظ  یوقت  -ایآر
 . دیلحظه دلم لرز   هیلحظه، فقط   هی

 رو تو وجودم احساس کردم.  یتفاوت یبعدش خالً ب اما

 خودم نبودم گفتم:   یو اصال تو حال هوا  خوردمی م یکه بستن نجوریهم - رستا
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 ده؟ یخر نارویا  یواقعا، چه به موقع، ک یمرس-

 من!  -

 لب تشکر کردم و گفتم:   ری انداختم و ز  انینگاه به را  هی

 خب.... یدوست دارم ول یلیمن خ -

لبخند  هیکنار شرکت هست و بعد   مارستانی افتاد ب  یاتفاق تاینها دونم،ی م: بله انیرا
 دندون نما زد.

 چش غره رفتم، دختره دهن لق...   هی ایتان به

 ! مارستانی ب نیری اومد م شیپ یمشکل نیحاال بخور ،یآخ -ایآر

 لبش نشوند. ی رو  یبعد تموم شدن حرفش پوزخند  و

 تخس تر از خودش جوابشو دادم:  منم

 حلواتو پخش کنم.   امیقرار باشه ب نکهیمگه ا  ام،یمن با شما قبرستونم نم -

 گفت:   یبه تند  ایآر

 ! اول گوشاتو وا کن بعد نطق کننی ری گفتم م م،یری من نگفتم م-

 خنده. رینزنه ز  ای که از ترس آر کردی که مدام لپاشو باد م انیرا

  یگرفت و بعد چند بوق با صدا  عی شماره رو سر هیو با اخم  لشی رفت طرف موبا  ایآر
 گفت:   یتند

 برق المصب چرا قطه؟  یدیسع-

 ؟ یچ یعنی-

 . دیکنی م ی ری گیاالن پ  نیهم-
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 . ید یسع لتیبرام دل ستیقانع کننده ن-

 تر...!  عی باشه سر -

   زی کالفه تلفنو قط کرد و پرت کرد رو م و

 خوردن بودم!  یتوجه به اون مشغول بست یب منم

 ؟ ی خوریتو نم -انیرا

 کرد و ساکت شد. یبهش دهن کج  انیانداخت که را   انیبه را ینگاه تند  هی ایآر

ادم باهاش حرف   ن یدو کالم ع شهیواقعا از حد نرمال خارج بود اصال نم  گهیپسر د  نیا
 .انیرا  نی اقا خوش اخالق باشه صد رحمت به ا امیروز ب هیشده   امیزد. از فانتز 

 برقا اومد همه رفتن اتاقاشون. قهیاز چند دق بعد

 افتمی درو گرفتم که ن رهی رفت و دستگ جیمنم رفتم تو اتاق و درو بستم که سرم گ 
غرور   یخدا  نی تازه االنم با وجود ا کردمی م کاری خب چ یول ادیم سرم  ییبال  دونستمیم

باز غش نکنم  ا یخدا  دادیبد م  یگواه اما دلم  دمیکش  قینفس عم هیخوبه!  افتادمیپس ن
 صلوات ....

 

ساعت    کی برام االن  ارهی پرونده هارو ب گهیساعت د  میگفته بودم ن  انی میبه عظ - ایار
 رفتم سمت اتاقش و در زدم  ومدهیگذشته ن

 تق تق- 

 ...... 

 تق تق تق  -

 ....... 



 جدال 

50 
 

   که خودم  ومدین ییصدا چیه

 زه ی م  یسرش رو   دمیدر اتاقشو باز کردم د 

 !  انیمیخانم عظ-

 !  انیمیخانم عظ-

 رفتم سمت دفترشون   عیسر   انیتو روحت را  ی....! ایینکنه بال نکنه،

 کردند  یکار م  وتری داشتن با کامپ یزدیو ا   انیرا

 ! انی را انی را- 

 شده؟  یز یجونم داداش چ- 

 تونهی شده خودش گفت نم هوشیفکر کنم، فکر کنم ب شهیبلند نم انی میعظ انی را- 
 . گهیم  یبخوره من فکر کردم الک

 به موهاش زد.... یو کالفه چنگ 

هم پشت سر   ایسمت اتاق رستا تان دیبعدش دو   دیپر  انیچند لحظه برق از سر را  واسه
   دیدو  انیرا

 ! نی فقط هم رهیشرکتش بد در م اسم  افتهی ب یبود که اگه اتفاق  نیفقط نگران ا ایآر

 براش مهم نبود...  یدختر چیه یوقت بود که زندگ یلیخ چون 

 :  گفتی اصال دست خودش نبود باالسر رستا م  انیرا

 رستا رستا -

محکم زد رو شونه    نیخواهرشه واسه هم لدایکه جلوشه  یکرد که االن کس  یم احساس
رستا   قهی چند دق بعد کردیرو صدا م لدایاسم   یهم اشتباه  یدو سه بار یرستا حت ی ها
 ...دیبلند کش غیج هیدو تا کله  دنیو منگ سرشو بلند کرد و با د  جیگ
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  یکیداده بود و به پاش صاف و اون  کهیت واری بود و به د سادهیکه دور از اونا وا  ایآر
 رستا دست از گوشش گرفت..  غیبود با ج وارید  یرو  دهیپاش خم

 به خودش اومد و گفت:  انیرا 

 ! نیسالم ان یمیعه، خانم عظ-

 و به ساعت نگاه کردو گفت:   دیبه صورتش کش یدست هیمتعجب   رستا

 ن؟ یشما بود  لدایرستا   گهیداره م یه هی آره چطور؟ گفتم ک-

 با تعجب گفت: ایتان

 ؟ ی خواب بود -

 فکر   شهیم  یاقهیکار کردم چشمام خسته شد پنج دق وتری با کامپ ادی اره، ز  -

 

 دم یکه خواب کنم

 گفت:   شد ی که از اتاق خارج م نجوریزد و هم یحرف رستا پوزخند صدا دار   نیبا ا  ایار

 .... اری ب عیکه تموم شد پرونده هارو سر  تونی سخنران-

 نشسته و موهاشو چنگ زد... یصندل  یرو انیرا

به   یو بعدش نگاه اومد ی خوشش م ای کرد از اخالق آر ای آر تیبه عصبان ی اول نگاه ایتان
 خالً  عی انداخت واسه چند لحظه دلش سوخت اما سر  انیرا

 در وجودش رخنه کرد...  یتفاوت یب

از اشک   یدر حال خنده بود اما االن هاله ا  شهیکه هم یانیمهربون روبه را  یبا نگاه رستا
 خوش رنگشو براق تر کرده بود گفت: .....  یچشما 
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 ده؟ یر رستگار! چرا رنگتون پ یآقا  - رستا

 ! ستین یز یچ ،یچیه  -انیرا

 ! ن یشرمنده من خوابم برد. شماهم نگران شد د؟یمطمعن-

  رهی! با دهن باز بهش خزنهیحرف م  ینجوریرستاس که داره ا نیکه ا  شدیباورش نم ایتان
  نکهیا  ی پاشو لگد کرد به معنا زیم  ر یشد که رستا از ز 

 ( زونتویآو افهی )جم کن اون ق

 شباهت به چهره خواهرم داره  یلیچهره شما خ انیمیراستش خانم عظ -انیرا

 گفتم:  یلبخند محو  با

 چه جالب! -

 ادامه داد:   یبا لحن طعنه دار ایتان

 ن؟ ینگران شد  نقدیا  نی هم یبرا  ،یاخ-

 نبود و ادامه داد:  نجایرو متوجه نشد چون اصال حواسش ا ایتان یکه یاصال ت  انیرا

  یلینامزد داشت خ هیل کارش زنگ زدن گفتن که مسموم شده از مح  شیچند سال پ-
به ازدواج نبود   یراض نیبود واسه هم ر یگ گهید ه یانگار دلش جا لدای بود اما  لدایعاشق 
دنده   هی( ا ی پسر عموش )آر نی اما اونم ع  ادیکنم که کوتاه ب  شیکردم راض یسع یلیمن خ

 و کله شق بود  

واقعا   ای بود که آر یکس نی بگم اول تونمیبودن م  یمیباهم صم یلیخ لدایو   ایآر
 باهاش ارتباط برقرار کنه   تونستی م

 خب... یول می ری جلوشو بگ میکرد  ی سع یلیخ ایآر  منو

 پر از غم گفت:   ییکرده بود با صدا  از اشک چشماشو تر  یاحساس کردم برق -رستا 
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   مارستانی ب مشیاومد رسوند ای شده آر  ینجوریزنگ زدم و گفتم که ا  ایبه آر -

 .... اما...اما

 زد و گفت:   گنیلبخند فوق العاده غم هی

 رفته بود ... -

 رفته بود ... شمیپ از 

 تر بود..   کی که از مادرم بهم نزد یخواهر 

 و سنگ صبور من بود ....  کرد یخواهر نداشتشو پر م یجا  ا یآر یبرا 

 زود ترکم کرد ...  یلیخ

خط ثابت و بدون حرکت رو   هیصورتش و دستگاه    یرو  دنیکشرو  دیمالفه سف  یوقت
 رفتم، یراه م  دم،یخندی به کجا پناه ببرم م دونستمی نم ادینشون م

 شده بودم...  وونهید ختم،یری اشک م نشستم،ی م 

 گفت:   یسرشو باال آورد و متوجه اشک من شد که با لبخند تلخ  انیرا

   رمی خودمو بگ یومدن، نتونستم جلوا ادمی حواسم نبود خاطره ها   دیاوه ببخش-

 بودن و ادامه دادم:   ختهیکه ناخودآگاه ر  ییبا پشت دست اشکامو پاک کردم اشکا - رستا

 ماست خدا رحمتش کنه!  یمرگ آخر عاقبت همه   هیچه حرف نیا کنم،ی نه خواهش م -

 از جاش بلند شد و با لبخند گفت:   انیرا

 نشده   تی زیچ  یخب، خدارو شکر که با خوردن بستن-

 نه خوبم ...  -

 هم با خنده گفت:   ایتان
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 کار دارم...  یلی خب من برم که خ-

   ای رفتن اونا پرونده هارو برداشتم و رفتم سمت آر بعد

  د یچشماش دست کش یو نامحسوس به رو   نی سرشو انداخت پا  دیمنو د تا

 ده؟ یشن و  انی را یاونم حرفا یعنی ،یعنی

 کرده؟  هیاونم گر یعنی

  هیکه معموال بر اثر گر یدورگه ا ی گذاشتم که با صدا زی م ی تر پرونده هارو رو متعجب 
 گفت:    شهیم ینجوریا

   گه؟ یهمه امضا شدن د -

 امضا شدن...  هیبجز چندتا بق-

 ! ن یبر نیتونی خب م یلیخ-

 شد و گفتم:   روز ی پ مینه که آخرش فضول ایتا حرفمو بگم   کردمیمن م  من

 ن؟ یکرد  هیگر -

 سرشو آورد باال و گفت: ... زیت

 

 داره؟    یبه شما ربط - ایار

 تابلوعه... یلیخ یول ر،ینخ-

 بزنه که دستمو جلوش گرفتم و گفتم:  یحرف  خواست

 که افتاده.... یاتفاق  نینداشتم، متاسفم بابت ا  یمنظور ن،یبش یباز عصب  خوادینم-

. ............ 
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 ... کردمی که افتاده فکر م یتو اتاق داشتم به اتفاقات - رستا

 به سرنوشت!  

   میزنی که سرنوشتو رقم م می ما  نیا

 بشه...  یچ میکنی که حکم م می ما  نیا

 بود یپسر خوب ان،یرفت سمت را حواسم

ازش بعد با دستام   ادیاوق بدم م  ایخود آر یول   هیمحترم  یآقا  رمی دلم ِنشسته، ام به
 :گفتمی و م اوردم ی حرکت در م

 ! دهنمو کج کردم و اداشو درآوردم  کنمی بهم بدنش سرشو از تنش جدا م اگه

 داره   یبه شما ربط-

 از خود متشکر   خت یر یبرو بابا ب هه،

 کارتون دارم...  رونیب نیا یکردن من تموم شد ب ضیاگه فوحش و مستف-

 اومده... یک  نیا  جد سادات ایاسترس بلند شدم  با

 ؟ یاومد  یشما ک-

 اوق...  ایخود آر ی بگم، ول قیاگه دق-

 اون موقع   از 

 گاز گرفتم خاک تو سرت نفله!  لبمو

 بزنه...  یهم تک خنده ا ایلبم اومد که باعث شد آر  یرو یلبخند پهن ه یحرفام  یادآوری از 
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چرا همش اخم وا   ادی لبخند بهت م  نقدیکثافت تو که ا  دمیدی بار بود که خندشو م نیاول
 وسط ِسگرمه هات...  یکنیمونده رو جا م

 :  دمیبهش توپ تیعصبان با

 د؟ یدر بزن نیشی که م یندادن وارد مکان ادی به شما -

 پوزخند زد   هی

 پوزخند زد...  نیزد، باز ا باز 

 گفت:   یدار شی لحن ن با

 تا مکان   اسله یطو  هیشب شتریب نجایا-

 گفتم:   میذات ی منم با خونسرد-

 مثل شما    ینبود گاو  لهیبله درسته، چون اگه طو-

 

 واسه نشخار کردن ... اومدینم

چرا چشاش قرمز شده   نیخود خدا ا  ای به صورتش انداختم  ییحرفام نگاه گذرا  نیب ما
 قدم رفتم عقب... هیو سمت من خم شد که من    زیدستاشو گذاشت رو م یناگهان یلیخ

 .من از تو و امثال تو و دختر جماعت متنفرم  ن،یبب-

 بدتر .. گه یهم که به حرفم گوش نده د یدختر

امثال منو خر  یدور برداشت دمیفکر نکن من مثل اون پسرام که تا به روت خند پس
 .دیکنیفرض م

 گفتم:  شخندین با

 اد؟ ی بدتون م یاز چ نیکه بگ نی هه، بالنسبِت خر، درضمن شما اومد-
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 ...یاز کجا خورد  یکه نفهم  ارمیسرت م  ییبال  هیهم نکن، وگرنه  یزبون بل بل-

 کردم گفتم:   یکه اصال بهش نگاه نم یهمونطور

 .فهممیم   یهرجا بزن ،ی، ماشااهلل شما َنرِ غولنه-

 شده گفت:   زیر  یچشما  با

  رهیخ  زیصورت من به م ی به جا  زنمیدارم باهات حرف م یکه وقت یکور نکنه نم،یبب-
 به من نگاه نکنه؟  زنمی حرف م  یدارم با کس یوقت ادیمن بدم م یدونی م  ؟یشیم

 ادما؟  یاز نگاه کردن به بعض خوره یحالم بهم م یدونست ی شما هم م-

 عقب و گفت:   رفت

 کارت دارم... رونیب ایب-

   رونیب ا یبار ب هی  رونیب نیا یبار ب هیبار جمع   هی  شهیبار مفرد م هیچرا  نی وا ا -

   نکهیمشکل داره مثل ا  بچم

   رونیصلوات فرستادم و فوت کردم به خودم و رفتم ب هی

 

 رو زدم  یزد یدر اتاق ا  -انیرا

 بله؟ -

 تو ... رفتم

 ! یزد ی خانم ا-

 بله؟ -

 ...نیبد لشیساعت تحو انیتا پا  دیکن یپرونده رو هم امروز ترجمه و برس  نیا-
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 اما آروم گفتم:    یحالت اعتراض  هیشد با   یبادکنک بادم خال ن یع -ایتان

 امروز ؟   نیهم-

 بله، چطور؟ -

 ..نشیبزار  ،یچیه-

 گذاشت و خواست بره.... زیم ی پرونده رو رو انیرا

 اما بازم برگشت و برداشتشون!  

 ترجمه کنم! ستی مگه قرار ن  نش؟یوا، چرا برد  -

 چرا...-

 نش؟ یبری خب پس چرا م-

 فردا ... یباشه برا  می! فردا هم وقت دارزنهیداد م  افتونیاز ق  نیاخسته  رسهی به نظر م -

رو نداشتم واسه   یکار چی ه  یخوشحال شدم چون واقعا خسته بودم و نا یجور هی
 شدم و گفتم:  خودیبا ذوق از خود ب نیهم

 ... می بخدا خراب مرامت-

بد تر   ان یکه را  نی م و سرمو انداختم پاافتاد و لبمو گاز گرفت میدوهزار هیچند ثان بعد
 خجالتم کرد و گفت: 

 ! میچاکر -

 از در خارج شد.  دیلرز  یمردونش م یکه شونه ها  یبا خنده ا  بعد

   میشونیکه رفت محکم زدم رو پ یوقت

 دختر مردم الته.  گهیاالن م ؟ ی بود پروند یچ نی ا  ایتو روحت تان یا
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 بگه بهتر، ولم کن بابا... وا

 ...دمیکش یم  فیخف غیو ج  گرفتمی ها دستمو گاز م وونهی د نیو ع  ادمیبازم افتاد   یول

 )همه باهم ده مرتبه الشفا، الشفا  ( 

دوباره   د یدختر فکر کنم از دهنش پر  نیهوف از دست ا دمیخندی هنوز داشتم م  -انیرا
 .! خوبه..  شی الت نمیخنده و  گفتم پس ا ر یزدم ز 

 .................. 

 نشست   شیراه افتادم که پشت صندل ایدنبال آر  - رستا

   دینیکنار من بش ن ی اریب وی اون صندل-

خنده لپامو از داخل   ریبلند نزنم ز  نکهیباز جمع بست واسه ا  نیا  ای زدم خدا یخنده ا  تک
 گرفتم یگاز م

 سر پا راحت ترم...  نجایهم-

   یهر طور راحت-

 خودت شاهد باش ... گمینم یزیچ  گهیمن د   ایخدا  وا،

   میانگار نه انگار تا االن داشت  اصال

 ما ی کردیم  دعوا

 اصال !  نه

 ا؟ ی دعوا؟ ار من؟

 .شدی هام م هیعطرش وارد ر  ی بودم بو کشینزد نکهیا  بخاطر

 کبدم از کار افتاد..  هیمارک عطرش چ المصب
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  یو چرخوند و پا   یه صندلبرگرد  خوادیم  دونستمی غرق افکارم بودم که نم جوریهمن
کرد نتونستم تعادلمو حفظ کنم و فقط   ریبود گ یصندل   یها   هیالمصب من چون جفت پا

 بشم که ... نیوقته پخش زم  کردمی هر لحظه احساس م

 

بدون   شی صندل  یاز رو  ا یکه حس کردم آر دادمیسالم م  لیداشتم به حضرت عزرائ - رستا
و صد البته    یمحکم یجا به جا بشه دستمو با شتاب گرفت و پرت شدم جا  یذره ا  نکهیا

 خوش بو!  

 خفن بود... حرکتاشم

 بود که احساسش کردم  ی عطر همون

 منو!   ایآر یعنی

 اما درد نداشتم.... نی فکر کردم با مخ خوردم رو زم اول

 سرمو آوردم باال...  تند

 زیم   ریپاهاش ز  یده بودم رو افتا قیرنگ قفل شدم دق یآب ی له یکه تو دوجفت ت 
 نبود  یمناسب  تیوضع

 ! ستنیرقمه باهم خوب ن چیکه ه یواسه دختر پسر اونم

 چشاش  یلعنت

 چقد... چشاش 

 ...!قشنگه

 چقد غرق نگاهش بودم که با پوزخند گفت:   دونمینم

 ن؟ یسرکار خانم؟ قصد بلند شدن ندار  نجایا  گذرهی بهتون خوش م-
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 خواستم بلند شم و جوابشو بدم   تا

   زد یدرو باز کرد و داشت حرف م عیسر   انیرا

 واسه امضا کردن قرار....   دی ایاز شرکت ونوس تماس گرفتن گفتن که فردا ب ای ار ا یار-

اول چشماش گرد شد و بعد   ت ی ما تو اون وضع دن یادامه حرفشو بزنه که با د   خواست
 گفت:    عیسر 

 شدم با اجازه... بد موقع مزاحم نکهیمثل ا-

 درو بست!  عی سر و

 کم داشتم  نویهم

 بوده همش   یبگم که کامال اتفاق انیاز جام بلند شدم خواستم برم به را  عیسر 

 ی دینبوده که تو د یاون و

 درباره تو .... کنهی فکر م یاالن چ  یخاک تو سرت دست پا چلفت 

 !یبر ییجا خوادی نم - ایار

 و حرص گفتم:    تیبا عصبان - رستا

 ...یبه چه مناسبت من افتاده بودم رو  کنهی نرم؟ االن فکر نم ییجا-

 تا ابروش رفت باال و گفت:   هی ای ادامه حرفمو بزنم که آر خواستم

 ؟ ی چ هیرو -

   انی را خود
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بهتر از تو برام وجود   ی ها  تیچون اگه بودم موقع ستم،ی کارا ن نی من اهل ا دونهی م
 داشت ...

 خوشگل تر از تو هم لوند تر از تو... هم

 رد شدم و گفتم:  زشیآرامش از جفت م  با

 فیکه چشاش کث یرستگار ملقب به پسر یآقا  ،یموند   شمیکی ن یفعال که تو کف ا -
 . چرخهینم

 بعد رفتم سمت اتاقم...  و

  گفتمی ه چرتو پرت مداشتم ک جانیه  نقدیگفتم فقط ا  یچ   دمینفهم خودمم

 حواسم پرت شه   دیچرا اخه من با یلعنت

 چرا؟ 

 ! یلعنت  هیتو بغل تو امی فرود ب دیبا چرا

 که زد چندتا پاور براش آماده کردم    ییحرفا طبق

 گذاشتم و گفتم:   زیم  یرفتن، رفتم سمتش و رو  موقع

 ! نیکه خواسته بود  یهمون نمیا -

  نی بر  دیتونی باشه م-

 ..... دی پرونده رو با  ینجا یرستگار ا  یفقط آقا -

 تو بغلم یشیدوباره شوت م کنهی م  ریاالن باز پات گ ایجلو ن دونمی خب م یلیخ-

 زد   یحرفش تموم شد پوزخند  یوقت

 . اوردیشرمانه داشت به روم م یب
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   رونی مشت کردم و از در زدم ب دستامو 

   ارمی سرت ب ییبال هیاشغال   ی پسره 

 ؟  یکن یم  عی منو ضا  حاال

 برات...  دارم 

 به سرم زد و راه افتادم ..  یطانیفکر ش هی

 

 شدم   داری از خواب ب میزنگ گوش یبا صدا  - رستا

 شعوریب-

 ؟ یمرگ، تو باز رم کرد -

 ساعت چنده خانم؟   یدونیمن رم کردم؟ م  -ایتان

 بود  ۹چشمم به ساعت افتاد  دادمیکه تو خواب داشتم جوابشو م نجوریهم-

 سرمون  ختهیکار ر ایپاشو ب ۹له ساعت ب-

 آماده شدم....!  عی سر عی جوابشو بدم قط کردم و سر نکهیبدون ا-

 ....... 

بهم انداخت بهش سالم کردم که سرشو   ییمن نگاه گذرا   دنیبا د ایشرکت آر دمیرس
 تکون داد  

 !تیشخص یسالم ب  یوقت جونت در نره بگ هی یاخ

 برم سمت اتاقم.. خواستم

 ! انیمیعظ-
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 بله؟ -

 ... ک ینزد  اریب فیتشر -

 گرد شد. هن؟ االن وقتش بود حرفشو به خودش برگردونم!  چشمام

 گفتم: یلحن طعنه دار با

 به قول خودتون باز شو... کی نزد امی بهتره ن-

 وسط حرفم و گفت:   دیپر

افتاده مال گذشته بوده بعد با   ی! هر اتفاقیکن خودم تکرار یحرف خودمو برا  خوادینم-
 ادامه داد:  ی زی ام  طنتیلحن ش

 در کار نباشه!  یدفعه بعد دوارم یو ام-

 جوابشو بدم که گفت:   خواستم

  یشرکت هارو طبقه بند یاسام دیپوشه برام درست کن هی خامیم  انی میخانم عظ دینیبب-
و   ن یبزار گهی خش دب هیکاراشون   ریبخش و سا  ه یتجارتشونو   نهیکسب و هز زانیم دیکن

 .دیکن یجدول بند 

 تو دلم گفتم:  - رستا

 زا یچ نیا  شهی اوه نه بابا توهم سرت م-

 شدم   یمنم جد  هیبحث جد دمید

 شروع کنم؟  یباشه، فقط ک-

 االن! -

 االن؟ -

 لبش اومد و گفت:   یرو یاون َزهرخند لعنت  باز 
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 ن؟ یتونی نم ه؟یچ-

 تخس تر از خودش گفتم:   منم

 امکان داره؟  یزی چ نیهمچ-

 فرو برد و گفت:  بشیج  یاز جاش بلند شد و دستاشو تو   ایار

 من.   یسر جا  دینیخب، بش یلیخ-

 !نمیصبرانه منتظرم کارتونو بب یب

 باشه، نشستم و کارمو شروع کردم  -

 و لنگه نداشت...  اومدیدر م  یکارام عال شهیهم

 نکردم   دستو پامو گم  یمعذب بودم ول   رشی نگاه خ ری االن ز  اما

 دختر   هیدر افتادن با   دمیم  نشونت

 !یچ یعنی

 از منه...!  یاالن فقط منتظر سوت 

 ندم!   یخودت کمک کن باز سوت ایخدا

 هم صل اال ممد....  اال

 

   هیتو کارش حرفه ا ادی خوشم م -ایآر

 نداره....  نه

 ساعت بعد(  می)ن

 ... کرد ی م پی تا  ع یسر   عی و سر  کردیحواسم بهش بود با اخم کار م   همش
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 ست ی هم ن یدختر بد میحق نگذر از 

 کنهیکامل نگام نم  شهیچون هم یفکر کنم ول هیداره چشماشم رنگ یاخالق سگ  یول
 پوزخند زدم و ادامه دادم: هی به من نگاه کن  گمی بهش م نهیبفهمم واسه هم تونمینم

 نه.  ای کنه ینگاه م سیوگرنه اصال برام مهم ن -

 چه برسه به نگاهش... ادی خوشم ازش م یلیکه خ نه

 به خودم اومدم   ی صندل  یدکمه و ولو شدنش رو ن یفشار دادن آخر  با

 تموم شد؟ -

 اهوم! -

 لب گفتم:  ریتکون دادم و ز   سرمو

 ...دیخسته نباش-

 نداشت... یقابل-

 به پوشه ها انداخت... یاز پشت سرم نگاه  سادی وا میپشت صندل ایآر - تارس

 خوبه، واقعا ممنون!  یلیخ -

 نداشت....  یواقعا قابل-

 تک خنده زد...  هیو  نی لحظه نگام کرد و سرشو انداخت پا  چند

 گفت:    شی جد یبا صدا  و

 من بعد رفتارمون محترمانه تر باشه!   دوارمیام-

 شما؟  ای رفتار من -

 ... دیکنی م یکه لجباز  ن ی ندارم، شما یمن که اصوال مشکل -
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 وا، به من چه!  -

 دم ینگاهمو دزد  نگاهم کرد اما من رهی چند لحظه خ ایحرف زدم که آر یلحن با

 حتما... نیبگ نی د یشما فهم دونستمی فازمو نم خودمم

 ن؟ یشیم   رهیخ هیچند ثان زیکال شما به همه چ -

 داره!  یبستگ-

 ؟ یبه چ -

 نه! ا یازش  ادی خوشم ب نکهیا-

 گفت:    عیسر  ع یانگشت اشارشو جلوم گرفت و سر  ایآر

 ! یکنیشروع م یخودت دار نیبب نیبب-

 ...!زنهیتخس حرف م یپسر بچه ها  نیچرا ع  نیا  وا

 ... یاوک-

 گفت:   ایگفتم که آر  یسیجمله به انگل هیلب   ری بلند شدم و ز  یصندل  یرو از 

-me too( نطوری)منم هم 

 سمتش و گفتم:  برگشتم

 ؟ ی عه؟ شما هم بلد -

 دستش به ساعتش نگاه کرد و گفت:   یکیفرو کرد و با اون  بشیج یدستشو تو  هی

پرونده   نمی متنها وقت ندارم بش کنمی م س یبرات تدر یبنده خودم مکالمه زبان و حرفه ا -
 مترجم گرفتم!   نیکنم واسه هم  یبرس

 تا ابروم رفت باال و گفتم:   هی
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-Good luck sirآقا(  دی...)موفق باش 

 

 هم با پوزخند ایآر که

 

 گفت:  یمحو  

-Also ladyخانم(  نی...)همچن 

 

 تو اتاق و از ذهنم گذشت که:   برگشتم

 انگار خارج بزرگ شده   زنه یحرف م یسینگلی ا  یجور هی یلعنت -

   خادیم  یهر خر هی به من چه شب البته

 :  ی#از_زبان_راو

 .... گذشت

 ماه گذشت... سه

 ....گذرهی تو شرکت تابان م ای ماه از حضور رستا و تان سه

و باعث شد که با چند   دیرس ی باال تر یبه سطح ها  یا با حضور دو مترجم حرفه شرکت
 تا کشور بهتر و خوب تر هم قرار داد ببندن...

 تر شده بودن...! یمیکارکنان شرکت صم یتمام

وجود نداشت و جاشو   کردنیکه قبال به شرکت فقط به عنوان کار نگاه م  یاون حس گهید
 شده بودن!  یمی به حس خوب داده که همه کارکنا باهم خوب و صم
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 رو گرفت ... رانی ا  یالملل نیب یتابان مقام اول در سطح شرکت ها   شرکت

 نبود!  نیا  ریی بود اما تنها تغ دهیهم رس یخارج یکه آوازشون به گوش کشور ها  یطور به

دوتا دوست سر به سر هم   ن ی و واقعا ع کردنیباهم م  یاد یز  یها  یشوخ انیو را   رستا
 و رستا جور شده بود...  ایهم با تان  ریام یبود حت یمیصم نشون یو ب زاشتنی م

 !دیخندی و م گفتیم   نشونیهم ب ایتان

حسو    نی بود به رستا هم هم ینیاز نظرش دختر سنگ ومد ی خوشش م ایاز تان  انیرا
 داشت! 

 .... تونهی کدوم حسش م اما

 

   ای سراغ آر  میو اما بر 

 همون پسر مغرور و سرد داستان بود   ایار

شرکت انجام دادن   یکه برا  یو خدمات  ایاز رستا و تان  یو جد یبه طور رسم  نکهیا با
ادامه داشت تا   دادنی بروز م یکه گاه یهر دو و تنفر یها  یتشکر کرد اما هنوز لجباز 

 :  نکهیا

بدون در زدن اومد تو و   انی که را کردمی تو اتاقم داشتم با شرکت صبا صحبت م - رستا
 :  گفتی و م  اومدی که سرش تو چندتا برگه بود راه م نجوریهم

 رستا، رستا -

 تلفنو قطع کردم و گفتم: ع یسر   یخداحافظ با

 ... . نیزم یخوری باال االن م ری تر، سرتو بگ واش ی-

 شده!  یچ یدونی دختر نم یوا -
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 بلند گفتم:  ی با صدا  ستیآدم بشو ن نکهیمثل ا  نه

 ! نمیبب سایوا  -

  سادیسر جاش وا  انی محکم گفتم که را  نقد یجمله رو ا  نیا

 ؟ ییخوا ینم یزیچ ،یاب فلفل ،ی آب نمک ،یرستا؟ آب قند یخوب-

دوم من نگفتم بنده رو با   دیدر بزن نیشیم  یرستگار مگه نگفتم وارد هر مکان یآقا  - رستا
 د؟ یاسم صدا نکن

 و سرشو کج کرد و گفت:    زیم  یدستشو گذاشت رو   انیرا

 خوبه؟  نیا  ان؛ی میخاااانم عظ-

 د یخنده که خودشم خند ریزدم ز  بعدش

 ؟ ی مسخره باز   ای شرکته  نجایا-

 بود به ما دوتا... رهیاخم خ که با ا یسمت آر  م یبرگشت انیرا  منو

 باز اومد! نیخدا ا  ای 

 بهش داد از خنده منفجر شدم ... انی که را یبا جواب یول

 

 گفت: یبا لحن بامزه ا  انیرا

 رستگاره... ایآر ت یبرادران رستگار با مدر  یالملل نی ب رکی س زمینه عز-

  رفتمی م  سهیمن که جلو دهنمو گرفته بودم و از خنده ر - رستا

 بهم انداخت:  یزینگاه ت هی ایآر

 و گفتم:    انیرومو کردم سمت را که
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 شده؟  یزیچ-

 ........... 

 

  ختم یر یچا   وانیل هی و رفتم سمت اشپزخونه شرکت و   رونی از اتاق زدم ب  -ایآر

 که تلفنم زنگ خورد   رفتمی م داشتم

 ...خوردی زنگ م رانیاما از اناشناس   شماره

 .کردم دکمه اتصال رو زدم یرو مزمزه م یکه سر پا چا نجوریهم 

 الو؟ -

 ...... ایآر-

 .. سادی چند لحظه وا  ایصداش دن  دنیشن با

 کرد... جادیا  یبد  یاز دستم افتاد و صدا  اری اخت یب یچا   وانیل

 جناب رستگار....  یخوب-

 محکم تو دستم فشار دادم   وی گوش زدیمثل قبل صدام م  هنوزم

 منو از کجا اورده ...  شماره

 ...  رانی برگشته ا  یک

 سم ی سر پا وا تونستمینم

 از عشق  نه

  یاز محبت و دلتنگ  نه

 حس شده بود  یدستام ب تیتنفر، از شدت عصبان از 
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 تنفر بود ...  دیکشی که تو وجودم شعله م  یحس تنها

 تو جملم... ختمیصدامو ر  یسرد  تمام 

 ا؟ شم-

 طعنه گفت:  با

 ؟ یشناسی نم یبگ یخوای م-

 االن؟ نه اصال. -

 چرا...  شیچهار پنج سال پ یول

 قط کنم!   یمزاحم

 ...یومد یپروازم نشست... استقبالم ن روز یهه، د-

 که.... یتو؟ اونم کس ؟ی استقبال ک-

 ...فرستمی که م یبه ادرس  ایعصر ب میباهم حرف بزن  امینگو، م یزیچ ش،یه-

 تحمل کنم! ختتم یندارم چه برسه ر یمن با تو کار -

 ازت  کنمیخواهش م ا،یآر-

 نداره، خداحافظ   یا  دهیفا-

 ؟ یی ا ی... م ایترو به خاک عمو قسم ب شمی م وونهیدارم د  ا یار-

 جوابشو بدم قط کردم  نکهیبدون ا-

   زیهمه چ یب

 ؟ یبخور یچه گوه  یبرگشت االن

 ؟ ینیمِن سنگو بب  یبرگشت
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 لبم جا خوش کرد   ی رو  یقیعم پوزخند

  نباریو اونا هم خورد شدن ا  وانایل  هیگذاشتم که خورد به بق زی م یبا ضرب رو  دستمو
 وارد اشپزخونه شد  مهیشرکت سراس یآبدارچ

 شده اقا؟ حالتون خوبه؟  یچ یچ چ-

 تر   عی جمع کن سر   نارویخوبم، فقط ا  -

   ادیچشم آقا، ف فقط دستتون، دستتون داره خون م -

  انی و کتمو برداشتم و سر راه به را رونیبه دستم کنم از اونجا اومدم ب ینگاه نکهیا  نبدو
 کار دارم   ییام دادم که جا یپ

 !شهیداره شروع م تازه

 ... خوبه

 .. ادی کردن خوشم م یاز باز  منم

 

 ی تو خ ستی: با سرعت صد و بایآر

 

 دم یبه خونه که رس دادمی گاز م ابون

 در خونه ...!  یترمز کرد رو به رو  ری ام  نیماش همزمان

 پارک کردم   نویرفتم تو و ماش ریزد که سرمو تکون دادم در که باز شد جلوتر از ام بوق

 آورد و پارک کرد   نوی بعد من ماش رمی ام

 دادم   کهیت نی شدم و به در ماش  ادهی پ تیعصبان با
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 برادر من؟؟  ی: چه خبرته، مگه سر آورد ری ام

 ک عصابتو ندارم    ری ن امحرف نز  گهید یکیتو  -

 بار باشه؟! نی دوم نیکه ا  یعصاب دار یشما ک دیبفرمائ شهیم -

 فک قفل شدم گفتم:  یخشم نگاهش کردم و از ال به ال  با

 رررررررری ام-

آروم سمتم اومد و رو به   یدستش و با قدم ها  یکتشو انداخت رو  لکسیر یلیخ ری ام
 ...سادیروم وا 

 ا یآر -

 کردم  نگاه   دادی بهم آرامش م شه یکه هم  ییباال آوردم و تو چشا سرمو

 شونم گذاشت و گفت:  یرو  دستشو 

 !یآزرده خاطر باش نقدیباعث شده ا  یحدس بزنم که چ تونمی م -

 ... ی اصال حوصله  ری ام-

 همش!  یعجول نقدیچرا ا  سس،یه -

 قراره برگرده ... دونمیم  شیوقت پ یل یمن از خ دونم،ی م

 گفتم:   یظیتند و پوزخند غل  لحن با

 خبر دار بشن   د یهمه با گهیاره د -

 ؟ ینیبی م اما

   رانی پاشده اومده ا ینخواست بهم بگه که اون عوض یکس یمن اونقد تنهام! که حت 

 خواست حرف بزنه که زدمش کنار و گفتم:   ری ام
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ازت بزرگ ترم   نکهیکه با ا  نو یحق ا  یادا کن تویحق برادر   یخوا یم ؟ی بگ یخوا یم یچ -
   ؟ی بهم نشون بد  رو  یرو گردنم دار یتو حق پدر یول

 خوب بود....   یلیخبر گذاشتن من، خ یخوب بود داداش، با ب یلیخ هه،

 من سالم کرد    دنیخونه شدم مامانم با د وارد 

 تفاوت باشم   ینتونستم ب زشی جواب نگاه محبت آم در

 باشم   تی اهم  یب تم تونسیبود که نسبت بهش نم  یحاال تنها زن تا

 جوابشو بدم   یکردم با لبخند محو ساختگ یسع

 ؟ ی اومد  یک  زمیعز  یخوب -

 االن ... بابا کجاست؟   نیهم-

 داشت پنهانش کنه گفت:   یکه سع  یاومد با اخم ادشی  یزیچ انگارمامان 

 رفته خونه آقاجون...  -

 لبم اومد و سمت اتاق رفتم  یکه ناخود آگاه رو  یکیستر یخنده ه-

 خب ! یلیخ

 ...دیبچرخ

   دمیم ادت ی  دنو یچرخ منم

 

 شده    یچ ینیبرگه هارو بخون بب ن یا  -انیرا

 ! یاوک - رستا
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  انیبلند شد که را انیرا یاز گوش امکیپ یصدا   خوندمی داشتم پرونده هارو م نجوریهم
 لب گفت:   ریز 

 شده گذاشته رفته  یباز چ  سیمعلوم ن-

 قرار داد با شرکت   دی مهر تا  دنیکه با د دمیرگه ها که رسب یاخرا  به

  (HSBS     ) 

 در لندن.  ییاروپا  ییشرکت ها  نیبزرگ تر  جزو

 دمیکش یفیخف غیج

 قبول کررررردن!   انی را یواااااا -

 داد و با غرور گفت: کهیت زیبه م انیرا

 قرارداد بستن    یشرکت نی منت هم بکشن که با همچ  دیتازه با  -

 دستم نگه داشتم و گفتم:  یشوق برگه هارو تو با

 کرد ... دا یبالخره شرکت به لندن هم توسعه پ-

شرکتش    یپا  شویکه اون کل زندگ یدونی بشنوه م شهیخوشحال م یل یخ ایاهوممم، آر  -
 ...ختهیر

 ؟ ی چرا تاحاال خودت بهش نگفت ی! ولدونمیاره م-

بار به   هیبشه بزنه ناقصم کنه دستشم که محکمه  من بش بگم ذوق مرگ  ترسمی م -
 زد تا دوهفته رو تخت ولو بودم...  یشوخ

چون لندن هم خودش شراکت   رهی بتونه جلو تو خودشو بگ دیبهتره شا یبهش بگ تو
 داره... یبزرگ

 اما من تو فکر بودم... زدیداشت حرف م  انیرا
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 که جلوم زد به خودم اومدم.. یبشکن با

 تو فکر همش.  یری رفتااا، م ی توهم عاشق شد  -

 بجز فرانسه... میاالن ما با اکثرا شرکت ها قرار داد بست ان ی را نیبب-

 فرانسه؟  -

 ... میشرکت خودمون رو باهاش محکم تر کن هیپا  می.تونیکه م هیاره، تنها شرکت-

  دیفهمیبود و نم نی شو پر کنه سرش پا یالت تخواس یم باز  ایبه در وارد شد تان یا  تقه
 تو اتاقه    انی ک را

 :  گفتیو م   رفتیدور گردنش ور م یالیخ ریو با زنج نی التا سرشو انداخته بود پا نیع

با شرکت    میشد کی که ِشر  ید یبه ما خبر نم عیشده که د ایچطور ره،ی همش کمیسام عل -
 اونور؟  ای داش مشت

که از خنده    انیرا  دنیکه با د دی جوی التا آدامس م  نیسرشو آورد باال و داشت مثال ع بعد
 موند  یباق ی سرخ شده بود دهنش همون شکل

 و با تته پته گفت:    دیرنگش پر  و

 عه! -

 اااا یتو سرت تان خاااااک 

 چشم  غره به من رفت   هیبعد  دیکنی م  کاریچ چ نجای سالم ش شما ا  س

 و صداشو صاف کرد ک گفت:   ادید که خندش بند بسرفه کر  هی  انیرا

   نیناراحت بش خوادی بودم پس نم دهیشمارو د   یها   یینداره من قبال هنر نما یراد ی ا -

 شرکت هول اومد داخل و با ترس گفت:  یخواست جوابشو بده که آبدارچ ایتان

 ....  ایآقا آر  انیآ آق آقاا را -
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 گفت:  یبا نگران انیرا

 شده؟  یچ ایآر-

 با لکنت گفت: یچ آبدار

هم   وانای بود ل دهیبر  دای دستشون شد دس، دمیرس یفقط وقت  دونمینمی من، نم -
   رونیرفتن ب عیسر   ع،یشکسته بود و از شرکت سر 

 با داد گفت:   انیرا

   ررررررون؟یوضع رفته ب  نیبا ا  -

 از در خارج شد  عی سر و

 با تعجب به من نگاه کرد و گفت:   ایتان

 شده؟  یدا باز چخ ای-

 بهمون رحم کنه ...  خدا

 

 ...نی از پله ها اومدم پا  -ایآر

 که با اومدن من ساکت شدن!  زدنی و مامان داشتن حرف م ری ام

 ناهار بخو  ایپسرم، ب ایب -مامان

 

  ر

 .خواستم بگم! یم یاومد چ   ادمی  هوی نکهینشسته بودم مثل ا زیپشت م رمقیب

 آقاجون که هنوز از کانادا برنگشته... -
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 چرا رفته اونجا؟  بابا

 نشوند و گفت:   شیشونیپ یرو یفیاخم ظر مامان

 ظاهرا عمه هات هم اونجان... -

 ادامه داد که:    تیبا عصبان بعد

 دادن...  لی تشک یهزار ماشااهلل رفتن جلسه خواهر برادر گنینم یزیبه منم که چ -

 کنن؟ ی م ینجوریا  یبه خاطر چ یندوی واقعا نم یعنی  -ایآر

 معلومه که نه...-

 بلند گفت:  ریبرگشته که ام زیهمه چ  یاون ب  نکهیباز کردم تا بگم به خاطر ا دهنمو

 اااااااااا یآر -

 اون اشغال برگشته؟  یگیچرا بهش نم ه؟یچ -

 ده؟ یکش یبار چه نقشه ا  نیا

 ه؟ یچ ایمنظور آر  ر،یَا ام -مامان

 گفت:  کرد یکه به من نگاه م ینجوریبه من اومد و هم یچشم غره ا  ری ام

 برگشته...! دایش -

 که دست مامان بود افتاد!   یوانیحرف ل نی ا با

 بلند شد و سمت مامان رفت. مهیسراس ری ام

 من ...  اما

 اسمش اومد ... بازم

 بازم ... 
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 :به من انداخت و تند تند گفت  ینگاه مامان

 ! یکالفه ا نقدیچرا ا  دمیونت بشه، االن فهممادر قرب  ا،یآر -

 کنه باور کن... یکار تونهی نم گهی د اون

 مانع شد... می گوش امکیپ یبزنم که صدا  یآوردم باال خواستم حرف سرمو

 کردم!  بازش

 (  ای _ کافه ترگهید قهی دق ستی) ب

 بلند شدم  یبهم فشار دادم و از صندل تیاز شدت عصبان  لبامو

 کجا مادر؟  -

 ... گردمیکار دارم، بر م  ییجا-

 زدم  رونیدسته مبل برداشتم و از در ب یتک چرممو از رو کت

 رستگار .... دایش امی م دارم

 ....امی م دارم

 

 گه؟ ید  ییاینم یرستا مطمئن -ایتان

 ... کشهی طول م یلیتو برو کارا من خ یاره تان-

 ت باشه! شرک  سی به اسم رئ دیقرار داد ها با  شتر یب چون 

 ...نی هم یبرا  

 ! گهیدرست کن د زو یخب رستا برو خونه همه چ -انیرا

 همه راهو... نی بره ا  یهمه پرونده رو بردارم برم خونه؟ اوه ک  نیا شه،ینم-
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 ...گهید کنمیم میتنظ نجایهم

 اومد حتما بهم خبر بده ...  شیپ یخب، پس اگه مشکل یلیخ -

 گفت:  ایتکون دادم که تان  سرمو

 ااا ینی بش نجایرستا هم -

 ! رونیب یفوران نکنه بزن انتیباز اون حس ماجراجو 

 گفتم:  یاخم ساختگ با

 حواسم    ؟یکنیم حت یبچه نص ایتان -

 خودم... هست 

 نشستم و شروع به کار کردم... زی پشت م انیو را ای از رفتن تان بعد

 کنم...! میر داد تنظهمه قرا نیکنه تا آخر شب بتونم ا  خدا

 ................. 

 

 خاموش کردم.  نویدر کافه ماش یجلو  -ایآر

 آروم شم!  کمیتا بتونم  دمیکش  قینفس عم هیشدم و   ادهیپ ن یماش از 

 وارد کافه شدم ... یشگی باال گرفتم و با همون ژست هم سرمو

 کافه بود.  یکه گوشه  یزیم  ینگاهم ثابت شد رو گشتم،ی نگاهم دنبالش م با

 بود ... خودش

 ...  افهیو ق  پیهمون ت با

 نبود! افشی ق یتو   تیاون معصوم  گهید اما
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 قبل نبود ...!  یدایهمون ش  دا،یش نیا  و

بلند شد با   یصندل ی کردم که برگشت سمتم و از رو زیچهرشو آنال قهیچند دق دونمینم
 شد تو چشام!  رهیلبخند خ

 لبم نشوندم ...  یرو  یلبخندش پوزخند دنید با

 نشستم. یصندل  یرو  و

 ! کردی هنوز سر پا بود و بهم نگاه م اون

 گفتم؛  یلحن تند با

 خانم رستگار؟  نیاومد  ایسر پا به دن-

 توان نشستنو ازتون گرفته؟  تمی جذاب ای

 

 ...!چکدومیه -دایش

 گفتم:  دادی تمسخر م یکه بو  یبا صراحت تو چشاش زل زدم و با لحن -ایآر

 ازم.  ینداشت یبرخورد  نیپس البد انتظار همچ-

شد،   رهیگذاشت و بازم بهم خ ز ی م ینشست و دستاشو رو  یصندل  یرو کیش یلیخ دایش
 ! کردی رفتار م استیظاهرا داشت با س

 ! نمتیبیخوشحالم که سر حال م -

 بوده؟   نیا  ر یمگه غ -

 .بود که به من .. یکه االن جلومه همون کس یپسر  نیا  شهیباورم نم -

 کاره موند.  مهیاومدن گارسون حرفش ن با
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   ن؟ یدار  لی م یچ -

 لطفا   نیاریدوتا اسپرسو ب -دایش

 آب فقط... وانی ل هیمن    یبرا   زننی خانم از جانب خودشون حرف م -ایآر

 و با پوزخند گفتم:  دایرو کردم سمت ش بعد

 باهات اسپرسو بخورم!  نمیکه بش ومدمین-

 لبخندشو حفظ کرد و گارسون دور شد ...  دایش

 به ساعتم انداختم و گفتم:  ینگاه کالفه

 ؟ یبگ یخواستی م یچ -

 ! نمتیبب خواستمی م -

 ن؟ یهم-

 به قصد رفتن بلند شدم که گفت:   یصندل  یرو از 

 حرف دارم ... نی بش اا،یآر-

 و دوباره نشستم   دمیکش قیعم نفس

 گرفته... یسخت می تصم هیآقا جون   -

 خب؟ -

 ؟   یخبر ندار -

 ! گفتی بود به خودم م یمهم زیچ-

 نوه ارشد خاندان رستگار   نی! و همچنینوه بزرگش یناسالمت -

 حرفتو رک بگو نه حوصله گوش دادن به چرت و پرت گفتناتو دارم نه عصابشو ... دایش -
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 ؟ یاسممو صدا کن گهیبار د  هیده بود چقدر دلم تنگ ش یدونی م -

 زدم و گفتم:   یصدا دار پوزخند

 گفتم. یوجه نم جیبه ه دونستمی اگه م-

 گذاشتم و سمتش خم شدم و گفتم:  زی م یرو  دستامو 

 ه؟ یچ یدونی البته م-

 گذاشت و رفت   زی م یحرفام گارسون سفارشارو رو   نیب ما

 من ادامه دادم   و

 اول اسمت!  ادیخانم ب شوندی پ یندار اقتیکه ل  نجاست یموضوع ا -

 گفتم:  شخندیو از جام بلند شدم و با ن دمینفس باال کش  هیبود  زیم  یرو که رو  آب

که  کنهی ادب حکم م نباریبگم از مالقات باهاتون خوشحال شدم اما ا  دیطبق احترام با-
 احترام نزا 

 

  جه؛یدرنت رم

از   یظی رستگار و با تک خنده غل دایوجه خوشحال نشدم ش جیمالقات باهاتون به ه از 
 ...  زدم  رونیکافه ب

 

 انداختم! میبه ساعت مچ یکار نگاه یبعد از دو سه ساعت - رستا

 ُنه شب بود ...  

 از بدنم خارج شه! یخستگ کمیدادم تا   یبدنم کش و قوس  به
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 شدم  رهیخ زی م  یرو یبرگه ها  به

 ...! ! هنوز مونده  پووووف

 ........................ 

 گرفتم بعد چند بوق جواب داد   انوی شماره را -ایآر

 زد؟  بت یغ یمعلوم هست کدوم سمت -

 ! کنمیم   فیبرات تعر  ا،یب -

 ؟؟ ی ریم  یکجا دار -

 عصابم خرابه ... یکام شیکافه پ رمیم -

به دو  یبه خدا قسم لب بزن ،یبزن  یدنینوش ییکه بخوا  یکام شیپ یر یم  یتو وقت ایآر -
 ! کنمیم متی تقس یمساو  مهین

تلفنو قطع کردم و سمت   یاونجا و بدون خداحافظ  ایب عی سر ،یکنی م  یوراج ادیز  انی را -
 کافه راه افتادم...

 بلند شد  دنمیبا د ار یکام دم یرس  یوقت

 طرفا!  نی ا  ستین داتیپ ا،یبه به آقا آر -

 گفتم:    عیدست دادم و سر  بهش

 چندتا ....  هی یکام-

 وسط حرفم و گفت:   دیپر

   ؟یترک نکرد  نوی پسر تو هنوز ا  ،یخوا ی م یچ دونمیم -

 داره برات!  ضرر



 جدال 

86 
 

 !گهی د ارید ب ان،یرا  یتوهم که شد  اریکام-

 ! ارمیم نیبش  یشیم  یخب بابا چرا عصبان یلیخ -

  تمویجلو عصبان یلیخودمو گرفتم، خ یلیخ ی عصابم خراب بود، جلو اون عوض - ایار
هر لحظه که  نجاست،یافتاده، و جالب ا ادمیهمه حماقتام   دمش یبازم د یگرفتم، از وقت

 !  شمیاز خودم متنفر م شتریب کنمی بهش فکر م شتریب

 داشتم ... یبخش قو آرام  هیبه  از ین

 ! نهیتا بش دی رو به رو مو کش یصندل   نفر هیافکار بودم که   نیهم ی تو

 انداختم... نی توجه سرمو پا یدوباره ب انی را دنیباال آوردم و با د سرمو

 !یعصب ایآر ،یپکر نمینب -

 و گفتم:پوزخند بود زدم هیتر شب شیکه ب  یا حرفش ناخود آگاه تک خنده  نی ا با

 ! یا هیعجب قاف -

 گفت:   یطون یبا لحن ش انیرا

 انگار...  یامشب قراره بترکون یحاج-

   گهی و و د یدنینوش  کینزد  یا  ندهیو شلوارو، و در آ کت

   یمزه ا  ی ب یلیخ انیرا  -ایآر

 عشقم؟  ی ام کردچند بار مزه  ؟ یجد -

 هوا گرفتش   یبرداشتم و پرت کردم سمتش، که تو  زی م یرو از رو  یدستمال کاغذ  جعبه

 ! نجاستیا  یک نیبب -

 ؟؟ ییای خان چطور انیرا 
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 از جاش بلند شد  اری با اومدن کام انیرا

  تمیبود کرد و بعدش با خنده و ر   یدنینوش  وانیکه چند تا ل  یکام یبه دستا  ینگاه اول
 گفت:

 دست توست!  ارمیامشب اخت  یساق-

 و گفت:   دیخند  اریکام

 حرف، حرف خودشه   یدونی کرد م شهی چه م یاخطار دادم نخوره، ول ایبه آر -

 دور شد. یااخطار دهنده  گذاشت و با لبخند  زی م یرو  وانارویل

 شد و گفت:  ی جد کمی  انیرا

   نا؟یسراغ ا یشده که باز اومد  یچ  یبگ یخوا ینم -

 هارو مزمزه کردم و گفتم: یدنیاز  نوش دونهی

 برگشته؟  دایش یخبر ندار -

 گفت:  شد یم ده یکه کمتر ازش د یکه االن چشماش ده برابر شده بود با اخم انیرا

 ش؟؟ یدید ی و البد توهم رفت -

 .دی تکون دادم به عالمت تا  سرمو

 زد و گفت:   یپوزخند  انیرا

 گفت؟؟   یچ -

بکنه که  ییکارا  هیآقاجون قراره  گفتی حرفاش م  نیحرف بزنه، فقط ماب ادی نزاشتم ز  -
 ... دمینفهم ادیز 

تو درک   یعلت ناراحت  تونمیبازم نم ی، ول یستیناراحت ن  یاون عوض یکه برا  دونمی م -
 کنم.  
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   میگفتیچقد م ان؟؟ یرا  ادتهی من چقد خوب بودم ،  کنمی فکر م نیدارم به ا -

  شهیم یکه راه به راه عصب یمونده ؟؟ جز اون یچ  ای کنار هم؟ االن از اون آر مید یخند یم
. 

 رو لبش ... ادیمگه به زور خنده ب 

 وانارو ی تند تند ل  زدمی که حرف م همزمان

 مچمو گرفت   انی را هویکه   کنمیم  کاریدارم چ دمی فهمینم کردمیم  یرو خال یدنیاز نوش پر

 دوز باالس... ،یکنیم  یرو ادهیز  یدار ا،ی ار - 

 ... ارهیهم از پا درم لیف

 کنم ... امروز و بزار کوفت   هیولم کن ،   انیرا-

 خواست جوابمو بده تلفنش زنگ خورد   تا

 جونم؟  -

- ...... 

 مادر .   ای آر شیاومدم پ -

- ........ 

 ه؟؟ یچشم ، فور -

- ..... 

 االن...! فعال   امیخب ، م یلیخ-

 شده؟   ی  -ایآر

   ییاومده قراره ببرمش تا جا   شیبراش پ یکار فور نکهیمامان مثل ا یچیه -
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 نشه! ریبه زن عمو سالم برسون ، برو د  -

 نگران بهم نگاه کرد و گفت:   انیرا

 نخور ... ادیز  گهی د یحرف ، حرف خودته! ول  دونمیم-

 دست گذاشت رو قلبش و گفت:   یادامه حرفشو با لحن الت و

پشتته مثل کوه   انتیهم باهات دشمن بشن ، داش را  نیکه سهله ، آسمون و زم دای+ش
. 

 شونم گذاشت و گفت:   یزدم که اومد باال سرم دستشو رو یمحو  یلبخند   شیمهربون به

 ی ا یهمون آر   دمتی فردا که د خوامیم-

 ...! یخودم باش یو عصب مغرور

 و با گفتن مراقب خودت باش خان داداش از جفتم رد شد!!   دیسرمو بوس  یرو آهسته

 که از داشتنش چقد خوشحالم  دونهیم خدا

 

 ساعت ده شبه ...  ااای، آر  لهی، جناب رستگار ، بلند شو داداش کافه تعط اااایآر-

بدنم  دی د یم  ییدوتا ویبرداشتم ، چشمام همه چ زیم  یسرمو از رو  ار ی کام ی: با صدا ایآر
 بود .  شی کوره ات هی  یانگار

 هول شد و گفت:  افمی ق دنیبا د اریکام

  ؟ی دیحرفت گوش دادم ، چشاتو دباخودت،  خدا منو نبخشه که به  یکرد  کاریچ نیبب-
 انگار دوتا کاسه خونه... 

نشست   م یشونیپ یرو  یرفت، اخم محو جیبلند شم که سرم گ یصندل  یاز رو خواستم
 بازومو گرفت.   ریاومد و ز  یکام
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  امیباد بخوره به سرت،  خودم م  رونیب سایوا  کمی   ست،یاصال حالت خوب ن ا،یآر-
 ...رسونمتیم

 که :   کردیلب غر غر م   ریو ز   ارهیرو ب چیگفت و دور شد تا بره سو  نو یا

 پسره کله شق, ده پونزده تا دوز صد داده باال موندم چطور نفله نشده ...!-

، تلو تلو خوران سمت   رفتیم  جیتوجه به حرفاش به سمت در رفتم سرم به شدت گ یب
 زدم و سوار شدم ...! چوی رفتم و سو نیماش

به پشت سرم   نیماش نهی پدال گاز فشار دادم ، از تو آ یو پامو رو  دمی شک یقیعم نفس
 . کردیمن نگاه م نیشکه شده بود و  داشت به رفتن ماش چارهی ب ارینگاه کردم ، کام

  یدادم و آبو رو  هیتک نیو به سپر ماش دمیخر یآب معدن یبطر هی  ی راه از سوپر وسط
 کردم ... یسرم خال

 روشن کردم   موی، معلوم نبود چقد کوفت کرده بودم ، گوش  ومدیحالم جا ن بازم

 زور تو دستم گرفته بودمش !  به

 زنگ زده بود   ان یشد. دوازده بار را   انیصفحه نما   یرو  امایکه شد پ روشن

 ده بار   مامانم

 هم ده بار    بابام

 سمت شرکت!   شدم و رفتم نی ، حالتام دست خودم نبود سوار ماش دمیخند یم یخود یب

.   ندازهیوضع برم خونه مامان باز داد و هوار راه م   نیخونه رو نداشتم . البته با ا حوصله
 پس امشبو شرکت بمونم بهتره . 

که تموم شده بودن و  شونه هامو   ییزدم به پرونده ها  یخستگ یاز رو  ی: لبخند رستا
 مالش دادم ...
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 نگاه کردم که عقربه ها  یواری ساعت د به

 .  دادنیرو نشون م قهیدق 10:15

 ، که تلفنم زنگ خورد... دمی کش یقیعم نفس

  نیا زنمیزنگ م یچرا هرچ  ؟؟؟یشد  ستی، معلوم هست کجا سر به ن شعوریالووو ب-
   ؟؟یداریتلفن وا مونده رو برنم

بود سرم   ختهیهمه کار ر نیکنم به نظرت؟؟ ا  ی، چه غلط یاوووه ، چقد دلت پره هان-
 م؟ یکن یاحوال پرس می نیجواب بدم بش یل یخداوک یانتظار دار

 گفت :  غیاومد و با ج  ادشی  یزیچ  هی  هویتوجه به حرف من انگار   یب ایتان

 خونه؟؟؟  یبرگرد  یبا چ  یخوا یرستااااااا، خاک به سرم ، حاال م-

 !  نیبا ماش گهی چطور؟ معلومه د-

 بردممممم!   نویخرفت من ماش-

 گفتم:  غیج با

   ایتان یوااا   ؟؟؟یکرررد  یچه غلط-

  میشونیبا دست زدم به پ محکم

در  فمیاز ک چویو خاص سو   کیش یلیخواست برسونم منم خ ریجو گ  انی را نیبابا ا -
 . دی ارز  یشدم ، حرکتم گنگش باال بود م نی آوردم و سوار ماش

 که داشتم بازم نتونستم نخندم   یتیو عصبان  یتمام خستگ با

 سراغت    امیاالن خودم م  سایوا -

  رمیگی ، خودم آژانس م ییای ب یوقت شب پاش  نیا  یکنیم خودیب  یلیشما خ  ر،ینخ -
   امیم
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 !  امیم  خوادینم-

   اااااااااااایتان-

خودمه . روان شاد   قیمشکل داره نگو منبع مشکل رف  ای آر گمیمن م   دم،یمرگ بابا ترس-
 گه؟ ید ییا یپس خودت م چاره،یب

 ؟  یندار ی، کار امیاره م-

 بنداز . س یبهم م ید ینه قربونت مراقب خودت باش ، رس-

 باشه ، فعال ...-

قفسه پرونده    یخواستم بزارمشون تو  کردمیقطع کردم و داشتم برگه هارو مرتب م ویگوش
 ....!!!دمیکش یبلند  غیج دمیکه د یزیبا چ یها ول

 ادمه   ی  هیمطمئن بودم سا  یول سادهی اونجا وا یمعلوم نبود که ک یکیتار   یتو سالن

 کنارمو برداشتم و داد زدم   یا  شهیگلدون ش  عیسر 

 اونجاست؟؟؟؟  یک -

 قهقه بلند زد صداش برام اشنا بود ....   هینداد اما در عوض  یجواب

 دهنم سه متر وا موند .  دنش یتر رفتم و المپ سالن رو روشن کردم و با د کی نزد 

   کردیم  زیداده بود و سر تا پامو آنال ه یخمار و سرخش  به در تک یچشما  با

  یرو  تونستیبود ، نم  یزهر مار  یبو  یبود و عطر تلخش قاط دهی: موهاش ژولرستا
 ته بود...  در گرف ی  رهی دستشو به  دستگ نیواسه هم سهی پاهاش وا

دستمو    کی ش یلیحرکت خ  هیگلدون تو هوا بود که با   ،یجذاب بود لعنت شمیخمار  تو
 گفت:   ومدیکه از ته چاه در م ییو با صدا   نی آورد پا

 :  گفتیداره بعد با خنده م یعواقب بد  ست یبه رئ یاحترام یب ن،یبزارش زم-
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 ندارم   یمن که با تو کار -

 کار دارم    دای، من با ش یگارد گرفت  یجور نیا که

   داااااایش

 قهقه اش باال رفت  ی صدا بازم

 حالت داد   رییتغ  هیاز ثان  یکسر تو

 با اخم و تعجب بهم نگاه انداخت و گفت :  

 ؟ ی کنیم کاریچ نجایا-

 لب زمزمه کردم :  ری چشماش قرمز شده بود ز  شد،یم دهیصداش کش - رستا

 ؟  ی سر خودت اورد  ییچه بال-

 خونه ؟؟  ی چرا نرفت ؟یکنیم کاری چ نجایا  دمیپرس-

که  ی، نگاهم ُسر خورد سمت دستش هنوز جراحت زخم سیبود حالش خوب ن معلوم
 بود  انیروش نما  گفتی م یآبدار چ

  نیقرار داد رو انجام بدم واسه هم  یبود االن که حالش ناخوشه نگم که موندم کارا بهتر
 گفتم: 

 تا تمومش کنم!   ادمسی وا گهی چندتا پرونده مونده بود ، د-

   د یحرفم خند به

و خودشو بهم  واریبه د دمی که بازومو گرفت و کوب کردمیو منگ داشتم نگاهش م جیگ
 گفت :   یو خمار دهیهمراه بود، با لحن کش  یچسبوند  حرکتاش با خوشونت خاص

 ؟  هووووم ؟؟   ینیمنو بب  یمنتظر بود ای   ،یواسه پرونده موند   جدااا؟

 کرد ی اش گونمو نوازش مبا پشت دست مردونه زدی که حرف م همزمان
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 خورد یبه صورتم م نفساش 

 .  کردیحرفش افتادم... قلب المصبم هم تالپ تلوپ م ادی  زدیحالمو بهم م یزهر مار یبو

مگه من    یشده ، روان وبی مغزشم مع  نکهیمثل ا  گفت؟؟؟ی داشت م ی چ نیا  وااااا
 ...! یمنو بچسب ینجوریا ییا یقراره ب دونستمیم

 به زبون آوردم   فکرمو

 !!یاریب ف یشما قراره تشر   دونستمیمگه من م  ؟ی گیچرا چرت م-

 و باز هم نفساش  خورد به صورتم ...   دیخند بازم

 سالن بود ولو شد    یکه تو   یرنگ یقهوه ا  یمبل ی منو کنار زد و شل و ول رو 

 ، البته تابلو بود .   ستی بودم حالش خوب ن مطمعن

 داش  به خودم اومدم  ص با

 برام ... یخودتو آماده کن  یوقت دار  ،یدونستی خب حاال که نم-

   ستین  نجایهم که ا  یکس

 که به زور باز نگهشون داشته بود بهم گفت :   یبا چشما  بعدش

 ؟  ی، چرا معطل االید  -

 گفتم:  یبلند ی ترس اومد سراغم  با صدا  شدینم نیگشاد تر از ا  چشمام

 مممممم ؟؟ کن کاررررریچ -

 حالمو خوب کن ....-

 دارم ...   از یمثل تو ن یکه لش شدم ، فقط به کس ینیبیم

 ادامه داد   یلحن خاص  هی با
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 دختر تخس، لجباز....  هی -

  دونستمینبودم اما م یی، دختر ترسو دیلرز  یواقعا سنکوب کرده بودم دستام م  گهید
 .  یگی م یدار یچ ست ین تی اصال حال ی بخور ی ادیز  یوقت

  نیکجا و ا  کشهی که غرورش سر به فلک م ایوگرنه آر  گهیداره م یچ  فهمهیاالن نم نمیا
 حرفا کجا ...!

 گفتم :   یلرزون  ی ترس رفتم سمتش و با صدا با

 زنگ بزنم به ...  دیخوا ی!!! م ستیرستگار،  حالتون اصال خوب ن یآ آقا -

 حرفم تموم نشده بود که با داد گفت:   هنوز 

 شو  سااااااااکت -

 تر افتاد رو مبل   حالیب

 باز کرد   رهنشوی اول پ یزور دستاشو بلند کرد و شروع کرد دکمه ها  به

 استرس دهنم خشک شده بود   از 

 باز کرد و دوباره لش شد رو مبل  رهنشویدکمه اول پ چندتا

 براقش افتاد   یبرجسته و عضالن نهیهاش نگاهم ناخوداگاه به سباز باز کردن دکمه  با

 بکش دختر ...! یباز  فیاال الل هلل دست از کث ال

 گفتم:  کشینزد  رفتم

 ... رمی من م دیخوا ی پس اگه کمک نم-

 دستمو گرفت و پرتم کرد کنار خودش ! شدم که برم..!  زی خ میکه ن نجوریهم

 ... 
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 که انجام داد نگاه کردم  یه کارزده ب ُبهت

 کنه.....  یکار هینکنه  نکهینگران بودم،  نگران ا  کردم،یداشتم سکته م واقعا

پاهام قلبم از   یسمت ذهنم هجوم اوردن که با قرار گرفتن سرش رو  دیافکار پل  ی همه
 !!! ستادی حرکت ا

 پاهام بود نگاه کردم !  یتعجب به صورتش که االن رو  با

 قفل شدمو باز کردم و گفتم :  یار افتاده بود،  با تمام توان لبا از ک زبونم

 شده   رمی ، من درستگار من  یآ آقا -

 برم... دی، با با

دستم گذاشت و    یو خمار بودن دستشو رو  زدن ینافضش که االن برق م  یآب یچشما  با
 بهم انداخت و گفت:   ینگاه

 فقط چند لحظه ... -

 لحظه ...! چند

 !! رمی اروم بگ بزار

 کنم هول شده بودم  کاریچ دونستمینم

 قلبم باال رفته بود  ضربان 

اخه چند بار مگه تو   کردمی گردنم  حس م  یعرق رو از استرس رو  یدونه ها احساس
   دی لرز   یکرده بودم ؟؟ دستام م ریگ  یتیموقع  نیهمچ

خش    یا لبش اومد و با صد   یرو  یمحو  یلرزش دستمو حس کرد لبخند  ایآر  نکهیا  مثل
 دارش گفت :  

 نترس ...!  -
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 در حال غروب ...  یآسمون آب  نیدرست ع رفتیم  یرگی نگاه کردم ، چشماش روبه ت بهش

 ادامه داد :   دوباره

تو ،  یکنم ... اما ، اما اگه جا   یجون تر از اونم که بتونم کار ی،  ب لرزه یدستات داره م-
 کردم که جون سالم به در ببره ... ینم  ینیتضم چیبود ه نجایا  یاون عوض

 م؟ یستین یدرست  طی االن من و شما تو شرا  دیکن یرستگار احساس نم یآقا  -

 !ستمیجنبه ن یاون قدر هم ب  یبرات بسازم ، ول تونستمیبد ترم م نیاز ا   طیشرا  -

 به کارت ندارم ، حرف نزن ! یحاال که کار پس

 ساعت بعد ........  می..... ن.

 

 نداختم  نگاه ا بهش

  دهیپام خواب یساعت بود رو  میاالن حدود ن دادیم  دنشیمنظمش خبر از خواب  ینفسا
 خودمم خوابم برده بود . دمیبه چشمام کش یبود ، دست

 خوش فرمش نبرم!  ی موها یجلو خودمو گرفتم تا دستمو ال به ال یلیخ

 ... نجا یا ادیبهش گفتم ب یمختصر  حیگرفتم و بعد از توض انوی برداشتم و شماره را ویگوش

 ی؟؟ شرف برام نم کنهیفکر م یچ نهیبب ینجوریمارو ا   ادیب انیبلند شم ، را خواستمیم
 مونه ! 

 سرش گذاشتم که سرشو بلند کنم    ری دستمو ز  آهسته

 ...! از جات تکون نخور ...دارمیب-

 گفتم :  تی با عصبان دمیاز جا پر دومتر

 ؟؟؟ رو پا من  ن یولو شد ینجوریهم نی مشکل دار ن یدار یب یپس وقت-
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 من صدام از تو بلند تره ، پس داد نزن...  -

 گفت :   یا   دهیلحن کش با

   دیخوووش گذشت !  بعدش خند-

 ... !  رمیم ، من  رسهی داره م انی رستگار ، را یآقا  -

 سمت در برگشتم   انیکه با داد را  زدم ی حرفمو م داشتم

 اومد؟؟؟   یک نیا

 ؟؟  ی شد ینجوریا ی کرد  یباز چه غلط-

 ترس برگشتم سمتش   با

  یدوباره رو پاهام ب خواستی پام بلند شد ، اما چون تمرکز نداشت م یبه روز از رو ایآر
 گفتم   انیبازوشو گرفتم و روبه را  ری افته که ناچار ز 

 کمک کن بلند شه ! ای ؟؟؟ ب  یکنیبر و بر منو نگاه م یاونجا دار ی سادی چرا وا -

بلندش کرد و   عیحرکت سر   هیاومد و مچشو گرفت و تو  ای سمت آر تی با عصبان انیرا
 مبل نشوندش.   یرو

 دندوناش گفت :   یگرفت و ال به ال  قشویضرب   با

 چه وعضشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هااان؟  نی، پس ا  یغلطا نکن نیمگه بهت نگفتم از ا-

 هل داد    انویجون را  یب ایآر

 سمت من گفت:   انیرا

 نکرده ؟؟؟  یکه کار ای که نشده ؟؟؟ آر تی زی ؟؟؟ چ یرستا، تو ، تو سالم  -

افتاد و از خجالت لبمو گاز   می پرسه اما بعدش دوهزار یچرا داره سوال م دمینفهم اولش
 گرفتم  
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 با پوزخند گفت:  ایآر

   اوردهیسرش ن یینه هنوز آقا گرگه بال -

 نشده   ر ی هنوزم د نی دار دوست یلیخ اگهی ول

 و گفت :  دیموهاش کش  یدستشو البه ال  ا یحرف آر  نیبود با ا  یعصب یلیخ انیرا

 رستا تو آماده شو تا برسونمت -

   رونیتکون دادم و خواستم برم ب  سرمو

 گفت :   یتر  دهیکش  یبا صدا  ایآر که

 !   انییی عظم -

 انداختم  ینگاه بهش

، با نگاهش   دمیدیچشمش م یبار برق تشکر و تو نیبهم دوخت ، واسه اول چشماشو
 ازم تشکر کرد ...

   رونیاونجا نموندم و از در زدم ب ن یاز ا شتریب

 : دمیشن انوی داد را یبرم صدا نی خواستم از پله ها پا تا

   نیامام حس ا ی،  ااااااااااااااایآر -

 بلند شو   اااااایار 

 ............................................................ 

خوردن باعث شده که از   ادی، فقط چون ز  شهیمشاهده نم  ی: خوشبختانه مورد خاص دکتر
 !  شنیحال برن، بعد اتمام سرمشون مرخص م

 : ممنونم ...انیرا
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  یرو  بود رفتم ، چشماشو بسته بود و ساعد دستشو  یبستر  ای که آر یاتاق سمت 
 گذاشته بود ... شیشونیپ

 بهم انداخت و گفت:  ی اومدن من نگاه با

 .... یعظ ان،ی را -

 من نزاشتم  مارستانیب ادی معطل شده بود ، خواست ب یلیرسوندمش خونه ! خ -

 سرشو تکون داد و دوباره چشماشو بست...! ایآر

 شده؟   رشیهمه تغ نی باعث ا یچ نکهی!  به اشیبه زندگ کرد،ی داشت فکر م دیشا

شده که االن سمتشون رو    یچ  خورد،یبهم م  ا یزهرمار نیکه حالش از ا  یپسر اون
 اورده؟؟  

 خاطر نابود شدن غرورش؟   به

 له شدن احساساتش؟   ای

 خدا؟؟   یمنو امتحان کرد   چرا

همه   یکه جلو  یغرور نیا  ستم،ی بنده امتحان شدن ن یدونستیم تونم، ی نم یدونستیم
 چرا من؟  ؟ینیب یو نمکارامو گرفته ر

 ....... 

 ... رهی خوررر،  پاشو د یدنینوش ضانیرستااااااااا، سرکار خانم مراقبت از مر -

 ... رسمیم  ریباز د ی چشمامو باز کردم،  اه لعنت یتان غیج با

 ...دمیو لباسامو پوش  دمیجا پر از 

 کردم   هیتو ذهنم تجز ارویتان  حرف

 ؟    کنمیم یخور پرستار یدنینوش ضانی من از مر  ؟؟؟یچ -
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مردا   نکهیرفتارش چطوره امروز باهات،  البته با ا  م ینیدوست دارم بب نقد ی.... ا گهیبله د -
 خب   ی. ول رهیم  ادشونی یفرداش همه چ شنیحالشون بد  م  یوقت

بشه امروز!   یجانیه لمیخدااا چه ف یکرده؟؟؟ ووو  کاریچ شبیکه د ادیم  ادشی نظرت  به
 ....میکردم و راه افتاد  ایلب نثار تان  ریخفه شو بابا ز  هی

 .... 

نداشته باشن ، مثل روز   یراد یهارو چک کن ا  ستم ی، فقط س یخب احمد یلیخ -ایآر
 . می اول که قرارداد بست

 سالم... -

 سرمو تکون دادم و پشت تلفن گفتم:   انیم یسالم کردن عظ با

 باشه، منتظرم ... فعال. -

 کرد یختم که داشت نگاهم مبهش اندا ینگاه

 ان؟ یمیافتاده خانم عظ  یاتفاق-

 نه نه ، حالتون بهتره ؟  -

 تعجب گفتم :   با

 مگه قرار بوده بد باشه؟  -

 ؟؟؟  ادینم ادشی واقعا  یعنی  گهیداره م یچ  نیا

 پوزخند گفتم :   با

 . مریبه آلزا  زنهیبعد خودشو م کنهیدلش خواست م یهر غلط  یخوبه واال ، هرک -

 تر از من گفت:    ظیبا پوزخند غل ایآر

 . ن یگیبه مغزتون فشار اومده چرتو پرت م  ن،ی دیخواب رید  شبید  نکهیمثل ا-
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 تند تند گفتم:   گمیم  یفکر کنم دارم چ نکهیا  بدون

 نرو تکون نخور  یبنده کپه مرگمو بزارم؟؟؟ ه یشما اجازه داد  شبی ، مگه د قای اره دق-

 هااان؟   

 نگاهم کرد   اخم وحشتناک و تعجب با

 ؟؟؟ یگفت یت، تو چ-

 تو ذهنم اکو شد    ایتان  حرف

 ...( رهیم  ادشون یحالشون بد ،  فرداش    ی)وقت

 نه ..  یییی انداختم وا ادشی، من   ادینم ادشی  یچیمن باز گند زدم ، ه  یخدا  یوااا 

 ، من برم به کارام برسم  یچی: ه ، هرستا

 سمت اتاقم    رفتمی داشتم م اینگاه موشکافانه آر ریز 

 با تحکم گفت :   که

 ...! سایوا  -

 .  سادمیکه پشت بهش بودم وا  نجوریهم

 برگرد به من نگاه کن!-

 انگار  کنهیسرم آورده ول نم  ییبال شبیتا ثابت نکنه که د نی ا  ایخدا

 سمتش    برگشتم

 گذاشت و ادامه داد:   زیم  ینشست و دستاشو رو زیرفت پشت م که

 !  ادینم ادمی  یزیافتاده ؟؟ من چ یتفاقچه ا شبی برام بگو د  قیدق-

 ...! فقط
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 فقط ؟؟ -

 داد و گفت:   رونیب نفسشو

 !   دمیشرکت، تورو هم د اومدم  یوقت ادمهی -

 ادامه داد   کالفه

 شد ...! یبعدش چ  ستین ادمی اصال  کنمی م یهر کار  یول -

 نشد، حالتون خوب نبود منم زنگ زدم به را ... یچیه -

 و گفت:    دیحرفم پر  وسط

نگرانم   نی بودم، اما از ا یتو چه حال فهممی؟ من خودم م  یزنی، بچه گول م ااااانیمیعظ -
 حال بدمم باعث شده باشه که ...  نیکه نکنه ا

 حرفشو نزد و به چشمام نگاه کرد و گفت :    ادامه

 ... ! دیاانجام بشه که نب یکار-

 ؟؟    گهیداره م یپلشت چ نیا

بودم االن   سادهی خانم منشانه رو به روت وا یلیخ ی اوردی ؟؟ اگه بال مال سرم م یکار چه
 ؟؟؟  

بودنش جرعت نداشتم حرف   یهم بود بازم بخاطر وحش ا یذهنم گفتم اره واال اگه آر تو
 بزنم ...! 

 گفتم:  یبا لحن عصب 

 ؟   سی ن  تونیحال  زادیدمزبون آ نکهیجناب رستگار مثل ا-

 ! ستم ین نه من ادم  -

 زدم و گفتم : یخند زهر
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 !   نیالبد َتوهم فرشته بودن زد -

 ...! شیطانی اونم از نوع ش هه،

 داده بود و با پوزخند بهم گفت:  کهیت یصندل به

 فرشته بود. هیاول  طانمیش -

 سرکار خانم !   تونیاطالعات عموم ضمن

 بلند شدم و گفتم :   یصندل ی از رو 

دارم که بهتره به  یاد یز  یمن کارا   دیبرس میرج  طانیفرشته و ش ی+ شما به بحث ها 
 شما به اونا برسم ...! یمعن یب ی وقت تلف کردن کنار صحبت ها   یجا

 که گفت :   رفتمی م داشتم

 شده .  یچ شبی د ادینم ادمیمن  -

 حال بدم بوده...  یگفتم از رو  یکردم و هر چ  یکار هر

 در اتاق گذاشتم و خواستم بازش کنم.. رهی دستگ یتوجه به حرفاش دستمو رو  یب

 که زد ..  یبا حرف یول 

 همونجا سنکوب کردم!  

 افتاده... یچه اتفاق اد ینم ادمیمن که   -

 ادامه داد: ی پوزخند صدا دار با

 د یهم افتاِد که نبا  یاگه اتفاق  یول -

 .  دی فراموشش کن بهتره
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بگه  اد یخواست بخوره بعد ب یهر گوه ؟؟؟یچ  یعنیبهم برخورد،   یلیبرخورد ، خ بهم
 فراموشش کن ؟؟؟؟  ادی نم ادمی

دستم فشار دادم و وارد اتاق شدم و درو محکم بستم   ی تو فموی، دسته ک دمیم  نشونت
 کرد ... جادی ا  یبد یکه صدا 

 گفت:   اینشستم که دوتا تقه به در وارد شد و آر  زی م پشت

 ...  دیاریدر ن یتابلو باز  نقدی، حداقل ا دینکن یدر خال یرو  تونوی ون فکرجن -

 زهر خند از در فاصله گرفت   هیبا   و

   دیکوب یاز خشم خودشو  م قلبم

 مشت شده بود ، و به شدت گرمم شده بود .  دستام

 ...  دی به ذهنم رس یفکر

 خودشه !  ارررررره،

 از خود متشکر.   یپسره   دم ینشونت م  یرو شرکتت حساس دمیفهم حداقل

 دادم و آروم شدم . نیخودمو تسک کمیفکر   نی ا با

 .... 

 

رفتم و چند   ای مورد نظر سمت اتاق آر یاز جم کردن پرونده ها و برداشتن قرار داد ها  بعد
 ضربه به در اتاقش وارد کردم  

 تو !  ایب -

 ...  کردیم یرو برس زیم  یرو یگه ها داخل طبق معمول با اخم داشت بر رفتم

 زدم به هول شدن   خودمو
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 رستگار ....  یآق ، آقا -

 باال آورد و بهم نگاه کرد   سرشو

 تو چشمم خونده بود . ویکرده بودم و نگران یخوب باز  نکهیا  مثل

 گفت :   یتر ظیاخم غل با

 شده ؟؟  یچ -

 زدن که .. لی میامروز شراکت لندن، ا  -

 حرص گفت:   با

 . ید حرفتو کامل بزن لعنت -

  میخوا یکه ما م  یو ادامه دادن که شرکت شما در حد  بندنیگفتن که با ما قرارداد نم -
 .  خورهیبه درد کار ما نم ادیو ز  ست،ین

 نگران واکنشش بودم . زدیتند تند م  قلبم

تو اتاق    ادشی فر یکه صدا  د ینکش هیکرد و به ثان هینگاهم کرد و حرفمو تجذ قهیدق چند
 . دیچیپ

 َانگ   یبه چه حق ؟ ییییییییییییییچ -

 شرکت من زدن ؟؟؟؟؟؟؟؟   یبه درد نخور رو  

 ...دونمیم، من نم-

 سرعت به سمتم برگشت و انگشت اشارشو به سمتم گرفت و گفت:   با

 نی ا  یو کم تجربه که نتونست یکم توان نقدی حرف نزن، فقط ساکت شو ا گهی تو د -
مثل تو چه به    ی، وگرنه دختر بچه ا  اسی ، هه معلومه مدرکت از اون پول یقراردادو ببند

 ...!اقتی ل یب یمترجم  کار بلد باشم تا تو  هیبه فکر   دیکارا،  فکر کنم با  نیا
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بغضم  دادمیگوش م زد یکه بهم م ییمدت ساکت بودم ، فقط به حرفا   نیتمام ا - رستا
 که براش کردم    یهمه کار نی گرفتن ا دهیبود ناد  ی گرفته بود ، نامرد

 کردم و گفتم:  یصدام مخف  یتو  بغضمو

 . یجنبه باش ی دهن جلف و ب نقدیا  کردمیمتاسفم برات، فکر نم یلیخ -

 !  رووووونی برو ب -

 گذاشتم و گفتم:   زیم  یهارو رو  برگه

 شراکت لندن ...  یاز قبول نمیجناب رستگار ، ا  گمیم  کیتبر  -

 .. رونیتاقش زدم باز ا یبدون معطل و

مطمعن بودم     موندمیم  نجایا   گهید قهی دق هی یبودم از دستش که حت یکفر نقدری: ارستا
 ...  کنمیخراب م ویهمه چ

 دوباره باهاش مقابله کنم و نداشتم .  نکهیجمع کردم توان ا  لمویسمت اتاقم و وسا رفتم

 خواست بخوره ... ینبودم که اون دهنشو باز کنه و هر گوه ی هر کس من

 آروم اومد داخل ... ا یآر  رونیکه خواستم از در بزنم ب نیهم

 !  انی میخانم عظ -

 بشنوم .  یچی ه  خوامیرستگار نم ی آقا  سسسس،یه -

 ... ستادی در ا یحرکت جلو  هیرفتم سمت در که تو  دوباره

 ! طونیخدا بر ش لعنت

 برم .   وامخ یکنار م  نیبر -

 تا ابروشو باال داد و گفت:   هی
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 و اگه نرم؟  -

 کنار  نیگفتم بر  -

 ... یبر یتونی م یبه حرفام گوش داد -

 ضرب گرفته بودم .  نیزم یدادم و با پاهام رو  هیتک زیزدم و به م یپوزخند

 بودم حرفشو بزنه ! منتظر

 اومد جلو و گفت :    کمیفرو برد و   بشیج یتو دستاشو

 که داره چقد برام مهمه . یشرکت و شراکت  نیا  دیدونیخودتون م -

با   یزیچ  نیسر همچ  دیبزارم به خاطرش ؛ شما نبا هیما  م یکه حاضرم از کل زندگ یطور
  تیعصبان یکه از رو  ییو به خاطر حرفا  رمی گیم ده یبارو ناد نی. ا نی کرد یم  یمن شوخ

 بگم ...   یچیه تونمیزدم نم

 خورد ی داشت بهم م حالم

، و   رهیگ یو ازت م ی، زندگ کنه یکه چشاتو کور م  یغرور لعنت نیجا ، هم یغرور ب نی از ا 
 تحملش کنم مردشور ببرن خودتو و اون غرور تو.   گهیتونستم د  ی، نم کنهیتنهات م

 از جفتش رد شدم که بازومو گرفت ...  تیعصبان با

 . سادمیبرنگشتم و تو همون حالت وا  اصال

 . مینیرخ همو بب مین میتونستیپشتمون بهم بود و تنها م دوتامون

 هنوز حرفم تموم نشده ...-

 ؟ ی باش حیوق  نقدیبازم ا  یمقصر  یوقت  یتونی بشنوم ، چطور م گهید  خامینم -

 ...! خوامیاما معذرت م  ینگم و بزارم بر یچیه تونمیم -

 بد جور عرق کرده بود و قرمز شده بود بهش انداختم  ینگاه
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 کنه ، بله معلومه...  یسختش بوده عذر خواه  یلیخ نکهیا  مثل

باعث شد تا دستاش از دور بازوم   نیبه اون چهره قرمزش زدم . و هم یصدا دار پوزخند
 شل بشه ...!

 آروم گفتم :   یرفتم و با صدا  کشینزد

 ! هیکردن برام کاف  یکه تونستم بندازمت به عذر خواه نینداره ، هم  یارزش -

 تنه محکم از کنارش رد شدم ... هیبا   و

 . سادمی که زد سر جام وا یدرو باز کنم که با حرف رهی: خواستم دستگ رستا

  یارزش خودشو نشون داد تو  بود  یب تیکه شخص ی، اشتباه نکن . کس انیمینه عظ -
 ... 

 من !  نه

   ینکن یذر خاهو ع  یمقصر باش  یوقت

 عقده . گنی باال بردن غرور ، بهش م گنینم بهش

 ... یکارت تازه ارزش غرور منو باال تر برد  نی تو با ا جهیدرنت

 . یخوردش کن  نکهیا نه

   رونی باز کردم و از اتاق زدم ب درو

 درس اخالق جم کن بابا ... سی احمق، انگار اومده کالس تدر  ی پسره 

 جلومو گرفت   انیدر را  یجلو

 کجا ؟  -

 ؟  یبود  سادهی فال گوش وا -
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 گفتم کجا ؟  -

 نداره االن برو کنار لطفا ...    یبه تو ربط انی را -

 حرف بزنه و از جفتش رد شدم    نزاشتم

 .  شدیم  ادهیپ نیکه از ماش دمید  روی ام هم  یورود  درشیپ

 و سمتم اومد.    دیته من اخماشو تو هم کشچهره بر افروخ دنید با

   ن؟ یر ی م ییشده رستا خانم ؟ جا  ی سالم، چ-

 خونه. رمی دارم م یچیسالم ، ه -

 به ساعتش کرد و گفت:    ینگاه کیش یلیخ

 حالتون خوبه؟   ست؟ی ن یزیچ دیهنوز تموم نشده ، مطمعن  تونی کار میاما تا  -

 بله ، با اجازه.  -

 شدم و راه افتادم ...! نیماش سوار

 ............ 

 . اسیکار آر  دمیرفت فهم تی: رستا که با عصبانانیرا

 نرفت خبر خوش بهش بده؟  مگه

 شده بود مگه ؟  یچ

 سمت اتاقش... رفتم

   ایآر -

 هان؟  -

 ؟ یدختر بدبخت گفت نی به ا یباز چ - 
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 از جاش بلند شد و گفت:    تیبا عصبان ایآر

 فه شو ... خ گهیدی گی تو  ان،ی را -

 هم که دنبال رستا رفته بود و نفس زنان  یزد ی زد که ا یداد  چنان

 برگشته بود چشماش از تعجب ده برابر شده بود.  

 شدم ،  باهاش بد حرف زدم ، درست !  یاره، من عصبان -

 و ادامه داد :   زی زد رو م محکم

گذاشتم براش ازش عذر   پا  ریز   مویکرده رفتم غرور لعنت یشوخ دمیفهم  یرفتم ، وقت یول -
 کردم .  یخواه

  ؟ ییییییی اون چ   یول

 .  کنهیو زر زر م زنهیمن پوزخند م  یرو  تو

خودش نخواست ،   یول  کم،ی باهاش حداقل درست برخورد کنم ، مهربون باشم   خواستم 
 از حاال    یول

 صد بار . یمرگ کنه روز  یکنم که خودش آرزو   یکار خورم یم  قسم

از خودش نشون داد و   یَجنم  ایمدت نظاره گر خشم برادرش بود که تان  نیدر تمام ا  ری ام
 بلند گفت:  یبا صدا

اون    هی. رستا شب یگیم  یچ یرستگار، شما هم بهتره حواست باشه چ ای آر یآقا  -
، اگه   دهیبه آسمونم باج نم ، اون ست ین شنیکه شب تا صبح ور دلت لش م  ییدخترا 

 اونم بخواد ...

 بره !  نی اب خوش از گلوت پا  زارهینم

 خواست جواب بده   تیبا عصبان ایآر
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 بود   دیبع انی که از را یبا داد که

 دوتاشون ساکت شدن ...! هر

 !  گهید  هیکاااااااااااف -

 ...! هیکاف گهیشما دوتا د یبرا واقعا

 گفت:   تیکرد و با عصبان ایبه تان رو

 سر کارتون    نیبر  یزد ی خانم ا -

 گفت:   ی بلند تر یرو بده که با صدا ایخواست دوباره جواب آر  ایتان

 .  نیببر  فی گفتمممم تشر -

 با پوزخند گفت:  ایتان

 .  نینه تنها بزرگ ترتون، بلکه همتون مشکل دار  -

 ...... 

 ؟ یزنی که سر من داد م یخان تو ک  انیاکارام تموم شده بود ، هه باشه ر گهی : دایتان

 ...! یکه حض کن ارمی سرت ب ییبال هی،   دمیم  نشونت

 مثال ؟   ییچه بال -

واقعا ِجنه...    ایشدم   یاالتی، احساس کردم خ کردمیجمع م لمویکه داشتم وسا نجوریهم
 صلوات فرستادم .   هیلب  ریز 

 جنه؟  نی، فکر کرد  یاخ-

   دمیکش  فیخف غیج هیواقعا برگشتم و  گهید

 هول شد و گفت:  انیرا
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 ن؟ یخانم خوب  ایشده؟؟ تان یچ -

 ....ایتان

 .  زنهیبار بود اسممو صدا م نیاول

 ...دیرسی اسمم از زبونش قشنگ تر به نظر م تلفظ

 ندادم .  جوابشو

 ن؟ یاز من دلخور  -

 چقد خوشحالم ؟  ند یب ینه ، مگه نم -

 ....  شدیم یهم جد ایدم ، چون اگه بحث شما و آر متاسفم سرتون داد ز  -

من چه    قیکرده به رف ی. خودش معذرت خواه اره یبله حتما قرار بود بال مال سر منم ب -
 تو گوشش. زدمینر و ماده هم م دونهیمربوطه ؟ من جا رستا بودم تازه  

 افتاده...   رمونیگ ی اوه چه مادر فوالد زره ا -

 رستگار   ی آقا ن ی هه، شما هم ع -

 . نیتفاوت رو حس کرده باش  نی، فکر کنم تاحاال ا ستمین ایآر  هیمن شب -

 ؟؟  دی شینم یو عصبان دیکن یم ینکنه شما در کمال آرامش زندگ -

 داد و  نگاهم کرد و گفت :   هیتک زیبه م انیرا

راه   دادیکه دادو ب ایرآ نینه ع ی ول  شمیم ی، منم عصب تاشهیاز جذاب یک یمرد    تیعصبان -
 بندازم .

 پس؟؟  -

 موافق ترم ...  یکیزی با برخود ف -
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 هننننننن؟  -

 حرفش..  نیبا ا  دیاز سرم پر   برق 

 ؟؟؟؟   یگفت یچ -ایتان

 افتاد کنار لبش   یخنده که خط ریز  زد

  ندازنی بنده هات مارو به گناه م یخودت شاهد  ایخط لبت ، خدا   نیبا ا  یریبگ مرض

 رنگتون بپره.  ستیکردم ، الزم ن  یبابا شوخ یچیه-

 ن؟؟ ید یترس

 خودمو حفظ کردم و گفتم:   آرامش

 نه اصال !  -

 دست بلند کنم ؟؟  یکی رو   رتم یغ یب نقدیا  نی واقعا فکر کرد -

 ..!  نیالبته جرعتش هم ندار -

 ... کردی نگام م یداده بود با لبخند محو  هیتک  زیکه به م نجوریهم

 رستگار  یآقا  رمیمن دارم م -

 ... یزد ی خانم ا -

 بله؟  -

 هنوزم ؟؟  نیناراحت -

 بابت ؟ -+

 و گفت:    دیکش یپوف هی

 حرفم !  -
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 اخم گفتم:   با

 نه ...  -

 ... قدم جلو اومد   هی

 توجه بهش خواستم برم ... یب

 به سمتم برداشت ... گهیقدم د  هی که

 شکالت در آورد و گفت:   هیبرد و  بشیتو ج دستشو 

گذاشت و   ز یم ی دارم ، بعدش شکالتو رو بمیتو ج نا یمواقع الزم از ا  یبرا شهیمن هم -
 گفت: 

 از دلتون در اومده باشه . دوارم یام  ،یمیقد  یها یبه رسم دوست -

 لبخند از در خارج شد . هیبا   و

 که کرده بود .  یارمن همچنان مات ک و

 ............ 

  ییبال هی ی گی م یگرد یکه چرا جلو دوستش برم  نهیمن بحثم سر ا  ی: خب درسته، ول ری ام
 که حض کنه!  ارمیسرش ب

 ؟؟   دهیم یمعن چه

 .  ینیبیحاال م ارم،یداداش، بال م ارمیم -

 !خودیب -

 ...میسمتش برگشت  انیبلند را بایتقر  یصدا با

 هم با داد گفت:  ایآر
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 یکنون راه بنداز  حتیمجلس نص  ری مثل ام ییخا یچته؟؟ اگه توهم م  گهید یکیتو   -
 حوصله ندارم .

 نگاهش کرد ... زی ت ری بلند حرف بزنه که ام یخواست دوباره با صدا  انیرا

 آورد و گفت:  نی صداشو پا ری ام  زیاز نگاه ت تی به تبع انیرا

  تونستی که م ی در حال ده؟؟ی چقدر واسه شرکت زحمت کش یدونیتو زده به سرت؟ م -
 ساده کاراشو انجام بده و زود زود رد بشه ازش.   یلیخ

 گرفت و گفت:   انی انگشت اشارشو باال آورد و روبه را ایآر

و به  یجور شد انی میکه سه چهار ماهه با عظ ستمیجناب رستگار، من مثل تو ن نیبب -
 باهاش...  یبخند یو بگ  یداش کناسم ص

 ..  سوزهیاهاااا پس بگو آقا از کجا م -

 !هه

 جمع کن بابا . -

 با لبخند گفت:  انیرا

 تا برات پهنش کنم، هوممم؟  ییخا یاگه م زم،یعز ستیپهن ن -

 که االن از خشمش کم شده بود نگاه کرد .  ای و به آر دیآروم و مردونه خند ری ام

 به جون هم ...!  میافتاد افتهی سه عدد کروموزم جهش   نیع گه،یبه نظرم بسه د -انیرا

 نشست  یهم لبخند محو   ایلب آر یو رو  دیخند ری حرف ام نی ا با

 

،  نی به گردن من بدبخت دار یداداشام،  البته دوتاتون حق پدر ون یآقا  گما،ی: مانیرا
 کوه ؟   می به افتخار قرار داد فردا بر هینظرتون چ
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 ؟ کوه چرا؟؟   ستین ی ا  گهیجا د  یداداش ول تمیمن پا  -ری ام

  حیتوض  شتریب ای شد  ینه ، اوک نیبگ دیدوست دارم شما هم نبا یچون من کوه نورد -
 بدم خدمتت؟ 

 و گفت:    دیخند ری ام

 ...!  هینه اوک -

 ...ادیهم بگو ب یزد یخوبه، به ا  -ایآر

 .. گمیاره ، به رستا هم م -

 +هه، رستا !  

 ... یاسم مزخرف چه

 . ی کنیول نم گهی د یپروند  یزیچ هیعصابت خراب بوده    گه،یبابا بسه توهم د -

 ..گهیول کن د  ری مرگ ام  انی را جون

 و گفت: زدان یبه را  یشد و پس گردن زیخ مین ری ام

 ... گهید  یشعوری، چرا مرگ من؟؟؟ ب یهووو -

  کنمیم یفقط روز شمار  یرم ، ولندا شی کار دیکنیم   نیکه دار  یبخاطر اسرار ندفعهیا  - ایار
 ..!  شمیپا رو دمم بزاره، اون موقعس که شرمنده همتون م گهی بار د هی

 ..... 

  انیانداختم که را  یزنگ خورد ، بهش نگاه میبودم که گوش  دهیرو تختم دراز کش - رستا
 بود 

 اومد   امکیخواستم جواب ندم که پ اول

 سرکار (  یفردا اخراج ی)جواب ند 
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 ؟؟ ی ترسونی م یمنو از چ هه،

 زنگ زد   دوباره

 بله؟  -

 ؟ یکنم تا اون وا مونده رو بردار دتیتحد  دیحتما با  -

 ... یاریبه خودت فشار ن  نی از ا  شتر یبرداشتم که ب نینه بخاطر ا  -

 ؟ یبترسون ییخایچرتو پرتا م  نی منو با ا بعدشم

 بترسونم... انیمیبخورم بخوام سرکار عظ زینه بابا من چ -

 ؟   یدار یب کارخ -

 کوه.   میری + به افتخار قرار داد فردا م

 خوش بگذره... ن،یخب بر -

 .  ییا یقرار شد توهم ب گه،ینه د -

 گفتم: یلیم یب با

 اگه تونستم باشه! -

فلنگو   یجور هیآخر  قهی چند دق ییخوا ی، همه نقشه هاتو حفظم،  م گهید نشد د -
 .. یببند

 و گفتم:   دمیخند ناخودآگاه 

 ...    قایدق -

 اد؟ ی رستگار م ن؟ی ر یم  ایحاال با ک خب

 اگه منظورت منم که اره!  -
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 ....  گمی رستگارو م ان،ی را -

 .  ادیهم م ری اره ام -

 نی من از ا  یول ارم،یکنه اسمشو ب یکار خواستیم شعوریب کردی م  تی منو اذ  داشت
 ترم.  وونهید

 خب باشه،  خداحافظ.... -

   شنیفرما م فیخان بزرگ هم تش ای بابا، آر اره  -

 حرفش لبخند رو محو شد  نی ا با

 تلفنو قط نکرده بودم که گفت:   هنوز 

 !  ادیهم م ای اره، آر -

 ... دیرو لبم ماس خنده

 فردا ساعت چند؟  یاوک -

 هفت صبح !  -

 اوههههههه، چه خبره؟؟ هفت صبح اخه ؟؟؟ -

 دونم ، منتظرتم!  ینم گهی من د -

 .  میهم ندار امیو نم شهیو نم  تونمی و نم دونمینم

 حرف بزنم و قط کرد ....  نزاشت

 روان شاد مارو شفا بده . یاخو نی ا  ایخدا

   ای پاسخ داشتم از تان یو هفت تا تماس ب  ستیب

 خدا گورم کنده اس .  یوااا 
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 گرفتم ... شمارشو

 ؟  یالو تان -

  یکرم ها   ریو سا  یکرم حلقو   سسسسیکرم آسکار  سمی شعوررررر کودن اسکل یسالم ، ب -
 ؟ یی جهان ، معلوم هست کجا

 تموم؟ -

 ...  ی بنال یتونیاره،  م -

 خونه ام .  -

 شعور؟ یخونه ب ی خودت اومده بود  ی منو گذاشته بود -

 ؟  ادی بهت فشار م یلیخ ییایبار خودت ب هیحاال  -

 ؟ ییا ی کوه ، مگه توهم نم می، فردا قراره بر می بدهکار شد میزیچ  هیخب حاال انگار   -

 ...دیشا  دونمینم-

 . ییا یبهم گفت به تو گفته و قراره ب انیرا-

 اره ، به خودمم زنگ زد ... -

 گه؟ ی پس حله د -

 ! یبیب سی -

 رفتم... نی از پله ها پا ایتان کردن از  یاز خداحافظ بعد

 مامان !  -

 ؟؟؟  یش یظاهر م هوی ایوحش نی ، چرا ع دیمررررررگ ، دستم بر -

 ....!شهیمامان اون ِجنه که ظاهر م -
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 فرزندم؟  یدار  یتو مشکل  یدوست دارم بگم وحش -

 گشنمه ! می دار  یمامان از دست تو، غذا چ  یوا  -

 بار گذاشتم....  یقرمه سبز -

عاشق   شه ی، هوش از سرم رفت،  هم ومدیم یی، اووووم چه بو دمی کش قینفس عم هی
 هاش بودم !  یقرومه سبز

 رستا .. -

 ؟ یجونم شهر -

 . رنیمچ بچشونو بگ  خوانیکه مامانا م یینگاها  از اون   قای موشکافانه نگاهم کرد، دق کمی

 ... دهیحالت خوبه؟؟ رنگت پر -

 صورتم گذاشتم و گفتم:    یحرفش دستمو رو  نی ا با

 داره. ن یا  گهیعلت د  نی جون فکر کنم باردارم، جز ا یِاوا شهر-

اسم شوهر    میهم خوبه واال،  ما همسن شما بود ای به موقع، ح یش یمرض، اونم م -
 .  دیزنیحرف م  یبعد االن شما از حاملگ میکرد یرنگ عوض م  ومدیم

 !!  یرو برد  یرنگ عوض کردنت دل دد نیبا هم  گهی خب عشقم د -

 ! نمیبهم کرد و روشو کرد اونور که خندشو نب یاخم هی

 چه خبر از محل کارِت؟  -

 خوبه ...   ،یهع -

 چطورن؟؟  انیو را   ایآر -

 از خودشون بپرس : -
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 رفت کرده ...  شیپ یلیبا وجود شما شرکت خ دم یوااا ، شن -

ون ،  اداره کنن ، دوتا ادم کار بلد رفته تو شرکتش  ستنینه که خودشون بلد ن گه،یاره د  -
 !مشی کال ترکوند میزد

 حالش چطوره؟   ایآر -

   ای داده به آر ر ی گ نقدیچرا ا   نیا  وا

 مادر من ، مگه من دکترم  دونمیمن چه م -

 بود واقعا... فشیپسر مردم ، ح چارهیب -

 هن؟؟؟ چرا ؟؟؟ -

 دخترِ من ، مگه من دکترم  دونمیمن چه م -

 ! یشیما نم  الیخیب ینکن یعاشقتم تا تالف یعنی -

 

 ... دهیکش یسخت  یلیخ نایجدا از ا -

 بره؟؟ یاون پسره از خود متشکر ؟ اون تهرانو اب ببره اونو خواب م  ؟؟؟یهه، ک -

 گفت:   یطونی با لبخند ش مامانم

 ... یفهم یبه موقع م یول  زم،یچقد دلت پره ازش عز  -

 .  الیخیب یهع -

 با لندن!  میمامان قرارداد بست  یراست

 خوشحال شدم واقعا.  یلی، خ مگیم  کی جداااا؟؟؟ تبر -

 کوه.  می فردا قراره بر نیننه، واسه هم یمرس -
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 بهتر نبود؟؟  یکجا؟؟ جا -

 !  یمشکل داره قراره مارو ورداره ببره کوه اول صبح  انی را نی ا دونمیمن چه م -

 تا حداقل نرم... دمیداشتم مامانم بگه نه اجازه نم دوست

 من به کار نرفت و گفت:    یبرا  ن یخب ا یول

 ! نیخوش باش زمی عز  نیبر -

 زدم   یلبخند  هیجوابش   در

 لبخند پر از استرس!  هی

 ...  دادیبد م یگواه قلبم

 خانواده ام افتاد   ی از اعضا  یکی ی اتفاق برا هیشدم بعد اون   ینجوریبار که ا هی  ادمهی

 ی مثل سردرگم یحس هی

 !پوچ

 مادر ؟  یرستا جان، خوب-

 !  ین خوبم مرساره ماما  -

 همون دلشوره از پله ها باال رفتم   با

 استرسم اشتباه باشه !   نباریکمک کن حداقل ا  ایخدا

 ..... 

 - رستا

 شدم ... داریاز خواب ب میآالرم گوش یصدا با

 داشتم   ای و تان  انیکال از طرف را  سیتا م چند
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 از تخت بلند شدم! دادیو اجازه نم  دادیفرمان خواب م مغزم

 بلند شو که مردم االف تو نشن!  گفتی دلم م  اما

 شد و از تخت دل کندم  روز یدل پ بالخره

   سادمی وا  نهی آ یبه رو  رو

 لب زمزمه کردم   ر یاز دلشوره ام کم شده بود و ز  کمی

جناب   یبازم اون غرورتو حفظ کن یو لوند تی همه جذاب  نیدر برابر ا  یتونیم نمیبب-
 رستگار؟ 

صورتمو جذاب   یلیکمرنگ که خ شی آرا هیو   یسرمه ا یورزش پیت ه ی: بعد از زدن  رستا
 نی رفتم و طبق معمول مامان پا نی شونم انداختم و از پله ها پا ی کرده بود کولمو رو 

 .  کردیصبحانه رو آماده م  زیبود و داشت م

 سالم مامان!  -

 صبحانه بخور    ایب زم،یسالم عز  -

 ... گهید  خورمیم  یزیچ هیکردم تو راه  ریاالنشم د نی نه مامان هم-

 خب مراقب خودت باش !  یلیخ -

  هیهم بعد  ایشدم تان نیو سوار ماش   رونیاز مامان اومدم ب یبعد از خداحافظ خالصه
  چوندهیبود و شالشو دور گردنش پ کاله که سرش گذاشته  هیو  یآب یورزش  پیمدت با ت

 اومد !!  نیت ماش بود از آپارتمان خارج شد و سم

 .. دیچیپ ن یماش  یتو  یسرد همراه با عطر گرم تان  یکه باز شد هوا  در

 از رستگاران !  یک ی  یبرا یتور پهن کرد  ای خانم گو ایتان-
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  هیرژ لب و کرم و سا  هیمانتو شلوار نو و    هیکردم همش  کاریجمع کن بابا، حاال انگار چ -
 . ستین  یاد یز  زیو برق لب و خط چشم که چ

 گه؟؟ ی داره م یفک باز بهش نگاه کردم، چ با

   اده؟؟یز  یلیخ ایمرگ تان -

 بستم و لبمو گاز گرفتم که نخندم   فکمو

 ! یگیدرست م ستین یزی نه اصال، چ-

 ! ممممی کن بر شیخب خب آت -

تتلو پخش شد ،  یفلششو گذاشت و اهنگ مسخره باز  ایهارو دادم باال تان شهیش
 .... پدال گاز فشار دادم  یامو روو دنده رو عوض کردم و پ   دمیخند

 .............. 

داده بودن و منتظرن   هیتک نی هرسه به ماش  ریو ام  انیو را   ایآر  دمیشرکت که د میدیرس
 .. 

که   یدود نک یبلند جذابش و ع ی پالتو و اون  شی اسپرت مشک پیتو اون ت  ایآر  دنید از 
 نگاهمو برداشتم   عی موهاش بود واسه چند لحظه نگاهم قفل صورتش شد اما سر  یرو

  یهود  هیکال برعکس همشون   انیبود اما را  دهیپوش  ییدطال یسف شرتیسو هیهم   ری ام
  ری زد ز  انیرا  پیت  دنی با د ایبود تان دهیو جذابش کرده بود پوش  ومدیزرد که الحق بهش م 

 :  گفتیم  دویوبکی خنده و با ضرب سرشو تو داشپورت م

 !هی پیچه ت  نیشو گم کرده ؟؟ ا یبچه بستن نی الغوث الغوث ا-

 :  رستا

 بوق زدم که حواسشون جمع بشه!  هی-
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 - رستا

 ما رفت و پشت فرمون نشست.  دن یبا د  ایآر

 ... نیاومدن سمت ماش  ریو ام  انیرا

 ! یکرد ر یسالم د -

 سالم، اره خواب موندم .  -

 کرد ..  یهم سالم احوال پرس ری ام

 گفتم:   انیاوردم و تو گوش را رونیاز پنجره ب  سرمو

 بدم؟  ادشی  ا،یسالم کنه؟   ست یرستگار بلد ن -

 !! نیافتیهم گوشزد کردم که بازم به جون هم ن ایشو به آر الیخیامروز ب انی رستا مرگ را -

 بابا..   یاوک -

 یال حواسش نبوده و خودش رو مشغول باز هم مث ایکرد، تان ایبه تان ینگاه مین انیرا
 داد ...  یکردن با گوشه شالش نشون م

 گفت: یبلند  یبا صدا انیرا

 ! میدیمسابقه م  هیخب دوستان،  -

تر برسه ناهار امروز تمام و کمال گردن اونه،  رید  یکوه، هرکس نگیپارک کی االن تا نزد از 
 ؟؟؟ ی اوک

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ام   هیمن که پا  -

 رو گفت... نیهم هم  ایتان
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 نشست... ن یماش  یشروع کرد به شمارش معکوس و تو  انیرا  و

 ... کردیم  میآهنگ رو تنظ ستمی داشت س ری ام  نکهیا  مثل

 ...ای نگاهم رفت سمت آر یدود  شهیپشت ش از 

 نگاهم رو که حس کرد، برگشت...  ینیگسن

داد و به رو به رو   نی پا  یخاص ژیخوش حالتش رو با پرست یموها   یباال  یدود  نکیع
 شد ... رهیخ

 ! هه

  یپامو رو انی فرمون ضرب گرفتم و با "شروع" گفتن را یزدم و با دستام رو یپوزخند
 پدال گاز فشار دادم ... 

 .... 

 بود  ادی ز  ستمیس  یو صدا  زدیم  غیج ایتان

 اومد ...  دوباره

 که داشتم، دوباره برگشت ... یدلشوره ا  همون

 اثبات کنم که من از تو بهترم!  خواستمی و فقط م دادمیم راژیها و  وونهید نیع

 ... زدی ممتد م  یبود و مدام بوق ها سادهیعقب تر از من وا  یک  ایآر دمینفهم

 تر کردم   ادیتوجه بهش ادامه دادم و سرعتم رو ز  یب

 ... دادیدستشو تکون م یبا تند  ای و آر ن ی رو دادن پا شهیهر دو ش   ایو آر  ری ام

 بلند گفت:   ی با صدا  ایتانهو ی که

 حضرررررت زهرااااااا   ای-
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جسم  ی به   یاد یبا شدت ز  نیبود تا ماش یکاف نیشده، اما هم یچ  نمیکه بب برگشتم
 بود ... ایداد آر یصدا دمیکه شن ییبرخورد کرد و تنها صدا نیفوق العاده سنگ

 

 شک بودم، قلبم از جا کنده شده بود، عرق کرده بودم ... ی: چند لحظه تو رستا

 با ضرب سرشو بلند کرد   ایتان

 نشده؟؟؟؟  تی زی چ ،یرستاااا سالم -

 د  صبرانه درو باز کر یب انیجوابشو بدم که را  خواستم

 دختر؟؟؟؟؟ حالت خوبه ؟  یکرد  کاریچ -

 داشت ... یهم تند تند سمتمون قدم برم ری شدم که ام ادهیپ نیاره خوبم، از ماش -

 چقد بوق زد !!  ا ی آر نی دیشده؟؟ مگه ند  یچ  ن؟یخوب -

 به کمرم و گفت:   دی با دستش کوب ایتان

 داشته باش ..  نجارویاوه اوه ا  -

   دادیکه داشت اشاره م ییسمت جا   برگشتم

 اومد... رون یکه حاال داغون شده بود ب دشیاز پرا  یپسر با سرو وضع الت هی

 حواستون باشه !!  دی با شتر ی: بری ام

 حواسش باشه؟؟؟    دیبا ویچ یچ -

 سمتش!  میهمون پسر برگشت  یصدا با

 سوسول چه به نشستن پشت سانتافه   یدختر بچه   یحواست کجاس ؟؟؟ اخه تو  خانم-

 اخم گفتم:   با
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 !!کنمیخسارت باشه پرداخت م یاقا درست صحبت کن، هرچ-

 ؟؟ یاگه درست صحبت نکنم چ -

 !!! کنمیدهنت خورد م یدندوناتو تو  -

 گفت  تیبا عصبان انی را نو یا

 روبه من ادامه داد انیتوجه به را  یب پسره 

 ادامه داد:  یهیبا لبخند کر  خوره،یبه دردم نم گهی خسارت که االن د -

 گذشتم ازت دیشا  یبد یز یچ یاگه حال  یول -

 سرخ خواست بهش حمله کنه که :   یبا چشما انیرا

 !!! انی جلو نرو را-

 خان!  ای اوردن آر فی چه عجب تش هه

  سادهیپسره وا  یرو به رو  شی اسپرت مشک پیبود و با همون ت بشیدستاش تو ج ایار
 باال داد و گفت:  نکشویبود، ع

 ؟  یچ ا ی  یکنیم گورتو گم  -

 جوجه ؟؟ من با خودش حرف زدم نه تو !  یتو بزرگ ترش ؟؟؟؟ی چ ای-

 اره ؟   نطوریکه ا-

 آررررررره! -

خونسرد   یلیهم انگار نه انگار، خ ای شرفاس، آر ی: کامال معلوم بود از اون پسر برستا
  شعوریب

 آورد و گفت:    کی سرشو نزد   انیرا
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 !  رهی چطور حالشو بگ نی فقط بب-

 ن؟ یا  ؟؟یک-

 گفت:   یمندانه ا  روز یبا لبخند پ انیرا

 اره؛ تماشا کن ! -

شانس   نمی الت کجا بود، ا  نیاخه هفت صبح ا دید یم  یینما یس لمیکه انگار داشت ف ایتان
 ماست 

 ؟؟؟؟؟ یکن یچه غلط  ییخایمثال م-

 داد پسره نگاهم رفت سمتشون   یصدا با

 : گفت یبا لحن خونسرد  ایآر

 !! یکنیم  یگوه خور  یدار یسادیکه وا  ،یغلطتو تو کرد  -

 نه  ایخوش بگذره   می بر  ییا یگمشو بابا، حاال دختر خانم م-

و سمت پسره قدم برداشت، پسره    نیزم یپرت کرد رو نکشویدستاش مشت شد و ع ایآر
 ... نیداده بود به ماش هیتک  یهم با لبخند زشت

 پسره گرفت و گفت:   یجلو  مشتشو

 ؟؟  ینیبی واضح م نویا -

 گفت:  پسره 

 ؟؟؟؟   یاره، خب که چ-

چشم   ریو پر شتاب  مشتشو عقب برد و خابوند ز  ی حرکت فور هی یلبخند زد و ط  هی ایآر
 پسره  

 !!ینیب یواضح نم  گهیاالن د -
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با خنده به اونا   انیبا لبخند و را  ریاما برعکس من ام دمیکش یبلند غیج هیکار   نی ا با
   کردنینگاه م

که   ای خواست با پاهاش بزنه تو دل آر  ا،یبه خودش اومد و حمله کرد سمت آر پسره 
حواله دلش   گهی مشت د هیپسره کرد که نتونه تکون بخوره و   یپاهاشو قفل پاها  عیسر 

 کرد...

 داد ! هیتک نیپسره بلند شد و به ماش اخ

 ...رهی میبسه، االن پسر مردم م گهی د نیر ی جلوشو بگ نیبر  انی را ررر،ی : آقا امرستا

 گفت:   انیرا

  ریو آرزو دارم ام دم،ی و من هنوز بچه هامو ند  زنهیاونم م رهی بره جلوشو بگ یاالن هرک -
 تو برو  ییخوا یاگه م

 !!کنهی م  یشوخ تمی موقع  نی اال الل هلل تو ا ال

 گفت:   ایتان

 داره   یالمصب عجب زور ،یواااااااااا -

 ؟؟؟ یکنیذوق م یتو دار  دهی پسر مردم داره جون م ایانت-

 حواسم جمع شد    ایداد آر با

 نجا یَلگَنو از ا  نی اآلن ا  ن یهم اااای-

  یتن لشتو جمع کنن و به جرم فحاش انیب زنمیزنگ م ا ی یکنیو گورتو گم م  یدار یم بر 
 ؟؟؟  یبه  دختر  مردم بندازنت آب خنک بخور 

 شد و فرار کرد ... نشیسوار ماش  هیاز ثان  یو در کسر  دیرنگش پر  پسره 

 خورده زخم شده بود پاک کرد و روبه من گفت:   هی با انگشت شصتش گوشه لبشو که  ایآر



 جدال 

132 
 

 ن؟؟ یچرا االن روزه سکوت گرفته بود ،یمن صد متر زبون دار یشما که برا  -

 ؟ هااان؟ 

پوزخند  هیخودمو به زحمت بندازم و در ادامه حرفم   نمیب ینم از ین یشما هست  یتا وقت-
 کوتاه زدم .. 

نزنه، کامال معلوم   یجلو خودشو گرفته بود که حرف ی لیهم فشار داد، خ  یچشماشو رو  ایآر
 بود ازش 

 سخته واقعا :/   یلیکنن، خ یکار چیه  توننیکه حق باهاشونه اما نم یینایمثل ا  قایدق

 و گفت:    انی رو کرد سمت را ایآر

  میبود دهیاالن رس یزاشتی مسابقه مسخره رو نم  نیتوهم اگه ا -

 نازک کرد و لباشو غنچه کرد مثال دلخور شده   ایآر یبرا  یدخترا پشت چشم نی ع انیرا

که پخش نشه چون داشت مانتو   دی لبش کش ی انگشتاشو رو   انیحرکت را نی با ا ایتان
 که نخنده  دیکش یاز پشت  ممنو  

 .... گهید می :  خب بهتره بر ایتان

 ...... 

   نطوریهم هم یشدم و تان ادهی پ نیکوه از ماش نگیبه پارک مید یربع همزمان رس هیاز  بعد

که نگاهش کردم   شتریب کمیهم دستش بود   یلباس آب  هیخارج شد  نیهم از ماش ایآر
 بود  شرتیسو  هیشب

   دیهمرنگ چشماش پوش  رهیت یآب  شرتیدر آورد و به جاش سو  پالتوشو

 نگاه کردم که گفت:    ایازم گرفت نگاهمو ازش گرفتم و به تان ایکه تان ینشکون با

   میرسی به قتل م نجا یا  یامروز به دست دخترا  گمااا،یم -
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 چرا؟ -

 باهامونن، هر سه هم جذاب   نزیس  یسه تا جان  نیا-

 کرد    یقاط  گرارویباز اسم باز  نیحرفش چشمام گرد شد ، ا  با

   ه؟ یک نزیس یجان  یدونیشتر مرغ ماده م ااااااااا،یتان-

 و گفت:    کندیخنده و مثال داشت موهاشو م ریفکر کرد بعد زد ز  کمی

 بود نه اون   ت یخواهر بقران منظورم برد پ -

 ...   سادی زد قلبم وا  انیکه را  یه با حرفک میشونیزدم رو پ محکم

   نطوریکه ا-

 نزِ؟؟ یس یجان هیکجامون شب ما

 

 با شما بود اصال ... یبود، ک گهید زیچ  هینه نه منظورم  -

 ...ریو ام  ایلبخند کج زد و رفت سمت آر  هی  انیرا

  ی برا یمشخص  یبه باال رفتن از کوه چون راه ها   میشروع کرد  قهیبعد از چند دق خالصه
 سخت نبود ..  ادیبودن ز  دهیباال رفتن کش

پاهاش   ری ز  یکه سنگ ومدیجفتم راه م ایسرد بود تان  یلیکوه ها برف اومده بود و خ یباال
 کرد و با ضرب تکون خورد که کالهش افتاد ... ریگ

 بودن صدا رو   دهینشن هنکیمثل ا ا یو آر   ریما برگشت اما ام  یبا صدا انیرا

چند   انیصورتش پخش شد را   یتو  ای تان یلخت عسل یو موها  دیوز  یباد تند  همزمان
   دینکاهشو دزد عیبود اما سر   ای به تان رهیلحظه خ
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 ینم یچ یتو چشمش و ه  افتادی که موهاش م  ادیب یناز خرک خواستیم یهم ه ایتان
 کالهشو سرش گذاشت   ای خنده و تان ری بلند زد ز  یبا صدا  انی را  د،ید

 چاقال خال خال   ،یریکبیپسره ا  ششششش،یا-

 ؟   یچ یهن؟؟؟ چ-

 اختراع کردم ... دی فحش جد  یچیه-

 زااااارت  -

 کوه   یباال  میدی، رس دمینخند گهیچشم غره بهم رفت که منم د  هی

  میایب فقط مارو خر گاز گرفته هفت صبح کردمی چقدر شلوغ بود، منو باش فکر م اوووه
 ...  یکوه به به چه مردم روشن فکر

 گفت:   انیرا

اسم    میریم   ریداره،مخصوصا که االن برف هم اومده  منو ام یاسک ستیپ نجایبچه ها ا-
 اد؟ یکدومتون م  میسیبنو

گوه   یعن یرسما  نیاندازو پهن کرد و ا   ریگوشه و ز  هیرفت   انی توجه ب حرف را یب ایآر
 نخور و ببندش :/ 

 با شوق گفت:   ایتان

 خواست یبه من انداخت انگار نظر منم م ینگاه هیاره اره منم هستم، بعد  -

 به عالمت اره باز و بسته کردم   چشمامو

 .دورش چقد حرف گوش کنه .. بگردم

 .!.. ادمیافتاد   یزیچ  هی هویکه  نمیهم دنباشون رفت و من با لبخند برگشتم که بش ایتان

 که نرفت منم که ...  ایآر
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  یعنی

 تنها ؟؟؟؟  نی منو ا یعنی

 نهههه   ایخدا نهههههههههه

 من ...  یخدا  یوا   ن،یبرج زهر مار تنها نزار  نیبرگرد تروخدا منو با ا  ایتان

   خوردیمقدار تخمه در آورده بود و داشت م هی  ایکه شد رفتم نشستم که آر یهر بدبخت به

  یمذکور شفا  ضی ها مخصوصا مر  ضیمر  یهمه  یبرا  بونیتر  نی از پشت هم  ایخدا
   خواهمیمعاجل  

 ؟؟؟   خورهیتخمه م  یاول صبح یک اخه

 اون ور و گفت:    دیکش وی بردارم که پالستک کمیدستمو بردم  منم

 نم! ک میتقس یبا کس  خورمیرو که م  یزیعادت ندارم چ-

 ...ابویواااا، به درکککک  -

 ازش گفت:   شهیم  دهیبار د هی که صد سال   یو با لبخند محو  نوریدوباره آورد ا  وی پالستک

 نداره  یراد ی بارو بخور ا ن یحاال ا-

 به لبخندم اخم کرد   عیاومد که متوجه شد و سر لبم  یرو  یلبخند

 شترررررر

 توجه بهش رومو کردم اونور که گفت:  یب

 دست فرمونتون خوبه !!-

 ! دونستمیهم م یگفت ینم-

 هست !  یمشکل  هیفقط  -
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 خب؟ -

 تا ابروشو داد باال و گفت:  هی

 ! یحواس پرت یلیخ-

 به خودم مربوطه ...-

 من بودم پسره رو دک کردم... نیدفعه شناس اورد  نی ا  یاون که بله ول-

 گرفته بود و ادامه داد  طنتیرنگ ش چشماش

 .. دیکه نبا ادی سرت ب ییدفعه بعد ممکنه بال-

  کنمی ! اونم خودم دک م  دیشما نگران نباش-

 زد و گفت:   یصدا دار پوزخند

 ؟  نی مثل ا-

 گفتم:   تیعصبان با

 ن؟ ی زاریمنت م  نیدار-

 صراحت گفت:  با

 اره! -

 ؟  شهیهه، عجب ! چقدر م-

   خوامیپول نم-

 پس؟؟ -

 بستن قرداد با فرانسه ...  یتمام تالشت برا-

 ..مالش دادم چون کوله دستم بود قرمز شده بود   کمیدستمو   مچ
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 تالش نکردم؟  دیدون یاز کجا م-

 گفت:  یزیشد و با لحن شگفت انگ زیخ میاز جاش ن  عیسر 

 قبول کردن ؟؟  یعنی  ؟؟یییچ-

 و تخس بود تمام تالشمو کردم که نخندم...  طونیش یپسرا   نی که ع حرکتش به

تفاوت برگشت به   یکرد و دوباره ب یاهم  هیداده  یچه سوت دیخودش فهم نکهیا  مثل
 و منتظر بود حرف بزنم    دیچشماش د  یتو شدیرو م یهنوز برق شاد  یول  ش،یحالت قبل

نووووش جونت بخور   دهیم فی خدا چقدر ک ینگفتم و طولش دادم وا یزی از قصد چ منم
 ... ، حرص بخور 

دادم اونم گفت که   لیمی ا کننی از دوستام که تو اون شرکت کار م یکیبه   یول  قاینه  دق -
 قرار دادن ...  تی شرکت مارو تو اولو 

 ...مونهی کردم فقط م میقرداد هارو تنظ  ی همه

صاحب وحشت االن   ا یگرفت ...  تیاز عمدا قط کردم حرفمو چشماش رنگ عصبان  دوباره
 ادامه دادم  عی سر  کنه،یحمله م

 .. موافقت شما . -

  نمیلباشو نب  یرو که جا خوش کرده رو  یکه لبخند  دیصورتش کش یرو  دستشو 

 واقعا؟ -

 بله!-

 بهم انداخت و گفت:  یقدر شناسانه ا   نگاه

-Thank you madam... 

 گفتم:   یلبخند کج با
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-Not at all sir 

 نبود جناب(  ی)کار سخت

 

 گفت:   یبلند یبا صدا  انی با شور و شوق اومدن سمتمون و را ای و تان  انیرا

   ااای آر ااااااایآر-

 بله؟ -

 ...  ی اسک میبر  نیپاش-

 من اصال حوصله ندارم    انی : رارستا

 تو پاشو حداقل ... ای بابا، آر یا-

 حوصله ندارم   یول کنمیم   قیتشو امیمن م-

 با اخم گفت:   انیرا

 توهم   گهید ایخب، اه ب یچ یعنی -

 داد و گفت:   نی چشاشو چ ایآر

 بهم؟  خندنینم کنم یم یسوار  یدارم اسک نیبب کل یه نی بردار من، منو با ا -

 نگاه کرد و گفت:   ایبه آر یبا حالت چندش انیرا

 سال :/   ۲۶سالشه، همش   ۹۰واال خوبه انگار -

 .. یهرچ -

اسم نوشتن    انی اومد کنارم و گفت که اونو را ایتان  انیو را   ایآر  یبعد از کل کل ها خالصه
 ....  ستیواسه پ
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 شد ... رهینقطه خ ه یساکت شد و به  هو یکه  دادیم حیداشت توض ینجوریهم

 به ... دمینگاهشو دنبال کردم و رس رد

 کنه؟؟؟ یم کاری چ نجایا نیا نهههه،

 ؟؟  یتا ک  یبدبخت ایخدا

 درست نشه فقط خدا ... شر

 بهم و گفت:   دی با ارنجش کوب ایتان

 ر،  رستا ... -

 کنه؟؟؟ یم کاریچ نجایاون ا اون،

 کنه؟؟ یم  کاریچ نجایا  یکاوه لعنت نیا

 ...! ( نیماش ستی رمان!! پ ی اوال گه؟؟ید ادتونهی)کاوه  

   دهیبه باد م میو ندار میدار یابرو و شرف و هرچ  ادی رستا االن م یوا -

 ! کنهینه بابا غلط م -

چرت و   نی و ا   یاز دستم بر زارمینم یشی تو مال خودم م گفتیم دادی اس ام اس م ادیز -
 پرتا 

  نیبر باد نره مخصوصا ا میسه تا دار  نی ا شیکه پ ییزره آبرو  هی نی فقط دعا کن هم-
 از ماست   یسوت هی که فقط منتظر   ایآر

 شده بود   دیسف  ایتان رنگ

   دهینگت پر نترس دختر چته تو، ر-

 ! هیروان نیبپره؟ ا  دینبا-
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 بگه ... یزیبرگشت که چ یی هوی ی لیبا لبخند خ انیرا

و اخم داد و اون هم مثل من رد   یلبخندش جاشو به نگران ای تان دهی رنگ پر دنیبا د که
 ا،ی بود و زوم بود رو تان سادهی پسر که دور تر از ما وا هیبه  دیدنبال کرد و رس اروینگاه تان

اما مدام    رهیگیداره شکل م یحس هیبود کم کم  دهیفهم دایتر شد، جد  ظیاخماش غل
 کرد یسرکوبش م

 ؟  یزد یحالتون خوبه خانم ا-

 هول شده بود و گفت:  ایتان

 اره همون خوبه  -

 تا ابروشو باال داد و با تعجب گفت:   هی  انیرا

 خوبه؟  یچ-

 نگاه مضطرب بهم انداخت که گفتم: هی  ایتان

 ...الیخیب انیرا  یچیه-

 و رو به ما گفت:  دیرو کش ایدست آر  انیرا

 ..میا یما پشت سرتون راه م  ن،یبهتره شما جلو راه بر-

 گفت: محکم  انیبزنه که را ی خواست حرف ایتان

 جلو !  دیبفررررررما -

  غیر جمع شده بودن و جدختر پس یسر هی  دادنی که داشتن مسابقه م ییبه جا  میدیرس
 ... کردنی م  قیو تشو  زدنیم

 گفت:   انیرا

   خوننیاالن اسممون رو م -
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 ؟ ی عه؟ شرکت کرد -

 ...  یزد یاره با خانم ا -

 برد با خودشه  هیعال  شیسوار یاسک ا یاوه، تان-

 گفت:   یخاص  ژیخند و پست شیو با ن  انیارنجشو گذاشت رو شونه را  ایآر

 ...! دوارمیام-

 انداخت و گفت:  ایهم با ناز  دستشو دور بازو آر  انیرا

 عشقمممم! یمرس  تای حما  نیاز ا  شهیخدا شانس بده ، هم-

 توجهمو جلب کرد  کروفنیم  یصدا 

 رستگار {  انیرا  ،یزد یا  ای}تان

  یتفاوت ینگاهش رنگ ب  کردیم و برد فکر  یبه باز  یاسترس داشت اما وقت کمی  ایتان
 ... گرفتیم

 بود گفت:  سادهیوا   کروفنیم که پشت ییآقا همون

 آماده؟؟ -

 دخترا رفت رو هوا   غیکه ج  یرو اسک دیحرکت پر  هیبا   ایتان

  نیزم یرو  یهوا چرخ خورد و وقت  یکه تو یهم پاشو با ضرب گذاشت گوشه اسک انیرا
 روش..  دی پر  انیفرود اومد را 

 و داد مخلوط دختر پسرا بلند شد...   غیج نباریا

 لب همه بود جز کاوه... یرو  لبخند

-1...2...3 ... 
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 طور... ن ی هم هم  انی حرکت کرد و را  عیسر  ایتان

 ...برهیم  یتان دونستمیچون م نمیبب شو ینداشتم بق حال

 داده بود ... هیبهش تک  ایکه آر یرفتم نشستم رو تخته سنگ ن یواسه هم 

 ؟ ینیشیتنها م ها  حیتو تفر  شهیهم-

 روم بود آروم گفت: رخ جذابش که رو به میبرد و با ن شرتشیسو  ب یج یدستاشو تو-

 نباشه باهاش حرف بزنم اره ... یکس  یوقت-

 مگه من مردم داداش؟؟؟ -

 شد   کمونینزد  ری ام

   یبنده خدا رفته بود دنبال چا یییآخ

 به منم بده که ... یکی و خواست   ایداد دست آر وانیل هی دستشو برد و  ری ام

 رستااا  -

 صداش برگشتم   با

 بود   دهیکامران خودمون بود دلقک کالسمون، چقدر دلم براش تنگ عهههه

   یچطور  یسالم کام  ،یواااا-

 ا؟ یآ  یسر کار مارو فراموش کرد یرفت  ،یشد دایعجب رستا خانم پ -

 و گفتم:   دمیحرفش خند  به

 ؟ ی تنها اومد -

   یشمارو منم اومدم احوال پرس دهی محترم، کاوه گفت د دی و ز  پی نه با بچه ها اک  -

   میحرف بزن گهیجا د هی میبر  سایوا -
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   ری و ام ای کردم سمت آر رو

 !  امی رستگار با اجازه چند لحظه برم م یاقا -

 !! دیکنم، بفرمائ ی: خواهش مری ام

 بود   رهیخ یهم با اخم به کام ایآر

 دست داد و گفت:   ا یکامران اومد جلو و به آر که

 ...پی اک  هیبهتر بگم   ای رستا هستم،  یسالم، من همکالس -

 : بله خوشبختم  ری ام

 ....میبهش دست داد و از اونجا دور شد یو به سرد لی م  یهم ب ایآر

 ..... 

 .!..ری : امایار

 جونم؟ -

   هیرستا دختر پاک و خوب یگفت  یدید-

 ! گمیاالنم م-

 ؟  کردی چطور با پسره بگو بخند م یدی شک دارم، ند تی نا یداداش من به ب-

 مه ی گفت همکالس یدیشک دارم مگه نشن تی خان داداش منم به شنوا-

 سالمممم دلم برات تنگ شده بود ... گنیها به هم م یرفته بود که همکالس ادمی واو -

 ...ایآر ی ستی تو ادم بشو ن-

 گفتم!  یک نیدوست پسرشه، ب-

 ، مطمعن باش !   ین نشونیب یزیچ-
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... .. 

 بود!!  دهیفا یتالشتون ب ن یدیرستگار د  ی: آقاایتان

 ... نیکه شما برد شهینم لی دل مید ینبود سرکارِ خانم، باهم رس دهیفا یب-

 فکر کن!  یهر جور دوست دار یاوک-

 که نشسته بودن   نا یا  ای سمت آر میرفت

 گفت:   ایآر

 شد ؟؟  یچ-

 .. برنده شدن   کننیادعا م ایبعض یول  میدیهمزمان رس ،یچی : هانیرا

 چشاشو گرد کرد و گفت:   ایتان

 نبود  ی، اصال شانس گهی بخدا دروغ م ا یار-

صدا کرد    یشوند یپسوند و پ چیاسمشو بدون ه ایکه تان یبود و وقت نی سرش پا ایآر
 نگاه کرد   ایسرشو آورد باال و با تعجب به تان

 زده خودشو زد به اون راه و گفت:  ید چه گندبو  دهیتازه فهم ایتان

   میبخور  یناهار ک یوا -

جمعش کنه  خواستی؟؟؟؟؟؟ م ۱۰شده بود اخه ناهار ساعت  شتریما ب   یچشما تعجب
 بد تر ....

و شوت    کردیبه آسمون نگاه م انیمعلوم بود خندش گرفته، را  نی سرشو انداخت پا ایآر
 نخنده که  زد یم

صورتش گرفته بود و از خنده شونه    یخنده رستا هم دستاشو رو  ریآزادانه زد ز  ری ام  یول
 ...دیلرز یهاش م
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 ... میجو به حالت قبل برگشت و دور هم نشست قهیبعد از چند دق خالصه

 انداخت که با اخم بهش نگاه کرد .   ایبه آر  ینگاه رستا

 البد فکر کرده کامران دوست پسرمه!! هه

 گفت:   انیرا

 ؟؟   رمیبگ وهی منم برم آب م مینی بش قیاون آالچ ریز   میبر هین چنظرتو -

 ...میاونجا نشست می و رفت میموافقت خودمو اعالم کرد  همه

 ...  رهی بگ یدنیهم رفت نوش ان ی و را ری ام ی هم رو به رو  ایتان  ا،یآر یرو به رو  من

 برگشت!  انی سکوت را قهیچند دق بعد

 دستش بود و بهمون داد ..  وانی تا ل پنج

 ...  قهیکه بعد چند دق میخوردن بود  مشغول

 ؟؟؟  یکنیم   کاریچ نجایا  ایتان-

 ..  میهر پنج نفر با صداش برگشت-

 ینم د یبود شا دهینگاه کردم که رنگش پر ای کاوه بود ! به تان دینه!!! گاومون زائ  یوا 
 بد جلوه بده خودشو ...  انیخواست جلو را 

 هم با تعجب ... ری تفاوت و ام یب ا ی شده بود آر رهیبا اخم به پسره خ انیرا

 جان با شما هستم !!  ایتان -

 آقا، شما؟؟  دی: بفرمائانیرا

 هستم!! ای فاب تان قیکنم، من رف یرفت خودمو معرف ادمی اوه -
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شده   رهیخ ایتر شد و به تان ظیاخماش غل انیگرد شده بود را  ایچشما تان ؟؟ییییییی چ
 بود... 

 ؟؟   یچرا الل شده بود لعنت ایتان

 کردم جمعش کنم ..  یسع

  هیچشم غره بهش رفتم و   ه یو من هستن، و بعدش  ا یتان ی ها یاقا کاوه از همکالس -
 گرفتم، به خودش اومد و زبون وا کرد ..  اینشکون از تان

   یاز ین یآقا  نی بگ نجایهم نیهم دار یبه خودم مربوطه، کار نجامیاگه ا -

اخماشو وا کنه و    انیرا نکهیا  یبود برا  یگفت کاف  ایکه تان یظیغل یاز ی ن یآقا نیهم
که نسبت   ییا یآر  یکه کاوه گفت حت یبا جمله ا  یول  ستین نشون یب زی مطمعن بشه که چ

  دیتفاوت اخماش تو هم کش یب یبه همه چ

 ... دمیترس یمنم واقعا از اخماش م  یحت

 گفت:   یدار کهیبا لحن ت کاوه

هم دست    یخوب یها  سیچه ک د،یکنیم  یو پسر باز  ن،یزنیدو تا دوتا رل م دونستمینم-
 ! نیگذاشت

  کهی: خفه شو مرت انیرا 

 درست صبحت کن اقا!!  -

  یزنیزر م ی دار ییفعال که تو -

از جا بلند شد که بازم   نیکرد، واسه هم ینم یکار  دی رس یتا کارد به استخونش نم ایآر
 دعوا راه بندازه  

 پسر   نیعشق دعوا بود ا  کال
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 گفت:   تی با عصبان رستا

 .. نی داشت یریدرگ یرستگار، امروز اندازه کاف  یلطفا آقا دینیبش-

 زد... یپوزخند ایار

 گفتم:   نیباشه واسه هم یزیچ یلی فام دی لحظه با خودم گفتم شا هی:  انیرا

 دارن ؟  یبا شما نسبت  شونیا  یزد یاخانم-

 گفت:  ت یسرشو باال آورد و با قاطع ایتان

 اره!!  -

 بگه!  خوادیم یچ  دونستمینکردم چون م ی: تعجبرستا

 ؟؟   یچه نسبت ؟ی : چ، چانیرا

  یزیآم ر ی که دوتاشون دوست پسر دارن و پوزخند تحق  شدیداشت مطمعن م گهی د ایآر
 به رستا زد. 

 شرف ... یو فقط تظاهرن همشون از دم ب  ای دخترا فقط ر نیا  امثال

 ه؟ یچ شونیگفتم نسبت ا یزد ی خانم ا-

 .. کردی نگاه م ای با لبخند به تان کاوه

 داد لبخند رو لبشو خشک کرد  ایکه تان یجواب که

 مزاحم !! -

 شده بود ... رهیرستا بود که با پوزخند بهش خ نباریباال رفت و اابروهاش  ایآر

 گفت:   کاوه

 ...! یزدیخانم ا نطوریکه ا-
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 ( یاز ی )همون ن ؟یاز یپ یکه چطور آقا -

  ای آر تیلبش اومد، از وضع ی رو  ی هم خنده محو انیخنده و را  ریزد ز  ری حرف ام نی ا با
 و چهار ساعت در چه حاله :/   ستی ب دیدونیو م  نیهم که خبر دار 

 !!شمی خب، مزاحم اوقات خوشتون نم یلیخ-

 بله زود تر ..-

 اون جارو ترک کرد!  یخند کوتاه شیبا ن کاوه

 

  دیکش ق ینفس عم هی  ایتان

 نبود ؟   یزیچ  یدی : :درستا

 ... دادمیخفه شو باو داشتم جون م-

 نکبت !  یحاال که زنده ا -

 ...گهید می : خب بهتره برانیرا

 ... م یاره بر -

 ...... 

 که گفتم: م یکوه بود نی پا

 شرکت؟  میبر-

 گفت:   انیرا

 !   دمیاره اون جا غذا سفارش م-

 .. یاها اوک-
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 گفت:   ایکه ار نمیو منم خواستم بش  نینشستن پشت ماش ایو آر  ری ام

 !!  انیمیعظ-

 و گفتم:  برگشتم

 بله؟ -

 !!  یرو داغون کن گهی د نیماش هی یهات نزن  یدقت یبا ب  نباریمراقب باش ا-

 ..شتر نازک کردم و نشستم پشت فرمون   یچشم پشت

 گفت:   ا یتان قهیچند دق بعد

 رستا  -

 ؟ یبل-

 گفت؟  بهمی کاوه چ یدونیم-

 گفت؟؟  یچ-

 !!  ارمیگفت هر جور شده به دستت م-

 داده بود ..  امکی همه پ نارویا

  یاگه فکر خاک بر سر م،یجمعش کن  میتونست  نا یجلو ا نباریبخدا، ا خورهیبهم م حالم
 ؟ یبکنن در موردمون چ 

نداره! چه برسه بخوان حرف هم   یربط یاحد چیتو به ه یشخص یزندگ نکهیاول ا -
زر  یبرا  ی زیچ هی  شهیاونا هم  ،یومد ین ایبزنن، تو واسه گوش دادن به حرف مردم به دن

 ! بخوره تونهی نم یگوه چیبگم ه  دیزدن دارن، و راجب کاوه هم با 

 نزد...  یو حرف  سادی ساکت وا ایتان

 گفتم:   نیواسه هم نمیبب شوینداشتم ناراحت دوست
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 گمااا یم-

 بگو  -

 حال کردم!  یلیخ-

 ؟ یاز چ-

 شده بود هاا   یرت یبد روت غ انیرا-

 و گفت:    دیبه ذهنش رس گهی د زی چ هی نکهیمثل ا   یول  دادیشروع کنه به دادو ب خواست

 به خاطر من که نگرفت طرفو تا سر حد مرگ با مشت بزنه ...! یقبول، ول  نیا-

 گاو  اشغالِ 

 کردن حرفم  یتالف یراه رو انتخواب کرده بود برا  نیبهتر

 شدم    رهیو به جلو خ دمی تو هم کش  اخمامو

 شد خاهرم ؟  یبادت خال هیچ-

 که عوض داره گله نداره :(( یزیچ گهید

 شرکت رو دور زدم و گفتم:   ابونیخ چیپ

 فقط حالت عوض بشه!  خواستمیم-

 زد و گفت:  یچشمک

 هویلطفا ... که   نیباشه از اتا -

 رو صدا زد   ایبا داد اسم آر ریو ام انی جلومون و را دیچی پ هوی  انی را نیماش

 شده مگه  یچ خداا ی
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داده بود به  هیآروم تک ا ی آر م،یاونا رفت نیو سمت ماش  میشد ادهیپ نی: از ماشرستا
 ... دادیاب رو بهش م یبطر انیعقب و را  یصندل

 و گفت:   ا یقرص و داد به آر تیبا عصبان ری ام

د    ره یکه قلبت درد بگ یدیبه خودت م  هیچ یهمه استرس کوفت نی ا  ،یاز بس کله شق-
   شعوریاخه ب

  یو خدارو شکر کردم که اتفاق بد  دمیکش یقی نفس عم م،یکم داشت نو یهم ،ییییییزک
 .... افتادهین

 روز بعد(  کی)

 دم یرو شن یزن دادیداد و ب یاتاقم )محل کار( نشسته بودم که صدا ی: تو رستا

 .. زدیچه با ناز هم حرف م اووووق

 ...رمیجلوشو بگ تونستمی رقمه نم چیفوران کرد ه میفضول حس

 ...  رون یطور برم بکه چ  کردم یو فکر م کردمی نگاه م واریدرو د به

چندتا پرونده برداشتم که بهونه داشته باشم و آروم رفتم   یبه سرم زد، فور یفکر  هوی
 و به مکالمه هاشون گوش دادم:   سادمیفالگوش وا  ای پشت در اتاق آر

   نجا؟یا  ی اومد  یچ یبرا  دا،یش-

 ! نجامیچرا ا  یدونیخودت م-

بود  یبوده، مال اون پسر یبوده، مال اون گذشته لعنت یبوده، هر رغابت یکوفت یهر حس-
  ینیعقل شدم، ا یاحمق ب هیمن مرتکب به قتل    ؟یفهمیکشتمش، م شی که پنج سال پ

 ؟ یفهمیم ،ین یکه جلوته همون قبل 

 م،یبرگشتم تا باهم ادامه بد ،ید یچه قدر درد کش فهممیجانم، من االن برگشتم، م ا یار-
 بهم عالقه... ...! همون جور کهمثل قبل 
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 تمومش کن!  دا،یادامه نده ش   سسسس،یه-

 !! نویمن عاشقتم، دوست دارم، بفهم ا  ا؟؟یتموم کنم ار  ویچ-

به قلبش زد و چشماشو به هم فشار داد معلوم بود جو  یچنگ  رهنی پ یاز رو ایآر
 یداد بزن یتونیکه از شدت حرص نه م ییوقتا  نیدرست ع  کنه،یرو داره تحمل م ینیسنگ
فشار قلبشو به درد آورده بود، نفساش به   نی و ا   یقورتش بد دی فقط با یکن هینه گر

 :  دیهم ابهتشو حفظ کرد و نعره کش  از همه فشار ب  نیشماره افتاده بود با ا

  مویدوباره همه چ ییخوا یم دته؟؟؟یجد  ینه؟؟؟ باز  لمهیهمش ف  نایخفههههههه شووو، ا-
  یریقلبمو، خانواده مو شرکتمو ازم بگ  مو،یدوباره همه چ ییخا یم  ؟یاریز چنگم در با

  یبستر  یکه منو زرت یزمان ؟؟ ی کنیم ی گریباز  ی کدوم نقشه ات دار یبار برا  نیبازم؟؟ا 
 ؟؟؟؟ ی کجا بود کردن یم

 آروم باش  ،یآروم باش قرمز شد ا یار-

 نداره..! یرنگ گهیحنات د  رون،ی برو ب-

 .. یآر-

 ! روووووونی گفتم برو ب-

 خودشو نشون داد و گفت:  یاصل  یاون رو  دایش

 یقد علم کن ینجوریا  یتونیبازم م  نمیبه آقا جونتم گفتم بب یحرفاتو وقت  نیا  یهه، اوک-
 جلوم! 

 جلوم زر زر کن !  سا ی ناخنت بهم نخوره بعد وا کوریتو اول مراقب باش پد-

خوشکل موشکل من و   اریبس ار یو از شانس بس  دادمیداشتم گوش م  یجور نی: همرستا
 لطف درخشان پروردگار 

 که ..... نیزم یرو  یبا یشعور و  ز  یب یها  یبود برم تو کاش کی در وا شد و با مخ نزد  هوی
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 و سرمو آوردم باال   ستادمی خودمو جمع کردم و صاف ا  ع یسر   یول

راحت تر   ومد ی م ینیکیدختر مانتو زرد کوتاه با شلوار فوق العاده جذب که به نظرم با ب هی
 بود خاهرمون! 

  ش یشدش، و دماغ زشت عمل تی الی ها ی و موها  غیقرمز ج ی ده سانت یکفشا  با

خب زده   یقشنگ بوده ول  افشیقبل از همه عمل و پروتز ق دادینشون م افشیق البته
 مونه!   یجم از پروتز بره استخر رو آب شناور مح  نیبا ا ی توش لعنت دهیر

 ...گهید شد یسه م یلی خ یباال ول ارمیب خاستمیم  ایجون تان به

 ش یشتر  ی با اون دهن گشادش و لبا دی تا منو د دختره

 :/ (  دیام درک کن یعصب گهیمن د  ی)البته اونقدر هم زشت نبوداا ول 

 : گفت

 ؟؟ یدشی؟ نکنه دوست دختر جد   یهست یتو ک-

 پوزخند گفتم:  با

 شمارو ندارم !  گاهیبه تصاحب جا  یمن عالقه ا   یدار ارینه اخت -

 !تیشخص  ی! بییپرو یلیخ-

 از خودتونه!  یت یشخص یو ب  ییپرو کنمی خواهش م-

از  یکی بدم... که  یدستشو آورد باال که بزنه ظاهرا و خاستم جا خال یوحش  ی  دختره
 و گفت:  چوندیپشت دستشو پ

 بلند شه! قم یرف یرو که رو  یدست کنمیقلم م-

کرده بود که   غیج غیج نقدریلبم اومد، ا   یرو ی لبخند  ایتان دنیآوردم باال و با د سرمو
 هم اومده بودن واحد ما .. ای و تان  انیرا
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 با ضرب دستشو ول کرد ... ا یانداختم که از ده تا فحش بد تر بود و تان  دایبه ش ینگاه

 نگاه کرد ... دایبه منو ش ی ا مندانهروز یبا لبخند پ ایار

 گفت:  ایهم به آر  دایش و

 ِاِفته؟ )دوست دختر(  یج -

 بهت جواب پس بدم!  دیبا امضا کرده باشم که  ییجا  ادینم ادم ی-

 با حرص گفت: دایش

 و روبه من گفت:  یهم که هست  قهیخوش سل کالیهه، بار-

 گه؟ ید ینچرال-

 خنده و گفت:   ری زد ز  ای جوابشو بدم که تان خواستم

  یاگه فکر کن یونی مد دمتیاصال نچرال تر از تو مگه وجود داره ؟ اصال من د زم،ینه عز -
 ... ناژیم یکین ادی افتادم 

 ...کردینگاهمون م یهم با لبخند کج ایو غش کرد از خنده، آر شیشونیهم زد رو پ انیرا

 گفت:   تیبا عصبان دایش

 سازمت ی ! خودم مایآر یتو مال من رنت،یازم بگ زارمی نم زارم،ینم-

 اوسا  یاریکم ن لهیوقت وس  هیگفت: جون، بسازش،  ایتان

 :که بشنوه گفتم یبلند جور یشونش انداخت و رفت که با صدا  یرو  فشویک دایش

 تازه بمونه!  ش،یبه نام خودت کن ی که اومد یتا هر وقت میکنی م شی بسته بند-

 ولو شد رو مبل و گفت:   گهی د انیرا
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  یانتر برق کنه،ی ادم ببنده، بعد اومده درخواست عشقوالنه م نیدرو ع ست یبلد ن شعوریب-
 ... یو شارژ

 سرشو تکون داد ..   انی کردن حرف را  دی هم به عالمت تا ایتان

 همه خبر داشتن جز من!  انگار

 نگفت؟  یزی: رستا به تو که چانیرا

 حالشو گرفت...  ینه خواست بزنه که تان -

 گفت:   ای به آر تیاومد و با عصبان ادشی هو ی  نکهیمثل ا  انیرا

 تا بزنش؟  یکرد یمجسمه نگاه م نی تو ع دیرس یهم نم  یزدیاگه خانم ا -

 به من نبود ...  یاز یوابشو دادن نخودشون ج انیمیخانم عظ-

 و گفت:  ایجا خوش کرد و اومد سمت ار   انیرا  یلبا   یرو  یحرف پوزخند  نی ا با

 ! نیآفر-

 ؟ یبه چ-

 ! رتتیغ-

 ( کرد و گفت:  ی)عصب کی ستر یخنده ه ایآر

 بد تر خرابش نکن، خب؟؟  گهیعصابم خراب هست، تو د  یاندازه کاف-

 رفت ...  قهیهم بعد چند دق  ایسمت واحد خودش رفت و تان  انیرا

 گفت:  ایخواستم برم تو اتاقم که ار  منم

 دستتون؟  هیچ  نایا-

 ..دیچند تا قرار داده آوردم امضا کن-
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 اتاقش شد و درو باز گذاشت  داخل

 داخل ..  ایب-

 فاصله گرفتم  زیگذاشتم و از م  زیم  یتو و درو هم بستم، پرونده هارو رو رفتم

 شد.. یمطالعه اشو به چشماش زد و با اخم مشغول برس  نکینشست و ع زی پشت م ایآر

 ن؟ یبود سادهیفالگوش وا -

! )اره   سمی داره که فالگوش وا یشما به من چه ربط یهن؟ معلومه که نه، مسائل شخص-
 ارواح عمه ترامپ( 

 ن؟ یبود کله ملق بش کی و نزد   نیدر باز شد هول شده بود یوقت نیآهان، پس واسه هم-

  ی! و کامال اتفاقگهید  شهیدر باز شد و قطعا ادم هول م هوینه، اومده بودم که در بزنم، -
 بود... 

 داد   هیتک یبه  صندل نهیپرونده ها شد و دست به س الیخیب

 ..!  ینادر  هدی اوه چه پد-

 !! گهیبله د-

 ! یفکر کرده دوست دختر من یالبد قند تو دلت آب شده وقت-

 یهرکار یخنده،  لعنت ر یبلند زدم ز  یکردم، و بعد با صدا  هیلحظه حرفشو تجذ چند
 گفتم دهیبر دهیوسط خنده هام بر ومد یخنده ام بند نم کردمیم

جاذبه رو   ی وقت وتنین ن،یما دارکه ش یبخدا اعتماد به نفس ن؟؟یفکر کرد  یش ، شما چ-
 کشف کرد نداشت، عجب بابا عجب ...

 مثل من باشه...  یاروزشه با کس ی چرا؟ هر دختر-

 من نه !   یول  د،یشا-
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 ؟ ی با من باش یدوست ندار یبگ  یخوا یم یعنی -

 معلومه که نه! -

 زم؟ یواقعا عز -

 با پوزخند گفت  زموی عز  نیا

 خم شدم پرو تر از خودش گفتم: زی م رو

 اره، گلم ! -

 لرزوند  یجلو تر آورد که نفسم حبس شد ابهت چشماش واقعا دل ادمو م سرشو

 لبام   یرو  دیچرخ   نگاهش

اومد جلو،   قلبم   گهید کمی   طنتیتا ابروشو باال داد با ش هیقلبم تند شده  بود   ضربان 
 تند تر زد 

 زنه؟؟ یند مت نقدیقلب چرا ا  یول   یزنیمنو پس م-

 

 

 توان نگاه کردن به چشماشو نداشتم، رستا چته تو دختر، آروم باش...-

  ایسرمو بردم جلو تر که ار  کمی شدم، از عمد   رهیسرد بهش خ  یآوردم باال و با نگاه سرمو
 رفت عقب  

 به حرکتش زدم و گفتم:  یپوزخند

 !ینکش شیبحثشو پ یالک  ،یرو ندار یجرعت کار یبهتره وفت-

 اومدم  رونیحرف زدن بهش ندادم و از اتاق ب  محلت
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 : گفتمی اتاقم حرکت کردم و با خودم م سمت 

 باشه ؟؟   شعوریب تونهی آدم اخه مگه چقدر م هی-

 ؟ ییفکر کرده خدا  یچ

 فکر کرده هاان؟؟  یچ نه

 و به خودم نگاه کردم   سادمی اتاق وا نهی آ جلو

 غرور، عاشق بشم واقعا ؟ همه  نیعاشق شم؟؟ اونم با ا  ان، ی میمن رستا عظ-

چندتا دخترو دست    سی، معلوم ن یِ پسر خودخواه مغرور از خود راض ه ی ؟؟یعاشق ک اونم
 به سر کرده..

 چند بابا   لویک ی عاشق زرشککککک،

  ییچه معنا زدیم دایکه به ش ییبوده؟ اون حرفا  ی چ شیمنظورش از پنج سال پ  یول
 داشت؟؟ 

 اصال به من چه !  هوووف

 ....... 

 رستگار؟؟   ی آقا نیگی م ی : جدایتان

 !! هیچ انی پس بگو جر   ،یآخ

قبولش کنه، و نسبت به همه دخترا    ستی هم حاضر ن ایآر گهی که د نهیهم واسه
 !! هینجوریا

 ... گهیاره د -

 به خودم اومدم.. انیتموم شدن حرف را با

 ...زیبد بود و غم انگ یلیخ-
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 اهوم!! -

 بد اخالقه؟  شهیکه هم نهیهم پس واسه-

اما قلبش مثل   کنه،یم یو قاط شهی م یعصب ادیدرسته ز  ایآر رم،یگیبه دل نم ادی من که ز -
 بد نشده!  چوقت ی! و الزم به ذکره که بگم با من هستیتو دلش ن ی چیصافه و ه نهی آ

 ...یو خاص یخوب یلیتو خ دمیخب بابا فهم-

 منظور گفتم!! ینه ب -

 خانم در زد و گفت:   هی همزمان

 تو محوطه سالن کارتون دارن ...  سادنی وا ییآقا  هی ،یزد ی ا خانم-

 با من؟؟  -

 بله!-

 ... امیخب االن م یلیخ-

 گفت:  انیرا

 ن؟ یمالقات داشته باش  یقرار بوده با کس-

 .. میلندن قرار داشت  یفردا با مترجم شرکت خارج یامروز نه، ول-

 ...  یوقت کار  نی من اونم تو ا دنید ادی م یتعجب کرده بودم اخه کدوم پسر خودمم

که به کل ساختمون   یتوریاز مان  نیرفت اما من هنوز مشکوک بودم واسه هم ای: تانانیرا
 وصل بود نظاره گرش بودم...

 پشتش به من بود ... پیخوشت یل یخ یآقا  هیرفتم  نی : از پله ها پاایتان

 ؟  نی دار  یکار دیبفرمائ-
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 ....برگشت

خودت کمکم کن !!!   رهیچرا از رو نم نی ا  ااایخدا  کنهیم  کاریا چ چ چ  نجایا  نی ا  نیا ا ا
 خود خداا  ایاسترس گرفته بودم، 

 

 ؟ یخوب ا،یسالم تان-

منه منو   محل کار   نجایا  ؟یکنی چرا ولم نم ؟ییخوا ی از جون من م یآقا، چ دیاری اسم منو ن-
 !کننیفکر بد م  ننیبا تو بب

 من دوست دارم!  نکهی! مهم ا ستیمهم ن-

 بلند بگم که همه بفهمن؟ هااان؟  یخوا یبگم؟؟؟ م بلند

 گرفتم و گفتم:  استرس

 !! ستی جاش ن نجایا کنم،ی کاوه! خواهش م -

 پس کجا جاشه؟ -

 االن نه! م،یزنیخب، خب بزار بعدا حرف م-

 االن!  یول م،یزنیباشه، حرف م-

 ؟ ی کنیم  تیاالن نه چرا اذ  گمیم-

 کنم خوشگلم؟  تتیچرا اذ -

هم   شی نجور یخب هم ی..! ولزدمشینر و ماده م دونهیکه محل کارم بود وگرنه  فیح
 بود... یرو ادهیز 

 گفتم:   یلبخند زورک با

 !میزن یحرف م  نیتو ماش م،یخب بر یلیخ-
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خونه و همراه کاوه رفتم سمت   رمیدادم که خودم م امی بود به رستا پ بمیتو ج میگوش
 ...نیماش

 با حرص گفتم: مینشسته بود نی ماش یکه تو  نیهم

 خوشگلم!  یگیبار آخرت باشه به من م-

 ... یاوه، چقدر خشن تو که خوب بود-

 ۱۱۰ زنمیزنگ م یمزاحم ش گهی بار د هی-

 ..  ایتان -

 خانم!-

 !نو یخانم، من دوست دارم، بفهم ا ایتان-

 ...رسهینم ییطرفه به جا  هی! عشق یحیچقدر تو وق-

 من به عشق بعد ازدواج اعتقاد دارم ..  یول-

 نه عشق، نه ازدواج!  چکدومش،یهه، من به ه-

 ! یکه توهم عاشقم ش کنمیم یکار-

 ! رمی اگه حرفات تموم شد من م ،یزک-

 گفت:   تیعصبان با

 جونت؟   انیرا  شی پ یریم-

 گفتم:  ییپرو  با

 همون!  شیپ رمیاره م-

 پس،) نه (حرف اخرته؟ -
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 حرف اولو و آخرمه...! -

 !یخب خانوم کوچولو خودت خواست یلیخ-

 رو زد و درا قفل شد!  نیماش  یبرو بابا، خواستم درو باز کنم که قفل مرکز-

 : گفتمی م کردم یکه درو باز و بسته م نطوریهم-

 درو باز کن.. یکنی م کاریکاوه چ -

 و گفت:  روشن کرد و گاز داد نیماش

 !یفهمیم ی شرعا و قانونن زن من شد یوقت  ،یچ یعنیدور زدن من  دمینشونت م-

 کن درو   کاوه تروخدا، وا  -

 ..ادیاره التماس کن، التماس کن خوشم م  -

  یکه جلو یرنگ دیرو بردارم و زنگ بزنم که با دستمال سف یبزنم و گوش غیج خواستم
 .....مطلق یاهی حس نکردم جز س ی چی دهنم گرفت، ه

 ......................... 

 بلند شد میاس ام اس گوش  یلحظه و صدا  هی د یکش ر ی: قلبم ترستا

 خونه"  رمیم "رستا من خودم 

 شده؟   یاالن چ رفتی که هر روز با من م  ای گرفتم، تان دلشوره

 به در وارد کرد حواسم جمع شد  ان ی که را یتقه ا با

 بله؟ -

 بود اسمش   یبود کواال بود چ یوی با اون پسره، ک یزد ی رستا، ا -

 بلند گفتم:  یصدا با
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 کااااوه؟ -

 و گفت:    دیمن از جا پر  یبا صدا انیرا

از   یشوهرم با اوردنگ شهیبچم سقت م یگی؟ نم یزنی اره همون، چرا داد م ،یمرض روان-
 رون؟؟؟ ی ب ندازمیخونه م

 تو مغزم اکو شد ایچند لحظه حرف تان واسه

 " ارمیشده به دستت م یمتیق  "به هر

 نکنه، نکنه....!!!  یوا 

 شده؟  یرستا چ -

   ایتا تان انی ر را را-

 ! ید بگو لعنت ؟ی چ ایتان-

 برم  دیبرداشتم، با فمویک عیسر 

 به منم بگووو!  گمی شده م یکجا؟؟ چ-

چه   ارهیسرش ب ییبره؟ اگه بال یبا اون عوض  یبره؟؟؟ چرا گذاشت  یچرا گذاشت انیرا-
 بخورم؟  یگوه

 ... یسرش ب ییچه بال یعن ی ه؟ یمنظورت چ-

 کاره موند و تا تهش رفت ...  مهیتو هوا معلق موند و حرفش ن انیرا  دست

 گرفت و با اخم گفت:  ینگران یبو  لحنش

 !!ایب کنمیروشن م نویماش-

 : کردیبا خودش زمزمه م و
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خدا منو بکش با کف   یا یزن یم  رتیدم از غ یزرت  یلعنت بهت، ه ان ی لعنت بهت را-
   گفتی و م  زدیم شی شونیپ یدست رو

 نو، ُب، کش  ا،یرا، -

..! خنده کنم یرو خفه م یخودم با دستام اون کاوه لعنت ؟؟؟ی افته چ ی براش ب یاتفاق اگه
شال از   یکوه وقت   یلختش تو  یموها   لم،یف هیمثل   شدیچشماش رد م یجلو  ایتان ی ها

 سرش افتاد  

 حرف زدنش   یالت

بشکنه و   انی ساله را ۷خاطره ها دست به دست هم داده بودن تا بغض  نی ا  ی همه
 بشه! نی گلوش باال پا   بکیس

 ... دادینم ختنیغرورش اجازه ر یپر از اشک شد ول چشماش

 

 درنگ حرکت کرد، بهش گفتم: یشدم و اون هم ب انیرا نی: سوار ماشرستا

 ؟ یر ی کجا م یاالن دار-

 برم.... د یفقط با  دونمینم-

 اونجا باشه... دی برو خونشون، شا-

 ........ 

 باز کردم   نویرمق در ماش یب

 شد؟  ی: چانیرا

 خونه نبود...-

 فرمون!   یرو دی با مشت کوب انیرا
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 زنگ خورد، ناشناس بود ...  میگوش مردم،ی استرس داشتم م از 

 بله؟ -

 !! انیم یبه به، خانم عظ -

 توعه؟   شیپ ای تان ،یعوض-

 ..   کنمیدرست صحبت کن وگرنه قط م -

 تر حرف بزنم!  میاشاره داد که مال  انیرا

 خب؟ -

قهقه   ی... و بعد صدا  ارمی سرش م ییچه بال  دونهیکه منو دور بزنه خودش م یکس-
 چندش چند نفر از اونور تلفن بلند شد ..

 رو گرفت و داد زد:   یگوش انیرا

   دازمنیتار مو ازش کم شه، خودم مرگتو جلو م هی-

 ! دمیترس یوا -

 درسته!  نمیهم-

 عصاب ندارم...  یبهتره زر زر نکن-

 بره خونه؟  یفرستیرو نم ایچرا تان-

 بمونه!  شمیپ خوامیمن عاشقشم، م-

 ...فرستمیخودت ببرش! ادرسو م ا یب نیخواست

 اس ام اس اومد  یقط شد و صدا یگوش

 )شهرک غرب ............(
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 : خارج از تهرانه!انیرا

 شد  انی تازه متوجه هول شدن را  رستا

 بشه؟  ای داشت که نگران تان یلیچه دل  اصال

 زنگ خورد انی را تلفن

 الو؟ -

 ن؟ ی معلوم هست شماها کجا-

 ... ایآر  نییب،ب ب-

 شده؟  یچ انیرا-

 ! دنیدزد ارو یتان-

 ؟ یکن یم یشوخ یباز دار انی را ؟ییییییی چ-

 گرفتم و خودم جوابشو دادم  انیرو از دست را  یگوش

 یموضوع هم شوخ  نیا ست، ین یشوخ زیهمه چ شهینسبتا محترم، هم یآقا  نییب-
 االنم مزاحم نشو...  ست،ی بردار ن

 کردم، دوباره زنگ زد   قط

 بعلهههه؟-

 که پرده گوشم قطعا پاره شد گفت:  یبلند  یصدا با

 ؟ ؟یدختره روان  ید آخه مگه مرررررض دار -

 ؟ یی خوایم  وی اره دارم چند کل -
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داد   یشتری... خواستم قط کنم که با شدت بامیب  نیآدرس بد  ن،یهست  یاالن کدوم گور-
 زد و گفت:

 

   کنمیدستم بهت برسه دندوناتو خورد م  یقط کن ان،یمیعظ-

 ! رسهیفعال که نم-

 بکنه که گفتم: دادیخواست داد و ب دوباره

 برات !  فرستم ین مباشه مشکل دار، اال  ،یباشع عصب-

 نگاه کردم  انیقط کردم و به را ویگوش

 که بخواد....  ستیشرف ن یرستا، کاوه اون قدر ب-

 !  ادیبر م زیاز همه کس همه چ-

 فرمون...   یگذاشت رو  سرشو

 ! ادیسرش ن  ییخواهرمه، خودت کمک کن بال  ست،ی ن قمی رف ایتان  ایخدا

 ...... 

 خورد سرمو باال آوردم   شهی که به ش یتقه ا با

   یپیخوش ت  نقدیتو چرا ا  ،یلعنت

 سالم کرد   ایداد و آر  نی پا انی رو را شهیش

 ! میباال بر  ای: بانیرا

 خودم؟  نی ماشپس-

 پارک کن! -
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 ...یاوک-

 رفت و جلو نشست!  ای که ار  نیعقب ماش یشدم و رفتم سمت صندل ادهیپ

 کنم!!   یمن رانندگ ستیداداش اگه حالت خوب ن-

 نه خوبم! -

زده بود  یمشک پیت ی عوض شعوریب رفت،یتا مغز استخونم م  ای تلخ و سرد آر عطر
 بودن!!  نیهاش بهتر  پ یهم ت شهیخب هم یافسرده، ول

   کردمی داشتم بهش نگاه م نیماش ی جلو نهیآ  یکه از تو  نجوریهم

 ! یدیکرد و مچمو گرفت، شتتتت، ر ری لحظه نگاهمو غافل گ  هی ی تو

نافذش برام خط و نشون   یپر پشت جذابش گره انداخت و با چشما یرو ها اب نیب
   دیکشیم

 گاو(  ی عنی ه،یگم شه بابا، بقره)فحش عرب بره

 کردن چشمامو باز کردم   یکه روم خال ی: با سطل آبایتان

شده   یبودن باال سرم لباسم خاک سادهی چهار پنج تا غول تشن وا کرد،یبدنم درد م چقد
 افتاد کجام    ادمی  هویبود، 

 از همون مردا زد تو گوشم و لبم پاره شد و خون اومد... یکی زدم که   یبلند غیج

 باز شد: در

 

 به به، خانم خانما وقت خواب؟ -

 ؟ ی منو کجا اورد ز،یهمه چ  یب شرفیب-

   افمیق  یزوم شد رو شتریب کمی
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 شده؟  یگوشه لبت چ-

 دستاته!  ریکار ز  یهه، زک-

 گفت:  گاردایبلند به باد  یصدا با

 دددددددددد؟یبزن  ب یبهش آس نیمگه نگفتم حق ندار-

 کدومتون بود   کار

 ساکت بودن...  گاردای باد همه

 کرده؟؟؟؟  یکدومتون گوه خور گمید م-

 ازشون گفت:  یکی

 آ، آقا بخدا من، من فقط  -

 کرد تو مخش.... یگلوله خال ه یدر آورد و   عی حرف زدن بهش نداد و اسلحه شو سر  اجازه

 زدم و چشمامو بستم  یبلند غیج

 ش؟؟ یت، ت تو کش، کشت-

 گفت:  گاردایاز باد گهید یکی  بش،یشو گذاشت تو ج اسلحه

 ! نیآقا، اکبرو زد-

 اکبر؟   شیتو هم بفرستم پ  یخوایم-

 سمتم... اومد

 ! ینشو عوض کی نشو، به من نزد کی به من نزد -

 !زنهی حرف نم ینجوریادم با شوهرش ا-

 کردم، سالم بودن، خدارو شکر   یلباسام نگاه به
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 زد و گفت:  یقهقه بلند د،ی منظورمو فهم  کاوه

 ... ینکردم، اما به زود  ینترس، هنوز کار-

 شد ...  لی ادامه حرفشو بزنه و تف انداختم تو صورتش، که صورتش متما نزاشتم

 داد   شد و فکمو گرفت و فشار یعصبان

 سرم    یرو آروم گذاشت رو  اسلحه

 کنم؟؟؟ ی م  کاریچ ،ییا یاگه باهام راه ن  یدونیم-

 به اسلحه فشار دادم و گفتم: شتریسرمو ب-

 ! یکن لعنت کید شل ،یریبگ مو یپاک  نکهیکن، به درک، بهتر ازا  کیشل-

 ام... قهیکرد سمت شق تی رو هدا  اسلحه

داشت عقب   یماشه و آروم آروم سع  یبستم، انگشت اشارشو گذاشت رو  چشمامو
 .... بکشه

 رستارو دست خودت سپردم، ازش مراقبت کن ... ای خدا دم،ید یچشمام م یو جلو   مرگ

 ....  دیکه شد چشمامو محکم فشار دادم و سرم سوت کش ییرعد آسا  کی شل یبا صدا  و

  ا یهنوز زنده ام،  یعنی  نیو ا کردمیاحساس نم ی چشمامو باز کردم، درد قهیچند دق بعد
   ای بور یرفتم بهشت با حور دمیشا

 هوا معلق مونده   یدست کاوه تو  دمیباز کردم و د چشمامو

 باغ اومد  یاز تو  کی شل یآقا،آقا صدا -

 ...امی االن م د،یچک کن  نیبر-

 روبه من گفت:  کاوه
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واسه امشب خودتو آماده کن،  خام،یم  زتویهمه چ یعنیدوست دارم،   گمی م ی وقت -
 رفت   رونیبرنامه ها دارم و از اتاق ب

 شد   ری اشک ازشون سراز   یبهم فشردم که قطره ا  چشمامو

 ....... 

 ن؟ ی : االن ادرسو دارایآر

 ...میقد  ادیبه   میدور هم جمع باش ییا یتو ب  می: نه، زنگ زدرستا

 گفت:  انیرابزنه که  یحرف  خواست

 خارج از شهره...-

 با پوزخند گفت:  ایآر

 ! دنیرو از شرکت دزد یزد یمن هنوز باورم نشده، چطور خانم ا  یول -

رو   رفتیپدرسگ م  ی در نوشابه  نیطرف ا  هیبد بود از  یتان یطرف حالم برا  هی: از رستا
 مخم 

 ! یتر نیسنگ ی کال شما حرف نزن-

 گفت:  تیپوزخند و ته عصبان با

 دادن بهت؟  الوگ ید ای  یخودت گفت نویا-

 دادن!  الوگ ینه د -

 !! رسهیگفتم عقلت نم-

 د؟؟؟؟؟ یخفه ش شهی: مانیرا

 ! ستین  یمناسب  طی بسه، االن اصال شرا تروخدا
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 بهم انداخت و گفت:  یاز گوشه چشم نگاه ایآر

 !رسمیبه حسابت م -

 !!یبکن ی تونی نم یکار چیه-

 تمرکز الزم بود... کم ی  م،یشد ادهیداد ماهم پ هیتک نیشد به ماش ادهیپ انیرا

 لب گفتم:  ریجفتش رد شدم و ز  از 

 خودخواه!  لِ یفس-

  یگوشم با نفساش که بدنم و م ری چسبوند ب خودش و ز  ییهوی گرفت و منو   مچمو
 لرزوند گفت: 

 تکرار کن حرفتو! -

 خودخواه   لی گفتم فس-

 گفت:  یآروم  یکرد و با ُتن صدا  کی شترنزد یب لباشو

 !!  گهیبار د  ی -

 آوردم که گفت:  رونیدستاش خودمو ب ریقلبم به تپش افتاد و از ز  ضربان 

 نباش!  جنبهی ب ره،ی گیضربان قلبت اوج م زنمیبهت دست م یوقت  یحت-

انتر و از خود متشکر،   ی داره ب ادما تی فقط قلبم حساس ستم،یجنبه ن  یمن ب ینه حاج-
 د؟؟ مفهوم ش 

 ...... 

مثل جنگل بود    بایباغ بزرگ تقر  هیبود وسط  ال یو  هی م،ید یشب بود رس ۹ساعت   حدودا
 !!  یلعنت
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موهاشو    دیمخصوص هم پوش  یمشک ی دست کشا هی  دیپوش شوی مشک شرت یسو  ایآر
آخر منو روانه قبرستون   ن یا  ا یهم سرش گذاشت، خدا  یداد عقب و کاپ کاله مشک

   میار اخالق سگش بگذر کنه،یم

 ... شرفیب سهینا  پشیت

 نجاست؟ ی: همایار

 : اره ...انیرا

 گفت:   رستا

 ...السیو  هیشب شتریب نجایا-

 ن یآره مواظب باش-

 کمی بود  ک یهمه جا تار  میشد  اطی وارد ح  نطوریهم هم انیمن بود را  یجلو  ایآر 
   یدر ورود  کینزد  میدی رس دمیترس

 گفت:   یآروم یبا صدا ایبودن دم در آر سادهیآدم نره غول وا  دوتا

 من   یسمت راست برا -

 ...  دمیرو م یکیاون    بیهم گفت: منم ترت انیرا

 کنم؟ یم یباز  من االن نقش برگ چغندرو   دیبگ شهیم ی ول دا،ی: ببخشرستا

 گفت:  ایآر

 ؟؟ یادم بکش یخوا ینکنه توهم م-

 آدم کشتن مختص شماست... یدار ارینه، اخت-

   سمیتونم تنها وا   یمن که نم  یول 

 ... ای : تو هم بانیرا
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 ایتوهم ب وی چ ی: چایآر

    ؟؟یکن یقبول م  تیتو مسئول 

 ... ادی: اره بزار بانیرا

 گفت:  انیبزنه که را یحرف  خواست

-1...2...3 .. 

 هوش شد ...  یکجا آباد طرف که برو گرفت و با پاهاش زد نا  ارویاز پشت گردن    ایار

 هم طرفو شل و پل کرد و دوتاشون راه افتادن   انیرا

 عقب گرد کردم و باال سر اون دوتا غول گفتم:  کمیمن  اما

 راجعون .. هیبرادران، انا اهلل و انا عل-

 حرکت کردم ...  بعدش

 ه رو بود  رو آروم باز کرد که دوتا را  یدر اصل انیرا

 ... میکم داشت نویهم زرشک،

 تو و رستا باهم  رم،ی م یی: من تنها انیرا

   رمیم  ییمن خودم تنها  انیرا  خادی: نمایار

 قبول کرد ... ای گفت که ار یزیچ هی   ایدر گوش آر  انیرا

 دستمو گرفت  ای با لبخند دور شد و آر انیرا

 بار   نی اول یبرا 

 گرفتم .... شیآت

 مردونه اش گرفت و منو دنبال خودش کشوند... ی دستا یتو دستمو
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 ...میداشت یبه هم قدم برم کی نزد

 ...گهیشونه به شونه هم د درست

  سادیلحظه سر جاش وا  هی

 ... ادیم   یکس یقدم ها  یکردم صدا  احساس

 شد  میگوشه قا هی عی و سر  دیدستشو از دست من کش ایآر

 بودم  سادهیبز وسط وا  نی منم ع الحمدهلل

  دیدستمو کش یکی  هویکه  

دهنم گذاشته   یدستشو رو  اس، ی ار  دمیبزنم که چشمامو باز کردم د  ی بلند غیج خواستم
 بود... 

 ؟؟ ی خودتو به کشتن بد ییخای دختره کله شق، م-

 بغلش بودم  رسماتو

آدم بود به زور منو چسبونده   هی  یداشت و جا برا  یکم یکه فرو رفتگ  واری از د یقسمت
 بود به خودش ...

جا  یلیخ  نی کرده بود پا ریدستم گ دمیکش یقیلبام برداشت که نفس عم  یاز رو  دستشو 
 تنگ بود ...

 آروم دستمو آورد باال و گفت:  ایآر

 !  سسسیه-

 ...  دی کشیم  شیو تنمو به آت  خوردیبه پوست صورتم م  نفساش 

 .... باز تر بشه کمیکمرم گذاشت و منو به خودش فشار داد که جامون   یرو  دستشو 

 ... دیکوب یم  امنهیقرار خودشو به س یب قلبم
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  کردن یباال لباهامون برخورد م اوردمی که سرمو م ی سانت بود به طور  میفاصلمون ن حاال
 قطعا... 

 داخل دهنم دادم سرمو آوردم باال   لبامو

   ایار   یبازو یمن رو  ید و دستا دستاش رو کمرم بو ای آر درست

   یکرد  ینجور یا  افتویچرا ق-

 دهنمو باز کردم تا جوابشو بدم  هوی

 لبام برخورد کرد به فکش....  که

  هوی.، دیفک جذابش کش یانگشت شصتشو رو  یچند لحظه مکث کرد و با لبخند کج ایآر
 شد یسمت ما رد م یداشت از راه رو  نکهیکاوه اومد، مثل ا  یصدا 

   میاونو هم بد   بیتا تر   انمی میمنتظر عظ م،ی رو گرفت ی زدیاره، ا -

 هیخوش فرمش فشار داد،   ی سرمو تو بازو  ایبکشم که ار  یبلند نیییییه  خواستم
 دهنمو بست... ییجورا

  ییمن پاهام از پشت خورد به بشکه ها   ییییییعقب گرد کنم که از شانس شخم خواستم
 کرد   جادیا  یبد یاطراف در و صدا

 با داد گفت:  کاوه

 اونجاست؟؟؟؟  ،ییییییک-

 و گفت:  شی شونیپ یزد رو  ایار

 کارمون تمومه، تو فرار کن -

 گفت:   یخفه ا یشدم که با صدا رهیکه زد خ یزده به حرف بهت

 حاالاااااااااا -
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 گرفتم ...  شویعضالن یبازو ها  رونیخواست بره ب  ای آر تا

 تعجب برگشت و بهم نگاه کرد  با

 نشد  ر یگیدور تر شد و خدارو شکر پ کاوه

 ...  دیکش یقینفس  عم ایآر

 لکنت زبون گفتم:  با

 منو هم بده؟   بیترت خوادیم  یچ یعنی ،ی-

 بم مردونش گفت:  یصدا   ای

 بکنه! تونهینم یغلط چیه-

 ...رمیبم  خوامیحواست باشه، من نم درضمن

 خب بابا! -

 دست کاوه و الفرار....  دمتیخودم م ،یاشتباه کن گهی بار د هی-

  ی شوریچه انسان ب-

 که احساس کردم استخونام خورد شد...  یکرد، جور   شتریکمرم ب یدستاشو رو  فشار

 درست حرف بزن، اگه من نبودم که االن تو .....  -

 جمع کن باو ... -

 ...... 

 ها  وارید  ی: چراغ قوه رو گرفتم روانیرا

 ....رمی کجا دارم م دونستمیبود، نم کی جا تار همه

 ؟ ی به به، جناب رستگار، راه گم کرد -
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 برگشتم، کاوه بود ...  عیسر 

 فرق کرده؟؟  نقدریا   افشیشانس، چرا ق یخشک به

 زنه؟؟؟؟؟ یآشنا م نقدریا  چرا

 به صورتش دقت نکردم اما االن زوم صورتش بودم   ادیقبل ز  دفعه

 اره!!!! امکان ند  نیا نههههههههه،

 با پوزخند گفت: کاوه

 بالخره؟؟؟  یشناخت شد؟یهه، چ-

 وقته که باهات حرف نزدم!  یلیخ

 گذشته رو جبران کنم برات، جناب رستگار  نهیکه ک هیفرصت خوب یلیخ االن

 شده بود  رهیهنوز ناباورانه به کاوه خ انیرا

نبود االن از کجا  همه سال که   نیا  رفت،ی رقمه تو کتش نم جینداشت اون باشه، ه امکان
 شده؟؟  داشیپ

 و جلوشو گرفتن   ختنیر گاردا ی سمتش حمله ور شد، که باد  انیرا

 ؟؟ یتاحاال؟؟؟ چطور فرار کرد  یبود یپست فطرت، کدوم گور یعوض-

 اگه خواهرت االن زنده بود، من شوهر خواهرت بودم.... ،یبهتره محترمانه تر حرف بزن-

 یب یِ قبرستون، تو عوض نهیس  ی خواهرم؟؟؟؟ هه خواهرمو تو فرستاد یخفه شو عوض-
 هاااان؟؟   ؟؟ی چطور تونست ز،یهمه چ

 بفهم!! نویمن نکشتم خواهرتو، ا-

 گفت:  مردونه  یو با بغض دی که گرفته بودنش کش ییدست اونا یبازو هاشو از تو انیرا
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خودم   یدستا  یمردددد، رو مارستان یب مشیتا رسوند ،یچرا، تو اشغال مسمومش کرد -
 بکنم براش ... توستمینم  یکار چیو ه  دمیدیتموم کرد، زره زره جون دادنشو خودم م 

 ادامه داد:   یبلند تر یصدا با

 ؟؟ یرو بدبخت کن یزد یا  ییخوا یاالن م -

 ... دم یاجازه رو نم  نیبهت ا  گه،یبار نوبت اونه؟؟ نه د نیا

 گفت:  یبا لبخند مزخرف  کاوه

 ره؟ ی جلو منو بگ خوادیم  یبپرسم ک تونمیم-

 اره، خودم!  -

 ؟ ییا یب انیمیمگه قرار نبود با عظ-

 ...ومدینه اون ن -

 بگردن... رو دنبال اونا  الیو من باور کردم، بعدش به آدماش دستور داد که کل و  یتو گفت-

 کجاست؟  یزد یا-

   زمیبرادر زن عز  شش،یپ برمتیاالن م -

 ... کردیسکوت م  دی بهم فشار داد و فعال با ت یچشماشو از شدت عصبان انیرا

 توش انداخت و درو بست، پشت در گفت:  انویرو باز کرد و را یاتاق در

 !  ی بد بشویمن ترت یجا  یتونی تو م  یاگه خواست-

 در و گفت:  ی با لگد زد تو انیرا

 خفه شو پدرسگ! -

 افتاده بود    واری شد که گوشه د ایگوشه اتاق نگاه کرد و متوجه تان به
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اراده، حرکتاش دست خودش نبود، هر لحظه امکان داشت که   یقدم برداشت، ب سمتش
 بغلش کنه ... 

قلبش گذاشت تا غم چندساله   یدستشو رو  شد،یچشمش رد م یجلو  لدای افهیق
 اهرشو کم رنگ تر کنه...خو

 ....  یزد یخانم ا ،یزد ی خانم ا-

تو خودش جمع   عی فکر کرد کاوه است، سر د یدیآهسته چشماشو باز کرد، چون تار م ایتان
 شد و گفت: 

 باهام نداشته باش!  ی کاوه، ولم کن، کار-

 کرده!  تتیاذ  نقدی ا  شرفیب ن یا یعنیلب گفت:   ری ز  انیرا

 ! ستمی کاوه ن ان،ی منم، را-

 آهسته چشماشو باز کرد   ایتان

 ر، رستگار .... یآ، آقا-

و داغون تر    انی را ختیر یم ییمحلت ادامه حرف زدنو بهش نداد و دونه دونه اشکا هیگر
 ...کردیم

 که پاشو فرا تر از حد خودش بزاره.... دادیبه خودش اجازه نم انیرا  اما

 لبخند گفت:  با

 شدم!  مونیپش-

 با تعجب گفت: ایتان

 چرا؟؟ -
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که لوازم   یدهن اون افتون،یق  یبه حالت اصل نیبرگشت  دم،یند هیرو با گر  افتونی تاحاال ق-
 شما!! دنیساخته گرم، حداقل باعث شده من هر روز صبح سکته نکنم با د شویآرا

 بند اومد   ایتان اشک

 ان یرا  یتو بازو دیمشت کوب با

کنن  م یاسه شما هم اگه قرص و دارو رو تحرو   هینجوریبخدا، اگه ا  یشعوریب یلیخ-
 به مارمولک :((  شنیم  لی شهر تبد  یپسرا 

 رو پرت کنه زد...  ایتونسته حواس تان نکهیا  یاز رو   یلبخند  انیرا

 رستا کو؟ -

 و گفت:  دیکش  یقیهوف عم انیرا

 ! نجاستیاونم ا -

 ؟ ی چ ارنیسرش ب ییاگه اونا بال نش؟؟یتنها گذاشت   ؟ییییچ-

 ...اسینه کنار آر -

 رستا بلند شد ....  غیو ج  اینعره آر یصدا  رونیتموم نشده بود که از ب انیحرف  را  هنوز 

 

 ...رونی: خب، االن شما آروم برو بایآر

 گذاشتم.... رونیخب، با استرس پاهامو ب یلیخ-

رفته بود خاموش   ادمی رو که  یتلفن سگ م،یخارج شد واری از گوشه د نکهیبه محض ا  و
 کنم شروع کرد به زنگ خوردن  

 تو راهرو   ختنیر  وی دو سه تا د هیاز ثان  یبهم نگاه کرد و تو کسر یحرص  ایآر

 ... و حمله کرد سمتشون  دمیگفت که فقط خدا شو شن یز ی چ هیلب   ری ز  ایآر
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دادم خم شد که  یکه جا خال  ره،یاومد سمت منو و خواست بگ یکیکرد،   یضربه فن کوی
پاهاش که   یو با زانو زدم ال چوندمیبا ساق پا زدم تو کمرش و دستشو پ ره،یپامو بگ
 ....نیافتاد زم

 که داد زدم  ای با چماق خواست از پشت ضربه بزنه تو سر آر شونیکی

 اااااااااااا ی _ار

حواسش جمع شد و    ایحواسش نبود و خودم از پشت به کمر  طرف ضربه زدم که آر اما
 م یای از پسشون بر ب میتونستیبود و نم  ادیز  یلیاونم زد، تعدادشون خ

 طور... نیرو گرفتن و منم هم ایآر

 انداختم  ای به آر ینگاه

 بزنم همه رو نفله کنم برات؟  یانتظار  داشت  ؟؟ی کنینگاه م ی نطوریچرا ا ه؟یچ-

   رهیازت نم یانتظار  نینه همچ -

 گفتم:  گاردایاز باد یکی روبه

 ؟؟ یچند وقته حموم نکرد  ید یمرده م  یبو فیدست لجنتو به من نزار، کث -

 نی دستشو مشت کرد و سرشو پا ا یکاره موند، آر هیکه بهم زد ادامه حرفم نم یلیس با
 انداخت...

 هست نگاهش کن   یزیچ  هیدستم  یگفتم تو  گارد ی تر به باد پرو

 با حرص دستمو باز کرد و انگشت فاکمو نشونش دادم   گاردیباد

 : دینعره کش ا ی بزنه که ار خواست

 باشه! تی روز زندگ نیآخر  خورمیدستت بهش بخوره، قسم م-

 و دفاع؟   ایاز تعجب گرد شد، آر چشمام
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 زنه؟ یم ر یرو با ت شه یکه سا یاز من اونم

 ! انی میبه به خانم عظ -

 کجاست؟   ایشرف، تان یب-

 نگران نباش، جاش امنه! -

 : ایآر

 بودمش!  دهیجا د هیآشنا بود، انگار   افشی چقدر ق-

 ...دیا یاوردن، چقدر هم که به هم م  فیرستگار بزرگ هم تش یاقا -

 ! زیچهمهیب  کهیخفه شو مرت-

 گفت:    رستا

 ن؟ یهم گرفت  انیرا-

 بره!  رمیکه آب ز  وابمخینم  ییهه، اره، من جا -

 خنده و گفت: ریبلند زد ز  یبا صدا  یوسط اون همه بدبخت  رستا

 ! رتهیز  انوس یاق  یفعال که نگاه کن-

 دستاش محکم فکمو فشار داد و گفت:  با

 !  یگوشی باز  ایتان  نیتوهم ع نکهیمثل ا   اد،ینه خوشم م-

 اما دستاش مشت شده بود ... کرد،یداشت نگاه م لکسیکامال ر  ایآر

 عشقه!!  رتشویغ هه،

 : ایار
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وقت فکر نکنه   هیکردم، که  یدستام خال یزدن تو صورتش تمام حرصمو رو ی وقت -
 ....انی هم به خاطر حرف را نجاشیتا ا نم،ینگران ا 

 بلند گفت: یبا صدا  کاوه

 بفرستشون تو همون اتاق که گفتم ! -

 ...کی کردن تو اتاق تار پرتمون

 گفت:   تارس

 خودمون بد تر ... م،یببر  ارویتان می زرشک، مثال اومد-

 یرو بردارم و شمارو جا بزارم، اگه اون تلفن ب  یزدیو خانم ا   انیبرم را گه،یم طونهیش-
 ! میبود  رونیاالن همه ب یکرد  یصاحاب رو خاموش م

 ؟ ی چ رتتی! غگهی م نویا طونهیش-

 ک داد کپ کردم:  یبا جواب و

 ام زد و گفت:   نهیانگشت اشارش به تخت س با

 جنس مخالف هدر ندم!  یبرا  رتمویغ کنمیم یسع-

 ؟ یبش یرتیغ یتا آخر عمر رو خودت زرت یقصد دار یعنیجدا؟  -

 به خودم مربوطه !  گهی اون د-

 جوابشو بدم که نگاهم افتاد به قفل در و از جام بلند شدم!  خواستم

 کجا؟ -

- ...... 

 ا؟ کج گمیبا توام، م -
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 به توچه؟  -

 ! انیمی درست صحبت کنااا عظ -

 گفتم: رفتمیطور که با قفل در ور م نیهم

 و اگه نکنم؟ -

 پوزخند گفت:  با

 !یصحبت کن  یتونیکال نم گهیاون وقت د-

 جونتو نجات بدم!  خام یبرو بابا فعال م-

 تو؟؟  ،یهه، ک-

 که واسه سن تو خطرناکه بچه جون!  کنهیم  ییکارا هیتو   نیاره هم -

 زرشک!-

 زعفرون!! -

 !!!  انیمیعظ-

 رستگاررررر!-

 موزون داخل قفل انداختمش   یسرمو در آوردم و با حرکات  رهیگ

 هنوز نشسته بود ...  ایآر

 جناب !  یهع-

 چته؟ -

 ِبِکش!  نویا  ایب-

 شد و اومد سمتم... بلند
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 ؟ ی زد  یباز چه گند-

 فشار بده حرف نزن! نویا-

 آروم باز شد   یو در با تقه ا   دیمن کش ی رو طبق گفته   فلق

 به خودم!!!  ولی ا-

 گرفت و گفت:  ی تفاوت یتعجب کرد، اما بعد چهره اش رنگ ب کمیاول  ایآر

 بود کار فوق العادت؟  نیا-

 چشم تو!  یاره به کور -

 قدم جلو اومد ..  هی  تیعصبان با

 ... زدی م یرنگش حاال به سرخ ییا یدر یکرده بودم، چشما  یرو  ادهی ز  نکهیا  مثل

 گرفته بود! یپوستمو به باز  نفساش 

 مانتومو گرفت و گفت:  عقهی

 ندارم؟؟   یبهت گفتم امروز اصال حوصله شوخ-

 شدم و گفتم: رهیخ  گهید یتوجه به چشماش به سمت  بدون

 ؟ ی ادما مشکل دار  عقهیکال با -

 و گفت:   دیفکم کش یرو   یاشارشو با خشونت خاص  انگشت

 نه با خودشون مشکل دارم!  -

 که بلکه خدا مشکالتتو حل کرد   بندمیم لیبرات امام زاده صالح دخ-

 ... تمیکرد، و باز ضربان قلب لعن کی فشار داد وسرشو بهم نزد شتریب قعموی

 : دیاش غر فک قفل شده  یال به ال از 
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 ییییی دستت ندادم لعنت یکار هید خفه شو تا   -

 

 !! رونیبرم ب خوام یکنار، م یریم-

 کنارم رد شد ... هرکول   از 

 اونجا باشن!  ایو تان  انیرا  کردمیکه فکر م ییسمت اتاق روبه رو رفتم

 ... نجایا  یاز قفل درا مطمعن بودن که نگهبان نزاشته بود برا   نقدیشکر ا  خدارو

حاال که نه من   اد،یبگه من بدم ازت م خوادیهمش م تی موقع  نیهم تو ا   یانتر برق  نیا
 کشته مرده اونم! یانگار

 ... در زدم   آهسته

 ؟؟ یی اون تو ان،یرا  ان،یرا-

 از بس   چارهیبود،ب دهیخواب ایرستا به خودم اومدم، تان ی: با صداانیرا

 ... شهی م هوشی ب یزرت دهیترس

 بلند شدم  عیسر 

 اره اره.  -

 ؟ ی اون داخل-

 . ادیت باشه کاوه ناره، حواس -

 !ه یاوک ینه همه چ -

 کجاست؟  ا یار-

 داداش. نجامیا-
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 آروم گرفت!  ای با داداش گفتِن محکم آر انی را قلب

 : رستا

 آروم گفت:  ایآر

 م؟ یچطور باز کن   نویدر ا-

 نه، باز کنم ! میباز کن-

 خب حاال مهندس، بازش کن! -

فشار دادم که در  یقفل فرو کردم و در باز شد ...هرچ یموهام رو همون طور تو   رهیگ-
 !! یاه لعنت شد،یکامال  باز بشه نم

 ؟ یکن یم ینطوریرستا؟ چرا ا شدی : چانیرا

 تا بازش کنم!  ر،یتو ساکت بم-

 دستاش گرفت و پرتم کرد اون ور و گفت:  یکالفه شد و بازومو تو  ایآر

 !فهی برو اون ور ضع ایب-

در، احساس کردم قط   یآهن زی رنجم به شدت برخورد کرد با لبه تپرتم کرد که آ یجور هی
سر   ادیب  یکه هرک زمیری آب م نقدیخودم سنگ قبر تو با دستام بشورم، ا  یشد دستم، اله

قرار بده، پدرسگ خرر، اسکل شپش، از شدت درد بغضم گرفته   تی بخوره عمتو مورد عنا
 احساس کردم ...   تامدس یرو رو یداغ عیبود و ما 

 

 صورتش   یو زدم تو   یرفتم سمت تان عی توجه به دستم، رفتم تو اتاق، و سر  یب

 اا ی تان ا،یتان-
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بغلم و منم محکم   دیمن چشماش پر اشک شد، پر دن یآروم باز کرد، و با د  چشماشو
 غلش کردم، چقدر خوب بود که سالمه! ب

 گفت:  ایکه ار  کرد،یبا لبخند نگاه م انیرا

! مجلس بغل کنون رو  میفرار کن دیتو با  زنیر یاالن م رونی ب میبر نی بلند ش گه،یبسه د-
 ! نی انجام بد نیتو ماش  دیتونیهم م

 گفت:  انیرا

 با آقا کاوه کار دارم...  م؟ینه چرا فرار کن -

 کالفه گفت:  ایآر

 توهم!  یحوصله دار  ال،یخیب انیبابا را -

 گفت: یمکث کرد و با بغض مردونه ا  کمی  انیرا

 خوب هم حوصله دارم ... یلیاره، واسه گرفتن انتقام خون خاهرم، خ -

 با تعجب گفت: ایآر

 دا.... لدایبه  یکاوه چه ربط هیقض نیا   ؟یگی م یدار یچ-

 موند.. مهینصفه ن ایآر  حرف

 سرش اکو شد ...  یچند بار تو "  یاز یاسم "کاوه ن و

 بود!  همون

 که مدت هاست دنبالشه!  یهمون

 گفت:  یحالت ناباور با

 ه، همون؟؟؟   ن،یا  ،یا-
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 پلکاشو به عالمت اره باز و بسته کرد   انیرا

 همونه!   نیاره، ا -

 ..کردی از اون پسرا نبود که پرخاش کنه و کامال محتاط عمل م ای آر خوشبختانه

 فرو برد!  شیلخت مشک ی موها یبهم فشار داد و دستشو البه ال  چشماشو

 چشماش بسته بود گفت:   تیکه از شدت عصبان نطوریهم

 پدر کجا بوده تاحاال؟  یب نیا-

 با تاسف گفت:  ایتان

 واقعا متاسفم جناب رستگار! من -

 با حرص ادامه داد: رستا

 متاسف باشه و تقاص پس بده!  دیتو چرا، اون با -

 ؟   ایعوض نیدر رفت یشماااااا چطور-

 ! مینعره کاوه همه سمتش برگشت با

و    ایشد که ار ییرو یپر از حرف نگفته، و اون نگاه ن ینگاه هیکرد،   ینگاه ای به آر انیرا
 دستاش   ری حمله کردن سمت کاوه و ز  یدرنگ چیبدون ه انیرا

 زش یبه خاطر خواهر عز  شونیکی

  یکه هنوزم دلتنگش بود، دختر عمو  یدختر  نیبخاطر مهربون و مهم تر  یکیاون   و
 زش یعز

خواست فرار کنه که پا  ره،یکار گ د ینفله کردن چون تعدادشون کم بود، کاوه که د نگهبانارو
 کردن یم یهنوز داشتن کتک کار انیو را   ایانداختم جلو پاش، آر
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حمله کنه، که خودمو جلوش انداختم و خواستم بزنم تو   ای سمت تان خاستیم  کاوه
  ا یکه ار ییهمونجا قای به دستم وارد کرد، دق یکه دستش بود خراش ییشکمش که با چاقو

  ای زدم که حواس آر یداد بلند  رفت،یا مغز استخونم مهلم داده بود و زخم شد، دردش ت 
 افتاد... نیزم  یرو  هوش یجمع شد و با چوب زد پشت سر کاوه، که ب

 خودش جمع شده بود  یاز ترس تو  ایتان

 چته دختر ؟؟ -

 !!  ترسمیرستا، م-

  فاوتتیمرده، پاشو همون نگاه  ب قشیانگار رف نم،یسر پا بب  سای انتر، پاشو وا یگوه خورد -
 ... االی د  خام،یرو م

 : خب، تموم شد ... انیرا

 دِ  می: بر ایآر

 نه، من با کاوه کار دارم... -

 شده؟  ی: رستا، دستت چایتان

 نگاها برگشت سمت من!  ای حرف تان با

 !دیچکی خون ازش م ی به دستم نگاه کردم، که قطره ها خودم

 اومد سمتم   عیسر   انیرا

 رستا؟  یشد یچ-

 شد   نی پخش زم هیاز ثان  یچشماش، گرد شد و در کسر دی دستام د یخون رو رو  تا

 هول گفتم:  با

   انیرا  ان،یرا-
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 گفت: رهیاش رو بگداشت جلو خنده  یسع   یلیخ یول ،یبا حالت خنده دار ایآر

 دلم بزارم؟؟  یکجا  نویحاال ا  ای خدا-

 شد؟؟؟  ی: چایتان

 بود!! ی نطوریهم ا  یاز بچگ ترسه،یشد! از خون م هوشیب یچیه-

  نیکه پخش زم یهمه آدم ن یا  ن یب نیسنگ  یچند لحظه مکث کرد و تو اون فضا ایتان
 که نخنده! دیبه لباش کش  یهم دست ایخنده هاش رفت تو هوا، آر  کیشده بودن شل

 به هوش اومد   میکه بهش زد یچند ضربه ا  با

 گفت:  ایآر

 چه وعضشه؟   نیبابا مرد گنده، ا-

 د یخندی هنوز داشت م ایتان

 ؟ ی زدیخانم ا  نیخند یم  ی: به چانیرا

 روبه رستا کرد و گفت:  بعد

 شده؟  یدستت چ  گمید م-

دستم   وار یبه د د یگل کرد و منو کوب شونیجناب رستگار حس گنسگستر باز  نیا  یچیه-
 ازش!   رهیداره خون م دمیخراش برداشت، و االنم فهم

 با تعجب گفت: ایآر

 ؟ یعنیمحکم هل دادم  نقدیا-

  یرو تو  یرنگ نگران هی خون دستام نگاه کرد، حاضرم قسم بخورم واسه چند ثان به
 نگاهش سرد شد و گفت:  عیاما سر  دم،یچشماش د

 شکر داره که قط نشده ... یجا-
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 بهش کردم  یکج دهن

 ل ی شتر گور مون،یم

   واری از جاش بلند شد، کشون کشون کاوه رو چسبوند به د  انیرا

 ...لباساشو پاک کرد یخاک رو  و

 کرد  زی از لباس خودش پاره کرد و صورت کاوه رو تم کهیت هی

 کاوه فرو برد و مرتبش کرد...  یموها  ی انگشتاشو ال به ال  

 اومده بود... رونیاز حموم ب  تازه  انگار

خون   یکاوه، و لکه ها  بیبود گذاشت تو ج  نی زم ی)مواد( که رو   شهیش کیپالست هی
 صورتش رو هم پاک کرد...  یرو

 هوش شده بود از خنده   یب ایتان

 بود .. رهیخ انیگوشه لبش به کار را  یهم با لبخند  ایآر

 گفت:  انیرا

 ! میاز خودمون به جا نزاشت یرد  چیه گهیاالن د  -

 : عه، نه بابا خوشمان امد! رستا

 اش و گفت:  نهیس  یدستشو گذاشت رو  انیرا

 ! رهیهمش می ام زورو، چاکرت یآ-

 باال سر کاوه با گچ نوشت،  انیرا

 د یناف را فشار ده ر ی دکمه ز  یهست، جهت سوار ی عدد خر اسکاتلند کی   نیا

 ! شیشونیچشماش گرد شد و زد تو پ انیبا حرف را  ایآر
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 و رستا هم مردن  از خنده...  ایتان

 د،یکشی م  ری دستم ت یرگا  کرد،ی... دستم به شدت درد ممیقدم برداشت یدر خروج سمت 
 و سوار شدن...  رونی ب میزد الی از و

 افتاد   ادمی  یزیچ هیسوار بشم که  خواستم

 ! یواااااا  یا-

 شد؟؟ ی: چایتان

 ...الیجا مونده تو و  میگوش-

 بابا حواست کجاست!  ی:ا انیرا

 گفت:  ایآر

 ...یاریا بنماز شکر به ج دیبا زارهیخودشو جا نم شونیا-

 بهش نگاه کردم و گفتم:  تیعصبان با

 ؟ یاون لباتو به من قرض بد  شهیم-

 هر سه تا گرد شد، که ادامه دادم  چشم

 ! ارمشی م رمیخودم م اد،ی باهام ب یقرض بده تا بدوزمشون بهم، نخواستم کس-

زد و   نیبه ماش یلگد  ایرفت، آر ایبه آر  یچشم غره ا انیخواست با رستا بره که را  ایتان
 گفت و همراه رستا رفت  یزی چ هیلب  ریز 

 

 :  ایآر

 ... م یسالن شد  یکیو دوباره وارد تار   میکنار رفت  الیاهسته از پشت باغ و-
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هم پشت    انیمیگرفتم، من جلو بودم و عظ موینور گوش نیبود واسه هم کی جا تار همه
 سرم، بهش گفتم: 

 جلو... ایب-

 راحتم! -

 گفتم:اخم  با

 جلو!  سای وا گم یبهت م-

   یمن معذبم تو منو از پشت نگاه کن  یبه صورت  لی ما دِ یجلو، بابا گراز سف رفتم

 ( ه؟ یکه منظورم چ دیدی)فهم

شدم... اگه واقعا من   دیچکی م  یکه از دستش به طور وحشتناک  یمتوجه قطرات خون  تازه
 گردن من! افتهی م ره یمی کار شدم که خودمم خبر ندارم، خون ازش بره م نی باعث ا

 رو پاره کردم... شرتمیسو   ریز  رهنیاز پ کهیت هینبود،  یچینگاه به دور و ورم کردم ه هی

 ! انیمیخانم عظ-

 هوم؟ -

 به دستتون!  ن یببند نویا-

 ...خوادینم-

 ... رهیخون دستت داره م-

  ،یکرد شی نجور ی! خودت ا ادیداره م کردمی وگرنه فکر م ،یخوب شد گفت ره؟ی عه؟ داره م-
 ... یجمعش کن خادیاالنم نم

 مچمو گرفت، خواستم دستمو ِبِکشم که محکم تر گرفت...  تیعصبان با
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افته گردن من، خودم اندازه   یخونت ب  ترسمینه، م ایکه خون بره   ستینه، برام مهم ن-
 مشکل دارم ... یکاف

 شد ... شتریحرفش ساکت شدم و تنفرم ازش ب نی ا با

 دور دستم!  چوندیزانوشو خم کرد جلوم تا بتونه مسلط تر باشه و اون پارچه رو پ آروم

 نشستم و چشمامو بستم نیزم یاز درد رو د یکه کش یریبود با ت ادیز  یلیخ دردش

 با اخم گفت:  ایآر

 ؟؟ یشده؟؟؟ چرا نشست یچ -

 ادم گفتم:  نیبار ع  هیاسه کل کل نداشتم باهاش و حوصله

 بلند شم...   تونمیدرد دارم، نم-

 و گفت:   دیموهاش کش  یتو یدست کالفه

   سایوا   نجایتو هم ارمش، یم رم یمن م-

 ! میر یبا هم م سای نه نه، وا -

 ؟؟ یی ا یب ییخایوضع چطور م نیا  تو با  ید اخه لعنت-

 ...  خواستمیازش کمک م د یبهش نگاه کردم، با ییپرو  با

 سمتش گرفتم و گفتم:  دستمو

 به دستم ... ارمی فشار ب تونمینم ؟یمنو بلند کن  یتونیم-

  یتو  سیپل  ریگوش خراش آژ   یصدا   ره،ی تا خواست دستمو بگ یتعجب کرد ول کمی  اولش
 د یچیکوچه پ
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شد اومد    یچ نمیبه سرعت نور ازم فاصله گرفت تا برگردم بب ایآر سی پل یصدا   دنیشن با
 رو دستم داد ...  یو  گوش

 گرفت و تند تند گفت:  عی سر دستمو

 برووو، بلند شو، بلند شو برو  -

 به کمرم ضربه زد و گفت:  کردمیو واج بهش نگاه م  هاج

 ...رونی برو ب االید  -

 :دی بزنم که نعره کش یدوباره حرف  خواستم

 ووو برووو  -

 بود  دهیهم درد دسنم امونمو بر یاز طرف  خواست،یخودش م دم،یدو  رونیسمت ب  عیسر 

 پشت سرم نگاه نکردم، به درک... به

 :  ایآر

 گرفتم   انویشماره را  عیسر 

 تو رستا چرا تنها برگشته؟؟؟؟؟  ییکجا  اااااا،یار-

 می بدبخت رنتونیبگ ن،ی شما دور بش انیرا-

 !!!! میبر ایدور بشم؟؟؟ ب ویچ یچ -

 فقط برو .. رسونم،ی برو خودمو م-

 !!! شدنیم ریگ یو پ  کردنی قطعا شک م  میرفتی قط کردم، اگه همه م ویگوش
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 نی باال پا امنه یجناق سمنو،  نهینب ی که کس کردمیخدا خدا م  شدم،یرد م وارای از کنار د  آروم
 کامال خارج بشم...   الیمونده بود که و  گهیقدم د  هیفقط  رفت،یم

 ! ستی ا-

به سرم زد   یلحظه  فکر   هی! شی گندش بزنن، نه راه پس داشتم نه راه پ سادم،یوا   مسرجا 
 ! ستادمی و صاف ا 

 برگرد، دستاتو بزار رو سرت! -

 بزارم ... دستامو رو سرم  نکهیزدم، برگشتم اما بدون ا یپوزخند

 سرت بزار ...  یگفتم دستاتو رو -

 ...شدم، ظاهرا سرباز بود کی قدم بهش نزد چند

 غرور تو چشمام بهش نگاه کردم   همون با

 ! خواستمیم   نویهم شد،ینم دهی د ادی ز  یزیو چ کی شده بود، هوا تار ا یکامال مه طشیشرا

 بود ...  وقتش

 دستم بود باال آوردمش و با تحکم گفتم: یکه تو  نجوریدر آوردم هم بمیاز ج  کارتمو

 !ییدو جنا رهیسرگرد رستگار هستم، از دا-

 نگاه کرد و لب زد:  دیبا ترد  کمی  سرباز 

 ه؟ یاز کدوم ناح-

 تر گفتم:  یجد

 دوم استان، بخش اطالعات  هیناح-

از حالت گارد خارج    هیاز ثان ی درست گفته بودم سربازه شکه شده بود، در کسر نکهیا  مثل
 گذاشت و گفت:  ی شد و احترام نظام
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 نشناختم! نیهم دو زود تر برسن، واسه  هیشرمنده سرگرد، قرار نبود بچه ها ناح-

 گفتم:  یندم و با همون لحن جد یکه سوت دادمیبه هم فشار م  لبامو

 اونجا باشن!  دیپشت باغ شا  سایبرو وا  س،ین یمشکل-

 گذاشت و دور شد... یاحترام نظام بازم

 ...دمیدو ابونی اون ور و سمت خ دمیپر واریدور شد با سرعت نور از  د نکهیمحض ا به

 جلو پام زد رو ترمز... ینیماش رم،یبگ انویخواستم شماره را  تا

 م؟؟ ینجایبهش گفته ما ا یک نی بود، ا ری ام  برگشتم

 گفت:  تی با عصبان ری ام ن،یتو ماش  دمیپر عیسر 

 سرگرد رستگار؟؟؟  یچطور-

 نشست رو لبم، به کارتم نگاه کردم   یلبخند محو  رمینتونستم جلو خودمو بگ گهید

 رستگار   ایآر

 ... یمهندس ینشجو دا

 ...  ییکارت دانشجو نی با ا می داشت یخاطرات چه

 خنده و گفت:  ریزد ز  دی هم تا کارتو د ری ام

 سرگرددد!  ،یاز همون اولم باهوش بود -

 ..   نا یا  انیرا ن یسمت ماش  دمیکردم و راه افتاد و رس ی تک خنده ا  دوباره

 

 : انیرا

 جلو نشسته بود ...  یداره بود و رستا صندل کهیت  نیبه در ماش ایتان
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 سر کار...  دیای ب ستی اگه حالتون مساعد نبود فردا الزم ن یزد ی خانم ا-

 نه چرا مساعد نباشه! -

 زدم و گفتم: یپوزخند

 واال... دونمینم-

 نجام؟ یمن ا نی دیچطور فهم-

 !شهی م  نیآخر عاقبتش هم رون،ی ب رهی مزاحم م  هیبا  یادم وقت-

 ... دمیاز چطور اومدن شما پرس دم،ینپرس  امتیاز عاقبت و ق-

 با داد گفت:  رستا

 !  گهیبسه د-

 و گفت:   انی کرد سمت را رو

 باشن!!  افتادهی ن ریپسر عموت کجا موند؟ گ نیا-

به سر تا   ینگاه عیشد، سر  اده یپ ای و آر  دیرس ریام   نیبزنه که ماش یخواست حرف  انیرا
 پاش انداختم، هوووف، سالمه! 

هم برگشت و نگاهمون قفل    ایبرگشتم، آر ینگاه کردم چون وقت عی نبود چقد ضا حواسم
 شد، چشماش سمت دستم رفت، خونش بند اومده بود...

 گوشش گفت:   ریرفت برادرانه در آغوشش گرفت و ز  ای سمت آر  انیرا

 حلواتو بخورم..  گهید دی فکر کردم با-

 رفت رو هوا... ری که خنده ام انیکمر را  ی با ضرب زد رو  ایآر

 بشم که جلومو گرفت و با طعنه گفت: نیرد شدم و خواستم سوار ماش ا یجفت آر از 
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 !نیرفت یدر نم نیشعور داشت کمیحداقل   ن،ی حاال من گفتم بر -

 بحث باهاشو نداشتم و گفتم: حوصله

 !ادی برو کنار بزار باد ب-

   ایب دیجد  ه،یمیقد-

 ...ستنین تی همه مثل تو اپد -

 !کنمیم  شونتیخودم اپد -

 گفت:  انیو به را  دیرو کش ای دست آر ری ام

 ؟ ی کنینگاه م یسادیشتر وا  نی تو چرا ع-

 یلیکنم، خ  اداشتی  ارمیدفتر ب دیمن با  ندازنیدوتا کل م نیبابا هر موقع ا یلعنت-
 ! برنیبه کار م یجمالت قصار و کاربرد

 خنده... ریزد ز  انیبا حرف را  ایتان

 گفت: ای گوش آر  ریز  ری ام

 زبونته! ف ی که حر  هیدختر نی اول یلیخداوک یول-

 بهم زد   یپوزخند ایآر

 چغندر  ِس،ی برو بابا عن ف ایب

 دفتر، دوسه تا پرونده دارم... رمی خونه، من م  دی: خب برادرا شما خانمارو برسونری ام

 ! گهید  نمتیبینم : عه، چه خوب کهانیرا

 دور شد...  یکرد و بعد خداحافظ یخنده ا ری ام

 .. میو حرکت کرد  م یشد نیماش سوار
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 هستم گفتم:  یتیبفهمم تو چه موقع نکهینگاه کردم و بدون ا  میصفحه گوش به

 ..کشتتتیخونه  م یزنگ زده که بر نقد یمامانت ا   ایتان -

 لب گفت:   ریو لبشو گاز گرفت و ز  دیبلند کش نیه هی  ایتان

 خاک بر سر..  یبود پروند  یچ ن یا-

 گفتم، گفتم االن به  ... یوا، مگه چ-

 تو روحت روستااا... ییییبه خودم اومدم و چشمام گرد شد آ  هوی

اما مقاومت کرد و جاشو به پوزخند صدا   دید شدیصورتش م یخنده رو تو  هیته ما  ایآر
 داد...  یدار

  م،یشد ادهیپ ن یدر خونه و از ماش میدیکه پاره نشه از خنده... رس کردیلپاشو باد م  انیرا
 وگفت:  نی رو داد پا شهیش انیرا

 اشاره داد و گفت:   ایبعد با ابروهاش به آر  ،یخب دوستان، شب پر از بدبخت-

تر مراقب   شیب یزد یخانم ا م،یمخصوصا با وجود سرگرد رستگار رو پشت سر گذاشت-
 ... دیخودتون باش

 حتما...  یچون شما گفت-

بابامو که دم در  یخواستم برم داخل که صدا  ایتوجه به آر  یکردم و ب یخدافظ انی را از 
   دمیبود شن ستادهی ا

 حاال حاال ها..   نیاورد ی نم فیبه به، تش -

 لب نامحسوس گفت:   ریکه ز  دمیو شن انیرا  ی... صدا دیبرق از سرم پر  - رستا

 سال!  یبه تعداد قرن ها  دی گامون زا ا یار-

 ر...طرف ت نیاومد ا  بابا
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 !کنهیکه نم یکار ،یبهش نگاه کردم، خب که چ لکسیر

 وقت شب؟  نی ا  یینجایسالم بابا، چرا ا -

 موندم؟ ی منتظرتون م دینبا  ،یکرد  رید-

 گفت:  ایتان

 .. دی طول کش م،یکرد  یشرکت رو بررس  ی تا االن پرونده ها ونینه عمو جون با آقا  -

 گفت:  ایبا تعجب روبه آر بابا،

 ن؟ یشما پسر آرمان جان هست-

 و مودبانه دستشو سمت بابام دراز کرد و گفت: یرسم یلیخ ایآر

 ! انی میخرسندم، جناب عظ اری با شما بس ییبله، از آشنا-

 لب گفت:  ریخنده البته آروم، و رستا هم ز  ری زد ز  ایتان

 ...ندرالیس یتو حلق نامادر   لومتریک ۴۵بابا لفظ قلمت فقط از شعاع -

 هم دست داد و گفت: انیدستشو فشرد و به را  یبا گرم بابا،

 تو شرکت    رهی م شی کار دخترا چطور پ-

 گفت:  ایآر

 بد باشه! شهیخوب، مگه م  یلیخ-

 تعجب کرده بود  ایآر  یهم از حرفا  انیرا

 به  ،یلعنت  نیا ه یاستمدار ی س عجب

 ! سمی می جات وا یفتی( گفته برو خونتون من شیمدار المان استیآنجال مرکر) س 

 به بابا کردم و گفتم: رو
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 ن یشده خوردم زم  فیباال لباسم کث میر یم یبابا جان منو تان-

 و زرد   اهی رنگ س بی شده بود ترک یبود خاک  میمانتوم زرد مال  چون 

 لب گفت: ری انداخت و ز  که یشتررر، ت ایآر  نیا

 زنبور شده!  هیشب-

 ..  دادمیجوابشو م دی با نجاس،یحرص برگشتم سمتش، مهم نبود بابام ا  با

 ؟ ییخوا  یم شم،یمار هم م هیشب-

حرفا بود و   نی تخس تر از ا ای آر یول اد،یکوتاه ب سادهی کردم االن چون جلو بابام وا فکر
 گفت:

 بچه جون! دهیم ریش  یهنوز دهنت بو-

 خورن؟؟  یم  ریتو دهات شما زنبورا ش-

 گفت:  یبده که بابام با ته خنده ا جواب خواست

 ه؟ یکاف دیکن یبچه ها احساس نم-

بشم از خنده و   میتقس ی بود به پونزده قسمت مساو کی داد نزد انی که را یجواب با
   ای خنده همه رفت تو هوا به جز آر کیشل

  یمشرق و مغرب،  از اقصا نقاط بدن ب سار،یو   نی میدوتا، از   نیا  انیمی واال جناب عظ-
گراز نر و ببر ماده به هم   نی ع دیولشون کن زی تا صبح رستاخ جهی حس هستن  درنت

 ! پرنیم

 لب گفت: ری گذاشت و ز  ان ی آروم دستشو پشت کمر را ایهامون که تموم شد، آر خنده

 ...زمیعز  یزیرینمک م  یدار یلیخ-

 جون، تو فقط دست بنداز دور کمر من!-
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 گفت:  بابا

 ! میباال در خدمت باش ن یاری ب فیخوشحال شدم از مالقات باهاتون، تشر  یلیخ-

 با خنده گفت:  انیرا

 ! میشدیآخر شبه وگرنه حتما مزاحم م فیح-

 و گفتم: ای به رسم ادب رو کردم سمت آر - رستا

 رستگار، شب خوش!   یممنون ازتون آقا-

 دور شدن.. یاکتفا کرد.. و بعد از خداحافظ یبه سر تکون دادن ایآر

 ...ستین شیاحترام حال ینیزم بیس  نیا  گمیمن م خب

 خونه! ی تو  میکردم و برگشت یخداحافظ ایتان از 

 گفت:   دیپله ها که رفتم باال مامان تا منو د از 

   یومد ی به به، انتر خانم، فردا صبح م -

 ی در چه حال ،یعه، سالم شهر-

 ... دمیدختر من تو عمرم پرو تر از تو ند-

 نگاه کرد .. بهم شتریب کمی

 شده؟؟؟  یدستت چ-

  خوانیفردا م نکهیمثل ا یمامان عمه بهم زنگ زد گفت بهت بگم بهش زنگ بزن  یراست-
 ...نجایا  انیب

 :گفتی لب م ری ازم فاصله گرفت و رفت سمت تلفن و ز  ؟؟؟یتعجب گفت مطمعن با

 ..انیعمه هات دارن م نیچهارتا گرگ بهمون حمله کردن، نگو هم دمیخواب د شبید-
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نشم با حرفش، خدارو شکر که حواسش پرت شد،  نیبه دلم گرفتم که پخش زم دستمو
 امروز سمت اتاقم قدم برداشتم!  یو با فکر به سخت  دمی کش یقینفس عم

 ه ؟؟؟ دار کاریبا من چ ن یشد، ا انی تلفنم زنگ خورد و اسم رستگار روش نما که

 

 اتصالو زدم  دکمه

 الو رستا.. -

 ؟   انی جانم را-

 د؟ ینفهم یزیدستت چطوره، مامانت چ -

 پسر مهربون بود! ن یمن چقد ا   یخدا

 لبم رو نداشت گفتم:  یکه قصد پاک شدن رو  یلبخند  با

 جان ممنون، نه حواسشو پرت کردم...!  ان ی خوبم را-

 خب زنگ زدم احوالتو بپرسم و ...  یلیخ-

 و ؟  -

 شته؟ یپ یزد ی ا ،یچیه-

 رفت باال...  تا ابروم  هی

 ؟ یدار کاریچ ا یبا تان -

   دمیمحض خنده پرس ،یچیه-

 و گفتم:   دمیخند

 ر یازمون نگ  انوی را ای خدا-
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 منم باهاش موافقم   ای اره خدا -

رعد و برق توجهمو جلب کرد،  پرده رو کنار زدم آسمون   یصدا   ان،یبا را یاز خداحافظ بعد
  هیهوا ر  ینم خاک و خنک یبو  دم،یکش  یقیشده بود، پنجره رو باز کردم و نفس عم یابر

 هامو پر کرد ... دفترمو باز کردم و شروع کردم به نوشتن شعر مورد عالقم 

 ...  شود ی آخر م تیب اه،ی گل سرخ، گاه با برگ س کی باران است، گاه با  هیقاف یزندگ-

پرده رو کنار زده بودم و هر   دن،یلغز یپنجره اتاقم م  یبارون رقص کنان رو  یقطره ها -  ایار
نشسته بودم و آروم به قلم   زمی پشت م کردینور صاعقه اتاق رو روشن م یا  قهیچند دق

 شعر مورد عالقمو   اوردمیم

 .رسدیم ماه، شب به آخر   ری تو، گاه با تعب یا یاست، گاه با رو  یباران یشب ها  یزندگ-

 

 روشن کرد و راه افتاد... نویماش  انیبعد رفتن اونا، را - ایار

 ! دیرسی به نظر م خوشحال

 ؟ ی خوشحال یزد ی واسه ا خونه،یخان؟ کبکت خروس م انی را هیچ-

 ه؟؟ یچ-

  دمی حساب اون کاوه رو رس  نکهیبه خاطر ا  ریخنه  ینیبب مویخوشحال یچشم ندار 
 شحالم! خو

 .کال یعه، نه بابا، بار -

 ...ایآر -

 بله؟  -

 ؟ ی کرد ریتغ یلیخ یدونیم -
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 تا ابروشو از تعجب باال داد و گفت:  هی

 من؟ چطور ؟؟ -

 ... دمیشا  ایو   یعاقل تر شد  ،یآروم تر شد  یلینسبت به قبال، خ -

 دم؟؟ یشا -

 نفره!  هی  راتیهمه تاث  نایا  دم،یخب شا -

 گفتم:  یقیبا اخم و پوزخند عم دم،ی حرفشو فهم  مفهوم

 داره؟  ان یمیبه عظ یچه ربط -

 ..اوردمی ن ویمن که اسم کس  ،یخودت لو داد  نیبب نییعههههه، ب -

 برگشتم سمتش و گفتم:  زیت

 عصاب ندارم!!  ؟؟یشیخفه م انیرا-

 و گفت:   کردینگاه م باز بهم یو با چشما  د یبدبخت گرخ انیرا

 ! یوحش یکنیرم م چته بابا، چرا  -

 .......)چند ساعت بعد (....... 

 که رفت بخوابه منم برم مامانم منتظرمه... ایخب زن عمو آر -انیرا

 ! انیرا یز یچ هیباشه، فقط  -

 جانم؟ -

   انیمیدختره هست، خانم عظ ن یا -

 خب؟  -

 ه؟؟ یچطور دختر -
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 لحظه کپ کردم ..  چند

 چطور؟؟ -

 باهم لج افتادن!  ای اون و آر دمیشن-

 با خنده گفت:  انیرا

 زن عمو تروخدا.. بگو  دیجد زیچ-

 داد و گفت:  هیزد و به در تک یمرموز  لبخند

شرکت، برنامه ها   امیم گهی بر اومده، چند وقت د ای معلومه خوب از پس زبون تند ار-
 دارم ...

 لب گفتم:  ریز 

 نی کند، امو همانا که پرودگار به ما رحم  -

  د یم خند عمو باز  زن

 زدم... رونیاز خونه ب یو بعد از خداحافظ  

 در اتاق باز شد و مامان وارد شد ...  نوشتم ی که داشتم شعر م نجوریهم - ایار

 !زم یهنوز عز  یداریب-

 مامان؟  یدار یاره، کار-

 ...ینشست رو صندل اومد

 ...  نجایاومد ا   دایامروز ش ا،یآر -

 و گفتم:  دمی تو هم کش  اخمامو

 خب؟ -
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 منه!  هیزندگ ای آر خوام،ی رو م ایکردم، آرکه من اشتباه  ،یشگی هم  یحرفاهمون -

 زدم و گفتم: یپوزخند

که  ی.دونیم  دم،یکش یچقدر بدبخت یدونی مامان، م یدونی ندونه تو که م یپوف، هرک-
تو   سه،ی درو و اون در زد که با اون کارش بتونه بازم رو پا خودش وا  نیپسرت چقد به ا 

 من ... یوندیکه م

 حرفشو ادامه بده..  نتونست

 !آره

 دگرگون شده بود...  حالش

 به سقف نگاه کرد... دادی بغض گلوشو فشار م کردی به گذشته اش فکر م یوقت

 هو؟ ی  یشد یپسرم، چ نمتیبب ایآر-

 زدم و گفتم:  یمحو تلخ لبخند

 ! ستینمامان، مهم  یچیه-

 ...دیاش کشآغوش مادرانه یجلو اومد و منو تو  آهسته

 زد... یموهام بوسه گرم  یرو

خانواده قسم   هیتا االن سر پاک بودنت   ا،یار یناراحت نباش دورت بگردم، تو پسر من -
 تا اخر خودم پشتتم، بابات هست، داداشت هست... خورن،یم

 بکنه!  یکار دایش  دمیدل مادر، اجازه نم زی عز ادیخم به ابرو هات ب زارمینم

 زدم و گفتم:  یاش بوسه کوتاهمادرانه  یستا د  یرو

 آقاجون بازم حرف حرف خودشه ... د،یهم کن  یشما هر کار-

 زد و گفت:  یلبخند
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 چشمک زد  هیکنم و در ادامه حرفش   کاریچ دونمیام مخانواده  نیاگه من عروس اول ا-

 زدم...  یلبخند   اشیمهربون به

 ازم فاصله گرفت...  مامان

 م یهراسون سمتش رفت ری ام  یِ خدا  ایبلند   یصدا با

 

 ؟   ریام شدهی خدا مرگم بده چ -مامان

 خنده و گفت: ری زد ز  ری ام

  دیقرآن بکنم شا  ایخدا،  ای ه یتو اتاق داداش بزرگه، گفتم منم   دنیهمه چپ   دمیواال د  -
 منم اومدم...  نیدیفهم

 نگاه کرد و گفت:  ری تاسف بار به ام  ایار

 نره...  ایمامان برو بغلش کن آرزو به دل از دن  -

لبش اومد و دوباره برگشت سمت   یرو  یهم لبخند محو  ایآر ر،ی خنده مامان و ام با
 اتاقش و رو تخت ولو شد...

 شده بود ...  رهیگذاشت و به سقف خ شیشونیپ یرو  ساعدشو

  یزم بتونه سر پا شده بود که با تی چند سال اذ   ن یچقد طول ا کرد،ی به درداش فکر م -
 ...سهیخودش وا 

وقت عاشق نشدم،  چیمن ه  کنن،یدارن اشتباه فکر م ایلیخ دیعشق من نبود، شا دایش
 فقط .. دایش

 : گفتیلب م  ر یرفت سمت رستا و ز  حواسش

 مگه؟  یدار یبچه پولدار چه غم یاخه تو -
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رستا   یخداداد تیو جذاب یلوند   کرد،ی م سهی رو با رستا مقا دایش یبه دونه رفتارا  دونه
  نیکه چقدر فکر کرده که کم کم پلکاش سنگ دیکجا، نفهم دایش ی ها یخرک   یکجا و نارها 
 خوش رنگش به خواب رفت.. ی هاشد و چشم 

 ...... 

 هم کنارش..  ریمبل نشسته بود و ام  یرفتم، آرمان رو نی از پله ها پا  -ایار  مامان

 ارمان جان...-

 بله خانم؟  -

 مبل نشستم و گفتم:   یرو کالفه

 بچه منو زجر بده؟  خوادیبابات م یتا ک-

  دایبا ش  دیبا  ای  گهیکه حرف حرِف خودشه، م یدونی م  ،یندارم مهر یمن که حرف -
 کنه. دشیکه آقاجون تائ یک یبا   ای ازدواج کنه، 

کنه که خودش انتخوابش کنه،   یزندگ ستی قرار ن ایآقا جون که با زن آر یول -ری ام
 چه برسه اون دختره...  ست،ین ریهم زن بگ  ایدرضمن آر

 تو هم.. رهی اخم بچم م ادی واال مادر، هر موقع اسمش م بگمیچ -

 رفته! ادتون ی  نکهیخب حق داره، مثل ا  -آرمان

 بودم دهنشو ...  ایآر  یواال اگه من جا -ری ام

 .. یهار سالته سالته هنوز زن نگرفتو چ ستیب! تو به فکر خودت باش،  ری ام -

 تنهاس مادر... شهیعقاب هم هی-

 زد پس گردنم و گفت:  بابا

 واسه زن!  دارمیالبد اون منم که نماز صبح دست به دعا برم-
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 که مامان گفت:  م،یدیخند

 ..ری ام-

 جانم؟ -

 شرکت  امیسر م  هیفردا -

 باشه!  ریخ-

 نگاهم کرد و گفت:  یلبخند مرموز  با

 ...!رهیحتما خ-

 

شدم، به ساعت نگاه کردم، اه گندش بزنن دو  داریاز خواب ب میگوش  یبا صدا  - رستا
به خودم   شتریامروز ب  خواستی دلم م یچرا ول دونمینرسم، نم ریوقت داشتم که د قهیدق

 برسم! 

لبم چندبار    یرنگمو هم رو  یو رژ کالباس  دمیلبم کش  یرنگمو برداشتم و رو یاسیلب   خط
 ! یو رسم  کی ش یلیخ یمانتو شلوار طوس دمیکش

 .... 

 ؟ ی ندار یا گه یرستا اهنگ د-

 خوبه!  نیول کن تروخدا هم یتان-

 روش بزن اهنگ شاد.. یزد  یخوبه، ده ساله قفل یچ یچ -

 شرکت... مید یرو ترمز و رس زدم

 متوجه من   ایرفت بخش خودش و منم رفتم سمت اتاقم، آهسته درو باز کردم که آر  ایتان
 شد.
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 سالم -

 دستش اشاره کرد!  یانگشت اشاره اش به ساعت اسپرت جذاب رو  با

 کردم!  ری د قهیهمش پنج دق ؟ی خب؟ که چ-

 گفت:  یظیو اخم غل  یلحن مستحکم با

 دوباره تکرار نشه!  دیکن یسع -

و   د،یکش ری قفل که دستم ت ی بندازم تو  دویثارش کردم و خواستم کلن ییلب برو بابا  ریز 
 ...   دمیکش یاز دستم افتاد و اخ بلند  دیکل

 با لحن سردش گفت:  ایآر

 افتاده؟   یاتفاق-

براش   ینادر  دهیچه پد یعنیو دردش گرفته   افتهی از دستش م دیکل ی هرک ؟ی مگه کور نه
 اتفاق افتاده؟ 

 تو دلم گفتم... نارویهمه ا البته

 ! ستین یزینه چ -

 درو باز کنم که گفت:  خواستم

 ! انیمیخانم عظ-

 بله؟ -

 تشکر به شما بدهکارم .. هیمن   -

 قطعا  نمیبی خواب مو تشکر؟ دارم  ای آر ؟یگرد شد، چ  چشمام

 بابت؟ -
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 که حواسم باشه چماق نخوره به سرم... ا،یآر ن یبلند گفت یهمون که با صدا  -

 نکردم... یاها، نه کار -

 درضمن!-

 بله؟ -

منو به اسم صدا کنه همون رستگار راحت ترم و در ادامه   یکس  ادیمن خوشم نم -
 زد ..  یحرفش پوزخند

 ...ومدهیاحترام گذاشتن ن یگورخر هند  نیبه ا گفتم

  رید گهی و د  گشتی هم بر م ان ی ار رابا گفتن رستگ زدمی اگه اسم مبارکتو صدا نم  یول -
  زیعز  یفرشته ها  شیاالن شب اول قبرت بود پ  یبازم نجاتتون دادم ول نکهیبا ا شد،یم
 و منکر محترم!  رینک

نگاهش فرق داشت، چشماش   نباریاما ا کرد،ی بهم نگاه م یشگی با همون غرور هم 
 کنه ی م  تیمنو اذ   برهیکثافت لذت م د،یخندی م

 ! نیدفعه بعد مراقب باش رم،یگیم  دهیبارو ناد ن یا -

 جناب رستگار. یاوک-

 وارد اتاقم شدم.  و

 در سرمو باال آوردم  یباصدا -ایتان

 دیبفرمائ-

 خوشگل وارد شد..  یلیخانم خ  هیبا  انیرا-

 سر به شرکت بزنن!   هیمن، اومدن    یهستن و زن عمو  ا یمادر آر شونیا  یزد ی خانم ا -

 خوشبختم خانم رستگار  یلیاوه بله، خ -
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 ؟ ییشما  یزد ی خانم ا-

 اگه خدا بخواد ...-

 گفت:  طونیو ش دیخند

 ! یینجایخدا خواسته که شما االن ا-

 زد و گفت:  یطونینگاه کرد و لبخند ش انینگرفتم که به را منظورشو

 به مادر و آقا مهران سالم برسون. دمت،ید یبچه بود  ت،ی خوشحالم از آشنا یلیخ -

 ما...حت ،یمرس-

 سر، شرمنده گلم مزاحم کار توهم شدم.  هیهم   ایسمت آر   میخب بر-

 به سالمت. کنم،ی نه خواهش م -

 زن عمو گفت:  می رفت رونیدر که ب از 

   انی را -

 جونم؟؟  -

داشته باشم   ییصحبت ها هیبنداز با مامانت   ادمی با وقار و مودب  ه،یخوب یلیدختر خ -
 .. 

 و گفتم:   دمیخند

 .لهیقصدم ادامه تحص کار،ی چ خوامیزن م ه،یچه حرف نینه بابا ا  -

 .یچی عه؟ باشه پس ه-

سال   نی رنج بردم در ا  یواال بس  ،یدونینه حاال زن عمو بازم هر طور خودت صالح م -
 !یکنی م  فشیشما رد  نم یبب ،یکس یعروس  ینشد خر برا ،یس



 جدال 

217 
 

  ایشده بود. و سمت اتاق آر ریبود اشک از چشماش سراز  دهیاز بس خند  ایار  مامان
 رفتن...

 در زدن وارد شد  بدون  یکیکه   کردمی اتاق داشتم پرونده هارو چک م یتو  -ایآر

 بود گفتم: نی که سرم پا نجوریهم  تیعصبان با

 !دیدر بزن  نیداشت یمگه نگفتم هر موقع کار  انی میخانم عظ -

 از دستت!  کشهی م یچ  انی میعظ  چارهیب -

 ! زنهیم  انهیهر روز دوسه جلسه سکته ناقص و کامل و م چارهیزن عمو، رستا ب -انیرا

 گفت: انیلب به را  ر ی نگاه کرد و مامانش ز  انی به را ز یت ایآر

 فرار کن، اشهد ان ال اله اال اهلل.. انی را -

 و در رفت... دی خند انیرا

 به مامانش نگاه کرد و گفت:  ایآر

 !نیبش ایمامان، ب  ییایاره بقر   دونستمینم -

 دارم... ادینه پسرم اومدم سر بزنم به شرکت، کار ز  -

 ؟ ینیبب یخوا یخب، کجاهارو م یلیخ -

 بکنم از مترجمت!  یتشکر حساب  هی میاول بر  -

 .... 

 به در وارد شد، نگاهمو به در دوختم یکه تقه ا  رفتمی ور م  وتریداشتم با کامپ  - رستا

 ... دیبفرمائ -

 خانم بعدش خود انترش اومد... هیباز شد اول  در
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 چشماش بود.  یتو یخاص یبود. اما مهربون  ایجالب زنه کپ آر جلل

 بلند شدم  یصندل از 

 راحت باش دخترم... -

 مادرم هستن!  شون یا  -ایآر

 خوشبختم خانم رستگار... یلیاهان، خ -

 یلیلب خ  ریدستمو فشرد و ز   یزد و به گرم یبه سر تا پام انداخت و لبخند جذاب ینگاه
 اروم گفت:  یلیخ

 ! رهیخاک تو سرش نشه، اگه تورو نگ -

 بود؟  یبا ک ؟یچ

 ...دینیبش دیبفرمائ -

  یتعارف کن ست یشرکت هم نگاه کنن، الزم ن  هیبق خوانیم - ایار

 زدم و گفتم: یکردم با آرامش جواب بدم با لبخند ساختگ یسع

 رفتم  ایبه آر  ی! و چشم غره نامحسوسلتونهیباشه، هر طور م -

 بود... دهید اینگاهم و به آر نکهیکه نخنده مثل ا   گرفتیلبشو گاز م   مامانش

 فعال...  نجایهستم ا  قهی نه پسرم چند دق -

 سرشو تکون داد   و دیلختش کش ی موها یتو  یکالفه دست ایآر

کرد پشت    عشیننه خودم باحال بود دمش گرم ضا نیزدم ننش ع یامندانه   روز یپ لبخند
متعجب مامانش و چشاش که داشت    افهینازک کردم که تا برگشتم با ق ایآر  یبرا  یچشم

 مواجه شدم  دیخندی م

 باز!  یزد گند
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 و جمع کردم و با لبخند بهش نگاه کردم  خودم

 شرکت...  ی برا  یدیهمه زحمت کش نیممنونم که ا  یلیرستا جان خ -

 بوده   امفهیوظ ه،یچه حرف نیخانم رستگار ا  کنمی خواهش م -

 لب گفت:  ری ز  ایآر

 بوده...  اتفه یقطعا وظ -

 ... کنمی جان م  ایاز تو و تان یسر فرصت تشکر اساس -

 ...نی ممنون، لطف دار یلیخ -

 ... میمامان بر   -ایآر

 ! یبر یتونی م یشما عجله دار  - رستا

  ریخدا بخ کرد،ینگاه م ایزد و نگاهم رفت سمت مامانش که مرموز به منو آر یپوزخند
 بگذرونه... 

 گلم به کارت برس...  شمی مزاحمت نم گهیخب،  یلیخ -

 بود...  ا ی آر هیزد که شب یادامه حرفش لبخند در

 تو اتاق   دیپر  انیرفتن و را  رونیب

 ا یکرد عشیخوب ضا  -

 ؟ یبود  سادهی فال گوش وا -

 خنده که تلفنش زنگ خورد..  ریبلند زد ز   یاره، بعد با صدا  -

 ؟  ی دیشده سع یچ -
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- .... 

 ...   امی باشه االن م-

 قط کرد و روبه رستا گفت:  تلفنو

 کارم دارن فعال ...  نی برم پا گهی خب من د-

 ..... 

 هم اومد کنارمون    انیکردم که را ییمامانو تا دم در راهنما  - ایار

 حاال زن عمو...  یبود -

 جان کار دارم... انی ممنون را-

 کرد و گفت: ایآر روبه

 که واسه شرکت کرده خجالت بکش! ییلج نکن، حداقل از کارا  نقدریدختر ا  نیبا ا  -

 ول کن .. ا،ی داد ری گ اه مامان توهم  -

نکردم که دخترا مردم   تیترب ی ! من پسرمو طورگهید ی شد ینجوریه اخب ولت کردم ک -
 کنه... ت یو اذ 

   نمیبب سای دستت درد نکنه مامان خانم، اصال وا -

   انی را -

 بله؟  -

 کنم؟ یم  تی من اذ -

  یدر هر دو صورت پدرش صلوات دیچرخ ایزن عموش و آر نیب انیرا  یچشما  مردمک
 ...شدیم
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 گفت:  عاجزانه

زن   شمیزود کبود م دهیمن پوستم سف د،ینکن یمنکرات  یبحث ها  نی تروخدا منو وارد ا  -
 زد رفتم کما تا دوهفته... یبار به شوخ هیهم دست بزن داره   ای عمو، آر

 باز  ی هم به زور به خنده محو  ایآر  یخنده لبها ریزد ز  ایار  مامان

 

 دستام گرفتم   ن ینشستم و سرمو ب یصندل  یبعد از رفتن مامان رو  - ایار

واقعا    دیاون بودش شا  یاگه جا  گهید  یاخالقم واقعا باهاش بد بوده، کس گه،ی راست م -
با   ادیب  شدیحاظر م ینه بابا اخه ک رم،یگی م گهی د  یکی  ستیمهم ن البته  کرد،ی تحمل نم

 اخالق من بسازه...   نیا

 گذاشت... زی م  یسرشو رو  کالفه

 به خودش.. دیشا ای عادت کرده بود، به دعواهاشون، کل انداختناشون، و  ایآر

 !نی عادت زود گذر هم  هینه، اصال فقط   نه

 رستا سرشو باال آورد... ی فکرها بود که با صدا نی هم تو

 رستگار  ی رستگار، آقا یآقا  -

 بله؟  -

 من کار دارم.. ن؟یدیم  یبه من مرخص -

 االن؟  -

 بله! -

 بود .. رونیکه انگشت شصتش ب یکرد جور بشیج ی شد دستاشو تو از جاش بلند ایآر
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  تهیجذابش کرده بود لعن یلیتنش خ  یتو دیمردونه سف  رهنیسمتم قدم برداشت، پ  آروم
 کنه ...   بیشوهرا نص نیخدا از ا کل،ی خوش ه

که بتونم نگاهش کنم، قد که قد نبود، به  اوردمی سرمو باال م دیبا  ساد،ی به روم وا رو
 ... ینردبون گفته تو شلغم

 نه...  -

 نه ؟  یچ -

 ...یمرخص -

 زدم و با انگشتم چند ضربه به بازوش  وارد کردم و گفتم:  یپوزخند

 نظرت... ستیبهت احترام بزارم، و گرنه مهم ن خواستمیبه درک، م  یدینم -

 رفت: جفتش خواستم رد بشم که مچ دستمو گ از 

 تاحاال بدون اجازه من؟!  یاز ک -

و بدون نگاه کردن    دمیالزمم،  دستمو با تنفر از دستش کش ییحالم بده دستشو  یلعنت
 بهش گفتم:

 ... رمیباشه، نم -

 صورتم و گفت:  ی شد تو خم

 درسته... نمیهم-

 .. زشی رفت نشست پشت م و

 لعنت...  ا،یبهت آر  لعنت

 کارتون واجبه؟  -

 اره..ند یبه شما ربط -
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 مشت شد   دستاش

 ...  یبهترم حرف بزن یتونی م-

و کت اسپرتشو   یو رفت سمت چوب لباس  زیم  یندادم که برگه رو گذاشت رو جوابشو
 ..دیپوش

 .. نیبردار دیتون یم  زهی م ی تا فردا، رو یبرگه مرخص -

 چرا چشمام برق زد  دروغ

 تا فردا؟ -

 گفت:   کردی کتشو مرتب م  عقهیکه   نجوریهم-

 شرکت ...  یدوباره برگرد  ستیالزم ن د،یکارت طول کش دیشا -

   یمرس ،یاوک -

 نگاهم کرد و گفت:  یداد و  با لبخند کج هیتک زیم به

 !کنمی خواهش م-

 خداحافظ ... -

 به سالمت!  -

 ..  انیرفتم سمت را عی برگه رو گرفتم وسر - رستا

 ...انی را انی را -

 شده؟  یجانم چ -

 ادی طبقه باال بهش بگو خودش برفته  ایتان  رم،یمن دارم م -

 افتاده؟  ی اتفاق ؟ی واسه چ -



 جدال 

224 
 

بهش نگاه   تیدلم گذاشتم و با عصبان یدستمو رو  دیکش ری ت کرد،ی به شدت درد م دلم
 لب گفت:  ریو ز   دیدلم بود چرخ یاخمم و دستم که رو  نی کردم، نگاهش ب

 بفرما... دمی خودم فهم ،یاوک -

  انیخنده بلند را یکه صدا رونی از در زدم ب  عیسر  دم ی بار تو عمرم خجالت کش ن یاول واسه
تر خودمو به خونه   عی شدم، سرعتم رو نود بود و هرچه سر نیو سوار ماش  دیبه گوشم رس

 رسوندم... 

 ...  یسالم به همگ -

   رونی و با دلدرد اومدم ب یی رفتم سمت دستشو  عی اومد و جوابم و داد و سر مامانم

که  یک یاونم از اون   یاون از حاملگ نیاز ا  نی واسه ما زنا بدبخته، ا   هیدبختب یهرچ
 ...دیدونی خودتون م

وسط خونه راه   یمارستانی ها ت وونهی د نیو ع  زدمیاسم مامانمو صدا م دادیداد و ب با
 ... رفتمی م

 ... 

 در باز بود  ا،یرفتم سمت اتاق تان -انیرا

  آوردیباال پرونده هارو در م  یپاهاش گذاشته بود و داشت از قفسه ها  ری ز  یصندل
 حواسش نبود..

 بلند  گفتم:  بایتقر  یجلو و با صدا  رفتم

 ی زد ی خانم ا -

که   یتنها کار ن،ی به شدت افتاد پا ی صندل  یو از رو دیبلند کش غیج  هیبود   ییهو ی چون 
 سمتش رفتم و با ضرب افتاد تو بغلم.. عی سر  رمش،یبود که بگ نیانجام بدم ا   تونستمی م
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ضربان    یبود که صدا  کیبهم نزد  نقدریبودم، ا   انی به خودم که اومدم تو بغل را -ایتان
 ... کردمی قبلش و نفس هاش و حس م

 ..دمی کش رونیخودمو از بغلش ب عیسر 

 پرو پرو زل زد تو چشمم و گفت:  انیرا

 تو خوش گذشت ؟  ن یا -

 خنده... ریبعدش زد ز  و

 بخدا   نیشعوریب یل یرستگار، خ یآقا  -

 شعورم؟ یتو بغل بنده، بعد من ب ی به من چه؟ شما افتاد -

صداش    یمسابقِه هرک  یاومد ؟یزنی پشت سر من داد م ییا یمگه م یتو مرض دار -
 بلند تره؟ 

 به دوم شخص مفرد " تو" ؟  مید یاز دوم شخص جمع رس -

 ... یحاال هرچ -

 گفت:  ی زیآم طنتیبا لبخند ش رفتی در مکه سمت  ینجوریهم

  نیدفعه بعد امکان نقش زم ن،ی فرود اومد یخوب  یجا نباریا ن،یمراقب باش   شتریب -
 . ادهیشدن ز 

 گفتم: دهیبلند و کش یبا صدا شد،یباز نم نی از ا  شتریهمه وقاحتش ب نیاز ا   چشام

 آقا   رونی ب دیبفرما -

درو باز کرد، خواستم   هویکه  دم یترکی نشستم و از خنده داشتم م نیزم  یرو رون،یب رفت
  عیسر   انی بخندم که را ایکنم   هیگر دونستمیواقعا نم  ز،یبلند شدم که سرم خورد به م

 گفت:
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 خونه  نیرستا گفت خودتون بر  یراست -

 شده بود گفتم:  یو خنده و عصبانت قاط هیکه گر   یحالت با

  دیبفرمائ  ،یباشه، ممنون از اطالع رسان -

 چشمک زد و گفت:  هی

 چاکر شما...-

 گرده؟ ی بر م گهیکه چهار ماه د  یدونی خب م - ایار  مامان

 ... نکهیعجله داره مثل ا  یلیزود؟ بابا خ نقدیچرا ا -

 زنش بده... خوادی م  ره،یسنش داره باال م   ایآر گهی م نکهیواسه ا  -

آقاجون حرف، حرف خودشه  یدونی م  اد؟ی برم یاز دست بنده چه کار   یگیخب خانم م -
 ... 

 ...  ای هه، اونم آر -ری ام

 برگشت و گفت:  ر ی ام  یبا صدا  آرمان

که هست    ستی باباش خوشگل ن نیباشه؟ ع یاز دخترا فرار  خوادیم  یچرا که نه؟ تا ک -
 .. 

 که هست  ستیداداشش جذاب ن نیع -ری ام

 ...دیبه حال پسر بدبخت من بکن یفکر  هی  د،یبحث هارو جمع کن نیا  شهیم -

 به خودش گرفت و گفت:  یچهره متفکرانه ا ری ام

 خب طبق ماده هزارو ... -

 ... اریب یراه حل منطق ،یقانون بزار خوادی نم ری ام -
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 که مد نظر خودشه...  یکس ای  دایش ای  گهیخب مادر من آقاجون م -

 ه که بابا گفت: حرف بزن یخواست حرص مامان

 ؟ ی شیم یچرا عصبان  یخب مهر یلیخ -

 ... یدرسته امکان نداره، ول شه،ی درسته نم رفت،یم  دیکه نبا  یذهنم رفت سمت کس -ری ام

 امکانش هست... گهی د یکی  یکه نه، ول دایش -یمهر

 گفت: دیو د  ریبه مامانش کرد که تا نگاه ام  ینگاه ری ام

 ...دیمنظورمو فهم ری فکر کنم ام -

از جاش بلند    عیسر   ام،ی و م  رونی ب رمی سر م هیهوم؟ نه بابا، من از کجا بفهمم، مامان  -
 ... رونیشد و کتش رو برداشت و از در زد ب

 ..... 

 

 در زد.. یکیکه  میکرد یدر مورد قرار داد با فرانسه صحبت م  می داشت ان ی با را -ایآر

 بله؟ -

 با عجله وارد شد..  ری ام

 ... ییکجا  ا،ی را -

 ! نجامیشده؟ هم یچ -

 ...  می دارم باهات، بدبخت شد  یکار مهم -

 ...رسوننی بله سالم م م،یسالم ممنون، ماهم خوب  -انیرا

 ست یحرفا ن نیاصال وقت ا   انی را -
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داره   از ینفس بکش اون بچه بدبخت تو شکمت به مادر ن هیخب داداش اول  یلیخ -
 .. یوقته خودتو به کشتن بد

 تازه کرد یآب خورد و نفس وانیل  هی ری ام

بود تا   رهی خ ریبه ام خوردی لش شده بود و تخمه م ی صندل  یکه رو نطوریهم هم ایآر
 حرف بزنه ... 

 گه ی بنال د -انیرا

 راستش، راستش آقاجون!  ا،یآر -

 ... گردهی بر م داره

 و افتاد به سرفه کردن ...  ایآر  یگلو  یتو  د ی به شدت پر تخمه

 

 اش بند اومد. زد، که سرفه ای چند بار پشت کمر آر انیرا

 ؟   ادیمی آقاجون؟ چرا ؟ کِ -

 کرده. فی کاراشو هم رد گه،یچهار ماه د  -

 گفت: یبا خوشحال انیرا

منتظرِ    صبرانهی ! من که از االن بیبود سکتمون بد  کیکجاش بده؟ نزد  ن یخب ا -
 شب و روز ندارم ... امی سوغات

 و گفت:   انیزد پس کله را یکی ری ام

 ... رهیزن بگ ای واسه آر ادیب خواد ینفهم خر، م -

 و گفت:  دیاش کشبه پس کله یدست انیرا

 چرا؟!  یزن یمنو م  ؟ی مرض گرفته، چرا هار شد -
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 ابروهاش جا خوش کرد   یرو  یتموم شدن حرفش اخم جذاباز  بعد

 ! د یجوی شده بود و پوست لبشو م رهیخ زی م یرو  یتموم مدت با اخم به برگه ها  ایآر

 داداش؟  یزنی حرف نم -

ضرب گرفته بود با  زیم  یکه با نوک خودکار رو  طورن ی داد و هم  هیتک یبه صندل ایآر
 ... دادیبه سمت چپ و راست قر م یرو ه یپاهاش صندل

 آروم لب زد:  بالخره

 ازدواج کنم، هه...   دایش شی نوه دختر نیبا بزرگ تر  خوادی البد م -

 گفت:  ریلباش نشوند که ام یرو  یپوزخند

 که خودش انتخواب کنه... یکس ای اون،  ا یآقاجون گفته  -

 وابش کنه! خودش انتخ کنه با زن من، که  یزندگ خوادیاره خب، آقاجون م -

لبش پاک شده بود و جاشو به اخم   یخنده رو   داد،یبا اخم به حرفاشون گوش م انیرا
 به صدا در اومد و گفت:  یداده بود با لحن جد 

 که نرفته... ادتی ،یازدواج کن   دایبا ش دی تو نبا نکه،یاول ا  -

 بسوزه نه کباب ...  خیکه نه س میکن یکار  دیبا  نکه،یا  دوم

  انیسابقه نداشت را  نطوریهم هم  ری تعجب کرد، ام انی را یالعاده جداز لحن فوق  ایآر
 نگاه کردن... انی بشه، هر دو به را یجد نقد یا

 خنده   ریبه دوتاشون انداخت و زد ز  ینگاه انیرا

  تونمیمنم نم نی فکر کرد ییخدا  د؟یکنی نگام م ینجوریچرا ا  ن؟ ید یجذاب ند ه؟یچ -
 ... دمی م  حیرو ترج یغرور، خنده و شاد یمن به جا  یول ریشما رفتار کنم؟ نه خ نیع
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  انیگذاشته بود به را شی که دندون هاشو به نما  یبا خنده ا ریو ام  یبا لبخند محو  ایآر
 ..اوردی لبشون م  یهم بازم خنده رو  طی شرا  نیبودن، تو ا  رهیخ

 انتخواب کرده.. ویکی که مامان  نجاستی فقط مشکل ا  -ری ام

 هست اون بدبخت   یاووف، ک  -انیرا

 خب؟ ،ینش ی تروخدا باز عصب یول  گم،ی م ای آر -ری ام

 ...ری بگو ام -

 یداد راه بنداز  یحوصله ندارم داد و ب  ایآر -

 خب بگو  یلیخ -

 خب اون، ر.. رس... -ری ام

چشماشو بست و   د،یس تریم   یلیخ ایآب دهنشو قورت داد از واکنش آر  یبه سخت ری ام
 تند تند گفت: 

  انهی میاون رستا عظ -

 ...ستادی چند لحظه زمان ا یبرا  - ایار

 هام حبس شد، اسمش تو سرم چند بار اکو شد  نفس

که  دینکش هیبه چند ثان رویحرف ام   کردیم  هیداشت با خودش تجز ای آر  نکهیمثل ا  -انیرا
 نه تنها منو بلکه در و پنجره رو به لرزه در آورد  ا،ینعره ار  یصدا 

 !  ان؟یمیعظ  ؟یییییییییی چ -

 اااااااااان؟ ی میعظ  رستا

 گفت:  ایکه آر بزنه  یوارد شد و خواست حرف مهی سراس  یصداش بلند بود که منش نقد یا

 ! روووووونی بروووووو ب -
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 گفت:  ی بلند تر  یبا صدا  ای به من من کردن افتاده بود که آر یمنش

 ! رونید گفتم گمشوووو ب-

 بلند شد کردیکه م یدر پ  یپ کی ستریه  یخنده ها   یحرفش صدا  نیبعد ا  و

 آروم باش، واسه قلبت بده!  ای آر -ری ام

 ام؟ یباهاش کنار ب تونمی روزم نم هیکه  یبا کس ان؟ی میعظ - ایار

 نقطه مقابل من؟  نی تر  قیمن اومده دست گذاشته رو دق مادر

 دلتم بخواد ... ی ول دا،یببخش-انیرا

 از تو نظر نخواست!   یکس - ایار

 باش .. یمنطق  ایآر  نیبب -ری ام

 و گفت:   دیکوب زیم  یرو  یمشت محکم  ایار

 باشم، هااااااان؟  یمنطق یخوا یاز من م یمنطق؟ االن چجور  -

بعد رفتن   ه،یسور یکه همه چ یکه افتاده، تو خودت به رستا بگ ه یداداش اتفاق -ری ام
سال ها   نیکه تو ا  یزیهمون چ شه،ی بعد کل شرکت به نامت م شه، یآقاجون تموم م

 ؟ یتصور کن یتونیبه اسمت! م  شهیم ، یبراش برنامه داشت

 به فکر فرو رفت... ریام   یبا حرف ها  ایآر

 ...ارزهی به شرکت م ست،یهم ن یبد  شی نما نیهمچن

 شد   انیلبش نما  یرو  یکم پوزخند کم

 نگاه کرد و گفت:  ریو ام  ایتاسف به آر  با  انیرا

 ؟ ی متیبه چه ق -
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 خالص شدن از دست اون کَِنه!  م،یشرکت، زندگ - ایار

 دست زد و گفت:  ای آر یبرا  یشی زد و به حالت نما ی پوزخند جذاب انیرا

کردن با   یاهل باز  دونمیرو م می بچگ قیرف یول شناسم،ی االنم رو نم یپسر عمو  کال،یبار -
 دخترا نبود... یزندگ

 لب گفت:   ریمتوجه بشه ز  ا ی آر نکهیبدون ا  ری ام

 ... کارت دارم  سایدم در وا -

 ومد ی هاشم درست در مهمه نقشه  یلعنت  دونه،یخدا م دهی چ یچه نقشه ا  باز 

 گفت:  ایآر زد یم  نایداشت حرف از منطق و صبر و ا  ری که ام نطوریهم

 !شهی نم یول-

 شه؟  ینم یچ -ری ام

 ! کنهیاگه منم قبول کنم اون قبول نم -

 ...ایآر  شهی درست م -ری ام

 گفت:  انیرا

 ؟ ی منو انتخواب کرد یکه به همسر ای آر یمرس  یبگه وا ادیب ینه پس تروخدا انتظار دار-

 ... یزنیحرف م ی ادیز  انی را -

 و گفت:  ز یدستاشو گذاشت رو م یعصب انیرا

 ؟ یدخترو بدبخت کن هی یبر ییخوایم  تو که ای  زنمی دارم حرف م یادی من ز  -

 ...ستیبرام مهم ن یدختر چیه ی وقته زندگ یلیخ -

 ! ینیبب دایرستا رو مثل ش یباشه بازم حق ندار یهرچ-



 جدال 

233 
 

گرفته   یکه االن جذبه خاص اشیرنگ در یبا چشما د یجذابش کش شی به ته ر یدست ایآر
 بود گفت: 

رفت و برگشت داره   یکه باز  دمیپس منم نشونشون م ،یارسالن خان افتاده رو دور باز  -
 ... 

 ... ای آر یول -ری ام

آقاجون چهار ماه   ،یزی بشنوم چ خام یفعال اصال نم ر، ی ام  یدر موردش حرف بزن خوادینم-
و ذهنم رو  فعال تمام فکر  کنم،یم  فی رد زارو یدوماه آخر همه چ یک ی گرده،یبر م گهید

 قرارداد با فرانسه است...

 گفت:  ریکه ام رون،ی دستش انداخت و کالفه خواست بره ب یکتشو رو  انیرا

 کارت دارم ... انیرا  سایوا -

  دیچرخ  انیو را   ری ام نی مشکوک ب  ایآر  نگاه

 خب؟ کارش دارم... هیچ -

 .... 

 و با اخم گفتم:  رونی ب میاومد ای از اتاق آر  -انیرا

 برام؟  یبد حیکه توض میاصال مگه من ک ه؟یچ-

 ...شهیختم م یازدواج به خوش  نیمن مطمعنم ا  ان،ی را -

 باشه نه من! تونهیفقط حس تو م ن یا -

رستا اونقد خوب هست که   گم،یم  یبه چشم خاهر ،یاریب مانیبهش ا  دیتوهم با -
 رو جذب کنه! ا یبتونه آر

 و گفتم:  ری ام  یپشت دست محکم زدم رو بازو  با
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  نیبراش ع یاریهم ب فریجن  چیرستا که ه نمیبی که من م یغرور یخدا  نیبرو بابا، ا  -
 ...  زنهی پوزخند م یو زرت کنهینگاهش مشلغم 

 .. شه یگفتم که مطمعنم درست م ان،ی را -

به دعوا و    دوارمیام خودم، فقط کنمیم  کاریچ نییفقط بزار خانواده ها صحبت کنن، ب تو
 خانواده ها ختم نشه ... ختنیبهم ر

 

 بلند مامانمو صدا زدم   یبود اخه، االاااان؟ با صدا یچه موقع  نیشتت، خداااا، ا - رستا

 ارررریآب داغ ب ،یشهررررر -

 نبات اومد تو اتاق   یچا  وانی با ل عیسر   مامانم

 بخور ... ریبگ ایب -

 دم ینفس سر کش  هیکه  کرد یدلم درد م نقد یا

 داغه؟  یسوختم، چرا نگفت  ،یواااا -

 نگاهم کرد  یحالت کفر  هیبا   مامانم

 دلممم  ی باشه غلط کردم، آ-

 ...ارهیخجالت بکش زن گنده، انگار داره بچه م-

 اونم به موقعش  -

 رستااا  -

 کردم  یخب بابا شوخ -

 زد و گفت:  فونویزنگ در اومد، مامانم آ یصدا 
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 بچمو دست خودت سپردم  ای خدا-

 مامان؟  هیک-

   ایتان -

 ارواح جد سادات  ای -

 جد سادات ارواح نداره...-

 با ضرب وارد شد، چشماشو بسته بود و دهنشو باز کرده بود   ا یباز شد و تان در

 ،ینی موجود فرا زم افته،ی کروموزم جهش  سم،ی اسکل  شعوریاشغال ب یرستااااا، عوض-
چاپ شده اتو رو در  هیهان؟ اعالم  ییجسد متعفن، کجاخاک دفن شده،  ریچغندر ز 

 به حق کامران و برادران  نمیخونتون بب

 روبه من گفت:  کردیبود پاک م  دهی روده بر شده بود و اشک چشماشو از بس خند مامانم

 بگو؟  یدار یزی چ یتیچقدر پول تو کارتته؟ وص-

 بهش نگاه کردم  پوکر

 ...هیشانس ما نمیا-

 و گفت:  دیلبشو گاز گرفت مامانم خند  د،یتا مامانمو د  ایتانباز شد و در

 ... زارمیراحت باش، تنهاتون م زمی نداره عز یبیع-

 رو جلوش گرفتم وگفتم:  یخواست طرفم حمله کنه که پد بهداشت ای که رفت تان بعد

 ... گهیولم کن د ن،یبب نویا -

 و گفت:  دیکش یقینفس عم ایتان

 دم امروز بدبخت ش-
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 چرا ؟ -

 رفتم توش ... -

 انداختم که زد تو سرم و گفت:  یهن؟ به شکمش نگاه د،یاز سرم پر   برق 

ها حواسم نبود   یاز رو صندل انه،ی منظورم تو بغل را تو سرت پدرسگ منحرف، خاک-
 افتادم تو بغلش  

تو دلم   ی خنده که درد  ریبعدش آنچنان زدم ز  یشکه شده بهش نگاه کردم ول  هیثان چند
 ...  دیچیپ

از صبح تاحاال   نکهیرفت خونه خودشون، و من مثل ا  ایتان یمسخره باز  یاز کل بعد
  یبهم بده، هر از گاه یخبر بد خوادی م یکی  کردمی استرس داشتم، هر زمان حس م

 ...شدیم ینجوریا

شد، سمت تلفن رفتم و   شتری تلفن خونه توجهمو جلب کرد و استرسم ناخودآگاه ب یصدا 
 خود خدااا  ایفکم سه متر وا موند،   دمیشن که  یکس یبا صدا

 الو! -

 عمه؟  یسالم رستا جان خوب-

بارم   هیباز مونده بود دروغ نگفتم، اخه عمه که صد سال  صدریبگم دهنم اندازه قارعل اگه
 ه االن زنگ زده ...شد یچ زد، یزنگ نم

 هست بگو خوابه...  یکه هرک  دادیبا دستاش اشاره م مامانم

 عمو فرهاد خوبن؟  ؟یسالم عمه جان، ممنون شما خوب -

 لب گفت:  ریو ز   شیشونی من گفتم عمه زد رو پ دیتا شن مامانم

 خدا بهمون رحم کنه...  -
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 دلم، شهرزاد هستش؟  زی ممنون عز -

 مامان.... -

 بهش انداختم که گفت:  ینگاه

 ..دهینه نه، بگو خواب -

 دستت باشه ..  یگوش اره هستش عمه،  -

 عمه جونه  ای ماماااان، ب -

 از بازوم گرفت و گفت:   یحرص اومد سمتم و نشکون با

   زمیعز یگور به گور بش -

 و به حرفشون گوش دادم...  دمیگرفت، منم خند تلفنو

 الو سالم   -

- ...... 

 جان  بایممنون ز  -

- ....... 

 آقا فرهاد خوب هستن؟  ن،یهمچن-

- ....... 

 ؟ یجد-

- ..... 

 چشم دلت روشن   زمیعز  یبه سالمت -

- ...... 
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   میرس یخدمت م زم،یحتما عز -

- ...... 

 دار.. توهم سالم برسون، خدانگه  -

 و گذاشت و به من نگاه کرد  تلفن

 داشت مامان؟  کارتیچ -

 فردا شب دعوتمون کرد... -

 اون که از خساست شهره عام و خاص بود  ،یییالک  با؟یعمه ز   ؟یییک -

 فرق داره.. نباریمنم تعجب کردم، اما ا  -

 ؟ یچ یعنی -

 ... شهیمشرف م  رانی آقا پسرشون داره به ا نکهیا یعنی -

 بلند گفتم:  یصدا با

 ناااااااا؟ یس -

 ..گهی د نایخب س نا،ی مرررگ، پس نه م -

 داشتم یحضرت اسطوخودوس، از اولم باهاش سر ناسازگار  ای -

 .. شو گرفته   یدکترا داروساز  -

 دارن  وتری خودمون دکترا کامپ انیرا  ا،یآر نیباکالسه مثال؟ هم  یل یخ ؟یخب که چ -

 از جفتم بلند شد و با چشمک گفت: مامانم

 ؟ ی چ  گهید و،یکنی خودمون و به اسم هم که صداشون م انیو را   ایآر گه،یبله د -

 بهش نگاه کردم.. ییدادم و با لبخند دندون نما یچه سوت دمیفهم تازه
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 .............................. 

 که به در خورد سرمو باال آوردم    یبا تقه ا -ایتان

 جونم مامان؟  -

 رستگاره... یمادر آقا  ایب -

 کنه ...َدِکش  یجور  هیگفتم  آهسته

  یو سع دمی کش یقینفس عم رفت،  رونیرو داد دستمو ب یبهم رفت و گوش یغره ا  چشم
 کردم صدام از نسل باد سرد باشه  

 به باال حرف بزنم  پلمیمقدار د  هی  خواستمیخاک مثال م ؟ینسل چ هن؟

 بله؟  -

 ... یزدیسالم خانم ا  -

 ش؟ ی فرما -

   ستاا یخوب ن  یتو سن شما بد اخالق یاوه، چه بد اخالق، واسه خانوم -

 صداشو نازک کرد و گفت:  بعد

 رو دست ننه بابات. یبمون ترسم یجون م  نهیواال سک -

 زد  از اتمام حرفش قهقه بعد

 ی روان یپسره  مرگ،

 گفتم: یو کوبنده ا   یلحن جد  با

 دارم... یمهم تر  یکارا نی اریدرب یدلقک باز  نی اگه زنگ زد -

 شد وگفت: یاونم جد   نکهیا  مثل
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 با شماست؟  ۲۱۸نه، زنگ زدم بپرسم پرونده -

 چطور؟  -

  هی پرونده ها یدر مورد قرارداد با فرانسه است به شدت الزمش دارم، فکر کنم ال به ال -
 خونه! نیکه شما برد 

 ... دیچند لحظه صبر کن  -

 دمش ی رفتم سمت کمد و د پاشدم

 .. بله با منه -

   دیاریپرونده رو هم ب ن ی پا دیای اونجا، تک زدم ب انیمن االن م م،یکم داشت نویهم ،یزک-

 فردا   ارمی عجله، خودم م نقدریحاال چرا ا  -

 فعال  ام،یخودم م ستیالزم ن -

 فعال   یاوک -

 لب گفتم:   ریقط کردم و ز  ویگوش

 ..  نکهیمثل ا  ستینرمال ن شهی م یبار جد هی  خندهیبار م هیماذا فازا هازا بازا،   -

 مه فرو رفته بود   یکل شهر تو کردم،یو بارش بارون نگاه م ستادمی پنجره ا یجلو

 نه،یشیحرکتاش به دلم م نقدیچرا ا شمیم یجور  هی  ادیمثل من، چرا تا اسمش م  درست
رعد و   یکه با صدا گهید ی چرا ها یلیو خ م؟یشی زود وابسته م نقدی اصال چرا ما دخترا ا 

  انی پاسخ از را یتماس ب ۷چقد تو افکارم بودم که  دونهیبرق از ذهنم خارج شد، خدا م
  یبلند بای تقر یزنگ زد که تماسو وصل کردم، با صدا  ارهشد، دوب  انی نما میگوش یرو

 گفت:
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کردم دم در  خی من  ن؟یشد رهیپشت پنجره به افق خ گذرهی خوش م یزد ی خانم ا -
 خونتون ...

 ... نی پا  امی االن م ن،ی شما اومد دمیوا، ند  -

شده من دارم به   لی بسته و فس لی پسر مردم قند  چاره یخنده، ب ری قط کردم و زدم ز  ویگوش
   کنمی دوردست فکر م

 قرمز شده بود شینینوک ب ،یرفتم، شت چقد جذاب شده بود لعنت نی چتر پا با

 تر رفتم و سالم کردم و گفتم:  کی نزد

 حواسم نبود.  نیشرمنده زنگ زده بود -

 اش چال شد طرف گونه  هیزد که  یلبخند

 لعنت ...  ان،ی بهت را لعنت

 رو دادم دستش پرونده

 ممنون  یلیخ -

 ... اوردمشیفردا م  نیکرد ی صبر م کنم،یمخواهش  -

 کار داشتم...  گهینه د -

 باال انداختم و گفتم:  هاموشونه

 د یدونیهر طور خودتون صالح م -

 شد و لب زد رهیچند لحظه بهم خ واسه

 ...نیخوری تو سرما م  نیبر -

 سرم و گفتم: یفشار دادم رو  شتریب کالهمو
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 به سالمت... نیشما بر  ست،ین یزینه چ -

 و گفت:   افتادی م  شیشونیپ یجلو  یتار موها   یبارون مدام رو یها   قطره

  ریخب، پس شب بخ یلیخ -

 ..... 

 رستگار غر بزنه نی که باز ا   دمینرس ریآروم درو باز کردم، پوووف، خوبه د - رستا

 که پشت سرم کرد برگشتم یتک سرفه ا  با

   دمیمرررررررگ، ترس -

 تا ابروشو باال رفت و گفت:  هی

 از من؟  -

 نه از صدات  -

 داد و بهم نگاه کرد   هیدر تک به

 سالم   - رستا

 تو؟  امیکنار ب نی ر یسالم، نم  کیعل-

 نشست، خواستم برم سمت اتاقم که گفت:  زشی پشت م ایدر کنار رفتم که آر یجلو از 

   انیمیعظ -

 بله؟  -

   یعجله داشت ؟ یدیبه کارت رس  روز ید -

   دمی اره، رس -

 ؟ یدار یامروز کار -



 جدال 

243 
 

 امروز   کنهیسوال جواب م نقدیچرا ا  نی از تعجب گرد شد، ا چشمام

 صدام مشهود بود گفتم:  یکه تو یتعجب با

 نه، چطور؟  -

 شد و گفت:  مونیپش نکهیبزنه، اما مثل ا  یاز هم فاصله داد تا حرف لباشو

   دیبه کارتون برس دیبفرمائ ،یچیه-

 خب!  نیبگ -

 تحکم گفت: با

 کرد و ادامه داد یاخم ،یچیگفتم که ه-

 خانم   دیبفرمائ -

 نازک کردم و گفتم:  یچشم پشت

   یالزم نبود بگ میفرما یخودم م -

 .... 

  کمی  دیداره بهش بگم فکر کنم شرکتو رو سر هممون خراب کنه، با نی که ا  یبا رفتار - ایار
 نرم بشه  دی شا ام،یباهاش راه ب

 نقشمون خراب نشه...  حداقل

 شدم    زیم  یرو یبرگه ها   هیبق یزدم و مشغول برس یخودم پوزخند یطانیافکار ش به

 یلیخ  دم یکش یبه بدنم دادم و به کمرم که خشک شده بود دست ی کش و قوس - رستا
 دستم افتاد ینگاهم به ساعت رو  ییهوی

 ی واااااا  یا 
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 بود  می و ن  شیساعت ش 

کار سرم   یآخه کل یمهمون  یکه مامانم سرمو بکنه که چرا نرفتم آماده شم برا  االناست
 بود!  ختهیر

 رفتی ور م وتری داشت با کامپ ای آر رونیاز اتاق اومدم ب  عیسر 

 رستگار  یآقا  -

 بله  -

 ن؟ یبا من ندار یکار  رم،یمن دارم م -

 ... نه، به سالمت  -

 و از در خارج شدم.. برداشتم ز یم  یاز رو  فمویک عی توجه بهش، سر  یب

الزم   گهی گفته بودم از قبل خودش بره د  ایچون به تان  نی آسانسور شدم و رفتم پا سوار
شد  یاستارت زدم روشن نم یشدم هر چ نینبود دوباره بهش  سفارش کنم سوار ماش

 ...  ی اه لعنت  ،یچ یعنی

 تففففففف  یعنیشانس،  نیبه ا  تف

 که: رفتمی که باهاش ور م  شدیم  یا  قهیدق ده

 اومده؟   شیپ یمشکل-

تنش   یدی مردونه سف  رهنیروز ها پ یبهش نگاه کردم، برعکس همه    کمیبود، از دور  ایآر
که  کلشمی گذاشته بود، ه ش ی رو به شدت به نما شیجذاب و براق اب یبود که چشما 

 چقد روش زوم بودم که گفت:  دمی وقته لباس تنش پاره بشه، نفهم گهید

 ی بزن دیاومده، نگفتم که منو د  شیپ یگفتم مشکل -

 بزنم..  د یاز خود متشکر رو د  یتو  امیهه، عجب، اخه ادم قحطه ب -
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 بشیج ی داد و دستاشو تو  هیتک شیام وه مشک یاش به بخاص مردونه  ژ یبا پرست ایار
 نگاهش بود گفت:  یهم حاال قاط طنت یمقدار ش هیکه  یبرد، با اخم جذاب

 کنن یکارو م  نیدخترا هم هیبق ،یزنیم دی که منو د یستیفقط شما ن گهیخب د -

 بزنن.. دیچه برسه د ندازن،ینگاهم نم میمثل من به شما ن  یامثال دخترا  -

 ؟ ی چ گهی که هستم، پولدارم که هستم، د  پیچرا؟ خوشگل که هستم، خوشت -

 ؟ ی انسانم هست  ؟ی انسان چ -

 اون که صدرصد  -

 اعتماد به نفس   زهی چسب به سقف، نراوووه، به  -

 گفت:   کردیمرتب م  رهنشویپ قهی که   یحال در

 حواسم هست... زه،یر ینترس نم -

 رسونمت یم  ا،یمشکل داره ب  نیاگه ماش -

 الزم نکرده   -

  زیر ی قدم سمتم برداشت و با چشما هیشد،  یخدا چرا باز وحش  ای نگاهم کرد،  یحرص
  هامه یوارد ر  شتریعطرش سردش ب ومدی تر م کی هر قدم که نزد شدیتر م  کی شده بهم نزد

 شد

 رو که سمتم برداشت تلفنم زنگ خورد   ی بعد قدم

 بود به ناچار   یچ  شی حرکت بعد نمیبب  یزاشتیشانس، بابا م یبه خشک اه،

 پرده گوشمو پاره کرد   یجد مامانم به طور  یاتصالو زدم که صدا  دکمه

 الو  -

 سررررر؟   رهی دختره خ  ییالووووو؟ کجا یگ یالووووووووو؟ م -
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 اخ مامان کر شدم آهسته تروخدا   -

 رن ی گیخونه عمت همه سراغتو م دمیساعته رس   میمن ن -

 لگن خراب شده   نیاومدم بخدا، خب ا -

نداره   یز یچ نی ماش  ینداررررره دختر تو اون شرکت گور به گور شده کس یبه من ربط -
 تورو برسونه 

 ابروش باال رفت و گفتم: ی تا هیانداختم که  ای به آر ینگاه

 برنگرده  اهیصد سال س خوامیبرگشته م نایاه، اصال به درک که س -

 رستااااااااااا  -

 خب اومدم... یلیخب، خ یلیخ -

برداشتم و به   وی و گوش فمیک یکه کارتو از تو   کردی منتظر نگاهم م  ای قط کردم، آر تلفنو
 آژانس زنگ زدم: 

   خواستمیم ن یماش هی د،یالو سالم آقا خسته نباش -

- ..... 

 ممنون!  یلیبله، شرکت تابان، خ-

 دادم   هیتک  نیبعدش به ماش و

خش دار مردونش   یرو گرفت و با همون صدا  یشماره ا  لکسیزد و ر  یپوزخند ایآر
 گفت:

 ...یبفرست خوادینم کنسله، نی ماش  امکی الو، س -

- ..... 

 اره، فعال!  -
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 لب گفت:  ر یرفت و ز  نیقط کرد سمت ماش تلفنو

 رسونمت یخودم م ایب-

   رمی با آژانس م -

 سمتم و گفت:  دیپاشنه پاهاش چرخ یرو

 از من امن تره؟  یمرد آژانس  هی یعنی -

 نزدم که ادامه داد: یرفح

 ..کله منم بکنه ومدهی نکن، تا مامانت ن تی باال اذ ایب -

 عقب نشستم   یبرداشتم و رفتم صندل یگرفت دست از لجباز  خندم

 و گفت:  دیبهم انداخت و اخماشو توهم کش ینگاه نشیماش  نهیآ یتو  از 

 جلو... ایب ،ی که عقب نشست ستمیات نمن راننده  -

 نافذش گرفتم و گفتم: یاز چشما  نگاهمو

 راحتم... -

 اوج گرفت و گفت:  صداش

 عصابمو ....  انیمیعظ -

 ادامه بده و گفتم: نزاشتم

 ، اومدم.خب یلیخ -

هم که تو کار   لی بودم بهش، البته اون اوا کی نزد نقدیبار بود ا نیجلو نشستم، اول رفتم
 ...  شدیم  کمینزد ادیز  میبود  یریگ قهی و   قهی

 خارج کرد   نگیاز پارک نو یفرمون گذاشت و ماش یرو  یخوش فرمش رو  یاانگشت 
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 ...  نی ماش  یکرد و اهنگ پخش شد تو  ادیز  نو یظبت ماش یصدا 

از  ینخوردم ول  ویپرم، من حق کس گاریبه س  رهی گیم  یسرم، ه واریبه د  خورهی)من م
شدم که    یکی من   قتیپنچر وسط راه حق قم،یچاه عم هیترم، من ته    ماریکه ب شهیهم

 ...(قتی فرق باهام داره سل یلیخ گهید

 بشر، دستمو بردم و ظبتو بستم   ن ی ا نهیفاز غمگ چقد

 توجه به من دوباره بازش کرد    بدون

 بستمش که بازم بازش کرد   دوباره

 من از تو لجباز ترم   عه؟

 هوا گرفت   یحرکت دستمو تو   هی یخواستم ببندمش که تو  دوباره

 و رو کرد ... ری حالمو واسه چند لحظه ز  خوردیداغش که به پوست دستم م یدستا 

 و گفتم:  دمیدستمو با ضرب از دستاش کش - رستا

اهنگا، ظبت خاموش   نیبا ا  کنمیواسه خودت اهنگ بزار من حال نم  یتو افسرده ا  -
 باشه بهتره  

 برد که روشن کنه  دستشو 

 ااا ینکرد  ،یوشن کرد رستگار ر-

 لب نثارم کرد و ظبتو روشن کرد اما آهنگو عوض کرد و راه افتاد   ری ز  ییبابا برو

 راه  یها وسط

 شد سمتم و در داشپورت رو وا کرد   خم

 در آورد  گاریبسته س هی

 از تعجب گرد شده بود  چشمام
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 گرفت   یقینگه داشت، و کام عم خوش فرمش  یانگشتا   یروشن کرد و ال دونشوی

 دادم   نی سمت خودمو پا شهیش  گاری گند س  یبو از 

 لبش جا خوش کرد  ی رو  یقیعم پوزخند

 طعنه گفتم:  با

   یهم هست یگار یس  دوستمینم -

 لب زد   کردیکه به جلو نگاه م نجوریهم

 حاال بدون   -

   ادی نم یگاریس  یخوشم از ادما  -

  ادین-

 ازت؟  ادیمتجرمت بدش ب  ستیواست مهم ن -

 و گفت:  دیچیکوچه پ یبهم انداخت و تو  ییگذرا نگاه

 . نه، اصال ..  -

   یهستی ک گهی تو د هه،-

 آدم -

 ؟ یادم  یکنیواقعا فکر م -

 مطمعنم!  کنمیفکر نم-

 انداخت   ینگاه خمار شده بودن بهم کمیبراقش که حاال   یخونه زد رو ترمز و با چشما  در

 در بردم که گفت: رهیسمت دستگ  دستمو

 ... انیمیعظ-
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 سمتش و گفتم:  برگشتم

 بله؟ -

   گهید یباز حرفشو نگفت، اه بگو لعنت یلباشو از هم فاصله داد ول بازم

 نره  ادت یصحبت دارم، پرونده ها   یعامل شرکت فرانسه تلفن ریفردا با مد  ،یچیه -

 افتاد   ادمی  یزیچ هی   هویبشم، اما   ادهیپ  نیتکون دادم و خواستم از ماش یسر

کنار   یسطل آشغال یداشپورت برداشتم و تو  یرو از رو گاریو پاکت س  نیتو ماش  برگشتم
 گفتم:  ایو روبه آر  نی ماش  یپرت کردم سرمو آوردم تو  ابونیخ

 باشه... یگاریمثل شما س  یبه ظاهر محترم یبده آقا -

 نگاه کرد و گفت:  بهم  یلبخند کج با

 تنها باشه   کی کوچه تار هیمثل من تو  یپسر هیمثل شما با    یبده خانم -

  نیخداااا ا  ا ی  ستادی اومد که قلبم از حرکت ا جلو  کمیکه سرش  دیبرق از سرم پر  هن؟
  کنهیم  ینجوریچرا ا

 

قب  منو حرص بده، با پوزخند سرمو ع خوادیسرش که جلو اومد مطمعن بودم م - رستا
 و گفتم:  دمیکش

 وقته جناب رستگار، شبتون خوش   رید -

 ممنون بابت رسوندن   درضمن،

 ... دیرو باال کش شهیتکون داد و ش سرشو

 فاصله گرفتم و رفتم سمت در و زنگ زدم ...  ن یماش از 

 کرد ی هنوز منتظر داشت نگاهم م ایآر
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 بله؟  -

 عمه جان وا کن منم  -

 تو گلم ... ایب -

  کی الست یدرو بستم که صدا  ایبه آر ینگاهمیکرد، وارد شدم و بدون انداختن ن باز  درو
 رفت  نکهیمثل ا  دیچیکوچه پ یتو   نشیماش

  دم یکش  یقیدادم و نفس عم هیدر تک به

خودش دور تا   یکه چه عرض کنم باغ بود برا  اتیبودم ح ومدهین نجایوقت بود ا  یلیخ
 شلوغ داره هوووف.  یحوصله مهمون یخدا ک یبود وا  نیماش اتیدور ح

 وارد شم  یعقب رفتم، تا از در پشت کمی

 دم یکش یف یخف غیخوردم و ج  یمحکم زیبه چ که

 دهنم گذاشت و گفت:  یرو  دستشو 

 چه خبرته بابا... سسس،یه -

   رررییبرگشتم سمتش، جلل جالب چقد تغ آروم

 بهش انداختم و گفتم:  ینگاه

 بچه فرنگ  یبه به، چطور -

 کرد و گفت: یا  خنده

   یحاضر جواب  هاتی گمثل بچه -

 یی توهم هنوز پرو -

 بهش نگاه کردم   شتریب
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مثل ِمش و چشاش هم   بایبود تقر یمشک دیو که صدرصد رنگ کرده بود سف موهاش
 رسما حکم روح رو داشت   د،ی بود لباسشم سف یجور نیکه از قبل هم هم یسبز آب

 م بهش و گفتم:کرد رو

اعالم   یرسم یلیروح اومده تو شهر دولت دوهفته تعط کننیمردم فکر م  رونیب ی تو بر -
 کنهیم

 کرد و گفت: یا  خنده

 پسر عمت چطور شده؟  -

کجا و سوسول بودن    ایمرد بودن آر کردم،یم سهی مقا  ای مدام اونو با آر  یچرا ول دونمینم
 م یدی که مو رنگ کنه، الحمدهلل اونم د میبود ده یکجا، پسر ند نیا

 طعنه گفتم:  با

 گه؟ یگذشت اون ور؟ شب تا صبح تو بغل درو دافا د یخوش م-

 بدون تو نه!  -

 شد پس  فیح -

 ... یهمون دختر مغرور ،ینکرد  ریی رستا اصال تغ-

 ی لطف دار-

 و بغلم کرد  دیچیدستشو دورم پ ییهوی یلیخ

 کردددد؟  یچه غلط نیا  هننننننن؟؟؟

 گوشم گفت:  رد

 برات تنگ شده بود دلم یلیخ -

 اومدم و با حرص گفتم: رونیاز بغلش ب تی باال، با عصبان ارمیوقت بود ب یتان مرگ



 جدال 

253 
 

  نجایا  ای اونور در ب ندیاپن ما   یاز فاز دخترا  رانیا   یجو خارج بهت دست داده؟ اومد  -
  کننی م سی دهنتو سرو ی بر شونیکیسمت 

 حرف بزنه  گفت:   ی سیانگل   خواستی که مثال م یلحن با

- oh,I'm sorry, nervous lady 

 ( یخانِم عصب خوام ی )اوه، من معذرت م

 پوزخند گفتم:  با

- ok,do not repeat 

که عمه   مینشست یدر رفتم که عمه درو باز کرد و بعد از ماچ و بوس و تف مال سمت 
 روبه مامانم گفت: 

  یخاستگار  میبر  نایس  یشهرزاد قراره برا  -

 هست حاال؟  یک ،یواقعا؟ به سالمت -شهرزاد

 به من انداخت و گفت:.... ینگاه عمه

 

 رستا جان  یها  ی همکالس از  یکی -

 تعجب گفتم:  با

 من؟   یها  یهمکالس-

 شون یکیاره   -

 آها خب مبارکه   -

 وسط حرف و گفت:   دیپر  نایس
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و بعد    مینظر داشته باش ری رو ز  یکیماهم   دیشا گهیعجله داره و نم ادیالبته مامان ز -
 انداخت   نگاِه سر تا سر لذت  به سرتا پام 

 از اولم بغل کردنش مطمعن بودم با قصد و غرض بود   شعور،یب یعوض

 شدم... یبا گوش  یازش گرفتم مشغول باز  نگاهمو

و    نایس ن یب یما تنها صندل ی نوران یلیو از شانس خ  زیتر رفتم سر م ریشام من د  موقع
 بود   یمامانم خال

بشقاب و برخورد قاشق  یناچار جفتش نشستم، همه مشغول حرف زدن بودن و صدا  به
 ... زنهیداره حرف م یبا ک یمعلوم نبود که ک  ادیو چنگال بهم ز 

 بکشم برات؟  یخوریم یچ-

 نه زر زدنش کلمیبه ه فشیپرو شده، نه اون نگاه کث  یاد یز  گهید نه

 بهش نگاه کردم و گفتم:  یظیاخم غل با

 دیکن  لیشما خودتون م ستم،یودم که چالغ نخ -

 فش ینکنه، با اون نگاه کث تی میتا احساس صم دمیکش ظیشمارو غل نیا

 ... یهر طور راحت  ،یاوک-

 با مشت بزنم تو دهنش تا بفهمه چطور راحتم گهیم طونهیش

 بردم سمت برنج که دست اونم همزمان اومد سمت برنج   دستمو

 بزارم برم   گهی م طونهیش ،یوااااا 

 غلط کرد با تو!  طونهیش گه،یم طونهیش ،گه یم طونهیمرگ بابا توهم ش   اه

 ... میکه شد م ینبود ریدرگ خودایب

   میبود که شهرزاد خانم اجازه داد بر یمهمون  یآخرا  خالصه
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 بد تر  گهیهم اومده د نایس نیندارم مخصوصا ا  یناصال حوصله مهمو  هوووف،

 م ی ما دنینم تی که اهم یشلوغ که به تنها کس ی ها یمهمونن یبرسه ا چه

کردن، چه خبرتونه بابا عروس    مونیقوم تاتار هم تا دم در همراه  نیا  میجا که بلند شد از 
باز اون همه راه   اتی تو ح دیا یهمه راه م  نیا گه،ی د میری خودمون م ن،ی کشون راه انداخت

 اخههه.  هی چه کار نیگرد ی برم

   دمیدست کش ییای خولی از افکار مال  نایس  یبا صدا 

 رستا.. -

 فقط پاهاش بمونه فرار کنه از دستتون  رهیرستا بم یگفت رستا، باز گفت رستااا، اله باز 

 بله؟  -

 نمت؟ یبازم بب تونمی م-

  نایس یگی چرا چرت م م،یریگی برم خونه فرسنگ ها فرسنگ از هم فاصله م یتونینه نم -
 خب معلومه که اره ..

 و گفت:  دیخند

 م؟ یقرار بزار-

 من کار دارم، وقت اضافه ندارم طول روز  -

 زد... رونیکه مامانم زد چشمام از حدقه ب یبا حرف یول

  کنهی که کار م  یشرکت یبر یتونیچرا پسرم م  -مامان

 شد  یبه مامان نگاه کردم که روشو کرد اون ور و مشغول خداحافظ تیصبانع با

 نمت یبیپس م زمیخب عز  یلیخ -نایس

  ینیبب یتونی نم یواقعا؟ فکر کردم کور - رستا
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 اومدن و سوار شدن... یهم بعد خداحافظ  نای رفتم مامان ا نیگفتم و سمت ماش نو یا

 ...... 

 شرکت از طرف فرانسه بهم زنگ بزنن تی صالح  دی امروز قرار بود واسه تا  -ایآر

 تلفن به خودم اومدم و نفسم حبس شد   یصدا با

- Hi... 

 ............ 

 

 زدم ی لب حرف م ری و ز  کردم،ی م  یپرت کردم، خود خور زی م یتلفنو رو  تی شدت عصبان از 

رستگار   ا ی به آر ینشده کس دهیزائ د،یکنی به جهنم که قبول نم د،یکنیدرک که قبول نم  به
 ی اشهینه بگه، گلدون ش

 پرت کردم   نیزم یمحکم رو   زویم  یرو

افتاد شکست   وتریکامپ نی پا ختمیبود و ر  زی م یکه رو  یلیپشت دست تمام وسا با
و رستا    انیو را   ایبلندشون تان یشد، از صدا   ریدمو دستگاه بود خورد خاکش یهرچ

 اومدن داخل...  مهیسراس

که دارم هم به خاطر   یتیسگ شده بودم هم به خاطر وضع نیتاحاال ع روز ی از د - رستا
 حدش بزاره  شتریاجازه دادم اون پسره اشغال پاشو ب نکهیا

که نابود    وتریو قطعات کامپ ن ی زم یرو  یخورد شده  ی ها شهیافتاد و ش ای که به آر نگاهم
 شده بودن  

حتما از فرانسه رد   تمدونسی م کرد،ی م  یرو اده یز  گهی چشمامو گرفت، د  یجلو خون
داد زدم   دمیکه خودمم ترس یبلند  یبسه، طاغتم تموم شده بود ... با صدا  گهید ده،یشن

 و تند تند گفتم:
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خودتو ثابت   نکهیواسه ا ؟یچ  ؟واسهی داغون کرد  ویچه مرگته؟ چرا همه چ هههه؟یچ -
  ؟؟یعصاب ندار یبگ نکهیواسه ا  ؟یداد بزن یتونی و م  یمرد  یثابت کن نکهیواسه ا  ؟یکن

   ؟یکه خودتو به رخ بکش  یشکونی م زارو یچ  یکنیداد و هوار م

همه   نی ا  یمگه مرض دار  ؟یکنی م  ییبخوا یهر غلط یشرکت سی چون رئ یکرد فکر 
 ؟ ینابود کرد  یزد متوی گرون ق لهیوس

  یروان نیع  یجلب توجه کن ییخوای رد کرده که کرده، اصن به درک که کرده، تو م فرانسه
 ؟ یکنی رفتار م شعورا یب نی چرا ع یشکونی م  زیها چ

حرف زده بودم که به نفس نفس    نقدیمنم ا   کردیمدت همش با تعجب نگاهم م   نیا  تو
 نشده بود ادامه دادم  یافتاده بودم، اما هنوز دلم خال

 خوادی عزت نفس م خواد،یم   اقتیشدن ل یبزرگ نی به ا یشرکت سیرئ ه؟یچ یدونی م-
 ند...  چکدومویه  اقتیل  یب یکه تو

کاره   هیپرت شدم نم نیزم یگوشم زد و از شدتش رو  خیکه ب یمحکم  یلیو حرفم با س 
 موند...

 

  دینعره کش ایخواستن حرف بزنن که ار  تیبا عصبان  ای و تان  انیرا

 ن یییییییشماااااااا خفه ش-

 بادا بلرزم  نینبودم که با ا ید یمن ب  یول

که به خون نشسته بود نگاه   ییتو چشما  تمام   یاز جام بلند شدم با سرد   نیهم واسه
 کردم  

که چهار ستون   یبلند  یزده بود صورتش قرمز شده بود با صدا رونی ب شیشونیپ رگ
 داد زد و گفت:  دیبدنم لرز 
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تو برو   ؟ی د یبه من درس اخالق م یکه دار یهست  یهه، خانومو باش، تو چه سگ -
   ینگران که  ستی هم که خورد کردم از پول تو ن ییتاکوف  نیخودتو بچسب ا 

 داد زد:  شتریو ب دیکوب زیم  یرو  مشتشو

  ،یشدن دار سیرئ اقتی اشغال ل  یالبد تو ،یکن یگوه خور یسی با آخرت باشه جلوم وا -
 اررررررره؟ نه تو برو تو بغل همون دوست پسرات که همه جا هستن  

 ..یعوض یدختره 

 قلبم از حرکت افتاده بود.  زد، خ یرگام   یهمه جا ساکت شد، خون تو  ه یچند ثان واسه

 گفت؟  یاال، االن ب، به من چ  نیا  ،یا

 ن یداشتم جز ا   وی زی چشمام حس کردم طاقت هر چ یاشک رو تو  جوشش

 بودم با داد و بغض گفتم:  ختهیچشمام ر  ی که تو ینفرت بهش دوختم و با تمام  نگاهمو

 ازت متنفرم، ازت متنفرم رستگارررررر -

 از در خارج شدم   عی بعد حرفم سر و

   سادی من سرجاش وا   غیدنبالم اومد که با ج مهیسراس ایتان

 تنها باشم...  خوامیم ،ییایبدنبالم  یحق ندار-

گرفته بود، با  دستاش  یکه سرشو تو  ا یرفتم سمت آر تیرستا با عصبان بعد رفتن  -ایتان
 بلند داد زدم  یصدا 

 زن.... یکه رو رتتیتف به غ-

 گفت:  ای به آر یو با لحن جد  سادیمن وا   یجلو  انی بزنه که را یخواست حرف یعصب ایآر

رستارو   یاندازه کاف ،یهم حرف بزن یکی نی به ا  دمیبهت اجازه  نم ا،ی آر گهینه د -
 نه!  گهید نی ا  ،یکرد  ضیمستف
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 :دیکش  ادیهوا مشت کرد و فر  یدستشو تو  ایآر

 ...رونیب -

 ! رووووووونیب گفتم

 .... 

اشکام    داد،یو نشون م 190عقربه سرعت   کردمی م  یتمام رانندگ با سرعت هرچه - رستا
 اره من!   د،یدیو چشمام تار م  ختیر یم  اریاخت یب

حق قرمز شدن چشماتو نداره االن دارم    یاحد  چیه گفتیکه م یکس  ان،ی میعظ  رستا
چسبوند، نداشتم...  میکه به پاک  یبه خاطر انگ ،یاونم به خاطر اون عوض کنم،ی م هیگر

ممتد مو    یمشت ها  ،یحرفارو ازت نداشتم رستگار، خودتو از چشمام انداخت نی انتظار ا
 :گفتمی ده میبر  دهیو بر دمیکوبی فرمون م یرو

 موقع   یب  یاشکا  نیازت، متنفرم.. لعنت به ا -

که  ینی که با برخود ماش چمیکوچه بپ یتار کرده بود، خواستم تو  دمو ید یجلو  اشکام 
  یاهی که حس کردم س یزیو تنها چ دیچرخ یعیبه طرز فج نیماش ومدی جهت مخالف م

 ...شدیسرم احساس م  یکه رو  یداغ عیمطلق و ما 

 شد یم  شتریب قهی دلشوره داشتم و هر دق زدم،ی اتاق قدم م یتو  یعصب -ایتان

 تلفنم دلشورم صدبرابر شد    یصدا با

 و برداشتم ناشناس بود   تلفن

 ؟الو -

 ؟ ی زد ی همراه خانم ا  ر،یسالم، وقت بخ -

 ! دیبفرمائبله خودم هستم  -
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  شیپ قهی رو چند دق یخانم ه ی  رم،ی گیعرفان تماس م یخصوص مارستانیبنده از طرف ب -
 ن یشما بود  ش ی گوش ی شماره رو  نیاول  نجایآوردن ا 

 فاطمه زهرا   ای

 لب زدم   شکه

 و اوردن؟  یک، ک -

  ماریب تی وضع دیتر خودتون رو برسون عی لطفا هرچه سر ان،یمی به اسم رستا عظ یخانم -
 م یدار  نیبه اجازه والد  از یادامه کارمون ن  یبرا مهیوخ

 تند تند گفتم:  دیلرز یکه م ییبه صورتم زدم و صدا  یچنگ

 باشه باشه-

 : گفتمیم  داشتم یبرم فمو یکا ک نطوریبلند هم یقط کردم با صدا تلفنو

 ااااا یخودت بهش رحم کن، خدا  ای خدا-

 اومد داخل   مهی سراس  انی داد من را یصدا با

 ؟ یکن یم هیگر   یخدا چرا دار ای شده؟  یچ -

 مارستانه یر، رس، رستا تصادف کرده ب-

 ، برممم برم  دیبا  د،یبا

 گفت   ییخدا ایلب    ریگرد شده بهم نگا کرد و ز  یبا چشمها  انیرا

گذاشته بود   زیم  یکه سرشو رو  ایبه آر  دمیزدم و رس رونیتوجه به ادامه حرفش از در ب یب
 گفتم: یبلند یو صدا 

 ...زارمیصاحب شرکت شدنتو به دلت م یآرزو افته،یبراش ب یاتفاق -

 از شرکت خارج شدم... و
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. ...... 

 ضربان؟  - دکتر

 خوشبختانه منظم شده  -پرستار

 فشار؟ -

 متوسط  -

 رفت فقط مالقات ممنوع تا فردا   شیپ یخوبخوبه، به -

 ..... 

 که از در اتاق خارج شد خاله شهرزاد با عجله رفت سمتش  دکتر  -ایتان

 شده ؟  یدکتر بچم چ -

 !ن یداشت، هم یانبه خون رس از ینکمم یخورده   هیخوبه، خداروشکر چهارتا بخ -

 ک ی نزد  اومدنان ی را ریدکتر دور شد و ام م،ی دی کش یقیعم نفس

 ... افتادی ن یرستا مشغول حرف زدن شدن خداروشکر که اتفاق خاص یبا بابا و

 ..... 

 شدم  ره یپارک کردم، و به تابلو خ نو یماش  -ایآر

 عرفان(   مارستانی)ب

 شدم  ادهی دستم انداختم و پ یرو کتمو

 گرفتم... رو ی ام  شماره

 ...ری ام الو  -

 ا؟ ی ار ی دیرس -
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 ... ام یکجا ب اره، -

 بخش... ایب -

 گفتم: انی بعد از قط کردن تلفن روبه را -ری ام

چه  ننیرو هم بب ایآر  ستیخوب ن ن،ی پا یببر نارویا  یجور هیباال، کاش   ادیداره م ا یار-
   اسیمقصر آر دونهیهم م ایبسا تان

 وسط...  ینداز یکار سخته منو م یهر چ افته؟یبچت م یوقت زحمت نکش  هیتو  ری ام -

 ...  نی رفتن پا  ایمامان بابا رستا و تان قهیدور شد و بعد از چند دق  انیو را   دیخند ری ام

  واریک به د ای خودم اومدم باال، نگاهم خورد به آر ن ی اونارو بردم پا  نکهیبعد از ا -انیرا
 ته بود داده بود و چشماشو بس هیتک

 چشماش گرد شده  دونستم یتوجه بهش از کنارش رد شدم، قشنگ م  بدون

 آروم سمتم قدم برداشت و نگام کرد و گفت:  ای آر سادمی وا ری امکنار

 ؟ ی کنیم یمحل  یاشغال شدم که توهم ب نقدیا یعنی -

 ندادم، واقعا الزم بود   جوابشو

جذابش پشت   لیبا همون استا  ایبا دست اشاره کرد که رستا اون قسمته، و آر  ری ام
داشت،   ینگاهش رنگ همه چ  ساد،یبود وا  دهیکه رستا توش بود و خواب یاتاق یپنجره 

 ...دیرو بزنه ک نبا ییحرفا  خواستیدستگاه بود م ریاالن که رستا ز   دیشا

 بود؟ یاون حرفا چ اما

 

 ...انیرا  یرد کیم ینجوریا  دینبا  -ری ام

 کرد  یحرمت یب یل یخ ر،یالزم بود ام -
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 از همه طرف تحت فشاره.   ،یدونیم  طتشویتو که شرا  -

 گفت: ری انداخت و روبه ام  نی انداخت و سرشو پا ای نگران به قامت آر ینگاه ان یرا

 ادیتا خودش ب ن،ی پا میبهتره ماهم بر  -

 .... 

بود، سمت  راست   یصد نوع دستگاه کوفت   ریبهش انداختم، ز  یکل ینگاه -ایآر
 لب زمزمه وار گفتم: ر یکبود شده بود، ز  شیشونیپ

 ... دونمیم -

 اون حرفو... زدمی م دی نبا دونمیتند رفتم، م  دونمیم

که  ینبودم که انگ  بزنم، اونم به دختر  یمن آدم  نکهینه به خاطر تو، به خاطر ا  البته
 پاکهِ  دونمیم

 به پشت سرم انداختم  ینگاه

 نبود... یکس

 گذاشتم و ادامه دادم:  شهیش یو دستمو رو  دمیکش  شمیبه ته ر یدست

 نشده  ت یز یخداروشکر که چ ان،یمیعظ -

 ...یول

  نیگفتن ا یبرا  سوزندنی بستم، سختم بود، انگار داشتن بند بند وجودمو م چشمامو
 حرف  

 ...یول -

 ! امشرمنده 
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کبود شده اش   بایسکوت به صورت تقر  ی تو قهیفرو بردم و چند دق بمیج یتو  دستامو 
 نگاه کردم...

 .... 

آروم آروم از پله ها   ا یکه ار میمحوطه مشغول حرف زدن بود  یتو ینجوریهم  -انیرا
 توجه راهشو کج کرد... یب دیاومد، تا مارو د نی پا

رو مقصر    ایآر  یلبته کسا بننش،یو خانواده رستا نم  ایتان  ینجوریکرد حداقل ا  یکار خوب
 بزرگش کرده...  یالک یفقط حس ماست که الک  ن یو ا دونهینم

 راه افتادم و صداش زدم  ای فاصله گرفتم و آروم پشت سر آر  ری ام از 

   ایآر -

   سادمی اما برنگشت، روبه روش وا  سادیوا 

 ؟ ی ریکجا م -

 خونه!-

 خونه خودتون؟ -

 نه خونه خودم!  -

 خونه خودت... یبر خوادینم یستین یاوک  ایآر -

 بهم انداخت و گفت:  یجذابش نگاه یزد و با اون چشما  یپوزخند

 گه ید شهیختم م یدنیبه دوسه تا نوش تاینها -

 فعال... باش، هیمراقب بق ان،یرا  الیخیب

 از جفتم رد شد. و

 ...دمیبه صورتم کش یدست
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 .میکن دایراه درستو پ میکمک کن بتونخودت  ایخدا

 .یِ زهر مار ی بره سراغ هرچ خوادیکه م ایآر  نمیتخت، ا یرو  از رستا اون

 .ستیکارا هم همه دست خودش ن ن یا  شه،یم تی داره اذ  یلیخ ایآر

 کمکش کن!  خودت

 

من مجبور    یول  شد،یگرفتم، رستا فردا مرخص م  وتری نگاهمو از کامپ م یبا زنگ گوش -ایتان
 عقب افتاده بودن... یلیشرکت کارا خ امیبودم ب

 الو؟  -

 دخترم؟  یخوب  ایالو سالم تان -

 سالم خاله، قربونت، رستا چطوره؟  -

 شه یفردا مرخص م یچیه -

 .افتنیعقب ن ستیاونو انجام بدم حاال که ن  یشرکت کارااومدم منم  دونم،یاره م -

 خواستم حالتو بپرسم مراقب خودت باش.  گه یخب د  زم،یعز  یکرد  یکار خوب -

 خاله جون، فعال... نیمچنه -

 گفتم:  انیرا  دنیرفتم و با د رونی هارو برداشتم و از اتاق ب  پرونده

رستگارتون هم انجام دادم برم بهش  یکیشما، کار اون   یپرونده ها  نی رستگار ا یآقا -
 . امی بدم م

 زد که واقعا دلمو برد و گفت:   یلبخند جذاب  انیرا

 مورد داره ها ..   تونیجمله بند-
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 ...ایگفتم مگه؟ گفتم برم بدم م یچ -

 نی چشمام گرد شد خااااااک لبمو گاز گرفتم و سرمو انداختم پا هوی

 رو هوا و رفت و گفت:  انیرا  یخنده ها  کیشل

 آورد جلو تر و ادامه داد  به حرفاتون، سرشو  میعادت دار -

 خانوم ... ایتان -

 .شدیرار کردم، چقد اسمم از زبون اون قشنگ تر تلفظ مندونستم و ف   زیاونجا رو جا  گهید

 رفتم و با چند ضربه به در وارد شدم... ای اتاق آر سمت 

داده   هیتک  یبه صندل یشگیبود، چون با همون غرور هم روز ید یفقط برا  شینگران انگار
 بود 

 شمارو انجام دادم. یکارا جناب رستگار، من -

 ...نجایممنون، بزارشون هم -

از اتاقش   یکوتاه یگذاشتم و با خداحافظ زشی م  یتکون دادم و پرونده هارو رو  یسر
 . اومدمرون یب

حرکت کردم، امروز صبح به هوش اومده بود   مارستانیسمت ب  انیبا را یاز خداحافظ بعد
 .. 

 رفتم و گفتم:  مارستانیپرستار ب سمت 

 رو کدوم اتاق بردن  ان ی میخانم رستا عظ ر،ی سالم وقت بخ -

 طبقه دوم سمت چپ  ۲۱۴اتاق -

 ! ممنونیلیخ -

 بودم بعد چند روز . یمالقات  نیاتاقش قدم برداشتم، خوشبختانه اول سمت 
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 باز کردم و وارد شدم... درو

 بهم انداخت  یا  بهیمن نگاه غر  دنید با

 بغلم فشردمش   یبه رنگ نگاهش سمتش رفتم و آروم تو  توجهیب

 هاااااان؟؟؟  کنمیمن سکته م یگیخرفت نم  شعوریب -

 نداد که سرمو باال آوردم   یجواب

   کردیتعجب بهم نگاه م با

 فاصله گرفتم و بهش گفتم:  ازش

 ؟ یکنیبز نگام م نیچته چرا ع-

 زد و گفت: یمعذب لبخند

 شما؟  د،یببخش -

 ؟؟؟ یییییییچند لحظه ضربان قلبم نزد و چشمام گرد شد، چ واسه

 شما؟؟  یچ  یعنیرس، رستا،  -

 گفت:بهم دوخت و  نگاهشو

 .. ارمیشرمنده، به جا نم  -

 چشمام حلقه زد و دستاشو گرفتم  یتو  اشک

خاطره هامونو   ادی نم ادتی یچ  یعنی اد؟ینم ادتی منو  یچ یعنی ن،یرستا، منو خوب بب  -
 ؟ یلعنت

 بهم نگاه کرد، قلبم درد گرفته بود... یزد و با شرمندگ یشرمسار لبخند

 دادم..  ختنیتم و به اشکام اجازه رپاهاش گذاش یرو  سرمو
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 و گفت: کی دستشو سرم حس کردم سرشو آروم اورد نزد  یگرما 

 خره؟  یچطور -

 لباش اومده بود  یرو یتعجب سرمو آوردم باال، که لبخند پهن با

 ؟ یگفت یال، الک -

   دیداد و خند تکونسرشو 

 : گفتمی لب م ریزدمش و ز  تونستمیبرداشتم و تا م فمویک  تی شدت عصبان از 

 یی قایپلشت آفر  احمق، خرفت کودن،  ز،یهمه چ یب ت،یشخص یشرف، ب یپدررر، ب یب -

 بسه بابا چت شد  -

 پاک کردم و گفتم: اشکامو

 کنم؟ یمن سکته م یگینم-

 فعال   یخب االن که زنده ا -

 داره   ییعجب رو  شعورررر،یب

 ... یش یفردا مرخص م -

 و گفت:   دیکش یقی لبخندش جاشو به اخم داد و نفس عم 

 کار دارم   یلیاره فردا خ -

 کار؟ در چه مورد؟  -

 شرکت!  -

 وضعت؟   نیشرکت؟ با ا  -

 انجام بدم.    دیمونده که با یکار  هیگفتم که، هنوز   -



 جدال 

269 
 

 

 روز بعد (  هی) 

 

 از شرکت، حواست باشه تا برگردم  رونیب رمیسر م  هیمن   ان،ی را - ایار

 باشه داداش، مراقب خودت باش... -

 شدم.. نیرفتم و سوار ماش رونیبرداشتم از در ب کتمو

به صورتم   یآسانسور نگاه یوارد شرکت شدم و سمت واحد خودمون رفتم، تو  - رستا
 و از آسانسور خارج شدم  دمیکش  یقی بود نفس عم میشونیگوشه پ یانداختم چسب زخم 

 من فکش باز شد، هول شد و سمتم اومد  دنیبا د انیار

 ؟ ی کنیم کاریچ  نجایعه، سالم، ا -

 به چهره نگرانش زدم که گوشه لبم زخم شده بود درد گرفت... یلبخند

 گذاشتم و گفتم:  زی م یکار داشتم، برگه رو رو  یچیه -

 امضا کن لطفا  -

  یبا صدا  دیه آخرش که رسمتعجب برگه رو از دستم گرفت و مشغول خوندن شد، ب  انیرا
 گفت:  یبلند  بایتقر 

 کارت؟   نیا  یچ یعنی  ؟یییچ-

 امضا کن حوصله بحث ندارم.   انی را -

 گفت:  انی اومد و کالفه به را  رونیاز اتاق ب ایتان

 دس یفا یمنم باهاش صحبت کردم، ب-
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 کرد و گفت: یاخم  انیرا

 شرکت نه من  سی رئ یبد دی برگه رو با نیا  ستم،ین زایچ  نی من مسعول ا -

 .  یاریبهونه م یهم هست و فقط دار  ای که حرف تو حرف آر یدونیخوب م -

 و گفت:  زی م یرو پرت کرد رو  برگه

  ایآر  میزنیاالن زنگ م ؟ ی با استعفا نامت موافقت کنم. اوک خوامیمن نم  یاره، ول -
 مشخص کنه. فتو یتکل ادیخودش ب

 باهاش رو در رو بشم.  خوامینم -

 رستا، بحث نکن! که گفتم  نیهم -

 . ارهی نحسشو ب فیزدم و منتظر بودم تا تش یپوزخند

 ...... 

 شدم و داد زدم  یداد نکنم، عصب یکه داد و ب  رفتیآروم چشم غره م ایتان

 اقا؟   نیکجا مونده ا  گه،یاه بسه د -

 ! نجامیمن ا -

شده   ریجذابش که به شدت چشمگ پی با همون ت شهیسمتش برگشتم، و مثل هم  آروم
 کنه یجذابش م یلیخ پشیبود مواجه شدم، برعکس اخالق گوهش، ت

با   یزدم و نگاهمو چرخوندم، ول یمهم نبود به سر تا پاهاش پوزخند برامگه ید البته
 که زد سنکوب کردم.. یحرف

 ...یشه که من اجازه بدم بر ینم نیبر ا  لی دل یخودت اومد  یبا پاها -

  شدیو م  یکه سرد  ییچشما   یشدم تو رهیش برداشتم و با تمام نفرت خسمت   یقدم
 توشون خوند. 
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 شدم ی ازش متنفر م  شتری ب گرفتمی نگاهش م شتریکه ب هیثان هر

 جذابه کردمیکه فکر م ییصدا   یحت

 برام شده بود  ایدن یصدا   نیخراش تر  گوش

 که نفرت توش مشهود بود گفتم:  یبلند یضرب برگشتم سمتش و با صدا  با

 ی ری منو بگ یجلو  ییکه بخوا نمتیب ینم یعدد -

سرمو باال آوردم تا بتونم بهش نگاه کنم    سادمیشدم و رو به روش وا   کی بهش نزد یقدم
 و ادامه دادم:

 ... یسهل گهی تو که د ره،یبکنم و بگ خوامیکه م یکار  ینتونسته جلو  ی البته تا االنم کس -

 ر آورد و با پوزخند بهم نگاه کرد و لب زد: ت  نی پا سرشو

 .کنمیمن با برگه استعفا نامت موافقت نم  یول -

 برداشتم و  جلوش گرفتم و گفتم:   زی م یزدم و برگه رو از رو  یحرص لبخند

 گه؟ ید نهیمنظورت از موافقت ا -

 لبش بود...  یرو  یهنوز پوزخند محو  ینگاهم کرد، ول نهیبه س دست

 کردم  کردم و گفتم:   کهیت کهیلبخند برگه رو جلوش ت با

 ...ستیبرام مهم ن گه ینبودنت د  ای موافق بودن   ؟ینیبیم -

  یکه برا  ییجناب رستگار، تمام کارا  یاشغال تر  کردمیکه فکر م ی از اون دمیفهم االن
   ی خودت، ول ی شرکتت کردم ارزون

. در ادامه حرفم زارمینم انگ چسبونده میکه به پاک یپامو تو شرکت کس گهی د من
 وگفتم: لبام نشوندم  یرو  یپوزخند

 ! شهی نم دایتر پ یاز همون اولشم معلوم بود از خودت عوض -
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 متر هم جا به جا نشد از جفتش رد شدم.  یلیم مین یبا تنه محکم که حت و

 ------------- 

  ومد،یاومد داخل، اونم کالفه به نظر م   انیکه را  یصندل  ینشستم رو یبا کالفک -ایتان
 ...خواستیخوب م زیچ هیوضع دلم واقعا   نیخسته شده بودم از ا

 ! یزد ی خانم ا -

 بله؟  -

 حوصلتون سر نرفته؟ -

 راستش چرا... -

 ...   رونیب میایحال و هوا ب نی هم از ا میدور بزن هی  رون،یب میبر  نی خوایم -

 رون ی رم برم بمونده با پسر نامح نی مرگم بده هم خدا

 افکار خودم خندم گرفت  از 

 ندارم... یباشه، من که مشکل -

 --------- 

سبز رنگش که پر اشک شده بود    ی  لهیگذاشتم، مدام دوتا ت زیم  یرمق سرمو رو یب - ایار
  یداشت  ازشیمثال ن ا،ی لعنت بهت آر رفت،ی چشمام رژه م  یکه زدم بهش، جلو یبا حرف

 بهش... یکه زد  یخوب یلیخ یلیمخصوصا با اون س ،یگندشو در اورد  یزد

 ----- 

پارک   یتو  ان ی شده بود، با را کی تار بایحدودا ساعت هفت شب بود، هوا تقر  -ایتان
 بود... یبودن کنارش چقد حس قشنگ م،ینشسته بود 

 توجهمو جلب کرد  انیرا یکه صدا  مینشسته بود مکتین یرو 
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 !شمیناراحت م  یبزن ترو قران، نزن ایب ؟یکنینگام م  ینجوریا  مادر بزرگ؟ چرا هیچ -

 کرد یکه اونور نشسته بود بحث م یرزنی با پ داشت

 لب گفت و روشو کرد اونور  ریز   ی زیچ رزنیپ همون

 ...دیبکن یمعذرت خواه هیرستگار زشته حداقل   یآقا  -

 برگشت سمتش و گفت:  انیرا

 .. خوامیخب معذرت م یلیخ -

 برگشت و بر و بر نگاهش کرد  رزنهیپ

 با خنده گفت:  انیرا

 ... میآشنا ش شتریشمارتو بگو ب  میکرد یحاال که دوست ته،یخب پس سکوت عالمت رضا  -

 

 منم خندم گرفت که گفت:   د،یخند ریزنه ز  ریپ

 ؟ یبیب  یما ای  م یبخر کسی بچمون پوشک مولف یبرا  زمی خب عز -

 . انیافته دنبال را  یخواست ب از جاش بلند شد و با عصا یزنه عصبان ریپ

 زدیداد م دیدو یتو پارک م  کلی طور که با اون ه نی و هم  دیمثل فنر از جا پر  انیرا

 بزرگ  ری کب ریام اااای-

  یادرکن ینیحجت السالم خم   ای

 فعال شد   هویشده، اون چرا   اریته خ یشب افتیچرا ق  یزدیا  ،یییییزدیا

   ریجون، جلوشو بگ یزد یا
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مانتومو از بس چنگ زده بودم     یصندل  یحرف زدن هم نداشتم و رو  ینا  گهی که د من
 از خنده.... افتمیکه ن

باال بکشه حواسش   شویشلوار کل گل یوسط راه نفس کم آورد و خم شد تا پاچه   رزنهیپ
 باز شد  ۱۸۰و پاهاش    نیزم ی نبود سر خورد رو

   زدینشسته بود و چمن گاز م نیزم  یاز خنده روز   انیرا

 ان یعصاشو پرت کرد سمت را  رزنیپ

 بلند گفت:  یبا صدا انیرا

 داد  یخالق نهان و آشکار و جا خال ای -

اونم  کرد،یداشت اشغاالرو جارو م کیکه رمانت چارهی که عصا با شدت خورد تو سر رفتگر ب 
 شده عصا شوت شد تو سرش و  با سر رفت تو اشغاال  یتا بفهمه چ

 

 گفت:  یعصب  یبا صدا رزنیپ

 ازگل، حداقل از زنت خجالت بکش  -

 فکش وا مونده بود و با تعجب و خنده گفت:  ان یرا

کرده، من هم سن شما بودم چاه توالتو   شرفتیپ رزنای بابا جامعه پ نیازگل؟ ازگلللل؟ آفر  -
 ! نشستمی برعکس م

 م از خنده... حرفش بد تر پهن شد نی بلند شم که با ا مکتیاز رو ن خواستم

 و نشست.  کمیاومد نزد  انیاز اونجا رفت و را  خانمه

خنده و   ریزشت بود،  زدم ز  کمیبازم کارتون   یرستگار، ول یآقا  دمیخند یلیخ ،یوا  -
 ادامه دادم 
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 هم اررره؟  رزنی با پ ید اخه لعنت -

ها نگاه کرد   یخوراک  کی گذاشت به پالست شی که لپش چال گونه قشنگشو به نما دیخند
 و گفت: 

 م؟ یکن کاریچ نارویا -

 صداش زدم که اومد سمتم  کرد،یم یکه داشت باز  یافتاد به دختر بچه ا  چشمم

 ن؟ یداشت یبله با من کار-

 صفرام   سهیادبش تو ک انًا؟یاح ستین ری بچه ام نیاوووه، ا   -انیرا

 گفتم: دمویکش شی اقهوه   یبه موها یدست

 تو ..  یبرا   نایا  ایب زم،ی اره عز -

پاشو انداخت جلو پا دختره، و با مخ   انی لذت ازم گرفت و تشکر کرد، خواست بره که را با
 . نیخورد زم

 عمو؟ مراقب خودت باش  یشد  یچ یآخ -انیرا

 انداخت و فرار کرد... ینگاه انیها به را   یسکته ا  نیبچه ع دختر

 : گفتی به بچه ها م یه انیواقعا را  دمیکه ترک دمی خند نقدیراه ا  ی تو

 د؟ یشماره بدم پاره کن د یخوایم -

 از خنده...  کردمیمنم غش م و

 می بود نیماش  کی نزد

 ؟ یموافق  یبا بستن -

 نجا،یهم  ایبعد ب ر،ی هم برو بگمن قبلش برم دست به اب، شما   یاره به شدت، ول -
 ؟ ی اوک
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 گه؟ ی امر د -

 گم ی اومد م  ادمی  ست،یفعال ن -

کردم، گالب به  هیرفتم و خودمو خوب تخل ییو دور شد، سمت دستشو دی خند انیرا
کردم، اما    نهی به آ یسرمو باال آوردم و نگاه شستم،یداشتم دستامو م  نهی آ یروتون، جلو 

 ...دمیکش یبلند غیبود، ج سادهیکه پشت سرم وا  یبا کس

 

 بزنم که دهنمو گرفت  غیبلند تر ج خواستم

 دختر  ری ! آروم بگسسیه -

 دهنم بود با ابرو اشاره دادم که برداره  ی رو تشدس

 نزن، خب؟  غی ج یول  دارم،یبرم -

 تکون دادم   سرمو

 و با نفرت نگاهش کردم  دم یکش قینفس عم ه یبرداشت،   دستشو 

 تو  یهست یچه سگ جون -

 اره فرار کردم... -

 ؟ یمن بردار یکنم دست از سر زندگ کاریکاوه چ -

 زد و گفت:  ینیغمگ لبخند

 .یکن ی کار ستیوقته برداشتم، الزم ن یلیخ -

 ..... 

بد   یدلم گواه شدن،یها داشتن آب م  یبودم، بست ایبود معطل تان ی ا  قهیده دق - انیرا
 سی سطل اشغال انداختم و رفتم سمت سرو  یهارو تو  یاصال به درک، بست داد،یم
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به صدا دقت   شتریتوجهمو جلب کرد، ب یمرد  یخواستم کامال وارد شم که صدا  یبهداشت
نداره   یگرفتم که فعال خطر   میفرار کرده؟ تصم ورچط  یاون عوض یکردم، اره کاوه بود ول

 جلو نرم به حرفاشون گوش بدم...

 ؟ ی هست رم یچرا هرجا م گه، یکن دخب ولم  -ایتان

 : ادامه داد  ایتوجه به حرف تان  یب کاوه

 رون؟ یب ییا یباره باهاش م نیاول -

 سوال منو با سوال جواب نده   -

 اشارشو سمتم گرفت و گفت:   انگشت

 تو هم سوال منو درست جواب بده -

 که اره، به تو چه مربوط؟   میریگ -

 پر از غمشو بهم انداخت و لب زد:  نگاه

 ...پرسمی م مهمه که  یول ست،یبه من مربوط ن ، یگیاره، درست م -

 شهیکردم، االن نگران م  ری د قهی ده دق نیبب -

 شه؟ یمنگران  یک -

 ! گهید  انی را -

 من براش مهمه...  ینگران یعنی د، یدلم لرز  دم،یاسممو از زبونش شن یوقت   -انیرا

 ؟ ی دوسش دار - کاوه

 کاوه، بزار برم   فهممیحرفاتو نم یمعن-

 اره؟  یدوسش دار  ،یفهمی خوبم م ، یفهمیم -
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 ادم کش جواب پس بدم... یه تو نداره ب یلیدل -

 گفت:  دادیغم م یکه بو  یشد اما نگاهشو بهم دوخت، با لبخند یعصب

  هیهزاران هزار خاکه، به جون بابام که  ر یبود، االن ز  میزندگکه تموم به جون مامانم  -
 می تنها  یکه تو  ییقسم به تک تک اشک ها ست،ی بود و االن ن می قهرمان زندگ یزمان

  چکدومیرو مسموم نکردم، ه لدایمن  شد،یخالصه م لدای یمن تو  یکل زندگ ختم،یر
رو   لدایکه   یباهام موند، کس می به خاطر تنها لدای ومد،یرستگارا خوششون از من نم
 ...دمیتو غذاش و من بعد مرگش فهم خت یکه ر ییکشت، خودش بود، با قرصا 

  ینداد، بغض شکست و در حالادامه حرفشو بزنه که اشکاش مجال ادامه دادن   خواست
 گفت:   دیلرز یکه صداش م

 من نبود  شیاون دلش پ  یبا تمام وجود، ول خواستمش یمن م -

 خودش اشاره کرد و با داد گفت: یسر تا پا  به

 زنن؟ ی خب چراااا؟ چرا همه منو پس م -

 کردم که ازم متنفرن؟  کارشونیمگه چ ؟ی پدر مادر ندارم؟ چون تنهام؟ به چه حق چون 

 داد،یسر خوردم، بغض گلومو فشار م نیزم ینداشتن و رو ستادنی پاهام طاغت ا -انیرا
 بهم وصل کردن... یولت  ستی داد، انگار برق دو  ا یکه تان یتار شده بود، اما با جواب دمید

 که رنگ غم داشت گفت:   یاشکاشو با پشت دستش پاک کرد و با لبخند  کاوه

که حالتو خراب کنم، خواستم بپرسم که دوستش   ومدمیولش کن، ن  خب خب، اصال -
 ؟ یدار

 کردم، و آروم لب زدم:  نگاهش

 خب، آ، آره -

 طرفه نبوده، اونم منو، منو دوست داره... هیحسم  یعنی  د،یکوبیقرار م یقلبم ب  -انیرا



 جدال 

279 
 

 ! کشونینمونم و برم نزد نجایا  نیاز ا  شتریدارم ب حیترج

   دیپر  من رنگش دن یبا د  ایتان

 .. ستین یزیبخدا چ دمیم  حیرستگار، ت توض یعه، آ آقا  -

 ساکت باش لطفا.  -

 سالم  - کاوه

 بهش انداختم و گفتم:  نمو یغمگ نگاه

ازت متنفر بشم؟ چرا   نقد یا یچرا گذاشت  ؟یمنو نکشت  یلدا یتو   یعنینگو،  یچیتوهم ه -
 چراااا؟  یلعنت

 تعجب کرد و گفت:  کاوه

 ؟ یبود  سادهی فال گوش وا -

 به خودم مربوطه  -

  نیزم شاالی شتتت خدا منو مرگ بده، ا ده،یحرف منم شن یعنیخاک تو سرم  یوا   -ایتان
 وا کنه من برم تو... االن دهن  نیهم

  ایکه تان ی دیالبد شن ،یدیمنو شن  یپس اگه حرفا میخب بگذر ،یدیاره درست شن - کاوه
 گفت و بهش اشاره کرد  یهم چ

 کردم که از خجالت قرمز شده بود  ای نگاه به تان هی

 ! دمینشن یاگه ید زینه چ -

 خب بازم بهتر  یشد، ول یبادم خال دم،یکش  یقیسرمو باال آوردم و نفس عم  -ایتان

 !نمیرو بب ایبار اومدم تان نیآخر یبه هر حال، برا - کاوه

 بار؟  نیآخر -
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 کانادا   رمی م اره، امشب پرواز دارم، -

 زد و ادامه داد:  یتلخ لبخند

 برگردم!  ستی هم قرار ن گهید -

 انداخت و گفت: انی به منو را یسرشو تکون داد، کاوه نگاه  انیرا

 ن یخوشبخت بش د،یا یبه هم م -

 لبش نشست و گفت: یرو  یمحو لبخند  انیقرمز شدم، اما را  باز 

 ممنون! -

 و گفت:  سادیچند قدم به سمتم برداشت و رو به روم وا   کاوه

 .ا ی تان رمیمیم افته،  یبرات ب  یاگه اتفاق -

حرکت    هی  یو تو  ستادیا  ایکنار تان  شد،یم  تیبود اذ کی نزد ایکاوه به تان نکهیاز ا  انیرا
 گرفت و گفت:  ارویگرم تان یدستا  یفور

 ! افتهیبراش ب یاتفاق  زارمینم رمم ینگران نباش، اگه بم-

 ... دی کش شیجمله پر مفهوم و آغشته به احساس بدنمو به آت ن یچقدر قشنگ، ا  و

 تر کرد!  قرار  یقرارمو ب یو قلب ب 

 گفت:  یقفل شدمون انداخت و با لبخند محزون  یبه دست ها  ینگاه کاوه

 ! یکن دایداره پ اقتتویرو که ل یکس یحالم تونست خوش  -

 خدانگه دارتون... رم،ی م گهی د من

 و گفتم:   اوردیبا غم گفت، دل المصبم طاغت ن خداحافظشو 

 ...! یتوهم موفق و خوشبخت بش  دوارمیام -
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 انداخت... انیپر از حرف به را   یلبخندشو به صورتم زد و نگاه  نیآخر

 چشمام محو شد یاز جلو هیچند ثان یبرا و

 یکنم واسه  تشی اذ  کمیخواستم دادم و دستشو ول کردم،  رونینفسمو پر صدا ب -انیرا
نگاه ممکن نگاهش کردم در عوض نگاه اون پر از حرف نگفته و    ن یبا سرد تر نیهم

 بودم...  شیعسل یدوتا گو  نیمحبت، آخ که من چقدر محتاج ا 

 گفتم:  یلحن سرد  با

 منتظرم ... ن،ی ماشتو  رمیمن م -

 بودم...  دهیردشو ند نگاه س نیتاحاال ا  د،ی با نگاه سردش عقل از سرم پر  -ایتان

رفتم و   نیعجب بابا، سمت ماش کنه؟یم ینجوریگفتم، چرا ا  یمن چ  دهیکه نفهم نیا
کرد، اهنگ مورد عالقم   ادیظبتو ز   یسوار شدم، بدون نگاه کردن به من راه افتاد و صدا

 بود:

 دل... نیعاشق شده ا  ا،یدر  ایدر ای)در

 نم ساحل... ی بو ایدر ا یدر ایدر

 بارد یتو، باران که م ینیتر بایز 

 بگو قلبت، حال مرا دارد(  جانا

 ؟ یر یم  یکجا دار -ایتان

 توجه به حرفم گفت: یب

 شد؟  داشی کاوه از کجا پ  نیا-

 اول من سوال کردم... -

 نداره.. یقانون اول و دوم معن   تیموقع  نیتو ا -
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 ؟ یبود سادهی فال گوش وا یاومدم پشت سرم بود، تو از ک رونیکه ب  ییاز دستشو -

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه

 ! یاز همون موقع که عالقتو نسبت به من بهش گفت -

بر   طونشینگاهم به نگاه ش دم،یکه گفت نشن نی زد، ا خی لحظه خون تو رگام   هی هننن؟
 خورد کرد 

 شد...  زیچ ،یدونیخب م زه،یِا، چ-

 شد؟  زیچ -

 .. ی کنیکه فکر م یزیاون چ نیخب نه بب -

 ایبحثو عوض نکن تان-

 دم یکش یقیاسمم از زبونش اوج گرفت و نفس عم دنیقلبم با شن ضربان 

 ؟ یدوستم دار  یکه گفت شنوهیمن گوش هام اشتباه م یعنی -

  یعنیگوشه ترمز کرد، شت  ه ی  انی انداختم که را  نی سرمو پا گه،ید ار یبه روم ن یلعنت  اه
  ن،یتوالت و ماش تو ما   کننیمردم تو باغ و کافه به هم ابراز عالقه م شه،ی نم نیگوه تر از ا 

 ؟ یتا ک ضیتبع

 به من نگاه کن...  ایتان -

که با دستاش  چونمو باال آورد و با برخورد   رون،ی بودم االن وقته که قلبم بزنه ب مطمعن
 ..  دمیخجالت کش  مردونش به پوست صورتم  یدستا 

 

هاش بزار ابراز تو چشم  چت شده تو دختر، آروم زل بزن ایخودمو گم کرده بودم، تان - ایتان
 عالقه بکنه!
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فرمون   یو رو  دمیدستم به پوست نرم صورتش خورد،، دستمو پس کش یوقت  -انیرا
 لب گفتم:  ری گذاشتم و ز 

 از کجا شروع شد!  دونمینم -

 ده بود که ادامه دادم: ش رهیبهت زده بهم خ ایتان

  یتا شما ب گفتمی هم بود م  یخنده دار زیاگه چ  یگفت ایکه به آر یاز اون موقع   دیشا -
 که؟  ادتهی همون روز اول؛  د،یبهره نمون

 آروم تکون دادم  لبم اومد و سرمو  یرو  یلبخند

 و ادامه داد:   دی کش یقیعم نفس

 از جسارتت خوشم اومد.  -

 زد   شدیو دل من آب م  افتادی ادامه حرفش از اون لبخندا که لپش چال م در

  ،یذوق کرد  ی دیکارتو د  ز ی هم اون موقع که تا م دیشا  ای کم کم شروع شروع شد؛  -
 بهم انداخت و گفت:  ینگاه

  دم یبه خودم اومدم، د یوقت ا،یذهنم شده بود تان   ایفکرم شد تان ،یکرد  ری افکارمو درگ -
تفاوتت که پشتش پر از   یاون چهره ب اس،یوجود نداره و همش تان یانیرا  گهید

  دنیکه تورو دزد  یزمان یول مه،ی گر  نی آخر هیگر   نیشد گفتم ا خاهرم فوت  یزمان ه،یمهربون
 بودم... هکه سخت در اشتبا  دمیفهم

 که من... دی رستا هم فهم ،یحت

 عاشق شدم!  من

 که...  یدختر عاشق

 کرد و ادامه داد: یمکث
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 االن کنارمه! که  یدختر

 آب دهنمو قورت دادم و بهش نگاه کردم  یحرف آخرش کپ کردم، به سخت با

 نگاهشو ازم گرفت  دی لرزونم رو که د  نگاه

   لرزهیدلم م کنمیاالنم که نگاهش م  یحت-

 اونم منو دوست داره   دمیفهم ایتازگ

 ا؟ یتان اره

  ستمشخوا یبه هم فشار دادم، م چشمامو

   خواستمی م  شویبودنشو، همه چ یرتیهاشو، خنده هاشو، غ یمهربون

 کردم و گفتم: نگاهش

 تو بگم! یبخوام جلو   مویجمله زندگ نیتر یکه پر معن کردمیوقت فکر نم  چیه -

 کرده، عاشق تره...! دایپ انی که زود تر حسش جر  یقلب خورن،یدو قلب بهم گره م یوقت

 شد و گفت:  انی نما ان یرا  یلب ها   یرو یی نما دندون  لبخند

 االن بله رو گرفتم؟ -

روشن کرد و   نویو با شوق ماش  دیخند  انی و آروم چشمامو باز و بسته کردم، را  دمیخند
  دیچ یتهران  پ یکوچه ها  یتو  نیماش کیچرخش الست  یصدا 

 

 کل:  یدانا

 شدن بودن  یط  یسخت در پ روزها
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با   انیمادر را ان،یو را   ایتان ی چرخش، دو هفته بعد از ماجراعقربه ها سخت مشغول  و
 . رنی م ای تان یبه خواستگار یزد ی کسب اجازه از خانواده ا

داد و رستا بعد از خارج شدن از شک،  حیرستا توض یاتفاق افتاده رو برا ی کل ماجرا ایتان
  غیج یطور که صدا نیهم گهی بغل هم د یگرفت و تو  ا یآغوش خواهرانشو به سمت تان

 ...  زدنیحرف م  یشون خونه رو برداشته بود از هر درشوق  یو اشک ها

  نیداشتن و با ا تی میخانواده ها از قبل صم شرفت،یپ یبه خوب ایتان یخاستگار مراسم
 تر شده بود... یمیشون صم اتفاق جمع 

  میفرانسه رو با کمک ت یدی تابان تا یالملل نی گذشت، شرکت ب یها به سرعت م  روزا
 شرکت، به دست اورد...

با حضور   ا یو تان انیرا  ینامزد  کی مراسم کوچ  شونی ماه بعد از مراسم خاستگار دو
و   انیمعذب نبودن را  یبرا  یت یمحرم غهیشکل گرفت و ص یاصل  کیدرجه   یخانواده ها 

 خونده شد. نشونیب ایتان

نکرد، چون خودش هم بو   یتعجب یلیخ د،یرو شن انی را یکه خبر خاستگار یوقت  ایاما آر  و
وقت ها   یو بعض دیاغوشش کش  یرو برادرانه تو انیهست، و را   ییبرده بود که خبرا

فقط   انیرا  اکشن یخب ر  یول  کردیم ان ی در مورد ازدواجش با را ی زی ر  یها  طنتیش
 ...کردی پر م روخونه  یبود که فضا  ییقهقه ها  یصدا 

حضور    انی را یمراسم نامزد یاومده  بود نتونست که تو  شیپ ای آر یکه برا  یسفر کار اما
حتما جبران   شی عقد و عروس یقول داد برا   ایآر یول زدیغر م یلیخ  انی داشته باشه، را

 کنه. 

نبود که   یکس  گهیچون د دی نداشت، شا  ایآر  یرو برا یقبل تیشرکت اون جذاب گهید اما
  دیاز شا یل یکل کنه و خنبود که باهاش کل  یکس  دی باهاش لج کنه شا قهی دم به دق ایآر

 . شدیکه جوابش تنها به رستا ختم م گهید ی ها
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بر   رانی به ا ای پدربزرگ آر گهی ماه د  کی و فقط   گذرهیم  ایو تان انیرا  یماه از نامزد  سه
  ی وسط تموم پل ها نینداشت، اما ا  یوقت شد،ی دست به کار م  دیبا ایآر گشت،ی م

 رستا امکان داشت قبول کنه؟  یبه لجباز  ی پشت سرش رو خراب کرده بود، دختر

 بزرگ انجام بده؟  سکی ر هی ش ی زندگ یقبول کنه که رو دیچرا با   اصال

 .... نکهیافتاد که به کل تموم معادالتش رو به هم زد، تا ا  یروز ها اتفاق نیاز ا   یکی اما

 منم ؟  نی هامو آروم باز کردم، جااااان؟ اچشم  شگر،یبا تموم گفتن آرا -ایتان

چهرمو باز تر نشون   یلیصورتم بود خ  یکه رو یتی ال شی آرا ان،یکوفتت بشه را  اوف،
که   یو خط چشم یو نارنج  ی از رنگ آجر یمخلوط  هیرنگ و سا یرژ لب کالباس  دادیم

موهام که   یدستمو دور چند تار فر شده  ذاشت،ی م ش یبه نما شتریب مو یعسل یها چشم
 شده بودن... باحال یلی خ چوندمیبودن پ ختهیر میشونیپ یرو

نتونه تحمل کنه و همراه   یهزار اهلل و اکبر دخترم، فکر کنم داماد تا اخر عروس -شگریآرا
 خنده ر یاونجا بودن زدن ز  که  گهی و چند تا خانم د  شگریآرا اریدست

واال بخدا فکر کرده عروس عصاب داره تا همونجا پاشنه کفشمو   کنهیدوماد غلط م  مرگ،
 بکنم تو پانکراسش 

 زم ی دوماد اومد عز-

  ره یبره لباسشو بگ خواستیحرفش ناخودآگاه ضربان قلبم اوج گرفت، رستا  م نی ا با
و وارد سالن   دمیشنلمو پوش  شگریآرا  اریبا کمک دست اد،ی باهام ب نتونست نیواسه هم

 بگذرونه... ری بردار، خدا خودش به خ لمیو با لشکر ف  دمیو د  انیشدم را 

لب آهسته    ریقشنگ شده بود، ز  یلیخ یکت و شلوار مشک بهش انداختم تو اون  ینگاه
 اومد جلو... گفتن که   یزیچ  هی انیگوش را  ری بردار ز  لمیاش رفتم، فقربون صدقه 

خودت کمک کن بتونم جلو   ای خدا کرد ی با ماه نم یفرق چیه د،یاون لباس سف تو  -انیرا
هر قدم که   ،ییچه کار طاغت فرسا زدم،یو شنلشو باال م  رفتمی جلو م  دی با رم،یخودمو بگ
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  یو آروم شنلشو باال زدم، لبخند  دمیبهش رس شدیم  شتریتپش قلبم ب شدمی تر م کی نزد
 :مبه صورتش دزدم و آروم گفت

  شون یکار داشتم ا  یزدیدادن من با خانم ا لی تحو یفکر کنم عروسو اشتباه دیببخش -
سرشو باال   ت یواقعا، با عصبان برمیم یپ شی خوشگل نبودن، االن دارم به معجزه آرا نقد یا

  رینشوندم آروم شد ز  شیشونیپ یکه رو   یبا بوسه گرم یبزنه ول یآورد و خواست حرف 
 لب گفتم: 

 کردن بنده رو داره امشب!  وونهیخانم قصد د ایتان -

دلم راه انداخته بودن و با لبخند به  یتو  یحرفش انگار کارخونه قند ساز  نی با ا -ایتان
 ..دادمیگوش م  کردیکه م یعاشقانه ا  ینجوا ها 

 اش گرفت و مردونه  ی دستا یتو دستمو

 . میو سوار شد  م یرفت نیماش سمت 

  یکه رانندگ نطوریپخش شد و هم یکرد و اهنگ عاشقانه شاد  ادیضبتو ز  یصدا   انیرا
 : گفتیو با خنده م زدیبشکن هم م  کردی م

 عروس چقد انتره، دوماد از اون بدتره  -

و اون جا هم بعد از چند تا عکس عاشقانه   میباغ شد کی بود، نزد  دهی امونم رو بر خنده
 سمت تاالر.  میداد که بر  تی بردار رضا لمیمختلف ف ی ژست ها ی تو

آزاد افتاده   شیکه تا کمر تنگ بود و بق یا ره یت یشدم به لباس آب  رهیخ نهی آ یتو  - رستا
 و دنباله داشت... دیرسیبود تا مچ پاهام م 

که  میکرده بود، و خط چشم مشک نجایبا پوست صورتم ا یجالب بیترک  میقرمز مخمل رژ
هام رفت و ناخودآگاه با دستم  سمت گونه  نگاهم داد،ی هامو جداب تر نشون مچشم

که بهم زد افتادم، چشمامو بستم   یلیس ادی محکم فشارش دادم، دردم گرفته بود و بازم 
 کردم چهرشو تجسم کنم!  یو سع
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 ... یعنی

 اد؟ یاونم امشب م  یعنی

 چرا، دلم تنگ شده بود!  دروغ

 ...دمشیوقته که ند  یلیکل کل هامون، خ یبرا 

 نرو رو عصابم...  انیمینگفته عظ شیعصب  یوقته که با صدا یلیخ

به اخم   لیتبد  نیر یخنده ش نی ناخودآگاه ا  یلبم اومد ول  یرو یحرف لبخند محو  نی ا با
 شد. یتلخ

 وقت!  چیببخشمش، ه تونمینم

 ... یول اد،ی ازش متنفر باشم، ازش بدم ب  لی به هزارتا دل دیبا

 : دمیلب غر ر یمشت کردم و ز  دستامو 

 چراا؟  ید چرا لعنت ستم؟ی چرا ازت متنفر ن  اد؟یچراا؟ چرا بدم ازت نم -

الزم   یها لهیکنار اومدم بعد از جمع کردن وس نهیآئ یفکارم، کالفه از جلو  شدم از  خسته
 بودن رفتم... سادهیمنتظر من وا   نایشالمو سرم کردم و سمت سالن که مامان ا 

 ...... 

 

موهام فرو کردم و باال   یالمرتب کردم و پنجه هامو البه نهی آ یکُتمو جلو  قهی  -ایآر
 دادم...

 امو جلب کرد توجه  ری ام یصدا 

 وقت شوهر دادنته! گهیهزار اهلل و اکبر د-

 سمتش و گفتم:  دمیاخم چرخ با
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 چطور شدم؟  -

 و گفت: دیچرخ دورم

 شه یبهتر م یل یخ یبردار تویشونیمنتها اون اخم وسط پ  ،یکه شد  یعال -

 گفتم:  زدمی گردن و مچ دستام م ریکه عطرمو به ز  رنطویهم

 راحتم! یطور نیهم -

 ادااا یطرفت نم یکس یاخم کن-

 اد؟ ی! بعدشم مگه قراره بکنمیکه اخم م نهیواسه هم -

 طرفش وگرنه تمام نقشه هات به فناس...  یبر دیالبته تو با  اد؛یبعله که م-

 و تماشا کن!  نیکنم امشب، فقط بش کاری چ دونمیخودم م-

   ؟ی کن کاریقراره چ نمیخب بفرما بب -

 ماهم بگو   به

 حدس بزنن!  توی کارات گنگ باشه، تا نتونن قدم بعد دیبا  شهینشد، هم گه،ید نه د -

 و گفت:  دیبه کتش کش یدست ری ام

 من چطور شدم؟  -

 گفتم: یخند کج شین با

 گار...امشب آمبوالنس کشونه با برادران رست -

 ...میهوا رفت و سمت در خونه حرکت کرد   یرو ریام قهقه

---------‐---------- 
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پنج نفره بود و مامانم کنارم نشسته بود باغ تاالر بود و   زه ینشستم، م یصندل یرو  - رستا
معلوم نباشه، هنوز   ادیبازِ کمرم ز  ی که قسمت ها دم یلباسم پوش  یرو ی مختلط کت کوتاه

  یام رو لخت شده  ی گردنم انداختم، موها یشالمو رو  نیبودن واسه هم ومدهیمردا هم ن
 با دستم مرتبشون کردم  ختیر میشونیپ

 ؟ یجون در چه حال یشهر -

 خونه اسپند برات دود کنم مادر   میباشه رفت ادمی -

 ره ی همش ستمایهم ن یاش دهن سوز  ن یاوه، حاال همچن -

شوهرش    ی خانم نیبه ا  ریبگ ادیبچم   ایاز تان زنمتا،یرو شروع کرد، رستا م یز التبا ن یا -
 ...گهی رفت، وقتشه توهم د میداد

 سالم!  -

  یک نایبود ا ایکاره موند و برگشت، عه مامان آر مهیحرف مامانم ن یخانم سالم   یصدا با
 ...دنیرس

 با خنده بلند شد و بغلش کرد  مامانم

 گلم؟  یستیخانم، چه خبراا، ن یسالم مهر -

 داشتم؟  قیرف  هیمن  یگی تو اصال م ستم؟ یوا، من ن -

 و بعد روشو کرد سمت من و گفت:  دنیخند

 دخترم؟  یخوب -

 ن؟ ی ممنون شما خوب -

   میکش یفعال نفس م ،یهع -

 و گفت:   دیخند مامانم
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 بود.. ینجوریا م یداره، مجرد هم که بود وش یماشاهلل هنوز شوخ طبع  یمهر-

 قهیو از گذشته حرف بزنن، به ناچار بعد چند دق   ننیبود تا بش ی حرف کاف نی هم و
 کجا موندن؟  انیو را   ایتان  نیباز کردم و مشغول ور رفتن باهاش شدم، اه ا مویگوش

 نشست.... نجایمامان چرا ا -

 حبس شد... نفسم

 صداش بعد از مدت ها ....  دنیشن با

 زد!  خی تو رگام   خون

 جذابش قفل شد... یچشما  ی نا خودآگاه سرم باال اومد و نگاهم تو  

 

 شکه شدم....  -ایآر

 ! دیدهنم ماس یتو   حرف

 ن؟ یا

 ما؟  ز یسر م نجا،یا

 ...دیکرده بود چرخ جادیا  یرینظی جلوه ب لب سرخش که  ینگاهم رو  ناخودآگاه 

ابروم باال رفت   یتا  هیکه کرده بود   یهمه افراط نی خوشگل کرده بود، متعجب از ا  یادیز 
 و بازم به چشماش نگا کردم 

 ...دینگاهشو دزد عیشد سر   رهیچشمام که خ به

 ...رهیگی همه مدت بازم نگاهشو م  نیبعد ا ی از کارش دستام مشت شد، لعنت یعصب

 شده پسرم؟  یچ -
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 توجه بهش برگشتم سمت مامانم و گفتم:  یبردم و ب بمیج یتو دستمو

 زن عمو ...  شیپ یفکر کردم رفت ینشست نجایتعجب کردم ا ،یچیه -

 به منو رستا انداخت و گفت:  یمرموز   نگاه

 ... نمیرستا جون و شهرزاد بش شی نه اومدم پ -

 ...رمیپس من م یاوک -

کامال   میا حرف مامانم خوشحالاما ب  دم،یبره کش خوادیم  نکهیبابت ا  ی قی نفس عم - رستا
 نابود شد 

 ...دینیبش ریتو و ام میهم جا دار  یهست، اندازه کاف یصندل نجایجان ا ایآر -

   ن یبهتر از ا یاره اره، چ -ری ام

 و من درست مقابل رستا.  یصندل   یرو  میکرد و دوتامون نشست کیسالم عل   ریبا ام رستا

 آهسته در گوشم گفت:  ری ام

 !کنهینگاهتم نم یاز دستت شکاره، حت یلیخ-

 لبم جا خوش کرد و گفتم: یرو  یپوزخند

 منو ظاهرا، فقط تماشا کن!  ینشناخت-

 یفیخف  غیتوجهم سمت در باغ  جلب شد، رستا ناخودآگاه با ج نی بوق ماش یصدا با
 گفت:

 عههه، اومدن اومدن  -

 لبم اومد   ی رو  اشذوق بچگونه  ن یاز ا یکج لبخند
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  ینشوندم و از رو  میشونیپ یرو  یظیمتوجه لبخندش شدم و در جوابش اخم غل - رستا
شالم از دور گردنم افتاده و    نکهیتوجه به ا یذوق داشتم که ب نقدری بلند شدم ا  یصندل

 بود سمت در رفتم انی کمرم و موهام کامال نما

 بلند شد.  یصندل  یاز رو  - ایار

جذاب تر شده   رهیاون لباس ت  یکه تو  فش یشد به اندام ظر رهیمن خ یفقط چشما  و
شد نگاهمو از  زونیکه از پشت بهم آو یدختر  غیج یکه با صدا  دی نکش یبود، اما طول

 ..   هویبرگشتم و   یروش برداشتم و عصب

 

  یکه با شوق و اسپند دمیو رستا رو د  دیچرخ تی جمع نینگاهم ب م،ی وارد باغ شد   -انیرا
برام   ی پر شور و شوقش زدم، کس یبه چشما  ی لبخند  ومدی که دستش بود سمتمون م

 . کردیکمکم م تونستی که م ییحکم خواهرو داشت و تا جا

 دست تکون داد دنشیبا د  ایتان

 .زمیباش عز نی سنگ کمی  یمثال عروس  ایتان -

 خب به تو چه قربونت؟  -

 . یگیبانو، شما درست م یچیه -

 محکم گرفتم و گفتم:  دستشو 

 م یزنده عروج و خروج کن تیجمع نیخداکنه از ب-

 نداره  یبابا کار میر یم -

 گرفته بود گفت:  طنتی که رنگ ش یلحن با

 نداره...  یاونم کار م،یر ی تا شبم م قا،یدق -
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 گاز گرفت و گفت:   لبشو

 ! اااااانیرا-

 گفتم:   آروم

 ازما... کارو جلو بند یکنیمجبورم م  یزنی صدام م ینجوریا-

شدم، سکوت و   یحرص گهی طرف د هیلبم کش اومده بود  و از  یرو  یلبخند  یطرف از 
  تیجمع  کی و نزد دیمحکم تر دستمو فشار داد و مردونه خند  انمیدادم، را  حیترج
 ...میشد

 گفت:  غیتر شد و با ج  کینزد  رستا

 سالاااااااام -

 هم بلند تر از رستا جوابشو داد... ایتان

   دمیو کنار کش دم یبردار گرخ لمیف غی بغل هم که با ج می بپر میخواست - رستا

 ! شهیعروس  خراب م شی کنار لطفا آرا ایخانمم ب -

 خانم شما شدم؟  یخانم محترم من ک  -

 بشه شهی خراب م ششی دارم برات آرا ینزد، اوک یو حرف دیخند

 و نا محسوس بهش چشمک زدم    ایت رفتم سمت تانو با متان  لکسیر یلیخ

 جان مبارک باشه انشاهلل هزاران سال... ایتان -

   ای بغل تان دمیپر  عی بردار کردم که حواسش پرت شد ک سر لمیبه ف ینگاه

لبو   نیع افش ی بردار ق لمیف دنیکه اطرافمون از بودن خند  ییزد و کسا یقهقه بلند انیرا
 شده بود  
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عروس و   گاهی سمت جا انیگفتن به را  کی و تبر  یبعد از ماچ و بوس تف مال خالصه
اخمام رفت توهم   دمیکه د یزیخودمون، اما با چ زی دوماد رفتن و من برگشتم سر م

دستشو به بازو   ینشسته بود و با ناز  خرک ای جفت آر دمشیهمون دختره که تو شرکت د 
 داد ی بود اما داشت به حرفاش گوش م اشابروه ن یب یاخم محو ایآر  کشوند،یم  ایآر ی ها

نور   ی جذابش که حاال تو یبا چشما  ای قدم برداشتم، با اومدن من آر  زیسمت م محکم
 گفت:  دایانداخت و ش بهم  یداشت نگاه یجلوه خاص

 ... زویم  یاشتباه اومد گرم یج -

 نشستم و گفتم:  زیم  یرو لکسیر

 !ییاشتباه اومده تو زوی که م یاتفاقا کس -

 گفت:  غو یج غیج یصدا با

 تو شرکتت؟  سیهمون دختره ن نی ا  ایآر  ؟یییچ -

  یتونی چهارتا حروف برات سخته م نی دختره اسم داره اسمشم رستاس اگه هضم ا -
 !ی صدام کن  انیمیعظ

 صورت قرمز بهم نگاه کرد  با

 َهستشم تف کن!  ؟یجوووون خورد  نوش

 ! تیشخص یو ب یشعور یب یلیخ -

 و قلبم   دیدهنم ماس یگفت تو ایکه آر ی زیجوابشو بدم اما حرفم با چ خواستم

 ضربان شد .. یب هیکه زد واسه چند ثان یحرف از 

 همراِه منه! یرستا جان امشب تو مهمون -

 گفت:  یعصب  یبا پوزخند دایش
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 ؟ یکارات به فکر آقاجون هم هست  نیبا ا -

 تو نگران نباش.  -

  یگفته با خونسرد  یجور نی واسه دک کردن دختره ا   دونستمیافتادمو جم کردم، م فک
 گفت:  دایکنم که ش عشیضا  خواستمی بهش نگاه کردم م

 .یباش قهیسل  یب نقدیا  کردمیدرضمن فکر نم  د،ید  میهه، خواه -

 به سر تا پام انداخت.  یز یتمسخر آم یبعد به من اشاره کرد و نگاه و

 که بگم...   یمهم نبود هر چ  دادمیجوابشو م د یشد با  زیلبر  صبرم

رو مز مزه کردم   زیم  یرو یدنی شده بودم نوش رهیطور که بهش خ  نیهم   یآروم یصدا با
 و گفتم: 

 لحاظ باهات موافقم!  ن یاره، از ا -

 ادامه دادم:  یکج  ی تا ابروشو باال رفت که با لبخند هی

من به سر   نباریا نه،یکنارش بش یسر تا پا عمل هی   دادینبود اجازه نم قه ی سل یاخه اگه ب -
 تا پاش اشاره کردم و گفتم: 

 که؟  یمنظورمو متوجه ا -

  ایبزنه اما نگاهش به اخم وحشتناک آر  یکاسه خون شد و لباشو باز کرد تا حرف چشماش
فاصله   ز یم برداشت و با عجله از  شویمجلس فی ک عی افتاد فکر کنم سکته رو زد چون سر 

 گرفت...

 ... کردی انداختم که مرموز به دور و ورش نگاه م  ایبه آر ییبلند شد نگاه گذرا  ریام قهقه

و از جاش بلند شد،  دیزدم که فهم ر یام یبه پا  زی م ری حواس رستا که پرت شد از ز   -ایآر
 فاصله گرفت.  زی از م یکوتاه یمثال تلفنش زنگ خورده و با عذر خواه 
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 بود!  ید حرکت بع  نوبت

( انداختم و چشمامو به عالمت شروع باز و بسته کردم  م ی ) پسر دااری به سام ینگاه
 ما اومد. زی زد و از جاش بلند شد و سمت م یچشمک  دیمنظورمو که فهم

 هام فشار دادم.  قهیشق  یو چشمامو بستم و انگشتامو رو  دمی کش یقیعم نفس

 شروع شد...! یباز 

 لبم اومد..  یرو  یپوزخند

 !زنمیبهمش م  ای  برمیم  ای  شد،یشروع م دم یبا

 

 

و لب و    یطوس یداشت چشما  یسرمو باال آوردم چهره قشنگ یپسر  یبا صدا  - رستا
شدن متنفر بودم دستشو سمتم گرفت و   رهیبدون نقص، نگاهش  بد نبود اما از خ ینیب

 گفت:

 بانو؟  نی د یدور رقص و به بنده م هیافتخار  -

 قفل کرد، واااات؟   مغزم

 گفتم: یو با لبخند تظاهر  دیدستش و صورتش چرخ نیب نگاهم

 ! ستی خوب ن ادیمتاسفم من رقصم ز  -

 بهش انداختم و گفتم:  ینگاه -ایآر

 ار؟ یسام  یدار یکار -

 برگشت سمتم و گفت:  یجد یلیخ

 دادم! شنهادیکه پ ینیبیم -
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 تا ابروم و باال دادم و گفتم: هی

 همراه منه امشب!  شون یا  یول ،یاوک -

همراه   یاالنه که جفت پا برم تو معدش پسره نفهم ازگل ه   طونیلعنت خدا به ش - رستا
 منه همراه منه، گمشو بابا...

 من منتظرم!   ومدیاگه باهات ن یاوک -

 رو کرد سمت من و گفت:  بعد

 بانو!  مونمیمنتظر م -

 زدم و سرمو تکون دادم  یورکز  لبخند

 سر جاش اما بازم نگاه منتظرش به من بود.  برگشت 

خوش فرمش گرفت و   یانگشتا   یال به ال یخاص ژیرو با پرست زیم   یرو یدنینوش ایآر
 گفت:   کردیکه مز مزه م یطور نیهم

 حرفهاست!   نیاز ا کنه تر  -

داشتم رو   قای متنفر بود و منم دق یمحل یاز ب د،یکش  یقیندادم که نفس عم جوابشو
   رفتمیمخش راه م

 !یرو من حساب کن یتونیم  ییاگه بخوا -

 شما...  یکه رو  ست ین یاز ین-

 لب بازم گفت منتظرم ... ریحرفم نگاهم به اون پسره افتاد و ز   نیماب

به روم زد و   یخند شین د،ی رس اری رد نگاهمو دنبال کرد و به سام دی که سکوتم و د  ایآر
 ت:گف

 !  دمیکمک نم شنهادیپ لیدلیب -
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 زدم و گفتم: یپوزخند ای پسره روبه آر رهیخ  ینگاه ها  از  کالفه

 ه؟ یچ شنهادتیخب پ -

 قفل کرد و گفت:  زی م یرو  دستشو 

 ! کنمیتکرار نم اصوال حرفمو دوبار -

 کنم؟  یمثل خودت نقش باز   ستمیمنم بلد ن  یفکر کرد خواد،یم  یچ دونستمیم

 ! دید  میخواه

 هم بلند شد  ایجام بلند شدم و آر از 

که نگاهش   یاون پسره و از طرف  یوجه از طرف  چینداشتم باهاش برقصم به ه دوست
 نبود ...  یهر کس  ایخب آر یبود ول  ز یتمسخر آم

 که  یابهت مرد  دادیراه رفتن کنارش حس ابهت و بهم م م،یرفتیبه شونه هم راه م شونه
 ...زیجذاب بود همه چ زشیهمه چ

هم دورشون    گهیو چند تا زوج د دنیرقصی داشتن م انی و را ا یتان مید یسالن که رس سطو
جذابش رو بهم دوخت، هول شدم واسه   یو چشما  سادیرو به روم وا  ای و گرفته بودن آر

  عی حرکت سر  هیدستشو دور  کمرم حلقه کرد و تو   ا یآر امیلحظه تا خواستم به خودم ب هی
  نیتر کی کرد، منو سمت خودش کشوند و بدنمون با کوچ  شتریکمرم ب یفشار دستاشو رو 
 ! دیفاصله بهم چسب

 حس کردم!  ش یعظالن نهیبدنمو به قفسه س برخورد

   دیکوبیقرار خودشو م  یوسط تنها قلبم ب  نیا  و

 

تا آروم بشم اما    دمیکش یقیدهنمو که حاال خشک شده بود قورت دادم و نفس عم  آب
 هام شد.  هیوارد ر رهنش یخالص، عطر سرد و وسوسه کننده پ یهوا  یابه ج
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  زشیداشتن، همه چ یتر بایجذابش امشب جلوه ز  شیعطرش، چشماش، ته ر پش،یت
 بود.  ری کننده و نفس گ وونهیامشب د 

 یمردونش گذاشتم، بجز چندتا رقص نور سبز و آب ی شونه ها یناچار دستمو رو  به

 .شدینم دهید ی ا  گهید زیچ

 .شدیو ضربان قلبش احساس م  شدیم  نی آرومش باال و پا ینفس ها  تمی با ر اش نهیس

  یقیبود آرامش عم یبیحس عج کردم،یم شی و منم همراه  خوردیآروم تکون م ایآر
فکر   یود که هر دومون سخت تو ب  نیا  نشیتر بی اش، عجمردونه  یبازو ها  نیداشتم ب

 . میفرورفته بود

  دنیو سوت بلند شد و نوع رقص  غیج یکه پخش شد صدا  یاعاشقانه تی اهنگ ال با
شد، حرکت   دهیگردنم آروم باال کش ریکمرم تا ز  ی نوازش وار از رو  ایعوض شد، دست آر 

نفسم و حبس کردم و تو دلم گفتم: بد  کردم،ی لباسم احساس م ی نوک انگشتاشو رو 
 امشب رستگار!  یشد  رینفس گ یجور

 

آوردم تا بتونم نگاهش کنم، نا خودآگاه سرش باال اومد و چشمام قفل   نی سرمو پا  -ایآر
رنگ نگاهش سرد   عی اما سر  تی از شکا ه،یشد نگاهش پر بود از گال  شی خاکستر  لهیدوتا ت

 شد.

 ؟ یهنوز از دستم دلخور -

 جواب داد:  ُبرنده

 نه! -

 ابروم و باال رفت و متعجب گفتم: یتا  هی

 ؟ ی ستین -
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 آورد باال و با صراحت تو چشمام زل زد و گفت:  سرشو

 عته،ی قانون طب نیا  ،یزندگ یها  هینه حاش شهی با ارزش ناراحت م یزا ی چ یآدم برا  -
 جناب رستگار؟  ستی ن نطوریا

 شده.  یشد، معلوم بود عصب شتریکمرم ب یدستش رو  فشار

 تفاوت گفت:   یخونسرد و ب  یلیحرفا بود، خ نی تر از ا  کتاتورید اما

 که زدم متاسفم! یلیحال بابت س به هر  -

 !شکشیپ  یلیو بچسب، س یزد که بهم یتو انگ -

 بابت اونم ...! -

 نداره.  یارزش -

 گفت:  کالفه

 یمنو عصب  نقدیا  گهید دمی جام مبگو ان یکار ه ی  کنهیحرفم راحتت نم ن یاگه ا یاوک -
 با چرت گفتنات! ینکن

وقت از غرورت کم   هیکه اشتباه کرده،  کنهیکه جناب رستگار داره اعتراف م نمیبیاوه م -
 نشه!

  یمونیکه مقصره و اظهار پش ی همون طور که قبال بهت گفتم کس ان، یم ی عظ ری اشتباه نگ -
حرفم   هیتا بق اریبه مغزت فشار ب کنمیکه حرفمو دوبار تکرار نم ییاز اونجا  ه،یاعقده کنهینم
 ! ادیب ادتی

 ؟ یهرکار ،یاوک-

 ! یهرکار -

 خالص و زدم و گفتم: ریت
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 جلو همه جمع بزنم تو گوشت....!  یبزار دیبا-

 

 

نگاهم کرد و لبش کم کم به پوزخند وا شد   نم،ی سرمو آوردم باال تا واکنشش و بب - رستا
 وگفت: سرشو جلو آورد  

 من لجباز ترم!  ،یاگه تو لجباز  -

 نزنه!  یهرک حاال

  ری رو جلب کنم تا کارشو بکنه، اما با اس هیبلند توجه بق یدادم و خواستم با صدا  هلش
 موند... مهیکارم نصفه ن فشیظر یدستا   یشدن بازو هام تو

 رستگار!  ید یزود خودتو لو م - رستا

 تا هم قدش بشم...   سادمی نوک پاهام وا  یرو 

بودم آروم با نوک انگشتام کراواتشو لمس کردم و   رهیچشماش خ یطور که تو  نی و هم 
 گفتم:

کراواتشو  ول   یوقت هم نخواستم باشم، با ضرب آروم  چی! و هستمی من مثل تو ن -
 گفتم:  میخورد یتکون مجور که اروم  نیکردم و هم

  گهیهستم که د  تیاهم یاونقدر نسبت بهت ب کنه،یتناقصه که منو از تو مجزا م نیو ا  -
 حرکاتت برام مهم نباشه!

 ! گفتمیکه مثل سگ داشتم دروغ  م دونستیم خدا

 به پوست صورتم خورد و آروم لب زد: ششیحرکت سرشو آورد جلو که ته ر   هیتو  ایآر

 ؟ یمطمعن -
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دستم رو   شدیکه باعث م یز یقدم عقب رفتم اما حصار دستاش تنگ تر شد، تنها چ هی
 تپش قلبم بود  یبشه صدا 

 شده بود زمزمه کرد:  یزیر طنتیش  یهمون لبخند کجش که حاال قاط با

قلبم تند تند  شهیم  کی بهم که نزد ادیخوشم نم ی کیهر وقت از  شهی اره خب، منم هم -
   زنهیم

 خند ادامه داد: شیبا ن و

 راحت لو نده، مفهومه که؟  نقدریکن که ا  یحرفاتو اول با قلبت اوک -

 نزدم... یحرف

ها جلوش بازنده بودم، اما منم خوب    تیموقع نی نداشتم که بزنم، تو ا  یحرف یعنی خب
 ! ارمتیبلدم به زانو در ب

 باهات حرف بزنم. دیبا -

 مونده؟  نمونیهم ب  یمگه حرف -

 ! یریبگ م یتصم یتونی م  یبه حرفام که گوش کرد گم،یم مونده که  -

 بودن بهت دست داده؟  سیهم حس رئ نجایهه، ا -

پارک   یکه کنار در خروج یسوار بنز مشک یبوده، بعد تموم شدن عروس نیهم شهیهم -
 شده شو 

 ام؟ ی باهات ب ینکنه انتظار دار -

 ! ییای ندارم چون م یانتظار -

 پس مامانم و ... -

 اجازتو گرفتم، منتظرتم... نایقبل ا -
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  یچشمام محو شد، با جدا شدن از آغوشش گرم ی حرفو زد و کمرمو ول کرد و از جلو   نیا
 سرد شد و به جاش استرس وجودمو پر کرد. کمبدنم کم

 شده  یجد نقد یبگه که ا خوادیم یچ

 

  ینیشدم، سنگ رهیخ خوردیبغلم آروم تکون م یبه صورت فرشته رو به روم که تو  -انیرا
 نگاهمو که حس کرد سرشو آورد باال  

   انی را -

 جانم؟  -

   ؟ید یو رستا رو د  ایآر -

 اره... -

رو   ایخودم اول آر ادیسر رستا ب  ییشروع کنه، بخدا قسم اگه بال خوادیم  ای فکر کنم آر -
 کنم یناکار م روی بعد ترو بعد ام

 و گفتم:  دمیآروم دور کمرش کش دستمو

 نفر المصب؟  هیچند نفر به  -

 که گفت:   یکس یبا صدا  د،یخند آروم

 حاج آقا اومد   -

 شد. لی جعفر به مجلس ختم روضه تبد یپارت یاز حالت گود با یعروس

------------------ ----------------- 

 لم؟ یبنده وک ایعروس خانم آ  -

 گفت:   دمیکه فقط من شن  یلب طور ری ز  انیرا
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 سطح کالس مجلس باال بره   میدعوتت کرد یپه نه په دکتر -

که منفجر نشم از خنده رستا   گرفتمی رژم خراب نشه از داخل لپامو گاز م نکهیا  یبرا 
 با خنده گفت: دیسابی سرم م  یکه کله قند هارو باال نطوریهم

 گرفتتش  یکه ظاهرا شهردار نهیعروس رفته گل بچ -

   دیحاج آقا هم خند  یرفت رو هوا و حت تیحرف خنده بلند جمع نی ا با

 لم؟ یبنده وک ای آ کنمیبار دوم عرض م یبرا -

  یتو  انیو را ای خوب به نگاه قفل شده تان یها پر از عشق و پر از حس یبا لبخند - رستا
 یآروز   قمی رف نیبهتر  یقلب برا  م یشدم و از صم رهیو شمعدون رو به روشون خ نهی آ

 کردم و گفتم: یخوشبخت

 ی تو صف گالب فروش سادهیعروس وا  -

 بلکه نوبتش برسه! تا

 یلیو با لبخند خ بیکه دست تو ج ایمن افتاد به آر  ینگاه گذرا  نیب  نی و ا دنیخند بازم
 شد بود. رهی جذابش به من خ یلعنت یو اون چشما  محو  یلیخ

 ...ختیر  ش یشونیپ یلختش رو  ی باال آورد که چند تار از موها سرشو

 به اخم شد. ل یلبخندش تبد  هیاز ثان یتم و در کثرشد که مچ نگاهشو گرف متوجه

 ندادم که حاج آقا گفت:  یتی اهم

 هستم؟  لی بنده وک ایا گه،یبار سوم بله رو بدن د  یانشاهلل برا  -

  گه یرو هم بدن د یلفظ  ری ز  یدم آخر نی ا  نیحاج آقا بزار  -

 من امشب بله رو بگم!  یتو روحت رستا اگه گذاشت  یا  -ایتان

 ...ایرو گرفت سمت تان یبا خنده جعبه ا انیرا
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به   مویزندگ  یبله  نیو لبامو از هم فاصله دادم تا قشنگ تر   دمیکش  یقینفس عم -ایتان
 .ارمیزبون ب

 با اجازه پدر مادرم...  -

 به من انداخت و ادامه داد  یسرش نگاه  یاز باال 

 خواهرم، بله! نیهمچن-

 و کف تمام باغو پر کنه... غیسوت و ج ی بود تا صدا یف کافسه حر نی هم و

 بلند گفتن: یجمع شدن با صدا ایبعد از رفتن حاج آقا همه دخترا دور تان - رستا

 شود دهیشود بلکه پسند دهیباز شود د -

  ریشده بود و قهقه اون و ام  زونیآو  ا یکه از بازو ها آر انینگاهم افتاد به را  نیب نیا  تو
خودشو کنترل کرده بود که نخنده  یلیخ ای زدن، آر یباال رفته بود، معلوم نبود باز چه گند

نظر گرفته بودم   ری طور که حرکاتشونو ز  ن یسرخ شده بودن از خنده،  هم ری و ام  انی را یول
که   ینجوریهم  انی راجعبه رو پرت کرد فرار کرد  ایو دخترا برگشتم، تان   ایتان غیج یبا صدا

 :گفتیو م  زدیروده بر شده بود داد م

 ررری بگ لمیف ررریبگ لمیبرداااارررر ف لمیف -

  نیزم ی رو  ری ام داد،یم دنشیشونه هاش خبر از خند دنیروشو کرد اونور و لرز  ایآر
 نشسته بود و از شدت خنده  دلش درد گرفته بود 

تا سوسک بالدار اول   شیپنج ش  دنیتو جعبه بوده که با د  یچ نمی برگشتم بب متعجب
که احساس کردم گلوم  پاره شد، همه کف   دمیچشمام گرد شد بعد آنچنان با شدت خند

 از خنده   رفتنیم  سهی سالن ر

  ایقدم سمت تان هیزد تا صداش صاف بشه و  یتک سرفه ا  دنی بعد از خند انیرا
 رو که برداشته بود و برگشت   یمقد  ای برداشت، اما با نگاه غضب ناک تان
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 بازم خنده ها بلند شد... کارشن ی ا با

 قرن بود  یعروس نیباحال تر  واقعا

و همه عظم رفتن    میشد کی نزد  یماجرا ها کم کم به اواخر عروس نی از تموم شدن ا  بعد
 کردن  

دور   دور  میبر میکرد  یکه اوک هیبا بق نطور،یها گرم گرفته بودن و مامانامون هم هم بابا
 بشم که مامانم گفت:  نیدنباله لباسمو جمع کردم تا سوار ماش ،یآخر عروس

 رستا   -

 جونم؟ -

 باهات حرف بزنه  خوادیم  ایآر -

 باز کنم که نزاشت   نو یتوجه به حرفش خواستم در ماش یب

 برم   خوام ی مامان برو کنار نم -

 لبش بود گفت:   یرو  یکه خنده مرموز  یدرحال

 م یشو ما جا ندار  نش یبرو سوار ماش -

  نی ستیجااااان؟ مگه همش تو و بابا ن -

 ارم؟ یدر ب ییدمپا ای  یری رستا م -

 و درو بست!   نیاشاره داد، رفت تو ماش  ایآر  نی به ماش ی بعدش با لبخند ژکوند و

  یپا یچپشو رو یداده بود و پا  هیتک نیناچار سمتش رفتم، متوجه من نبود به ماش به
   کرد،ی نگاه م یانداخته بود و به گوش راستش

 بود... ری نفس گ گرفتیکه م یژست هر
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  یبود، موها یدنیچشماش افتاده بود برق جذاب نگاهش واقعا د یتو  ینور گوش 
 ناِکس... یافتاده بود، لعنت  شیشونیپ یلختش که حاال چند تار ازشون به صورت کج رو 

 کردم که سرشو آورد باال و با دستاش موهاشو باال داد و گفت:  یسرفه ا  تک

 .. یاومد یک دمیحواسم پرت شد نفهم -

 می شو حرکت کن سوار

   نایا ا ی برم تا در خونه تان خوام یمن تا آخر دور دور م  نکهیفقط ا -

 بره برگشت و  گفت:  خواست یرو که م  یحرفم قدم نی ا با

 گه؟ ی ! عرض دم یری اون جا هم م -

 هم نزار   نیاهنگ غمگ -

 رفت و گفت:  نی در ماش سمت 

  یزنی حرف م  یادیز -

تو همون حالت   افمیبرگشت و ق هویکه   اوردمی کج کردم و داشتم اداشو در م دهنمو
 موند   عی ضا

 به در اشاره داد:  یتا ابروشو باال داد و با لبخند کج هی

 سوارت کنم؟  ای  یشی سوار م -

مست عطر تلخ و   شهینشستم و اونم همزمان با من نشست و مثل هم نیتو ماش 
که   یخوب یشدم، و تمام وجودم پر شد از بو  دی چیپ نیماش ی وسوسه کننده اش که تو

 بود ... ایمخصوص ار شهیهم
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و مرتبشون    دیبه موهاش کش یدست نی ماش  یجلو ی نهی شد و از آ  نیسوار ماش - رستا
 کرد ...

 و روشنش کرد  برد سمت ظبط دستشو 

 پخش شد  یشاد بایاهنگ تقر  و

  شیشگیاونم با اخم هم  دادم،یپاهامو تکون م یبود و با ضرب آروم  ی قشنگ یلیخ اهنگ
 ره یچرا مثل الکپشت م   نیافتاده بودن جلو تر از ما اه ا  نایا  ایبود، تان  رهیبه جلو خ

 رستگار   یاقا -

 نگاه کردن بهم گفت:  بدون

 بله؟ -

 بهشون   میتند تر برو برس کمی یر یآهسته م یلیخ -

 خوبه  نیهم -

 وا کجاش خوبه؟  -

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه

 ؟ یکنینم غیج غیتند برم ج-

 کردم؟  غیج غیشما ج فی جااااان؟ بنده چند بار در محضر شر -

 سرد کردم و ادامه دادم:   لحنمو

 !یالبته اگه بلد باش  -

دنده   یدستشو رو  عیبود چون سر  یدنش کافکر   یشیات یحرفم برا   نیا  نکهیا  مثل
از  یواقع  یبه معنا  نیپدال گاز فشار داد که ماش یگذاشت و عوضش کرد و پاشو رو 

  ایتان نیاز ماش یمتر حت  ستی تند رفت که زبونم قفل کرده بود ده ب نقدیجاش کنده شد ا 
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هم   ایدم که نه تنها پرده گوش خودم بلکه مال آری کش غیآنچنان ج می هم فاصله گرفت  نایا
 پاره شد 

 ان؟ یمیعظ گهی خوبه د ینجوریا-

 کردم آهسته برو جون مامانت اهستههه   ینه نه شوخ -

  ایچشمک زد و تان  هی ایروبه آر انی کنارمون را د یعروس رس نیکرد، ماش میمال   سرعتشو
   دادیبرامون دست تکون م

 برامون؟ چشمم روشن برااامووون؟  هننن؟

  ادهیکه پ  نیدر خونشون که تهران پارس بود همه از ماش مید یبوق بوق کنان رس خالصه
  یها  هیگذاشتن و بعد از توص  انی دست را یتو  ارویمامان بابا ها رفتن و دست تان میشد

 مراقبش باش و تک دختره و فالن فالن کنار اومدن و من رفتم جلو...  نکهیا

 بغلم  یشد و خودشو انداخت تو  انیچشماش برق اشک نما  ینگاهش به من افتاد تو تا

 نکن  هیگر  یعه تان -

 شمیپ ییای خب؟ هر روز م یپشت سرتم نگا نکن یرستا نر -

 گه ید  یبه اقاتون برس دیشماهم با   یاوه بله چشم ول-

 گوشم گفت:  ری برو بابا، دوباره محکم تر بغلم کرد و ز -

 شه یتنگ م مونیمجرد  یها  ی طونیدلم واسه ش-

 زدم و گفتم:  یچشمک

 کنم یگشادش م امی تنگ نشه چون م -

 و ازم فاصله گرفت... دیخند

 گذاشت و گفت:   انی شونه را ی رفت و دستشو رو   انی به سمت را ایآر
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 بردار کم کم   هاتطنت یش نیز ابرادر من، دست ا  یمتاهل شد   گهید -

 رو محکم و مردونه در آغوش گرفت و گفت:  ایآر  انیرا

 ...یباشه ول -

  زونتمی برم بازم او هرجا

نگاه   ایچشماش مشهود بود به آر یکه تو  یبا نم اشک انی اومدن و را رونیبغل هم ب از 
 کرد  

غم تو چشماش معلوم   نکهیا   یزد و برا انیرا  یبه رو  یحرفا لبخند محو   نیباتمام ا  ایآر
انداخت و   نی بود سرشو پا بشیکه دستاش تو ج طورن یهم هی چند ثان ینباشه برا 

با   شهیبرادرش داره خوشبخت م نی تر زیعز  ای و   قش یرف نی دوست نداشت االن که بهتر
 کنه... رییحالش تغ  اینگاه آر 

متاهل   نشونیتر  طونیش ق،ی رفسه تا  نیخوشحال کننده بود که از ب  یچقدر سخت ول و
 شده و سرسامون گرفته.... 

----------------------------------- 

خونه که باال  یبودم با اون کار مسخرش، از پله ها یعصب انیهنوز از دست را -ایتان
 رفتم، وارد اتاق شدم و درو بستم 

 به در وارد شد یا  تقه

 ... ایتان-

- ........ 

 شده؟  یچ ایتان-

 !مونهیم  ادمی کار مسخرت  انیحرف نزن را  -
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   کمی میگفتم بخند ای به مرگ آر -

 حاال برو بخواب  مید یهر خندهر  -

 نه؟ گهی د رونی ب ییاینم -

 نه! -

 بشم  تونم یمن همونقدر که خوبم، سگم م ،یباشه خودت خواست-

 سر به سرش بزارم چرا رم کرد  خواستمیجا خوردم من فقط م شی لحن سرد و جد  از 

در   یآروم قفل درو باز کردم و فکر کردم رفته تا خواستم درو ببندم پاشو گذاشت ال به ال 
 .... و مانع بسته شدن در شد 

 لکنت زبون گرفته بودم    اریاخت یب

 لب زدم:  و

 م، من فقط...  انیر، ر... را -

 .... خواستم سر به سرت بزارم که 

 نگو!  یچی ه ششش،یه -

 اتاق قدم برداشت  یتو  آروم

 و در اتاقو قفل کرد!  

 اخم الودشو بهم انداخت..   نگاه

 . شدیپر جذبه م یلیخ افشی ق کردیاخم م یچون اکثر موقع ها خنده رو بود وقت انیرا

 . دمیکش یقیآب دهنمو که حاال خشک شده بود قورت دادم و نفس عم  

 خش دار مردونش گفت: یصدا با
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 اره؟  ی کرد یکه شوخ -

 تند تند به عالمت اره تکون دادم!   سرمو

 تا ابروش باال رفت  هی

 قدم جلو اومد و گفت: هی بود   بشیکه دستاش تو ج نطوریهم

 داره، نه؟  یتاوان یو هر سر به سر گذاشتن -

 گرد شد!  چشمام

 .. .شدی م  کمیشد و آروم آروم نزد طون یدر عوض اون نگاهش ش 

 ...رفتمیمن عقب عقب م شدیم  ک یلباس عروسمو جمع کردم و هر چقدر اون نزد  دنباله

 نبود!  یگوشه راه فرار  نیکنار تخت، و ا واریبه گوشه د دمیتا که چسب 

 ه؟ ی م من منظورت چ -

حرکت منو سمت   هیآروم آروم دستشو پشت کمرم گذاشت و تو   ساد،ی صورتم وا   مماس
استشمام    مشوی بغلش بودم و عطر مال یبود، تو  دهیهم چسباالن کامال ب  د،یخودش کش

   کردمی م

 ... دیکش یق یموهام فرو کرد و نفس عم  یتو  سرشو

حالم به شدت   د؛یکوبیقرار خودشو  م یو پاهام سست شد قلبم ب د یلرز یزانو هام م 
  نیبود که دور کمرم حلقه شده بود، و ا  انیگاهم دست را هیدگرگون شده بود، تنها تک

 گاه تا ابد فقط مال من بود ... هیتک

 یچسبوند و با لحن خمار میشونیبه پ شویشونیصورتم قرار داد و پ یجلو  سرشو
 گفت:   دیکشی که شصتشو کنار لبم م نطوریهم

 ؟ یدینفهم یبگ  یخوا یم یعنی -
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 هام شد به لب  رهیدر ادامه حرفش خ و

 لبم اومد... ی و از شرم ر  یلبخند

 ...شدیم  دهیکش ن ی لباسم پا  پیاز پشت گردنم رد شد و آروم آروم ز   دستش

 ...! کردیمردونش و دکمه هاش حرکت م  رهنی پ یمنم رو  یدست ها  و

 و به چشمام افتاد   دیچرخ  نگاهش

انگار با لبخندم از کارش مطمعن شد و سرش جلو    انیزدم و را  تی رضا یاز رو یلبخند که
 تر اومد و ...... 

 ............................................... 

 شدم  ای آر نیبازم سوار ماش ایو تان  انی بعد از باال رفتن را - رستا

 چرا؟   نیر یرستگار سمت خونه نم یآقا  -

 اره حرف دارم باهات. -

 االااااااان؟  -

 ره دادم و گفتم: به ساعتم اشا 

 ساعت سههههه شبه! -

   کشهی طول نم  ادی! ز ستیمهم ن -

 کردنش هم جذابه  یرانندگ ی گذاشتم، لعنت نیو سرمو کنار پنجره ماش  دمیکش  ازهیخم هی

داده بود و ارنج دست چپش رو پنجره بود و دوتا انگشت   نی سمت خودشو پا  پنجره
 دست فرمون و تحت کنترل گرفته بود  هی گوشه لبش و فقط با   ش یاشاره و وسط

  دنیچشمامو حاال که خمار خواب شده بودن باز کردم و با د م،یدیرس  نیاز چند م بعد
   نیپرتگاه فکم افتاد رو زم
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 بهش نگاه کردم  متعجب

 ! گهیشو د  ادهیپ -

کل کل شدم و   الیخیب نیدوست داشتم زود تر تموم بشه واسه هم ومد یخوابم م نقدریا
 اومدم   رونیب ن یاز ماش

با  فاصله کنارم نشست باد   ای نشستم آر یتخت سنگ یپاهات بود، رو  ری تهران ز  تمام 
   شدی صورتش پخش م  یتو  ای آر یو موها   دیوز   یم  یدیشد

 خوشمان امد ... ه،ی عجب جا -

 د یکش  یقیمکث کرد و نفس عم کمی

بچه  یلینسبت به االن خ بایکه نوزده سالم بود تقر   یبود، وقت شیسال پ ش یدرست ش -
 بودم، عقلم مثل االن نبود 

ازم   نمیهم بودم کمتر از ا نی خب چون بزرگ تر   ینوه رستگار من بودم، ول نیتر  ساکت
 رفت... ی انتظار نم

 نی زد و سرشو پا یبودن، لبخند تلخ شمیپ ری و ام  انی تنها بودم، فقط را شهیهم
 انداخت...

دختر عموم که قرار بود برگرده    افت یکه به ض یشروع شد، مهمون یمهمون هی از  یچ همه
شده، اون موقع   ینجوریداشت، االن با هزارتا عمل ا یجذاب یلیخ  افهیگرفته بودن، ق

تو اتاقم   دم یدیم  ومدمی م  رونیاز ب یما بود، وقت ی اکثرا خونه   مومد،ی سمت من م  شتریب
 ...گرفتی م شویطانینشون دادن افکار ش یجلو  افشینشسته، ق

 موهاش زد و ادامه داد:  یال  یا پنچه

 خب انسان محکومه به عادت... یول -
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بهش عادت کردم،   دیخودم نبود، خود به خود عادت کرده بودم به حضورش، فهم دست
از   شهیواسه هم  خوادیکه م و گفت سادیروز تو روم وا  هی خوب بود،  یل یاخالقم باهاش خ

حسه بهش گفتم که باهات   هی  کردمیکه فکر م یعادت کوفت  نیبره فقط از سر ا رانی ا
   امیم

 زد و ادامه داد: یپوزخند عصب ،یکه با من باش یستی ن یبهم گفت که در حد اما

  اد،یباشه و مسخره به نظر ب یعاد یواسه هرکس  دیسختم بود، شا   یلینابود شدم، خ -
  م،یکل زندگ دنیکش شیبه آت یعنیحرف   نیبود ا زمیکه غرورم همه چ یاسه مناما و 

 ازش گذشتم 

  ینصف کارا  کرده،یمدت که داشته منو معطل م  نیتو ا  دمیرفت، تازه فهم یوقت اما
خونم  زدنیبراش نصفشو زده به نام خودشه، کارد م دمیزحمت کش ی شرکتو کرده و هرچ

تنها بود، من  یاهل خوش گذرون  شترینبود به شغلش و ب بندیپا ادی بابام ز  ومد،یدر نم
  یتو سن قای واسه شرکت، مگه همش چند سالم بود اون موقع دق کندمیجون م دیبودم با 
که بهم وارد شده بود   یبودن من از شک حیو تفر  یهم سن من در حال شاد یکه پسرا 
دوباره شرکتو برگردونم و  در بزن به اون در بزن تا  نیافتاده بودم به ا  مارستانیگوشه ب

برام نمونده بود،   یساساح  ی عنیبرام نمونده بود،  یتوان گهیخب د ی بالخره تونستم، ول
احساس   یادم سرد ب  هیساختم،  گهی د یکیرو کشتم،  یمیقد ی ا یقلبم نابود شده بود و ار 

 که غم توش مشهود بود گفت:  ییچشماشو و بست و صدا 

 من... -

 باشم  ینجوریا  خواستمینم من

  نیربات ساختن انتظار هم داشتن به خاطر ا هیاز من    نایکردن، ا  ینجور یمنو ا  نا یا  یول
 کنم! یرفتارم عذر خواه

گناه بزرگ بودم؟ تاوان عادت کردنم؟ به خدا قسم که منم آدم بودم منم    ؟یچه گناه به
 دل داشتم...
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 کردم؟ یم ی به خاطر کار نکرده عذر خواه دیبا چرا

 رسوندن   نجایکه منو به ا ییاونا مگه 

 

حالم خراب شد از  د،یبلکه خواببم پر دیحرفاش نه تنها برق از سرم پر   نیبا ا  - رستا
  کنه،یغمه که باباش ساپورتش م یبچه پولدار ب هی  کردمیکه فکر م ییا ی تلخش از آر یزندگ

 همه درد واقعا َمرده!  نی با ا  دمیکه فهم یاز کس

 شناسمیم  نوینه بابا ا  گنی که م ننیبیضربه م یاز اون شهیادما هم ه،یچ یدونیم -
  دیخر بودن طرف، االن با  یپا زارنیرو م یاالن مهربون یادما  ست،ین یآدم نیهمچ

مهربون بود، واسه   یلیخ  ای اون آر ،ینش دهیتا در  یرحم باش یب  دیبا ،یسنگدل باش
  زنمیم نی حرفا رو هم واسه ا  نیکردم، ا  ودشخودم ناب یلهش کردن، من با دستا  نیهم

 خوام یکه ازت کمک م

 همون حالت موندم  که با حرفش تو  دمیکش یم ازه یخم داشتم

 کمکت کنم؟  یبعد نکنه انتظار دار -

 دستاش گرفت و گفت:  نیماب سرشو

 نه!  -

 .یروش فکر کن  خوامیم

 فکر کنم؟  دیبا یرو چ یبگ شهیبعد م -

 مهابا گفت:  یب

 با من ازدواج کن!  -

رو به موت بودم که به  گهی سرفه کردم، د  نقدریتو گلوم ا   دیدهنم آنچنان با شدت پر بآ
 اومد...  خودش زحمت داد و چند ضربه به کمرم زد و حالم جا 
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 ؟ ی دیچند دختر، مگه جن د -

به زور دهنمو   کردمی گرد شده بهش نگاه م  ییناباور و چشم ها یطور که با چهره ا نیهم
 باز کردم و گفتم: 

 نبود  کمتر از اونم  - 

 گفتم:   غ یحرفمو با ج  ادامه

 اخه ازدوااااااااااااااج؟  -

 رستگار؟؟؟  ای تووووو؟ آر ؟ی با ک اونم

 راحت شدن تو؟؟؟  یخودمو خراب کنم برا  یمغز خر خوردم زندگ  مگه

 شد و گفت:  رهیبه موهاش زد و به آسمون خ یکالفه چنگ ایآر

که خودش انتخواب کنه، رو حرفشم   یکس ای  دایش  ای  گهی م ادی م گهیآقاجون چند هفته د-
 حرف زد. شهینم

 کرد؟  کاریباهات چ دایش دیاقاجونت ند  نیهم یعنی -

 زد و گفت:  یصدا دار پوزخند

 جوون بوده و نادون!  گهیم -

  زیاست که بعد از رفتن آقاجون همه چ تهی فرمال  زیچ هی  ازدواج فقط  نی ا  انی میعظ نیبب
ون پا جلو  اگه ا  یمامانمم تورو مد نظر گرفته ول ران،یا  گردهیبرنم گهی چون د  شهیتموم م

 کرد...  یکار شهیاگه من خودم بگم م  یول میکن  یاز کارارو جد ی لیخ میبزاره مجبور

 ؟ یچ  گهید ؟ی و دوخت  ید یاوه اووووه، خودت بر -

  نی پا  کردی کوه پرتم م نیمشت کرد مطمعنم اگه کارش لنگ من نبود از باال ا  دستاشو

 نگاهم کرد و گفت:   یعصب
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 ؟ ی کنیقبول م -

 رسه؟ ی به من م یوسط چ   نیبعد ا -

 گرفته بود گفت:   طنتیرنگ ش ینگاهش که حاال زره ا  با

 .یباش اهاتیهم خونه مرد رو   یچند ماه ادیبدت ن دیشا -

نباشه اصال دوست داره سر به تن من  نیافکارم پوزخند زدم و گفتم ا   نیا  تو ذهنم به و
 چه برسه هم خونه هم بشه با من 

 . سیبه جواب من ن از ین دهیذهنت در جا جوابتو م ی وقت -

 ؟ ی شد ذهن خونم  -

 گه یاره د  -

 به سرم زد و گفتم:  یطانیفکر ش هوی خمار خواب بودم   کم یطور که  نیهم

 . کنمیدر صورت دو تا شرط قبول م جانم،یکه من عاشق ه  ییاز اونجا -

 نگاه مغرورش گفت:  با همون  

 ! شنومیم -

 توش به نام من باشه. میکه قراره بر  یخونه ا  نکهیاول ا  -

 هه، و شرط دوم؟  -

 !یکن  یمعذرت خواه  یکه بهم زد ی تمام کارکنان شرکت به خاطر تهمت  یجلو دیبا -

با خشم گرفت فاصلمون   قموی قدم بلند پر کرد و   هیو با    نمونیشد و فاصله ب یشیات هو ی
 .. کردیگرمش به صورتم  برخورد م  یسانت بود و هرم نفس ها  هی

  دیدی از دور مارو م  یبود که هرک کی فاصلمون نزد نقد یا
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 !میکنی م یخاکبرسر یکارا  میدار کردی م فکر

 سگ چشماش ول کنم نبود!  نیا  کم یاز نزد  یحت

 دستاش بود  یتو  ام قه ی طور که  نیهم

 د ی فک قفل شدش غر یاز ال به ال 

 باشه  گمی م نی ماش یخونه گفتم باشه بگ یگفت ان،ی میعظ نیبب -

 گذرم  یدارو ندارت بازم م یبگ 

ازت عذر   برن یازم حساب م ززززز یچ نی کارمند که عانتظار نداشته باش جلو اون همه   یول
 ته؟ یکنم، حال یخواه

 متر هم تکون نخورد، که گفتم: یلی م میبا دستام محکم هلش دادم اما هزار ماشااهلل ن 

بعد انتظار    یکن یعذر خواه یکه کرد  یبه خاطر کار یستیکه حاضر ن ی مغرور  نقدریتو ا -
 من چشو و گوش بسته بگم چشم؟  یگفت  یهرچ یدار

ادامه   یبلند تر یکه دستمو به عالمت سکوت جلوش گرفتم و با صدا  بزنه  یحرف  خواست
 دادم:

 پا داره، مرغ من فلجه!  هیبه ظاهر محترم، اگه مرغ تو  یآقا  نیبب -

بشه  یروش فکر کن یتا فردا ساعت پنج وقت دار چیکه ه  یشرط دوم و قبول کرد نیا
 درضمن....  شه، یبهش اضافه م گه ید  دیدوتا شرط جد قهی قد کی پنج و 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 دختر!   ادهیکه ز  یزیچ ینکنقبول هم  یتونیم-

  یشد تو  رهیسرشو آورد باال و خ  داد، ی بود و با اخم به حرفام گوش م بشیج یتو  دستاش
 لب گفت:   ریچشمام و ز 
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 ! فیکارم لنگته، ح که  فیح-

 لطفا منو ببر خونمون!  ادی االنم من خوابم م-

  کردمیمنم پشت سرش حرکت م  ن،یحرف راه افتاد سمت ماش یتکون داد و ب  سرشو
مچ دستمو   ع یسر   ایخورد و خواستم کتلت بشم که آر چیتو خواب بودم که پاهام پ نقد یا

رد شد  بهم وا یااز برخورد دستش به دستم انگار جرقه    دیگرفت و منو سمت خودش کش
 گفت:  بل  ری نگاهم کرد و ز  یعصب  د،یو خوابم پر

 زد و ادامه داد:  یپوزخند ،یو پاتو گم کرد دست  ی نجوریساده بوده ا  شنهادیپ هیخوبه  -

 !ی بکنم چ یا  گهیکار د خواستمی اگه م -

 کردم و گفتم: زیر  چشمامو

 مثال؟   یچه کار -

 به سر تا پاهام انداخت و گفت:  ینگاه

 ! رسهیقدت دستت به من نم نی کنم با ا هم  یالبته کار -

 گفتم: رفتم ی م  نیو سمت ماش شدمیکه از جفتش رد م ینجوریهم

 بنداز. لی نارگ هیتو که قدت بلنده   -

 تا نزده پهنم کنه! نیتو ماش دمیحرف مثل جت پر نیبعد ا  و

باز کرد و همزمان باد   نویدر ماش  ا یکردم بخوابم، آر یگذاشتم و سع شهیش یرو  سرمو
و خود به خود لبخند   دمیکش  یقیشد، نفس عم نیوارد ماش ا یبه همراه عطر آر یخنک

 لبم اومد   یرو

   ریخود درگ یدختره  -

 ؟ ی با من -
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  ت ینه با پشت سر  -

 ! یشیادب نم  یمعموال ب ره یجور مواقع که کارت گ نیآها خب گفتم تو ا  -

خوره و    یداره حرص م یکردم وقت  یم فیک دور فرمون مشت کرد و من چقدر دستاشو
که با   دی نکش یطول یلبم کش اومده بود و قصد پاک شدن نداشت، ول یکه رو  یلبخند

 ....دیلبم ماس  یلبخند رو  شیحرف بعد 

حرفارو    ن یوقت ا چیکاش ه یکه آرزو کن کنمیم  یکاراتو تالف  نیا یجور  هی  یزمان هی -
 ! یزد ینم

 بستم..  چشمامو

 ترسناک بود! ییجورا هیبهم نداد،   یحس خوب  لحنش

 کردم بخوابم.  یبه حرص خوردنش سع توجهیب

رو زدم و   چیو کالفه سوئ دمیکش یقیبدون توجه به من چشماشو بست نفس عم -ایآر
 ..و روشن کردم.  نیماش

به چهره غرق خوابش انداختم،  یینگاه گذرا  م،یبود  دهیخونشون رس  کی نزد گهید  باً یتقر 
االن که خوابه    دیشا ترسهی... نمدهیراحت خواب نقدریکه ا  ترسهینم  یچی دختر از ه نیا

 ...!ارمیسرش ب ییمن بال 

لبم   یناخودآگاه رو  یلبخند محو  دم،یدی چشماش م  یو تو  یسرتق نی ا  شهیهم البته
 لجباز ...!   ینشست دختره 

 کنه! داریب یک نویخاموش کردم، حاال ا   و نیخونشون زدم رو ترمز و ماش یجلو

زدم که   یتک سرفه ا  دم،یو پس کش دستم   یکنم ول   دارشیتکونش بدم تا ب خواستم
 نشد... داریب
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رو فرمون که از  دمینشد، با مشت محکم کوب داریکردم، بازم ب  نی رو چند بار باال پا شهیش
   دیجا پر

 ؟ یمرررض دار -

 نگاهش کردم و گفتم:   یظیاخم غل با

 شو!  اده یپ ،یگیم ی حواست باشه چ -

 شد   ادهیدر و پ رهی به اطرافش انداخت و دستشو برد سمت دستگ ینگاه

 دادم و گفت:  نی رو پا شهیوارد کرد که ش  نیضربه به کاپوت ماش چند

 که قبو.... ینره جناب، فقط تا پنج فردا فرصت دار ادتی -

زدم لگد   یرو باال دادم و پوزخند  شهیتوجه بهش ش یادامه حرفشو بزنه ب نزاشتم
 به در زد و سمت خونشون رفت. یمحکم

 پدال گاز فشار دادم و سمت خونه حرکت کردم...! یبعد از رفتنش داخل خونه پامو رو  

 ------------------------------- 

 ! دمیشدم و اخمامو توهم کش  داریاز خواب ب یصبح با درد بد  -ایتان

 شدم،  رهیخواب بود بهش خ انیرا

 شب عمرم کنارم بود.  ن یتو بهتر  شبیکه د یبه کس م،یمرد زندگ به

بودن رفت و کنارشون   ختهیر شی شونیپ یکه رو ییناخودآگاه به سمت چند تار مو دستم
  هیچهرش بودم  یطور که عرق تماشا  نیاروم بود، هم  یلیخواب خ یتو افشیزدم، ق

 چشمشو باز کرد و گفت:

 . یشد داریعه ب -

 آره... -
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 گفت:  دیاخم آلودم و که د  چهره

 حالت خوبه؟ -

 نه! -

 ... سادیسر جاش وا   خیس  هوی 

 حالت بده؟   ایمرگ آر  -

 ؟ یچکار دار ای وا به ار -

موهام نوازش    یالمردونش البه  یدستمو گرفت و پرتم کرد تو بغلش، انگشتا  درنگیب
 ...کردی م قیو حس ارامش رو به سلول سلول بدنم تزر  شدیم  دهیوار کش

 فهیضع -

 عمتههه! فهیجاااان؟ ضع -

 یتان-

دوسه تا کلمه عشقوالنه بگه واسه   رهیحس بگ  خوادیفکر کردم م ی گفت تان یجور هی
 گفتم:  نیهم

 جانم؟ - 

 گشنمه!  -

 خب؟  یخر یلیخ اااااان ی را -

بچمون   جه یدر نت یاگه من خرم تو هم خر یاشاره کرد   یبه نکته جالب نیچرا؟ خب بب -
 خودش دست زد! یبود و بعد برا یمبحث جالب  شهیخر مکره 

 گفتم: کالفه

 گرفته!  تیشوخ یبرو بابا اول صبح  -



 جدال 

325 
 

 نگرفته چشام شما رو گرفته!  یخانم، شوخ  رینخ -

و    دیکش ریدلم ت ریلحظه ز   کیداختم که بهش ان ینگاه چندش  هاش یمسخره باز  نی از ا-
 دلم گذاشتم  ر یدستمو ز 

جا اونم به خاطر   هیهمه تنش  نی ا دم،یدی م ینجور یا  افشویق یشدم وقت تی اذ  -انیرا
 داشتم بخندونمش!  یمن، سع

 بهش انداختم که گفت:  ینگران نگاه

 ه؟ یچ-

 ! یچیه -

 ؟ یناراحت چهرت ناراحت شد! یحالت دار  رییتغ رینخ -

 آره  -

 ؟ ی ناراحت ک -

 تو!  -

 ؟ یمن شد  یاالن ناراحت -

 کردم.  یرو اجرا م کیتانیتا  یاز داستان ها   یپه نه په داشتم قسمت -

 ی سادی بادم وا یجلو  یاحه یرا  خوشیلیانکر االصواتت، خ  یببند بابا با اون صدا 

 به هوا بره..  ان یرا  یخنده ها  کی شل یبود تا صدا  ی حرف کاف نی هم و

 روز بعد...[ ک ی] 

 

به ساعت   ییاتاقم بودم، نگاه گذرا  لی طور که مشغول جمع کردن وسا   نیهم - رستا
قلبم چند لحظه از حرکت   داد یرو نشون م میعقربه ها که چهار و ن  دنیانداختم و با د 
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  زیسرم درد گرفت و دست از م هویاز جلو چشمام رد شد،  زیت شبی د یو اتفاقا  سادیوا 
 ...وفتمیگرفتم که ن

 چه خبر بوده.  شبیافتاده د  ادمیتازه   انگار

 وار گفتم:   زمزمه

  یرو  یممتد   یبا کف دستم ضربه ها  ،یکرد کاریچ تی تو دختر، با زندگ یکرد  کاریچ -
 . زدمیم میشونیپ

 !ییییلعنت ،یلعنت ،یلعنت

 زدم و گفتم: یپوزخند

االن   یزاشتیشرط و شروط م  یکه تو هپروت بود   شبیستا خانم؟ د افتاده ر ادت یاالن   -
پسره   ارو یبا اون   ینه دوست دار ،یپس بکش  یتونی! نه میبخور یتونینم یگوه چیه
 تصورشم واسم سخت بود یسقف حت هی  ریز  یبر

 امکان نداررررره!   ا؟یار  منو

که زنگ   کردمی و دعا م رفتمیتو اتاق راه م دادمیلب به خودم فحش م  ریجور که ز  نیهم
 نزنه!

 --------------------------- 

 

 چشمامو باز کردم    ریداد ام یکه با صدا شدیچشمام کم کم داشت گرم م -ایآر

 زد یداد م ومدیطور که سمت اتاقم م نیهم

   اااای قشنگ تر از خر اااااا،یآر  اااااا،یآر -

   اااایتو کوچه نر  تنها



 جدال 

327 
 

   اااای ار  ااایار

 بلند داد زدم: یصدا با

 درو هم ببند. رونی گمشو ب  ر،ی خفه شوووو ام -

 گفت:  کردی م هیکه مثال داشت گر  ییصدا با

 .امگه ی د گردمی برنم ررررمیم رررررم،یاالن م نیمن اصال هم  ررررررررم،یم -

 گفتم:  یحرص

 نه؟  ای   یشیخفه م ری ام -

 نه!  ای -

شدم که مثل بز نگاهم کرد بلند شدم که پا به فرار گذاشت، از پله ها    زیخ میرو تخت ن از 
 پشت مامانم. سادی وا عایسر ری رفتم که ام نی تند تند پا

 مرد گنده   هی یکیرو سرتون،   نیچه خبرتونه؟ خونه رو گذاشت -یمهر

 کرد و گفت:  یاخم ایآر

 ! هیمشکل از ک  نمیبپرس بب شعورتیپسر ب نی از ا -

 و گفت:   ری با خنده برگشت سمت ام مامان

 ر؟ ی شده ام یچ -

با ادما که نداره، حداقل خبر داره   یخوب ونهیم  ای آر نمیبب خواستمیواال مادر م  یچیه -
 ومده؟ یامروز چرا و به چه علت ن ره،ی م  زارهیهر روز تخم م ادی کفتر که م نیا

 . یا  مزهیب یلیخ-

 ؟ ساعت چنده! یدونیم ؟ یخوابی بسه بابا چقدر م -
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 نه مگه ساعت چن...  -

   میبه ساعت افتاد، پنج و ن نگاهم

 برام تکون داد  یبا تاسف سر ریزدم، ام  میشونیبه پ یضربه محکم ییییییلعنت

 نگاه مشکوک مامانم سمت اتاق رفتم  ریز 

 اش بودم    گهیصبرانه منتظر دوتا شرط د یب گرفتمی طور که شمارشو م نیهم

 اومد تو اتاق و گفت:  ری ام

 .گه ی د نهیاخرش هم ی شینم داریب کنمیصدات م یه ی وقت -

 ! دیچیتلفن پ ی جوابشو بدم که صداش تو  خواستمیم

 ..میبه به جناب رستگار، چه آن تا -

 

حداقل کاش   شه،یبازم درست نم بخورم  یهر گوه  گهی با خودم فکر کردم االن که د - رستا
که قرار   یاوجودم و تو خونه  ت یو به جاش امن گفتمیو نم  یاون شرط مسخره عذر خواه

 .کردمیم   نیتضم   میبود بر

 .وبهیمخت مع  شهیاه هم 

 جلوم گرفت  مو یاومدم که مامان گوش  رونی ب اتاق

 ه؟یک-

 نگاهم کرد و گفت:  کنجکاوانه

   ا یار-

 تا ابروم باال رفت و دکمه اتصالو زدم  هی
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 م یتابه به جناب رستگار، چقدر آن  -

 تخسش گفت:  یصدا با

 ه؟ یخواب بودم، مشکل -

 بشر   ن یا  ارهیکم نم یطیشرا  چیه تو

 مشکالت... نی تا باشه از ا ر،ینخ -

 خب؟  -

 درسته؟  گهید  یزنگ زد ری شما د نکهیخب ا -

 اره.  -

نه تو ادم   دونم یچون م ام،یرو کوتاه م یمن از بس دل رحمم شرط قبل  گهیخب د  یول -
 بشم!   ع ینه من دوست دارم ضا  ،یهست یمعذرت خواه

  دینداره و نبا  یربط چیبه تو ه رمی که م ییجاها   هیو بق یرفت و آمد و مهمون جهیدرنت
 ! یدخالت کن

لبش نشسته چون معموال پوزخنده رو لبش   یپشت تلفن رو  یکردم پوزخند احساس
 بود.

 ن؟ یهم -

 نه! -

 بگو وقت ندارم  ع یسر  -

 گم؟ ی م  یکه چ یدونیم ی کن نیهم تضم میجسم  تی امن د،یبا -

فک   یگرفته بود از ال به ال تی خش دار مردونش که حاال لحن تمسخر و عصبان یصدا با
 : دیقفل شدش غر 
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 دارم؟  از یترو ن ناین واسه ا م  یهان؟ فکر کرد ؟ی فکر کرد  یراجب من چ-

 زد و ادامه داد: یصدا دار پوزخند

  نیدختر دورم، نمونش هم ادهیکه ز  ی زیبودم چ زا ی چ نیخانم، اگه من خواهان ا  رینخ -
 دست هم بزنم چه برسه ... ی که بخوام بهت حت  میپس فکر نکن من اونقدر عوض دا،یش

 .دیچیتلفن پ ی تو دیکشی حرص م  یکه از رو ینفس ها   یحرفشو نگفت و صدا   ادامه

 .شهیخب حرص نخور پوستت چروک م یلیخ -

 ادامه داد: یکه تابلو باشه، با لحن طعنه دار یرفتار نکن یجور  هی  نکهیفقط ا -

 ... رفتار کن که فکر کنن  یجور هیاز االن  -

 . ارهی به زبون ب شوی سختش بود حرف بعد  نکهیدهنشو قورت داد، مثل ا  آب

 کنن...  که فکر  -

 مغرور   یِ ادامه نداد، عوض بازم

 به ادامه حرفش خودم گفتم: توجهیکنه ب مکث   یقراره تا فردا ه نکهیمثل ا  الیخیب

 م؟ یهم شهیکنن عاشق پکه فکر  -

حرف از   ینیکارش راحت تر شد و سنگ نکهیمثل ا   دیچیپ یگوش ی نفسش تو ی صدا بازم
 و گفت: زبونش برداشته شد  یرو

 اره، همون!  -

 ؟ یندار یکار ه،یپس اوک گه،یخب د -

 جواب داد: شی تخس و عصب یهمون صدا با

 باهات نداشتم!  یکاراز اولم  -
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 قط کرد.   یبدون خداحافظ و

بره   دی با  نی خوبه ا مارستانینه نه ب مارستان،یبشه ب یبستر دیبا نیا  ،یروان شعوریب
 خونه؟  هی تنها بشم تو   خوامی م نی ن چطور با ام   ایخدا  مارستان،یت

 تصور کنم! تونستمی اصال نم رون،یب امیتکون دادم تا از فکرش ب  سرمو

 زدم   یدارم. پوزخند از ین قیعم یبه روز رسان هیبه خودم نگاه کردم  سادم ی وا نهیآئ یجلو

 شد  شروع

 وار گفتم:   زمزمه

  ییکه تک تک حرفا کنمیم ی گرفتم تا نبرم عقب نکشم، کار ادیشروع شد، و من   یباز  -
 درست خالفش بهت ثابت شه!  ،یزد یتمسخر بهم م  یاز رو

  شیجهان هم به آت میاگه اراده کن ت،ینها یبه وسعت ب یاز جنس اسمون  م،یدختر ما
 حرکته!  نی کردن که برامون آسون تر یباز  م،یکشی م

 مامانم توجهمو جلب کرد   یاومدم که صدا  نی از پله ها پا - رستا

 رستا  -

 ؟ یجونم شهر -

 .نم یبب نجایا  ایب -

 هوم؟  -

 داد و گفت:  کهی ت وارید به 

 داشت؟  کارتیچ ایآر -

 کردن... یشروع کنم به باز  دیزود تر با نکهیاوه مثل ا  اوه
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قرمز   کمیکنم تا صورتم داشتم فکر   یبدبخت یکردم به هر چ یانداختم و سع نی پا سرمو
 کردم یم  یبود با انگشتام باز  نی طور که سرم پا نی هم دمیبشه فکر کنه خجالت کش

 شده؟  یزیچ -

 بشه مگه! خوادیم ی ها؟ ن نه بابا چ -

 نگاه کن  به من  -

 ه یگر  ریبزنم ز  هوینبود که مثال   کمینزد از یپ فیح

 که رنگ تعجب گرفته بود لب زد: ییبا صدا دی قرمزمو که د  صورت

 ، رستاااا ن نکنه، نکنه که نم،یبب -

 ی گیم یدار  ینه بابا مامان چ -

 نگاهشو بهم دوخت  موشکافانه

 به فکر فرو رفت.. کمیو  

 لب گفت:   ری ز  وارزمزمه 

 دم ی چرا، درست فهم -

 بهت!  ایاون شب آر  ینگاها از 

 ! یشد ینشسته بود عصبان ایآر شی اون دختره پ  یباهم، وقت دنتونیرقص از 

 زنگ بزنه! یکی  یاز صبح تا حاال منتظر نکهیا

 اشارشو گرفت سمتم و ادامه داد:  انگشت

 و خجالت االنت! -

 تو ... نکهیا یعن ی نکه،یا  یعنی  نایا
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 از تعجب گرد شده بود!  چشمام

  سونی امان ما داره اگه اد م   نیکه ا یدقت ده،یهمه رو از کجا فهم  ن ی اهلل و اکبر، ا  هزار
 . کردیم یغن وم یداشت االن اروان

 مارو کامال برعکس متوجه شده.  یکارا  منظور

 ...!عجب

 و گفتم:  ارم یخودم ن  یکردم به رو  یسع

 شد خب ... زیچ ،یدونی مامان م  زهیچ-

 اش جا کرد.آغوش مادرانه   یمنو تو   عی نداد حرف بزنم و سر اجازه

 هم دلم گرفت... یکنم که بفهمه و از طرف یحالم خوب بود که تونستم کار   یطرف از 

 .گمی که دارم م یدروغ از 

 ...هیالک یهمه چ  ِک یف یهمه چ کنم،ی م یعاشقو باز  هی نقش  دارم  نکهیا از 

 لبم نشست.   یرو یتلخ پوزخند

 صداش مشهود بود گفت:  ی که تو یبا بغض مامانم

 .عاشق شده.. دختر من که  یعنی -

 .سادیطرف شونه هامو گرفت و رو به روم وا  دو

  کردی طور که به سر تا پاهام نگاه م نینشست و هم شی خاکستر یاشک تو چشما   برق 
 گفت:

 ! یبزرگ شد یک دمینفهم -

بغلم   یتو  یصورت  یرو با لباسا ی وجب مین هیکه    دمیفهم یتازه وقت و  یبه زندگ عشق
 گذاشتن. 
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که کپ   یخاکستر لهیو با دوتا ت یبار چشماتو باز کرد  نی اول یبرا  یوقت یدونینم 
 خودم بود مواجه شدم چقدر خوشحال شدم.  یچشما 

 و االن...  یوجود خودم زره زره بزرگ شد  یره یکه از ش یوقت

 من عاشق شده.  یقلب همون دختر کوچولو 

 قدم شدم   شی پ دنشیدر آغوش کش یمن برا   نباریا

 محکم بغلش کردم...  

 ! کردمی م هام هی وارد رعطر تنشو   و

 بغلش کم رنگ تر کنم. ی دردامو تو تونمی شکرت که حداقل م ایخدا

 فرشته!  نی از داشتن ا  لبم نشست  یرو  یلبخند 

 بهم وارد شد.  یکه زد شک بزرگ یکه با حرف دی نکش یطول حس خوب   نیا  اما

 !دونمی م وی رستا، من همه چ -

 متعجبم رو بهش دوختم   یاومدم و چشما   رونیبغلش ب از 

 ؟ یچ یعنی ،یعنی  ی -

 جا خوش کرد و ادامه داد: شیشونیوسط پ   یفیضر اخم

 است.   تهیکاراتون فرمال نی ا  یهمه  دونمی م  نکهیا یعنی -

 ازت کمک خواسته. ایآر دونمی م

 .... شتریو استرسم ب  شدیبا هر حرفش گشاد تر م چشمام

 ! یکن یاونو باز  شهینقش عاشق پ یکه چند ماه  یتوهم قبول کرد دونمی و م -

 نشستم ن یزم یُسر گرفتم و رو  واریهم نداشتم، کنار د سادن ی توان سر پا وا یحت
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   ؟یگینم یچ یپ پس چرا ه -

   چراا؟

 ؟ یکارارو بکن نیا یکنیغلط م یگی نم چرا

 ؟ یبرخ یکه ب  ینشون داد یبازم جور یخبر دار یاز همه چ نکهیبا ا  چرا

 بهت گفته مامان؟  یاصال ک 

 حرفارو بهت زده؟  ن یا یک 

 تو از کجا با خبر... 

 گفت:  دیادامه بدم و وسط حرفم پر   نزاشت

 ...!ایآر -

 ! شدیسرم اکو م  یتو   ایو اسم آر ... ستادی چند لحظه قلبم از حرکت ا واسه

 ! یزیچ نی امکان نداره همچ 

 خودشو لو بده  ادیامکان نداره خودش ب 

 خوادی گفت که م خوادی کمک م گفت که  شم،یاومد پ ای و تان  انیرا یهمون شب عروس  -
 بهت بگه امشب! یچ

 کمک دوستانه. هیکردن و  یجور نقش باز  هیو   هیبهم گفت که درخواستش چ 

 زد و ادامه داد: یلبخند

 بکوبم تو دهنش اولش!  خواستمی م  شهیباورت م -

  هیکنه و مثل بق کاریچ خوادی م گه یمن و داره م شی مرد اومده پ هی نی ع دم ید ی وقت  یول
کنه  یدختر باز  هیبا احساسات   یچیبه ه یچیسر خود نکرده که اخرشم ه یپسرا هرکار

 آبم روش..  وان یل  هیو 
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 یما قط بشه و همه  یحرفش ارتباط خانوادگ  نیاحتمال داره با ا   دونستهیم  نکهیا با
و اومده   رفته یعاقبت و خطر کارشو پذ  یمرد هست که همه   نقدریبازم ا  زهیکاراش بهم بر 
 به من گفته...!

 بشه! شتریکار باعث شد اعتمادم بهش ب نیا  و

 سمتم برداشت و گفت:   یقدم

احساساتو از   شهیسخت م یل یخ ای سخته، آر دونمیم شناسم،یمن دختر خودمو م  یول -
تمام   ن یکرده و از ب  فیکه اومده گذشتشو واسه تو تعر ن یهم یتو چشماش خوند ول

 هست.  یزیچ   هیوسط   نیا یعنی تو دست گذاشته،  ی دورش رو  یدخترا 

 بود. دوار یام  دیاسمشو دوست داشتن گذاشت، اما بازم با شهینم

 ننداز. نیخب حاال که ازت درخواست کمک کرده روشو زم یول

 زد و ادامه داد: یادامه حرفش چشمک در

   دیو خند رت یبگ ادیکه ب یکنیَخرِش م  یالبته اگه به خودم رفته باش -

 گفتم: یحرص  یصدا با

 ماماااااااااان  -

که تلفن خونه زنگ خورد، ناخودآگاه استرس گرفتم که   امانی معمول خواست بگه  طبق
عجله   یلید خلب گفت: ظاهرا اقا دوما  ری زد و ز  یطونیشماره لبخند ش دن یمامان با د 

 داره و تلفنو برداشت  

 الو....! -

 جانم؟ -

- ....... 
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 ؟ یجان چطور  یبه به، سالم مهر-

- ........ 

 یقربونت سالمت باش -

- ......... 

 ؟یک-

- ........ 

 به من انداخت و و لبخند زد   ینگاه

 رستگار چه خبرته بابا.  یتهشو رفتم، چقدر عجله دار تا

 

 زم یباشه عز  ریخ -

- ...... 

 چشم، باشه حتما   یقدمت رو -

- ....... 

 خدانگه دارت... سالم برسون به آقا آرمان و بچه ها،   زم،ی عز نیهمچن -

 و قط کرد و روبه من گفت: تلفن

 خبر نداره!  یزیاز چ   یمهر نکهیمثل ا  ان،یفردا شب م -

 رمق سرمو تکون دادم  یب

 ؟ یناراحت -

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند
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 نباشم؟  -

و بعدشم تموم    نیخونه امدت هم  هیکن دلم، فکر  زیعز  افتهیب ی اتفاق  ستی قرار ن -
 ! شهیم

 کرد و ادامه داد:  یزیر خنده

 گره ندم هر سال برات!  یسبز  گهید یزنی خب مخشو م یباش یالبته اگه دختر باهوش -

 گفت:  بلند یه با صدا را نیو رفت سمت آشپزخونه و ب   دینگاهش کردم که خند یحرص

   شنهادشینشه از پ مونیکن فردا اومد تو اتاقت پش زیاون بازار شام و هم تم -

 : گفتمیو م  زدمیلب غر م ریز 

 .کردیم یچه غلط دونمینبودم نمهم دلش بخواد، اگه من  یلیخ -

-------------‐‐ ---------------- 

 _ 7:30_جمعه_ 

 

 یبودن و کل  نجایتا االن ا  انیو را   ایبود تان  میبه ساعت نکاه کردم هفت و ن - رستا
خنده   گفتنی م به من  دادنیانجام م   یکه خودشون تو خاستگار ییسفارش کردن و کارا 

 هم ساخته شدن... یلبم اومد، واقعا برا   یرو

صورتم بود   یکه رو  یمیمال   شیرنگ و آرا  یکت و شلوار نبات  هیلباسم نگاه کردم   به
که روش بود لبامو برجسته تر نشون   یرنگ یرژ لب کالباس  د،ینگاهم سمت لبام چرخ

 ... ومدنیحرکت کردم، خداروشکر هنوز ن نی و سمت پا دمیپوش یصندل قهوه ا  داد،یم

 --------------------------- 

 برگشتم:  ان ی را یبا صدا -ایآر
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 و هم مرتب کن  اتقه یاون کنار    ایآر -

 گفتم: انیبه را یعصب

 !یخاستگار م یری م میدار  یخوبه الک انی را -

 کارتو انجام بده  ا یحرف نزن آر  -ری ام

 گفت:  طنتیبا ش ان یرا

 .شد  یواقع  دیشا  ی دیخدارو چه د  -

 دستش بود گفت:  ایطور که کروات آر نیدرو باز کرد و هم ایتان

به چشم  انیو را   ری جذاب ام ون ی دوتا آقا نیا  نیبزن حداقل ب نمیا  ریبرادر، بگ ریبگ -
 کم ی  ییایب

 از دست توعه!  کشمیم یحرف نزن که هرچ گهید  یکیتو   ا یتان - ایار

 منو چه به کراوات دختر کُش؟  اخه

 گفت:   انیو را   دیخند ایتان

 نو یهمسرم، ول کن ا نجا یا  نیبش ایب -

اومد و بعد از   رونی دستش انداخت و از اتاق ب یکراوات شد و کتشو رو الیخیب ایآر
 حرکت کردن!   انیم یسمت خونه خانواده عظ خانم  یقربون صدقه رفتن مهر

 ------------ 

و بابا   دمیکش یقیهام  حبس شد، نفس عمزنگ خونه به صدا در اومد و نفس - رستا
شد به بابا   انیتو چهارچوب در نما  ری چهره ام  میدرو باز کرد و منو مامان جفتش بود

 لب گفت:   ری کرد و اومد سمت من و ز  کیدست و داد و سالم عل

 برادر زاده من چطوره؟  ؟ی سالم زن داداش، روبه رشد -
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اومدن و به همه دست   انیو را   ایو رد شد و بعدش تان دینگاهش کردم که خند یعصب
 بهم نگاه کرد و آروم گفت: یبا چهره افسوس خورده ا  انیبه من را  دنیدادن بازم رس

لب    ریگرفت و ز  ان ی را یاز بازو  ینشکون ایتان یبترش زاشتمینبود نم ای واقعا متاسفم، تان -
 به من گفت:

! خواستم فحشش  رونی ب دیایاتاق سه نفره ب تو  نی مراقب باش دونفره نر  ا،ی خوشگل کرد -
 مات شدم... دنشیکه با د نمیو بب یبعد بدم که رفت سرمو آوردم باال تا نفر 

مردونشو   کل ی که ه یا  رهیچشماش و کت شلوار جذاب ت یتو  یشگی همون غرور هم با
 جذابش...  شیوته ر ذاشتیم  شی تر به نما کیش

 بود خش دار شده بود نگاهشو سمتم چرخوند و لب زد: یعصب با یکه تقر ییبا صدا 

 ! زمیسالم عز  -

 

 پر تعجب بهش نگاه کردم که نامحسوس به پشت سرش اشاره کرد   یچشم ها  با

 مامان باباش پشتش بودن.  اوه

 راه انداخته..  زمیعز   زمیپس بگو چرا عز  هه

  یلب تشکر کردم، با مهر ریو که دستش بود گرفتم و ز  یزدم و دسته گل یتظاهر لبخند
 کردم.. یسالم احوال پرس  خانم و آقا آرمان هم

---‐ ----------------------- 

بودن   که سخت مشغول پچ پچ  انی و را ای تان گذشتی ساعت از اومدنشون م  مین بایتقر 
  دیو مامانا هم گرم گرفته بودن، نگاهم چرخ  زدنیهم کنار بابام و آقا آرمان حرف م ری ام

 م سمت من ُسر خورد  که همزمان نگاه اون ا یسمت آر
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حرفا بود و اونم بر و بر با   ن یظاهرا پرو تر از ا  ی تا از رو بره، ول دمی نگاهمو ندزد  نباریا
 خوش رنگو صد البته پر جذبش زل زده بود بهم  یاون چشما 

 کرد و گفت:  یکه متوجه نگاه ما شده بود ِاِهم انیرا

 . دهینرس کیبار  یاها سر اصل مطلب تا کار به ج میبهتره بر  نکهیخب مثل ا -

 نازک کردم  یپشت چشم ایو من رو به آر  دیخند مامان

از    یچشماش برق  یزد و تو یمنتظر بودم پوزخند بزنه اما در عوض به حرکتم لبخند کج  
 نشست!  طنتیش

 لبخندش باال رفت.  دنیضربان قلبم با د ناخودآگاه 

گرفتم   نشستی کمتر کنج لبش مکه  ینافذش و لبخند جذاب ینگاهمو از چشما  یسخت به
 و بابام گفت: 

 خانم اجازه بدن، برن سنگاشونو وا بکنن وحرفاشونو بزنن! یخب اگه آقا آرمان و مهر-

 اجازه ماهم دست شماست.  کنمی خواهش م -

ر  فک دادی با انگشتاش دو و سه رو نشون م یه ا یهم بلند شد، تان ایجا بلند شدم و آر  از 
بود لبخند رو لبم اومد و   رونیب  نی این یداخل سه نفر نی بر یکنم منظورش همون دونفر

الحق که همون   ومد،یمودب بودنش بهش نم نی رقمه ا  چیپشت سرم حرکت کرد ه ایآر
 اش بود.برازنده  شتریاسپرت و چهره تخسش ب  لی استا

 هم بعد من وارد شد و درو بست!  ای اتاق شدم و آر  وارد 

 اتاق تنها بودم اونم تو خونه!   یبود باهاش تو  بار نیاول

  یکه از بچگ یتخت نشست، نگاهش به عروسک یبه اتاق انداخت و رو  ییگذرا نگاه
 جذابش گفت: یزد و با همون صدا  یاتاقم بود افتاد پوزخند ز یداشتمش و کنار م

 عمو؟  یکنیم یعروسک باز  هنوز  -
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 کردنه!  یبهتر از دوست دختر باز  -

 کرد و گفت:   زیر چشماشو

 ه؟ یمنظورت چ -

 گفتم:  یخند محو شی پام انداختم و با ن  یکیاون  یرو  پامو 

 ندارم!  یمنظور -

 تا ابروش باال رفت و گفت:  هی

 حاال شد. -

بود جذاب تر   دهیکتش پوش ر یکه ز   یدیسف  رهنی پ یتو شیدر آورد که بدن عظالن کتشو
 گذاشته شد.  شیبه نما

 کرد و گفت:  ری برگشت و نگاهمو قافل گ عیسر   کردمی نگاهش م طور که داشتم نیهم

 ؟ ی خودتو که آماده کرد -

 ؟ یچ یآماده  -

 با من!  یزندگ -

 ! ینرفته، مخصوصا آخر ادتیشرط هام که  یاره، ول -

  نیاز تو بهترشم نتونستن منو وادار به ا  گه؟ی حرفا د  نیو ا  یجسم تی همون امن -
 کنن!  ایکثافت کار 

 ! یاریو کم ب یاز دست ند   ارتویوقت اخت هیکال گفتم  -

 مماس صورتم   قای آورد جلو دق سرشو

 ؟ یناز ی خودت م هیمن موندم تو به چ -
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چشمام نشست، مات حرکاتش شدم، با برخورد دست داغش به پوستم   ی رو دستش
 ..کوبه ی م ینجوریشده قلبم ا کم یزره نزد هی فقط  نی شد، ا قیبهم تزر یبیحس عج

 : خوردیطور که دستش رو چشمام بود لب زد و نفسهاش به صورتم م نیهم

 ! کنهیم جمیچشمات که فقط گ -

 سر خورد   مینیب ی رو دستش

 و ...  یمعمول هینیب هی -

لبم  بود و   یاز کار افتاد، دستش درست رو  هیجوابشو بدم که قلبم واسه چند ثان خواستم
 ...کردیمآشفته تر  قرامویپوست دستش قلب ب یداغ

  لهیابروش و باال داد و به چشمام نگاه کرد ت یتا   هیتپش قلبمو که احساس کرد  یصدا 
 داشت.  طنتیرنگ ش شیاب ی ها

 شده بود...  کمی از حد نزد شیب

  شدی م دهی طور که دستش نوازش وار روش کش نی لبم و هم  یرو دیوباره چرخ د  نگاهش
 لب زد: 

 لباتم که.. -

 ! ارزهی به امتحانش م 

 تمام وجودم!  دنیکش  ش یبه آت یبود برا  ی جمله کاف نی هم و

  ن یاز ا شتریکه ب دادمیبه خودم اجازه م دینبا   دمیلبم کش یدستشو با ضرب از رو  - رستا
 جلوش ضعف نشون بدم! 

 ترم!  فیفکر کنه من از اون ضع  دادمیاجازه م  دینبا
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که از شدت  ییتخت بلند شدم و انگشت اشارمو سمتش گرفتم و با صدا  یرو از 
 گفتم: دیلرز ی م  تیعصبان

 ! یشیمن م  کیبار آخرت باشه نزد  -

 !یززززنیآخرت باشه به من دست م بار

 فتم:شد که گ رهیهمون نگاه تخسش بهم خ با

 ! نی پا میبهتره بر -

 ابروش باال رفت و لب زد:  یتا  هی

  یکنترل خودتو داشته باش یتونی نم کتمینزد  یوقت نکهیجز ا  یلیصدات دل دنیلرز  ن یا -
 نداره! 

 سمتش و با صراحت گفتم:   برگشتم

در مقابل    نیدار  یکال شما پسرا حس خود شاخ پندار یستی مقصر تو ن ه؟یچ یدونی م -
پسر که سهله لشکر لشکر پسرا هم   هی  میکه ما اگه بخوا  دیدونیکه نم  یما دخترا، درصورت

اگه قرار بود رو شما بزارن که   میکه ما دخترا دار  یقدرت ارن،یمارو به زانو در ب  توننینم
هم   شتریب  نیکه از ا  کنمیبهت ثابت مجناب رستگار  جهیدرنت نیدیکشی به گند م ارویدن
 خودمو کنترل کنم تونمی م

 زد و گفت:  یپوزخند

 ! دوارمیام-

 ابروش باال رفت   یتا  هی ما  دنیپشت سرم اومد مامانم با د  ای و آر می رفت نی پله ها پا از 

 خانوم گفت:  یمهر

 گه؟ ید میو بخور   ینیریش -
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  ای و مامان ار ای و داشت و ِکل مامانم و تان دی اونا حکم تا  یزدم که برا  یساختگ لبخند
 هم دست زدن  هیباال رفت و بق

 گفت:   طنتیبا ش انینشستم که را ایتان جفت

 باال؟  نیکرد  مهی ق مهیهمو ق -

 چطور؟ -

 ! هینگاهش بد فرم عصب ایآر -

 :گفتی خانم که داشت م  یزدم و حواسمو دادم به مهر یپوزخند

   ن؟ یر یگی رو در نظر م یچه موقع یقد و عروسواسه زمان ع خب -

  نی که ماشاهلل خونه و ماش  ایآر - آرمان آقا

روز باشه بهتره،   هی  یو عقد و عروس افتهیب قیبه تعو ادینباشه ز  از یداره پس فکر کنم ن و
 آقا مهران؟  هینظر شما چ رن،یگی دوتا جوونامون هم زود تر سرو سامون م ینجوریا

 و رستا انداخت:   ایبه آر یدوتاشون هم مهمه و نگاه تی رضا یحق با شماست، منته -

 بگه!  شونیا  یهست هرچ یاگه از جانب خانم مشکل یندارم، ول یمن مشکل - ایآر

از بدو تولد تحت نظر دهخدا پرورش   نیا  کنهیندونه فکر م یاز جانب خانممم هرک  اووو،
بده   یگری بره تست باز  نینگفته، ا یبه کس دیکن ت ی او کمتر از لطفا ادب خود را رع   افتهی

 !کنیجلوش زانو خم م  نایو آنجل  تیبرد پ

مامان مواجه شدم، خوبه هنوز دومادش نشده   که با چشم غره  ارمیخواستم بهونه ب 
 دوماد دوسته   نقد یا

سمت مامانم زد و مامانمم چشمک   یمحو  یلبخند   دیکوبنده مامانم و د که نگاه  ایآر
 داد  لشیتحو  ینامحسوس



 جدال 

346 
 

 . شاهللیخدا شفا بده ا  وااااا،

 خنده و گفت:  ریزد ز  انیرا

 گه؟ یپس مبارکه د -

 ! گهیبله د -شهرزاد

 از خودشون شدن!  ییرا ی و دست زدن و مشغول پذ دنیهمه کل کش بازم

 ------------------------------ 

 کل:  یدانا

  یو خوشحال  یخانواده دو طرف به شاد دی با تا یبعد از مراسم خواستگار هفتهک ی
  کیدرجه   ی و رستا و با حظور خانواده ها ای معذب نبودن آر یبرا  یاساده  یمراسم نامزد 

 برگزار شد. 

نگران مادر رستا به دخترش بود و   نگاه  ،یتظاهر یتمام لبخند ها  ن ی وسط ب نی اما ا و
 !افته ین یردسر ساز بود که اتفاق د دواریام

کنه  دی و پدربزرگش رستارو تا رهیبگ ایو اگه نقشه آر  ایقرار بود بعد اومدن پدربزرگ آر  و
به  زی گذشتن بودن و  همه چ یروز ها سخت در پ رن،ی بگ یآخر همون هفته عروس

 افتاد!   افتادیم  دیکه نبا یو اما  اتفاق  گذشتی م  یو خوش یخوب

 : ...نکهیا  تا

طور که چشمام   نیو خوابمو بهم زد، هم دیچی مغزم پ  یتو  میزنگ گوش یصدا - رستا
کردم و بدون نگاه   داشیگشتم و بالخره پ  یکنار تخت م یبود دنبال گوشمست خواب  

 در گوشم گذاشتم و گفتم:  رویگوش  هیک نمیکه بب یکردن به صفحه گوش 

 بنال!  -

 سالم. -
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 خوردینم ایبود به تان ب یعج کمی  صداش

 ؟ یزی ر یم کرم   یباز دار ای  یکره خر سرما خورد  یتان -

 رستگارم!  -

 ه؟ یرستگار کدوم خر -

 پر تحکم گفت: یصدا با

   ؟ یدینم  صیگوشات کررررن؟ صدامو تشخ -

لعنت بهت رستا    اس،یآر دمیسر جام نشستم و تازه فهم خی بلند بود س نقدریا  صداش
 گندش در اومد!  

 ...ییعه، تو -

 :گفتمی و م  زدمیوسطش حرف م  دمیکشی م ازهیخمطور که  نیهم

 شهمارهتو نهدااااهشتهتمهم ی هکی  هنیا -

 گفتم!  یچ دمینفهم !؟ خودمم هن

 ! یگیم یچ نمید اون فکتو ببند درست حرف بزن بب -

 شمارتو نداشتم  یکی  نیا  گمی م یچیه -

 در اومده.  یسراغت، گند همه چ  امیحاضر شو م  ،یاوک -

 لب زدم:   متعجب

 ؟ یچ یعنی -

امروز  داده که ریبود، گ گهیچند وقت د یما برا  یز یامروز نشست، برنامه ر پرواز اقاجون  -
 ! نهیتورو بب
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 خدا... ای -

 گرفتم و گفتم: استرس

 کنم؟  کاریال االن چ-

 صدامو حس کرد   یتو  استرس

 کرد و گفت:  لحن صداشو آروم تر  

 ! افتهینم  یمنم اونجام پس اتفاق  یتو که کارتو بلد  نگران نباش،  -

 کرد.   قیبه وجودم تزر یآرامش خاص  لحنش

 و گفتم:  دمی کش یقیعم نفس

 باشه، پس فعال   -

 فعال! -

 آماده بشم. عی کردم سر یقط کردم و سع تلفنو

به  پم،یجلف باشه ت ادیز  خواستمی برداشتم، نم ره یت  بایشلوار تقر  مانتو  هیلباسام   نیب از 
 رفتم نی برداشتم و از پله ها پا فموی هم اکتفا کردم و ک یرژ لب مات کالباس

 ؟ یاول صبح یکجا به سالمت -مامان

 اونجا. رم ی اومده، م ای بابا بزرگ آر -

 گفت:  ینگران با

ظرف   یحوصله ندار که  هی کن مثل موقع هاقربونت برم فکر  یاصال استرس نداشته باش -
 !یتا منو خر کن ی کنیم ینقش باز  ییای م یبشور

 و گفتم:   دمیخند
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 !گهیدست شما درد نکنه د -

 بود! ایروشن و خاموش شد، آر  میگوش

اومدم، پشت رل نشسته بود و سرشو به   رونیکردم از خونه ب  یاز مامان خداحافظ  عیسر 
 داده بود هیفرمون تک

 اومدن من سرشو بلند کرد که گفتم:  باز کردم، با نویماش در

 سالم!  -

 یلیتو چشماش حدس زد خ شدیهم نم ینگران  یحت یجذابشو بهم انداخت، لعنت نگاه
 واقعا!  دسیچیپ

 ؟ یآماده ا -

 تکون دادم   سرمو

 و دنده رو عوض کرد...   دی کش یقیعم نفس

 ... د یچیکوچه پ یتو  نی ماش  یها ک ی الست  یپدال گاز فشار داد و صدا یپاشو رو  

 کردم یم  تی داده بودم و با دست راستم فرمونو هدا کهی ارنجمو به پنجره ت  -ایآر

سالم خم کرد و درو   یسرشو به معن عی سر  نیماش دن ی با د داریسرا م،ید یرس الیو  کی نزد
 کردم! پارک  اتیو داخل بردم و گوشه ح   نیباز کرد، ماش

 نگاهم کرد  یبهش انداختم که اونم با نگران ینگاه

 ! گهیشو د  ادهیپ -

 ... ینتونستم بابا بزرگتو راض ایاگه نشد  فقط  نیبب -

 و با تحکم گفتم:  دم یحرفش پر وسط

 ! یتونیم -
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 شد!  ادهی در برد و پ رهیدستشو سمت دست گ  دیکش  یقیبست و نفس عم چشماشو

 شدم... ادهیپ نیموهام زدم و از ماش یالبه ال یچنگ کالفه

  شدمی خونه م ک ینزد  شتریهرچقدر ب کرد،یشونه به شونه من حرکت م  ایآر - رستا
 ..شدی تر م شیاسترسم ب

 داشت...! ی کیش یلیخ دمانیچ  م،یخونه شد وارد 

  رونیچشمام از حدقه ب یواقع ینفر سمتش برگشتم و به معنا  هیسالم گفتن   یصدا با
 زد!

کپ  که  شی اب  یچشما  نیهمچن دادی به صورتش م یابهت خاص شی جوگندم یها شیر
 داد یجذاب نشونش م یلیکه به تن داشت خ یبود و کت شلوار مشک ایآر

 ابروشو باال داد و گفت:  یتا   هیسر تا پاهام نگاه کرد و  به

 ! ییشما  انی میپس خانِم عظ -

 : هاش و گفتمزل زدم تو چشم ت یباال آوردم و با قاطع سرمو

 بله! -

 و با پوزخند گفت:   ایکرد سمت آر  رو

 ؟ ی رو حرف منم حرف بزن یکه حاضر شد یبهش اعتماد دار نقدریا یعنی -

 تخس جوابشو داد و گفت:  شهیهم مثل هم ایآر

 فرا تر از اعتماد!  یزیچ هی -

 به هم انداختن!  یدوتاشون نگاه کوبنده ا هر

که من  ییا ینگاهشون خوند درست مقابل هم، آر  ی تو شدیکه غرورو م یادم  دوتا
 معلومه حرف حرف خودشه! پدربزرگه هم  نیو ا  اد،ی امکان نداره بخواد کوتاه ب شناسمیم
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 رفت و از جفت من رد شد و همزمان گفت:   ایبه آر ی اغره  چشم

 ...! ایهمراهم ب -

 برگشت، به من اشاره کرد و گفت:  زیکه ت ادی خواست ب اهمیآر

 ا! فقط شم -

 لب گفت برو    ریسرشو تکون داد و ز  تیبا عصبان بایانداختم که تقر ینگاه ایآر به

 منم پشت سر پدربزرگش راه افتادم... و

  یول زی و درو بستم، اون نشست پشت م میاتاق که ظاهرا کتاب خونه بود شد  هی وارد 
 من سر پا بودم 

که االن   یکس ادینگاه منو    نیداد و با همون نگاه مغرور که به شدت ا  هیتک ی صندل به
  زه،یبرانگ  رتی شد، الحق که شباهتشون واقعا ح ره یبهم خ نداخت یم  ساده ی سالن وا ی تو

 لباشو از هم فاصله داد گفت: 

 ! یرو عاشق کرد ایپس شما آر  -

 ! نطورهیفعال که ا  -

 تا ابروشو باال داد و متعجب گفت:  هی

 فعال؟  -

 من فقط اونو عاشقش نکردم، منم عاشقشم عشق ما دو طرفست!   نکهیا یعنی -

 زدم... یحرفم پوزخند  نیدلم به ا تو

 و گفت:  دیدست کش شاشیر به

 نش؟ ی... ماشایپولش؟ ثروتش؟   ؟ یشد  ایآر هیعاشق چ نمیبب ح،یصح -

 گفتم: یلبم نشست و با لحن جد  یرو  یمحو  پوزخند
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 جناب رستگار!  دینیبی م اتیماد   یتو ویشما ظاهرا همه چ -

 لبم اومد و ادامه دادم:  یرو یتر ظیغل پوزخند

 نکردن، پولو و ثروتو که هه...  تیترب ینجوریخانواده من، منو ا  یول-

 نوه شماست وارد کنندش شرکت پدر منه! یپا  ریکه ز  ینیماش  نیهم

 گذاشتم و گفتم: زی م یرو  لکسیدر اوردم و ر فمیک یاز تو  کارتو

 ! ستیاضافه من ن حی! الزم به توضدیشاهده کنم د یتونیخودتون م -

 نشست... نیچشماش برق تحس ی تو

 که داد کپ کردم...! یبا جواب اما

 حرف بزنن!  ینجوریما جرعت ندارن ا  ی کدوم از دخترا چیه  ،یگستاخ یلیخ -

  دنیشن شهی که هم ییگفتم، از اونجا قتویبنده حق نکه یو شما رستگار و ا  انمیمیمن عظ -
 !یگستاخ زارنی تلخه اسمشو م  قتی حق

 داد و گفت:  رونیب نفسشو

 باهم!  نی جر و بحث داشت یلیخ ل یاوا  دمیشن -

  نی از ما پاره کرد  شتریب رهنیشما که چندتا پ هیع یطب زا یچ  نیهر رابطه ا  لیمعموال اوا  -
 ست؟ ی ن نطوریبگم که! ا  نارویالزم باشه من ا  دی نبا نیو با تجربه تر

 باهم... دیا یار نمکن ن، یجفتتون مغرور -

 مکمل همن!   نیدو تضاد بهتر شه یهم -

 ممکنه. ریغ -

 شدن! ممکن  یساختن که روز   ییهاممکن   ریغ ارویدن-
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 ... یشناس یو نم  ای تو آر -

 نبودم جناب رستگار!  نجایا  شناختمشینم -

 غرورت!  ی پا زارمیحرفتو م -

 شعورم...! یپا  زارمیمن م  یول -

 سمتم برداشت و گفت:  یچشماش قدم یجاش بلند شد و با همون ابهت مردونه تو از 

 و از جفتم رد شد...  دیخوریبه درد هم نم یول  زهیبرانگ ن یجسارتت تحس -

که   نیبراومدم ا  نمیمن از پس بزرگ تر ا   کردمیخراااب م دینبا  شدیم ی نجوریا  دینه نبا نه
 ! ستین یزیچ

 برگشتم سمتش و گفتم:  عیسر 

 اره؟  ان،یداره و بهم م اقتشویل  دایپس حتما ش -

 سمتم و گفت:  برگشت 

 من بله!   دهیبه عق -

 زدم   یپوزخند

 شما ... دهیعق -

  یکه برا  نی ستیبه بعد شما ن نجایاز ا دیکنی احساس نم یجسارت نباشه ول به،یعج یلیخ
 ره؟ ی گیم مینوه تون تصم  یزندگ

 ه؟ یمنظورت چ -

ازدواج   دا یبا ش ستی شما قرار ن یدرست، ول نی احترامتون واجبه بزرگ خاندان هست -
 فقط اون. نیکه گفت دیکن

 داشته بود من نگه ینگاهشو ثابت رو  و فقط   شدیکم کم محو م اخماش
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 حرفم...   هیادامه بق یبود برا  ید یام نیا  و

به   تونستیالبته االنم م ره،یبگ شیزندگ یبرا   میتصم تونهیهم عاقله هم بالغ م ایآر -
چون شما   یول شیبره سر خونه زندگ یکینکنه و با  یتوجه  نیتر  کی حرف شما کوچ

 ... نجام یواجبه به حرف شما گوش داده که من االن ا و احترامتون    نیبراش با ارزش

لحن صدامو آروم تر کردم و حاال که   داد،ی و به حرفام گوش م  نیدوخت به زم نگاهشو
 خالصو زدم و گفتم: ریبهتر شده بود و ظاهرا با حرفام به فکر فرو رفته بود ت یهمه چ

 آقاجون... -

 کلمه رو نداشت ازم... ن یمتعجب باال اورد، انتظار ا سرشو

 تلف نکردم و ادامه دادم:  وقتو

  نایکه چشمم دنبال مال و منال شما باشه چون خودم از همه ا ستمین یمن دختر -
 دایاز ش  ایآر ارم،یب رونی شما رو از افکار اشتباه ب  نکهیفقط قصدم ا  نجامیو اگه ا ازمینیب

  یرو بشکونه، ول اینتونست آر  دایبوده، ش شی که اوج جوون یضربه خورده اونم زمان
 ن؟ یندار ن،یو غرور دار نیدار کرد، شما خودتون مرد  هاحساساتشو هدف گرفت و خدش

 آروم تکون داد  سرشو

 ن؟ یگذریحرمت شما رو بشکنه ازش م یکس -

- ...... 

 لبم اومد و گفتم:   یرو یلبخند محو   داد،یم یخوب  دیسکوتش نو  نیا

که باعث شده سنگ بشه و احساساتش نابود بشه  وی کس نیانتظار نداشته باشپس -
بشه   ایآر نی ا  نیاز اول بسازش، بزار   گهید  یکی نیانتخواب کنه بزار شی زندگ یدوباره برا 

 یلیکه خ گمینم من  شد،یلباش پاک نم   یکه لبخند از رو یکه بود، همون ییای آرهمون 
 خوبم، نه!
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همه زجر   ن یو بتونه بعد ا خوادیخودش م که  یکنم که بشه همون کس یکار تونمیم  یول
 حس کنه! و یطعم خوشبخت

همه از ته دل گفتم؟    نارویام سر خورد، چرا ا گونه یرو  یتموم شدن حرفم قطره اشک با
بود که به جونم  یچ یحس لعنت نی ا  کنم؟یم  یچرا اصال فکر نکردم که دارم نقش باز 

 افتاد...

زد که منتظرش   یبا پشت دستم پاک کردم و نگاهمو بهش دوختم و بالخره حرف اشکمو
 لبام آورد... ی بودم و لبخند و رو 

  واریرو بعد از تموم شدن حرفشون قطع کردم و به د شدیکه به اتاق متصل م یتلفن -ایآر
چشماش   یتو   یکه در باز شد و اقاجون با ارامش خاص  دمیکش یقینفس عم دادم   هیتک

 اومدن... رونیب  تی رضا یاز رو یو لبخند یخنث یهم با نگاه انی میو عظ

 سمتم اومد و تو چشمام نگاه کرد و گفت:  آقاجون

 ه،یادم حساب دمی! از همون نگاه اولش فهمیانتخاب درست کرد  هی ت ی حداقل تو زندگ -
 ... ستین اتی که چشمشون دنبال ماد ییدخترا شن،یم دایکم پ ییدخترا  نیهمچ

 جلو تر آورد و ادامه داد: سرشو

 اعصابه!  یکه اون داره و تو ندار یزیدنده، درست مثل خودت! تنها چ هیکله شقه و   -

 لبم اومد    یرو  یکج لبخند

 گفت: به رستا کرد و  ینگاه ارسالن

 ...!نجایا  ایب -

   ستادیا  ایکنار آر بایسمتش قدم برداشت و تقر   رستا

  ،ییایاز پسش برب  یبتون دوارمی ام ست،یدنده تر از خودش ن هی یدون ی رو که م ایآر -
 ! یو انتخاب کرد   یعشق سخت
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 مطمعن زدم که گفت:  یلبخند  - رستا

 ! نی ری هفته بگ نی رو هم بهتره آخر هم یمراسم عروس -

 زده بهش نگاه کردم و گفتم:  تعجب

 هفته؟ اخه چطور تا اخر ...  نیآخر هم -

 !کنمی تا شب هماهنگ م زارویمن همه چ -

پرواز دارم و   گهی ته دداشته باشن، و خودمم هف یهاتون هم که فکر نکنم مشکل خانواده 
 تر بهتر... عی هرچه سر  نیواسه هم رمیم

 خونسرد به من نگاه کرد  یلیبزنه اما اونم خ یانداختم تا حرف ای به آر ینگاه

 سگ تو روحت!   اه

 ...! نی خبر بد  ن یاستراحت کنم، شما هم بهتره بر کمی  رمیمن م -

 از جفتمون رد شد و رفت.  یکوتاه یگفت و با خداحافظ نو یا

 زدم که گفت:  یمندانه ا  روز یبرگشت سمتم، لبخند پ عیسر  ایآر

 ..یستیبه درد نخور هم ن نیخوشم اومد، همچ ن،ی آفر -

 ! ستنیهمه مثل تو که ن گهینه د -

 بازم حمله کنه که با خنده گفتم: خواست

 ... نجایداشته باشه ا  نیدورب دیآروم باش، شا  -

 خوش فرمش فرو کرد   ی موها یال به ال  یبه اطراف کرد و پنجه ا ینگاه

 کرد و گفت: زیچشمام، چشاشو ر یرو  دیچرخ  نگاهش

 ؟ ی کرد  هیگر -
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 الزم بود ... -

طور که سمت   نیکتفش نگه داشت و هم یزد کتشو با انگشت اشارش رو یخند شین
 گفت:  رفتی م یدر خروج

 خانم...  اریب فتو یتش -

 ----------------------- 

 و گفتم:  ادمی افتاد   هوینشسته بودم که   نیماش ی تو

 ! تونمیمن آخر هفته نم  یول -

 توجه به من گفت:  یب

 ! یبتون دیبا -

 ! ستمیجوره آماده ن چیمن هنوز ه -

 گفت:  تیکرد و با عصبان یاخم

 ؟ یستیکه آماده ن یکنیم یعروس یدار یجد  یجد ی نکنه فکر کرد -

 به آماده شدن نداره!  یاز یمدت هم خونه بودن ن چند

 من ...  یول -

 ... اره یسر جفتمون ب ییکردم ادامه ندم تا نزده بال  یبهم انداخت که سع یزی ت نگاه

 شدم   ادهیبرداشتم و پ فمویترمز، ک یدر خونه زد رو  یجلو

 به هم...  دمشیکردم و محکم کوب یدر خال ی حرصمو رو تمام 

 گفت:بلند  یبا صدا ایآر

 ؟ ی بودن خودتو نشون بد  وونی ح  دیهم با  نجایا -
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  یعذرخواه خوامیشدم و م مونیزد فکر کرد پش ی و دوباره درو باز کردم، پوزخند  برگشتم
 باطل    الیخ یکنم، اما زه

 من بهش پوزخند زدم و گفتم:   نباریبهم و ا  دمیکوب یقبل یمحکم تر از سر  درو

 فته؟ ی عوِض دستت دردنکنته جناِب خودش -

 واقعا...  یقدر نشناس یلیخ

 و گفت:  شهیخواستم برگردم که خم شد کنار ش و

 ...انیمیعظ -

 و گفت:   دی کش یقیسمتش که نفس عم  برگشتم

 ممنون بابت امروز...  -

  نکهیلبمو به خاطر ا   یرو  یسرمو تکون دادم و تمام تالشمو کردم که لبخند کش اومده  
 تابلو نباشه    رمینستم ازش تشکر بگتو

 گفت:  زدیکه استارت م نطوریهم

 ...! یبساز  یخوا یرو چطور م  ایآر نمیمشتاقم بب یلیو خ -

اش گذاشت و به عالمت بدرود   قهیزد، انگشت اشاره و وسطشو کنار شق یکج لبخند
 حرکت داد! 

 محو شد...  هیاز ثان یدر کسر و

 ...دهیشن وی همه چ پس

پر   شهیتخس بودنشم جذاب بود مخصوصا حرکت آخرش و نگاه هم یحت یلعنت
 ابهتش...
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کرده خارج بشم و سمت   ر ی که چند وقت ذهنمو درگ یافکار ن یتکون دادم تا از ا  سرمو
 خونه رفتم...!

 کل:  یدانا

  یخانواده ها مراسم عروس  یو هماهنگ ای چند روز بعد از مالقات رستا با پدربزرگ آر -
 شد... دهیته تدارک د جمعه آخر هف  یبرا 

 باهم نداشتن...! یا  گهید داری د دنیبه جز زمان حلقه خر ای و آر  رستا

 داشتن  از یخلوت ن  نی هر دو به ا دیشا

 داشتن... از یخلوت چند روزه با خودشون ن نیا به

 ! ستنیو بند ن  دیق یآدم ب ه ی گهی د یطوالن یحداقل تا مدت  نکهیبه ا کردنی فکر م دیبا

 به خانواده...  بندیدوتا ادم متاهل و پا نباریا

  ینقش باز  یاما گاه ست،ی عالقه و عشق ن یهر چند از رو  یزندگ نی بود که ا درست
 سخت تره... یاصل یکردن از خود باز 

 ...زدی و روش م  دی تا شروع کرد و بودن رستا مهر  ا ی بود که آر یباز  نیا

 کرده  ریدو حس مطلق گ نیکه ب یبه زندگ کردنی فکر م دیبا

 دلباخته داره... هی یباز  هر

 رستا؟  ای  شدیانتخاب م  ایوسط ار   نیا  اما

 رمان اهل باختن نبودن... تِ یدو شخص نیکدوم از ا  چیه

 آورد  مانیبه حس ا  شهیم اما

 اره یآدمو به زانو در ب هی تونهیحس م  هیفقط  یگاه

 ان یم  نیدر ا  دید دی با اما
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 نفرت؟  ای شودی برنده م عشق

------------------------------------ 

 به خودم انداختم   ینگاه نیماش   یجلو  نهیتو ا  از 

 ...دادینشون م یاز هر موقع  شتری رو ب تی که رنگ عصبان یی چشم ها به

 بود.. ختهیکج ر میشونیپ یچند تار از موهام که رو و

 لباسمو مرتب کردم..   قهیدستم موهامو باال دادم و   با

 نگاه کردم. شگاهیبه در آرا یدود  شهیپشت ش از 

 بود ... ومدهین هنوز 

 کتمو مرتب کردم... ن ی آست یشدم و لبه ها ادهیپ ن یماش از 

  رهیفرو کردم منتظر خ بمیپام انداختم دستامو تو ج یکیاون  یدادم پامو رو  هیدر تک به
 شگاه یبودم به در آرا

 صورتم بود   یچاشن  شهیکه هم یاخم

 امشب هم قصد پاک شدن نداشت   نکهیا  مثل

 نگاه کردم  میساعت اسپرت مشک به

 نه یافتاد که دسته گل تو ماش  ادمی  هوی

 دستام گرفتم  یتو  یباز کردم، خم شدم و دسته گل رز قرمز رو درو

 که خش دار شده بود    ییزدم و با صدا یهمون حالت پوزخند صدا دار ی تو

 لب گفتم:  ریز 

 رستگار....  ایمبارک باشه آر ت،ی دست گل عروس نمیا -
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 ~~~~~~~~~~~~~~♦️ 

 

 ه؟ یچ ایدن  زی چ نیتر  یدنید -

 بشن! که دوتا ادم مغرور عاشق هم  نی+ ا 

چهره ام عوض   یلیچشمام و رژ سرخ خ تِ ی ال شی به خودم نگاه کردم با اون ارا  نهیا  ی تو
 گ...شده بود و قشن

 هه  یول

 رستگار  ایآر  ؟ی اونم عروس ک ی و مسخره ا  یخوشگل شدن سور چه

 فکر کردن بهشم ... 

 اومده.... ایبه خودم اومدم که گفت ار ایتان  یصدا با

از   متیمال ی پدربزرگشم ذره ا یامشب با حضور خانواده ها و حت یبودم که حت  مطمعن
 .... دهیخودش نشون نم

رو به رخم  ایآر  تیکه مالک یانگشتم، حلقه ا   یرو نیحلقه تک نگ یسر خورد رو  نگاهم
 ...دیکشیم

سرد و خشک وارد   شهیمثل هم  میحلقه انتخاب کن میکه رفت یرفت سمت زمان فکرم
خودش انتخاب کرد و  که ینیحلقه تک نگ هی مغازه شد و بعد از امتحان چند تا حلقه،

 گرفت...!

 اس   گانهیبشر ب نی لبخند با ا  اصال

 هه...  

 رفتار نکنه!  متیبا مال  اهیصد سال س  خوامیبهتر م 
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  ی و لبخند مصنوع دمی کش یقیعم نفس

 زدم  بیو به خودم نه سادم ی اومدم و دم در وا  ن ی از پله ها پا اروم 

 اروم باش ...  رستا

با همون   نیبه ماش هیرو تک ایکه سرمو اوردم باال ار  نیدرو باز کرد هم شگریآرا اریدست
 ...دمیدستش د یجذابشو دست گل قرمز تو  لی استا

که  یشدم به دختر  رهیگرفتم و خ نیزم ینگاهمو از رو شگاهیبا باز شدن در آرا -ایآر
 ... شدیامشب شرعا و قانونن زن من م

 ... دیاون لباس سف تو

 بود..  یدنیجز من د یواسه هر مرد   دیشا

 خودش بود!  مدو یکه به چشمم نم یزیوسط تنها چ   نیا  اما

 دامنمو با دستام گرفتم که راحت تر بتونم راه برم ....  - رستا

 و به سرتاپاش نگاه کردم ...  سادمی سمتش قدم برداشتم و جلوش وا  اروم 

 شد یتو سه کلمه خالصه م شهیمثل هم 

 جذاب و نگاه پر ابهتش  لیاستا   خوش

 کرد ...  ینم یبه هر حال واسه من که فرق یول

 به من تعلق نداشت!  ای بود و آر شینما  هی  نیا

 ابروش و باال داد و گفت:  یتا  هیکه  کردمی داشتم نگاهش م رهی خ ینجوریهم 

 ؟  یکن ینگاه م یبه چ -

 ! یچیبه ه -
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 گفتم: یگلو سمتش گرفتم و با پوزخند تلخ دسته

 عروس خانم.. ریبگ -

 دسته گل و ازش گرفتم و با پوزخند تلخ تر از خودش گفتم: اروم 

 داماد...  ین اقا ممنو -

 دستاش   یاشاره کرد و نگاه من سر خورد سمت حلقه تو نیدستاش به در ماش با

 کرده بود... جادیو خوش فرمش ا دهیکش  یانگشت ها  یرو  یرینظیجلوه ب که

 رفت و سوار شد  نی در ماش سمت 

باز   بردار افتاد که با دهن لمیاروم در سمت خودمو باز کردمو سوار شدم... نگاهم به ف منم
 ...کردیبه ما نگاه م

 لب گفتم:  ریز  

 ما...!  میهست یاو دلباخته  یهه حاال فکر کرده بود چه عروس و داماد عاشق -

پدال گاز فشار دادم نفس   یتمام تر رو دنده رو عوض کردم و پامو با سرعت هرچه   -ایآر
باطل   الیخ یزه یشب باز بشه، ول هیحداقل واسه    یاخم لعنت  نیبلکه ا دمیکش یقیعم

 شد... تر هم  ظینه تنها باز نشد بلکه غل

دسته گل قراره تنها   نیدستم نگاه کردم مطمعن بودم ا  یبه دست گل خوشگل تو  - رستا
 قشنگ امشب باشه....  زیچ

لبم   یداشت که لبخند و رو  یو خوب مو یمال  ی هارو بو کردم بو باال اوردم و گل  دستمو
 اورد....

 لب گفت:   ریز  ایار

 .. یکه بندو آب بد یرفتار نکن عی کن ضا یاونجان، سع الی امشب همه فام -
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 بهش انداختم و گفتم:  ی!؟ نگاهگمی م یکه چ مفهومه

 ...!کنمیکار و م  نیخودمم که شده هم یبخاطر بابا  -

 تکون دادم و گفتم: یسر

 .. خوبه.-

  ادهیخواستم پ میدیکه رس هیرد و بدل نشد... به اتل نمون یب یحرف  چ یه هیتا اتل گهید 
شم.... مطمعن هم   ادهیبا اون دامن پف بلند پ تونستمی کردم نم یکه م یشم که هر کار

اومدم که   رونیب نیاز ماش  عیحرکت سر   هی.... ناچار با رهی دستمو بگ ادی نم ایبودم که ار 
خواستم   عی نابود بشه سر کلمی و کل ه  وفتمیب نیبود زم  کی کفشم کج شد و نزد  یپاشنه

 شد.....!  گاهمه یتک نی در ماش یبه جا  ایکه دست آر  رمیبگ نی دستمو به در ماش

 دستام گرفتم و اروم  گفتم:  یدستشو محکم تو  -ایآر

 ....انی میعظ ینبود یدستو پا چلفت نقدر یا  تی خواستگار  امیب نکهیقبل از ا  -

کم بود با لحن   یلیبه فکش برخورد کرد فاصله صورتامون خ مینیب بلند کردم که  سرمو
 گفتم:  یزیت

 ...  یانتخاب کن اتیمجبورت نکرده بود منو واسه بدبخت  یکس -

 فاصله گرفت و گفت: ازم

  یپا  دیاالن با  یهم شرط و قبول کرد  یو وقت یکه دم دستم بود تو بود یفعال تنها کس-
 ! یسیوا   شیهمه چ

  هیاوردم و اروم به سمت در اتل رونی و دستمو از دستش ب  دمیهم کش یاخمامو و تو  
با لبخند اومد سمتمون و بهم دست داد و   دیو عکاس تا مارو د میشد هیرفتم....وارد اتل

 کرد  مون یراهنما  م یری که قرار بود عکس بگ یهم سالم کرد سمت اتاق ایبه آر

 و عکاس شروع کرد به حرف زدن:   سادمی وا   ایجفت ار  - رستا
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 هیتک  واری بده طبق حرفش عمل کردم و به د هیتک واری خب عروس خانم شما به د -
 دادم.... 

دستتون رو   هیو    دیسیفاصله وا  نی عروس خانم با کمتر یآقا دوماد شما هم رو به رو  -
 کنار سر عروس خانم  دیبزار

خودشو   قراری گرفت و قلبم ب شیحرفش بدنم آت  نیبا ا  ن یبش رهیخ به لب هاشون  و
 ... دیکوبی م

که دستش   رمی ژست مسخره فاصله بگ نی به خاطر ا ای خواستم از آر  تیبا عصبان - رستا
 گفت: یدور بازوم نشست و با لبخند ساختگ

 !!! زمی عز -

 برگشتم... میو دوباره به حالت قبل دمی کش یقیعم نفس

 کرد و گفت:  یعکاس اهم 

 خب یلیخ -

 شوهرت نگاه کن  یخانم شما به چشما  عروس

 لبم اومد هه شوهر ...! یرو  یپوزخند

 تر شده بود  رهیت یاالن از هر زمان شی سبز  خاکستر  یبه چشمام نگاه کرد، چشما -ایآر

 فر شده خانومت  یدور اون تار مو  چون ی آقا دوماد شما انگشت اشارتو بپ -

  یزهر خند بود انگشت اشارمو باال آوردم و دور تار مو  هیتر شب شیکه ب  یبا لبخند کج 
 سرخ وسوسه کننده اش افتاده بود... یها لب  ی و نگاهم که رو چوندم ینرمش پ

 ! دیسی وا یجور نی خوبه، هم یلیخ -
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منو به خودم   ن یجذابش بودم که صدا و نور دورب یاب  یچشما  یره ی خ نطوریهم - رستا
 اورد... 

 ستمو به دامنم گرفتم! ازش فاصله گرفتمو د  عیسر  

 زد یکل وجودم ضربان شده بود و نبض م کردم،یگرما م احساس

 صورتم نداشتم...   یرو رشوی بگم تحمل نگاه خ صادقانه

 رو بگه! یرفت سمت عکاس و منتظر بودم ژست بعد  نگاهم

 داره آروم دراز بکش! شم یتخته که ابر  نیا  یعروس خانم شما رو  خب

 کردم. ز یخ میخودمو ن کمیتخت و   یرفتم رو  

گردن عروس   کی و سرتون رو نزد   دیخب جناب رستگار شما هم روشون خم بش یلیخ
 د یخانم ببر

 ... شدیباز تر نم ن یاز ا   گهید چشمام

 بزنه!  رونی مردمک چشمام االنه که از حدقه ب  بندمیم  شرط

 ....ومدیتفاوت داشت سمتم م ی ب شهیکردم که مثل هم ایبه ار  ینگاه 

رسوندم و دستشو   ایخودمو به ار  کی کوچ یعذر خواه هیتخت بلند شدم  با   یرو  از  اروم 
 بردم و گفتم: یاتاق عکاس ی گرفتم و به گوشه  

 مسخره و مضحک   ی ژستا  نیرو دارم جز ا  یزی جناب من تحمل هر چ نیبب - 

 حوصله ندارم...!  میبگو چندتا ژست ساده بده بر برو

  افش یق شدی م  نی که از حرص باال و پا نشیسرخش نگا کردم و قفسه س افهی به ق -ایآر
 واقعا خنده دار شده بود 

 که نخندم و همونطور گفتم: دمیشصتمو کنار لبم کش انگشت
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 چشونه مگه؟  -

 اسمشو صدا زدم:  تیبا عصبان د،یچشماش د  یتو  شدیو کامل م  طنتیبرق ش - رستا

 ...!اااااای ار -

 زدم و گفتم: یپوزخند

 و از خدامه  دمیانجام م  لینه که حاال من دارم با م -

 جلو تر آورد و ادامه داد: سرشو

 مزخرف خالص بشم!  یعروس نیمن که زود تر دوست دارم از شر تو و ا  -

 جوابشو بدم که   خواستم

 توجه به من سمت عکاس رفت... یب

 بدم بهش   یو عرب  یمستراب، حقشه دوسه تا فحش المان  یپسره  اه

 حرف زدم که گفت نه  کمیسمت عکاس رفتم و    -ایآر

 چرا نه؟  - 

آلبوم   یژست هارو تو ب یما از قبل، عکس ها و ترت  یشرمنده جناب رستگار ول - 
 میکنی مشخص م

   ادیهم آلبوم خوب در نم شهیعکس به هم بخوره هم کار ما خراب م هی 

 ! رهیسوال م  ریالبومتون ز   یما برا اعتبار

 و گفتم  دمیکش یپوف 

 نداره؟  یراه یعنی - 

 گفت:  رفتیور م نی که با دورب نجوریهم
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 نه متاسفانه!  -

 اتاق رفتم.... یگفتم و سمت تخِت گوشه  یحوصله بحث نداشتم رو بهش باشه ا گهید

  دیبا یکار لعنت ن ینبود و ا یتخت انداختم چاره ا  نی و دامنمو پا دمی اروم دراز کش - رستا
 ! شدیانجام م

 و به چشماش نگاه کردم  عکاس آروم روش خم شدم  یق گفته طب -ایآر

واکنشش لبخند  نی ا  یبار برا نیاول  یبرا  نباریکه ا زدیقلبش تند تند م شهیمثل هم 
 لبم نشست....!  یرو یمحو 

  یبه چشما  ادیکردم ز  یسع کردی داشت حالمو دگرگون م خوردینفساش که به صورتم م 
 نشم  رهیجذابش خ

 ؟ یاونم با ک  ، یکیهمه نزد ن یسخت بودم، ا یلیخ طی شرا تو

 که تو افکارم بودم عکاس گفت: یجورن یهم

 .... یشد مرس یخب عال -

 که فقط خودش بشنوه گفتم: یاز روش بلند شدم و طور  -ایآر

 کنترل رو قلبت داشته باش.  کمی شمی م کتی نزد  یحداقل وقت -

 ...یری هرچقدرم خودتو بگ چون 

 ..یتفاوت باش یچقدرم ب هر

 آروم تر کرد و ادامه داد:  صداشو

 ! دهی بازم اون لو م -

 نگاهمو به چشماش انداختم و گفتم:  

 ازت متنفره؟  یلیخ نکهیا   ده؟یرو لو م یچ -
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 ! ستیدست خودش ن شرمنده

 تخت بلند شدم ... یاروم از رو  و

 هستشم تف کن!   یجونت رستگار، خورد  نوش

 .... میاومد  رونیب هیباالخره کارمون تموم شد و از اتل گهی بعد از هزار تا ژست د خالصه

گردنمو سمت چپ و  راست   کم یدرو باز کنم   نکهیرفتم و قبل از ا  نیسمت ماش  -ایآر
 تکون دادم چقدر خسته کننده بود ..

 شد و دسته گلو گذاشت رو داشپورت نیرستا کالفه سوار ماش 

 لب گفتم:  ری ستم ز نش یصندل یرو  - رستا

 کار ممکن  نیپوففف، خسته کننده تر -

 به حال اخر شب....!  ینشده کالفه شدم وا  ی چیبرام نمونده بود هنوز ه یجون گهید

 لب گفتم:   ریشده؛ ز  تی اذ یلیانداختم معلوم بود خ   یبهش نگاه -ایآر

 ؟ یخسته شد  -

 بهم انداخت و گفتم:  ینگاه مین

 اره!  -

 و گفتم:  دمی کش یقیعم نفس

 ... تازه اولشه  -

 جوابش گفتم: در

 خدا به اخرش رحم کنه! -

 و گفتم:  کردمی م  تیدست فرمونو هدا  هیکنار پنجره گذاشتم؛ با   ارنجمو
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 ... کنهی رحم م -

 لب گفتم:  ریز 

 ..!شهیم یباباس که اگه بفهمه چ  میفقط نگران -

که  میار یقارو در بعاش  یمنو تو ادا  یبفهمه، امشب قراره جور یکس  ستی قرار ن -
 خودمونم واقعا باورمون شه ...

 ....  م یتا باغ نگفت یچ ی ه گهیدادم و د  هی سرمو به پنجره تک 

 زنگ خورد!  ای ار  یکه گوش میباغ شده بود  کی نزد

 وصل کرد و جواب داد....   نیبلوتوث ماش به

 بله؟  -

 لمیکه ف ن ینش ادهی پ نیاز ماش  میدیتا ما نرس می شیباغ م کی نزد می جناب رستگار دار -
 ... گهید  میشروع کن ویبردار 

 که بشنوه گفتم:  یلب طور ر یرو عوض کردم و ز  دنده

 خب! یلیخ -

 ...  میکرد و به راه ادامه داد قط

 ... میدیباغ رس به

 ...!ادهیز  تی چقدر جمع -

 در باغ اشاره کردم....  ینایگفتم و به ماش  نویا 

 گفت: کردی مرتب م  اشوقه ی که  نطوریهم ایآر

 نوه بزرگ خاندان رستگارِ   یعروس  یناسالمت -
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 لبش نشوند   یرو  یدر ادامه حرفش پوزخند و

 ...!انیمیعظ یدختر خانواده  ینوه   نیبزرگتر  نطوریو هم - 

تا ابرومو باال دادم و   هیفرمون گذاشتم و سرمو کج کردم روبه رستا   یدست چپمو رو  -ایآر
 گفتم:

 کنم؟  یآور ادی گهی که د سیالزم ن -

 ه ینه، اوک - 

 و درو باز کردم  دمی کش یقیعم نفس

 کنم  کاریچ دیکه با دادیبردار با دست اشاره م لمیشدم ف  ادهیکه پ ن یماش از 

 هیچ  ایمسخره باز  ن یواقعا ا  فهممینم 

 بردار درو براش باز کردم... لمیرش فکه رستا نشسته بود رفتم، و با شما یسمت در  آروم

 درو برام باز کرد و دستشو سمتم دراز کرد... - رستا

 شدم  ادهیپ نیمردونش گذاشتم و اروم از ماش یدستا  یتو  فمویضر یدستا  

مردا رو     یحوصله نگاه ها  دم، یدستم مرتب کردم شنلمو جلو تر کش  یدسته گلمو و تو  
 ... نداشتم امشب 

 بکشم که....  رونیدستمو از دستش ب اومدم

 بکشه که انگشتامو چفت انگشتاش کردم...  رون یخواست دستشو از دستم ب -ایآر

 بهش نگاه کردم ....  دیبا تعجب و ترد - رستا

 گفتم:   میکه فقط منو اون بشنو یطور نی انداختم پا  سرمو

 تگار...!جناب رس  ادیکارا بهت نم  نی از ا-



 جدال 

372 
 

 جوابمو نداد تعجب کردم... نکهیا از 

   نیبدم، واسه هم حینبود که توض یو فرصت شدنیتر م کی هر لحظه بهمون نزد  -ایآر
 زدم و گفتم؛  یپوزخند

 ...!ایآر -

 ؟ یچ -

 گفتم:   یکیستریکردم سمتش و با لبخند ه ل یمتما   سرمو

 ...!ایامشبو جناب رستگار نه؛ آر هی -

 ...یاوک -

 االن تکرار کن!  -

 باشه!  گمی م  ا،یداد  یریگچه -

 محکم فشار داد و با تحکم گفت: دستمو

 االن!  -

 از هم فاصله دادم و آرومگفتم:   لبامو

 ..!ایآر -

 لبش نشست و گفت:   یرو  یکج لبخند

 خوبه، حاال شد!  -

ک   ییاون دوتا  کردیفکرشو م ی!؟ کمید یو به کجا رس م یچشمامو بستم، کجا بود - رستا
 کنار هم!  شونه،ی االن شب عروس  زدنیم  ری همو با ت هیا س

 ...؟ کردیفکرشو م یک
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..  بخاطر  شنیم  کی پدر بزرگش و خانواده ها دارن نزد دمیسرمو باال اوردن که د - رستا
 شدم... رهی لبخند بهشون خ  هیمنم انگشتام و قفل دستش کردم و با   نیهم

 رفتن  ای و بابا و آقاجون هم سمت ار  دیمادرانه بوس  مویشونیجلو اومد و پ ای آر مامان

خوش حالم که  -چشماش بهم دست داد و گفت:  یآقاجون با همون غرور تو  -ایآر
شدن،    کی با خنده نزد انی و را   ری! بعدش امیانتخواب کن   تویادم درست زندگ یتونست

 گفت:  ایگرم شد که پدر بزرگ ار  کایو تبر  یمجلس احوال پرس 

دست   ی هم دست تو ا یمنو ار اده،یحاال وقت ز  میسو دامادمونو معطل نکنبهتره عرو -
 ! میحرکت کرد هیبق ی هم جلو

به سمت   تیجمع نیو ما از ب  دنیو مامانم و مامان رستا شروع کردن به کل کش  ایتان
 م یعروس و دوماد رفت گاهیجا

ش داشتم  که دوست  یبا کس م یمراسم عروس ی اگه االن تو دیمعذب بودم، شا  ییجورا  هی
  ستمینه تنها خوشحال ن یول   دمیرقصی و م دمی خندی فقط م هیبودم بدون توجه به بق

 مراسم  ی بلکه تو

هم سرزنش کنم چون خودم انتخاب کردم...!  یکس  دیهم معذب شدم، البته نبا  میعروس
 اومدن سمتمون   انی زن عمو و را  مینشست نکهیبعد ا

لب به  ری اومد ز   تتونیفرش قرمز پهن کن که برد پ  ای کنار تان نی کنار بر  ن یبر - انیرا
 خودش گفت: 

 ن یفتبارک اهلل احسن الخالق -

خوشمان امد از من  ادا،یبهت م-برداشت و گفت:   قدم  ای گرفت که سمت آر خندم
 پسر!  گرفتمتیخودم م  یشی جذاب م نقدیا  دونستمیم  ،یتر شد   پیخوشت

 و گفت:  دیخند  انی عمو به حرف را  زن
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 با تعجب گفت:  انی پسرم، ماشااهلل بهتون، را یبخت بش دیسف  یاله  -

 به سبز بخت؟  لی متما یمثال نارنج   ایقرمز بخت؟   گنیچرا نم -

 ازش فاصله گرفت و گفت:   انیرفت که را انیبه را یچش غره عصب  ایآر

 اوه اوه رم کرد... -

 برداشت  طنت یدست از ش انی مامان را  یصدا با

 طور  نی احترامشون بلند شد منم هم  مامانم اومد و رستا به  -ایآر

 جا خوش کرد  میشونیپ ی که پشت سرش بود، ناگهان اخم رو  یکس دنیبا د اما

 ! کنهیم کاریچ نجایا  نیا ،یزک

 توجه به اطراف   یب نی هم یبرا  کردی منو رستا نگا م نیپوزخند به فاصله ب با

 آروم دور کمر رستا حلقه کردم... دستمو

  شیشونیپ  یتو یبه کمرم متعجب بهش نگاه کردم که با اخما  ای با برخورد دست آر-رستا
  ایکه درست  پشت سر مامان ار  دا یبه ش دمیمواجه شدم، رد نگاهشو دنبال کردم و به رس

 ...ومدیداشت به سمتمون م

 اومد و گفت:   کیمامان نزد  - ایار

 دن یتازه رس دایعموت و ش  زن زمیعز دینیبش-

 سمتم اومد و دستشو سمتم دراز کرد و گفت: دایش

 بهت!  گمیم  کیسالم پسر عمو تبر  -

که   یتکون دادم و آروم جور یتو هوا معلق موند و در جوابش سر  ینجوریهم  دستش
 تشکر کردم... دم یخودمم هم نشن

 سمت رستا و دستشو سمتش دراز کرد و گفت:  برگشت 
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 عروس خانم یبخت بشو شماهم خوش -

 تشکر کردم.... یلبخند مصنوع هیدستم گرفتم و با   یدستشو تو  لکسیر

 !دنشید دایو ش ای پوزخند که ار هیبعدش   و

 از رفتن اونا دستمو از  دور کمرش برداشتم  بعد

 گفت:  شمویاومد پ  ایسمتمون اومدن؛ تان ان ی و را ایکه تان مینشست دوباره

 ... کنی باز  نیا  کنهیم  یچه دلبر -

 گفتم :  م یکه فقط دوتامون بشنو  ینگاهش کردم و اروم و طور زیت 

 ... زیامشبو کم مزه بر هی -

 و گفت:  دیخند

 نبوده؟  نجایا  دایش اننی اح ادی م  یبو سوختگ -

 زدم و گفتم: یخند شین

 به هوا رفت..  ایخنده تان یچرا اتفاقا بو همونه و صدا  -

 اومد سمتم و گفت:   انیرا  -ایآر

 جناب رستگار؟  یدار یهستم، چه حس  یامشب که تو جشنم از من نپرس ک -

 دارم که بزنم داغونت کنم!  نویا  تیفقط قابل ،یچیه -

 به صورتش زد و گفت:  یچنگ یا حالت زنونه با

 ِاواااا، خدا مرگم بده منو خواهر  -

 ؟ ی داغون کن یخوا یچرا م منو

 ادامه داد: یطونیگفت و با خنده ش نو یا
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 یدار کاریبا من بدبخت چ یداغون کن دی رو با گهی د یکی - 

 و گفت:  دیدست به شکمش کش یادامه حرفش مثال اشکاشو پاک کرد الک در

 دوستام هستن پ کو...  یتو نباش یول شهی پدر م یهرچند اصغر مامان امشب ب -

 حرص بهش نگاه کردم و گفتم:  با

 ! اااااااانی را -

 در قفستو ببندن!  انیبگم ب بزار یاوک  یاوک

 و گفت :  انیبرگشت سمت را ایتان

ندارن ظاهرا...! منم  یدو تا امشب اصال اعصاب درست حساب نی کن ا تیکم اذ  انی را -
 رو کردم بهشون و گفتم:

رفت و دستشو گرفت و   ای سمت تان  انی زدم؛ را یلبخند حرص  هیو   نطورهیصد در صد هم-
  یلیاسرائ یشدن، نزنن وسط مجلس فن بن یامشب خطر  نایا  میبر  ای ب زمیعز  -گفت: 

  ری و زدم ز  رمی خودمو بگ ینتونستم جلو  گهید  انی حرف را نی بزنن بهمون صلوات. با ا
جا خوش کرد و دوباره تو فکر فرو رفتم   ا یرصورت ا  یلبخند محو هم رو  هیخنده که 

 و آروم گفت:   مامان سمتم اومد

 زم؟ یعز ی کنیفکر م یبه چ -

 به گذشته... -زدم گفتم:  یتلخ لبخند

  یینجا یبه عقبت نگاه نکن مادر، تو االن ا  گهیوقت د چیبه قول خودت گذشته، رستا ه -
شخص قدرتمند   هیبه   لیهاست که اونارو تبدانتخاب ادم  ن یپس به عقب نگاه نکن، ا

 !  کنهیم

دختر پسرا به   غیج یگفت صدا  یجی که د یزیکه با چ  دادم،ی به حرفش گوش م داشتم
 هوا رفت! 
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 رقص دو نفره... یبرا  زیاز عروس و داماد عز کنمی و حاال دعوت م -

دستمو گرفتن و بلندم کردن،   گهیو چندتا دختر د  ای خواستم مخالفت کنم که تان - رستا
حرف خودمو    نیبا ا  گس،ید یکی  یعروس کنمیتو خودم باشم؟ فکر م دیاصال چرا با 

 !دادم و شروع کردم  نیتسک

بود متوجه نشد که  دنیو غرق رقص دادیکه داشت با ناز بدنشو تکون م ینجوریهم - ایار
وسط   یخودشه تمام دخترا کنار رفته بودن تنها چندتا نور رنگ  رقصهی که داره م یتنها کس

ستمش   یبردار چند قدم لم یشاره فرستا متمرکز شده بود، با ا یسالن روشن بود و رو
بار دست خودم نبود   نیکنترل چشمام واسه اول  ستادمی با فاصله ازش ا  بایبرداشتم وتقر

 ...شدیم  دهیو ناخودآگاه سمتش کش

نگاهمو نداشتم همه دخترا دورمون جمع شده بودن و بشکن   دنیپس زدن و دزد توان
عقب   کمیبود و کتم   بمیج یکه دستام تو  نجوریهم  کردنیم یو با اهنگ همخون  زدنیم

 شدم...!  رهیضرب گرفته بودم و بهش خ نیزم یرفته بود با پاهام رو 

تفاوت   نیا از   یتنها زره ا  تونستیم  دیمتفاوت بود، اما وجود اون شا  یعروس نیا  درسته
 رو بهم بزنه...! 

  نیهمچ  میزندگ یاصال انگار تو   دم،یرو روبه روم د  ایبا ناز خودمو چرخوندم که ار  - رستا
که صدا ها باال   سادمیهول کردم، از حرکت وا   دنشیبودم که االن با د دهیرو ند  یادم

 رفت....! 

 ! کردنیبا من دعوت م  دنیرو به رقص ا یو ار زدنی دست م همه

بردار مواجه شدم  لمیف تیبا اخم خواستم رد کنم، که با چشم غره مامانم و عصبان -ایآر
به سمت رستا برداشتم و   یقدم سمت عقب بردارم قدم هی نکهی ا  یبه جا جهیدر نت
به سمتش برداشتم و   گهید  یسالن رو بترکونه قدم غیج ی بود تا صدا یقدم کاف نیهم
 بهش!  دمیرس

 شد یدونه دونه خاموش م المپا
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  جادیکه ا  یمصنوع یباندا شروع به پخش شد و فضا و دود ها  یتو میاهنگ مال - رستا
  یرو به روم با فاصله چند سانت قای االن دق ایکرده بودن سر تا سر سالن رو فرا گرفت ار

 بود  سادهی وا یمتر

به عالمت شروع رومون گرفت دستشو سمتم دراز کرد   یبردار لمیف  نیکه دورب یبا نور 
اروم دو تا    د،یدستش گذاشتم که منو به سمت خودش کش ینبود دستمو تو  یاچاره  

 کمرم گذاشت  یدستمو پشت گردنش قالب کردم، دستشو رو گود 

آروم   خوردیبغلم تکون م یدوتا دستام حلقه شده بود دور کمرش آروم و با ناز تو  -ایآر
 لب زدم: 

 سخته نه؟  -

  یا گهیرو واسه خودت جور د  ی افتاد ر یکه توش گ یتی موقع یکن  یاگه سع یلینه خ-
 ! شهیواست راحت م یکن ریتعب

و بعدش سرمو    هیخوبه، استدالل گنگ -کردم و گفتم:  شتریکمرش ب یدستمو رو  فشار
 آوردم و  گفتم:  نی پا

 ادامه بده..  نجوریپس هم -

 ادامه دادم!  دنمیگفتمو و به رقص یاهوم

 هم رفت   یزدن اخمام به شدت تو تیکه جمع یکه با حرف میبود دنیمشغول رقص 

   االیشادوماد عروسو ببوس،   -

نگاه   ریمخصوصا ز   شد،یم  عیضا  کردمیکار هم منع م نیاه اگه از ا  ه،ی چه مسخره باز   نیا
 آقاجون و مامانم  نیزره ب

 جا نخوردم!  یلیخ کنهینم  نکارویا  ای چونکه مطمعن بودم ار - رستا

 آوردم... کی نزد کمینبود، سرمو   یچاره ا  - ایار
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 انگل گفت:   انیخاموش شد که را المپا

   االاایببوس   یستیارت -

 حرفو تکرار کردن  نی هم انیهم تابع را  تیجمع کل

براقش زل زدم و   یها به چشما  یسرشو جلو اورد مثل سکته ا  ا ی که ار  نیهم - رستا
 ؟ یکن یم  کاریچ-گفتم: 

 ردونش گذاشتم.  م  یعضالن ینه یس یبعدش دستمو رو  و

که نفسام به صورتش   یدستمو پشت گردنش گذاشتم و با همون فاصله کم، طور - ایار
 گفتم:  خوردی م

 ست؟ یمعلوم ن یعنی -

 ! رمی ازش فاصله بگ  شتریکردم ب یتر کردمو سع ادیز  نشیس  یدستمو رو  فشار

مردونش تنگ تر    یبازو ها  نیو حصار ب شدی هام م  هیلحظه عطر تلخش وارد ر هر
 ...شدیم

  یچون تو به من قول داد  یبکن یکار نیامکان نداره تو همچ ست،یقشنگ ن شمیشوخ -
 ک.... 

 وقت تلف کردن نبود...   فرصت

 دستامو دور کمرش تنگ تر کردم  حلقه

 کج کردم و درست مماس صورتش نگه داشتم... سرمو

 نظر گرفتم... ریجزء صورتش و ز  جزء

 ه چشمام بود و من...نگاه لرزونش ب اون

 به لباش....!  نگاهم
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دور کمرش   گموی دست د ه یکه دستم پشت گردنش بود  نطوریجلو تر آوردم هم سرمو
 حلقه کردم  

 ...! نگه داشتم   یروش خم شدم و با فاصله کم کمی

 وگفتم:  

 هنوزم سر قولم هستم!  - 

هر   دمیترسی که م دیکوبیقلبم انقدر محکم  م ستم،ی ن ایدن نیا  یتو  گهی احساس کردم د - 
قولش نزد   ری بود بازم ز  هیآقاجون و بق نیزبی نگاه ت ری ز  نکهیبزنه، با ا رون یلحظه از بدنم ب

منافع    یبود برا  یاگه یهرکس د   دینشم! شا ت یاذ  ادی که من ز  کنهی کرد کار یو سع
 ....!فرق داشت یلیخ ای رفتار آر  نی ا  یول  کرد،ینم یکار  نیخودش همچ

 شدم  رهیرنگش خخوش  یباال آوردم و به چشما  سرمو

 ....کردیحس داشت نگاهم م یب یلیخ

و بعد از سوت و   پهن مردونش  از خودم جداش کردم  نهیس یفشار محکم رو  هی با
مخصوص    یسمت صندل  دونستمینم لشویدل کهی المپا روشن شد و با اخم قیتشو

 عروس و داماد رفتم!

لبم جا خوش کرد، با انگشت شصتم کنار لبم دست    یرو یحرکتش لبخند کج ن یاز ا  -ایآر
 مشغول تدارکات شام بودن  هیعروس و دوماد رفتم بق گاه ی و سمت جا  دمیکش

 صورتم دو برابر شد! ی اومد کنارم نشست که اخم رو  - رستا

 م:لب گفت   ریچهرش توهم رفته بود، ز  - ایار

 ؟ یاالن چته گارد گرفت  -

 ناراحت بودم پس گفتم:  یاز چ  قایدق دونستم ی نم خودمم

 مهمه ؟  - 
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 ! دمیرفع ابهاماتم پرس یمعلومه که نه، فقط برا -

 همونم نپرس..  - 

 درست جواب بده!  پرسمیازت سوال م یوقت - 

  نمونیب یزی چ گهیبهت بدم....! د تونستمیبود که م یجواب نیدرست تر  نیبنظر خودم ا  -
 رد و بدل نشد تا موقع شام. 

به غذا  یلیرو هم همونجا اوردن، اصال م ایمنو ار  ینشستن غذا زاشون یسر م  یهمگ
 تا اومدن ببرنش!  ز یدست نخورده گذاشتمش کنار م نی نداشتم بخاطر هم

 سمتمون اومد وگفت:   ایمامان ار  

 غذاتو مادر؟  یخوریچرا نم -

 مامان!   ستیگرسنم ن-

 ؟ یاخه چرا؟ دوست ندار -

 ..ستیگشنم ن ستینه بحث اون ن -

 ! یریمادر بخور جون بگ  یول  یدونیخب خودت م یلیخ -

 زدم که ازمون دور شد... یلبخند

 : دیغر ی عصب یبا صدا ایآر

 همه بفهمن؟ با اخم برگشتم سمتشو گفتم:  ییخوا یه؟میچ  ای مسخره باز  ن یا -

 ندارم!  لی داره، م هیقض  نیبه ا ینبودن من چه ربط ایگشنه بودن   - 

 دستاش گرفت و گفت:  ی تو  یعصبان بازومو

 ؟ ی کن یبا عصاب من باز  ادیخوشت م -
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 محکم فشار داده که قرمز شد بود  نقدریا  دمیکش رونی دستش باز  بازومو

 ....! ستیواقعا گشنم ن ؟یکن یم  یخرابه سر من خال یا  گهید زیچرا اعصابت از چ ای ار -

 تفاوت نگاهم کرد و گفت:  یب

 خب، به درک... یلیخ -

 پرو نشو هاااا  گمی بهت نم یچیه -

 فت: اومد سمتونو گ  ا یبود که پدربزرگ ار  ومدهین رونیحرف از دهنم کامل ب هنوز 

 خوبه؟  یهمه چ -

 کمرنگ تر شد و منم با لبخند گفتم:  ایآر اخم

 ...  ه ی، عالاره آقا جون  -

 د یبود حتما خبر کن یزی چ یکار اگه

 ممنون بچه ها هستن...!  یلیخ -

  ایکه ازمون دور شد ، سمت ار  نیهم دمیکش ی از سر آسودگ یرفتن آقا جون نفس بعد
 برگشتم و گفتم

 ...!ید یاخرش کار دستمون م  امشب

 دم یکش قینفس عم هیو بعدش   

 تو؟   یمسخره   یناز و ادا ها نیا  ای من؟  -

 . خوردمیجناب رستگار ، مطمعن باش اگه گشنه بودم م کنمیحرفو دوبار تکرار نم هی -

من   یدونیخوبه خودتم م  ،یشد ینجوریاز وسط رقص تا االن ا  ست،ی من بحثم غذا ن -
 زدم و گفتم:  یگرفتت االن! پوزخند که جو   دمتینبوس
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 جناب رستگار!  گهیبرام د  ستیمهم ن -

 خانِم رستگار!  ست،یمنم مهم ن یصدردصد برا  -

 زدم!  ی گفتم و پوزخند ظی و از عمد غل رستگار

 لب گفتم: ری فکر رفتم، اصال حواسم نبود ز  یبا حرفش تو  - رستا

شهرت   انیمی ازدواج به عالوه شهرت عظ ن یمن بعد ا  گهیخانم رستگار! اره درست م - 
 ...!دمیکش یرستگار هم به دوش م

  کردن یباغ قسمت مراسم عقد و اماده م یخوردن همه تموم شد که داشتن گوشه  شام
 .... 

 .... ومدیعاقد داشت م ظاهرا

 اومدن حاج آقا جمع کم کم آروم شد  با

 متر شدن پچ پچ ها ک  و

 ...ایکه واقعا قراره به ار کردمیفکر م  نیبه ا  همش

 رو بگم؟  یهر دختر یزندگ یبله  نیکه کنارم نشسته قشنگ تر یپسر نیا به

 کردم ....!  یبودم چه غلط ده ی افتاده بود و فهم میتازه دوهزار  انگار

 ...کردیو شمعدون رو ب روم ب چهرش نگاه کردم مردد به دستاش نگاه م نهیاز آئ  -ایآر

  ای نگاهم با نگاه آر نهیآ یو سرمو باال آوردم که از تو  عاقد به خودم اومدم  یبا صدا  - رستا
 قفل شد...

ْجتُ 》 داِق اْلَمْعُلومِ   َزوَّ  《ُموکَِّلِتى ٰفاِطَمَه ُمَوکَِّلَک َاْحَمَد َعَلى الصَّ

 مکرمه و پاک دامن ...  زهیدوش

 و گفت: دی خند زی ر دیسابیسرم قند م  یکه باال ایحرف عاقد تان نی ا با
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 ...ادیبهش ب نیبگ یزیچ هی -

 خندم گرفت که عاقد ادامه داد: خودمم

  یسکه تمام بهار آزاد ۱۴۰۰رستگار با  ایآر  یقد دائم جناب آقاشما رو به ع  لمیبنده وک ایآ -
 اورم؟ یشمعدان در ب نهیجفت آئ کی شاخه گل رز و   ۱۰

 بلند گفت: یبا صدا ایتان

 شده...  ریکه ظاهرا نمک گ نهیعروس رفته گل بچ -

 به هوا رفت   تیخنده جمع یصدا 

رستگار   یشما رو به عقد دائم جناب آقا لمیبنده وک ای آ کنمیبار دوم عرض م یبرا  -
 ارم؟ یدرب

 نشه! یتا سه نشه باز  گهیعروس م -

 و گفت:  دیخنده رو لبم اومد حاج آقا هم خند خودممنبار یا

 ارم؟ یرستگار درب یشما رو به عقد جناب آقا  لمیبنده وک ای آ کنمیبار آخر عرض م یبرا  -

با   شدیم ی ت کنم، اما نه گفتن مساو االن بگم نه و خودمو راح  تونستمیبستم م چشمامو
رو به روم به  نهیسرمو باال آوردم به تو آ تم،یخورد شدن غرور و نابود شدن شخص

 بودم ... رهیخ  ا یمنتظر آر یچشما 

 با اجازه پدر مادرم، بله! -

 رو هوا بره... غیسوت و ج  یبود تا صدا  ی حرف کاف نی هم و

 ...تیبه نام مالک شدی م  یبله مهر نیو ا  

  هیوقتا    یخب گاه یول یرستگار هم هست، هرچند سور  انیمیبعد رستا بجز عظ من
 داد...! رییتغ شه ینم زاروی چ یسر
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گفتن و   کی شدن و شروع کردن به تبر  کمونی رفتن حاج اقا خانواده ها کم کم نزد  با
 ... یروبوس

----------------------------------- 

در خونه باز شد دامن لباسمو جمع کردم و وارد   ا یدر توسط آر یتو  دیانداختن کل با
 شدم...

که به کار  یسلطنت   یداشت، رنگا  دیو سف  ییاز طال ی بیمجهز، که ترک کیش یلیخونه خ هی
من   قهیبه سل یلیبود که خ نحایکرده بود، جالب ا جادیا  یتر کی ش یرفته بود نما 

 ...خوردیم

  رفتی طور که سمت کاناپه م  نیکتشو در آورد و هم ایزدن برداشتم که آر  دیاز د  دست
 گفت:

 هست!  لتمیسالن سمت چپ مال توعه وسا اتاق کنار  -

و کمد همرنگ   زی و م  ییطال  د یتخت دونفره سف هیتکون دادم و وارد اتاق شدم  سرمو 
 ..کندمیسرمو م  یرو  یها   رهیدونه گو دونه   سادمیوا  نهی آ یخودش، جلو 

 لباسم که بازش کنم  پ یتموم شده بود خواستم برم سر وقت ز  بایتقر موهامکار

 زور زدم اما باز نشد... یبار دوسه

 ... با تمام توانم دوباره امتحان کردم وا نشد بازم.. یلعنت  اه

بود،  یدنی کالفش د افهی ق ره،ی داره با لباسش کلنجار م دمیدر اتاقش رد شدم که د از   -ایآر
 تفاوت گفتم:   یدادم و  نگاهش کردم و ب هیبه در تک

 کمکت کنم!  یخوا یاگه م -

 ناچار سرمو تکون دادم و گفتم:  به

 ...شهیآ... آره اگه م -
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 ابروش باال رفت و آروم سمتم قدم برداشت... یتا  هی

بود،   سادهی وا  نهی آ یدرست روبه رو  سادمی آروم سمتش قدم برداشتم و پشتش وا -ایآر
 شد...  رهیخ نیو به زم  دینگاهش کردم که طبق معمول نگاهشو دزد  نهی از تو آ

 ... دمیکش نی لباسو آروم پا پ یز  گمیدستمو رو کمرش گذاشتم و با دست د هی

 و رو شد ...  ریبا بخورد نوک انگشتاش به کمرم دلم ز  - رستا

 . قرارمو آروم کنم.. یکردم قلب ب یبهم فشار دادم و سع چشمامو

 نگاهم به چهره پر جذبش افتاد ...  نهی تو آ از 

  نکهیتوجه به ا یبود، ب ان ی از کمرم نما  کمی  بایکه تقر  یطور دیتا نصفه کش بایو تقر پیز 
و کالفه با گردنبندم ور   ختمیور گردنم ر هیموهامو تاب دادم و    سادهی پشت سرم وا  ایآر

 رفتم... 

 شدم  رهی به حرکتش خ -ایآر

 دم ی کش یقیعم نفس

 لوند شده بود ... یاد یز  امشب

 دونم چرا خش دار شده بود گفتم: یکه نم ییلبم اومد و با صدا  یرو  یمحو  پوزخند

 تموم شد ...!-

 شد و گفت:   رهی برگشتم سمتم و تو چشمام خ آروم

 ... یمرس-

به چشماش دوختم و سرمو تکون دادم و به سمت در قدم برداشتم و کالفه  نگاهمو
 موهام فرو کردم  ... ی ه الپنجه هامو ال ب

 ...  کاناپه لم دادم  یوا کردم و رو   دمویسف رهنی اول پ دکمه  دوتا
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دست لباس   هیلباسمو در آوردم حوصله دوش گرفتن نداشتم و انداختمش فردا  - رستا
 اومدم.  رون یو موهامو آزاد رها کردم، و از اتاق ب  دمیپوش ی مشک  یشلوار راحت

چون   شتر،یب ای آر دیشا  م،یبود، دوتامون به شدت خسته شده بودکاناپه لم داده  یرو  ایآر
 از همه طرف تحت فشار بود 

 کاراش شک نکنه به ی کس نکهیطرف ا  هی

 که بهش عالقه نداره... یکسطرف ازدواج با  هیطرف نگه داشتن شرکت و   هی

 ... خورم یبه من چه مگه من زورش کردم ازدواج کنه که االن دارم غصشو م البته

 قهوه بخورم... وانیل  هی  شهیآشپزخونه رفتم عادت داشتم قبل خواب هم سمت 

 گشتم  یو دنبالش م  کردمیباز و بسته م نتارویکاب

 ؟ ی گردی م  یزیدنبال چ -

داده بود، ناخودآگاه نگاهم سر خورد   هیتک زیبرگشتم که به  م عی صداش پشت سرم سر با
باز کرده بود  رهنشویمردونه اش که حاال دوتا دکمه پ  یبرجسته و عضالن نهیسمت س

 داشت... ی جلوه جذاب تر

 سکته کردم...! ی اهوم یاهم هیحداقل  -

 با همون نگاه جذابش گفت:  

 ! یفعال که سالم-

 که گفت: نازک کردم  یچشم پشت

 ...ینگفت-

 ؟ ی خوا یم یزیچ

 لب زدم و گفتم: کالفه
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 اره، قهوه!  -

 قهوه؟  -

 .... خورمیعادت دارم شبا قبل خواب م -

 و نشست... دی و عقب کش  یصندل

 هام شد... هیخونه پخش شده بود وارد ر ی که تو یکه همزمان بو  دمی کش یقیعم نفس

 ...دادیعطرشو م یخونه بو  یلبم نشست، همه جا  یرو  یمحو  لبخند

 پوزخند بود گفت:  هیشب شتریه بک یکج لبخند  با

 شد... دایتفاهم پ هیچه عجب، بالخره   -

 تا ابروم باال رفت که ادامه داد: هی

 باال سمت راست... نتیکاب -

 اش گرفتم   دهی ژول یشل و ول و موها  قهیاز   نگاهمو

 شلخته هم جذاب بود... تیوضع  نیکه تو ا  الحق

  کرد،یداد و منو نگاه م هیتک ی به صندل ایآر کردم و قهوه سازو روشن کردم، داشیپ بالخره
 بازم خودمو جمع کردم... یهول شدم ول یاش چندبار  رهینگاه خ ریز 

  ایگذاشتم آر زیو سر م ختمیر وانی بعدش قهوه ها آماده شدن و تو دوتا ل قهیدق چند
  وانوی و نشستم و ل دمیکش زویو منم م تلخ مز مزه کرد  یطور نیبرداشت و هم وانشویل

 ...کردیپوست دستمو نوازش م  وانیل یدستام گرفتم که داغ ی تو

 متوقف شد... قهی چند دق یبرا که زد احساس کردم ضربان قلبم  یبا حرف  یول

 رستا... -
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به   یشد، اهنگ اسمم وقت شتریبار از زبونش تپش قلبم ب نی اول یاسمم برا  دنیشن با
 !شد یم دهیقشنگ تر شن ومدی م ای زبون آر

 !یممنون بابت همه چ -

 ادامه داد:  یعصب بایشدم که با لحن تقر  رهی شده بهش خ شکه

 اگه واضح تر بگم ...   ای!  یو تا آخر موند یجا نزد  نکهیبابت ا -

 تا حرف بزنه...  زاشتنی م ریشمش  ریمسائل انگار سرشو ز  نی کال تو ا د، یکش یقیعمنفس

 غرورشو حفظ کنه!  طی تو هر شرا  تونهیچطور م یلعنت

صورت جذابش   یچاشن شهی که هم یلختش فرو کرد وبا اخم  یموها   یال به ال دستشو 
 بود گفت: 

 ...!کردمیراجبت اشتباه فکر م -

 گفتم: لبر یدوختم و ز  زینافذش گرفتم و به م  یاز چشما  نگاهمو

 ...ستیبه تشکر ن یاز ین بود که من قبول کردم،  یباالخره شرط -

 رو لبم نشست و ادامه دادم:  یوزخندپ

 وقت غرورت خدشه دار بشه! هی  ترسمیم -

 داد نگاهمو ازش گرفتم که گفت:  هیتک یکرد و به صندل  زیر چشماشو

 با تشکر کردن غرورش نشکسته!  کسچیه -

 جناب رستگار!  یست ی ن چکسی تو ه -

که    یدر صورت کننیکه در حقش م یکار یبرا  گهی د یکردن  من چه کس یچه قدر دان -
 ! تشینشون دادن شخص یعنیمزاحم بشه   یسر هیاز دست    شیعامل خالص

 فرق داره...  یلیمن خ  فیاز غرور با تعر  تیتعرف
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 گفتم: یلحن طعنه دار با

از غرور تو   فمیپس تعر  ،یسگتو به ما نشون داد  یسال فقط اون رو   هی  نیواال تو ا -
 درسته! 

باال   یجلو آورد، گوشه لبش به حالت لبخند کج  کمیگذاشت و سرشو   زی م یرو  دستشو 
 رفت و لب زد: 

 ؟ ین یبب گموی د یاون رو   یعالقه دار یلیخ -

 بلند شدم و گفتم:  میصندل  یرو از 

   ریبخوابم، شب بخ رمی م گهی من د -

 اد یخوابت م ای  یاز ترس من فرار کرد  -

 اومدم و گفتم:  رونیآشپز خونه ب از 

 زت بترسم!ا  دیچرا با -

سرمو باال آوردم تا بتونم نگاش   ساد،ی شد و چند قدم سمتم برداشت، و روبه روم وا بلند
 براقشو بهم دوخت و گفت:  یکنم، چشما

 ؟ یبترس  دیو چرا نبا  -

 ک بترسم!   یستیهم ن یکس  نیدر واقع همچن ترسم،یچون نم -

 قدم عقب رفتم... هیآورد که ناخوداگاه  نی سرشو پا  ییهوی یلیخ

 شد و گفت: رهیپوزخند به حرکتم خ با

 مشخصه!  -

 حرص گفتم:  با

 !یگ ی م ونی هز یدار یاز وقت خوابت گذشته دار   نکهیمثل ا -
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 خند گفت:  شیجفتم رد شد و با ن از 

 !یوقت از شدت ترس سکته نکن هی در اتاقتم قفل کن    یبخواب یخواست -

به هم، صداش از  دمیلب نثارش کردم و رفتم تو اتاق و درو محکم کوب  ریگمشو بابا ز  هی
 پشت در اومد  

 ؟ یکرد  یدر خال یتو رو   ی بازم جنون فکر -

 شدن در اتاق اونم اومد... دهیکوب ی صدا   قهیندادم که بعد چند دق جوابشو

 ...یوحش  افتهیموجود جهش   نیبهم رحم کنه فقط با ا خدا

 و باز کردم... هام آروم چشمام ب به پلک با برخورد نور آفتا - رستا

 ...دادیانداختم که عقربه ده رو نشون م ینگاه وار ی د یساعت رو  به

 تخت بلند شدم و سمت حموم رفتم.  یرو از 

  کیطور با حوله به مدت    نیاومدم و مثل منگال هم  رونیب یدوش حساب هیاز  بعد
 .کردم ینگاه م واری تخت نشسته بودم و به درو د یرو  قهیدق

و سمت کمد رفتم تا لباسامو بپوشم اما تلفنم زنگ  دمیکش یدست از اسکل باز  بالخره
 خورد، سمتش رفتم و دکمه اتصالو زدم: 

 الو؟ -

 سالم مادر، حالت چطوره؟ -

 شوهرت خوبه؟  یخوش یخوب یشهرعه، سالم  -

 شوهرم سالم داره خدمتت  -

   دیبچه راه بنداز  ید یکارخونه تول دیشب نبودم نزن هیسالما،   نی باشه از ا جون، تا -

 ! هیحرفا چ ن یبده ا خدا مرگم   -
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 گم؟ یمگه دروغ م  گهیواال د  -

 ...ینصف لباساتو جا گذاشت ی حواس پرت  نقدیخب حاال، دختر تو ا  -

 بودن  دیبه کمد انداختم، چند دست لباس بود که جد ینگاه متعجب

 گفتم:   یفتم و با حالت زارگاز گر لبمو

 شتتتت!  -

 ؟ یچ یچ -

 و؟ یچ -

 !یکه االن گفت یهمون -

 آها شت؟ -

 اره  -

  ای و  ی کنیتعجب م یلیخ  ای و   یاحساس بدبخت  یلیخ یاستالحه وقت  نیامم، خب ا -
 .رهی به کار م یزی چ هیتو   ید یر یزد

 تو   شدیحرفا خالصه م نی ا  یشده، دوران ما همه  یعجب دوره زمونه ا -

 هاشم!  یقمر بن ای

 خنده و گفتم:  ر یحرفش زدم ز  با

 ؟ ی ندار یببرم کار لمو یوسا   امی من االن مخب مامان   -

 منتظرم، مراقب خودت باش...!  زمینه عز-

 گذاشتم و مانتو شلوارمو تنم کردم، سمت حال رفتم.. زیم  یرو رو  یگوش

 از خودش نبود. ی اثر یبود ول دهیچی خونه پ یعطرش تو   یمعمول بو طبق
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 رفته سر کار... ظاهرا

 لب گفتم:  ریز 

 میمردم شوهر دارن ماهم شوهر دار  -

 شوهر منه  ای فکر کن آر دمیحرفم خند  از 

 :گفتمیلب م ری و ز  گشمی م چی خنده و دنبال سو ریزدم ز  بلند

ونه عروس  تو صبح  یواقعا خاک تو سرم که حت یبرا من، هع  ارنیب یکاچ  دیمثال االن با -
 ...اوردمیهم شانس ن

 عامل فساد جامعه از من سر منشاء گرفته!  دیشک دارم که شا اصال

  شتریخونه سرعتم ب جیسر پ کردم، ی م یشدم و با سرعت هرچه تمام رانندگ نیماش سوار
جلوم زد رو ترمز که محکم خوردم بهش،  یسانتافه مشک هی چمیشد و تا خواستم بپ 

 ... کردمیلب نثارش م ر ی و فحش ز  دادمیبند فشار م هیو  بوق گذاشتم یدستمو رو 

جفت کفش زرد پاشنه بلند بود و بعدش قامت   هی دم یکه د یزیچ  نیباز کرد، اول درو
 باال دادم   مو یدود  نکیشد، ع ادهی پ نیکه از ماش یدختر فی ضر

 اخه؟؟   نیهمه انسان چرا ا نیشانس واقعا ا  نیتر زدم تو ا  یعنی زرشک،

قرار   تی موز زرد مورد عنا  ی سر  هیروز مره مارو با  یکه زندگ یواقعا مرس  یمرس  ایخدا
 ! یدیم

 گفت:  یپر ناز  یشدم که با صدا  ادهیپ ن یماش از 

 ! نجاستیا یک نیبه به، بب -

 نگاهش کردم و گفتم:  یحالت کالفه ا با

 ! دهیضد حال بزنه تورو نشونم م خوادیم  یکال خدا وقت-
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 کرد و به سر پاهام نگا کرد و گفت:  یچندش خنده

 ؟ ی از دفعه قبل چاق تر شد  کنمیچرا احساس م زمی عز -

 اشتهام باز شده!  نمی بیترو نم گهیاره د  -

 یی ایلنگه خود آر الحق که -

 نه و پسر عمو، دوما... ایاوال آر -

 زدم و ادامه دادم: یپوزخند

 رفته زن و شوهر مثل همن! ادتی ظاهر  -

 آها همون قصه کبوتر با کبوتر باز با باز؟  -

 زدم و گفتم: یخند شین

 ...قای اره دق -

 چشمام گذشتم و ادامه دادم: یرو  یخاص ژیبا پرست مو یدود  نکیع

 کند با هردو پرواز!  یعوض  هی  یخب گاه یول-

 که؟  یا  متوجه

 سمت در برم که مچ دستمو گرفت:  خواستم

 ...ایباهات حرف بزنم، در مورد آر  دیبا -

 ندارم یمن با تو حرف-

 گفت:  ی حرص یبا صدا  نمیباز کردم تا خواستم بش درو

 ده؟؟ ی م تی داره باز  یفهمیچرا نم ؟یبه نفهم  ید اخه احمق چرا خودتو زد  -

 ! هیسور  یبا تعجب برگشتم سمتش، امکان که  نداشت خبر داشته باشه همه چ  - رستا
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 ه؟ یمنظورت چ -

 ..یحرکت کرد، عوض  نشیسمت ماش دی منتظرمو که د   نگاه

 باتوام   ،یهو  -

 نشست گفت:  نیطور که تو ماش نیهم

 کافه هست، اونجا منتظرتم...!  هیچند کوچه جلو تر   -

دستام   یهم فشار دادم و ناخنمو تو  یو محکم رو شد و حرکت کرد، چشمام نیماش سوار
برام شاخ و دم   تهیعفر   نیوقت ا  چیه کردمیشرط مسخره رو قبول نم ن یفرو کردم، اگه ا

 ...اوردیدر نم

که حس کردم زره زره   دمیمشت به فرمون کوب هی  تی شدم و از شدت عصبان نیماش سوار
 استخونم پودر شد. 

 ...دمیپدال گاز فشار دادم و به کافه رس یو روشن کردم و پامو رو   نیماش

 ... دهی من رس از  زود تر  یعنی  نیپارک شده بود و ا  دایش نیماش

 شدم و سمت کافه حرکت کردم... ادهیپ ن یماش از 

که کنارش   یبا کس یافتاد ول  داینگاهم به ش کنار در بود، بایتقر  زشونیباز کردم م درو
 چشمام گرد شد. دمید

 نداره!!  امکان

 بلند شد و گفت:  شی صندل  یمن از رو  دنید با

 ! ییسالم دختر دا -

گوشه لبم نشوندم و با   یکه گرفته بودم و جمع کردم و پوزخند یحالت مسخره ا  آروم
 گفتم:  دایروبه ش یزی آم هیلحن کنا 
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 ! یابیکنم سازمان شوهر    تیتور پهن کن تهران معرف نیبه عنوان بهتر  دیاب -

 گذاشت و ادامه داد:  زی م یو دستشو رو  دیخند

 ! میشما آشنا شد یجان شب عروس نایمنو س -

 و گفتم:  دمیرو عقب کش  یصندل

 ما زبون زده   یشما با اکثر پسرا  ییآشنا-

 با فرهنگ اروپا اشتباه گرفتن!  نجارویهم ا   انی میدلم! البته جناب عظ زیعز

 !یهمشهر ن یخارج که به مترسک بگ نیر یچرا م ان جنبه یب نقدریا  یموندم وقت  من

زد و   یخودشو نگه داشت و لبخند مصنوع استی بازم س یکرد، ول زیحرص چشماشو ر  از 
 گفت:

 زم؟ یعز یخور یم یزی امم، چ -

طور که نگاِه تاسف بارم زوم صورتش   نی نگاه کردم، هم نایدادم و به س هیتک یصندل به
 گفتم:  دایبود خطاب به ش

 و ادامه دادم:  دای!  رو کردم سمت شمیکنینوش جان م  میدار  یاندازه کاف ر،ینخ -

 برام؟ هوم؟ منتظرم!  دیحرف بزن  ایدر مورد آر   نیخواستیخب م -

ازدواجم واسه    نیحس شده، ا  یآدم ب هیبعد از من   ا یبگم که آر دی رستا جان با  -دایش
 که هستم!  یدرصورت ستمیبوده که بهم نشون بده براش مهم ن  نیا

سمتون    گهید  یزایکه م یخنده هام به هوا رفت طور  کیچرا با حرفش شل دونمینم
خنده تو    یها هیلرزونمو از شدت خنده جمع و جور کردم و با ته ما   یبرگشتن شونه ها

 صورتم گفتم: 

 عاشقشم!  -
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 ؟ یق کعاش -

 زدم و ادامه دادم:  یتک خنده ا  بازم

 اعتماد به نفست!  -

 و ادامه دادم:   زیشدم رو م خم

درست باشه،  تی ایخولی افکار مال میر یجدا، گ نا یاتفاقا برعکس، اصال بحث اثبات و ا  -
 که دنبال اثباتش باشه؟  کنهیبهت فکر م یحت  ایآر یکن یواقعا فکر م  یول

 طوره   نیهم -

 ! ستیطور ن نی قطعا که هم -

 با پوزخند گفت: نایس

 ! رهیگی عشق اولو نم یجا  یچیه  یول-

 صراحت گفتم:  با

 ! رهیجا منو بگ تونهینم چکسیکامال درسته، ه-

 با حرص گفت: دایش

 من عشق اولش بودم، نه تو!   یول -

 نه من!  ی بود ش یتجربگ یتو عادت اولش بر حسب ب  یول -

هم شونه هاشو باال  نایانداخت، س نایبه س یو نگاه عاجزانه ا   دیکش یحرص نفس
 درسته!   نمیانداخت، ظاهرا کم آورده بودن، هم

 ادامه داد: یطانیبا لبخند ش دایش یول

 رمش؟ یازت بگ یترس ینم -
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 تو چشماش زل زدم و با تحکم گفتم: تخس

 تمام تالشتو بکن، اگه نگاهت کرد مال تو!  -

 ه؟ یازت واکنشت چ رمشیبگ تونمیاگه بگم م  -

اما لحن   یکه تن آروم ییزدم و به دور ورم نگاه کردم وقتش بود، با صدا یپوزخند
 داشت گفتم: یترسناک 

 ه؟ ینظر داره واکنشت چ ریو ز   فتونیکث یو تمام نقشه ها   نجاستیا  ای منم بگم آر  و اگه  -

 

 بود...  دهیهم ترس نایو پشت بندش س  دیرنگش پر دایش - رستا

 گفتم: یآروم و طعنه دار یخم شدم و با صدا زیم  یرو

  یبخوا  نکهیاز فکر کردن به ا لرزه،یاز آوردن اسمشم چهارستون بدنت م  یحت ن،یبب -
  ایکه کنار آر ینیبب یخودتو در حد یچه برسه بخوا  یوحشت دار  یافت یباهاش در ب

 ! یکن یکیو با زنش دست به  ،یباش

 گرفت و گفت:  هیدوباره روح نکهیمثل ا  ستیدر کار ن یی ایبود آر ده یکه فهم دایش

 نداره برام!  یکار ای قلب آر  ریتسخ -

 و گفتم:  دمیحالت تمسخر خند به

   ر؟یتسخ -

 خنده و ادامه دادم:  ریتر زدم ز  بلند

  الیخیب کنه که عتیضا  یا  گهی د، به چه روش د بهت دست ندا شیتو شب عروس یحت -
 !یبش

 : دیغر  یحرص
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 مال منه!  ایآر زارم،ینم -

 و توهم مال همه...  -

 اشاره دادم!   نایبه س بعدش

 گفت:  دی مو دکه اشاره  نایس

 فقط!  میدار یرابطه کار دایمن و ش -

 بهش انداختم و گفتم: زیآم رینگاه تحق هیدادم و   هیتک  یصندل به

 مردم!  یزندگ دنیخب، کار کردن رو از هم پاشبله -

 ه؟ یچ یدونیخب م یول

 ! ادیبخواد بهمش بزنه اشکش در م یکه هر کس  دهیمحکم چسب نقدریا  ایمنو آر  یزندگ

بهش اجازه ابراز   ش یادی بازم غرور ز  ایداره؟   یجناب رستگار خبر داره که چه مدافع -نایس
   ده؟یمحبت نم

 !  خوامشیغرورش م نیمن با هم -

 ! گهید ستی ن ایاگه غرور نداشته باشه که آر شناسم یکه من م  یمرد

  یکه اون دوست نداره، من به جهنم ول یدونی خوب م یلیرستا خودت خ یول -دایش
 معلومه...  یلومتریاز صد ک  ستیتو نگاهش مشخص ن  یاعالقه  نکهیا  یحت

همه دفاع    نی ا گفت،ی و راست م یکی  نیا  زدیکه زر م یرفش به فکر فرو رفتم، هرچح با
به من نداره، نا خودآگاه   یحس چیه  ایشک نکنه، وگرنه آر یکس نکهیمنم بخاطر ا ی ها
 بوسه رو گوشه لبم نشوند افتادم... نیکه اول یزمان  یبرق چشماش تو شب عروس ادی

 بود! یخواستن  افشیو چقدر تو اون حالت ق 
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زد و فکر   یطانیلبخند ش دایلبم نشست که دوتاشون متوجه شدن، ش   یرو  یتلخ لبخند
 که ادامه داد: شهیم  کی کرد داره به خواسته اش نزد

هم  یو از طرف  هد یم  تیتورو دوست نداره و داره باز  یانتقامه، از طرف  شنهادمیمن پ -
که بهت اعتماد کامل کنه و    یباهاش جور بش شتریب کمی  هیمنو از خودش دور کرده، کاف

خراب بشه،  لی همه فام شی که پ کنمیم یو کار  میاری شرکتشو از چنگش در م نیبعد ا
 آب خنک بخوره!  زندوندو سه سالم رفت  یدیوسط د   نیا

داشتم که تا   نویا  تیخدا قسم قابل یبه خداوند  خورد،یبهم م یدیهمه پل  نیاز ا  حالم
 ! دستامو مشت کردم و خونسرد گفتم:یعوض  نقدریادم ا  میبزنمش، مگه دار خورهیم

دوست داشته که از همون    اروی ار یلیخدا خ کنمیاالن که دارم فکر م  ه؟یچ یدونیم -
 شرف رو خفه کرده!  یب ی خودش و تو نیعادت مسخره ب نینطفه ا

 نگاهش کردم که خفه شد. زیبزنه، ت ی حرف  خواست نایس

 کردم...  نایبه س یو اشاره ا   قاتاشونی دنبال ل رن ی هرچند ادما م -

 نقشه ها به سرت بزنه.  نی که فکر ا یهست یتر از اون ری البته تو پست و حق -

 !چهی کنه که عقل تو در برابرش ه یکار هی  تونهی م ر،یعموتو دست کم نگ پسر

 .زنهی اون از راست م ، یتو از چپ بزن اگه

 شونم انداختم و ادامه دادم:   ی رو فمویبلند شدم و ک زیم  یرو از 

  ن یاز ا شتریو کافه رو ب  نیبهتره شماهم بر نم،یبش یکنار دوتا عوض ست ین ندیخوش آ  -
 . د یبه نجاست نکشون

 . انیمی تو جناب عظ نیو همچن  یکشیکه شهرت رستگار و به دوش م فهیفقط ح یول

 زدم و گفتم:  ز یکنار م یکیپالست یپاهام چند ضربه به سطل آشغال با
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 یمن بستن گهی م ی...! هرچند به گوهم احترام بزارنجاستیشما دوتا فقط ا  یجا -
 ! نیشما که از اونم کمتر  ام،یی کاکائو 

 بود  دنیکه در حال ترک دایو قرمز ش  یعصب افهیق ی گفتم و از جلو  نو یا

 زدم... رونیکافه ب از 

مبل    یلباسامو رو   کیبه در خونه انداختم و وارد شدم، پالست دو یرمق کل یب - رستا
 انداختم...

 بودمش زخم شده بود... دهی محکم به فرمون کوب صبح  نقدریبه دستم انداختم، ا ینگاه

  زدمی لب غر م ری که ز  نجوریدستام گرفتم و هم یبود سرمو ال به ال  دهیامونم و بر سردرد
 سمت اتاق رفتم 

 ...دمیتا رو زانوم پوش یشلوارک ل هیتاپ کوتاه و  هیکجام   نکهیتوجه به ا یب

 درست کنم حداقل!  ییچا  هیرو پر آب کردم که   یآشپزخونه رفتم کتر سمت 

در اومد و بعدش   یتو  دیچرخش کل  یکه مشغول ور رفتن با گاز بودم صدا ینجوریهم
 وارد خونه شد!   ایآر

آشپزخونه شد برگشتم سمتش و با چهره   کی توجه بهش به کارم ادامه دادم که نزد یب
 حالت هم جذاب بود  نی تو ا ی خستش رو به رو شدم، حت

 سالم... -

کنج لبش نشست،   یکرد، لبخند کج زیبا نگاهش سر تا پاهامو با تعجب آنال برگشت،
 سرشو تکون داد و سمت اتاق رفت...

دستم بهش برخورد کرد و چون   ی کتر یو تا خواستم بزارمش رو ختمیر یچا   یورق ی تو
اومد و   رونیاز اتاق ب هیبعد چند ثان ای آر دم،یکش  یبلند غیزخمم سوخت ج یدرست جا 
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نگاه   دادمیکه از شدت درد چشمامو بهم فشار م ینجور یخونسرد سمتم قدم برداشت، هم
 جذابش سر خورد سمت دستم و لب زد: 

 شده؟  یت چدست  -

 گفتم:  یچ دمیدرد داشتم که نفهم نقد یا

 شد! ینجور یصبح ا  ستیمال االن ن یچیه -

رنگ چشماش، به زور نگاهمو   یآب شرتی ت هیو   یشلوار ورزش هیبهش انداختم  ینگاه
 تا ابروش باال رفت!   هیازش گرفتم، 

 زدم خواستم جمعش کنم که گفتم: یچه گند  دمیتازه فهم شتتتت،

 ...یدرست م ستیمهم ن ،یچیه -

 و گفت:  سادی و جلوم وا  دیتحکم وسط حرفم پر با

 شده؟  یصبح چ -

از جفتش رد شم که مچمو محکم گرفت و منو برگردوند سمت خودش، چون پر   خواستم
 صورتم گفت:   یشتاب برگشتم خوردم بهش  تو

 دم؟ ینشن -

 ...دمیرو د داینبود ش یزیچ -

 بود یکه عصب یو با لحن  دیهم کش یاخماشو وحشتناک تو  دا یاومدن اسم ش با

 : دیغر

 کرده؟ یم یچه غلط  نجایا  دایش -

 باهاش تصادف کردم.  ومد،ین نجایا-

 توهم فرو رفت و گفت:  شتریب اخماش
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 گفت؟ یم یچ -

 بهش نگاه کردم و گفتم:  یحالت زار با

 قرمز شد!  ؟یکندستمو ول  شهیم  ایآر -

 گفتم:  اسمش از زبونم آروم دستمو ول کرد که  دنیشن با

 چرت و پرت ... یسر هی -

 مثال؟  -

 نه... دمیکه د  هیاول فکر کردم منظورش ازدواج سور  دونم،یم  ویاومد گفت من همه چ -

 خب مجبور شدم تا آخر حرفاشو گوش کنم. یول

 گه؟ ید -

 ... نای و ا   دهیم تی باز  ایچرند که ار یسر هی -

 کنار لبش اومد و  بهم نگاه کرد و گفت:  یپوزخند کج  دهیم  تی کلمه باز  با

 ؟ ی و توهم باور کرد  -

 و باور کنم االن اسمم تو شناسنامت نبود!  اتی چرند  نی اگه قرار بود ا -

 شهیم  ییکه از من بد گو   ییجا  دینبا عتایطب ، یبالخره االن تو عنوان همسر منو دار -
 ! ینیساکت بش

 کارو نکردم جواب شوهر!  نی و منم ا -

 لب گفت:   ریبه چشمام دوخت و ز  نگاهشو

 خوبه...!  -

 !ادی! خوشم از همخونه چالغ نمید یکار دست خودت م  تیوضع رانندگ نیبا ا  بالخره
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 داره؟؟  یداره اصن؟ نه، به توو چه ربط یبه تو چه ربط -

 گفت:  فتر یم  رونیطور که از آشپز خونه ب نیفاصله گرفت و هم ازم

  شتریب  ،یکه هست یخانِم رستگار و تا زمان یو شد   یاون برگه رو امضا کرد  یاز وقت-
 ! یضمن اطالع گفتم بدون یول  ستیبه من مربوطه، هرچند که مهم ن زاتیچ

 رستگار   ید یزحمت کش -

 . انی میعظ گهید کردمیگوش زد م دیبا -

با   یکدوم زن شوهر کنهیمسخرمون م  نهیمارو بب یهرک ییخندم گرفت خدا  ناخودآگاه 
 ... زننی همو صدا م یلیفام

 :دمیرو شن ایآر  یعصب یخندم گرفت که صدا  بازم

 ؟ ی درست کرد  یچ ینطق کن شهیهات م یریخود درگ نی به جا ا -

 دادم و گفتم:  ه یتک زیبه م لکسیر

 ! یچیه -

 بلند گفت:  با یتقر  یچرخوند سمتم و با صدا  سرشو

 ؟؟ یچیه -

 خونه  یاورد یکلَفت که ن -

 پوزخند گفت:  با

 ه؟ یتو چ فهیوظ یبگ  قای دق شهیمپس-

 نه!-

 بود... نی نداشته باشم وگرنه االن جنازت کف زم تیکه قول دادم کار  فیح -
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 گمشو بابا.... -

 تو رد شو!  شمیمن جاده م -

 سفارش داد و تلفن و قط کرد.   تزایپ دونهیجوابشو بدم که زنگ زد و  خواستم

 ؟ ی سفارش داد دونهی منم ادمم چرا  -

 گفت:  یپوزخند رو مخ با

 خورن؟ یهم غذا م  وونایمگه ح -

  یو دست اشارمو باال آوردم و روبه رو  سادمیسمتش قدم برداشتم روبه روش وا  یعصب
 صورتش گرفتم و گفتم:

 !یکن شی ر کا ینتون یکن یکنم که هرکار  یکار ه ینکن   یکار نیبب -

 تا ابروش باال رفت و سرشو خم کرد و  گفت: هی

 کنم؟   یتالف ستمیبه نظرت منم بلد ن -

پوستم   ششیتر آورد که ته ر   کی سرشو نزد   ادیم طنت یش یبود و بو ب یحرفش عج لحن 
کنه در مقابل وجود پر   دای بود که باز قلبم تپش پ یحرکت کاف نی و نوازش کرد و هم

 ابهتش....!

 بازوش گذاشتم و هولش دادم عقب و با حرص گفتم: یرو  دستمو

 ؟ ی تو جو گرفتن دار  یادی مهارت ز -

برگشت و    تزایبا جعبه پ  حوصلهیب ا یجوابمو بده که زنگ در به صدا در اومد آر خواست
 گذاشت و سمت اتاقش رفت.. زیم  یرو

 تعجب صداش زدم: با

 ؟؟ یخورینم -
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 سر کار ناهار خوردم، اونم واسه تو!   یسم به خوردم بد  دمیترسینه م -

 اونقدر بد اخالقم نبود ... ای لبم نشست، آر یرو  یلبخند

که  نجور یقسمتشو تو دهنم گذاشتم، هم نی رو باز کردم بزرگ تر  تزایلذت جعبه پ با
 : دید  افمویاز جفتم رد شد و ق  ایبودم آر دنی مشغول جو

 انداخت و گفت:  تزایپ یباد شده ام از شدت بزرگ یهالپ به  یپوزخند 

 برگشته! یانگار از قطح-

 و گفتم:  دمی لقمه رو جوو   عیسر 

 ندارم!  یشما کار ینه من با محل زندگ -

 گفت:  کردیم نی که با کنترل شبکه هارو باال پا  نجوریهم

 ! میامشب دعوت -

 ؟ ی دعوت؟ خونه ک -

 هم با ما دعوت کردن  ای و تان  انی را نا یمامانم ا -

 ! یآها.. اوک -

-------------------‐ 

صورتمو برداشتم و نگاهم و به در  یمطالعه رو  نک یکه به در وارد شد، ع یبا تقه ا  - ایار
 بود و گفت:  ختهیصورتش ر  یدوختم، رستا در و باز کرد موهاش تو 

 ؟ ی اریب فیتش  یخوا ینم شهیجناب رستگار ساعت ش -

 مگه؟  ی آماده شد -

 نه، چطور مگه؟  -
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 گفتم: یلحن طعنه دار با

واسه    کشهیده ساعت طول م سی شدنتون به ملکه انگل لی و تبد  شی نه که کار آرا -
 همون گفتم! 

 شد و گفت:  انی چهار چوب در نما ی تو  فشیضر کلیکامال باز کرد و ه درو

نه که شما چهار ساعت ژل زدن و تافت و حالت دادن به موهاتون پنج   ،یدار اریاخت -
فاکتور   نیر ی گیکه م ییها گوریو ف  نهیکه جلو آئ ییتازه اگه ژست ها  شه،ی تموم م یا  هیثان
 ! میریبگ

 ی زیر یعصابمو بهم م یدار گهید کنمیاحساس م -

 ! یکنیاحساس م  یاریرو که سر من م ییخوبه، بال -

 تم:زدم و گف یپوزخند

 وراج؟   یتو  ا یمن رو مخ توعم؟   یعنی -

 وقتمو حروم نکنم، فعال!   کنمیم یسع -

 ...دمیکوب واریبه د  مویو در اتاق و بست، مشت عصب رفت

  دمیرو هم پوش میمشک نیشلوار ج دمیپوش یمردونه مشک  رهنیپ هی کمد رفتم و   سمت 
  دنیمچ دستم زدم و بعد از پوش  یو موهامو باال دادم، عطرمو رو   سادم ی وا نهیآ  یجلو

 اومدم...  رونیاز اتاق ب میساعت اسپرت مشک 

بود بجز شال   دیاون سف پی اومد برعکس من ت رونی رستا هم از اتاقش ب همزمانکه
 سرش، نگاهمو از چهره جذابش گرفتم و سمت در حرکت کردم... یمشک

 ....ایآر -

 شکه شدم...!  زدیچشماش برق م  ی که تو یا نم اشکسمتش و ب   برگشتم
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 سمتم برگشت گفتم:  یکنم وقت یکردم چشمامو اشک یبا حالت غم سع - رستا

 از بستگان فوت کرده؟  یکی  انای اح -

 خونسرد گفت:  ی ول  متعجب

 نه، چطور؟  -

 بزنم. اهیگفتم اگه مفعود شدن تا منم س ،یزد اه ی اخه سر تا پا س -

 کرد و گفت:   زیقدم سمتم برداشت چشماشو ر  هی یحرص

 ؟ ی نداز یمنو دس م -

 ؟ یخوا ی م ندازمیپا م یول ستم ی ن یحرفه ا  ادینه دس انداختن ز  -

 لب گفت:  ریبه روم زد و دکمه آسانسور و فشار داد و ز  یپوزخند

 ی ابچه یلیخ -

جا کردم و  شونه ام جا به  یرو  فمویآسانسور شد و منتظر بود منم برم داخل اما ک وارد 
 گفتم:

 !یبهتره با بچه ها تنها نباش -

 رفتم... نی از پله ها پا   یفور و

------------------------------------- 

 م؟ یاست مشاعره کن  هیپا یخب بچه ها ک -

 همه جمع ساکت شد و نگاها سمت اون برگشت  انیرا  یپر انرژ یبا صدا  - رستا

 سوسک شدن کرده؟   یدلت هوا -ایتان
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 از گفتم جسد تو بپر وسط! من ب -

 دن یرفت که همه خند انیبه را ی چشم غره ا ایتان

تونم من در کل   هیپا دینیمن شمالو بچ تونمیپا  دیمشاعره کن ییدوتا  یخوایواال م -ری ام
 ! کنمیم ییباشه من گرد هما  یهرچ

 آرمان به صدا در اومد و گفت:  آقا

 ! میر یپ گهیواسه شما جووناست ما که د یباز  ن یا -

 ... هی چه حرف نیا  - رستا

 خانم رفت و مشغول حرف زدن شدن!   یو سمت مهر  دیخند

 گه؟ یمون هم که هستن د یدوتا کاپِل مدل گور خر -انیرا

 اشاره داد   ا یبعدش به منو آر  و

 من گوره خرم؟  - رستا

  دیسف  پی ت یالقاسم فردوسجان نثار و مرحوم ابو ی عمه ها یداد اریاخت ینه آبج -
 زدن  یمشک

 کرد ینگاه م انیبه را ینگا کردم که عصب ایآر به

استفاده    نیبه عنوان فرش گلبافت زر نیرو زم کنه یصافت م ای بسه االن آر انیرا  -ایتان
 ازت!  کنهیم

پس از صاف کردن شخص شاخص مرحوم   یو  ۱۵۶ماده   ینه طبق قانون اساس -ری ام
 دولت داده شده!  لی باستان تحو رانیموزه ا  به یرستگار خود به شکل  کت انیمغفور را 

 و گفت: دی خند انیرا
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ننه  ی که پشما زنمیم  ییفنا ه یباد معده ول بدهم؟   یطیشرا  نیبنده در ا نی انتظار دار -
 ! زهیزورو بر 

 جفتم:  ایمقابل من بود و تان ایآر م،ی نشست ن یزم یو رو   نی پا میاومد  همه

 :کنمی خب من شروع م -ری ام

 یگشته زندان وسفی حسرت که    نیمرد از ا  خایزل-

 ی مانیکه باز آرد پش یعاقل کند کار چرا

گفت از انچنان   انیکه را  یبعد ت یلبم اومد اما با ب  یرو  تیب یاز قشنگ یلبخند  - رستا
 شد  خنده احساس  کردم گلوم پاره   ریبلند زدم ز 

 بود؟   ی آخرش چ -انیرا

 با حرص گفت:  ایتان

 !ی ( بگ  یبا )  دیبا -

 گفت:   کردینگاه م ا یتان یحرص افهیکه ق ینجوریهم انیرا

 به َمَنش!   یکه سپرد نیر ی رب آن دلبر ش ای -

 به ننش بابت اخالق عنش!  سپارمی م

و سرشو متداوم به    واری که رو کرده بود سمت د  ری روده بر شده بودن مخصوصا ام همه
مردونه اش   یشونه ها  یگاهو گه  نی سرشو انداخته بود پا  ایوسط ار   نیا  دیکوبیم  وارید

 ومد یبه لرزه در م

  یمرغ در شروف قربان نیدو ساعت ع دیحوصلمو سر برد   نیمتفرق ش ای خب با -انیرا
 ببره!  خوادیم یک نمیب ن یادامه بد   نیشدن هر و کر راه انداخت

 و خوندم:   تی ب یآروم یبه جمع انداختم با صدا ینگاه کل - رستا
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 منو توست!  انیآنچه م  ینشود فاش کس -

 گو به نگاهت که زبان منو توست!  پاسخم

ابروش   یتا  هینگاهشو برگردوند و  عی قفل نگاهم شد، اما سر  ایباال آوردم و نگاه آر سرمو
 خوش اهنگش زمزمه کرد:  یو باال داد و با صدا 

  ی تا که از جانب معشوق نباشد کِشش -

 نرسد!  ییبه جا چارهیعاشق ب کوشش

 لوزالمعده ام درد گرفت!  -ری ام

 چرا؟  -انیرا

 ! دمیکه د  دمیکاپل گور خر شاعر هم ند-

 که با خنده گفت:  ریمبل و خواست پرت کنه سمت ام  یکوسن رو   ایار

 کردم داداش!  غلط -

که خوند شدم، چقدر جذاب شده بود    یتیمن غرق ب  هیبق یتوجه به خنده ها  یب - رستا
 ...! شدیخارج م ایکه از زبون آر  یشعر، وقت  کهیت  نیا

  نجوریگفت، خندش به هوا رفت و هم یزیچ هیدر گوشش  انی خواست بخونه که را ایتان
 گفت:  دیخندیکه م

 ی است نباشد سرشار از عشق و هست فی دل ح -

 ! یکه مست یخوریتو مردش گوه م یستین گر

که دوسه بار پرتاب تف هم   دن یبا ضرب خند  ه یآنچنان بق ایتموم شدن حرف تان بعد
 نه!  ای  خندهیسرش گرفته بود اما معلوم نبود داره م نیدستاشو ب ای آر میداشت

 گفتم:   دهیبر  دهیبر
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 بسه... تورو خدا انیر .. ر... را -

  یاز دوران سلجوق ریی تغ یسوم و با اندک  وشیمونده از دار  یدو سه روش باق انیرا  -ری ام
 ...!یباق اریمارو بفرسته د  قیکرده قراره از طر  دایپ

 به من چه!  د،ینکن یباز  نیخواستیبه من چه آقا م -انیرا

 د یرو داشته باش یکی  نیا  حاال

 ...دیآی م ینفس حایمژده مس  یا -

   دیآی م یکس ر یخوب مگر گ شوهر

 بود تا کل آپارتمان با انفجار خنده ما بره رو هوا ... یشعر کاف تیب نی هم و

  یشوهر بود، ول یرو یشعر منبعش از خواهر حافظ موقع کمبود ن نی هرچند که ا  -انیرا
 شه!  ایاح یابد  یخب گفتم که روح  پر محتواش به صورت پاسدار

 ! دیرس  انیبه پا یباز  ای و با برد آر  گهید  تیب بعد از خوندن چندتا خالصه

   میکه آماده رفتن بش میکم بلند شد کم

 بهتون  میزحمت داد یلیخ - رستا

 دلم  زیحرفارو عز  نی ا  گهی د ینزن -یمهر

 چشم..  یقدمت رو  یهر وقت اومد  یهم دختر خودم  یهم عروسم گهی االن د تو

 لبم نشست    یرو  یکلمه عروس لبخند با

 لبم بود...   یبه لبخند کش اومده رو  ایآوردم باال که نگاه آر سرمو

براق و نافذش گرفتم و با  ینگاهمو از چشما  آورد باال و به چشمام نگاه کرد،  سرشو
 و از اقا ارمان هم تشکر کردم...  دمیخانم و بوس  یمهر یمحبت رو 

 و گفت:   سادیجفتم وا  انیرا
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و در، من که پسرم دلم ضعف رفت براش  گرفته جل یگوریشوهرت چه ف نیالمصب ا  -
 !ینگاش نکن کنمیم شنهادیپ

 و گفتم:  دمی حرفش خند  نی ا با

 واجب شد نگاش کنم! پس -

 ندار....  یدار مار ینه نه حوصله ت-

 حرفش تموم شه و به پشت سرش نگاه کردم   نزاشتم

  بیج یخم کرده بود چون دستش تو  وارید  یزانوشو رو هیداده بود و   هیتک واریبه د  ایار
  یخوش حالتش که رو  یعقب تر رفته بود و از همه جذاب تر موها  کمیکتش  کتش بود، 

 لخت افتاده بودن... شیشونیپ

جذاب بودنشو به رخ    دیحالت با  و در هر   شدینم یوقت تکرار  چیهاش ه  ژست
 ! .. دیکشیم

 .. بودن  یهم آروم سمت در قدم برداشتن و مشغول خداحافظ هیبق

 گفت:  دی رس ای که به آر انیرا

 .... یهع -

 گفت: انیمتعجب از حرکت را   ایار

 شده؟  یچ-

 شده بود، بعدش گفت: رهیمثال حالت غم و تفکر گرفته بود و به افق خ  انیرا

  الیخی... بیهع -

 تر گفت:  یجد  ایآر

 چته؟  گمید م -
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 گفت:  ایو تان ا یآر زیکه با نگاه ت الیخیباز خواست بگه ب انیرا

 احساس بشه!   نمونیتفاوت ب نیاز ا   شتریب ترسمیم -

 گفت:  انیابروشو باال داد و متعجب بهش نگاه کرد که را  یتا   هی ایآر

که ثروت   فی هام شده، ح  یاز فانتز یکیاصال   م،یستیواال ما مثل شما ثروت مند ن -
 ندارم… 

 :گفتمی و م  واریبه د دمیکوب یمو ممشت وگرنه

 لحظه آرامش داشته باشم.  هیهمه ثروتم رو بدم فقط   حاضرم

 باکالسه...  یلیگنگش باالس خ المصب 

  شیشونی پ یکالفه با کف دست رو  ای اما ار میدی خانم و آقا آرمان خند یو مهر  ایتان منو
 ادامه داد:  انی زد که را

 واال بخدا...  -

 خانم و گفت:  یبعد رو کرد به مهر مون،ی بچگ نی هم مثال

  هیبعد من تولدم بابام  گرفت یم  هیهد نیماش چی تولدش سو ای آر ادته؟یزن عمو   -
 یگرفت  ش یکه سه ماه پ یداده بود توش نوشته بود هشتاد هزارتومن هیپاکت هد 

 ! یپس بد  خوادینم

کنترل کرده بودم پهن   یلیشد خ ونی و از شونه هام اوز  دیبا شدت خند ایحرف تان نی ا با
   دیلرز ینشم و واقعا تمام بدنم از شدت خنده م نیزم

 خانم با خنده لب زد:  یمهر

شانس بهت رو کرد   یدم آخر ن ی! البته ایاز اولم بد شانس بود ،یگی نه پسرم راست م -
 کرد   ایاشاره به تان  هیو 
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 گفت:  یباز به افق نگاه کرد و با ژست متفکرانه ا  انیرا

 م؟  بازم بگ -

 داره؟   یو سونا جکوز   لی تو خونش تردم ای انصافه که آر  نیا

خانم زده تو کمد   ایبود که اونم تان کس یبارف لهیم  هیخونم  یمن تنها امکانات ورزش بعد
 ! کنهیم  زونیروش لباس او 

خنده که صورتم پر تف شد اما چون خودمم دست از  ری آنچنان زد ز   ایحرفش تان نی ا با
 ندادم،  یتیاز خنده اهم افتمیودم که ندر گرفته ب  رهی دستگ

  یبود که برا  ن یکه توجهمو به شدت جلب کرد ا یزیو چافتاد  ا یوسط نگاهم به ار  نیا
 زد ...!  انی به را  یمحکم یلبش اومد و پس گردن ی رو ییرایجمع لبخند گ یبار جلو نیاول

 ...یانگار اه در بساط ندار یزنیحرف م  یجور هی  -ایآر

 و گفت:  دیاز کنار آقا آرمان خند ری ام

 خودش کرد!   ن یهم ع ای ادم شه، زن گرفت تان ره یقرار بود زن بگ ن یا -

 و گفت:   چوندیدور دستشو پ یالی خ ریزنج انیرا

 برد کم داشت! تیتخته وا  شیاز اولم پنج ش  ایداداش تان -

 ادامه داد: ان ی که را انیرا   یزد تو بازو فی با ک ایتان

 ! میهم اضافه کن افته ی کروموزم جهش  دیبا  اتشیبه خصوص نکهینه مثل ا -

 خنده هممون بلند شد  ی صدا بازم

 ...میکرد   یدر از همه خداحافظ یحرف زدن جلو  کمیبعد از  خالصه

 ...! میو سوار شد  میحرکت کرد  نیسمت ماش ان یرا  یو شوخ یپر انرژ یبا خنده ها  و

------------------------------------- 
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 کل:  یدانا

 گذشتن بودن و عقربه ها تند در حال گردش... یروز ها سخت در پ  -

 ...دادیبراشون رخ م ینیریما اتفاقات تلخ و ش یاصل  تیشخص چهار

 یپر انرژ  شهیدوتا عاشق خنده رو و هم ای و تان  انیرا  یطرف از 

نفرشون بلکه   هیتنها و رستا، کم کم از بحث و دعوا خسته شده بودن، نه  ای آر یاز طرف و
 تا بهتر برخورد کنن باهم...  کردنیم یو سع کردنیدوتاشون مثل قبل کل کل نم

 رو به مقصد کانادا ترک کرد... رانی از ا شیدو هفته پ ای آر پدربزرگ

رو انجام   یسور یزندگ نیتموم شدن ا یکرد کم کم کارا  یعمل نکرد و سع عی سر ا یآر اما
 بده...

 !دادی رستا م یها دینشون از کار ساز بودن تحد نینبود، و ا نای و س  دایاز ش یخبر

 وسط ... ن یا  یول

وقته تو   یل یکه خ یحس  دیشا  رفت،یها بود رستا به شدت با دورن خودش کلنجار م مدت
 ! ستیاالن قابل کنترل ن کنه،یمدت که مدام سرکوبش م   هیدرونشه و 

 ... حس مبهم  هی

 بود!  نی دور و برش مرد تر یکه از همه مردا   ییایآر

بکنه که   یدرخواست دادیکه از همه طرف تحت فشار بود اما به خودش اجازه نم  ییایآر
 بشه!  تشیباعث اذ 

اما بازم چشماشو بست رو همه   ره،یبگ ی انتقام بزرگ تر  دایاز ش تونستی م نکهیا  ای  و
 ... یچ

 بود!  یدنیغرور واقعا پرست نیبا هم یمغرور بود، ول  درسته
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 ...! گذاشته بود یفیبالتکل ی بار رستا رو تو  نیاول یکه برا  یو حس 

 کرد؟ یگوش م  دیحرف کدوم با  به

 عادت؟   ای  نفرت؟

 ؟ ی وابستگ ای  عالقه

همه رو به همه   دیکه د افتادی م یاتفاق  دیبا دی نواخت ادامه داشت شا  کی  یچ همه
 ! دادیم ریی تغ زیچ

 آدم داستان!  نیمغرور تر   یحت

 داشت!  از یتلنگر ن هی به  ای واقعا آر  دیشا

که دور   ی از حصار یآزاد  یدارن برا از یکه به تلنگر ن گه،ید  یانسان ها  یلیمثل خ  درست
 ! دنیخودشون کش

 انزوا در اوج ازدحام!   هی یبرا 

  کی به اون نزد  یفاصله گرفت، اما وقت ری پذ رییتغ ی از اتفاق ها  دیمعتقد بود با  ایآر گرچه
 وقت عقب نکش!   چیه یشد

 حرف   نیعمل به ا  و

 نفرت؟  ای  کردیرو برنده م عشق

 پاسخ گو به تمام سواالت بود. دیافتاد که شا  یاتفاق وسط  نی اما ا و

 :....... نکه،یا  تا

 با نور آفتاب چشمامو باز کردم... - رستا

 تو اتاق تک نفره خودم! معمول  طبق
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خودش گفت   شبیرفت، چون د یسر کار نم  ایبود که آر یجمعه ا نیجمعه بود، اول  امروز 
 ...رهیکه نم

 !موند یجمعه رو اصال خونه نم یروزا  هیبق

صبحونه    لی جور که مشغول ور رفتن با وسا  نیحال نبود هم   یاومدم، تو  رونیاتاق ب از 
 ..زدمیمحرف   یلب ه ری بودم ز 

 ؟یزنیبا خودت حرف م ،ی هم که شد  یروان-

فرش که جذاب تر   یتنش بود و مژها  یمشک یورزش  یهود هیبرگشتم سمتش،  عیسر 
 معلوم بود رفته ورزش، موهاشو باال داد و بهم نگاه کرد   ومد،یبه چشم م

 ؟ یشیجن ظاهر م  نیع یمرررگ، مرض دار  -

 گفت:  یزد و به حالت طعنه دار یپوزخند

 م!سال...یآخ -

 ! کیعل -

 ؟ یدرست کرد  یناهار چ -

 !ی دار فی ناهار؟ االن صبحه هنوز! جناب ظاهرا کور هم تش -

 گفت:  یخم کرد جلوم و عصب سرشو

 ؟ یچ -

 ؟ ی چ ویچ -

 کن دوباره حرفتو تکرار  -

 گفتم هنوز صبحه!  -

 نه اون قسمت آخر   -
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 ..ادینم ادمی  یزی چ لمه؟یقسمت آخر، مگه ف -

  یرو مخش رفته بودم و هر لحظه امکان داشت قرارداد طوالن یلیخ  دونستمیم  خودمم
 ببندم!   نیکف زم یها   کیمدت با سرام

 دستشو سمتم گرفت و بهش اشاره کرد  یرو  یساعت مچ یو عصب کالفه

 ! دادیرو نشون م ۱۲بهش افتاد، و عقربه  نگاهم

 خودمو جم و جور کردم و گفتم:   یجور هی شتتتت،

 ردم! درست نک یزیچ ، یخب هرچ-

 :  دینگاه کرد و غر بهم  یحرص

  هی  یهر سر م،یکنیم یزندگ م یدار  یسقف کوفت ه ی  ریماهه منو تو ز  ک یبه   کی االن نزد-
 ادامه داد:  یبلند تر یبا صدا  د،یبهونه جد

 ده؟؟ ییییم یرفتارات چه معن ن یا -

 خودش پرو تو چشماش زل زدم و گفتم: مثل

 ! رمیکردِن تورو بر عهده بگ یکلفت  تی امضا نکردم که مسعول ییمنم جا  -

 شد!  کی قدم بهم نزد هی

 نی بود، لحن صداشو پا کمینزد  قیبود نتونستم برم عقب و دق ییهویحرکتش  چون 
 کرد و گفت:  زیآورد، چشماشو ر 

 ؟ یکنی لج م  یبا ک یدار -

 نگاهش کردم و گفتم:  قاطع

 تو!  -
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دوتا مردمک   نیب شیطور که نگاه عصب نیرفت و همباال  یبه حالت پوزخند کج لبش
 چمشمام در حال گردش بود زمزمه کرد: 

 ! ینیبیبد م -

 ... دادیترس م  یبو  لحنش

 کردن و بلدم!  یمن از تو بهتر باز  یکنی م ینجوریا  یخودمو نباختم، حاال که تو دار اما

 ... دیرسیقدش بشم، هرچند بازم قدم بهش نمهم   بایتا تقر   سادمی نوک پاهام وا  یرو

 مماس با صورتش!  قایبردم جلو، دق صورتمو

 گفتم: ی لبامو از هم فاصله دادم و لحن خاص  کردم یطور که تو چشماش نگاه م نیهم

 ! نمیبد بب خوامیم -

 حرکت لبام ثابت موند! یرو  رشی خ نگاه

 گرفتم... شیلبام از دورن آت  یو بدون حرکتش رو  مینگاه مستق با

 کنم.  یمنم بلدم باهات باز  خان هستشم تف کن،  ایآر بخور

 تنه از جفتش رد شدم!  هیحرکتم، با  بعد

 .. بزاره  یتالف یکه کار امروزمو ب ستین یآدم  دونستمی م  یول

 :دیچیگوشم پ یخش دار مردونه اش تو  یصدا 

 ! ینش  کی به من نزد  نقدیا گهی کن دفعه د یسع -

 توش مشهود بود ادامه داد:  دیکه تحد یو لحن  یظیبا پوزخند غل و

 ! یاز کارش خودت شهی م مونیکه مثل سگ پش یچون بعدش تنها کس-

 ...!دیرفت و درو محکم به هم کوببعد سمت اتاقش  و
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 زنگ خورد  انیرا  یگوش -ایتان

 بالک زاده ...  ایآر -

 بالک زاده؟؟  جااان؟

 کردم و گفتم: ضربه به در حموم وارد چند

 ه؟ ی بالک زاده ک انی را -

 گفت:  شدیحموم اکو و خش دار تر م  یکه صداش تو  یجور  ،یحالت زار با

و جوون و    ریمن؟ واال بخدا به قران به پ یسر وقت چک کردن گوش  یتو رفتباز  ایتان -
 ... ییزن دارم اونم تو  هیدر دست احداث  یامام زاده ها 

 لبم اومد ... یرو  یلبخند

 ...انغه یص هیبق-

 لبم خشک شد و با لگد زدم به در  یرو  لبخند

 ان ی راااااا-

 کردم بابا، حاال چرا؟  یشوخ -

 ! زنهیداره زنگ م -

 اومد   رونیو از حموم ب دی حولشو پوش  عیسر 

 بده بده ...  -

 ... خدا   ای لب گفت   ریزنگ خورد که با استرس دکمه اتصالو زد و ز  دوباره

 جانم؟ -
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- ...... 

 داداش آروم تر بخدا حموم بودم!  -

- ........ 

 .. داد نزن گفتم که، چشم .-

- ....... 

 ؟ ی چه ژانر-

- ...... 

 دستته، فعال!  گه ید قهی تا چند دق-

 ان؟ ی بود را یک -ایتان

 ..از همه جا   کنهیبالکم م زنهیباهاش م شهیهر موقع دعوام م  ایآر ن یا -

 بالک زاده ...  ایگذاشتم آر   شویاسم مجاز   نیهمواسه

 و گفتم:   دمیخند

 داشت؟  کاری خب حاال چ -

 ببرم براش..  لمیچندتا ف هیگفت   یچیه -

 --------------------------------------- 

 زمزمه کردم: کردمی که داشتم به حرفش فکر م ینجوریهم - رستا

 ...گفتیراهم نم یب نیهمچ -

 ...یغذا بپذم انگشتاتو قطع کن هیخان  ایخب آر یلیخ
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  یت یاومد و جلو  رونیاز اتاقش ب ای بودم آر ییکردن مواد غذا دایکه مشغول پ طورن یهم
 نشست...  یو

شبکه ورزش که فوتبال نشون   ی کرد و رو نی عوض کرده بود، شبکه هارو باال پا لباساشو
 نگه داشت ... دادیم

شب فسنجون   ینکردم چون قصد داشتم برا دای گردو هارو پ نتیاز گشتن چندتا کاب بعد
 درست کنم...

 :دیچیپ گوشمی تو ای آر یصدا 

 پاس بده ... -

 پاس بده... گمی د م یلعنت  اه

 : دیغر  ونیز یروبه تلو  یعصب

 داور نفهم و آورده ..  نیا یک-

 با نگاهش... دمیگرخ ونیز یمن جا تلو   واال

 ... زدیغر م  یلب عصب ر یو ز   کردی تخس تخمه خورد م یپسرا  ن یا  مثل

 ...  یجذاب باشه لعنت د یحالتش با یتو همه  چرا

 ناچار اسمشو صدا زدم:  به

 ... ایآر-

 بود گفت:  شیشونیپ یرو کهی سمتم برگردوند، با اخم محو سرشو

 هان؟  -

 شام درست کنم؟  یریگردو بگ  کمی  یریم-

 ! نمیبیبه من چه، دارم فوتبال م-
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 ...رمیپس خودم م یعه؟ اوک - 

 به سالمت! -

 دی ازش کار کش شهیرقمه نم چیه رررینخ

 آروم کردم و گفتم: کمیصدامو   نیهم واسه

 .خب .  کشهیطول م قهیچند دقهمش  ری... برو بگ کمی ... من خستم زهیخب چ -

 و گفت:  ونیز ی شد، روشو برگردوند سمت تلو رهیبه چشمام خ هیثان چند

 سمت چپ ...   نی پا نتیکاب-

 ؟ یدرد ال عالج دار ای  ؟یزود تر بگ یمرض دار -

 برگشت سمتم و گفت:  یعصب

 دور برت نداره!  دمیبهت بها م -

صفحه   یتو   انی سر زنده را افهیجوابشو بدم که زنگ خونه به صدا در اومد و ق خواستم
 شد...  ان ینما  فنیا  شی نما

 ت و با اخم گفت: بهم انداخ یز ینگاه ت ای برم جواب بدم که آر خواستم

 تنت کن!  یزیچ هیبرو   -

 کوتاه بود فقط... نشیبه لباسم کردم، است ینگاه

 تر از خودش تو چشماش زل زدم و گفتم:  تخس

 ! ومدهیبه تو چه مربوط؟ دخالت کردن تو پوشش من به تو ن -

 ؟ یمفتش  ای  ؟یدوست دارم، فضولش ینجوریا
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  ادهیز  دم ی به خون نشستشو بهم دوخت، خودمم فهم ی قدم سمتم برداشت چشما هی
 کردم!  یرو

 به شدت... اونم

 ممکن بود هر لحظه قطع نخاع بشم!  و

 قدم عقب رفتم ...  هی

 تا ابروشو باال داد!   هیبه سر تاپاهام انداخت  ینگاه

 سگرمه هاش نشونده بود لب زد: نیب کهی ظیو اخم غل  دمیکه ازش ترس یبا لحن 

 که....؟   یدوست دارم، متوجه ا  زارویچ یلیمنم خ -

 !یتن واموندت کن ی زی چ هیاتاق و  یبهتره گم ش پس

 ! اوردمی سر جفتمون ن ییبال  نجایتا هم 

تر   دهیپوش  رهنی پ یگوش دادن به چرت گفتناش و نداشتنم سمت اتاق رفتم  حوصله
 .. .تنم کردم 

 ؟ ی خوااااا یصاحاب خونه، مهمون نم-

 وارد خونه شدن   یبا چهره پر انرژ ای و تان  انیرا

 کجاست؟  -انیرا

 کجاست؟  یچ - رستا

 !! گهی د نیاسپند که برام دود کرد  -

 م...اومد جلو و بغلش کرد ای و تان  دمیخند

 .. خان  ای به به، آر -انیرا
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 عه، جناب بالک زاده، احوال شما؟ -ایتان

 تا ابروشو و باال داد و گفت:  هیمتعجب    ایآر

 بالک زاده؟ -

و با رستا رفتن طرف آشپز   دیرفت که اونم خند ا یبه تان یچشم غره نامحسوس انیرا
 خونه... 

 انداختم و گفتم:  انی به را ینگاه - ایار

 اره؟   که بالک زاده-

ناکامم در امر ازدواج   یبه مرگ بچه  ه،یبه جون تو واسه تنوع زدم، اصال جون تو چ یآر -
 ! ری ام

 مبل نشستم و گفتم:   یرو کالفه

 حسابت باشه واسه بعدا.. ،یاوک-

 گفت:  یکرد و با لحن مرموز   زی چشماشو ر انیرا

 شه؟ ی مثل هم  یاریسرم درب شوی تالف یخوا ینم یبگ ی خوایم  یعنی ا،یآر-

 حوصلشو ندارم ... نه، -

 هست... یزیچ هیتو   -

 دستام گذاشتم و گفتم: ریگوشه مبل و ز  کوسن 

 ! ستین -

 ! یشد یجور هیچرا باور کن  -

 ؟ ی چجور -



 جدال 

427 
 

 ادامه داد: طنتیش با

 ...گهیخب د -

 از ِسر درون!  دهدیرخسار خبر م رنگ

 برو بابا  -

 برم؟  مگه باباتم که -

 گفت: و  دی بهش نگاه کردم که خند یعصب

 ... دونستمیم-

 و؟ یچ -

 که بشه ساده ازش گذشت!  ستین یرستا دختر-

 نگاهش کردم و گفتم: زیت

 ؟؟؟ یکنیبلغور م  یدار یچ -

 گفته من عاشقش شدم؟؟؟  یک

 هان؟؟ 

 : گفتی ا روزمندانه یو با حالت پ  دیبلند خند انیرا

 به من چه!  یدی م  یخودت سوت ،یمن که نگفتم عاشقش شد  نیبب نیبب -

 یعصب ی گرفتش.. و با صدا   هوای سمتش پرت کردم که تو  یدستمو و عصب ری ز  کوسن
 : دمیغر

 اون فک المصبتو ببند تا گل نگرفتم برات!  -

 به روم زد و گفت:  یلبخند
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 ...ایآر  یول -

 .. گفتمیاش زود تر بهش مکه ک زنمیم بیبه خودم نه کنم،ینگاه م ایوقت به تان هر

 با نگاهاش دلمو لرزونده ... یکه چطور گفتم یو بهش م دمشیدی زودتر م کاش

 هست.. ی زیاگه چ  توهمپس

تو   ایفردا ممکنه  ار،یامروز به دستش ب یخوا ی و م  یزیبکش، اگه چ یاز لجباز   دست
 ...   ینباش

 اون ..  ای

 فرصت نباشه! د،یشا  ای  و

 دست نکن  دست

مفت از دست   نم،یبیکنارش آرامش و تو نگاهت م  یکه بعد مدت ها وقت وی کس نزار
 ...!یبد

 --------------------------------- 

 

 !یزنی چقدر ور م  ایاه، تان - رستا

 که نه! گفتم

 نه؟  یچ یعنیوااااا،  -

 کردم و گفتم: نگاه  بهش یعصب

 قا؟ یبکنم دق یعالقه نداره، من چه غلط یزره ا  ی وقت -

 ؟ یتوهم عالقه ندار ؟ی توچ-
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 ؟ یبرس یخوا یم  یبه چ ایتان-

 !یدوسش دار  زنهینگاهت داد م نکهیبه ا -

 برو بابا... -

 ! فروشمیجا گاو م کنمیرو رنگ م  یمن خودم قنار -

 منگل!  یگفتاشتباه  -

 ...یهرچ -

 که خودتم بهش یاون ریبشه... درگ ری بارو بزار درگ نیغرورت بشه، ا  ی قلبت قربان نزاری ول
 که مرده!  یدار مان یا

 روم زد و دوباره شروع به حرف زدن کرد...به  یدلگرم کننده ا  لبخند

 -------------------------- 

 . رفتن.  ایو تان انیکه را  شدیم  یا  قهیحدودا پنج دق - رستا

  یخودش رو  به کنار د،یچیگوشم پ  یتو ای آر یمشغول شم به ادامه غذا که صدا   خواستم
 جذابش گفت:  یاشاره کرد و با همون صدا  یو یکاناپه دونفره کنار ت 

 ...! نجایا  ایب -

 

 متعجب بهش نگاه کردم و گفتم: - رستا

 ؟ ی با من-

 بهم انداخت، گوشه لبش باال رفت و گفت:  ینگاه

 کنه؟ یم یخونه با من زندگ نیتو ا  گهید  یاز تو کس ریغ-
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 نه... -

 !نی بش ایخب پس ب -

 ..کنمیدارم شام درست م کهی نیبیم-

 .دمیسفارش م رونیاز ب  ست،ین یاز ین -

 ... یاوک -

 کاناپه جفتش نشستم.. ی گذاشتم، آروم سمتش قدم برداشتم و رو  ز ی م یرو  زارو یچ

هام   هیوقت بود بهش عادت کرده بودم وارد ر یلیعطر سرد و تلخش که خ  یبو  همزمان
 شد...!  

 شد... انی نما ونی ز یتلو  یها تو  لمیو زد و صفحه ف فلش

 ؟ یکن  کاریچ ی خوایم -

 !مینیببلمیف -

 تا ابروم و باال دادم و گفتم: هی

 م؟ ینیبب-

با فاصله که دستش بهم  یپشت گردن من ول  قایدستشو پشت کاناپه انداخت، دق هی -
 برخورد نکنه! 

 و گفت: دی جذاب و فک مردونه اش کش شیدستشو به ته ر یکی اون

 ه؟ یبیعج ز یچ -

 ...کنهیم نیچرا همچ  نی دهنمو قورت دادم، احساس ضعف کردم، ا آب

 نه خب ... -



 جدال 

431 
 

   ونی زیتکون داد و برگشت سمت تلو  سرشو

 ..ترسناک بزار.-

 حوصله ترسناک ندارم..  - ایار

 !ادی من خوشم م  یول-

   ترسنیجدا؟ فکر کردم دخترا م -

 ...!جاننینه اتفاقا دخترا عاشق ه -

 ... یاوک -

 کرد   یپل لمویف

 که عاشقانه است... ن یا -

 نگاه کردم... لمیبه ف الیخ یمنم ب  دمید تشویاهم  یب یشونه هاشو باال انداخت، وقت ایآر

  دنیزن و شوهره رو تخت مشغول بوس شدی باهاش شروع م لمیف یا صحنه  نیبا اول اما
 دم...جت خاموشش کر  نیع ع ی به کنترل حمله کردم و سر  دمیکش یفی خف غیهم بودن، ج

 گفت:  یو عصب متعجب   ایآر

 ؟ ی لعنت  شیچرا بست ؟ یمرض دار -

 و تند تند گفتم:   دیاز دهنم پر نی بگم واسه هم  یچ دونستمیهول کرده بودم نم  نقدریا

 ماهم دلمون خواست؟  دیشا  گن،یخب .. نم -

 ...دمیدهنم کوب یکه زدم محکم تو  یبعد حرف خودمم

که حاال رنگ  تا ابروش از حرفم باال رفته بود و با نگاهش  هیافتاد که  ای به آر نگاهم
 .. شده بود  رهیگرفته بود بهم خ طنتیش
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 ...کردی و صد برابر جذاب ترش م گرفتی م طنتویبرق ش نیمواقع چشماش ا   کمتر

 بلند شدم  عی از اون سر تی از جاش بلند شد که منم به تبع  ییهوی

 شرت یبود که تو اون ت شیعضالن  کلیکه به چشمم اومد ه ی زیچ نیاول

 ... د یرسی چشماش جذاب تر به نظر م رنگهم

قدم سمتم اومد که درعوض چند قدم عقب رفتم و از شانس بدم خوردم به ستون   هی
 .. ییرا یکنار پذ

گرفتم   یباال م  بایسرمو تقر دی با  شهیچون قدش بلند تر از من بود هم ساد،ی روم وا  روبه
 بهم انداخت... یبا همون چهره جذابش نگاه نمش،ییتا خوب ب

 ...دیچرخی جزء جزء صورتم م ینافذش رو  نگاه

 گذاشت... هی تک واری صورتم خم شد و دست راستشو کنار سرم به د  یرو

بود و نوازش وار دور انگشتش   ختهیر میشونیپ  یتار فر شده موهام رو که جلو هی اروم 
 ش قلبم اوج گرفت......  با لمس شدن موهام توسط دستا چوندیپ

 !! گهیمقاومت کنم د   تونستمینم شهیچرا جلوش مثل هم دادم،یزود وا م نقدریا  دینبا

 ....  ؟؟؟ ی اخه چرا لعنت د

خودشو به  یبلند تر یهر لحظه تپش قلبم با صدا یدهنمو به زور قورت دادم ول اب
 داشت دستمو رو کنه...! یو سع  دیکوبیقفسهام  م

 .... شهیقرار تر از هم یگرفته بود و دلم ب یپر التهابش پوست صورتم و به باز  یها  نفس

 و آروم لب زد: چشمام  ی و بعد منعکس شد رو  دیلبام چرخ یپر حرارتش رو  نگاه

 که دلت خواست...اره؟ -

 .. .الل شدم  یواقع ی با حرفش به معنا - رستا
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 توان لب باز کردن و حرف زدن هم نداشتم... یحت

 نگاهش  تحرار

 وسوسه کنندش  عطر

 نگاه خاصش دست به دست هم داده بود تا زانو هام سست بشه.... و

 سرد پشت سرم چسبوندم  وار ی دستمو به د کف

 .داشته باشم. ستادنیتا توان ا  

 جلو تر اورد... سرشو

 نفس هاش که به صورتم خورد چشمام خود به خود بسته شد... حرم

 داشت منو کنار بکشه...!  یبا تمام توان سع عقلم

 ...کردی دلم مخالف عقلم حرکت م اما

 بارم که شده به حرف دلم گوش بدم...! هی  یواقعا دوست داشتم برا  دیشا

 هم افتاد یروهام پلک 

 که برام درست کرده بود هر لحظه منتظر بودم!  یحصار نیب و

 چشمام باز شد..  که ازم گرفت یاپوزخند و فاصله  یبا صدا  اما

 ارومش لب زد:  یتن صدا  با

 ی وقته خودتو باخت  یلیتو خ -

 ....! زارمی حسرتشو به دلت م  یول

 ... چشمام محو شد   یاز جلو  هیاز ثان  یگفت و با تنه از جفتم رد شد و در کسر نو یا

 ...  کردمیسر خوردم، نابود شدن قلبمو حس م  وارید کنار
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 خورد یگونه ام سر م  یتند تند رو  اشکام 

 مسابقه سبقت گرفتن گذاشته بودن!   انگار

 ... یروان یکنیم یبا احساسم باز  چرا

 دم یکوبی م  نیزم ی مو رو یدر پ یپ یها   مشت

 :گفتم ی م لرزوندیکه صدامو م یو با بغض 

 کنم؟؟؟؟  هیگر   دیچرا با -

 زم؟؟ ی به خاطر تو اشک بر دیبا چرا

 چرااااا؟  یلعنت  چرا

 پوشوندم   سمو یدستام صورت خ با

 به زور از جام بلند شدم... و

 بتونم نفس بکشم... کمیآب دهنمو قورت دادم تا   

 حرکتش   نیبوده، اما ا یعاد  ری تحق هی  یواسه هرکس  دیشا

 باشم! تمیشاهد نابود شدن شخص تونمیکه نم یمن یاونم برا  

 ... حرف بود  یلیخ

 تلو خوران سمت اتاقم رفتم  تلو

 ...   گهیمبهم د  یذهنم پر شده بود از چرا ها  و

 لب زمزمه کردم: ر یو ز  مشت کردم  دستامو 

 رستگار....  یکرد   رمیبا حرکتت تحق-

 ! ارمتیبه زانو درم ،ینشونه گرفت  غرورمو
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 ! ینیبیسابق و نم  یوقت اون رستا چیه گه ی مطمعن باش د 

 ...!دمیدر اتاق و بهم کوب یمحکم  یاتاق شدم و با صدا  وارد 

  ای و  آر دیدر چرخ  یتو  دیگاز و خاموش کردم و خواستم سمت اتاقم برم که کل ریز  - رستا
 وارد خونه شد...

نگاه بهش بندازم   م ین یازره  یکنم و حتنگاه  پشیبه ت شهیمثل هم نکه یبدون ا  توجهیب
 شدم...  زی م دنیمشغول چ

 کنار آشپزخونه رد شد از 

 طبق معمول منتظر بود من بهش سالم کنم! 

 باش... الیخ نیدلم گفتم به هم یلبم اومد و تو  یرو  یپوزخند

 ! سالمک یعل-

 گفتم:  دمی که خودمم به زور شن یآروم طور یلیخ

 سالم!  -

 اومد و گفت:   رونیب قهیقتکون داد سمت اتاق رفت، بعد چند د سرشو

 چه عجب ...-

 !یکن ی که آشپز یجرعت به خرج داد ازت گرم شد،  یآب هی  بالخره

سمت گاز رفتم و    یحرف چی و بدون ه تی اهم ی روز جوابشو بدم ب مثل هر   نکهیابدون 
و   دمیکش گهیضرف د ی رو هم جدا تو  یگذاشتم، قورمه سبز زی م یبشقابو پر کردم و رو 

 گذاشتم... زیم  یرو

 خوب نبود...  ادی و نشست، ظاهرا حال خودشم ز  دیرو عقب کش یصندل  ایآر
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بهش فکر   دیافتاده بود، و جذاب ترش کرده بود، نبا  شیشونیپ ی لختش رو ی موها 
 ... دینبا  یلعنت  کردمیم

اومدم    رونیاز آشپز خونه ب  زیم  ینگاهمو ازش گرفتم و بعد از گذاشتن بشقابا رو زور به
 بلند گفت:  بایتقر  یصدا که با 

 ؟ یخورینم -

 نه! -

 تا ابروشو باال داد و گفت:  هینگاه کرد، و بهم  برگشت 

 کار؟  نیا  لی و دل -

 شدم:  رهیلحن و نگاهم انداختم و بهش خ  یوجودمو تو  یسرد  تمام 

 به خودم مربوطه!  گهید اونش  -

 که از هزارتا فحش بد تر بود زدم:   یلکسیر یلیادامه حرفمو با لبخند خ و

 حرفارو نداره که... نی ا یخونگچند روز هم  هیبه قول شما  -

 جناب رستگار؟  ستی ن نطوریا

 لب زمزمه کرد:  ریز 

 جناب رستگار؟ -

 کرد... یکیستر ی پشت بندش خنده ه و

 باهاشون برخورد کرد   اقتشونیدرست مثل ل دیبوده مگه؟ ادمارو با  نیا  ریغ -

 ! شهیسوء تفاهم م ،یتر که باش شیب

 اونقدر سرد بود که خودمم تعجب کردم... لحنم
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 بود...!   دهیهم کش یتو   یه یکه اخماشو به طرز فج ای برسه آر چه

 :سادمی پرتحکمش وا ی که با صدا رفتمی سمت اتاقم م داشتم

 کن! صبر  -

 ...کردمیحس م  داشتیرو که سمتم برم ییهاقدم  سادمیحرکت وا  یبرگردم ب نکهیا  بدون

 شد  رهینگاه پر غرورش بهم خ و با همون  سادی اومد و جلوم وا 

 نگاه سردمو بهش دوختم و گفتم:  بازم

 ؟ ی دار یکار -

 دوتا مردمک چشمام در حال گردش بود ...  نیمدام ب  نگاهش

 صداش و اروم کرد، سرشو جلو تر آورد و لب زد:  لحن

 باور کنم...؟کدومشو  -

 بهش نگاه کردم... گنگ

 بود؟  یچ منظورش

 برو کنار... -

 هلش بدم  خواستم

 صورتم گذاشت و نزاشت تکون بخورم   یو رو به رو  واریدستشو کنار د  هی که

 : دیبلند غر بایتقر  یو تن صدا   یلحن عصب با

 کدومشو باور کنم؟؟؟؟  گمی م ید لعنت -

 ..... شبی د که یاون نگاه  اینگاه سرد االنتو   نیا

 ! دیکش یقیادامه نداد، سختش بود... چشماشو بست و نفس عم حرفشو
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گونه هاش جلوه    یپرپشتش که رو یمژه ها  ی هاش نگاهم سرخورد رو بستن پلک  با
 کرده بود... جادی ا  یجذاب تر

فرمش  خوش  ی موها یو بعد دستشو ال به ال دی مردونه اش کش شی ربه ته  یدست اول
 کرد، کالفه بهم نگاه کرد!  تی هدا

 منتظر واکنش من بود...  نکهیا  مثل

 زدم و گفتم:  یروش پوزخند  به

 شب؟ ید -

 ه؟ یچ  شبیاز د منظورت 

 تا ابروشو باال داد و متعجب بهم نگاه کرد که ادامه دادم:  هی

  یرو که تو شرکت وقت یجناب وقتش بود همون حرف ادینم ادمی یز یچ شبیمن از د -
 بهش برگردونم با حالت تمسخر ادامه دادم:  اومدی نم ادشی حالش بد  بود و فرداش 

 .... یهم بوده شما فراموشش کن یزیبهتره اگه چ اد،ینم ادمیمن که   -

 : زدی خالص و م  ری حرف آخرم که ت و

 جناب رستگار!  -

 کنار زدم و از جفتش رد شدم... دستشو 

هم که از جانب اون بوده نابود کردم    یزره حس  هیحرفم اگه   نی با ا  دونستمی م  هرچند
 ...! خوردیکه شده محکم تر جوش م یهر طور  دیکه خورد شده، با  یغرور ن یا  یول

 کل:  یدانا

 به شب...  لی ها تبد  روز 

 ! شدیبه روز م لیشب ها تبد  و
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 گذشت...  یم یو زمان به تند  گرفتنی ها از هم سبقت م عقربه

 ... دادیرفتارش ادامه م  یهمچنان به سرد  رستا

 ...دادی کنه آزارش م رونیحسشو از سرش ب تونهینم نکه،یاحساس ا   دیشا

 بود... ای براش مح یچ همه

 بغض   یبرا  یا  حنجره

 ...هیگر  یبرا ییها  چشم

 ...ایمنطق بودن و غرور آر یسکوت در برابر ب یبرا  ییلب ها هم  یگاه و

 که حاال مطمعن بود بهش حس داره سخت بود ... یکس یکارش، اونم برا  نیا  هرچند

 ...یدینم ت ی اهم زیچ  جیکس و ه چیکه به ه کنهیچشماتو کور م نقدریغرور ا  یگاه یول

 ترک کرد   جای ب یعاشقانه را با حماقت ها  یدوست داشتن ها  دینبا

 از حماقت بر سر غرور احمقانه تره ...  یحماقت حت ن یا  نطوریا

 عشق به دست غرور؟  مرگ

 نبود .. ای رسِم مراِم آر نیا

 رستا جا خورده بود! ری اخ یکه از رفتارها   ییایآر

 ... دیشا  ای  و

 ... ادیاتفاق باعث شده بود که به خودش ب  نیا

 رو داشت   یهمه چ  طیهم شرا  ایآر

 احساس رستا   یبستن رو  یبرا یی هاچشما 

 رفتن! یبرا  یی پاها و
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 اصل قصه... اما

 رفتن نبود  یبرا ییجا

 شکست نبود ... یبرایی جا

 ! زدی موندن حرف اولو م نجایا

 چشماشو باز کنه... ای کار رستا باعث شده بود که ار  نیا  دیشا

 ذهن دوتاشون... ی مبهم و سرتاسر مرموز و گنگ تو  ی پر از چرا ها  یافکار

 ...شدیم یدر آخر به احساسات منته کهیی هاجواب  و

 ... شهیعوض شدن طرف خالصه نم شهیتلنگر حتما به از ر هی یگاه

 آدم باشه... هیحس در وجود   هیشکوفا شدن  تونهیم  تلنگر

 عوض شه.. خواستیم  ایآر

 که سرش اومده بود سخت بود ...  ییتمام بال ها  کردنفراموش 

 به درد هاش سخت تر ... ید یاضافه شدن درد جد وی زندگ ن یرها کردن ا اما

 واضح تر ... ای  و

 ...رتیغ یغرور ب هیداشتن   شدی احمقانه م چقدر

 خودش خسته شده بود... دیشا  ای با حرکت رستا و  دیشا

 حرکت بود... ن یضربه نزنه، بهتر یکه به کس یدر صورت دیکردن ادم جد امتحان

 یی جا هی  دیبا

 ...داشتیعشق ک نفرت رو به کل برم  نیب فاصله

 ...! شدیاحساسش م   یرو که باعث نابود یزیهرچ  کردینابود م دیبا
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 بار قدم جلو گذاشته بود.  کی   رستا

 قدم بشه! شیبود که پ ا یبار نوبت آر نیا

 چقدر متفاوت هستن انسان ها   و

 ی دلگرم  یعشق رو برا  یکی

 ی سرگرم یعشق رو برا  یگرید و

 ! ستین  یکه عشق از نظر اون سرگرم کرد یبه عالوه رستا، به خودش ثابت م دیبا  ایآر

 همه غرور شناخته شده... نی که از اول با ا ی پسر اما

 کنه؟  میقلبشو با عشق سه تونستیم

 عقلش مقابله کنه؟   یها تیقلبش بکنه؟ و در برابر ممنوع وارید  یغرور رو از رو تونستیم

 نفرت؟  ای  شدیداستان عشق م بازنده

 ...خورهی رقم م یسرنوشت چ  نباریکه ا  د ید دیبا

 اتفاق داستان    ن یاتفاق آخر نیا  و

 کردن خودش بود   دایپ یبرا  ا یشانس آر  نی آخر و

اونو به خودش   ری دفنش کرده بود و حاال دست تقد شیوقت پ  یلیکه خ یخود
 نه؟  ای  گردوندیبرم

 ! کنهیدو نفر رو دگرگون م ن یا  یبه کل داستان زندگ یاتفاق چطور نی که ا دیفهم دیبا

 تلنگر؟  با

 بود؟  یگر یهم هدف شکستن غرور د   نباریا  ای

 بود...  کهی هرچ
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 ... شدی تموم م دیبا یباز 

 لحظه به زانو در آمدن نفرت در برابر عشق...  و

 بود...!  یدن یلحظه د بیعج

 : ......  نکهیا  تا

 شدن پنجره اتاق  چشمامو باز کردم... دهیکوب یبا صدا  - رستا

 ...دیکه اومد پنجره رو بهم کوب ید یشده بود و باد شد  یاز نور آفتاب نبود، هوا ابر یخبر

 دم ی تخت بلند شدم و پرده هارو کش  یرو از 

 ... بود  کدهیچ شهیش یبارون رو  یو قطره ها  خوردنیتکون م درختا

 رفتم. رونیو از اتاق ب دمی کش یقیعم نفس

چخچال   یرو  اداشتیبه آشپز خونه انداختم که  ییمعمول خونه نبود، نگاه گذرا  قطب
 روشو کندم و متن و خوندم  ییاهن ربا رهیمو جلب کرد سمتش رفتم و گتوجه

 !  امیاحتماال شبم ن ام،یمن تا شب خونه نم -

 ساعت دوازده ظهره   یخونیم نویا یکه دار یتا برگردم، هرچند وقت ی رینم ییجا

هم   یهرکار ان،یمیعظ  ینبود  یحد تنبل و دست و پا چلفت نی ازدواجت در ا  قبل
 روز خوش!  ،یدیخبر م یبکن یخواست

 اش کردم   کهیت کهیت ادی دستم مچاله کردم و از حرص ز  یکاغذ و تو  -

  شهیم  تی که منم تا شب خونه نموندم حال یوقت   ؛یعوض کهی مرت ی آورد  ریگ ری اس مگه
 ! هیحسابت کطرف  

 رفتم. نهی کنار آ  زیبرداشتم و سمت م نیمانتو و شلوار ج هیسمت کمدم رفتم و   یعصب

 افتاد... ایبنز آر چیبه سوئ نگاهم
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 به سرم زد  یطانیهمون لحظه فکر ش و

 اومد... لبم  یرو  یلبخند

 د یارز ی خب به امتحانش م یول  زاشتیکار زندم نم ن یبعد ا ایآر قطعا

 زدم... رونیبرداشتم و از در ب وچ یسوئ  عیسر 

 .  رونی ب میزنگ زدم و گفتم که آماده بشه برم سراغش بر ایراه به تان  یها وسط

 !ها داشتم   برنامه

 خالفشو انجام ندم امروز....!  یگفت یاگه هرچ  ستمی ن رستا

 --------------------------------------- 

 کنار گوشم  ایتان غیکه با جدهنم گذاشتم  یلواشکو هم تو   کهیت نی آخر - رستا

 تو گلوم... دیپر 

 ضربه به کمرم زد و برگشتم سمتش تا به فحش ببندمش که گفت:  چند

 خدا مرگم بده رستاااااااا  -

 خدا، حاال چرا؟  دیبه ام شاهللیا -

 ؟ ی به ساعت نگاه کرد  چیه یلعنت -

 :گفتم ی لب م ریز  نمیتا ساعتو بب کردمیباز م وی طور گوش نیهم

 چته بابا ساعت چنده م.... -

به آسمون انداختم که  ینگاه شد،یگشاد تر نم ن یساعت هشت چشمام از ا   دنی با د و
  شدیم   کی تر تار  ریماه هوا د   نیو معموال تو ا   رفتی م  یرگیروبه ت

 شب شده اصال المصب.  یک دمینفهم میور اونور رفت نی ا  نقدریا
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 رو سر دوتامون!  کنهیتهرانو اوار م یستیخونه ن  نهیبرگرده بب ای پاشو دختر االن آر -ایتان

 . میچقدر عاشق هم  کنهیندونه فکر م یارواح عمش هرک  -

 داره شتر!  یبه عشق و عاشق یچه ربط -

 نرو.  ییجا  امیحال هم بهت گفته نم نی اعصاب نداره، تازه با ا  گمیم

 خب بابا توهم...  یلیخ -

 رو سمت خونشون بردم.... ایو تان میشد  نیار ماشسو  ایبعد از غر زدنا تان خالصه

 گفت:  شد،یم   ادهی که پ نجوریهم  ایترمز زدم و تان یخونشون رو  یجلو

  امیب نکهیحوصله ا   گهیبخدا د رت،یخدا، باز جو نگ  یبرو خونه محض رضا  میرستا مستق-
 رو از هم جدا کنم ندارمااا... یاهل ریدوتا ببر نر و ماده غ 

 و گفتم:   دمیخند

 بابا.. خبیلیخ -

 کردن وارد خونه شد... یبوس برام فرستاد و بعد از خداحافظ هیراه دور  از 

 باشد.. یشماره مورد نظر در دسترس نم - ایار

محکم پرت کردم   و یظبت شده مسخره اعصابمو نابود کرد گوش امیپ  نیبار چهارم ا  یبرا 
 شد  لیتبد کهیکه فکر کنم به هزار ت واریسمت د

جور   نیشدت خشم دستامو مشت کرده بودم و دندونامو محکم بهم فشار دادم و هم ز ا
 : دمیفک قفل شدم غر یاز ال به ال رفتمیو تند تند راه م یخونه عصب یکه تو

 بدون اجازه من گورشو کم کرده... یبه چه حق ،یدختره عوض -

 ... شدیم   دهیشن امنه یخس خس س یکه صدا  دم یکش یعصب نفس
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کدوم    یطوفان ی هوا  نیتوجهمو جلب کرد، تو ا یرعد و برق وحشتناک  یا صد  همزمان
 !مونهی م رونیب یاحمق

 بلند گفتم: یبا صدا یموهام فرو کردم و عصب  یال به ال دستمو

 ... یسرش اومده باشه چ  ییاگه بال-

کنار لبم   یجا خوش کرد و طبق عادتم انگشت شصتمو عصب  میشونی پ یرو  ید یشد اخم
 ...دمیکش

 ی لج کرد  یبا ک شعورید اخه احمق ب -

 ! یبرد  یکدوم گور  یورداشت ویکوفت  نی اون ماش رون،ی ب یرفت یگذاشت 

 بره جهنم نیماش  اصال

 خودش...! ،یلعنت  خودش

 بارون شدت گرفته بود   - رستا

 بارون. یااز قطره ه   شدیجلوم مدام پر م شهیش و

 خاموش شد... نیخواستم دور بزنم که ماش ابونی خ جیپ سر

 به فرمون نگاه کردم... متعجب

   یلعنت

 نشد...  زدمو خواستم روشن کنم که چوی سوئ  دوباره

 .. یچ یعنی وااا،

شد، قطره   ده یمحکم کوب نی بود که در ماش ادیز   نقدریاومدم شدت بار ا  رونیب ن یماش از 
 شد   سیبود که لباسم کامال خ ادیبارون اونقدر ز  ی ها

 کرده بود...  جادی ا یترسناک  یخلوت فضا  ابونیخ نیشده بود و تو ا  کی تار آسمون
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 ...اوردمیسر در ن یچیخب از ه یباال دادم، ول  وکاپوت 

 کردم ی م شی شده بودم و داشتم دستکار خم

 پارس سگ روح از بدنم جدا شد... یبا صدا  که

 ومد یداده بود با سرعت داشت سمتم م رونیب زبونشو

 بود!  یوحش  یسگا   نیکه وحشت داشتم ا یزیاز تنها چ 

 کرد یپارم م کهیبهم ت دیرسیاگه م قطعا

قسمت مانتوم   هیو کاپوت محکم بسته شد و   د یوز  یتر دیخواستم فرار کنم باد شد تا
 کرد ال به الش... ریگ

 ... شدیتر م   کیتر شد و سگه هر لحظه نزد  ادیقلبم از ترس ز  تپش

   دیچیگوشم پ یرعد و برق تو یناچار دست از مانتوم گرفتم که صدا  به

 فشار دادم که پاره شد... هی  عیسر 

 ....!دنی کردم به دو   شروعو 

  نیکرد به سنگ و نقش زم ری کوچه نفسم گرفت و تا خواستم برگردم پاهام گ یوسطا 
 شدم...

 ود  سگ نب یاز صدا  یخبر

 .... ختیر نیزم ی قطره خون رو  چند

 گوشه لبم کامال پاره شده   دمیکه فهم دمیمتعجب دستمو به صورتم کش 

 دهنم و حس کردم!  یخون تو یمزه شور و

 نفس بکشم... تونستمینم یخورده بود، از شدت درد حت جیپ دستمم
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 ... دی کشیم  ریت  امنهیقفسه س  دنینفس کش ی با زره ا یحت چون 

 زمزمه کردم: یحالت زار به

  ومدیبال ها سرم نم نیاالن ا   یزد ی حرف نم یاگه صبح اونقدر دستور ا،ی لعنت بهت ار -
 ... یلعنت

 شده بود گرفتم و خواستم بلند شم یکه حاال ِگل ینیاز زم دستمو

 .... ام سر خورد  گونه  یاز شدت درد رو یقطره اشک د،یچیبدنم پ ی تو   یدیدرد شد که

سمت خونه که چند متر فاصله داشت   رفتیکه کج راه م ییزور بلند شدم و با پاها  به
 حرکت کردم....

 ---------------------------------------- 

 صد برابر شد   تمیاعصبان دنشیوارد شد، با د  یهیدر خونه باز شد و رستا با وضع فج -ایآر

   چشمامو گرفت  یجلو خون

 ... لرزهیکه دستو پاهاش داره م دمیدیشده بودم و انگار نم کور

 به خون نشستش  یسمتش برگشتم و ترسم از چشما  ای با نعره آر - رستا

بلند   نقدریشد، صداش ا  شتریزده بود ب رونیب تیکه حاال از شدت عصبان  شیشونیرگ پ و
 خونه به لرزه در اومدن:   یبود که پنجره ها 

 ؟؟؟؟؟ ی بود یررررکدوممممممممممم گو -

 اجازه لب باز کردن هم بهم نداد    یحت

 تا خواستم حرف بزنم و

 ....!نیزم یکه بهم زد پرت شدم رو یمحکم  یلیس با

 لبام جا خوش کرد...  یاون همه درد رو ونیم  یلبخند تلخ - رستا
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 ...کردیبود که روم دست بلند م یبار ن یبه درد اومد، دوم قلبم

 شده بود... شتریکه خونش ب دمی کنار لبم کش یدست

  یکمتر شده بود ول یزره ا  تشیعصبان نکهیبلند کردم و بهش نگاه کردم، مثل ا سرمو
 :دیهمچنان غضب ناک نگاهم کرد و نعره کش

 ؟؟؟؟ ید چرا الل شددددددد -

 و آروم لب زدم:  خوردیصورتم سر م یاشکهام رو  

 بودم ... رونیب ا یبا تان -

 حرف چشمامو محکم بهم فشار دادم   نیدرد داشتم که بعد ا نقدریا

 و دار زد: دی کنار لبش کش یعصب شتصشو

 ؟؟؟ ی ریم  یکدوم گور یگفتیم  دینبا ؟؟یگفت یبه من م دینبا-

حرف زدنم  نبار یاما ا   کردم،یم یخودمو خال  دیبا گفتم،یم  دیشده بود، با  زی لبر گهی د صبرم
 از جنس احساس... ی متفاوت بود، تفاوت

که  یکرده بود و با بغض سیطور که اشکام صورتم و خ نیبلند شدم و هم  نیزم یرو از 
 بود بلند داد زدم و گفتم: دایصدام هو  ی تو

 رستگار؟؟؟؟  ایآر هیچ یدونیم -

 اضافه شد ... سمی چند قطره اشک به صورِت خ همزمان

 و ادامه دادم:  

  چکسویتو غرور ه یغرق کرد   ،یتو خود خواه یخودتو غرق کرد  ،یخودتو غرق کرد  تو -
   یچشاتو کور کرد  ینیبینم

 بلند تر کردم انگار حالت جنون بهم دست داده بود  صدامو
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  غیکه مخلوط از ج ییبا تن صدا یکه صدام پر از بغض بود به حالت زار یجور نی هم و
 : گفتمیو بغض و داد بود م 

  یلعنت ینیبیمنو نم ،ینی بیمنو، منوووو نم -

   ؟؟؟؟ی نیبینم نگاهمو

 ؟؟؟ یشنو یو نم یشیم  کی بهم نزد  یمو وقت یقلب لعنت ضربان 

 ؟؟؟؟؟؟ ی نیبیو نم ادیلبام م   یرو دنتیکه با د یمزخرف لبخند

 ؟؟؟؟؟ ی خونیاز تو نگاهم نم مویکوفت احساس

 باختم؟؟؟ وقته دلمو بهت   یلیکه خ یبفهم یخوا یچرا نم یلعنت د

اتفاقا فرق    نیقبل ا  یبا رستا  یلیخ کنهیم یکه با تو زندگ ییرستا نی ا یکنی حس نم  چرا
 کرده؟؟؟ 

 ام یبه صدا در ب شتریباعث شد ب رتشی مسخ شده و پرح  نگاه

 , خوب نگاه کن!!! نیارررررررره، بب -

 پر درد به  خودم وارد کردم و گفتم:  یضربه چند

دلشم   چی شرطتشو که ه گهیو م  سادهی که حاال جلوت وا ینیهم ن،ییمنو خوب ب  ن،یبب -
  شهیباهات هم خواستیکه م هیهمون ،یندار دنشمیکه تو چشم د  ه ییبهت باخته همون

 لج بمونه!

 تتتتتت یکه با هر نگاه سرد لعنت هیهمون

 ! رهیگی وجودش، درد م قلبش،

 که ....  یمن

 صدام ادامه دادم: ی تو  ی شتریو با بغض ب  دمی خند کی ستریه
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   ییوجود نداره، همش تو  یاصال من-

 اشارمو سمتش گرفتم و گفتم:   انگشت

  یکه چشماتو بست ییرحم، تو   یب ییتو ،یگرفت یکه احساساتمو به باز   ییتو ،یلعنت یتو -
 رو احساسم...

کنم و   نتینفر  ومدیبازم دلم ن یانگ  زد بهم یوقت  نکهیبخاطر ا  م،ی عوض یلیمن خ  اره
 ! کردیم  یلحظه شمار  دنتیبعد اون همه مدت دلم واسه د

 کردیمات و مبهوت بهم نگاه م  ایدست خودم نبود، آر حرکاتم

 گفتم دست خودم نبود وی کنم، همه چ کاری چ دی با دونستمینم

 دستام گرفتم  یتو  قشوی رفتم و  سمتش

 گفتم:نگاه پر از اشکم گره خورد  که یتو   نگاهش

  یحس چ یمن قسم خورده بودم که ه ،یتو منو عاشق کرد  ،یعوض  یتو  ،یتو مقصر -
 یاری قلبمو به دست ب یتون یکه م یبهم نشون داد ینکنم، تو نابودش کرد دایبهت پ

 داشت که منو از خودمم گرفت...! یچ   تینگاه لعنت اون

 اش شل شد... قهیاز   دستام

 که تلو تلو خوران عقب  ینجوریهم و

 لب زدم:  رفتمیم

 ...  ی و موفق هم شد  -

 ..یشد  موفق

 لب گفتم:  ریهمون حالت بغض و خنده براش دست زدم و ز  با

 ...  ی کرد  کاریبا من چ -
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 چشماش حس کردم... یبهش دوختم، حاضرم قسم بخورم که برق اشکو تو  نگاهمو

 قدم شده بودم..   شیباز هم من پ و

 کم بهم فشار داد و سرشو باال روبه سقف گرفت...مح چشماشو

 انگار وضع اون از من داغون تر بود ...  داشت،یزور قدم بر م به

  نیبار بود که ا  نی شده بود، و اول یتر از هر وقت رهی که حاال ت یبا همون نگاه  آروم
 زدم: غیسمتم قدم برداشت که ج دمید ینگاهشو م

 ..  یلعنت ای جلو ن اااااااا،یجلو ن-

 اسممو صدا کنه   اومدی که حاال انگار از ته چاه در م ییداشت با صدا  یسع

 رس.... -

 شد و گفتم:  شتر یحالتش ب  نیا  دنیاز د اشکام 

 ا ینگو آر  یچینگو، ه ییییییچیه -

 صداتو بشنوم... خوامینم

رمق با همون حال افتضاح سمت اتاقم رفتم، درو بستم و پشت در سر   یگفتم و ب نو یا
 خوردم ...

 پاهام گذاشتم... یرو  سرمو

 گفتم   ویچ همه

 ...!شدیتموم م  دیبا شیوقت پ یلیمسخره خ یباز  نی ا کردم،یتمومش م دیبا

شدن اشکام   ختهیمحکم بهم فشار دادم و اجازه دادم درد وجودمو حداقل با ر  چشمامو
 بدم... نیتسک

 هنوز شکه بودم....  - ایار
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 کردم؟  کاریچ من

 آوردم باال، بهشون نگاه کردم و زمزمه کردم:  دستامو 

 من... من زدم توصورتش؟  -

 ی محکم بهم فشار دادم و عصب  چشمامو

 ...دمیموهام کش  یال به ال دستمو

 ....رفتیچشمام رژه م یپر از اشکش جلو  لهیدوتا ت مدام

 توان راه رفتن نداشت.. یهام حت زانو

 عوض شد...  یچند ساعت چقدر همه چ نیا  تو

 ... دیکش ری قلبم ت اخودآگاه ن

 ...افتمی دادم تا ن کهی ت واریلباس بهش زدم و دستمو به د  یاز رو  یمحکم چنگ

زور تلو تلو خوران سمت آشپزخونه قدم برداشتم و بعد از خوردن قرص   به
 پروپرانول)مخصوص تپش قلب( 

 سمت اتاقم قدم برداشتم ... 

 -------------------------------- 

  واری د یرو  یساعت دور مشک یشدم، نگاهم رو   داریاز خواب ب یدی ردرد شد با س  - رستا
 ... دیچرخ

 ...کردی م یبهم دهن کج دادیکه سه شب رو نشون م یعقربه ا  و

 تخت نشستم   یلبم اومد، رو یرو  یپوزخند

 تاپ کوتاه دوبنده تنم بود...  هی
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کمتر   قرص بخورم که دردم  هی رفتم تا بلکه بتونم   رونیتوجه به سرو وعضم از اتاق ب یب
 بشه ... 

 اومدم    رونینکنه و اتاق ب جادیا  ییکه صدا  دمیکش نی درو پا  رهی دستگ آروم

 روشن نبود... یا  گهی د زیآباژور داخل حال، چ  یینور طال  جز

 قرص آرام بخش رو باز کردم   یباز کردم، در قوط نتویآشپزخونه رفتم و در کاب سمت 

 .. یکی

 ... دوتا 

 تا... سه

   خوردمیاگه هزارتا هم م  یحت

   دهینم ن یتسک مویاز درد روح   یزره ا یبودم که حت  مطمعن

 ... شهیبا خوردن هزارتا قرص هم حالم خوب نم و

شده   دهی سالن کوب وارید  یکه رو یگذشتم که نگاهم به قاب عکس یناهار خور  زی کنار م از 
 بود افتاد...

شد   رهی خ ایموهاش و به ته در  یتو اشگه یدست د هیبود و   بشیج یدستش تو هی
 بود... 

   دیکوبیقرار خودشو  م یعکسشم قلبم ب دنیبا د  یحت

   شدنیدستم خراب م  یمحو عکس بودم که قرصا داشتن تو   نقدریا

 ...دمی کش یقیعم نفس

ابو پر کنم و تا   وان یرفتم که ل ییضرف شو  نکیاز عکسش گرفتم و  سمت س نگاهمو
 خواستم قرصارو بخورم...
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 بنداز اون المصبو!  -

اهنگ صداش مخصوصا االن که خش دار شده بود اوج گرفت   دنیاز شن میقلب لعنت بازم
 ... 

 سمتش..  برگشتم

 بود و حاال که برگشته بودم  سادهی پشت سرم وا درست

 شد .. کی بهم نزد شتریقدم ب هی 

 نداره!  یتو ربط به -

 گفتم و خواستم بازم بخورمشون  نو یا

 دستمو احاطه کرد... فیاش مچ ضر مردونه  یانگشتا   عیحرکت سر  هیبا   که

  گرفته بود  تیرنگ اعصبان نگاهش

 لب زد: و

 به من ربط داره!   تی از االن همه چ-

 حرفش سرمو آوردم باال و به چشماش نگاه کردم   نی ا با

 برام ارام بخش تر بود  ایتو دن زیاز همه چ  شتریب نگاهش

 ...کردیقرار تر م ی براق هم شده بود و دلمو ب یکیتار  یکه حاال تو  مخصوصا

 و گفتم:  دمیدستاش کش یاز تو  مچمو

 !مینکنهم دخالت  یرفته، قرار بود تو کارا  ادتیانگار شرطمونو   -

 کمد کنار تختمم هم قرص دارم  یافتاد که تو   ادمی هو ی

 تنه از جفتش رد شدم و سمت اتاقم رفتم..  هیبا   ن یواسه هم 
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  یشد و رو  دهیکش  ایلبم کردم، دستم توسط ار  کی که قرصو نزد نیکمدو باز کردم و هم در
 زد.... مهیجذاِب مردونه اش روم خ ینعضال  کلیتخت پرتم کرد، و با همون ه

 ... که بهم وارد کرده بود اوج گرفت   یضربان قلبم با شک - رستا

 نداشتم!  یراه فرار  چیمردونه اش ه  یبازو ها نیب

 ...استیآر کنهیبهم نگاه م  ینجوریکه داره ا  ین یکه ا  شدینم  باورم

برام   طی شرا  نی اونم تو ا ای باور کردن منو آر نکهیبه خاطر ا  دیگلومو فشار داد، شا بغض
 بود... ری باور ناپذ

 : دیکه زد پر  یافکارم با داد اما

 ؟؟؟؟؟  یمگه کررررررررررررررر -

 اره؟؟؟ یم  یاختالت مغز یکوفت یاون قرصا   ستی ن تیحال

 ...کردنیبهم وصل م  یوولت ۲۰۰تر شد و سرشو جلو تر آورد، که انگار برق   دیشد  اخمش

 ! یکنیغلطا م نیبار آخرت باشه از ا  -

قورت دادم و سرمو به  ی آب دهنمو به سخت نیوضعو نداشتم واسه هم نی ا  تحمل
 تکون دادم...  دی عالمت تا

 از حالت اعصبانت خارج و آروم تر شد...  نگاهش

 ...شدیشفاف م یشماش آبآروم بود چ  هرموقع

 مردونه اش گذاشتم و لب زدم: یبازوها  یرو  دستمو

 بخوابم!   خوامیبرو کنار... م -

 به چشمام دوخت و گفت:  نگاهشو

 بخواب!  -
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حال   نی با ا  یتاپم عقب رفته بود و به شدت معذب بودم، ول قهیهم   تیموقع  نیا  تو
  نینشم و چقدر قدر دان ا  تی رفت که اذ  ینگاهش از صورتمم کنار تر نم  ایار  یحت

 رفتارش بودم...

 نگاهش کردم ک گفتم:  یعصب

 رومه بخوابم!  ی کی  یوقت  تونمینم-

 کنار گوشم آورد... سرشو

 کرد چشمامو محکم بهم فشار دادم   یبا پوست صورتم باز  ششیته ر که

 بم و مردونه گفت:  یبا همون صدا  ایآر که

 فکرت؟  ینفر شده همه  هیاگه به گفته خودت اون    یحت -

 وجودم با  حرفش گرم شد. کل

 دلم انگار کارخونه قند راه انداخته بودن... ی تو

 لذت بخش بود گوش دادن به حرفاش... چقدر

 خشکمو باز کردم و گفتم:  یلبا 

 !فهمهیغرور داره که نم  نقدرینفر ا  هیاون   -

 بودم  دهیند شو ینظر  جاچیداشت که ه ی آورد به چشمام نگاه کرد، نگاهش برقباال سرشو

 گفت:  یآرامبخش یلحن صدا با

 ! دهینفر االن فهم هیاون    یول -

 حرف بزنم که  خواستم

 لبم گذاشت...  یاشارشو به عالمت سکوت آروم رو  انگشت
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 گرفت  شیبرخورد پوست دستش به لبام بدنم آت با

 قرار تر شد...  یو قلبم ب 

 نگاه کرد و ادامه داد: بهم

 !م یمنو تو مثل هم -

 دلمو باختم...  منم

داشت تا آخرش   یکه سع یلحظه مقاومت کنه، عقل  نیداشت تا اخر یکه سع یدل
 مخالفت کنه...

 سبز باخت..   لهیبازم خودشو به دوتا ت اما

 ... گرفتیهر کلمه از زبونش اوج م دنیخونم با شن  نیادرنال

 کنج لبش جا خوش کرد  یمحو  لبخند

 و گفت:  

 که سهله.. نی شرکت و ماش -

 به نامش شد! قلبمم

 لب زد:  ودیموهام کش  ینوازش وار ال به ال دستشو 

 .... شرط گذاشتم  شیزندگ یبرا  -

 و ادامه داد:   دیچشمام لغز  یرو  نگاهش

 ...!میخودش شد شرط زندگ یول -

 به شماره افتاده بود.... نفسام

 قدرت تکلم هم ازم گرفته شده بود یحت
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 م؟ یبا قلب سنگ یکرد  کاریچ یدونیم -

 کنم... یبودم که حداقل بتونم باهاش زندگ یدنبال کس من

 ادامه داد: ی العاده ارومفوق  یصورتم وبا صدا  یروبه رو  قایآورد دق جلو تر  سرشو

 کنم....  یبدون اون زندگ تونمی کردم که نم دایپ وی کس  یول -

 ... شد یم  دهیقلبم به وضوح شن  یها  تپش

 کرد  حسش

که قلبمو   ییبا لبخند به چشمام نگاه کرد، درست از همون لبخند ها ن یهم یبرا 
 ...لزوندیم

 سر خورد سمت لبم   نگاهش

 گرفت... ش یآت شتریحرکتش بدنم ب  نیاز ا  و

 بعدش دوباره به چشمام نگاه کرد... یول

 از کارش مطمعن نبود...  انگار

 از اون چشمامو بستم...   تیمن به تبع اما

 اجبار..  ینه از رو  نباریا

 نفرت...  ایترس و   یرو از نه

 ...کردی و قلب گوش م  کردیعشق حکم م نجایا  نباریا

 بار طعم وجودش حس کنم ...  نی اول یوقتش بود که برا   دیشا

 اروم سرش جلو تر اومد... اروم 

 کرد....!  میشب زندگ نی قشنگ تر یبوسه رو چاشن نیو قشنگ تر  
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 چشمامو باز کردم  یزنگ گوش یبا صدا  - ایار

  ینگاهم سر خورد سمت رستا که سرش رو  به اطراف کردم و تازه به خودم اومدم،  ینگاه
 شونه هام افتاده بود

 هنوز زخم بود، دستمو بردم جلو تا لمسش کنم...لبش  کنار

 پلکاش تکون خورد و از کارم منصرف شدم... که

که کنار تخت مچاله شده بود و برداشتم و سمت حموم   شرتموی اومدم و ت  نی تخت پا از 
 رفتم... 

 آب موندم  ر یحرکت ز  یآب سرد و باز کردم، ثابت و ب ریش

 بدنمو لرزوند.. هیسرد آب واسه چند ثان  قطرات

 از سردرد و اعصاب خراب نبود..  یخبر

 امروز قلبم آروم شده بود  چقدر

 بود که از خط قرمز قلبم رد شده بود ... یکس نایهمه ا  لی دل دیشا  و

 ازم فاصله گرفته بود!  یمنف  یبا وجودش تموم افکار ها  و

 --------------------------------- 

جا   دمیکه د یزیروم کم کم چشمام باز شد و با چ  ی اره ی نگاه خ ینیبا احساس سنگ - رستا
 خوردم  

  کهیت واری حوله که فقط دور کمرش بود به د هیتر و  یرو به روم و با موها  واری به د ایآر
   کردیداده بود و داشت نگاهم م

 شدم..  داریمتوجه نشد ب  یغرق شده بود که حت نقدریا
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  زی جلو م نهیگرفت و سمت آئ  واری از د شوهیکردم که به خودش اومد و تک یسرفه ا  تک
 رفت و گفت: 

 ؟ یبهتر -

و ناخودآگاه لبمو گاز گرفتم و سرمو تکون   دمیبه روم آورد خجالت کش ینجوریا  نکهیا از 
 دادم 

 اش گرفتم مردونه  یعضالن کلینگاهمو از ه  عی بهم انداخت که سر ینگاه نهیتو آئ از 

لختشو   یطور که موها  نی گوشه لبش نشست، سشوار و روشن کرد و هم یکج لبخند
 گفت:  کردی خشک م

 ؟ یکن ینگاه م یبه چ -

 موهامو برداشتم و موهامو بستم و گفتم:  کش

 به تو!  -

 و گفت: دیپوش دشویسف  رشتیخاموش کرد و برگشت سمتم ت  سشوارو

 ؟ یگفتم به چ ،یه کنگفتم ب-

 زدم و گفتم:  یطونیش لبخند

 ! یبشنو  یچ یداره که تو بخوا  یبستگ گهی اون دخب -

 گفت: دادیم طنتیش یکه بو یتا ابروشو باال رفت و مثل خودم با لحن هی

 باشه... زایچ یلیشامل خ تونهیرنگ نگاهت م ن یخب ا -

 و گفتم:   دمیخند

 خان؟  ا ی آر ید یجنب رید کمی   یکنیاحساس نم-

 گفت؛ طونینگاه ش با
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 نشده... ری هنوزم د -

 قدم سمتم برداشت   هی و

و   دیبهم رس  عیقدم سر  هیبا   ایاز اتاق که موفق نشدم و آر رونی جت خواستم بپرم ب مثل
 گفت:  دادیم طنتیش ی که بو یمچمو گرفت، سرشو جلو آورد و با همون لحن

 ؟ ی ریحرفتو پس بگ ستیبهتر ن -

 که به زور خودمو نگه داشته بودم که نخندم گفتم:  نطوریکردم نخندم و هم یسع 

 کارو کنم؟  نی ا  دیچرا با -

 ... دیبشه که نبا یچون ممکنه کار-

 جزء جزء صورتم به گردش دراومد    یبعد نگاهش رو  و

دست دوتامون نداده واسه   یادامه ندم تا کار  گهیدهنمو قورت دادم بهتر بود د  آب
 گفتم:  نیهم

 باشه...  -

 لبش نشست، مچ دستمو ول کرد و گفت:  یرو  یتا ابروش باال رفت و لبخند کج هی

 حاال شد... -

 به دستم کردم که قرمز شده بود با حرص گفتم:  ینگاه

 لطافت هم خوبه بخدا   کمیبودنتو کم کن!   یحجم وحش ن ی از ا  کمیحداقل   -

 بهم نگاه کرد و لب زد: 

 لطافت مال زنه نه مرد!  ،یظاهرا اشتباه گرفت  -

 :گفتمیلب م ری طور که ز  نیجفتش رد شدم و هم از 
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 شما کاکتوس هارو تحمل ... یک میبرو بابا، اگه ما نبود-

صورتم پخش    یشد سمت عقب و موهام تو  دهیحرفم تموم نشده بود که سرم کش هنوز 
 ... دم ید  ایدست آر  یموهامو تو ره یشد، متعجب برگشتم که گ

طور که   نیتخت و هم ی موهام و پرت کرد رو   رهیگ دی که د مویسوال   متعجب و  نگاه
 گفت:  شدیداشت از اتاق خارج م

 بهتره، نبندشون!  ینجوریا -

 حرفش باال رفت   نیبدنم با ا  یدما 

  ریغ یابراز عالقه ها   نیبودم مخصوصا ا ضشیضد و نق یرفتارا  نیهم عاشق
 ! مشیمستق

 حال توجهمو جلب کرد:  ی از تو  ایآر  یافکار بودم که صدا  نیهم ی تو

 کار دارم  کمی  رونیب رمیمن م -

 اومدم و گفتم:   رونیاتاق ب از 

 کجا؟  -

 ... یچندتا کار داره، راست هیشرکت  -

 صبح زنگ زد   ایتان

 خب؟ -

 همه رو باهم دعوت کرده... نکهیدعوت کرد واسه امشب، مثل ا-

 متعجب بهم نگاه کرد    ایکه آر  دمیخند

 شده؟  یچ-

 دلم واسشون تنگ شده بود... ،یچیه -
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   انیرا  یبه خاطر کارا زنمی االن دارم استارت خنده رو م  نیهم از 

 لبش نشست و گفت:   یرو  یهم لبخند محو  ایآر

 ... شهیتموم نم شی وقت انرژ  چیه یلعنت -

 تا ابروم و باال دادم و گفتم: هی

   گهیاز اپشن هاشه د یکی  نمیبالخره ا-

 گفت: دیپوش یکه کفشاشو م ینجوریکتشو برداشت و سمت درد رفت و هم ایآر

 ..یباش نی رستا زنگ زدم پا  -

 ..هیاوک -

 تکون داد و گفت: سرشو

 بود زنگ بزن  یزیچ یخوبه، کار-

 لب گفتم:  ریلبم اومد و ز  یرو  یلبخند

 باشه - 

 و درو بست  رفت

 و خداروشکر کردم  دمی کش یقیعم نفس

 یلیکه خ یمرد  یکناراونم   داد یخوشش و بهم نشون م یکم کم داشت رو یزندگ انگار
 وقت بود با نگاهش قلبمو به نام خودش زده بود...!

شد کنارم    اده یپ نیاز ماش  لیخوش استا  شهیمثل هم ای خونه رو زدم، آر فنیزنگ ا - رستا
  یتو انیرا  یلبم اومد که صدا  ی رو یهام شد، لبخند هیعطرش وارد ر  یکه بو  سادیوا 

 دیچیگوشم پ

 بله؟  -
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   یپرسیم  وی و دار  رمونیخوبه تصو  -

 شما؟  ارمیبه جا نم زی خانم عز -

 کرد و گفت:  زیراخم   هیو   فنیا  یکردم که اومد جلو   ینگاه ایبه آر کالفه

 کنم؟  تیحال  امیب  ای  یکنیباز م انیرا-

 حاج آقا رستگار  دیجووووون، منور و مشرف فرمود -

 احوال شما؟؟   

پاسخ گو به سواالت   َنک یخواهد بود ا تیپر از خلوص ن یدر جوار مطهر شما شب امشب
 ن؟ یما هست یشرع

 لب گفت:  ر یو ز  د یموهاش کش یالبه ال یکالفه دست ایآر

 ال اال الل هلل...-

 و گفتم:   دمیخند

 نکرده  یباز کن تا قاط انی را -

 و گفت:  دیخند فنیپشت ا  انیرا

  خوام ی دوست دارم نم موی ههه  وگرنه من زندگ رسه،یدر حال حاضر دستش بهم نم -
 ادامه داد:  ایو خطاب به ار   رمیبم

نگاه حواله ما   هینرمالت برم من  ریدار مردونت اعصاب غ هیجوون قربون فک زاو یار-
 ن یاز پشت دورب  میکن ضعف بر

 کتشو در آورد و داد دستم و رفت سمت در... یعصب ایآر

 صداش معلوم بود گفت:  ی که تو یبا استرس انیرا

 ح یمس یسی خود حضرت ع ای -
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 رفت؟؟؟؟؟  کجا

 و گفتم:   دمیخند

 از در بره باال   خوادیم -

 دکمه باز شدن درو زد و داد زد: ع یسر  د،یکش  یزنونه ا  غیج انیرا

 بیو رغ کی که شر  ییبه خدا ا یب ای غلط کرد، آر شی بنده درو  نیا  ایخاهر ب ای ب ایآر  ااااای ار -
 الزمم داره دستاتو به خون من آلوده نکن   ایامشب تان ییرا ی پذ ینداره برا  از یو همتا ن

 : گفتیو م ختیری داشت اشک م مثال

 م مو بشنوبزار بابا گفتن بچه -

 کن تا خدا از تو بگذرد  گذشت

 ان ی آل را سوره

 و گذاشت و رفت!  فنیا  عی سر   دی کش فنیاز پشت ا ای که تان یغیبا ج یول

 لرزه یهم داره م  ایآر  یبودم که متوجه نشدم شونه ها دهیخند نقد یا

 گفتم: دهیبر دهیبر  میشدی طور که دوتامون وارد م نیسمتش و هم  برگشتم

 خدا... به... بهمون... رحم کنه -

 ...میکرد و هر دو سمت خونه رفت یکوتاه یبازم مردونه خنده  ایآر

 ----------------------------- 

و    ایتان  یهمه اومده بودن مامان بابا گذشت،ی ساعت از اومدنمون م میحدود ن - رستا
 و مامان بابا خودم  ای خانواده آر نیهمچن انیرا

   کردیم  دی حرفاشون رو با سر تا  ینشسته بود و هر ازگاه ان یو را   ری کنار ام ایآر
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 و مامانش و مامانم اومدن کنارم    ایتان

 یر ی گیاز ما نم یخبر  گهی د یمتاهل یکنی خوب حال م -ایتان

 و گفتم:   دمیخند

   یتلفن یچهارساعت پا  ستیکه تو بنه -

 !شی زد نکهیمهم ا  ست،ی مهم ن نایا -شهرزاد

 و گفت:  د یبه حرف مامانم خند ایتان مامان

 مهمه  نی خاله جون ا گهیراس م -

 بهشون نگاه کردم و گفتم: متعجب

 زدم؟  ویچ -

 موزون گفتن:   یو مامانم هماهنگ و با صدا  ایتان

 مخشو!  -

 برگشت سمتم  ر ی و ام  انی و را ای خنده که نگاه آر ر یبلند چنان زدم ز  یصدا با

 بلند گفت: یباصدا انیرا

 بود  عی اونکه از اولم ضا  -

 زد و گفت:  ری به ام یپس گردن هی بعد

 مگه نه دلبندم؟  -

 گفت:   یباحالت زار ری ام

افتاده رو   ری دوتا پسر متاهل گ نیب یجوون ناکام وقت هینه چرا؟؟ حس   ؟؟؟ی زنیچرا م-
 د اخه  دیفهمیچرا نم
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 خنده  ری حرفش کل جمع زدن ز  نی ا با

 گفت:  ایآر

 جلوت. ارنی ب ینیتو س زارنیکه زن و نم یالک ی الک ،یزه داشته باشجرب دیبرادر من با -

تو   یانداختن بهم ول یدم آخر نیا  گهی رو د ایهر چند تان گه،ی حاج آقا راست م  -انیرا
 نکن!خودتو ننداز تو چاه اشتباه مارو تو تکرار 

 و چش غره بهش رفت:  انی مبل و پرت کرد سمت را  یکوسن رو غیبا ج ایتان

 گفت:   ایار

 مستراب   هیادیهم از سرت ز  ایتان -

 و گفت:   دیخند ایتان

 قربون مدافع..  -

 گفتم:  یگرفتم و با اخم ساختگ ایاز بازو تان یزی نشکون ر-رستا

 کنااا  شی از شوهر من درو  چشاتو، یهو  -

   لیچته بابا، حسود بخ-

لبش اومد و سرشو به    یرو یلبخند کج  کنه،یداره نگاهم م ا یکه متوجه شدم آر دمیخند
 چپ و راست تکون داد

  ری سر خورد رو دستام و ت  ریبلند شدن که برن سراغ شام منم تا خواستم برم نگاه ام هیبق
زد که اونم بهش نگاه کرد چشماشو   انینگاهش حلقمو مورد هدف قرار داد، متعجب به را

 کرد و گفت:  زیر

 به بخش مردان  انییعظم خانم رستا  -

 ادامه داد:  انی نگاه کرد که را انیمتعجب به را   ایار
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انداخت که حلقه اونم سر   ایآر ی به دستا  ینگاه می د یچه عجبببببببب، حلقه رو دستت د-
 جاش بود.... 

 گفت:  یو نگاه متعجب طنتیش با

 نه باباااااا، شما هم ارررررره؟؟؟؟ -

 جوابشو بدم   خواستم 

 داد اونم جلو همه کپ کردم...  ای که آر  یبا جواب یول

 تا ابروشو و باال داد لب زد: هی  ایار

ثابت کنه بجز اون   دینفرم با   هیمتقابال اون  کنه،ی نفر م هیادم احساسشو به نام   ی وقت -
 تعلق نداره!  گهید یبه کس

 نفره!  هیمتعلق بودن به   نیهم  انگریب حلقه  نیا  و

 حرفش باال رفت...  نی قلبم با ا ضربان 

 برداشت و لب زد:  شو یگوش ع ی سر انیفکش وا مونده بود، اما را  ری ام

 ! عی بفرستش، سر -

 و؟ یچ - ایار

 کنم!  شیاستور   خوامیبفرست م ری مرگ ام -

 ادامه داد:  یا با لبخند منظور دار و برادرانه انی زد که را یتک خنده ا   ایار

 خداروشکر ... -

 به من انداخت و با خنده گفت:  ینگاه

 به بخش خاهران کارم تموم شد دیبفرمائ -
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 سمت آشپزخونه رفتم   ایگذرا به آر یزدم و بعد از انداختن نگاه یلبخند

  ییهوی  یلیخ دمیچیم  زیم ی رو واناروی داشتم ل ی حرفش بود که وقت  ریذهنم درگ  نقدریا
 کرد   جادی ا  یبد  یاز دستم افتاد و صدا  شونیکی

 ...  یلعنت  میکم داشت نویهم

  دهیدستم کش یرو شهیش یز یت شونیکیبا برداشتن  عی سر یبردارم ول کهی شدم تا ت خم
 دستم احساس کردم   یتو   یسوزش بد د،یشد و دستم بر 

بلند   یشده بود، با صدا  یدستم که خون دنیاومدن سمتم، مامانم با د ای و تان  مامانم
 گفت:

 مادر    یشد ی خدا مرگم بده چ -

 حواست کجاست دختر - ایتان

 گفتم:  دادمیطور که دستمو محکم فشار م  نیهم- رستا

 شکست  ای شرمنده تان-

 فدا سرت بابا   ا،یزنیرستا زر م -

 ببندمش عفونت نکنه ارمی برو دستتو بشور مادر تا باند ب -شهرزاد

که آخر سالن بود رفتم درو باز کردم و   ییزدم و سمت دستشو یلبخند   شیمهربون به
 اد یآب گرفتم و منتظر بودم مامان ب ریش ر یدستمو ز 

 گفتم:   کردمیکه به دستم نگاه م ینجوریباز شد و هم در

 درستت درد نکنه ماما... -

اش کرده بود تعجب  صورت جذاب مردونه  یکه چاشن ی زیبا اون اخم ر ایآر  دنیبا د اما
 کردم 
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 که...  ادیقرار بود مامان ب -

 بم؟ یمن غر  -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 .. ی رد کرد  کمیشما از حد نزد  ،یدار ارینه اخت -

 گفت:  یزد و با لحن خاص یلبخند

 حرفا ممکنه کار دستت بده؟  نیا   یکنیاحساس نم -

 و به چشماش نگاه کردم  دم یخند اروم 

 گذاشت و دستمو گرفت:  ییجفت روشو  زیکنار م باندو

 با خودت ...  یکرد  کاریچ-

 از دستم افتاد  وانیل -

اش کرد و آروم باندو دور دستم  مردونه   یباز کرد و دستمو باال آورد و چفت دستا  باندو
که غرق صورتش شده بود   اهش بودم سرشو باال آورد و نگاهمو و من غرق نگ د،یچیپیم

 کرد  ریغافلگ

 زد و گفت: یجذاب لبخند

 نکنه.  یزیباهاش کار نکن خون ر  ادیز  -

 جلو تر آورد و با همون لبخند کج جذابش ادامه داد:  سرشو

 ....  هوی  یدیکه د ینگاه نکن ینجوریهم بهتره ا نجایا -

مرتب   نه یاومدم اونم موهاشو جلو آئ  رونیب ییبا لبخند تکون دادم، و از  دستشو  سرمو
 اومد ...! رونی کرد و پشت سرم ب

------------------------------------- 
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 گفت:  انیکه را  میشام خوردم بود مشغول

   ناای نگ ایخودمون بمونه غذا مال رستورانه! به تان نیهرچند ب -

 گفت:  ت یبا حالت اعتراض و اعصبان ایتان

 مسخره!   گه،ی بخدا دروغ م -

 و گفت:  دیخند  ایتان  یبابا

  یکیدخترمون الحمدهلل خدا هم کم نزاشت و   نیع م یخواستیدوماد م هیما از خدا   -
 بدترشو داد

 گفت:   انی که را زد  یتک خنده ا  ایآر

 ! بد کردم شمارو خرسند کردم و مزدوج شدم با دخترتون! گهیدست شما درد نکنه د-

اطراف تهران سبزه   یبه گفته شواهد و موارد قابل ذکر قبل ازدواج کل جنگل ها  هرچند
 گره خورده   ایهاشون توسط تان

خانم کال تو کار سبزه   ایتان کردنیم تی انداختن کفا  یفقط به ترش انیم یخب خانم عظ اما
 بوده! 

در حال افتخار بلند شد که همه اب الزم   تیخنده جمع یحرف صدا   نیتموم شدن ا  با
 شدن...

 گفت:  یدستشون و م  دادیمثال سقا اب م  انیرا

 گاوان   انیرا  نی بگ یحاال ه خندونمتونیم  یوقت کنم یکه به سنتون اضافه م نی از ا  نمیا -

از   زدیعر م زیم  ریرو هل داده بود و ز  یکه صندل  ریشد ام شتریحرفش خندمون ب نی ا با
  یبود دستشو جلو دهیهم چون خند ای خنده مامانا تو بغل هم غش رفته بودن و آر

   کردیدهنش مشت کرده بود و سرفه م
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 : گفتی به خودم اومدم که با خنده م انی را یصدا با

برزگوار    لیسمت عزرائ نی و بعد منو حواله نکرد   نید یسر نکش یرحمتو همگ  غیتا ر-
 شام... دیبفرمائ

 ...میمشغول خوردن شد  ان ی را یها  یلب هممون بود و کنار شوخ  یها هنوز رو  خنده

 کنار همشون!  یخوب بود زندگ چقدر

  هیکه هر ثان یکه هر لحظه تو هر ساعت حواسش بهم بود و خانواده ا  یکنار مرد  یزندگ
 ... شدی م شتریمحبتشون ب

، و باز هم مثل  متحول کرد  مویبودم که زندگ  یقبول کردن شرط ون ی مد  نارویهمه ا و
 من بازنده نبودم!  شهیهم

کنار گذاشتن غرور و به دست آوردن   ینشد نداره، حت یچیه یثابت کردم که اگه بخوا  و
 ! دهی که ضربه د یقبل هی

 عشق!  یعنیتفاوت   نیمتفاوت تر بود و ا   یهمه چ  نباریا

که بعد از  یبه عشق، زندگ یمنته یبه زندگ شودی عشق نفرت ختم م نیمرز ب یگاه و
 داد ... یتر بایمدت ها ثمره ز 

 :نکهیا  تا

 -------------------------------------------- 

 ! خواااااااااااااااااااااااامیِنم -

 در اوردم و جلوش گرفتم  گهید  یکیکمد گذاشتم و  یتو شوی لباس عروسک کالفه

 ! تونهیمسخلم م   شولیخب رادان ب ،یمامان -
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  یبراش م گهیلباس د  هیطور که دنبال  نیگونه حرف زدنش زدم و همبه بچه  یلبخند
 گشتم گفتم: 

 نداره..  تی اونم کار یرادان و نکش یشما اگه موها  -

جلوش   دشویلباس سف کرد، یدهنش فرو کرد و مثال داشت فکر م  یتو زشویر  انگشت
 گفتم:  یگرفتم و با خستگ

 خوبه؟ -

 یییی آلللللللله، ملس -

 زدم و تا خواستم تنش کنم گفت:  تی از سر رضا   یلبخند

 لنگش)رنگش( دوش ندالم!  ،یمامان  یول -

  نیرفتم و هم رونیگذاشتم و از اتاق ب نیزم ی لباسو رو  یکرده بودم، عصب یقاط گهید
 لب غر زدم: ر یز  یطور

 بپوش!  یخوایخودت م یهرچ  ا،یآن دونمینمگه ی من د -

 : گفتیکه م دیبه گوشم رس  صداش

 اعصابش خولد شد باز عهههههه.  -

دست کت شلوار   هیاز اتاق با   ایتوجه به حرف زدنش سمت آشپزخونه رفتم که آر یب
 اومد. رونیتنش نشسته بود ب یجذاب تو  یلیکه خ ی کرم

 ! یدنیخاص و پرست شهیهم مثل

 خوش اهنگش گفت: یاز هم فاصله داد و با همون صدا  لباشو

 کو؟  ایآن -

 رفت و با لبخند گفتم: ادمی  شمیپ قهیچند دق ی گکالفه دنشید با
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 نه!  گهیم  دمینشونش م یهرچ ا،یبخدا کالفم کرده آر  -

 و گفت:   دیخند  ایار

خند خودت رفته. سرشو تکون داد و با همون لب  هیهم   شیلجباز   نیظاهرا ا  ر،یخنه-
 رفت...  نایسمت اتاق آ 

 : گفتمی اروم یچند ضربه به در وارد کردم که جواب نداد، با صدا  - ایار

 دخترم ..  جان،  ایآن -

صورتش    یلختش تو  ییخرما  یتخت نشسته بود موها   یآروم درو باز کردم که رو و
 .نداختیرستا م ادیمنو    بیشباهتش عج نیبود، و ا  ختهیر

 زم؟ یعز  یچرا آماده نشد  -

 ...ییبابا -

 سمتش قدم برداشتم و گفتم:   آروم

 جاِن بابا؟  -

 لون؟ یب ام یب کنهیاالن دعوام م  یمامان -

 گفتم: کردمی طور که موهاشو نوازش م نیو هم  دمشیبغلم کش ی و آروم تو   دمیخند

 خستس کمیمامان االن فقط   زم،ینه عز-

 داد و گفت:  نرو یب یبه حالت بامزه ا  نشوی پا لب

 بپوشم؟؟  یباش.. االن چ -

 بهش زدم و گفتم:  یچشمک

 بابات تنت کنم؟  قهیبه سل یزی به چ میبر -
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شد و با ذوق سرشو تکون داد،    دهیکوچولوش د  یلبش کش اومد که دندونا  یرو  لبخند
 ..! م یاومد رونیدستاشو دور گردنم حلقه کرد و از اتاق ب عیسر 

 ---------------- 

  ای و آر ایاومدن آن  رونیکه با ب  کردمیم میتنظ نهی آ  یسرم جلو  یداشتم  شالمو رو  - رستا
 برگشتم سمتشون که چشمام از تعجب گرد شد 

  ختهیر شیشونیپ یتو  کم یلختشو   یموها   یتنش کرده بود با شلوارک ل یکت کوتاه ل هی
چشم دوتاشون بود    یکه رو  یود د نکیسرش گذاشته بود و ع شویبود و کاله کپ صورت 

 کرد:  شتریتعجمو ب

 ؟ ی تن بچه کرد  هیچ نیا  ااااااا،یآر -

 بغلش جا به جا کرد و گفت:  یرو تو  نایآ ایآر

 چشه مگه؟  -

   ااااایمهمون رهیبده، داره م لی بره تست استا  خوادی مگه م -

 گفت:  ایآروم در گوش آر ایآن

   میفالل تون ایتا مامان دوتامون و دعوا نتلده ب  ییبابا -

 و گفت:  دیمردونه خند  ایار

 جرعتشو نداره  یعنی کنه،ینه مامان منو دعوا نم-

 کردم ک گفتم:  زیو ر  چشمام

 اررره؟؟  نطوررررر،یکه ا-

 گفت:  ایبه آن ایآر

 دادم و برو.. ادتی که  یزی اون چ -
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 گفت:  نی داد پا نکشویاروم ع ایآن

 ه! آللللل-

 و گفت: دی بلند خند ایرو سمشون پرت کنم که آر  یخواستم جبعه دستمال کاغذ  یحرص

 میکنیرو عمل یکه داد  یشنهادیشد بهتره همون پ یواقعا خطر گهی اوه اوه مامانت د -
 زم یعز

 رفتن.  رونیاز خونه ب عی با هم سر  و

شده بود    دهیکوب واری د یکه باهم انداخته بودن و رو  یلبم اومد و به عکس یرو  یلبخند
اسمش   ی داشت، الحق که معن ای شباهتو به آر نی تر بیکه عج ییهاشدم، به چشم  رهیخ

 لب زمزمه کردم:  ریرنگش بود، آروم ز  ییا یدر  یها برازنده چشم 

 ...  یبه معن ا،یآن -

 ...ایدر یالهه 

---------------------------------------- - 

به  شیداده بود، سال پ یمهمون  ایبابا بزرگ ار  انی امرزو به مناسبت تولد را - رستا
 رو نداشت. بازم بره خارج از کشور  نکهیموندگار شد و قصد ا رانی نوه هاش تو اخاطر 

دست داد،   ای در باز شد رادان با شوق و ذوق سمتمون اومد و اول به آر نکهیمحض ا به
 زد خم شد و گفت:  یلبخند  دنشیبا د  ایآر

 مرد کوچک؟  یچطور -

و خم شد و   اش نهیس  یبود دست گذاشت رو  انیکه کپ حرکات را  ی به حالت الت رادان
 گفت:

 !میبادمون کن فنا ش  می سالم عمو، پنچرت -
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 روبه رادان گفت:  ا یآن یول می د یبلند خند ایآر  منو

 ولش تن، بابا خودمهههه!-

 گفتم:  ایبه  آر  د،ی و دنبالش دو دی کش غیدر اورد که اونم ج ا یادا آن رادانم

 ! کنهیخودت حسادت م نی ع یبه من رفته، ول  شیهرچند لجباز  -

 گفت: یطونیدستمو گرفت و با لبخند ش ایآر

 ! زمیعز  مینکیحال بعدا در موردش صحبت م -

 م یو وارد خونه شد  دمیخند

 --------------- 

مامان و بابا هم گرم مشغول صحبت    دن،یخندی ها که همه دور اقاجون بودن و م بچه
 توجهمونو جلب کرد:  انی را یبود نکه صدا 

 

 شمع هارو فوت کنه  خواستیبود و م سادهی وا کی ک زی م پشت

 گرفت یم لمیبود و ف  سادهی کنارش وا ن یبا دورب ایتان

 د یدهیاجازه آرزو به بنده م ی اندک ای  میکنم بخورفوت  عیخب دوستان سر  -انیرا

 بچه ها بلند شد: صدا

 کککککک یک کککککک،یک -

 اومد و گفت:  انیمعترض سمت را   رادان

 بعد آرزو کن  میبخور  کیبابا اول ک-

 و گفت:  دیبه سر رادان کش یدست انیرا
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 م؟ یآرزو بنما یزک گهیکه شپش هم بهش م کیاز ک یته ینیس  پسرم اون وقت بنده با -

 متعجب بهش نگاه کرد وگفت:   رادان

 ؟؟ یچ-

 ! ارنیب کی تا ک ن یبنش گاهتیبرو در جا یپسرم زود است که بفهم یچیه -

  م یکرد  شیو ماهم همراه دیخند  رادان

 آرزو بفرما  همسر گرام  -ایتان

دلش کرد و   یآرزو رو تو  نیهممون انداخت و اولپر از حس خوب به  ینگاه انیرا
 !کنهیهممون آرزو م  یکه کرد داره برا  یمطمعن بودم با اون نگاه

 بلند هم آرزو کن  ی حاال با صدا  -ایتان

 و گفت: دی خند انیرا

 دوتا زن داشته باشم   نکهیاز ارزوهام ا  یکیخب واال   -

 بهش بگو  یزیچ هیتو  ا یازگل باز شروع کرداااا، آر  نیا  -ری ام

جور مسائل   نی زحمت منو وارد ا یندارم ب یها کار یمارستانینه برادر من، من با ت-ایار
 نکن.

 بگم خب  دی بابا خب بزار-انیرا

   گفتگه ی د زیچ هیاصال   دیحرفشو بزنه شا  دی بزار-اقاجون

 به موالاا  یچاکر مراتم بابا بزرگ عشق -انیرا

 تکون داد   یو سر   دیخند آقاجون

 گفت:   یحرص  ایتان
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 خب بفرمااااا  -

 دوتا زن داشتم اسم دوتاشونم مثال ستاره بود  گفتم،یاره داشتم م -

 ه؟؟؟ ییییییستاره ک   نیا  ای آر ای آر -ایتان

 و گفت:   دیخند ایآر

 بابا زنهی داره مثال م -

 رو در آورد  ایدهنشو کج کرد و ادا تان ری ام

 ن یر یخب از من بپرس خودش ا،یآر  ایار  یزرت یه -ری ام

 نه  یکارتون خواب بش یانگار دوس دار زمیعز  ری ام  -ایتان

 نه آقا من غلط بکنم اصال   -

 ادامه داد:   انیکه را  میدیخند

 ..  شدیبعد هر موقع دعواشون م -

 جمع هماهنگ گفتن:  همه

 خببب؟  -

 ! کردمیتماشا مجنگ ستارگانو   سادم ی میوا   -انیرا

بدبخت احساس کرده بود  ری که ام یحرفش قهقه هممون به هوا رفت طور نی ا با
 شدیخودشو خراب کرده از جا بلند نم

از خنده    دیلرز یم نقدریهم ا ا یاومد تان رونیبودم که اشک از چشمام ب دهیخند نقد یا
 که تکون خورد   نقدریشد به جاده چالوس ا لیتبد  گرفتیکه داشت م یلمیفکر کنم فکه

رفتن   رونی ب یو خوردنش همه هوا  ک یک میآروم شمع و فوت کرد و بعد از تقس انیرا
 کرده بودن ...
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 م؟؟ یکورس بنداز  می بر  گمی من م -ری ام

 بد داداش  تمی من که پا  -انیرا

 تا ابروشو جذاب باال داد و گفت:  هی  ایار

 دوباره دلت باختنن خواست  نه؟  نکهیمثل ا -

 م؟؟ یا یهه، منو باخت؟؟ اصال مگه جور در م -ری ام

بره حاال که   کنمیمرخصش م  د،یعه واقعا؟ اون دختره بود تو شرکت خانم جاو -ایآر
   هینطور یا

تو کجا من کجا   یرانندگ  کنمینم یجسارت نی وقت همچ چیجان من ه اینه آر -ری ام
 اصن   ییداداش گلم، شما تاج سر ما

 و گفت:  ری زد به ام یپس گردن انیرا

 دختررر؟؟ المصب؟؟؟  هیخااااک، به خاطر   یعنی -

 تو    یبش یلیزن ذل چه

 حواسا برگشت سمتش:  ایداد تان یصدا با

 ضرفارو جم کنننن   نیا  ایب اااانیرا-

 از جاش بلند شد و گفت:  یکیخند ششده بود با لب عی که بد فرم ضا انیرا

 و کمک کن   ایلطفا ب یبود که اگه وقت دار نی منظورش ا -

 فرار کرد... عی سر و

که مدت ها   ییشدم، لبها  ایمردونه آر ی و من باز هم غرق لبخند ها دن، یخند  ایو آر  ری ام
بودن و حاال چقدر خوشحال بودم که باز هم لبخند با لبش   بینص یبود از نعمت خنده ب

 شده...  کی شر
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سرشو آورد باال و نگاهم کرد   خورد،یم کی داستان انداختم که داشت ک  نیبه ثمره ا  ینگاه
 ... دهیهم به ارث رس ایکه دلمو تصاحب کرده بود به آن ییچقدر خوشحال بودم که چشما

 حواسم جمع شد   ای خنده آر یصدا با

 ... میخب پس بر  یلیخ-

 جاش بلند شد و گفت:   از 

 بد جوووور  میکه قراره مسابقه بد نایماش   یتو  میش میتقس نی بچه ها پاش -

 ...  ومدنی و باهامون ن زدن یها که با شوق رفتن مامان و بابا هام که داشتن حرف م  بچه

 داد یخودشو تکون مو  خوندیرو تو بغلش گرفت و اهنگ م ایو آنرادانو  انیرا

 خواست بره که صداش زدم  ایآر

 ...ای ار -

 سمتم برگشت و با همون لبخند گفت:  

 جانم؟  -

 بود مرتب کردم   خته یکه بهم ر قشویزدم و آروم   یلبخند

دورمون نبود، سرشو جلو آورد و بوسه   یبه اطراف کرد، کس یزد و نگاه یمردونه ا  لبخند
 و با گفتن: کاشت  میشونیوسط پ ی و مردونه ا   نیریش

 ...امیمراقب خودت باش زود م -

 جفتم رد شد  از 

  هم فشار دادم   یاش چشم هامو رومن همچنان غرق لذت بوسه  و

ما درست به نقطه از احساس   شد،ی چشمام رد م یاز جلو  لمیف هیمثل   میزندگ تمام 
 و آروم زمزمه کردم:   میبود دهیرس
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 ر آورد...معجزه، عشق نفرت را به زانو د کی مثل  -

 در برابر قلب سر خم کرد.. غرور

 شاهکار...! یبر قلب  ت،ینهایاز جنس ب ی آغاِز حکومت عشق تنها آغاز است،   نیا

 آغاز است   عشق

 وجود نخواهد داشت.  مای برا  یانیپا

 ل ی نه دل خواهدیداشتنت دل م دوست

 ♡:(  لیدل یدارم ب  دوستتپس

 

 ↷...دیرس ان یبه پا نگونهیو ا  -

 !♡عشق و نفرت ... انیم  یجدال

 hana212: یرا یقلم گ به

 

 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

