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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 بنام خدا

 یخالد_رایحم# 

 «یغالم یعل»عاشقانه  یانجمن رمان ها کاربر

 .یپسر هند هیرمان: عشق  اسم

 طنز. یبا چاشن یلی: عاشقانه، تخژانر

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 ۱۴:۱۲جمعه. ساعت:  ۱۳۹۸/۱/۲شروع:  خیتار

 

 : مقدمه

 نیاما... ا مان،یشهر و کشور ها نیفاصله ب مان؛یفرهنگ ها مان،یدهایعقا نیمن و تو فاصله هاست... فاصله ب انیم

دور از هم  اینقاط دن نیاگر من و تو در دورتر یاست، حت کیبه هم نزد مانیشود؛ دل ها ینم مانیفاصله شامل دل ها

 . میباش

 تو...  یشود برا یتپد به عشق تو... تنگ م یفهمد. دل م یها را نم یفهمد، دل که دور یکه فاصله ها را نم عشق

کردن و  دایپ یتا برا ستیکاف شیبرا نیهم ،یخواه یخواهد و تو مرا م یداند که تو را م یرا م نیدل من تنها ا نیا 

 ببرد. نیتو تمام فاصله ها را از ب دنید

 

 خالصه#

خانواده به  یبدون توجه به اصرار ها و مخالفت ها ایداره؛ پر یادیز یکه به هند و فرهنگ هند عالقه  یدختر ایپر 

و  بایشه و اتفاقات ز یآشنا م یخون گرم و دوست داشتن یهند با پسر یاز شهرها یکی یکنه.  اون تو یهند سفر م

 دیبا ایازدواج کنه  یپسر هند هیتونه با  یم ایپر ایآ اماشه...  یو راهول از همون جا شروع م ایداستان عشق پرن

 کنه؟  یدلش نگه داره و بدون عشقش زندگ یتو شهیهم یعشقش رو برا

 و راهول رقم زده... ایپر یرو برا یزیچه چ یکه زندگ میتا بفهم دیمن همراه باش با

 

 *** 

 

 اَست... الیخُوش خ چهـ

 میَگو ےرا م فاصِله
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 تو را اَز مَن دور َکردهـ اَلشیخ بهـ

 و اَمن استت ےدانَد جا ےنم

 دِِل مَن... انِیجا دَر م نیا

 اول_پارت#

 ایپر#

 

 

مامان باعث شد لبخند  یهال نشسته بودند، نگاه کردم. صدا یمبل کرم رنگ تو یدر به مامان و بابا که رو یالبه ال از

 .نهیلبم بش یرو

 خواد بره هند؟ واقعاکه. یشده! هند! م ونهیدختر د نیدونم ا یمن نم-

 .دیبه سرش کش یدست

 خواد بره هند. یم نیکنن ا یدختر شوهر م نیا یخدا آخه هم سن و سال ها یخواد تنها بره! ا یم-

 .دیخند بابا

فکر کرده هند همش رقص و آهنگ و عشق و  دهید لمیچند تا ف هیشه.  یم مونیقدر حرص نخور خانم. پش نیا-

 .دیبهش نداشته باش یو کار دیبهش نگ یزیشه شما فقط چ یم الیخ ی. خودش بهیعاشق

 لب زمزمه کردم. ریهم فشردم. آروم ز یحرص رو یهام رو محکم و از رو دندون

 گفتم. یک دینیحاال بب رهیتونه جلوم رو بگ یهم نم یرم هند کس یم-

 مبل بلند شد. یاز رو مامان

 لجباز. یدختره  نینخورده ا یچیه هیبخوره، چند روز یزیچ هی ادیرم صداش کنم ب یم-
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تخت پرت کردم؛ چند قطره  یکه گرفته بودم رو برداشتم و خودم رو رو یرفتم و قطره ا شمیآرا زیهول به سمت م با

 یخود یو ب دمیسرم باال کش یشد. پتو رو تا رو ریاشک از چشم هام سراز یکه مثل قطره ها ختمیچشم هام ر یتو

شروع کردم به هق هق  دمیمامان رو که شن یپا یاکردم. صد یم هیکردم و مثال داشتم گر نیف نیشروع کردم به ف

 کردن.

آره؟ واقعاکه  یکن یم هیگر یدار یجور نیرفتن به هند ا یبرا ونهید یبا حرص گفت: خاک تو سرت دختره  مامان

 .ایپر

 سرم کنار زد. یپتو رو از رو یکردنم ادامه دادم. مامان با تند یباز لمیجور به ف نینگفتم و هم یزیچ

 بخور. یزیچ هیگنده زشته، بلند شو  یبلند شو دختره -

 خورم. یبغض گفتم: نم با

 کنارم نشست. مامان

 یم یجور نیخودتو ا یداره که تو دار یهند چ ه؟یکارا چ نیشام بخور. ا اینکن با خودت و با ما، ب یجور نیمادر ا-

 رفتن. یبرا یکش

 .دمیرو باال کش مینیب

. من که نمیبار هند رو بب هیخواد قبل از مردنم  یبرم. دلم م دیدوست دارم برم، توروخدا بزار یمان ولما دیببخش-

 سفر رفتم. ییتنها

 چشم هام نگاه کرد. یتو

 هند... اصال. یول رازیشمال و اصفهان و ش یبر یتون یباز م یخوا یشمال، اصفهان. اگه م یول یاره رفت-

بابا  یمهربون و مشک یو به چشم ها رمیبابا باعث شد نگاهم رو ازش بگ یکردم که صدا یبغض و مظلوم نگاهش م با

 چشم دوختم.

 ینم گهیپس د ست؛یرفتنت اونم تنها اصال و ابدا درست ن ست،یها ن لمیف یشو خب، هند مثل تو الیخ یدخترم ب-

 شام. ایخوام در مورد هند و رفتن به هند بشنوم. حاال هم ب

 .دیچک میواقع اشک
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 بابا؟-

 .دیبه گونه ام کش یرفت. مامان دست رونیاز اتاق ب یبدون گفتن حرف بابا

 . رونیب ایبلند شو مامان، بلند شو از اتاق ب-

 مامان رو گرفتم. دیتپل و سف یها دست

 توروخدا.-

 رونیاز اتاق ب یآورد و بدون گفتن حرف رونیسردم ب یدست ها یتخت بلند شد و دست گرمش رو از تو یرو از

 .دمیرو کش میبلند و مشک یرفت.  با حرص موها

 خدا... یا-

 .دمیتخت کوب یو نرم رو دیبه بالش سف یمشت

 رم هند. یمن م-

 تخت بلند شدم. یرو از

 رم. یم-

 تند و محکم از اتاق خارج شدم. یو با قدم ها دمیکش دمیسف یرنگ و شلوار گشاد ورزش یبه بلوز صورت یدست

 دوم_پارت#

 ایپر#

 

خوام برم هند.  یکردم که م یم یآور ادینشده بودم؛ هر روز و هر ساعت  الیخ یهفته گذشته بود. من اما اصال ب کی

کار هر روزم شده  هیاومدم. گر یم رونیخوردم، نه از اتاق ب یاز من اصرار و از مامان و بابا انکار و مخالفت. نه غذا م

 یخواستم رفتن به هند رو ب یکردم که افسرده شدم؛ اما نم یخودم احساس م یزدم. گاه یحرف نم یبود و با کس

 بشم. الیخ
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نشسته  قیآالچ یانداختم. مامان و بابا تو اطیبه ح یتخت بلند شدم و به سمت پنجره بزرگ اتاقم رفتم. نگاه یرو از

خواست که  یگن اما بابا همش م یدارند م یدونستم چ یکرد و من نم یبودند. مامان با حرص داشت با بابا صحبت م

 .دمیکش یمامان رو آروم کنه. نفس آه مانند

 «شدند. یم یراض کاش»

و  یمشک یبه موها ینشستم. دست نهیآ یو رو به رو زیرفتم و پشت م شمیآرا زیپنجره فاصله گرفتم و به سمت م از

ام به بابا رفته  دهیکش یمشک یچشم بود؛ چشم ها یتو میقلوه ا یزدم، لب ها ی. لبخند کم رنگدمیکش امختهیبهم ر

و  دی. با کف دست به صورت سفبه عمل نداشت ازیبودم خداروشکر ن مینیبه مامان، عاشق ب کمیکوچ ینیبود و ب

 زدم. یصافم ضربه آروم

 «شند. یم یباالخره راض ا،ینشو پر دیام نا»

 اتاق به صدا در اومد. در

 .دییبله بفرما-

 بلند شدم؛ نگاه مظلومم رو به چشم هاش دوختم. به تخت اشاره کرد. یصندل یوارد اتاق شد. از رو بابا

 .نیبرو بش-

 اون نشستم. بابا کنارم نشست.  یبه سمت تخت رفتم و رو آروم

 .یکرد تیاذ یلیمدت هم من و مامانت و هم خودت رو خ نیا ا،یپر-

 زمزمه کردم. آروم

 متأسفم.-

 .دیهام کشبه مو یدست بابا

 لیرو بر خالف م یکار چیکه من شرمنده بشم و ه یوقت باعث نشد چیدخترم؛ تا االن ه یسالته، عاقل و بالغ ۲۵-

 .یمن انجام نداد

 .دیکش یقیعم نفس
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و  یناراحت دنی. اما... من دلم طاقت دستیمن و مادرت ن لیو اصال باب م ستیرفتن به هند اونم تنها اصال درست ن-

 ده. یعذابم م نمیو خنده هات رو بب ایطونیتونم ش یکه نم نیهات رو نداره. ا هیگر

 زد. یسرم رو بلند کردم و به چشم هاش نگاه کردم. لبخند کم رنگ 

 هند. یبر یتون یبا قبول کردن چند قانون و شرط و شروط م-

 نشست. آروم لب زدم. میشونیپ یبودن و متعجب بودنم رو جیاز گ یناش ینگاهش کردم، اخم یکم

 ؟یچ-

 گفته. یبابا چ دمیانگار تازه فهم هوی بعد

 بابا! ی... بابا... وای... وایوا-

 و محکم بابا رو بغل کردم. تند

 شه... یباورم نم ایخدا ی... وایمرس یقربونتون برم... وا یبگردم... اله یاله-

 . دمیتند صورت بابا رو بوس تند

 .ییفدات شم بابا-

 .دیخند بابا

 بسه دختر.-

 بود، افتاد. به سمتش رفتم. یبود و چشم هاش اشک ستادهیچهارچوب در ا یجاش بلند شد. نگاهم به مامان که تو از

 من دورت بگردم. یفدات بشم... اله-

 رو ازم گرفت. به سمتش رفتم و بغلش کردم. نگاهش

 یماه اون جا م هیرم  یهند عالقه داشتم. م که چقدر به رفتن به یدون یدورت بگردم مهربونم، مامان خوشکلم. م-

رفتن بهم  ره،یگ ینکن توروخدا دلم م هیگر یول یذارم اصال دلتون برام تنگ شه. ببخش مامان یزود... نم امیمونم م

 چسپه.  ینم
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 نکن. میبا غر غر گفت: باشه برو کنار تف مال دم؛یرو بوس صورتش

 جدا شم و به هر دوشون نگاه کردم. ازش

 قربونتون برم. یاله دیکه قبول کرد یونم، مرسممن-

اون  یرفتن. در رو پشت سرشون بستم. آروم و با متانت به سمت تخت رفتم و رو رونیو بابا با لبخند از اتاق ب مامان

 شروع کردم به بپر بپر. غیزدم و با ج ی.  لبخندستادمیا

 .یمرس ایاخ جون، آخ جون... خدا-

 .دنیاومدم و با لبخند و ذوق شروع کردم به خند نییداد پا یقرارم م تیداد مامان که مورد عنا با

 

 سوم_پارت#

 ایپر#

 

 یتو یتخت پرت کردم. از خوش حال یو خودم رو رو دمیدور خودم چرخ یپنجره فاصله گرفتم و با لبخند بزرگ از

رو انجام داده بودم و فردا سه هفته کامل کار هام  نیا ی. سه هفته گذشته بود و من تودمیگنج یپوست خودم نم

 دیو بعد از اون هر روز رو بازار بودم تا خر رمیگب طیتا تونستم بل دیهفته طول کش کیشدم.  یعازم رفتن به هند م

بودم و به  دهیخر بایخوش رنگ و ز یدو تا پارچه  یبودم؛ حت دهیالزم خر لیلباس و وسا یهام رو انجام بدم. کل

 یآموزشگاه زبان و از نقاش یکه از کار کردن تو ییبدوزه. پول ها یهند یمدل لباس هاسپرده بودم تا برام  اطیخ

 کنم.  لیتبد هیبتونم به روپ یهند به راحت یکردم تا تو لیبه دست آورده بودم رو به دالر تبد دم،یکش یم هک ییها

رفتم و تند تند  یم یکردم، گاه یزدم و ذوق م یم غیج لیدل یب یها شده بودم. گاه ونهیسه هفته مثل د نیا یتو

نشستم و با فکر به هند و رفتن به  یم نهیآ یشدند. جلو یم یکه عصبان یتا وقت دمیبوس یصورت مامان و بابا رو م

شده بودم و مامان هر بار به بابا  ی. به کل روانخوندم یو آهنگ م دمیرقص یم دن،یکردم به خند یاون جا، شروع م

 دست رفته.  گفت که دخترمون از یم

 برسم. «  جشنواره رنگ ها و عشق» یماه به هند برم تا به جشن هول نیخواستم حتما هم یم
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و خاندان و دوست ها رو دعوت  لیداده بود و کل فام بیبزرگ به مناسبت رفتن من ترت یمهمون هیهم مامان  امشب

بهشون قول داده بودم که مواظب خودم  یول دمید یهر دوتاشون م یچشم ها یرو تو یو نگران یکرده بود.  ناراحت

وقته دارم،  یلیکه خ ییایتونستم از رو ینم یبود ول ندهمامان و بابا برام آزار ده ینکنم. ناراحت دشونیباشم و ناام

 دست بکشم. 

 .دمیبه موهام کش یو دست دمیکش یقیعم نفس

 «تو! یکن یدختر چقدر فکر م بسه»

آوردم؛ به سمت حموم رفتم تا خودم رو  رونیلباس هام ب یرنگ رو از کمد چوب یصورت یجام بلند شدم و حوله  از

بود  دهیکه مامان برام خر ییاومدم. لباس ها رونیگرفتم و بعد ب یاقهیدوش ده دق هیامشب آماده کنم.  یمهمون یبرا

 نیدنباله داشت؛ آست ی. لباس بلند و کمیآسمان هیبلند به رنگ آب یساده  یلباس مجلس هیآوردم.   رونیرو از کاور ب

تنم  یبود و تو کی. ساده اما شنیشده بود، هم یسنگ دوز یهفت بود کم قهیهاش بلند بودند و دور گردنش که 

 لیدل نیسرم بستم. موهام فر بود و به هم یرنگ باال ینشسته بود. موهام رو که با سشوار خشک کردم با کش آب

 یبرا یفرم راحت باشم. مدل دم اسب یهند هم از دست موها یکرده بودم تا تو نیو کراتمدت شش ماه موهام ر یبرا

 بود.  بایز یلیبلند و صافم خ یموها

به چشم  ملیر یو کم دمیام، کش دهیکش یچشم ها یبرا کیزدم؛ خط چشم بار دمیپودر به صورت صاف و سف یکم

 شدم. رهیبا دقت به خودم خ نهیآ یزدم و تو یکم رنگ رو برداشتم و به لب هام زدم. لبخند یهام  زدم. رژ لب صورت

 «وقت ندزدنم؟ هیچه خوشکلم!  جون»

 از خودم گرفتم. یشگونین

 «خوادت. ینم یکس یاخالق ندار یول یداشته باش دیشا ییبایتو مالجت با اون اعتماد به نفست، ز خاک»

 شد. زونیو لوچه ام آو لب

 «حال. دض»

 به خودم نگاه کردم. نهیآ یگرد شده از تو یگفتم و با چشم ها یبلند ینیه

 « تو روز روشن؟ ؟یریدرگ خود»
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 ؟یکن یم کاریبکوبم تو سرم که در باز شد و دستم تو هوا معلق موند. مامان با تعجب گفت: چ یکی خواستم

 .دمیبه سرم کش یلبخند دست با

 شدم.  یداشتم آماده م یچیه-

 باال انداخت. یا شونه

 اومدند. نایخاله ا ایباشه ب-

 تعجب گفتم: چه زود! با

 هم رفت. یبه تختم کرد که صورتش تو ینگاه مامان

 .یدینفهم یخودت ریدرگ ادیساعت هشته تو ز هیزود چ ا،یتو! ب یچه شلخته ا یوا یا-

 زدم. یا مهینصف ن لبخند

 چشم.-

بود. صورتم  چارهیاون تخت ب یسرم و به تخت نگاه کردم. کل لباس هام رو رفت و من به پشت رونیاز اتاق ب مامان

 هم رفت. یتو

 وجود نداره من بتونم باهاش اتاقم رو مرتب کنم آه. یجادو جنبل هی لمایف نیا یآخ، چرا مثل تو-

 و از اتاق خارج شدم.  دمیرنگ رو پوش دیسف یو با حرص صندل ها دمیکوب نیزم یرو محکم رو پام

مرتب  شهیکردم و به همه خوش آمد گفتم. خونه مثل هم یکه اومده بودند، احوال پرس یکم یخاله و مهمون ها با

 نیبه ا یهال گذاشته شده بودند. لبخند یتو یها زیم یشده رو نیخوشمزه و تزئ یغذا و دسر ها یشده بود و کل

 مادرم زدم. یظرافت و مهمون نواز

 «مامان خوشکلم برم. قربون»

 لیفام یبا دختر و پسر ها یو خنده و رقص گذشت. کل یو ساعت ها به وقت شاد دندیمهمون ها رس یکم همه  کم

جمع دختر و پسرا  ونیشد و از م دهیکه دستم کش دمیرقص ی. داشتم ممیدر آورد یباز ونهیو د میخوش گذروند

 اومدم. رونیب
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 چه خبر شده؟-

 .دیکش یکه من رو دنبال خودش م دمید الیدست دان یبه اطراف نگاه کردم که دستم رو تو یکم

 چته تو؟-

رو به روش  دمیدور دور خودم چرخ هیکه  نیمنم بعد از ا ستادینقطه سالن ا نیتر کینقطه و تار نیدورتر تو

 .ستادمیا

 تو؟ یمرض دار-

 بسه. یکرد یدلبر یادیو گفت: ز دیخند

 تعجب نگاهش کردم که نگاهش رنگ غم گرفت. با

 اره؟ یهند خوش بگذرون یر یم یدار ا؟یپر-

 شدم و فقط نگاهش کردم. مونیپش یچشم تو ول یبگم بله به کور خواستم

 جا چشم انتظارتم. نی... من اایاون جا عاشق بش یشه. نر یمن دلم برات تنگ م-

 یقیط. نفس عموس نیگه ا یم یچ یچشم انتظار هیکیکه هر روز با  نیخواستم بزنم شل و پلش کنم، آخه ا یم دلم

به  ینکن... چشم انتظار نباش چرا که ده بار گفتم من حس یپرداز الیخودتت خ یخانمانه گفتم: برا یلیو خ دمیکش

پس لطفا عشق و حال خودت رو بکن بزار  اد؛یب شیپ یچدونه قرار  یرم اون جا خدا م یتو ندارم پسر خاله. بعدشم م

 .میما هم راحت باش

 .وستمیاز کنارش رد شدم و دوباره به جمع دختر و پسرا پ الیخ یب یلیخ بعد

 یسالمت یبوس و بغل و آرزو یو آخر مهمون ها قصد رفتن کردند. بعد از کل میخوش گذروند یتا ساعت دو شب کل  

رفت گفت:  یهمون طور که از پله ها باال م نیهم یخسته شده بود برا یلی. مامان خمیباالخره راحت شد تیو موفق

 فرودگاه.  میبر میش داریزود ب دیکه صبح با دیبخواب دیکمک. فعال بر ادیگم ب یم یکیدا به فر

 زدم. یلبخند

 بابا. یمامان، مرس یمرس-
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 زد. یلبخند مامان

 شب خوش.-

فراوان به سمت اتاقم  یهمراه مامان وارد اتاقشون شدند. منم با خستگ یریو با شب بخ دیموهام رو بوس یهم رو بابا

 یکردم و رو میساعت چهار تنظ یلباس هام رو عوض کردم. ساعت رو برا عیبود رفتم و تند و سر نییکه طبقه پا

 خوابم برد.  لهباالفاص ادیز یخستگ لی. به دلدمیتخت نرم و گرمم دراز کش

 

 

 چهارم_پارت#

 ایپر#

روم  ی. نمرهیگ یام م هیمنم گر یجور نینکن، ا هیات بشم گررو دور گردن مامان انداختم و با خنده گفتم: فد دستم

 هند خودمونه. نیکه هم یدور یجا

 کرد. لبخند زدم. یاخم مامان

 زارم دلتون تنگ شه برام.  ینم امیم ی. زودرهیگ یقربونت برم پاک کن اشکات رو دلم م-

 .یشد زونمیکوال آو نیو گفت: باشه، حاال گردنم رو ول کن ع دیرو باال کش شینیب مامان

 شد. زونیو لوچه ام آو لب

 احساساتت منو کشته.-

و ازش فاصله  گرفتم. به سمت بابا رفتم و دستم رو دور کمرش  دمیو مامان لبخند زد. گونه اش رو بوس دیخند بابا

 اش گذاشتم. نهیس یحلقه کردم و سرم رو رو

 قربونت برم بابا، مواظب مامان باش، مواظب خودت هم باش؛ مواظب اتاقمم باش...-

 مواظب کل خاندان هستم تو نترس. زمیو گفت: باشه عز دیخند بابا
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 . دمیاش رو بوس دهیچروک یفاصله گرفتم و گونه ها ازش

 .امیم یزود دیفداتون بشم. نگران و ناراحت نباش-

 .میکم وقت بگذرون هیبا بابات  میخوا یما م اینبا بغض گفت: برو زودم  مامان

 اومد. یداشت از چشم هام اشک م دمیاون قدر خند دم،یترک یواقع یمعنا به

 فدات بشم چشم.-

 چمدونم رو گرفتم. یزدم و دسته  لبخند

 دوستت دارم. یلیخ د؛یرم، باهاتون در تماسم. مواظب خودتون باش یپس من فعال م-

 نگران نگاهم کرد. بابا

 مواظب خودت باش گل دخترم برو به سالمت.-

 هم اشک هاش رو پاک کرد. مامان

 .یش یم ضیمر یآت و آشغال نخور ادیز-

 و براش بوس فرستادم. دمیخند

 چشم.-

 و نگرانشون نگاه کردم. بایز یچشم ها به

 خداحافظتون.-

و  طی. کار هام رو کردم، بلدمیو چمدون رو دنبال خودم کش و بابا جوابم رو دادند و من پشتم رو بهشون کردم مامان

مامان و  یکردند باال رفتم. برگشتم و برا یم تیهدا مایکه من رو به سمت هواپ ییدادم و از پله ها لیچمدون رو تحو

 . ندخارج شد دمیکه از د یبابا دست تکون دادم تا وقت

 ام اومده بودندبدرقه  یشدم. فقط مامان و بابا برا مایهواپ سوار
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بغل و  یحوصله یبود، بهتر ک ومدهین یا گهیخواب ناز هستند و کس د یبود و معلوم بود همه تو کیهنوز تار هوا

 بوسه داشت.

 .دمیکش یخودم نشستم و نفس راحت یصندل یرو

 .شیآخ-

 کردم. یکنارم نشست. اخم یدختر

 «م؟یو ما عاشق هم ش نهیپسر کنارم بش هیداستان ها  نیمگه قرار نبود مثل ا وا»

آوردم. اون دختر  رونیرو از کوله ام ب میو هندزفر یباشه. گوش یجور نیباال انداختم. خب انگار قرار نبود ا یا شونه

 رهیخ یجور نیلب هام بود ا یکه رو یکرد. خب راستش فکر کنم بخاطر لبخند گشاد یبا تعجب داشت نگاهم م

 لب هام بود.  یرو خندهمه اش لب یق و خوش حالشده بود بهم. دست خودم نبود از ذو

کردم و چشم هام رو  یرو پل ستمیل یتو یتوجه به اون دختره آهنگ ها یگوش هام انداختم و ب یرو تو یهندزفر

 رو احساس کنم.  گهید زیچ چیو نه ه مایبستم تا نه بلند شدن هواپ

 

*** 

 

 

از چشم هام رو باز کردم. همون  یکی یبه بدنم دادم. ال یچشم هام رو باز کردم و کش و قوس یدست یتکون ها با

 .دمیدیدست از تکون دادنم برداشت و گفت: رس دیدختره بود چشم بازم رو که د

ران  یکوتاه جلو باز که تا رو یمانتو هیو  دیبا بلوز سف نیشلوار ج هیانداختم،  یهام باز شد و به لباس هام نگاه چشم

 پام بود؛ به تن داشتم.

 «.خوبه»
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 رونیب فمیبود رو از ک یکه به رنگ مشک دورایدادم. کاله  مدل ف مینیبه ب ینیکردم، چ دمیسف یبه روسر ینگاه 

گرفتم و به وسط  لیاومدم. چمدونم رو تحو رونیب مایسرم مرتب کردم و از جام بلند شدم و از هواپ یآوردم؛  رو

تر  شیزدم. ب یبه سر تا سر سالن کردم و لبخند گشاد ی. نگاهستادمیدر شهر گوا ا میسالن بزرگ فرودگاه دابول

خواستم برم همه رو بغل  یو م دمید یم یمن همه رو هند یبودند ول یرانیا دیو شا ییکه اون جا بودند اروپا یمردم

 شد.  یخب نم یکنم بگم من اومدم؛ ول

که اون جا بود رفتم؛ هر چند  یها یاز تاکس یکیاز فرودگاه خارج شدم و به سمت  ادیهمون  لبخند بزرگ و ذوق ز با

 نبود.  یچاره ا یبود ول ادیز یلیگوا خ یها یتاکس هیکرا ی نهیهز

فرودگاه  یکه قرار بود رو بهش داده بودم. خوب بود که تو یهتل ینشونه  یسیشدم و با زبان انگل یتاکس سوار

 هیکرده بودم؛ بعدا هم بق لیتبد هیهتل به روپ ی نهیو هز  یخوراک دیو خر یتاکس ی هیکرا یاز پولم رو برا یمقدار

 کردم.  یم لیتبد هیشهر به روپ یها یصراف یاش رو تو

 یکردم. داشتم م یداغون به شهر و مردم شهر نگاه م یتاکس یها شهیاز ش یوصف ناشدن یذوق و خوش حال با

خودم رو کنترل کردم و  یل شهر رو بگردم ولامروز ک نیخواست هم یحال باز دلم م نیبا ا یول یمردم از خستگ

 امروز رو به استراحت اختصاص دادم. 

پر زرق و برق و شلوق گذشتم و به  یرو به روم شدم.  از راهرو یبایرو حساب کردم و وارد هتل بزرگ و ز هیکرا

خوام و اون مرد قد بلند با  یاتاق خوب م کیگفتم که مسافر هستم و  یسیسمت  پرسنل هتل رفتم. به زبان انگل

 یها دیرو به سمتم گرفت. بعد از پر کردن فرم و دادن پول کل یبهم خوش آمد گفت و بعد فرم یکل اهیس یپوست

مخصوص به سمتم اومد و چمدونم رو  یقد کوتاه و تپل با لباس ها یاز مرد ها یکیو دوازده رو گرفتم.  ستیاتاق دو

اتاقم  یگذشتم. رو به رو لیطو یشده باال رفتم و از راهرو نیتزئ یز پله هاکردم و همراهش ا یگرفت.  تشکر

 در اتاق رو باز کردم.  دیپول بهش دادم و با کل یمقدار ستاد؛یا

. در رو بستم و بعد قفل کردم. چمدون رو دید یرو م دیسف ینفره  کیقدر خسته بودم که چشم هام فقط تخت  اون

کنم؛  یبلند گفتم: بعدا... بعدا... بعدا به اتاق نگاه م یاله و مانتوم رو در آوردم و با صداهمون جا کنار در رها کردم. ک

 خوام بخوابم. یاالن فقط م

 خوابم برد.  یکه ک دمیتخت پرت کردم و چشم هام رو بستم و اصال نفهم یرو رو خودم
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 پنج_پارت#

 ایپر#

 

 کردم. یه منگا لشیبه اتاق و وسا یجیتخت نشسته بودم و با گ یرو

 من کجام؟-

 از جام بلند شدم. هویبه مغزم فشار آوردم که  یکم

 ...ی... وایجا هتله گواست... وا نیا یمن هندم؛ آره من اومدم گوا... وا-

 خودم اومدم. به

 !یکن یم یوا یبسه چقد وا-

 هیتخت  ی. رو به رودیقرمز و سف یو بالش و پتو دیسف ینفره با رو تخت هیتخت  هیبه اتاق کردم.  قیو دق یکل ینگاه

 یکنار تخت.  باال کیکوچ زیگلدون و م هیو  کیمبل کنار پنجره کوچ هیوصل بود.   واریکه به د کیکوچ ید یال س

 داخل اتاق نبود.  یا گهید زیچ ن؛یاز اتاق قرار داشت. هم یهم گوشه ا سیو پنکه باال سرم. سرو یقاب نقاش هیتخت 

شدم و ساعت نه به گوا  مایتهران سوار هواپ یراه بودم؛ ساعت پنج  تو یبه بدنم دادم. چهار ساعت تو یو قوس کش

 . دمی. االن هم که ساعت دو ظهر بود؛ خاک تو سرم مثل خرس خوابدمیرس

 رفتم.  سیآوردم و به سمت سرو رونیرنگ رو ب یصورت یچمدونم حوله  یتو از

. موهام رو با سشوار دمیو ساده ام رو پوش دیسف زیو شوم رهیت یآب نیج هیمدم. او رونیساعت از حموم ب کیاز  بعد

بلند و پرم زدم و رژ لب  یرو به مژه ها ملیضد افتاد به صورتم زدم؛ ر ی. کمدمیساده کش یاتو هیخشک و بعد 

 .دمیکش یقیرو هم به لب هام زدم.  نفس عم یصورت

 .هیکاف-
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 نهیبه آ یگذاشتم. نگاه میساده مشک یکمر فیکرده بودم رو داخل ک لیتبد هیکه به روپ ییاز پول ها یو کم یگوش

رو هم دور  نیبزارم. دورب فمیداخل ک کیکوچ ی نهیرژ لب و آ هیو  یافتاد که هنذفر ادمی هویکردم و لبخند زدم. 

 گردنم انداختم.

 دیتخت گذاشتم و از اتاق هتل خارج شدم. در رو قفل کردم و کل ریچمدان رو ز چمدان مرتب کردم و یرو تو لیوسا

 رفتم.  نییگذاشتم. از راهرو گذشتم و بعد از پله ها پا فیرو داخل ک

با مامان و بابا حرف زدم و به دروغ گفتم که غذا  یواتساپ کل قیهتل از طر گانیرا یفا ینشستم و با وا یالب یتو

 یتو یو کم رونیگرفتم که برم ب میشده بود و ساعت چهار بود؛ تصم رید گهین دبا ماما یخوردم. بعد از خداحافظ

 گردم رستوران هتل.  یشام بر م یکه برا نیابخورم تا  یخوراک یساحل پالولم قدم بزنم و همون جا کم

 یتو یکه جشن هول نیا لیبود؛ به دل یزمستون بود و هوا آفتاب یاز هتل خارج شدم. آخرا یقیاسم خدا و نفس عم با

شدم تا به سمت ساحل پالولم برم، بعد از  یماه به گوا و هند اومده بودم. با لبخند سوار تاکس نیا یماه بود، تو نیهم

که با چادر  ییاون اطراف بود. بوفه ها ریو جزا بایز یصخره ها یکه چقدر محشر بود. کل ی.   وادمیرس قهیچهل دق

اون بوفه  یکه مثل مور و ملخ تو یفروختند و مردم یمتعدد م یو غذا یونجا خوراکدرست شده بود که اهل روستا ا

 ختت یرو گهید یو ورزش و برخ یاون اطراف مشغول باز یها و مردم و آدم ها ستیاز تور یلیبودند. خ ختهیها ر

 بودند و مشغول آفتاب گرفتن بودند.  دهیدراز کش ریآفتاب گ یها

کردم؛  یشدند نگاه م یها م قیسوار قا یزدم و به بچه ها و مردم که با لبخند و شاد یساحل قدم م یطور تو همون

قاروقور شکمم به خودم اومدم.  یمن هم جا خوش کرده بود. با صدا یلب ها یو لبخند اون ها لبخند رو یاز شاد

 کردم و به اطراف نگاه کردم. یاخم

 .دینشن یخداروشکر کس-

ساده بخورم  یغذا هیخواستم  یمن م یکه اون جا رستوران هم بود ول نیذا رفتم  با او غ یخوراک یسمت بوفه ها به

سفارش  ییگرفتم که کوفته ماال میغذا ها تصم یبه منو ینگاه اجمال هیرستوران هتل جبران کنم.  با  یتا شب تو

شد و همراه نان خورده  یم هیته نیریو ذرت ش  یفرنگ دو نخو ایلوب ج،یو نخود، هو ینیزم بیکه از س ییبدم. غذا

 نشستم تا غذام آماده بشه.  کیچتر کوچ هی ریها و ز یاز صندل یکی یبودم.  رو دهیرو شن فشیشد. تعر یم

خواستم  ینگاه کنم؛ نم یخواستم به همه چ ی. مدیچرخ یتمام آدم ها و اطراف م یدور تا دور ساحل، رو نگاهم

از تمام  کیچل کیچشمم گذاشتم و چل یگردنم بود رو رو یه توک ینیرو از دست بدم. دورب زیچ نیکوچک تر

 داشتم.  یفوق العاده ا یاون عکس گرفتم؛ شکار لحظه ها ییبایساحل و ز
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زدم و تشکر کردم؛ پول غذا رو  یرو به روم گذاشت. لبخند کیگرد کوچ زیم یغذا رو رو ینیس یقد بلند و الغر مرد

شروع کردم به  یشدم. با ولع و گرسنگ رهیخوش رنگ رو به روم خ یچروکش گذاشتم و به غذا یداخل دست ها

 بهم مزه داد. یلیداشت. گرسنه بودم و خ یخوب یلیخوردن؛ طعم خ

زانو هام  ینشستم و سرم رو رو ایبا فاصله از در یو آروم راه افتادم. کم یآب یایاز خوردن غذا به سمت در بعد

 شدم. رهیخ ایگذاشتم و به در

 ... چقدر آرام بخشه.هیجا عال نیخدا ا یوا-

 دستم رو به سرم گرفتم و آخم بلند شد. د؛یچیسرم پ یتو یدرد بد هوی

 .دیمخم پوک یواقعا... وا ی... چشمش زدم به خدا، چه آرامشیوا-

تنش بود با عجله به سمتم  دیشلوارک سف هیکه فقط  یکلیقد بلند و ه یبه اطراف نگاه کردم، پسر یظیاخم غل با

 دمیبا حرص پر دمیفهم ینم یزیاومد و کنارم زانو زد. تند تند با زبون خودشون شروع کرد به حرف زدن. منم که چ

 چه خبرتونه! دی... مخم پوکیگ یم یفهمم شما چ یآقا من نم یگفتم: ه یسیوسط حرف زدنش و به انگل

 من حواسم نبود توپ رو محکم پرت کردم؛ شرمنده. یدیل دی: ببخشگفت یسیبا تعجب نگاهم کرد بعد به انگل یکم

 تکون دادم. یسر

 .ستین یباشه مشکل-

کردنند  یم یباز بالیبودند و وال گهیگفت و توپ رو برداشت و به سمت دوستاش که چند تا پسر د یا گهید دیببخش

 رفت. 

 .شعوریب-

 قهیگشتم. بعد از ده دق یگرفتم و به هتل برم یم ید تاکسزو دیشد من با یم کیاز جام بلند شدم؛ هوا داشت تار 

 به هتل برگردم.  رمیبگ یتونستم تاکس

 یخوش مزه نشون م اریکه عکس داخل منو اون رو بس ییبود با همون لباس ها وارد رستوران شدم و غذا رید چون

 خوش مزه بود.   یلیداد، سفارش دادم؛ که البته خ
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که گرفته بودم؛ عزمم رو  ییها یگرفتم و بعد از نگاه کردن به سلف یا قهیدق ستیاز غذا به اتاقم رفتم؛ دوش ب بعد

 هم سر بزنم.  گهید یجزم کردم تا بخوابم و صبح زود بلند شم تا به جا ها

 ششم_پارت#

 ایپر#

 یو کفش ها دیسف نیشلوار ج هیا ساده همراه ب یمدل کراوات یبلوز گلبه هیبه خودم کردم.  ینگاه نهیآ یتو از

پول و  ،یو ساده داشتم. گوش میمال شیآرا هیبسته بودم و  یامروزم بود. موهام رو دم اسب پیت یاسپرت گلبه

 رفتم.  رونی. از اتاق باشتمرو برد نمیگذاشتم و دورب میطرح ل یهام رو داخل کوله  یهندزفر

خواستم برم  یبا مامان و بابا حرف زدم. االن هم م یکرده بودم و کل لیشده بودم؛ صبحونه رو م داریرو زود ب امروز

 . یرو ادهیو پ دیخر یکاالنگوت برا یها ابونیخ

اون  یکاالنگوت راه افتادم. حت یها ابونیو به سمت خ رمیبگ یتونستم تاکس قهیاومدم و بعد از پنج دق رونیهتل ب از

زدن و نگاه کردن به مغازه ها و مردم دست بردارم. با تمام  دیشد که من از د یباعث نم یتاکس فیکث یها شهیش

 رونیغار بودم و االن تازه ب یکه انگار چند قرن تو ییهاآدم  نی. مثل اکردم ینگاه م زیوجودم داشتم به همه چ

 شدم.  ادهیپ یرو حساب کردم و از تاکس هیبودم. کرا ەاومد

 نیشلوغه. ا یلیو خ کیچرا که بار هیمناسب و عال یادرویپ یکاالنگوت فقط و فقط برا یها ابونیبودم که خ دهیشن

 باشم.  ادهیپ دیبا نمیبب کیاگه بخوام همه رو از نزد نیهم یکافه و رستوران و باشگاه داره برا یها کل ابونیخ

 یکردم. گاه یوم مغازه ها نگاه مها گذشتم، با ذوق و دقت به تم یمردم و شلوغ نیشدم و با لبخند از ب ابونیخ وارد

کردن و با چرب  یم تیکردم. مغازه دار ها به زور تو رو به داخل مغازه هدا ینگاه م لیو به وسا کیرفتم نزد یم

وگرنه  یهند نه گفتن و چونه زدن رو بلد باش یتو دیکه با بودجا گفته  هیکردند.  یم فیهاشون تعر لیاز وسا یزبون

 ابونیاون خ یغرفه تو یدن.  کل یرو گرون بهت م لیره و وسا یسرت کاله م ای یپولت رو خرج کن یهمه  دیبا ای

 ،یدست عیصنا ،یغذا، خوراک ،یدنیشد؛ نوش یم دایغرفه ها پ یمسافر الزم داشته باشه تو هیکه  یبود که از هر چ

 . گهید یها زیچ یلیو... خ جاتیبدل ،یسوغات

کردم که  ینگاه م یهند ی. به زن ها و مردهایتونستم چ ینم یبخرم ول یمامان و بابا سوغات یخواست برا یم دلم

 ەک یقشنگ بودند من عاشق لباس هاشون بودم.  به سمت غرفه ا یلیتنشون بود. خ یهاشون لباس محل یسر هی
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 یم یهند یداشت. دلم النگو یقشنگ یلیخ جاتیداخل اون نشسته بود رفتم. بدل یپوست اهیزن تپل و س ەی

 چند؟  نایا متیق دیگفتم: ببخش یسیاشاره کردم.  به انگل یرنگ آب یدسته النگو هیخواست. به 

. سنش کردم یبا تعجب نگاهش م دم؛یفهم یخب راستش من زبون اون ها رو نم یشروع کرد به حرف زدن ول زن

فهمم  ینم یزیمن چ دیفهم یصحبت کنه. زن وقت یسیانگلنداره که بخواد  یادیبود و معلوم بود که سواد ز ادیز

 نگاهم کرد.  رهیخ رهیساکت شد و خ

 خدا... یا-

 به عقب برداشتم. یبه اطراف نگاه کردم و دوباره به النگو ها چشم دوختم. قدم یکم

 بشم؟!  الشونیخ یب دیبا یعنی-

به نظر من  یست، ول هیاون النگو ها ده روپ متیکنار گوشم گفت: ق یکی هویاز النگو ها چشم گرفتم که  یدیناام با

 قرمز قشنگ تره. یالنگو ها

 شخص رو به روم چشم هام گرد شد.  دنیو به رو به رو نگاه کردم، با د دمیتعجب چرخ با

 تو...!_

 هفتم_پارت#

 ایپر#

کردم که  ی. اخمدیسرم کوب یتو که توپ رو یبودم؛ همون دهیساحل د یبود که تو یرو به روم همون پسر شخص

 زد. یلبخند جذاب

 اره؟  یدار یقرمز رو بر م یخب االن النگو ها-

 «قرمز پس... یگه النگو ها یپسر هم که م نیرو بخرم، ا یآب یخودم قرار بود النگو ها»باال انداختم.  ییابرو

که زبون  یزن نیتونستم با ا ینم یبود ول ادیکه ز نیرو حساب کردم، با ا هیسبز رو برداشتم و ده روپ یها النگو

و پر از تعجب پسر گرفتم. از  یقهوه ا یزدم و نگاهم رو از چشم ها ییبلد نبود چونه بزنم. لبخند دندونما یسیانگل

 یها یرفتم. داشتم با دقت به خوراک ،یمحل یها یخوراک ازکه پر بود  یا گهید یکنارش رد شدم و  به سمت غرفه 

 .ستادیرو انتخاب کنم که باز همون پسر کنارم ا یکیکردم تا  یه مرنگارنگ نگا
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 خوام جبران کنم. یساحل پالولم م یتو روزیخب بخاطر د یعنیتونم کمکتون کنم...  یمن م-

 ندارم. یاجیکه نگاهش کنم گفتم: نه ممنون به کمک شما احت نیا بدون

 .دیو مردونه خند آروم

 داشت. دیخواه ازیبه کمک من ن دیکه خودتون بفهم نیبدون ا د،یدار ازین-

داده  اش رو هیها اشاره کردم تا غرفه دار اون ها رو برام آماده کنه. بعد رو کردم به پسر که تک یبه چند تا از خوراک 

 کرد.  ینگاهم م یبود به چوب غرفه و با لبخند جذاب

 نه... ممنون. -

. یمشک یبا موها رهیت ینداشت، پوست یدیخود محوش شدم. صورت سف کرد که منم خود به یطور نگاهم م همون

 یاومد. صورت جذاب یبه صورتش م یول کهیتونستم بگم کوچ یکه نم ینی. بیگوشت یو لب ها یقهوه ا یچشم ها

مغازه دار به خودم  یتر آرامش بخش بود. با صدا شیصورتش شرور نبود ب د؛یبار یم طنتیداشت که از چشم هاش ش

 دم و نگاهم رو از چشم هاش گرفتم و رو به مغازه دار گفتم: چقدر بدم خدمتتون؟اوم

 بود با دست هاش عدد پانزده رو نشون داد.  یدار که مرد مسن مغازه

 !ادهیز یلیخ نیا یول-

گفت که بعد از  ییها زیچ هیکرد و رو به فروشنده با زبون خودشون  یبگم اخم یزیکه بزاره من چ نیپسر بدون ا اون

رو  هیزد. ده روپ یانداختم که چشمک یبه پسر نگاه شد و با دست هاش عدد ده رو نشون داد. یمغازه دار راض یکم

شد بازم کنارم شروع  یم الیخ ی. اما مگه اون پسر بشدمگفتم و ازش دور  یبه فروشنده دادم و رو به پسر ممنون

 کرد به راه رفتن. 

 من راهولم.-

 هم فشردم. یرو با حرص روهام  چشم

 . امیمنم پر-

 گذاشت. نشیشلوار ج بیج یهاش رو تو دست
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 .هیاسم قشنگ-

 ود.  بخب انگار پرو تر از آن حرف ها  یبشه و بره ول الیخ یبودم خودش ب دواریگفتم و ساکت شدم؛ ام یممنون

 یقشنگ لیمامان و بابا بخرم.  وسا یبرا یزیچ هی یدست عیو صنا لیاون همه وسا ونیرفتم تا از م یسمت مغازه ا به

اون جا بود  ییبایو ز کیکوچ یتونه مامان و بابا رو خوش حال کنه. مجسمه  یدونستم کدوم م یاون جا بود و من نم

 یگلدون گل گل هیداشت. با لبخند اون مجسمه و  یادیز ینواختن عالقه  تاریبه دست بود، بابا به گ تاریمرده گ هیکه 

 .دمیراهول رو ند یمامان برداشتم. با لبخند اطراف رو نگاه کردم ول یقشنگ برا

 خداروشکر.-

 دوباره سر راهم سبز شد. هویاومدم که  رونیمغازه ب از

 خدا... یا-

 زد و دوباره شروع کرد به حرف زدن. لبخند

 ؟یدیخر یدست عیمامان و بابات صنا یبرا-

 ؟یدینپسند یزیچ ؟یپس خودت چ-

 کدوم کشور؟ کدوم شهر؟ ؟ییتو اهل کجا یراست-

 یطور به حرف ها نیشدم. هم یم ونهیداشتم د گهیداد که جواب بدم؛ د یفرصت نم یحت دیپرس یسوال م یه

 یدست ها یبود کله پا بشم که بازوم تو کیخوردم و نزد یدادم که حواسم پرت شد و سکندر یراهول گوش م

شد و راست  دهیکش ازوم. بدمیکش یهم گذاشتم و نفس راحت یو روجا خوش کرد. چشم هام ر یمردونه و گرم

 .ستادمیا

 !یکن یم دایپ ازیگفتم به کمکم ن یدید-

 آوردم. رونیحرص بازوم رو از دستش ب با

 . یحواسم من رو پرت کرد ،یکن یم یقدر پر حرف نیتوعه، ا ریتقص-



 یپسر هند هیعشق 

24 
 

از  کیچل کیچل رو باال آوردم و نمیمحکم و تند از کنارش گذشتم. دورب یبده با قدم ها یکه بزارم جواب نیا بدون

بود. از هر جا  دایراهول پ یتموم عکس ها کله  ی... تویها عکس گرفتم، اما چه عکس ابونیاون خ  ییبایز یهمه

 یبود. بخونم به جوش اومده  گهیانداخت. د یم عکس یو خودش رو تو ستادیا یگرفتم راهول اون جا م یعکس م

که همون اطراف بود، رفتم تا نهار رو اون جا بخورم و بعد به سمت فورت اگودا  یشدم و به سمت رستوران الیخ

 . نمیحرکت کنم تا بتونم اون جا رو هم بب

 کرد. یها نشسته بود و به من اشاره م زیاز م یکیرستوران که شدم راهول پشت  وارد

 ...ی... وایوا-

و گرد نشستم. منو رو برداشتم و غذا سفارش  یچوب زیرفتم. پشت م یا گهید زیو به سمت مرو ازش گرفتم  نگاهم

 .ستادیدادم. خواستم بلند شم برم دست هام رو بشورم که باز راهول جلوم ا

 هست تو راحت برو دست هات رو بشور. زتیمن حواسم به م-

 یرفتم. دست و صورتم رو شستم و دوباره کم یینگفتم و به سمت دستشو یزی. چدینگاهش کردم که خند یعصب

 .دمیکش یقیبه مژه هام زدم. نفس عم ملیضد افتاد به صورتم و ر

 خواد از جونم؟ یم یچ ستیپسر چرا ول کن ن نیراهول چقدر امروز از دستت حرص خوردم. آخه ا یوا-

 .نشستم زمیاومدم و پشت م رونیب ییلب رو با حرص به لب هام زدم. از دستشو رژ

 خودت. زیم یرو یبر یتون یخب اومدم، االن م-

 آورد. کیگذاشت و سرش رو نزد زیم یهاش رو رو دست

 مثل شما غذا بخورم. ییبایز یدیخوام کنار ل یم-

شدم و بدون  الیخ یبگم؛ ب یزیگارسون اومد و نتونستم چ یبگم برو کنار عمت غذا بخور ول بزنم و غیخواستم ج یم

خواستم سرم رو بلند کنم و  ینم یشکست ول یکه سرم رو بلند کنم مشغول خوردن غذام شدم. گردنم داشت م نیا

آوردم که  رونیپولم رو از داخل کوله ام ب فیبه راهول نگاه کنم. غذام که تموم شد دست هام رو پاک کردم و ک

 راهول گفت: مهمون من.

 زدم. یعصب لبخند
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 نه ممنون.-

 رو حساب کرد. با تعجب نگاهش کردم. زیبگم راهول پول م یزیکه اومد تا خواستم چ گارسون

 کردم. یمن خودم حساب م-

 زد. یبانمک لبخند

 .گفتم که مهمون من-

 بلند شدم. یصندل یرو از

 .ایدنبالم ن گهی. لطفا دیا ونهید هیتو -

 ت اگودا راه افتادم. کردم و به سمت فور هیکرا یرستوران خارج شدم و با عجله تاکس از

 هشتم_پارت#

 ایپر#

 

و  یچیمارپ یبود. با عجله از پله ها و راهرو ها بای.  فورت اگوادا، واقعا زستادمیا یمیرنگ و قد دیبرج سف یبه رو رو

 یو ب بایفوق العاده ز یبود. منظره ا ایو رو به در  یمیقد یبه قلعه ها هیکه شب یخاک گرفته باال رفتم. باال خانه ا

 هیپاک رو به ر یو هوا دمیکش یقیچشم دوختم. نفس عم ایو به در ستمباال خانه نش ی وارهید یداشت. رو یرینظ

 هام فرستادم. 

 خدا جونم. هیجا عال نیا-

کرده  بایرو به روم رو چند برابر ز یبودند، منظره  ایبلند قامت و سبز که کنار در یو اون درخت ها کرانیب یآب اون

 رونیرو ب نمیدورب یگرفتند. با خوش حال یاون اطراف بودند و داشتند عکس م یادیز یها ستین و توربود. مردما

 هم از خودم گرفتم.  یخوشگل از مناظر و چند تا عکس سلف یعکس ها یآوردم و شروع کردم به عکس گرفتن. کل

و آرامش اون جا  می. چشم هام رو بستم و خودم رو به دست نسستادمیاومدم و ا نییباال خانه پا ی وارهید یرو از

تار  هیداده بود به اون  ریگ میدونم چرا نس ینم یبردم؛ ول یم ضیکرد و من ف یآروم موهام رو نوازش م میسپردم. نس
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رو  خواست اون رو کنار ببره. با حرص چشم هام رو باز کردم که با صورت راهول رو به یم یصورتم و ه یرو یمو

 زدم و ازش فاصله گرفتم. یغیصورتم رو کنار ببره. ج یرو یداشت اون چند تار مو یشدم، با انگشت اشاره اش سع

 ؟ییجا نی.. باز اتو... تو.-

 سرش رو تکون داد. یزد و با حالت با نمک لبخند

 ؟یکن یچرا ولم نم-

 شد. رهیخ ایرو به من کرد و به در پشتش

 ساحل. یکنم... گفتم که به جبران اون روز توخوام کمکت  یخب من فقط م-

 .دمیکش یپوف

 .یتا به جبران اون روز کمکم کن یایدر به در دنبال من ب ستیواقعا الزم ن دمیمن که تو رو بخش-

 سمتم برگشت. به

 .میبا هم دوست باش یکه برگرد یتا وقت ییجا نیمدت که ا نیا ایب-

 نگاهش کردم. یعصب

 دوست؟-

 هول دست هاش رو تکون داد. با

 یساده... دوست یدوست هی... ستین یکنند... خب منطورم اون دوست یدوست مثل دو تا دوست که به هم کمک م-

 که...

 جلوم گرفت. ستیهام رو به حالت ا دست

 خوام با شما دوست باشم. یمن نم ی... ولیول یگ یم یچ دمیفهم یاوک-

 اومدم. نییکنارش گذشتم و از پله ها پا از

 پسر. یرو زهر کرد میخوش-
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 یشکار لحظه ها یداشت و گاه ییبایز یهمون اطراف شروع کردم به قدم زدم و عکس گرفتن. منظره ها یآرام به

 از مردم و اطراف داشتم.  ییبایز

که راهول  رمیرو باال آوردم تا ازش عکس بگ نمیشده بود. دورب ایدر ی رهینشسته بود و خ یمکتین یرو یرمردیپ

 ظاهر شد.  نیدورب یجلو

 .ریعکس بگ هیاز منم -

. با لبخند و ژست رمیچشمم گذاشتم تا از راهول عکس بگ یرو رو نمیزد. دورب یحرص نگاهش کردم؛ چشمک با

 اومد. کمی... عکس رو گرفتم. نزدکی. چلستادیا یخاص

 .نمشیبزار بب-

 باال انداخت. ییرو بهش نشون دادم. ابرو عکس

 ذابم.چه ج-

 تعجب نگاهش کردم. با

 اعتماد به سقف.-

 و کنار من شروع کرد به راه رفتن و حرف زدن. دیخند

 . میدوست باش ایخب ب ؟یقدر بد اخالق نیتو چرا ا یجد ایپر-

 صورتم کنار زدم. یرو از رو موهام

 دوست باشم؟! دمشیکه فقط دو روز د یتونم با پسر یشه. من چطور م ینم-

 شلوارش برد. بیهاش رو داخل ج دست

 باشم! یخوره پسر بد یمن که نم ی افهیبه ق-

 خورد. یباشه نم یکه پسر بد نیاش به ا افهیکردم، نه واقعا ق نگاهش

 دونم. ینم-
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 .یو با هم دوست بش یتا من رو بشناس امیو با ذوق گفت: پس من هر روز همراهت م ستادیبه روم ا رو

 ؟یکن ونمیو د یایهر روز دنبالم ب یاخو یم ؟یگفتم: چ غیج با

 همون ذوق سرش رو تکون داد. با

 اره.-

 گفتم: اوه نا... هیحالت گر با

 زد. یبشکن راهول

 اوه آره...-

به درگاهت کردم... آخه چرا داره  یدستم از سر راهم کنارش زدم و رو به آسمون گفتم: خداوندا من چه گناه با

 ؟یسر راهم قرار داد هیچ شیریس نیشه من اومدم هند خوش بگذرونم ا یخراب م میخوش

 ؟یکن یم نمینفر یبا خنده از پشت سرم گفت: دار راهول

و برگردم. فعال که امروزم خراب  رمیبگ یخواستم تاکس یازش دور شدم. م عیتند و سر ینگفتم و با قدم ها یزیچ

 شه.  یم یفردا چ نمیدادم تا بب یبه خودم و مغزم استراحت م دیکم با هیشده بود 

تر  عیشدم و آدرس هتل رو بهش دادم و خواهش کردم که سر یاومد، با عجله سوار تاکس یداشت دنبالم م راهول

بود و با  ستادهیشلوارش بود ا بیکه داخل ج ییبه پشت سرم نگاه کردم. راهول با دست ها یتاکس ی شهیبره. از ش

 .دمیکش یکرد. نفس راحت ینگاهم م یطنتیلبخند پر از ش

 خالص شدم.-

 که وارد اتاقم شدم حوله رو برداشتم و وارد حموم شدم. نیشدم و به سمت هتل رفتم. هم ادهیپ یتاکس از

 نهم_پارت#

 ایپر#
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 خوردم.  یکردم و حرص م ینگاه م رونیحوصله از پنجره داشتم به ب یشده بود و ب کیتازه تار هوا

باال خونه رو نگاه  یرو یچراغون یکیتار نیا یاون پسره بود وگرنه من االن  فورت اگوادا بودم و تو ریهمه اش تقص-

 کردم.  یم

 .ختمیموهام رو بهم ر یعصب

 نگاه کنم.  واریبه در و د نمیجا بش نیا دیهند اومدن من، با نمیا-

 نگاه کردم.  رونیره گذاشتم و به بلبه پنج یاز جام بلند شدم و دست هام رو رو تاریآروم گ یصدا دنیشن با

 راهول!-

داشت، نشسته بود؛  کیکوچ یگل ها یکه کنار در هتل بودند و داخلشون کل یبزرگ یسفال یگلدون ها یرو راهول

فضا رو پر کرده بود. با ذوق به  یی. صدا و آهنگ آشنادیکش یتار هاش دست م یدستش بود و آروم رو یتو تاریگ هی

 کردم. یراهول نگاه م

 معجزه احساس بود.  لمیاز ف Tujhe Yaad Na Meri Aayeeآهنگ   نیخدا ا یوا -

آهنگ بودم. راهول شروع کرد به خوندن؛ ناخودآگاه چشم هام بسته  نیو پر از احساس، من عاشق ا بایاهنگ ز هی

راهول صدام  وهیکردم که  یم فیحس رفته بودم و داشتم ک یداشت.  تو یآرامش بخش و قشنگ یشد. چه صدا

 کرد.

 ...ایپر یه-

به سمتش  تیهتل با عصبان یاز خدمت کار ها یکیبگه که  یزیهام رو باز کردم و نگاهش کردم خواست چ چشم

 .دمیدوشش گذاشت و با عجله فرار کرد. خند یرو رو تارشیرفت که راهول گ

 ست. ونهیپسر د نیخدا ا یا-

 رو بستم و به سمت تخت رفتم. پنجره

 ست؟یخواد؟ چرا ول کنم ن یاز جونم م یپسره چ نیخدا ا یا-

 کرده. یبا خنده گفتم: ول کنش به چشام اتصال هوی



 یپسر هند هیعشق 

30 
 

 دادم. مینیبه ب ینیچ

 !هیچ ایلوس باز نیا ییو-

 شدم.  یکم آروم م هیخوردم تا  یرفتم شام م یم دیتخت بلند شدم. با یرو از

ل تماشا کردن مردم و افراد داخل رستوران بودم. خانواده سفارش دادم. مشغو ییرستوران هتل شدم و غذا وارد

بود؛  ی. رستوران  بزرگ و لوکسفکر بودن یکه مثل من تو ییایسر هیمشغول غذا خوردن بودن و  یکه با شاد ییها

 بودند.  کیمدرن و ش لشیتمام وسا

 یرو یو قاب عکس ها دیسف یها وارهیکرده بودند؛ د یاون رستوران بزرگ رو نوران کیبزرگ و کوچ یها لوستر

 کرده بود. جادیرو ا ییبایز یهمه و همه فضا وار،ید

 یکی دمیخواستم از کنار در هتل رد بشم و به سمت پله ها برم. که د یاز خوردن غذا از رستوران خارج شدم. م بعد

 زنه. یپره و بال بال م یم نییمن داره باال و پا یاز هتل و رو به رو رونیب

 !ه؟یک نیخواد پرواز کنه؟ ا یکنه؟ نکنه م یم یجور نیچرا ا نیخدا ا ای-

 نگاه کردم که چشم هام گرد شد. یتر شیدقت ب با

 راهول...-

 .دمیکوب میشونیکف دست محکم به پ با

 خواد آبروم رو ببره! یم-

 .ایب ایبا داد گفت: پر هوی

 از پرسنل هتل به سمتم اومد. یکیبشم که دوباره صدام کرد.   الشیخ یخودم رو به اون راه بزنم و ب خواستم

 بره. یبره آبرومون رو داره م دیردش کن یجور هیآقا با شماست؟ لطفا  نیخانم ا-

 زدم. یا مهینصف ن لبخند

 چشم.-
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 و با حرص از هتل خارج شدم و به سمت راهول رفتم. اون قدر داشتم دمیرنگم کش یصورت یبه بلوز ساده  یدست

که شدم  کشیخواستم برم و راهول رو شل و پل کنم. نزد یبه منفجر شدن بودم. م کیخوردم که نزد یحرص م

 کشمت... یگفتم: م یعصب

 دهم_پارت#

 ایپر#

 

 چشمش که به من افتاد با لبخند و آروم به سمتم اومد. راهول

 خواستم... ی. من میکه اومد ایخوش حالم پر-

 تو... ایصورتم با تعجب گفت: پر تیعصبانچشم هام و  یحرص تو دنید با

 کشمت یدادم گفتم: م یهم فشار م یکه رو ییدندون ها با

. حاال من بدو راهول دنیکه اوضاع قمر در عقربه با عجله شروع کرد به دو دید یبردم اونم وقت ورشیبه سمتش  و

 .دیدو یو م دیخند یکردم که اونم فقط داشت م نشیو نفر دمیبراش خط و نشون کش یبدو؛ کل

 .یمن رو برد یکشمت راهول... تو آبرو یم-

 هان؟ یکن ی... آخه تو چه مرگته؟ چرا من رو ول نمیام کرد ونهید-

بغلش. دستش رو  یبود نتونستم ترمز کنم و با کله رفتم تو ادیو به سمتم برگشت.  که من چون سرعتم ز ستادیا هوی

 ؟یدیام تنگ شده بود که به سمت بغلم دودلت بر یدور کمرم حلقه کرد و گفت: آخ

اش و خودم رو از حلقه  دستش آزاد  نهیبه س دمیمشت کوب هینگاه کردم.  طونشیش یو مبهوت به چشم ها متن

 کردم.

 .یمزه ا یب یلیخ-

 نگفت. یزیزد و چ لبخند

 از جونم؟ یخوا یم یجا؟ چ نیا یچرا اومد ؟یکن یم یجور نیتوروخدا بگو چرا ا-
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 .میخوام دوست باش یو آروم گفت: فقط م دیپر پشتش کش یبه موها یدست

 .دمیکش یپوف

تونم به تو اعتماد کنم و باهات دوست باشم؛  یچطور م بیکشور و شهر غر نیا یتو دم،یاخه من فقط دو بار تو رو د-

 کم بهش فکر کن لطفا. هی

 صورتم قرار داد. یرو هم قد من کرد و صورتش رو رو به رو خودش

تا به عنوان دوست  امیجا و هر روز دنبالت م نیا امی. تازه من هر روز میش ینم مونیباهام پش یباور کن از دوست-

 .یقبولم کن

 .دمیکش یکوتاه غیج

 .یشعور ی... بهیتو... تو... -

 .ستادیو راست ا دیخند

 .گهید یخوت دان-

 .دمیپر از خنده اش رو شن یرو بهش کردم و به سمت هتل راه افتادم. از پشت سر صدا پشتم

 ؟یش یشد؟ با من دوست م یخانم جواب من چ ایخب پر-

 .دمینگفتم و به سرعت قدم هام افزودم. باز صداش رو شن یزیچ

 .نمتیب یجام. م نیپس فردا من هم-

 بلند گفتم: باشه... باشه. یحرص و صدا با

 ؟یش یذوق گفت: پس باهام دوست م با

 تم: آره.که نگاهش کنم گف نیا بدون

 .ایپر ی... مرسیو با شوق گفت: مرس دیخند

 نگفتم و وارد هتل شدم.  یزیچ



 یپسر هند هیعشق 

33 
 

 .دمیکش یکوتاه یغیتخت پرت کردم. ج یو خودم رو رو دمیاتاق رو محکم بهم کوب در

 شم. یم مارستانیت یخدا... من آخرش راه یا-

 بالش گذاشتم. یبغض سرم رو با

 کردم. داشیکم داشتم که پ یدوست هند هیواقعا فقط -

 .دمیسرم باال کش یرو تا رو پتو

 شم. یم یروان ادیز الیبخوابم وگرنه از فکر و خ دیاالن فقط با-

 خوابم برد. یخستگ لیو به دل الیفکر و خ قهیاز ده دق بعد

 

 ازدهمی_پارت#

 ایپر#

 

و از هتل  دمیکش یشد. نفس راحت ینم دهی. راهول اون اطراف ددمیکش یبردم و سرک رونیدر هتل سرم رو ب از

. با دمیکش میطرح ل یبه بلوز مردونه  یشونه ام مرتب کردم و دست یرو رو میکربن فیبلند ک یاومدم. دسته  رونیب

به دونا پائوال که به بهشت عشاق  دیاز خر بعدو به سمت بازار و  رمیبگ یراحت از هتل دور شدم تا تاکس الیخ

در رو گرفت  یکیشدم و خواستم در و ببندم که  زیتم ینگه داشت و من هم با لبخند سوار تاکس یمعروفه برم. تاکس

ها شده  یراهول لب هام مثل سکته ا دنیگفت که حرکت کنه. با د یشد؛ به راننده تاکس نیو با سرعت سوار ماش

 به سمتم برگشت. یگرفته بود.  راهول با لبخند گشاد یک عصبیبود و چشمم ت

 .ایپر سالم-

 دونم دلت برام تنگ شده.  یو گفت: م دیتونستم نگاهش کنم و الل بمونم. خند فقط

کنم.   یگذاشتم تا به وقتش تالف گریج ینشد و دندون رو یول رمشیخواست به باد فحش و کتک بگ یدلم م یلیخ

 .ستادیرو حساب کرد و کنارم ا یتاکس ی هیراهول کرا م؛یشد ادهیپ نیوسط بازار از ماش
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 م؟یخب کجا بر-

 .رمیکه فرداست بگ یجشن هول یبرا دیدست لباس سف هی دیحدقه چرخوندم و گفتم: با یهام رو تو چشم

 .دیذوق دست هاش رو بهم کوب با

 . ایپر هیعال-

 یا قهیکدوم از لباس ها به سل چی. همیرفت یزدم و به سمت چند تا مغازه پارچه و لباس فروش یا مهینصف ن لبخند

 اشاره کرد. یشده بودم که راهول بازوم رو گرفت و به مغازه ا دیناام گهید من نبود. یاندازه  یگاه اید و من نبو

 م؟ینگاه بنداز هیمغازه هم مونده!  نیا ایپر-

 یکه م یبزرگ رفتم. راهول به فروشنده مشخصات لباس یتکون دادم و همراه راهول به سمت مغازه  یحال سر یب

به  ییبایروشنده با لبخند سرش رو تکون داد و به آخر سالن رفت. راهول با لبخند مهربون و زخواستم رو داد. ف

 سمتم برگشت.

 .میکن یم دایلباس مناسب پ هیما باالخره  اینباش پر دیناام-

 رو با لبخند جواب دادم. لبخندش

 باشه، ممنون.-

زانو بود؛ همراه با پارچه  یساده که تا رو دیبلوز سف هیو  دیشلوار سف هیکه شامل  یباالخره برگشت و لباس فروشنده

 رو به سمتم گرفت.« نام دارد داریو چور ضیلباس شلوار قم نیا»شونه اش بود  یکه رو یبلند دیسف ی

 کرد و لباس رو به سمتم گرفت. یتشکر راهول

 برو پرو کن.-

تنم نشسته  یتو با؛یز یلیخ یلیتنم بود و خ تیف دمیاتاق پرو لباس رو پوش یبود. تو بایبه نظرم مناسب و ز لباس

لباس رو از تنم در آوردم و از اتاق خارج شدم.  یزدم و با خوش حال یبه دل منم نشسته بود. لبخند یلیبود و خ

زد و پول لباس رو  یلبخند دمیکه لباس رو پسند دیهملب هام ف یاومدم راهول از لبخند رو رونیاز اتاق ب یوقت

 ناراحت شدم.  یلیحساب کرد؛ خ



 یپسر هند هیعشق 

35 
 

 اومدم با اخم رو به راهول گفتم: چقدر شد پول لباس؟ رونیمغازه که ب از

 من به دوستمه.  یکادو نیتعجب نگاهم کرد بعد آروم گفت: ا با

 همون اخم گفتم: نه ممنون من... با

 .دیحرفم پر وسط

 رو خودت حساب کن. گهید یدایکادو بود، خر هیفقط -

گفت و  ینم یزیچ یول ادیکه دنبالم م دمیفهم یپاش م یدم و از کنارش رد شدم. از صداو پا تند کرنگفتم  یزیچ

و  ستادیو برم دونا پائوال. راهول کنارم ا رمیبگ یرفتم تا تاکس ابونیاومد. به سمت خ یفقط آروم پشت سرم م

 به سمتم گرفت. نگاهش کردم. یجیساندو

 دونم گشنته.  یرو بخور م جیساندو نیا-

 یناز کردن بشم. کنار هم رو الیخ یب دیقاروقور شکمم بهم فهموند که با یصدا یول رمیخواستم از دستش نگ یم

که تموم شد دست هام رو با  چیبود. ساندو یخوشمزه ا جیساندو م؛یو مشغول خوردن شد مینشست ابونیجدول خ

کنه. دستش رو جلو آورد و  یگاه مبهم ن رهیراهول خ دمیپاک کردم و سرم رو بلند کردم که د یدسمال کاغذ

 .دیانگشت اشاره اش رو به کنار لبم کش

 بود.  یسس-

 داشت. صداش کردم. یصورتم بر نم یتکون دادم؛ اما راهول نگاهش رو از رو دنیفهم یسرم رو به معن فقط

 راهول؟-

 نداد. یجواب

 م؟یراهول بر-

 به اطراف نگاه کرد. یاز جاش بلند شد و کم هویخودش اومد و با هول  به

 .میاره آره بر-

 شدم.  یو سوار تاکس دمیگرفت و خودش سوار شد. آروم خند یبا عجله رفت و تاکس بعد
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 دوازدهم_پارت#

 ایپر#

 

. دمیکش یقیکردم. چشم هام رو بستم و نفس عم یرو به روم نگاه م یبایو ز کرانیب یایلبخند داشتم به در با

پرنده ها  یرو به روم، صدا یبایز یایجا، در نیپاک ا ی. هواتموم وجودم رو در بر گرفته بود یوصف ناشدن یآرامش

راهول جفت پا  هویبردم که  یدونا پائوال لذت م یتو دنحال خودم بودم و داشتم از بو یبود. تو رینظ یهمه و همه ب

 وسط حال خوبم. دیپر

 من گشنمه. ایپر-

 . با حرص چشم هام رو باز کردم.اومد یازم نم یخون یزد یم چاقو

 !یخورد چیساندو هیاالن -

 ساعت قبل بود. کیتعجب گفت: االن؟  با

دست هم رو  یکه عاشقانه دست تو ییدو رو به رو نگاه کردم؛ به دختر و پسر ها یو به اطراف و آدم ها دمیکش یپوف

من خسه شدم! تو  میکن کاریچ ایزد که دوباره راهول گفت: پر یکردند. لبخند یعاشقانه هاشون رو نثار هم م ایبه در

 ؟یچقدر ساکت

 سمتش برگشتم. به

 حال خودم باشم و خوش بگذرونم؟ یکم تو هی یزار یم-

 یرو برداشتم و شروع کردم به عکس گرفتن. عکس ها نمینگاهش رو ازم گرفت. دورب زونیآو یلب و لوچه  با

 آب حرکت کردم.  یرو یبه مجسمه ها رهیآروم خ یل فاصله گرفتم و با قدم هااز آب در اومد.  از راهو یخوشگل

 . باستیجا ز نیچقدر ا-

 برخورد کردم. یسفت زیزدم که با چ یحواس داشتم قدم م یطور ب همون

 ...یوا-
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 و گفت: حواست کجاست دختر؟ کمرم داغون شد. دیخند راهول

 نیشدم همه جا بود ع یم ونهیپسر د نیداشتم از دست ا یواقع ینداشتم بگم به معنا یزیتعجب نگاهش کردم؛ چ با

قدر  نیجون من ا ایگردنم گذاشت و گفت: پر یروح. از کنارش رد شدم که با عجله به سمتم اومد و دستش رو رو هی

 ره. یحس و حال نباش من حوصله ام سر م یساکت و ب

 .تیبرو دنبال کار و زندگ یفتیگردنم برداشتم و گفتم: خب مجبورت نکردم که دنبال من راه ب یرو از رو دستش

 .دمیبه موهام کش ینگفت. دست یزیزد و چ یلبخند

 و... یندار ینبود تو کار و زندگ ادمیآها -

 حرص ادامه دادم. با

 .یکار یعالف ب هی-

 اخم نگاهم کرد. با

 گذشتم، من... میمن بخاطر تو از کار و زندگ-

 .دمیحرفش پر وسط

 فقط برو تا از دستت راحت شم. ؛یبکن یکار چیالزم نکرده بخاطر من ه-

به موهام  یدست یو با تند دمیکش یآروم از کنارم رد شد. پوف ینگفت و با قدم ها یزینگاهم کرد؛ چ ناراحت

 .دمیکش

 کردم؟  کاریخدا من چ یوا-

 خواستم ناراحتت کنم. یراهول... من نم دیگفتم: ببخش دیشن یکه راهول م یبلند یصدا با

 شد و رفت.  ینگفت و فقط ازم دور شد و بعد سوار تاکس یزیچ

 .دمیکوب میشونیبا کف دست به پ محکم

 دوست باشه... هیو برات  یاون فقط خواست تو تنها نباش ؟یچاره رو چرا رنجوند یپسر ب  ا؟یپر یآزار دار-
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 زمزمه کردم. آروم

 خه رو اعصابم بود.ا-

 بود.  دهیپر یحس همه چ گهیشدم. د یدرب و داغون یرفتم و سوار تاکس ابونیمحکم به سمت خ یقدم ها با

 از مسافرت اومدن ما. نمیخدا ا یا-

و خندون،  طونیناراحت بودم. به صورت اون پسر ش یلی. از رنجوندن راهول خدمیبه گونه هام کش یدست یکالف

 اومد.  یو غم نم یناراحت

 . دمیکش یآه

 زدهمیس_پارت#

 ایپر#

ها که به  یبود. جشن مقدس هند یو از اتاق خارج شدم. امروز جشن هول دمیکش دمیسف یبه لباس ها یدست

 یمیمال شیبودم. آرا دهیبودم رو پوش دهیکه همراه راهول خر ییعشق و رنگ هم معروف بود. لباس ها یجشنواره 

 یشلوغ یهم داشتم ول یخاص جانیه بو خ دمیترس یکم م هیبافته بودم.  راستش  داشتم و موهام رو با ظرافت 

 جشن.  نیا یو مردم و آدم اومدن برا ستیدونستم که چقدر تور یشد. م یاون جشن باعث دلهره ام م

 نیکه ناراحتش کرده بودم عذاب وجدان داشتم و هم ا نیراهول بود؛ هم از ا شیهتل خارج شدم. همه اش فکرم پ از

که  ییشدم و به سمت جا یتنها نباشم. سوار تاکس یجشن و شلوغ یباشه تا تو شمیخواست امروز رو پ یکه دلم م

 قرار بود جشن برقرار بشه رفتم. 

*** 

 غار باز موند. یشدم. دهنم اندازه  ادهیپ نیاز ماش 

 خدا چقدر آدم! یوا-

به تن  یها لباس محل یسر هی. دندیرقص یاز زن و مرد، دختر و پسر دور هم جمع شده بودند و م یزرگب تیجمع

کردم؛  یتنشون بود. همون طور مبهود داشتم نگاه م دیسف یبودند و لباس ها ستیترشون تور شیب یداشتند ول
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که  یرفتم و جام یسمت دکه ا دم و بهیکش یقیکنم. نفس عم کاریدونستم چ یآهنگ کر کننده بود و من نم یصدا

 نگاه کردم. تیو به جمع دمیپر بود از رنگ قرمز، خر

 برم وسط جمع؟ یعنی-

 گفت نرو. ی... عقلم میکشوند ول یو ذوق من رو به سمت جمع م جانیبا ه دلم

شدم  کیو قدم اول و دوم رو برداشتم. قدم سوم رو برداشتم و به جمع نزد دمیکش قیبار پشت سر هم نفس عم چند

و به سمت  دمیکش یخفه ا غی.  جدیو گونه هام مال ینیکف دستش رو داخل جام رنگم گذاشت و به ب یکی هویکه 

 کار رو کرده بود برگشتم.  نیکه ا یشخص

 راهول!-

 چهاردهم_پارت#

 ایپر#

 

 نجا؟یلبخند نگاهم کرد. با تعجب گفتم: راهول... تو.. ا با

 ام؟یب دیو گفت: همه اومدن چرا من نبا دیخند

 انداختم. نییرو پا سرم

 کردم. یرفتار م یاون جور دیمتأسفم راهول نبا روزیمن بخاطر د-

 برد. تیرو دور گردنم حلقه کرد و من رو  به سمت جمع دستش

 .ادیجمع که خجالت اصال بهت نم یتو میبر ایتکرار نشه. حاال ب ی... اشکال نداره ولایپر الیخ یب-

 یکرد؛ گاه یرنگ پرتاب م گهیو بهم د دندیرقص یهمراه آهنگ م تیبه شونه اش زدم.  جمع یو مشت دمیخند آروم

 هی یشده بود. از صدق سر ی. کل لباس ها و صورتم رنگدندیمال یرو به سر و صورت و موهام م شونیرنگ یدست ها

و شلوار  راهنیاز من نداشت. پ یشده بودم. راهول هم دست کم یخال سیمنم خ دندیپاش یها که بهم آب م یسر

. دیمال یم یستیرو به سر و صورت پسر تور شیرنگ یو دست ها دیخند یشده بود. داشت م یو رنگ سیخ دشیسف
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 یشده بود. لبخند یا گهیاز هر وقت د باتریبلند. صورت مهربونش ز یبا صدا د؛یخند یو نگاهش کردم. م ستادمیا

 یبود اون واقعا دوست داشتن ینگاهش کردم. دوست داشتن یتر شیو با دقت ب ردملبم نشست. سرم رو کج ک یرو

 بود.

 و با لبخند نگاهم کرد. ستادیاونم ا دینگاه من رو د یسمتم برگشت و وقت به

 ا؟یپر-

 .دمیبه موهام کش یخودم اومدم و دست به

 خسته شدم.-

دست هاش گرفت و کنار گوشم گفت:  یاومد و دست من رو محکم تو کیو بعد نزد دیردنش کشبه پشت گ یدست

 .ای... دنبالم بایدستم رو ول نکن

شد...  ینثارمون م ییفحش ها یو گاه میزد یتنه م هیبه بق یگاه م؛یشد یرد م ادیز تیجمع نیدست از ب یتو دست

نفس  میاومد رونیکه ب تیجمع نیقفل شده و لبخند هامون مهم بود.  از ب یکدوم مهم نبود و فقط دست ها چیه یول

 .دنیبه خند میبلند شروع کرد ینفس با صدا

 خدا... یوا-

 . به سمتم برگشت.دیخند یم یخبر از همه جا با خوش حال یدستم رو هنوز ول نکرده بود و ب راهول

 ا؟یپر-

 خوش حالش نگاه کردم. یچشم ها به

 بله؟-

 .ستادیر اومد و رو به روم ات کینزد

 ما؟ یخونه  یایشام م یشب برا-

 .دمیکش رونیبه عقب رفتم و دستم رو از دستش ب یقدم

 برگردم هتل. دینه... راهول... من با-
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 صورتم آورد و خودش رو هم قد من کرد. کیزد و سرش رو نزد یجذاب لبخند

 ... خودم هواتو دارم.ایلطفا پر ،یداده، دوست دارم تو هم باش بیترت یمهمون هیو مامانم  هیامشب جشن هول-

 صورتم رو کنار زد. یجلو یموها شینگاهش کردم. با دست رنگ رهیخ رهینگفتم و فقط خ یزیچ

 .ایلطفا پر-

 کیلب هاش جا خوش کرد. سرس رو نزد یرو یشده فقط تونستم سرم رو نامفهوم تکون بدم. لبخند بزرگ مسخ

 . نفسم رفت و گر گرفتم؛ مات نگاهش کردم.  ازم فاصله گرفت. دیآورد و گونه ام رو بوس

 ...ریدوش بگ هیرسونمت هتل.  یم-

 زد و ادامه داد. یچشمک

 ما. یخونه  میدنبالت بر امیو به خودت برس بعد م-

 دهیت، منم که دنبالش کشرف یو دستم رو گرفت و با دو به سمت تاکس دیهم فقط سرم رو تکون دادم که خند باز

 .جیخلسه بودم؛ مات و گ یبودم... انگار که تو یجور هیشدم اما... اما  یم

 پانزدهم_پارت#

 ایپر#

راهول و خنده هاش،  شیمهربونش بود؛ پ یراهول و چشم ها شی. فکرم پگهید یجا هیفکرم  یدوش بودم ول ریز 

 نیبه جونم افتاده بود که ا یدرد هیکنم.  یم کاریدونستم اصال دارم چ یبودم با خودم؛ نم ریراهول و بوسه اش... درگ

خواستم به زبون  یدونستم و نم یم دی... شادی! شایدونستم چه درد ینم یکردم ول یقدر داشتم به راهول فکر م

 .ارمشیب

دوخته بودم  رانیا یکه تو ییاومدم. موهام رو خشک کردم و لباس ها رونیو از حموم ب دمیچیرو دور خودم پ حوله

 هیلباس حاش نییرنگ رو به تنم کردم. ساده بود و فقط پا یکربن  داریو چور ضیآوردم. شلوار قم رونیرو از چمدون ب

 یاومد. تو یبود و بهم م بایوجود داشت؛  ز ییطال ی هیاشاز اون ح یباال تنه اش هم کم یداشت، رو یرنگ ییطال ی

 به خودم کردم. ینگاه نهیآ

 شون؟یمهمون رمیمن واقعا چرا به راهول گفتم که م-
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 یهند یجشنشون شرکت کنم؛ چون جشن ها یخواست تو یدلمم م یلیخ یبودم و استرس داشتم ول مونیپش

تازه  یها زیگذره و چ یکه اون جا بهم خوش م نیو با فکر ا دمیکش یقیشد. نفس عم یو باشکوه برگزار م بایز یلیخ

 قانع و استرس رو از خودم دور کردم. خودم رو  نمیب یم یا

 یبلند کربن یبه دستم انداختم و گوشواره ها یفیکردم. دستبند ساده و ظر یمیمال شیرو صاف کردم و آرا موهام

 زدم. ی. لبخندگوشم انداختم یرنگم رو تو

 شدم. یعال-

 .دمیخند

 هم دارم.  یچه اعتماد به نفس-

و   دمیپاشنه بلندم رو پوش یگذاشتم؛ کفش ها فیپول داخل ک یو مقدار یرو برداشتم و گوش میمجلس دیسف فیک

 دیکم کم نا ام گهیاومد. د یدونم چرا نم ینم یبودم و منتظر راهول بودم ول ستادهیهتل ا رونیاز اتاق خارج شدم.  ب

 زدم. یشدم و لبخند کم رنگ

 رفته. ادشیحتما -

. با دقت ستادمیاسمم ا دنیاستم برگردم داخل هتل که با شنوجودم رو پر کرد. عقب گرد کردم و خو یبیعج غم

و نفس نفس  ستادی. رو به روم الب هام نشست یرو ی. لبخند بزرگادیراهول با دو داره به سمتم م دمینگاه کردم که د

 زنان به صورتم نگاه کرد.

 ...ایاوه پر-

 .دیکش قیتا نفس عم چند

 .دیتا االن کار هام طول کش دیببخش-

 چشم هاش نگاه کردم. به

 نداره راهول. یاشکال-

 زد و بازوش رو جلو آورد. یلبخند
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 .میبر ایب-

و دستم رو دور بازوش حلقه کردم. راهول نگاهش به رو به رو بود، از فرصت استفاده کردم و به لباس هاش  دمیخند

 ییبایال مدل زده بود و لبخند زاومد؛ موهاش رو به سمت با یبهش م یلیبود. خ دهیپوش یدیسف ینگاه کردم. لونگ

 کردم.  ارشنث یدلم جذاب یلب هاش بود. لبخندم پررنگ تر شد و تو یرو

 . میخونشون شد یشدم و راه یراهول سوار تاکس همراه

 

 

 شانزدهم_پارت#

 ایپر#

 

به  یدون ی. راهول کنار گوشم گفت: آروم باش، ممیشد ادهیرنگ پ دیسف یگچ یبزرگ با نما یخونه  هی یبه رو رو

که چقدر همه خوب و  ینیب یم یجمع باش یکم تو هیبشناسنت و  یبعدا وقت یکنند ول یکم تعجب م هیهرحال 

 مهربونن.

 یدر خونه همه اش گل ها یتا پله ها اطیدر ح یسرم رو تکون دادم.  از جلو دنیفهم یزدم و به معن یلبخند

بود.  یگذاشته بود؛ کل خونه چراغون یا سهیر یها و گل هاخونه المپ  یها وارهید یشده بود؛ رو ختهیرنگارنگ ر

به تن داشتند و در حال  بایو ز یکه لباس محل ییپر بود از مهمون، مهمون ها اطی.  حبایو ز ریفوق العاده چشم گ

ذت کردم. غرق ل یرفتم و به اطراف نگاه م یکنار راهول که خنده به لب داشت راه م یو رقص بودند.  به آروم یشاد

و وارد خونه شدم. خونه  دمیکش یقیبود.  نفس عم یهند یها یجشن و عروس دنیاز آرزو هام د یکیشده بودم؛ 

بود؛ مثل  یقشنگ یسوزن انداختن نبود؛ پر بود از مهمون. خونه  یبزرگ بود. سالن بزرگ جا ندازها یدوبلکس و ب

با  ییشد. ستون ها یباال وصل م یبه طبقه  یچیمارپ یسالن بزرگ و با پله ها هیفقط  نییپا یموند. طبقه یکاخ ها م

اشخاص بزرگ و مکان  یو قاب عکس ها دش یم دهیخونه د یگل گوشه ها یسالن بود و گلدان ها یتو بایاشکال ز

کردم.  ینگاه مها به همه جا  دیبد دیلب هام جا خوش کرده بود و مثل ند یوصل بود. لبخند رو واریبه د بایز یها

 پدر و مادرم هستند.  نیراهول کنار گوشم گفت: ا
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به  یجو گندم یقد بلند و چهارشونه با موها یچاق، همراه مرد یقد بلند و کم یرو به روم نگاه کردم که زن به

مهربون دست هاش رو دو  یلی. مادر راهول خدمیبه لباس هام کش یو دست ستادمیاومدند. راست ا یسمتمون م

 .دنتیرو کرده بود؛ خوش حالم از د فتیتعر یلیراهول خ زم،یعز یخوش اومد یلیطرف صورتم گذاشت و گفت: خ

 زدم. یخجالت لبخند با

 طور. نیسالم، ممنونم. منم هم -

رش رفته کرد. صورت راهول به پد یو مهربون بود. بهم خوش آمد گفت و ابراز خوش حال یهم دوست داشتن پدرش

 بود؛ همون قدر جذاب، همون قدر مهربون. 

تر مهمون ها بخصوص  شیبه اطراف کردم. ب یسر سر یکرد. نشستم و نگاه تیهدا یمن رو به سمت صندل راهول

 انداختم. نییو با خجالت سرم رو پا دمیبه موهام کش یشده بودند. دست رهیزن ها به من خ

 خدا... یوا-

 نده خب. تیکس اهم چیبه ه کنارم نشست و گفت: راهول

 .ایپر یشد بایز یلیشده بود گفت: خ رهیکردم و لبخند زدم، همون طور که بهم خ نگاهش

 .دمیخند آروم

 .یاومد بگ ادتی ،یمرس-

 .دیبه پشت گردنش کش یدست

 .بایز یایببخش هول بودم و حواسم نبود پر-

 کردم. یشال دور گردنم باز یلبه با

 ممنونم.-

 دستم گذاشت. یرو رو دستش

 با اومدنت. یخوش حالم کرد یلیخ-
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 دندون بردم. ریرو ز نمییپا لب

 ممنون، منم خوش حالم که اومدم راهول.-

 کنه. یم کاریراهولت چ نیو کنار گوشم گفت: حاال بب دیخند

 من مات بودم. ی، ولجاش بلند شد و به وسط سالن رفت از

 راهولم!...-

 هفدهم_پارت#

 ایپر#

 

بود و با لبخند من رو نگاه  ستادهیاز دختر و پسر ها ا یسرم رو بلند کردم و به راهول نگاه کردم. وسط جمع یجیگ با

 ی... آره اون داشت مدنیآهنگ راهول همراه دختر و پسر ها شروع کرد به رقص یکرد. با بلند شدن صدا یم

 یکردم رقص ها یفک م شهیبودم و هم یهند ص... منظم و هماهنگ. من عاشق رقبایز یلیو خ ی. محل..دیرقص

 یرو م یهند دنیخودم رقص ی. حاال داشتم زنده و رو به روهاست اما حاال.. لمیفقط متعلق به ف بایهماهنگ و ز

 . دمید

 محشره! نیمن ا یخدا یوا-

حو بودم... زد و من اما م یم یکرد و چشمک یبه من م ینگاه یبود؛ گاه دنیخنده به لب و جذاب در حال رقص راهول

 ... نیدلنش یجذاب... اون لبخند ها ی... اون چهره بایمحو اون رقص ز

چشم هام بود، فقط و فقط راهول بود.  یکه جلو یزیچشم هام رو بستم. تنها چ یو لحظه ا دمیکش یقیعم نفس

. با هول دیبلند بشم. راهول من رو دنبال خودش به سمت جمع کش یصندل یشد و باعث شد که از رو دهیدستم کش

 .ستمیولم کن... من رقص بلد ن ؟یکن یم کاریراهول چ یگفتم: وا

صورتم  ی. موهام رو از روستادمیزدم و رو به روش ا یبود چرخ ییهوی. منم چون ستادیرو نداد و وسط جمع ا جوابم

 .دیکنار زد و خند

 نه؟ یستیرقص بلد ن-
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 تند سرم رو تکون دادم. تند

 . ولم کن بزار برم.هیارچه ک نیا ستم،ینه بلد ن-

شونه اش گذاشت و دست  یپخش شد. دستم رو باال آورد و رو یمیتر اومد. آهنگ عوض شد و آهنگ مال کینزد

 خودش رو هم پشت کمرم گذاشت.

 پس همراهم باش. یمطنئنن تانگو بلد-

بر ما جمع شدند و  هم دور و گهیدست زدن جمع بلند شد و چند تا دختر و پسر د یمخالفت کنم که صدا خواستم

. راهول آروم و با ظرافت و البته دنینگاه همه شروع کردم به رقص یجلو ی. مجبوردنیشروع کردند به تانگو رقص

 به رقصه دو نفره عالقه نداشتم.  ادیراستش ز نم؛نک یزیکردم که مثل اون برقصم و آبرو ر ی. منم سعدیرقص یم بایز

نشستم. نگاهم به راهول افتاد که با لبخند به سمت زن و  یصندل یآهنگ قطع شد و من با خجالت رو یاز کم بعد

برد و با همه مهربون بود؛  یجمع رفت و شروع کرد به بگو و بخند. بچه ها رو به سمت جمع رقص م یتو ریپ یمرد ها

رو فرستاد وسط و خودش هم کنارشون شروع مامان و باباش رفت و اون ها  شیکرد. پ یرفتار م ییبا همه با خوش رو

 لبم نشست. یرو ی.  لبخنددنیکرد به رقص

 مهربونه.  یادیفقط ز ستین شیریپس س-

 نفس زنان کنار من نشست و گفت: چطور بود؟  نفس

 .دمیخند

 .یرقص یخوب م یلی... تو خیعال-

 .دیبه موهاش کش یدست

 و خوندن کار ماست. یرقص، شاد-

 .رو تکون دادم سرم

 خوبه. یلیخ نیاره و ا-

 چشم هام نگاه کرد. به
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 .ایپر یدیخوب رقص یلیتو هم خ-

 .رو پشت گوشم انداختم موهام

 ممنونم.-

 .دمیفکر بود. آروم پرس یانگار تو یکرد ول یو سکوت کرد. نگاهش کردم داشت به جمع نگاه م دیکش یآه

 شده راهول؟ یزیچ-

 و پر از حس. قیکرد؛ عم نگاهم

 ...یاتفاق هیشده...  یزیچ هیاره انگار -

 اومدن مادرش حرفش قطع شد. با

 شام مادر. دیایب ایراهول همراه پر-

 از جاش بلند شد و دست من رو هم گرفت. راهول

 .ایپر میبر ایب-

د بو نیکه جالب بود ا یزیگرفت و چ یاجاره هم نم یگرفت خنده ام گرفت؛ حت یکه فرت و فرت دستم رو م نیا از

 مردونه اش رو دوست داشتم.  یدست ها یگرما ییجورا هیشدم و  یکه من ناراحت نم

فکر بود و  ی.  راهول ساکت و تومیسکوت غذامون رو خورد یو تو میو کنار هم نشست میدیخودمون غذا کش یبرا

  «ایگم پر یم یروز هی»رو بگه فقط گفت  لشیهر چقدر اصرار کردم دل

بهم خوش گذشت؛  یلیخ یلیجمع خ یراهول و خانواده اش و تو شیو خنده گذشت. پ یها به رقص و شاد ساعت

حواسش بهم بود؛  یلی. راهول خدمیخند یگذره و از ته دل م یبعد از مدت ها احساس کردم که داره بهم خوش م

 یتو ینیریکرد باعث به وجود اومدن حس ش یکه بخاطرم م یینسبت بهم و کار ها شیپوست ریز یها یمهربون

 ترسوند. یمن رو م نیریحس ش نیوجودم شده بود و ا
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 یرو یمن رو به هتل رسوند.  وارد اتاقم شدم؛ در طول انجام کار هام لبخند یشب راهول با وجود خستگ یها آخر

و با فکر امشب و راهول  دمیتخت دراز کش یلب هام رو نداشت. رو یوجه قصد پاک شدن از رو چیبود و به ه لب هام

 فرو رفتم.  ینیریکم کم چشم هام گرم شد و به خواب ش

 

 هجدهم_پارت#

 ایپر#

 یرفتم و رو به رو رونیسرم مرتب کردم و از اتاق خارج شدم.  از هتل ب یدارم رو رو نینگ یعجله کاله کپ مشک با

 .ستادمیراهول ا

 کردم. رید دیسالم راهول، ببخش-

 رو گرفت.زد و دستم  یلبخند

 .میبر اری... بایاشکال نداره پر-

قول داده  یدونستم که راهول قراره من رو کجا ببره ول ینم م؛یو راه افتاد میبرد، سوار شد یرو به سمت تاکس من

نگفتم تا  یزیچ یتعجب کردم ول م؛یشهر گذشت یببره.  از بازار ها و شلوغ یدنیخوب و د یجا هیبود که من رو به 

 .شدم یتر م ننگرا میرفت یدور تر م ی. هر چمیکه از شهر خارج شد نیا

 م؟یر یم میکجا دار-

 و مهربون به چشم هام نگاه کرد. نانیبا اطم راهول

 خوب. یجا هی-

 باال انداختم. یا شونه

 شهر؟ رونیب-

 ی شهیز شگفت پس ساکت شدم و نگران ا ینم یزینگفتم مطمئنن چ یزیآره تکون داد. چ یرو به معن سرش

تر به جنگل شباهت داشت، اطراف جنگل پر بود از  شیب میرفت یم میکه داشت ییشدم. جا رهیخ رونیبه ب نیماش
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. راهول دمیکش یم قیعم یها سهم قفل کردم و نف یتر شد؛ دست هام رو تو شیدرخت ها و بوته ها.  استرسم ب

 .دیخند

 .اینترس پر-

 نی. راهول دستم رو گرفت. از ماشمیشد ادهیپ نیرو حساب کرد و ما از ماش یادینگه داشت. راهول پول ز نیماش

 دهیاز درخت ها و بوته ها د ی. دو رو اطراف انبوهمیقطار بود راه افتاد لیکه ر یجاده ا یو به سمت کناره میدور شد

آب  یصدا نی. آره اردگوش هام رو نوازش ک ییبود. صدا هدر هیشب نشییموند و پا یمثل کوه م ییجورا هیشد.  یم

 لب زمزمه کردم. ریشد. ز یپرتاب م نییبه پا یانگار که از بلند یبیمه ی... با سرعت و با صدایبود ول

 آبشار؟-

 کینزد یبه پل میکرد. من هم نگاهم رو به رو به رو دادم. داشت یتعجب به راهول نگاه کردم که به رو به روش نگاه م با

 . میشد یم

 دنی. با دمیستادیپل ا یاون هم امتداد داشت. راهول به سرعت قدم هاش افزود و ما رو یقطار تا رو لیکه ر یپل

 رو به روم دهنم باز موند. یمنظره 

 آبشار دودساگار!-

 نوزدهم_پارت#

 ایپر#

 

ف رو مه و اومد تموم اطرا یم نییپا یکه با سرعت از بلند یآب لیرو به روم شده بودم. به دل یو مبهوت منظره  مات

پل به  یتر رفتم و از رو کیاومد. با عجله نزد یسر و صورتمون فرود م یآب رو یدود در بر گرفته بود؛ قطره ها

پل بودند و  یها هم مثل ما رو یسر هیکردند و  یو شنا م ودندآب ب یدره تو نییاز مردم پا یارینگاه کردم. بس نییپا

 زدند.  یم دیاز باال همه جا رو د

کردم و همه جا رو از نظر  یخود کرده بود؛ با ذوق همه جا رو نگاه م یاون جا من رو از خود ب یو هوا میمال مینس اون

برده بودم تا  ادیبردم. به کل راهول رو از  یگرفتم و لذت م یاون جا عکس م یها ییبایگذروندم. از تک تک ز یم

 !یبرد ادین رو به کل از ... مدش میو کنار گوشم گفت: حسود ستادیکه کنارم ا یوقت
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 و نگاهش کردم. دمیخند

 .ی... مرسیست مرسجا فوق العاده  نیا د،یراهول ببخش یوا-

قطار به  یکردم که با صدا یآورد. همون طور نگاهش م نییقطار پا لیر یزد و دستم رو گرفت و من رو از رو یلبخند

قطار  یشد.  با لبخند گشاد ید شد؛ حاال مگه تموم ماز کنارمون ر یبیمه یپشت سر برگشتم؛ قطار با سرعت و صدا

دادند و منم  یدست تکون م اشونیکردم؛ بعض ینگاه م ندآورده بود رونیکه سرشون رو از داخل پنجره ها ب یو مردم

 کردم مثل بچه ها. یدادم و بپر بپر م یبراشون دست تکون م

 دستم رو دور بازوش حلقه کرد. راهول

 .مینیرو هم بب نییپا میبر ایب-

 رو دور بازوش محکم ترحلقه کردم. دستم

 .میبر-

دره  نییکه به پا یتا وقت میو خم گذشت چیپر پ یو از جنگل و جاده ها میپل رد شد یو همراه هم از رو دیخند راهول

تند. من گرف یکرد و عکس م یم یداشتند آب باز ایاز زن و مرد ها داخل آب بودند  یاری.  بسمیدیو رود خونه رس

به  یآب لرز ینشستم و پاهام رو داخل آب بردم. از سرد یسنگ یشلوارم رو باال دادم و رو یپاچه ها  یهم با شاد

داد. راهول هم کنارم نشست. چند تا پسر رو به  یآب روحم رو جال م یشد و خنک یعاد یبعد از کم یتنم نشست ول

خم  یشل بود وقت قهیبلوزم بزرگ و  ی قهیکردند. خم شدم و دستم رو داخل آب بردم.  یم یما با هم آب باز یرو

 ی قهیکه  دست راهول  نیندادم و اصال حواسم به جلو رو نبود تا ا تیشد راستش خودم اهم داریو ندارم پد دارشدم 

 لباسم رو باال داد و آروم کنار گوشم گفت: خم نشو.

از اون پسر ها  یکیگاهش به رو به رو بود؛ رد نگاهش رو دنبال کردم؛ چشمم به با تعجب نگاهش کردم که ن یکم

 کرد. ینگاه م یافتاد که من رو با لبخند چندش

 .یوا-

 کرد. یاخم راهول

 .میبر ایب-
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شروع کردم به راه رفتن؛ هر بار  زیو ل سیخ یسنگ ها یجام بلند شدم و راهول دستم رو گرفت و من از رو از

 . فتمیداد که ب ینم یگرفت و اجازه  یدست راهول محکم من رو م یول فتمیه ببود ک کینزد

و کنار جاده  میباالخره خسته شد یباز ونهیگشت و گذار و عکس و د یخنده؛ بعد از کل یو شوخ یآب باز یاز کل بعد

 .میبه هم نشست هیپشت به هم و تک

 بهم خوش گذشت. یلیراهول... خ یمرس-

 صورتش و لب هاشش در بر گرفته. یتونستم بفهمم لبخند جذاب یم یکه پشتش به من بود ول نیا با

 که خوشت اومد. ایخوش حالم پر-

هم  ی. با خنده رو به رومیبه زود خودمون رو جا داد ادیز تیاون جمع ونیو م میاومدن اتوبوس با عجله سوار شد با

 یو نم میبه هم بود رهیما همون طور خ ینم چقدر گذشته بود ولدو ینم م؛یشد رهیهم خ یچشم ها یو تو میستادیا

 .  ما چمون شده بود؟ میچشم بردار گهیاز هم د میتونست

که  یکوچک ینم دا م رو از راهول گرفتم و به پسر بچه  یبه پهلوم به خودم اومدم و چشم ها یبرخورد دست خانم با

 نیا ه؟یچ بیغر بیعج یحس ها نیبشه؟ ا یمن، قراره چ یاوه... خدا»شدم.  رهیبغل مامانش خوابش برده بود، خ

 «زنه؟ یقدر نامنظم م نیقلب من چرا ا

 . میو سکوت کرد میکدوم بهم نگاه نکرد چیبه هتل ه دنیتا رس گهید

 

 ستمیب_پارت#

 راهول#

 

 لبم نشست. یرو یپوشش نگاه کردم. لبخند دیو عروس سف کیاومدم و از پنجره به آسمون تار نییتخت پا یرو از

 .بود بایماه ز نیهم مثل هم ایپر-

 اتوبوس.  یتو باشیو ز رهیخ  یلبخندم پررنگ تر شد؛ نگاه ها و خنده هاش افتادم.امروز  ادی
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 داشته باشه؟ یممکنه... ممکنه اون هم به من احساس یعنی-

 دادم. مینیبه ب ینیپنجره فاصله گرفتم. نگاهم به اتاقم افتاد؛ چ از

 بازار شامه. نیع-

رفتم. با  نییپا یچیمارپ یحال و حوصله از پله ها یبه لباس هام زدم و از اتاق خارج شدم.  ب یو لگد دمیکش یپوف

 زدم. یپله ها لبخند نییمامان پا دنید

 ؟یدیمامان نخواب-

 و به چشم هام نگاه کرد. دهینوازش گونه به نرده کش یدست

 ؟ییایپرتو دلتنگ -

 .دیگرد نگاهش کردم. خند یچشم ها با

 ؟یپس چرا دلتنگش ،یده. تو که امروز رو با اون بود یخبر م یحال و روزت از همه چ-

 .دمیبه موهام کش یدست

 مامان. ستیدونم، دست خودم ن ینم-

 رو گرفت. بازوم

 .نشیپس برو بب-

 .دمیموهاش رو بوس یرو

 آخه؟ لیبه چه دل-

 یدهل میر یپس فردا م د؛یخر دینره. با هم بر ییفکر کرد و گفت: خب... خب برو بهش بگو فردا جا یکم مامان

 دختر عمت. یعروس

 به مامان نگاه کردم. یخوش حال با

 مامان؟ یجد-
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 .دمیخندون سرش رو تکون داد. گونه اش رو بوس مامان

 هم دعوتش کنم؟ یعروس یشه برا یم-

 . دیبه سرم کش یدست مامان

 اره مادر برو.-

 .یمامان... مرس یگفتم: مرس یذوق و شاد با

بابا شدم و تمام سرعت به سمت  نی. سوار ماشفتمیبود از پله ها ب کیهول و دو از خونه خارج شدم، چند بار نزد با

 لب زمزمه کردم. ریپرواز کردم. آروم ز ایهتل و پر

 ؟یاریدووم ب یخوا یچطور م رانیبرگشت ا یپس وقت-

 یبا اون چشم ها ایپر دنیشد رو پس زد و فقط و فقط به د یم میکه باعث ناراحت ییو فکر ها دمیکش یقیعم نفس

 و دلربا فکر کردم. یمشک

 

 

 کمیوستیب_پارت#

 ایپر#

 

 کردم. یرو به روم نگاه م ی ونهیگرد داشتم به د یچشم ها با

 ؟یکن یم کاریجا چ نیا یراهول! نصفه شب-

 بد اخالق نباش دلم برات تنگ شده بود. ایو گفت: پر دیخند

 صورتم کنار زدم. یدندونم بردم و موهام رو از رو ریرو ز نمییپا لبم

 .میدید یرو م گهی. فقط فردا که باز هم دباشه خب..-
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 تاب به صورتم نگاه کرد. یب یتر اومد و با چشم ها کینزد

 من االن دلم برات تنگ شده بود.-

 .صداش بود، غنج رفت یاز اون همه احساس که تو دلم

 داخل هتل؟ میباشه، بر-

 زد. لبخند

 یخودت برام لباس انتخاب کن پس فردا عروس ی قهیبه سل د،یخر میبر اینه... فقط خواستم بگم فردا با من ب-

 دعوتم.

 ذوق نگاهش کردم. با

 ؟یجد-

 آره تکون داد. یرو به معن سرش

 .یدهل یایاز تو هم دعوت کرده که باهامون ب .. تازه ماماناره.-

 اصال. امیهول گفتم: نه... نه... من نم با

 کرد. یاخم

 چرا؟-

 کردم. یرنگم باز یبلوز مشک یانداختم و با لبه  نییباال انداختم؛ سرم رو پا یا شونه

 شم زشته. یشناسمشون، مزاحمشون م یمن که نم-

 .دیخند راهول

 یکه عروس یدونم دوست دار یدختر عمم. م یعروس یدهل میر یما با هم م ه؟یزشت چ ا؟یپر هیحرف ها چ نیا-

 .ینیهامون رو بب

 زدم. یکم رنگ لبخند
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 ...یاره، ول-

 دستش گرفت. یرو تو دستم

 .میندار یول گهید-

 گفتم: باشه حاال تا پس فردا. آروم

 به عقب رفت. یقدم

 شه. یخب حاال برو داخل، سردت م-

 مهربونش کردم. یبه چشم ها ینگاه

 رم. یتو برو منم م-

 زد. یلبخند

 رم. یتو اول برو بعد من م-

 خداحافظ. ر،یو گفتم: باشه... پس تا فردا... شب خ دمیخند

 گفت: شب خوش، مواظب خودت باش خداحافظ. بایرو کج کرد و با همون لبخند ز سرش

شدم. تا وارد شدن به اتاقم اون لبخند که قصد پاک شدن  نگاهش کردم و بعد پشتم رو بهش کردم و وارد هتل یکم

 لب هام موند.  یرو نداشت رو

 ست. ونهیپسر د نیخدا ا یوا-

 گونه ام گذاشتم. یدستم رو رو کف

 کنه؟ یم کاریداره باهام چ-

شده بود؛ پر از...  نیریش یدلم جا کرده بود، وجودم پر از حس ها یبالش گذاشتم. راهول خودش رو تو یرو رو سرم

 پر از...

 عشق...  عشق به راهول.-
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 .دیچک یهم گذاشتم. قطره اشک یهام رو رو پلک

 کنه. شهیوجودت ر یتو نیتر از ا شی... نزار بایعشق ممنوعه ست پر هی نیا-

شم. غرق ن الیفکر و خ یتو نیتر از ا شیهم گذاشتم تا خواب من رو با خودشش ببره و ب یهام رو محکم رو چشم

 خدا رو شکر چون خسته بودم زود خوابم برد. 

 

 دوموستیب_پارت#

 ایپر#

  

 شیبستم و آرا یموهام رو دم اسب دم؛یپوش یمشک نیشده ام رو همراه با ج یهفت سنگ دوز قهیکرم رنگ  بلوز

.  با بود ستادهیبه ستون کنار در ا هیهتل تک رونیرو برداشتم و از اتاق خارج شدم. راهول ب فمیکردم. ک یمیمال

 لبخند به سمتش رفتم.

 سالم.-

 نگاهم کرد. ینیریصدام به خودش اومد و با لبخند ش با

 ؟یخوب ایسالم پر-

 .ایپر یشد شهیتر از هم بایآورد و آروم گفت: ز کیگفتم که سرش رو نزد یممنون

 یکردم.  راهول دستم رو گرفت و من رو به سمت تاکس یزدم و تشکر یام حبس شد؛ به زور لبخند نهیس یتو نفس

 برد.

 .میش یم یدهل یبعد از ظهر راه ا،یپر میهامون رو بکن دیبازار و خر میبر ایب-

 د؟یر یبعد از ظهر م یعنی ؟یتعجب گفتم: جد با

 رو دور شونه ام حلقه کرد. دستش
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 .یای... تو هم ممیر یم-

 .نیداد و من رو به زور چپوند تو ماشمخالفت کنم که راهول اجازه ن خواستم

 .ونهید-

 نگفت.  یزیو چ دیخند

شد اما راهول سخت  یم دهیمغازه ها د یتو بایلباس ز ی. کلمیرفت دیو به سمت مراکز خر میشد ادهیپ نیاز ماش 

که  ی. لباسمیشد یبخره. وارد مغازه ا یزیتونست چ یباز دو دل بود نم یدادم ول یم یمنم نظر ی. گاهپسند بود

و « لباس بنگاال نام دارد. نیا» طرح دار بود  اشو پارچه   یآخوند قهیکه  دیکت سف هیو  یشلوار مشک هیشامل 

 بود، چشمم رو گرفت.  بایساده و ز اریبس

 راهول؟-

 سمتم برگشت. به

 جانم؟-

 .دیبه بازوم کش یرفت. راهول دست ادمیحرفم  یعنیساکت شدم؛  یرفت و کم یلیو یلیجانم گفتنش دلم ق از

 ؟یخوب ایپر-

 زدم. یا مهینصف ن لبخند

 .. راهول اون لباس چطوره؟اره.-

 زد. یبا انگشت اشاره به لباس اشاره کردم. لبخند و

 کنم.  یپروش م-

وق العاده . فدمیتنش د ی. راهول لباس رو امتحان کرد و من اون رو توارهیلباس رو براش ب زیدار گفت که سا مغازه

.  راهول با میاومد رونیو از مغازه ب میدیبود.  باالخره لباس راهول رو خر یاومد، خودش هم راض یبهش م یلیبود؛ خ

 لبخند نگاهم کرد.

 .ایخب نوبت لباس تو هستش پر-



 یپسر هند هیعشق 

58 
 

 هول گفتم: نه راهول، من لباس همراه خودم آوردم. با

همون بود  یکی. دوخته بودم؛ االن همراهم دارمشون یدو تا دست لباس هند رانیتعجب نگاهم کرد که گفتم: من ا با

 پوشم. یفردا م یعروس یهم برا یکیو  دمیپوش یجشن هول یشما برا یکه خونه 

 من... ایپر یگفت: ول راهول

 .دمیحرفش پر وسط

 چون من لباس همراهم دارم. ستینه راهول واقعا الزم ن-

 تر رفتم. کینگفت. نزد یزیزد و چ یلبخند راهول

 راهول لطفا ناراحت نباش.-

 کرد؛ کل صورتم رو از نظر گذروند. نگاهم

 تونه از دست تو ناراحت باشه و به تو اخم کنه. یآدم مگه م-

 یزد و به حال من توجه یپروا حرف هاش رو م یدونستم گونه هام از خجالت سرخ شده. راهول ب یگرفتم؛ م گر

و به سمت  میاومد رونیب دی. از مرکز خردیت و من رو که خشکم زده بود؛ دنبال خودش کشنداشت.  دستم رو گرف

 . میبود رفت یکیکه اون نزد یرستوران

 . مینشست یا شهیگرد ش زیبود. پشت م یمدرن رستوران

 ا؟یپر یخور یم یچ-

 باال انداختم. یا شونه

 دونم. یجا نم نیا یاز غذا ها یزیچ ادیدونم راهول، من ز یراستش نم-

 زد. یلبخند

 رو با لبخند جواب دادم. ی. لبخندمید یسفارش م یعال یغذا هیخوبه پس به انتخاب من  یلیخ-

 .هیعال-
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و  کیاومدم. واقعا رستوران ش رونیرو تازه کردم و ب شمیآرا یرفتم و دست هام رو شستم، کم ییسمت دست شو به

 که راهول سفارش داده بود یینو و با کالس استفاده شده بود.  غذا لیبود؛  همه جاش تازه ساخت و از وسا یزیتم

افتاد. من  یدهنت آب م دنشیداشت و با د یالعاده ا وقف ی؛ رنگ و بونام داشت و  واقعا خوشمزه بود یتندور کنیچ

 با خوردن غذا به انتخاب راهول احسنت گفتم. 

بعد از ظهر و رفتن به  یزم خواست که خودم رو آماده کنم برااز خوردن نهار، راهول من رو به هتل رسوند و ا بعد

 ،یآوردم. دو دست لباس راحت رونیکه همراهم بود رو از چمدونم ب یبزرگ فی.  با عجله وارد اتاق شدم و کیدهل

دوخته  رانیکه ا یرنگ یسرمه  یچمدونم لباس هند یگذاشتم. از تو فیرو داخل ک یضرور لیو وسا شمیآرا لیوسا

تنه  نییبود؛ کلوش دامن پا دهیتنه اش به هم چسب نییبود. باال تنه و پا ییبایز یلیآوردم؛ لباس خ رونیبودم رو ب

دامن، باال تنه  یدامن، چاک ها ی هیحاش یکرم رنگ  یگل ها  «ند،یگو یم یلباس لهنگا چول نیبه ا»بود.  ادیز یلیخ

و  دهیپوش یلیلباس خ ی هینافم لخت بود و بق یاز رو یکم هی داد؛ فقط یم لیرو تشک نیآست یو سر دست ها

»   یعاشقش شده بودم.  لباس رو همراه با چونر ومدیبهم م یلیخونه امتحانش کرده بودم؛ خ یمناسب بود.  تو

حوله رو برداشتم  گذاشتم و فیک یتو تبمر«  ذارند. یسر م ایشونه  یرو یهند یهمراه لباس ها یهمون شال بزرگ

 و به سمت حمام پرواز کردم. 

 

 

 سوموستیب_پارت#

 ایپر#

که چقدر  یو گفت: وا دیکش یپوف د؛یکش رونیب تیجمع ی. راهول دستم رو گرفت و من رو از تومیشد دایاز قطار پ   

 جا شلوغه.  نیا

 و به من نگاه کرد. دیخند

 ا؟یتو حالت خوبه پر-

 بابا و مامانت دستم رو ول کن، زشته. یگفتم: آره راهول من خوبم، جلو تکون دادم و یسر

 زد و دستش رو دور شونه ام حلقه کرد. ییدندونما لبخند
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 .میبر ایزشت منم ب-

به  می. داشتمیاومد رونیقطار ب ستگاهیکه از ا یتا وقت میو همراه راهول پشت سر پدر و مادرش راه افتاد دمیخند

 اومده دنبالمون. نیماش نی. کنار گوش راهول گفتم: امیرفت یم یدیمدل جد یمایماکس نیسمت ماش

 کرد. یاخم

 اره پسر عمومه.-

دستش رو جلو آورد و با  دیکرد و به من که رس یشد، با همه احوال پرس دایپ نیاز ماش یپیگفتم. پسر خوشت یآهان

 شد. رهیبه چشم هام خ یعسل یاون چشم ها

 خانم. دیخوش اومد-

خانم، از دوستانه  ایباهاش دست بدم که راهول دستش رو داخل دست اون پسر گذاشت و گفت: پر ستمخوا

 ست.بنده

 رو به راهول زد. یلبخند زورک پسر

 . شونییباشه خوش حالم از اشنا-

کردم که  یسع یحرف ها رو بزنه. خندم گرفته بود ول نیجرأت نداشت که به سمت خودم برگرده و رو به خودم ا انگار

رو از  فیرو محکم گرفتم که راهول با لبخند ک فمیک یاکتفا کردم. دسته  ینباشم و نخندم و فقط به لبخند هیضا

 بزار. نیماش یرو تو خانم ایپر فیک ایب یکیدستم گرفت و با اخم رو به پسر گفت: و

 ؟یقدر لج نیپسر ا نیبه راهول کرد. با خنده کنار گوش راهول گفتم: چرا با ا یبا غضب نگاه یکیو

 ازش. ادیشد و آروم گفت: خوشم نم رهیچشم هام خ به

 شه؟ یم تیفکر گفتم: چون خوشگله؟ حسود یو ب هوی

 بازوم رو محکم گرفت. راهول

 چشم چرون و دختر بازه. یلی... اون خایپر یریو باهاش گرم بگ یبش کیبهش نزد نمینب-



 یپسر هند هیعشق 

61 
 

لبم جا خوش کرد؛ چقدر  یرو یلبخند«  شد؟ ناراحت شد؟ یچ یوا»رفت و سوار شد.  نیبا حرص به سمت ماش بعد

رفتم و سوار شدم.  نیبود.  آروم به سمت ماش بایو ز نیریشدن راهول به دلم نشست؛ چه ش یرتیو غ تیکه حساس

. به سمتم دمیکشبه بازوش  یکرد. دست ینگاه م رونیبه ب نیماش ی شهیبه راهول نگاه کردم؛ با اخم  داشت از ش

 برگشت؛ مظلوم نگاهش کردم.

 .دیببخش-

 نیماش ی. تواوردمیخودم ن یبه رو یشدم ول ریکم دلگ هینگفت؛  یزینگاهم کرد و فقط سرش رو تکون داد و چ یکم

راهول  یعمو یکه به خونه  یتا وقت میزدند و من و راهول ساکت بود یحرف م یکیفقط پدر و مادر راهول با و

 .میدیرس

 

 چهارموستیب_پارت#

 ایپر#

 

. نگاهم کرد دیتر رفتم؛ شونه ام به بازوش چسب کی. نزدبود ستادهیدور تر از من ا ی. راهول کممیشد ادهیپ نیماش از

 دیسف یگچ ی. از پله هامیگرم و مردونه اش دستم ها رو گرفت. وارد خونه قصر مانند شد یو لبخند زد و با دست ها

مکث کردم. که راهول کنار گوشم  یبودند لحظه ا ستادهیها ا لهپاگرد پ یلشکر آدم که رو هی دنی. با دمیباال رفت

 ...ایپر ایگفت: ب

راهول، عمو ها و دختر عمو و پسر عمو و مادربزرگ و  یو دنبال راهول راه افتادم. عمه ها دمیکش یقیعم نفس

سرم  گهیبودند و بغل کرده بودند که د دهین رو بوساون خونه بود؛ اون قدر م یپدربزرگ و کال جد و آباد راهول تو

افتاد  یو هر بار که نگاهم به راهول م دمیکش یرنگ نشستم. خجالت م یآب یمبل ها یرفت.  رو یم جیداشت گ

راهول اومد و گفت:   یذاشت. کنار مادر راهول نشسته بودم که عمه  یهم م یآروم باش رو یچشم هاش رو به معن

 ؟یتو دوست دختر راهول ؟یجانم... تو قراره عروسمون بش یا

 گرد به عمه اش نگاه کردم، به تته پته افتاده بودم. یچشم ها با

 .می... ما... فقط... دوستی... من.. نه... من... خب... من... فقط برایچ-
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 د.با عجله به سمتمون اومد و کنار عمه اش نشست و دستش رو دور گردنش حلقه کر راهول

تنهاست گفتم  دمیمنم باهاش آشنا شدم و د ح،یاون اومده هند تفر ه؟یعروس چ ند،ینک تیعمه جون دوستم رو اذ-

 .یدهل ادیبا ما ب

 شه عروسمون شه؟ یم یگفت: خب چ هویباز  یگفت ول یاش آهان عمه

 به راهول زد و گفت: نزار برگرده. یچشمک بعد

حاال نه  «تیترب یب یخوشش اومده، پسره  یانگار». دیخند یام. راهول هم م قهی یخجالت سرم رفته بود تو از

 یو بغلش م دنشیبوس یکه با همه گرم گرفته بود؛ همه م دمیخودم بدم اومده بود. سرم رو که بلند کردم راهول رو د

بود، چقدر  زیهمه عز شیکرد؛ چقدر پ یم یشوخ مهچلوندنش. راهول با همه بگو و بخند داشت و با ه یکردن و م

پر از عشق، پر از  یزندگ یعنیراهول  شیبودن پ». دمیآه مانند کش یبود.  نفس یپسر مهربون و دوست داشتن

کرد به خودم اومدم. همه از  یشام صدامون م یراهول که برا یدختر عمه  یبا صدا«  اما... یآرامش، پر از شاد

 به سمتم اومد. یکیتند. از جام بلند شدم که ورف یبه سمت سالن غذاخور وجاشون بلند شدند 

 خب من... میتر با هم آشنا بش شیراهول نذاشت که ب دی. ببخشدیجا هست نیخانم که ا ایخوش حالم پر یلیخ-

ام حبس شد. راهول دستم رو محکم گرفت و رو به  نهیس یاومد؛ نفس تو یم کمونیراهول که با اخم نزد دنید با

 گفت: بهتر که نذاشتم. یکیو

 تکون داد. یکیوار رو به و دیاشاره اش رو تهد انگشت

 .نمتینب ایدو رو بر پر-

. آروم اسمش رو زمزمه دیترس یهم ساکت شده بود؛ انگار از راهول م یکی. ودیدنبال خودش کش دست من رو بعد

 کردم.

 راهول؟-

 به سمتم برگشت. یناراحت با

 باهاش حرف نزن، بهش نگاه نکن. ... لطفا... لطفا...ایپر-

 باهاش نداشتم. یخودش اومد، من اصال کار یتعجب گفتم: ول با
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 داد. رونیرو با حرص ب نفسش

 چسپه فقط بهش رو نده باشه. یکنه به آدم م نیع ،یجور نیهم یکیو-

 دستم رو نوازش کرد. یتکون دادم. با انگشت شصتش آروم رو دنیفهم یرو به معن سرم

 ... من...ایپر دیببخش-

 مادرش صداش کرد. هوی

 .ادیخانم بگو ب ایشام پسرم، به پر دیایراهول ب-

 کرد. تیهدا یگفت و من رو به سمت سالن غذاخور یباشه ا راهول

 ؟یبگ یزیچ یخواست یراهول م-

 که نگاهم کنه گفت: نه. نیزد و بدون ا یکم رنگ لبخند

. اتاق میتا استراحت کن میوارد اتاق شد مینگفتم و وارد سالن شدم. بعد از شام چون ما خسته بود یزیهم چ من

 هیداشت با  دیسف یها وارهیبود؛ د یاتاق من بودم و  خودم. اتاق ساده ا یرو به من داده بودند و تنها تو یجداگانه ا

من آماده کرده بودند.   به  یاتاق رو فقط برا نیا ن انگار کهیفقط هم اط،یبزرگ رو به ح یپنجره  هیکمد و تخت و 

 یعوض کردم و رو یگرفتم؛ بعد از اون لباس هام رو با تاب و شلوارک یکه داخل اتاق بود رفتم و دوش یسمت حمام

 .دمیتخت نرم و گرم دراز کش

 . چقدر خستم...شیآخ-

 لبم نشست. یشدن هاش لبخند رو یرتیراهول و غ ادی با

 کنه.  یتر عاشق خودش م شیکار هاش من و ب نیپسر با ا نیخدا ا یوا-

 .دمیخند آروم

 .ونهیراهول د-

 چشم هام رو بستم و با فکر به راهول و اتفاقات امروز کم کم خواب مهمون چشم هام شد.  آروم
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*** 

 ایره؟  یره... راه م یصورتم راه م یداره رو یزیچ هیخوره؛ انگار  یصورتم تکون م یداره رو یزیچ هیکردم  یم حس

خفه شد. با  غمیدهنم ج یرو یکه با نشستن دست دمیکش یغیخدا سوسکه؟  با ترس چشم هام رو باز کردم و ج

دهنم  یدستش رو از رو یکه زود تماز دستش گرف یخندونش با حرص گاز یراهول و لب ها یچشم ها دنید

 برداشت.

 ه؟یچکار نیا ا؟یپر-

 .دمیبه بازوش کوب یمشت

 ه؟یچه کار نیراهول هان؟ ا یکن یکار م یاتاق من چ یاز تو بپرسم، نصفه شب تو دیمن با-

 و گفت: دلم برات تنگ شده بود... دیخند

 

 پنجموستیب_پارت#

 ایپر#

 

 ؟یدلت تنگ شده بود؟ واقعا؟ نصفه شب ؟یبا حرص گفتم: چ 

 نگاهم کرد. مظلوم

 فهمه. ینم نارویدل که ا-

 ن دادم که از جاش بلند شد.تأسف تکو یاز رو یسر

 کجا؟-

 رم. یکردم م دارتیب دیگفت: ببخش آروم

 بره. یخوابم نم گهید ن،یبش ایبا هول گفتم: خب حاال ب« شد؟ ناراحت»
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 تخت نشست. یبه چشم هام نگاه کرد و بعد رو یکم

 .نیکم نگاهت کنم هم هیخواب  یکنم فقط اومده بودم که تو دارتیخواستم ب یراستش نم-

 هام رو به کمر زدم. دست

 تنم نباشه؟  یمن لباس درست حساب دیاصال شا یفکر نکرد-

 فکر نکرده بودم.  نیو اصال به ا نمتیخواستم بب یراستش فقط م دیو گفت: ببخش دیخند

 یبود و با کف دستش رو نیی. راهول سرش پادمیچیتر دور خودم پ شیتنم بود پتو رو ب یتاب و شلوارک هیفقط  چون

 فکر بود و حواسش نبود. آروم صداش کردم. یکرد انگار تو یت رو نوازش متخ

 راهول؟-

 رو بلند کرد و به چشم هام نگاه کرد. سرش

 که توپ رو پرت کردم سمت تو و توپ به سرت خورد. یهمون موقع ادته؟ی یدیبار رو که من رو د نیاول-

 . شستلبش ن یرو یآره تکون دادم.  لبخند یسرم رو به معن آروم

. من اومده بودم دنبال دوستام که از یفرودگاه بود یبودم؛ همون موقع که تو دهیقبل تو رو د یلیمن از خ یدون یم-

شونه ام نذاشت من نتونستم از تو  یکه دوستم دستش رو رو ی... تا وقتیو شاد بود بایاومدند. تو ساده، ز یآلمان م

 چشم بردارم. 

 لب هاش بود ادامه داد. یو با همون لبخند که رو دیکش یقیعم نفس

خب تو  یتو بود ول یچشم هام همه اش پ نم؛یکردم باز هم سر چرخوندم که تو رو بب یبا دوستام احوال پرس یوقت-

 . دمیساحل پالولم د یشدم و با دوست هام رفتم. همون روز باز تو رو تو الیخ ی. بیرفته بود

 صورتم کنار زد. یدستش رو جلو آورد و موهام رو از رو راهول

و با ذوق از همه جا عکس  یکه چه خوش حال بود دمتی... ددمتیساحل د یمن... من از همون اول که اومد ایپر-

 ؟یچه بهونه ا یول امیبه سمتت ب یبهونه ا هیخواست با  ی. دلم میگرفت یم

 و ادامه داد. دیخند
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هم  کیتا از نزد امیاون ب یخواستم توپ رو به سمت تو پرتاب کنم و به بهونه  یم... آره من مدست یتوپ... توپه تو-

 یم رهیرو به خودت خ یا نندهیتو چشم هر ب یدون یم ایخب دستم خطا رفت و توپ به سرت خورد. پر یول نمتیبب

 یصدات به دلم نشست. دلم م یو توپ رو پس داد یحرف زد تیبا حرص و عصبان ی. وقتبایز یلیخ ییبایز ؛یکن

 شد.  ینم یتر حرف بزنم، باهات آشنا بشم ول شیو باهات ب نمیبش شتیپ امیخواست ب

کنه و  هیکردم اون  یبود؟ من فکر م دهیقبل تر د یلیراهول من رو خ یعنی»زد و من مات بودم.  یراهول حرف م 

 «خدا! یبشه، وا کیخواست بهم نزد یقبل تر از من خوشش اومده بود و م یلینه اون خ یول شهیسر

 راهول دستم رو گرفتم و با شصتش آروم دستم رو نوازش کرد. 

 یچشم هات هر شب و روز تو ایرو به من داده بودند. پر ایخدا انگار... انگار کل دن یوا دمتیبازار د یاون روز که تو-

خواست که  یتر دلم م شیب ؛یمن رو رد کرد یلجبازو  یتو با تخس اومدم و شتیپ یبازار وقت یبود. اون روز تو ادمی

 خواستم باهات دوست بشم. یهر روز و هر ساعت دنبالت بودم و م  نیهم یباهات آشنا بشم برا

 کرد و ادامه داد. یآروم و مردونه ا ی خنده

 کردم؛ راستش دست خودم نبود. تتیاذ یلیدونم که اون روز ها خ یم دیببخش-

 زبون نفهمه. یلیخ نیش گذاشت و گفت: اقلب یدستش رو رو بعد

... کیاتاق تار هیتخت بلند شد و مثل باد از اتاق خارج شد و من موندم و  یزد و با عجله از رو یدستم رو بوسه ا یرو

 یتر تو شیراهول ب یکه با حرف ها ی... من موندم و عشقنیریحس ش هیسوال... من موندم و  ایدن هیمن موندم و 

 دلم جا خوش کرد.

 راهول دوسم داره؟ یعنی-

 پس... پس چرا اون جمله رو نگفت؟-

 چرا؟-

تر  شیگفت تا من ب یجمله رو م کیگفت، اون  ی. فقط کاش مکرد فقط.. انیاحساسش رو ب بایخدا... اون چه ز یوا-

 گفتم. یرو م میمنم حس قلب دیشدم... اصال شا یمطمئن م

 لب هام بود. یرو یلبخند بزرگ تخت. یرو پرت کردم رو خودم
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 .راهول.. یوا-

خوش  یلیخوش حال بودم... خ. مثل بچه ها ذوق داشتم ودمیکش یکوتاه خفه و غیبالش فرو بردم و ج یرو تو سرم

 حال.

 ششموستیب_پارت#

 راهول#

 

 هی شبیکنم تا صبحونه بخوره. د داریرو از خواب ب ایخواستم برم پر یاز پله ها باال رفتم. م یتند و با خوش حال تند

دوستت » یکردم نشد که جمله  یهر کار یبرده بود ول یبه احساس قلبم پ ایحرف ها زده بودم که مطمئنم پر یسر

 دادم.  یدوست داشتنم رو نشونش م دیبهش بگم؛ اول با روجمله  نیخواستم کم کم ا یم ارم؛یرو به زبون ب« دارم

 .دمیرو شن ایپر یو خواستم در رو بکوبم که صدا دمیکش یقیاتاقش باز بود؛ نفس عم در

 ...یمن دوست دارم ول الیدان نیبب-

 یعنیکارا  نیدونم تو چه مرگته؟ ا ینم یگردم ول یبر م یگردم به زود یمن بر م ؟ید یچرا به حرف هام گوش نم-

 ؟یچ

 داد. رونیرو با حرص ب نفسش

 ...من دیکاره؟ شا نیبه ا یچه عجله ا الی! دانیخواستگار-

 خداحافظ. یگفت: وسط حرفم نپر... تو چقدر نفهم یبلند یصدا با

ام رو نوازش کردم. قلبم در  نهیس یقفسه  یام گذاشتم و کم نهیس یقفسه  یبه عقب برداشتم. دستم رو رو یقدم

 اومد.  یکرد؛ نفسم انگار باال نم یم

 کردم؟  کاریمن چ-

کردم. هضم  یکنم فقط داشتم اطراف رو نگاه م کاریچ دیدونستم با یبه اطراف نگاه کردم. اصال نم یکم جیو گ مات

 برام سخت بود. ایپر یحرف ها
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 ش؟یدوسش داره؟ اون... پسر قراره بره خواستگار یعنی ه؟یک گهید الیدان-

 به عقب برداشتم. یقدم دوباره

 رو دوست داره؟ گهید یکی گفتم که یرو به کس میکردم؟ احساس قلب کاریمن چ-

 یداد. چشمم به در اتاق یگلوم آزارم م یتو یزیچ هیشدم؛  یباز انگار داشتم خفه م یول دمیکش یتند نفس م تند

من رو سر  ایپر یبایناز و ز یسست به سمت اتاق راه افتادم که صدا یو پاها یجیبودم، افتاد. با گ کیشر یکیکه با و

 کرد. خکوبیجام م

 .ریراهول... سالم صبح بخ-

 پشت سر برگشتم که با عجله به سمتم اومد. به

 ده؟یشده؟ چرا رنگت پر یچ-

 زدم. یکم جون لبخند

 شم. یخوابم خوب م یکم م هیکنه. تو برو صبحونه بخور؛  یکم سرم درد م هی-

 نگاهم کرد. یکم

 ؟یمطمئن-

 تند سرم رو تکون دادم. تند

 آره، آره. تو برو.-

بعد نگاهش رو ازم  د،یپله ها رس کیبه نزد یگفت و  همون طور که نگاهش به من بود عقب عقب رفت تا وقت یا باشه

کرد به سمت اتاق رفتم. وارد اتاق شدم و خودم رو  یکه درد م یشل و قلب یرفت.  با پاها نییگرفت و از پله ها پا

 تخت پرت کردم.  یرو

 ؟یکرد کاریتو با من چ ایخدا... پر یوا-

 .دیچشمم چک یاز گوشه یاشک قطره
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 خدا... ارمیچطور دوام ب-

 .دیدوم چک ی قطره

 ...ای... پرایپر-

 تونستم. یتونستم باور کنم، اصال نم ینم

 مامان با عجله اشک هام رو پاک کردم. یکه به در خورد و بعد صدا یبا تقه ا 

 ؟یراهول مادر خوب-

 م.تخت بلند شدم و به سمت در رفت یاز رو یتند

 هفتموستیب_پارت#

 ایپر#

  

 یریراهول رو گرفته بودم؛ داشتم تصو یعمو یخونه  یفا یرمز وا شبیشده بودم و چون د داریزود از خواب ب صبح

هم همراه خاله  الیدان د؛یتا با مامان برن خر دیزدم که از شانس خوشکلم خاله هم سر رس یبا مامان و بابا حرف م

شد  اطیوارد ح الیدان یرو گرفت و خواست تنها باهام حرف بزنه. وقت یگوش الیحرف زدن با خاله دان ی. بعد از کلبود

  م؟یتنها حرف بزن دیبا حرص گفتم: من و تو چرا با

 .دیبه موهاش کش یدست الیدان

 .ایمن دوست دارم پر-

فراتر از  یزیچ هیو  ستینبه عنوان دختر خاله  یدونستم دوست داشتن یهم فشردم؛ م یهام رو محکم رو چشم

 من فقط به عنوان پسر خاله دوستش داشتم. یاونه ول

 ...یمن دوست دارم ول الیدان نیبب-

من  یدونم به عنوان پسر خاله ول یو با داد گفت: آره آره م دیبه عنوان پسر خاله که وسط حرفم پر یبگم ول خواستم

 زنم، من... یخوام عشقت باشم، من با خاله حرف م یمن م یدوست داشته باش یجور نیخوام تو من رو ا ینم
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دونم تو  ینم یگردم ول یبر م یگردم به زود یمن بر م ؟ید یو گفتم: چرا به حرف هام گوش نم دمیحرفش پر وسط

 ؟یچ یعنیکارا  نیچه مرگته؟ ا

 رانیبه ا دهیپات نرس ،یخواستگار امیکه من م نیو ا نهیکار هام ا یگفت: چون دوست دارم معن یتر شیحرص ب با

 کنم. یم یمن تو رو از خانواده ات خواستگار

 دادم. رونیرو با حرص ب نفسم

 من... دیکاره؟ شا نیبه ا ی! چه عجله ایخواستگار-

 .دیبه حرفم گوش نداد و پا برهنه وسط حرفم پر یرو دوست داشته باشم ول یا گهیمن کس د دیبگم که شا خواستم

 که گفتم من... نیهم-

 خداحافظ. یچقدر نفهم. توگفتم: وسط حرفم نپر.. یبلند یحرفش رو کامل بزنه و با صدا نذاشتم

 .دمیکش نمیساده و شلوار ج یآب کیبه تون یدست تیرو قطع کردم و با حرص و عصبان یگوش

 احمق. یپسره -

با عجله در رو کامل باز «  پشت دره؟ یکس یعنی». دمیشن ییپا یو خواستم به سمت در برم که صدا دمیکش یپوف 

زدم و گفتم: راهول... سالم  یرفتم. لبخند یرفتم. راهول پشت به من داشت به سمت اتاقش م رونیکردم و از اتاق ب

 .ریصبح بخ

حال به  یب یلیزد و صورتش خ یم یدیتر رفتم؛ رنگش به سف کیبا عجله نزد دنشیرو به سمتم کرد که با د روش

 . دیسر ینظر م

 ده؟یشده چرا رنگت پر یچ-

 زد. یکم جون لبخند

 شم. یخوابم خوب م یکم م هیکنه. تو برو صبحونه بخور؛  یکم سرم درد م هی-

 «شده؟ یچ یعنینداشت  ی! شب که مشکلستیاون اصال حالش خوب ن»دقت به صورتش نگاه کردم.  با

 ؟یمطمئن-
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 تند سرس رو تکون داد. تند

 آره، آره. تو برو.-

 ینگرانش بودم ول دم؛یکه به پله ها رس یگفتم و همون طور که نگاهم به راهول بود عقب عقب رفتم تا وقت یا باشه

 رفتم.  نییبگه. نگاهم رو ازش گرفتم و از پله ها پا یزیخواست چ یانگار نم

 مشغول وارد آشپزخونه شدم. یفکر با

 راهول چش بود؟-

 مادر راهول به خودم اومدم. یصدا با

 شده؟ راهول کجاست؟ اومده بود دنبال تو. یمادر! چ ایپر-

 تر رفتم. کینزد« راهول اومده بود دنبال من؟»به مادر راهول نگاه کردم.  جیتعجب سرم رو بلند کردم و گ با

بود و االن به من گفت سرش درد  دهیچون رنگش پر ستیانگار راهول حالش خوب ن یول دیخاله، ببخش ریصبح بخ-

 خوابه. یکم م هیو کنه  یم

 به گونه اش زد. یراهول چنگ مادر

 اون که تا االن حالش خوب بود؟ ؟یجد-

به من  یزیراهول چ دیاز جانب من باشه به سمت پله ها رفت؛ منم دنبالش رفتم. شا یکه منتظر حرف نیبدون ا بعد

 به در زد. یداد. مادر راهول تقه ا یجواب مادرش رو حتما م یگفت ول ینم

 ؟یراهول مادر خوب-

. چشم هاش قرمز من چشم هاش.. یشد. خدا انیچهارچوب در نما یدر باز شد و قامت راهول تو قهیدق کیاز  بعد

 زد. یحال یشده بود. لبخند ب

 خوبم مامان.-

 .دیکه به من افتاد پلکش پر چشمش
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 خانم؟ ایپر دیصبحونتون رو خورد-

 « خانم؟! ایپر»

 م.سرم رو تکون داد یجیگ با

 نه... من...-

 .دیوسط حرفم پر راهول

 .یعروس میر یتا بعد از ظهر که م میکم بگرد هیشهر  یتو دیو بعد آماده بش دیصبحونتون رو بخور دیلطفا بر-

رفتم.   نییپا یگفتم و از پله ها به آروم یبدونم. باشه ا یزیخواست من چ یبه مادرش کرد. پس نم ینیغمگ نگاه

از حالش بدونم؟  همون طور  یزیخواد من چ یخانم و بعد نم ایگه پر یشده که راهول بهم م یبودم؛ چ ریدلگ یلیخ

 .دمیمادر راهول رو شن یرفتم صدا یم نییکه از پله ها پا

  ؟یشد یجور نیا هویشده مادر؟ چرا  یچ-

 .دیکش ینفس آه مانند راهول

 .نهیهم یبرا دمیخواب ریکم د هیکنه امشب  یشدم. سرم درد م یجور نیا هوی ستین یزیچ-

شده بودم و همه  داریب رینشستم؛ انگار فقط من د زی. پشت مدمیصداشون رو نشن گهیآشپزخونه شدم و د وارد

رفت اما به خاطر مادر  ینم نییاز گلوم پا یزیناراحت بودم از رفتار راهول و چ یلیکه خ نیصبحونه خورده بودند. با ا

 رفتن آماده بشم.  رونیب یکه راهول گفت برا ربلند شدم تا همون طو زیراهول دو لقمه خوردم و از پشت م

 هشتموستیب_پارت#

 ایپر#

 

کردم.  یمیمال شیبستم و آرا ی. موهام رو دم اسبدمیپوش نیمردونه ام رو با شلوار ج راهنیمدل پ یسرمه ا کیتون

رو برداشتم  نمیو دورب فیگذره. ک یخوش نمکردم امروز اصال بهم  یکسل بودم و حس م یلیبه خاطر رفتار راهول خ

 نییاز پله ها پا یزیبدون گفتن چ دیه زده بود. من رو که دیتک واریو از اتاق خارج شدم. راهول کنار در اتاقش به د
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و گفت: خوش  زد یلبخند دیرفتم. مادر راهول من رو که د نییرو محکم گرفتم و از پله ها پا فمیک یرفت. دسته 

 بگذره مادر.

 جواب دادم. یحیرو با لبخند مل لبخندش

 ممنونم.-

نشسته بود. سوار شدم و به راهول نگاه کردم که  یکیو نیرفتم؛ راهول پشت فرمون ماش رونیخونه ب اطیح از

 شده بود. آروم صداش کردم. رهیخ یحواسش اصال نبود و به نقطه نامعلوم

 راهول؟-

 به سمتم برگشت و فقط نگاهم کرد.  یجیگ با

 شده؟ یچ ؟یخوب-

 .میبر ستین یزیرو روشن کرد و گفت: چ نیماش

شلوغ و مردم در حال عبور نگاه  یها ابونیشدم. به خ رهیخ رونیبه ب نیماش ی شهیو از ش دمیکش یحرص پوف با

نشسته بودند و در  یهاشون مثل من گوشه ا یسر هیکارهاشون و  ریهاشون در گ یبودند، بعض ریکردم؛ همه درگ

 .دمیکش یبودند. نفس آه مانند الیفکر و خ ریگ

 خانم؟ ایپر-

 « بودم! ایکه پر روزیخانم؟ تا د ایگفت پر یچرا به هم م»کردم.  یاخم

 بله؟-

 م؟یبر دیبه هم انداخت و گفت: کجا دوست دار ینگاه مین

 باال انداختم. یا شونه

 .میقشنگه بر دیکن یهر جا که فکر م ستم؛یبلد نرو  ییراستش من جا-

 نگفت.  یزیباشه تکون داد و چ یبه معن یسر
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 راهول؟-

 هاش رو دور فرمون محکم تر حلقه کرد. دست

 بله؟-

 ؟یشده؟ تو... تو از دست من ناراحت یزیمن من کرد و گفتم: چ یکم

 نگاهم کرد و گفت: نه... از دست تو نه... از دست خودم ناراحتم. یکم

 شه مگه؟ یتعجب گفتم: چرا؟ چ با

 گذاشت.  نیماش ی شهیش یلبه  یرو رو آرنجش

 اشتباه بزرگ کردم.  هی-

 کردم که ادامه داد. یطور با تعجب نگاهش م همون

 ...دینبا-

 گذاشت.  یخمار یردم حرفش رو ادامه نداد و من رو تواصرار ک ینگفت. هر چ یزیچ گهیرو قطع کرد و د حرفش

 رو نگه داشت. نیماش

 شه. یم دایجا پ نیا یهمه چ ه؛یقشنگ یهستش. جا «Dilli Haat»جا بازار  نیا-

رو  یو فرهنگ هند راثیاز م ییایکه دن یبودم؛ بازار دهیبازار رو شن نی. اسم امیبازار شلوغ و پر سر و صدا شد وارد

شد. غرفه  یم دهیغرفه ها د یتو یدست عیو صنا یو هنر یمیقد لیخودش گنجونده بود. از انواع و اقسام وسا یتو

بودند و  ختهیغرفه ها ر یها و مردم مثل مور و ملخ تو ستیتورشد که  یم دهیهم بود که از انواع غذا اون جا د ییها

لبم نشست. آروم آروم از  یرو یتر شد. لبخند کید. راهول دستم رو گرفت و به هم نزدندیخر یم یغذا و خوراک

 دراون جا  یو سنت یکه با لباس محل یمردها و زنان م؛یکرد یو به غرفه و مغازه ها نگاه م میشد یرد م تیجمع نیب

آوردم و با  رونیمن رو به خودشون جلب کرده بودند. دستم رو از دست راهول ب ی رهیحال رفت و آمد بودند، نگاه خ

اومدند و از  یم نیدورب یجلو یاز مرد ها با خوش حال یسر هیاز تمام اون بازار و مردم عکس گرفتم؛  اقیذوق و اشت

 . رمیخواستند ازشون عکس بگ یمن م
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به تن داشتند و کاله  دیکه لباس سف ییاز مرد ها یرفتم که با جمع کیاومد، نزد یآواز خوندن م یجلوتر صدا یکم

که خوندنشون تموم شد نگاهشون  یبودند.  تا وقت دنیدور گردن، در حال آواز خوندن و رقص ییبه سر و گل ها

 کردم و لذت بردم. 

 . ستادیکنارم ا راهول

 م؟ینهار بخور میبر-

 و راهول حرکت کرد.  میشد نیآره تکون دادم. دوباره سوار ماش یرو به معن سرم

 نهموستیب_پارت#

 ایپر#

  

 .ستادیا یرستوران بزرگ و سنت یجلو

 خانم... ایپر-

! االن یکرد یصدام م ایپر یکه ه روزیتا د ه؟یخانم چ ایو با اخم گفتم: راهول تو چت شده؟ پر دمیحرفش پر وسط

 شده که شما  یچ

 هان؟ یکن یم شما

 بودم واقعا راهول چه مرگش بود؟ سکوت تنها جواب من بود.  با حرص صداش کردم. یعصب یلیخ

 راهول؟-

 نم دار نگاهم کرد.  یسمتم برگشت و با چشم ها به

 .میبرس میبه عروس دیشه با یم رید م،ینهار بخور میبر ایلطفا ب-

 ها به سمتم برگشت.بشه که بازوش رو گرفتم مثل برق گرفته  دایرو باز کرد و خواست پ نیماش در

 ؟ینداشت یکه مشکل شبید ،یخوب بود روزیشده؟ تو که تا د یراهول لطفا بگو چ-
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  یهست یا گهیدونستم مال کس د ینم روزیآروم گفت: تا د راهول

دست  نیداد و سرش رو ب نیاش رو به ماش هیشد. تک ادهیپ نیو از ماش دیکش رونیبا عجله بازوش رو از دستم ب و

 « گفت؟ یم یاون چ»کردم.  یهاش گرفت. مات و مبهوت داشتم به راهول نگاه م

 م؟یا گهیمن مال کس د-

چشم  یبودم و جلو جیاون قدر گ یول رمیدر رو بگ ی رهیبشم؛ چند بار خواستم دست گ ادهیپ نیخواستم از ماش یم

 و هق هقم بلند شد. دیکنم. اشکم چک دایدر رو پ ی رهیتونستم دست گ یهام تار بود؛ نم

 گفت؟ یم یخواستم مال راهول باشم... اون... اون چ یکه خبر ندارم؟ من... من فقط م میمن مال ک-

 شدم؛ با بغض راهول رو صدا کردم. با عجله و تند به سمتم برگشت. ادهیپ نیهقم رو خفه کردم و از ماش هق

 ؟یکن یم هیگر ی... تو داری... تو دارایپر ا؟یپر-

 دست هاش گرفت. یو بازو هام تو ستادیبه روم ا رو

 نکن. هیکنم گر ی... لطفا، ازت خواهش مایخواستم ناراحتت کنم پر یمن... من متأسفم... من واقعا نم-

 یهنوز بغض تو یآورد و به هم داد. اشک هام رو پاک کردم ول رونیب نیداشبورد ماش یرو یاز جعبه  یکاغذ دسمال

 گلوم بود. 

 راهول؟-

 کرد. نگاهم

 جانم؟-

 و گفتم: اون حرفت... دمیرو باال کش مینیب

 .دیحرفم پر وسط

 .ایلطفا ب م؛ینهار بخور میر یبعدا خب... االن م م،یدر موردش حرف نزن ایلطفا پر-

 . میگرمش گرفت و با هم سمت رستوران راه افتاد یدست ها یسردم رو تو ینگفتم و راهول دست ها یزیچ
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 خوشمزه داره.  یو انواع غذا ها یمیو قد یسنت ی. غذاهیرستوران پر طرفدار و محبوب مه،یرستوران کر نیا-

 حرف هاش تکون دادم.  دنیفهم یرو آروم به معن سرم

 شیو آرا دمیکش یقیها رفتم تا دست و صورتم رو بشورم. نفس عم ییمن به سمت دست شو م؛یوارد رستوران شد   

 کردم.  یمیمال

 گه! ینم یزیخدا، چرا راهول چ یوا-

که گوشه  یشکل یو مربع یچوب زیگذشتم و پشت م تیها و جمع زیم نیاومدم.  از ب رونیب ییاز دست شو یناراحت با

 رو به روم نشست. اومدم و رونیمردونه ب یها ییدنج بود، نشستم. راهول هم از دست شو یا

 خوشمزه و پر طرفداره. یغذا هی ،یجا حتما بخور نیا یاز بره کباب ها دیبا-

 خوبه. یلیزدم و گفتم: خ یلبخند

. همه خوش حال بودند و من اما پر از سوال و شدم رهیسکوت به مردم و خانواده ها خ یغذا رو سفارش داد. تو راهول

م و زدم. سرم رو بلند کرد یکردم؛ لبخند کم رنگ زیم یگلدون رو یقرمز تو یبه گل ها یپر از غم بودم. نگاه

پر از حرف و نم دار  یراهول رو به رو شدم. با چشم ها ی رهیخواستم سوالم رو دوباره از راهول بپرسم که با نگاه خ

بود و من دوسش داشتم. مطمئنم  یکردم؛ اون جذاب و دوس داشتن ینگاهش م رهیخ رهیکرد. من هم خ ینگاهم م

 کرد؟  یمباهم رفتار  یطور نیکه اون هم به من حس داره پس چرا ا

 راهول؟-

 رستوران نگاه کرد.  یو نگاهش رو از من گرفت و به در ورود دیبه چشم هاش کش یخودش اومد و دست به

 راهول؟-

 به چشم هام نگاه نکرد. یبه سمتم برگشت ول ریتأخ با

 چرا خودم خبر ندارم؟ می. من مال ک..نیماش یاون حرفت تو-

نگاهش هم نکردم.  ینگفتم و حت یزیچ گهینگفت. حرصم گرفت؛ نگاهم رو ازش گرفتم و د یزیچ یکج شد ول لبش

شدم؛  نیسوار ماش یزیحساب کنه و من هم بدون گفتن چ هی. راهول رفت تا تسومیسکوت خورد یغذامون رو تو
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م نکردم؛ نگاهش ه یمن حت یولکرد و به سمت من برگشت  یشد. مکث نیراهول هم کارش تموم شد و سوار ماش

 . میکدوم حرف نزد چیعموش ه یبه خونه  دنیو استارت زد و تا رس دیکش یآه

 

 یس_پارت#

 ایپر#

تنم نشسته  یاومد و تو یلبم نشست. لباس به هم م یرو یبه خودم و لباس هام کردم. لبخند ینگاه نهیآ یتو از

به  یو دست دمیکش یقی.  نفس عمبود دهیبخش یام رنگ و لعاب دهیهم به صورت رنگ پر تیو ال میمال شیبود؛ آرا

نشستم. هنوز به خاطر  نهیآ یرو به رو یصندل یو. ردمیبودم، کش ختهیموهام که کامل باز گذاشته بودم و دورم ر

نه؟  ایکنم و خوش حال باشم  یتونم امشب رو ظاهر ساز یدونستم م یراهول ناراحت بودم؛ نم یحرف ها و رفتار ها

 اومدم. در به خودم یبا صدا

 بله؟-

 مامان راهول باعث شد از جا بپرم و با عجله در رو باز کنم. یصدا

 .امیخاله، االن م دیببخش-

 نگاهم کرد. یکم

 .ایپر ییبایماشاهلل چقدر تو ز-

 زدم. یخجل لبخند

 .نهیب یممنونم چشم هاتون خوشکل م یلیخ-

 راهول منتظره.  م،یبر ایهام رو گرفت و گفت: زود دختر ب دست

 یچیمارپ یکه آماده کرده بودم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم.  از پله ها فمیتکون دادم و ک دییتا یرو به معن سرم

بود.  همون لباس  نییبود و سرش پا ستادهیرفتم و نگاهم رو دور تا دور سالن چرخوندم؛ راهول کنار ستون در ا نییپا

گذاشتم  نییآخر  که پا یو جذاب شده بود. پام رو از پله  بایز یلیبود. خ دهیرو پوش میبود دهیکه باهم خر ییها

 موند.  رهیمن خ یراهول سرش رو بلند کرد؛ نگاهش رو
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 ...ایپر-

آروم به  یشدم. با قدم ها رهیکنم، با ناز موهام رو پشت گوش انداختم و به چشم هاش خ تشیاذ یخواستم کم یم

 . دیموهام کش یسرم تا انتها یو آروم و نوازش گونه از روو دستش ر ستادیسمتم اومد. رو به روم ا

 ...بایز یایپر-

 رونی. مادر راهول تا چشمش به ما افتاد با هول گفت: ما بمیمادرش هر دو به سمت آشپزخونه نگاه کرد یصدا با

 میمنتظر

 راهول با لبخند دستم رو گرفت. م؛یدیبلند خند یرفت. من و راهول با صدا رونیبا عجله از خونه ب و

 .ایپر میبر-

 . میباشه تکون دادم و دوشادوش هم از خونه خارج شد یسرم رو به معن آروم

پولدار بود و  یلیراهول خ ی. عمومیبر گهید نیرفته بودند و ما هم قرار بود با ماش گهید نیماش هیبا  یکیو ی خانواده

و پدر راهول جلو و  می. من و مادر راهول عقب نشستنیت، از جمله ماشداش زیدو تا دو تا تو خونه اش از همه چ

نگاه راه رو از  ینیزدند فقط من ساکت بودم؛ سنگ یحرف م مهطول راه ه یرو به عهده گرفت. تو یراهول هم رانندگ

 نیبراش خوب بود. ماش یمحل یکم ب هیخواستم نگاهش کنم. فکر کنم  ینم یلحظه ا یحت یکردم ول یحس م نهیآ

 عمه اش نگه داشت.  یخونه  یرو جلو

 

 

 کیویس_پارت#

 ایپر#

 

خونه  اطیخونه و ح یها واریقصر باشکوه بود. کل د هیکه به مانند  ینگاه کردم؛ خونه ا یبزرگ و چراغون یخونه  به

مجلل  یعروس هیو مدرن خبر از  باکالس یها نیپوشونده بود. ماش بایو ز یا سهیر یگل ها و یا سهیر یرو چراغ ها

 ییمهمون ها م؛یمهمون ها گذشت تیجمع نیخانواده اش از ب وداد. همراه راهول  یپولدار م یو پر خرج و مهمون ها
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که آهنگ  ییاز انواع و اقسام رنگ به تن داشتند. با لبخند داشتم به مرد ها و زن ها یو محل بایز یکه همه لباس ها

بود.   رپ یدنیو پر از غذا و نوش ی رهیدا یها زیاز م اطیکردم.  کل ح ینگاه م دندیرقص یم یخوندند و با شاد یم

. زن و میو وارد عمارت بزرگ شد میرد کرد؛ از پله ها باال رفت تیجمع نیراهول دستم رو محکم تر گرفت و من رو از ب

عمم همراه  نیبه سمتمون اومدند. راهول کنار گوشم گفت: ا بایز یهمراه با دو پسر  جوان و دو قلو یسال انیمرد م

 شوهر و پسر هاش هستند.

بش کردند؛ به من که  خوش و و یتکون دادم.  عمه و شوهر و پسر هاش با همه احوال پرس دنیفهم یبه معن یسر

 عمه، دوستم.  استینگاهم کردند، راهول با لبخند رو به عمه اش گفت: پر یکم دندیرس

 بغل گرفت. یلب هاش نشست و من رو تو یرو یاش لبخند بزرگ عمه

 .ییبایدلم. تو چقدر ز زیعز یخوش اومد-

تشکر کردم.  وارد سالن شلوغ و پر  شونیاز عمه و شوهر و پسر هاش به خاطر احوال پرس یزدم و کل یخجل لبخند

کردند  یکرد و همه ابراز خوش حال یاز اقوام راهول اون جا بودند، راهول من رو به همه معرف یلیخ م؛یاز مهمون شد

شده بود، نشستم.  راهول  دهیساتن پوش دیسف ی پارچهکه با  یگرد چوب زیو با من با محبت رفتار کردند. پشت م

 کنارم نشست.

 اصال خجالت نکش، راحت باش.-

 زدم. یکم رنگ لبخند

 ممنون.-

 نگاهم کرد. یکم لراهو

 .ایپر یشد بایواقعا ز-

 مال من و توست. یبعد یکنند که عروس یو گفت: همه فکر م دیخند بعد

 بهت و خجالت نگاهش کردم که لبخندش جمع شد. با

 .نهیهم یبرا یهست گهید یکیدونند که تو مال  یخب اون ها نم-

 بلند شه که دستش رو گرفتم و به زور نشوندمش. یصندل یتر شد. خواست از رو شیب تعجبم
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 م؟یمن مال ک ؟یچ یعنیحرف ها  نیخوام بدونم ا یم-

 رو ازم گرفت که دستش رو فشردم و صداش کردم. نگاهش

 راهول... لطفا.-

 منتظرته. رانیا یو تو یکه دوسش دار ی... همونتیخواستگار ادیکه قراره ب ینگاهم کردم و آروم گفت: همون یکم

من نباشه. چشم هام از  دید یگم کرد تا تو تیجمع یبا عجله از جاش بلند شد و از من دور شد و خودش رو تو بعد

 بهت بودم. یتعجب گرد شده بود و تو

 !میخواستگار ادیکه دوسش دارم و قراره ب یهمون-

 بلند شدم. بودم از جام دهیکه شن ییپا یاتاق و صدا یاون روز تو یو حرف ها الیدان یادآوری با

 .یبود... وا دهیرو شن الیمن و دان یپا مال راهول بود! اون... اون حرف ها یپس اون صدا -

کنم و از اشتباه  دایخواستم راهول رو پ یکه در حال رقص بودند گذشتم؛ م یتیجمع یلباسم رو گرفتم و از تو دامن

من  یجمع در حال رقص برد و خودش رو به رو انیمن رو به م بایز یشد؛ دختر دهیدستم کش هوی.  ارمیدرش ب

و تعجب  یجیبا گ«  دونستم؟ یم یاز رقص هند یانتظار داشت من برقصم؟ مگه من چ یچ». دنیشروع کرد به رقص

قرار گرفت؛ به پشت سر  یگرم یدست ها یکرد. دستم تو یم فیو ک دیرقص یکردم که خودش داشت م ینگاهش م

 . دمیکش یاحتراهول نفس ر دنیبرگشتم. با د

 راهول من...-

 .ستادیگوش دادن به حرفم رو به روم ا بدون

 . ستمیکه رقص بلد ن یدون یراهول م-

 زد. لبخند

 .هیعال دنتیتانگو رقص یول-

 به اطراف کردم. یخجالت نگاه با

 جشن؟  نیا یآخه تو-



 یپسر هند هیعشق 

82 
 

 تکون داد. یسر

 .میرقص یتانگو م یهر جشن یبه خاطر تو تو-

 کردم. راشیگ یبه چشم ها یمحبت نگاه با

 .یمرس-

هماهنگ و  دن؛یدور تا دور ما جمع شدند و مثل ما شروع کردند به رقص ییپخش شد. دختر و پسر ها یمیمال آهنگ

چشم هم و فارغ  یتو رهیهم، خ یچشم بود؛ رو به رو یتو یلیاطراف رو روشن کرده بود و رقص ما خ ی.  نور کمبایز

 گوشم آروم نجوا کرد. ارآورد و کن نیی. راهول سرش رو پامیدیرقص یاطراف م یایاز دن

 کنه.  یخود م یمن رو از خود ب حتیمل یناز و خنده ها یکنه... صدا یمن رو هر بار محوت م ایتو پر ییبایز-

 داد.  رونیرو آه مانند ب نفسش

همون طور که من رو آسون  ،یگرفت یی. همون طور که در قلبم جایبود یمن م یتو... تو برا ایکاش... کاش پر-

 . اما...یمن بود یکاش همون طور آسون هم برا ؛یخودت کرد ی فتهیش

بودم. قطره  بایمردونه و پر از بغض... مات اون همه احساس بودم... مبهوت اون اعتراف ز یبودم؛ محو اون صدا محو

 پاک. ناب و یعشق من پر از بغض بود، پر از احساس نیدلنش ی.  صدادیچشمم چک یاز گوشه یاشک

 شد. رهیچشم هام خ یگرفتم. تو ییبغلش جا یزدم و دوباره تو یدستم رو گرفت و من چرخ راهول

 فهمه... یاما قلب من نم یهست یا گهیدونم اشتباه کردم و تو متعلق به کس د یم ا،یاز احساسم گفتم پر-

 راهول... ستمیکس ن چی... من متعلق به هسیو آروم گفتم: ه دمیهاش کشلب  یدستم رو نوازش گونه رو کف

تر رفتم و  کیزدم. نزد یپر از تعجبش لبخند یچشم ها دنیبا د ستادم؛یراهول ا یزدم و رو به رو یچرخ دوباره

 کنار گوشش آروم زمزمه کردم.

 راهول...  ینکرد یتو اشتباه-

لبم  یرو یبذارمش. لبخند یخمار یکنم و تو تشیاذ یخواستم کم یجمع گم شدم. م یازش فاصله گرفتم و تو بعد

شام  یخانواده و اقوام نشستم و با خنده و شوخ یکنار دختر ها یزینشسته بود و قصد پاک شدن نداشت. پشت م
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اومد خودم  یم مبار هم که راهول به سمت هرو ناب گرفتم.  بایز یعکس ها یکل میگوش نی.   با دوربمیرو صرف کرد

از دختر و پسر ها شروع کردند به  یجشن بود که با اصرار مهمون ها راهول و جمع یکردم.  آخر ها یرو ازش دور م

 یم فیگرفتم و ک یم لمیو ذوق ف یبود. من در طول رقص با شاد رینظ یکه هماهنگ و فوق العاده ب یرقص دن؛یرقص

 کردم.

 نیکردم. خواستم سوار ماش یو سالمت یخوشبخت یعروس و داماد کردم و براشون آرزو میرو تقد کمیکوچ ی هیهد

گرفت؛ همه با  یکیرو از و چیراهول بشم که راهول بازوم رو گرفت و اجازه نداد که جلو تر برم. راهول سوئ یعمو

 اشاره کرد. نیبه ماش ل. راهومیراهول رفتند و من و راهول اما تنها موند یعمو نیماش

 سوار شو.-

ساعت سکوت و چرخ زدن  میرفت و بعد از ن یرو به حرکت در آورد. به سمت خونه نم نیشدم؛ ماش نیماش سوار

 شهر باالخره تحملش تموم شد و صدام کرد. یتو

 ا؟یپر-

 تاب به سمتم برگشت. یپارک کرد و ب یرو گوشه ا نیبه سمتش برگشتم. ماش یلبخند ژکوند با

 بگو که اون حرف ها... تو... ایر... پایبه من بگو پر-

 .دمیحرفش پر وسط

 یم م؛یخواستگار ادیب ستیهم قرار ن یندادم. کس یقول چیکس ه چیراهول... من به ه ستمین یمن متعلق به کس-

 ...یدیرو شن الیاون روز من و دان یدونم تو حرف ها

 راهول نشست. یشونیپ یرو یاخم الیاومدن اسم دان با

اون همه  یو بس،  ول نی. اون روز من بهش گفتم دوسش دارم به عنوان پسر خاله همنیاون پسر خالمه، فقط هم-

 کنه. یم گهید یخودش فکر ها شیاش پ

لبش نشست و دوباره استارت زد و حرکت کرد. با حرص  یگوشه  یلبخند د؛یکش یهاش رو بست و نفس راحت چشم

 یلبش بود و انگار تو یاون فقط لبخند رو یبگه... بگه که دوسم داره ول یزیچ هینگاهش کردم انتظار داشتم االن 

 به خونه ادامه داشت.  دنیسکوتمون تا رس م؛شد رهیخ رونیبه ب شهینگفتم و فقط با حرص از ش یزیهپروت بود. چ



 یپسر هند هیعشق 

84 
 

 

 دوویس_پارت#

 ایپر#

 

. با تعجب به سمتش برگشتم که نگاهش به شدم و خواستم به سمت در برم که راهول بازوم رو گرفت ادهیپ نیماش از

 کرد.  یآسمون بود. رد نگاهش رو گرفتم؛ به ماه نگاه م

من نور،  یبه زندگ یتون یماه هم م نی. مثل هم..ییبایماه ز نیو تو به مانند ا ایمونم پر یم کیمن مثل شب تار-

 . یش ببخشو آرام ییبایز

 تر اومد. کیشد؛ نزد رهیو ماه تابان گرفت و به چشم هام خ کیرو از آسمون تار نگاهش

 . یو ماه آسمونم باش یقصر دلم و آرامش زندگ یخوام تو ملکه ی... مایپر یمن باش یخوام برا یم-

 قاب دست هاش گرفت. یرو تو صورتم

من رو محو تو کرد،  تییبایکم کم که شناختمت. ز دیشا ای.. همون بار اول، با همون نگاه اول. دیعاشق شدم شا -

 تر کرد.  ونهیتو من رو د یام کرد و پاک فتهیش تیمهربون

 کرد. یخنده ا تک

 کار کرد! یام چو غرورت نگم که با دل وا مونده یاز لجباز-

 چسبوند.  میشونیرو به پ شیشونیشد. پ ریاز چشم هام سراز یاشک قطره

نکن نزار  یشه... لطفا چشم هات رو بارون یسر من آوار م یرو ایدن ا،یشه پر یم یدلربات بارون یچشم ها یوقت-

 منه. یایدن یچشم ها همه  نیآوار بشه... ا امیدن

 هاش رو بست و آروم زمزمه کرد. چشم

 .ایدوستت دارم پر-
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ا کرده بود و هر لحظه انتظار داشتم پر ب دنیتپ یبهت مونده بودم؛ قلبم بنا یزدم، از اون همه عشق و احساس تو هق

دوستت دارم رو به  یتونستم باور کنم راهول باالخره گفت. کلمه  یکه از جا کنده بشه. دوباره و دوباره هق زدم؛ نم

 . نیو دلنش بایزبون آورد و اما چه ز

و  یوصف ناشدن یدر آروم کردنم داشت. آرامش یآروم و نوازش و قربون صدقه سع یبغل گرفت و با کلمات یرو تو من

 یداد و من مثل جوجه  یبگم اشک شوق مجال نم یزیتونستم چ یتمام وجودم. و در بر گرفته بود. نم یمبهم یشاد

 . دمیلرز یآغوش راهول م یتو یپناه یب

 راهول؟-

 شد. رهیبه چشم هام خ یاشک یرو از خودش جدا کرد و با چشم ها من

 جان راهول.-

 جان گفتنش قنج رفت.  یدلم برا دم،یگز لب

 عشق ممنوعه ست؛ من... هی نی. ا..هی نیا-

 لبم گذاشت. یانگشت اشاره اش رو رو راهول

شه و  یحرف ها سرش نم نی. دل منطق و ادل.. یدونم بهش فکر کردم ول ی. آره میهند کیو من  یرانیا کیتو -

 باشه. یمتیبه هر قخواد  یدونه که تو رو م یرو م نیاون فقط ا

 غم به چشم هاش نگاه کردم. با

 ده. یوقت اجازه نم چیاون... ه یشناس یاما تو... تو پدرم رو نم-

 صورتم کنار زد. یرو از رو موهام

 یچیحرف هاست، ه نیتر از ا شی... نگران نباش قدرت عشق بزهیر ینکن که آرامشم به هم م هیگر یآروم جونم-

 . حاال اشک هات رو پاک کن.ستیممکن ن ریغ

 باشه تکون دادم و اشک هام رو پاک کردم.  یو با لبخند سرم رو به معن آروم

 خب من برم داخل.-
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 بغلش جا داد؛ کنار گوشم زمزمه کرد. یو من رو تو دیازش فاصله گرفتم که بازوم رو کش یکم

 که. دنمیرو از زبون تو نشن بایمعروف و ز یمن اون جمله -

 .ایجونم قربون خنده هات. خب حاال بگو نوبته توء پر یکه کنار گوشم گفت: ا دمیندخ آروم

و با عجله ازش دور  دمیبردم و گونه اش رو بوس کیشدم سرم رو نزد رهیچشم هاش خ یرو بلند کردم و تو سرم

 .یدوسم دار دمیو گفت: خودم فهم دیبلند خند یعموش شدم. با صدا یخونه  اطیشدم و وارد ح

اتاق هاشون  یتو هیسالن روشن بود و بق یاز چراغ ها یکیدو تا باال رفتم. فقط  یکیپله ها رو  یعجله و شاد با

 بودند. با عجله وارد اتاقم شدم. 

و هر بار لبخندم  دیچرخ یسرم م یراهول تو یبودم و حرف ها ستادهیلب هام بود. وسط اتاق ا یرو یبزرگ لبخند

 شد. یتر م قیعم

 شه. ی. باورم نمخدا.. یوا-

. منم عاشق راهول بودم از دمیاز ته دل خند دم؛یو خند دمیکوب نیزم یبچه ها تند تند و با ذوق پاهام رو رو مثل

که هر روز کنارم بود و کنارش  یبردم. از همون موقع یپ شیو پاک یمهربون ،ییبایکه کم کم شناختمش و به ز یوقت

 کمه؛ آره من عاشقش بودم.  یزیچ هی ردمک یحس م دمشید یکه اگه نم یخوش حال بودم. از همون وقت

 شدم. رهیخ دیو به سقف سف دمیتخت دراز کش یرو شستم. رو شمیعوض کردم و آرا یهام رو با تاب و شلوارک لباس

 !؟یکرد کاریراهول... راهول... تو با من چ-

 .دمیپر کرد. به پهلو چرخ یبینشست و دلم رو ترس عج میشونیپ یرو یپدرم اخم ادیبا  

بشه،  یپدرم راض دیشا ستیممکن ن ریغ یچیحرف هاست. ه نیتر از ا شیگفت؛ قدرت عشق ب یراهول راست م-

 خدا بزرگ و مهربونه. 

 فرو رفتم. ینیریکم کم چشم هام گرم شد و به خواب ش نشیریش یو با فکر راهول و حرف ها دمیکش یقیعم نفس

 

 سهویس_پارت#
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 ایپر#

 

خواب بلند شده بودم و دوش گرفته بودم و االن هم مشغول جمع کردن لباس هام بودم؛ قرار بود بعد از ظهر  از

با جمع چشم تو  دمیکش یخجالت م ییجورا هینرفته بودم  نییصبحونه هم پا یبرا یدونم چرا ول یگوا. نم میبرگرد

در به خودم اومدم و از جمع کردن لباس  و  یخبر دارند. با صدا شبید ی هیکردم همه از قض یحس م چشم بشم

و  در رو باز کردم. راهول خندون وارد اتاق  دمیکش میو شلوار مشک یمشک کیبه تون ی. دستدمیدست کش لیوسا

 شد.

 .ایسالم پر-

 کرد. یاخم بعد

 هان؟  یاینم رونیچرا از اتاق ب-

 زدم. یلبخند

 خب کار داشتم...-

 اشاره کردم. یبزرگ فیک به

 کردم. یدارم لباس هام رو جمع م نیبب-

برم، جز مامان و بابام  دنتینگاهم کرد. بعد با لبخند بغلم کرد و گفت: قربون خجالت کش یو کم ستادیبه روم ا رو

 خبر ندارند. یشکیه

 .دمیبه بازوش کوب یفهمه.  مشت یخونه و احساساتت رو م یرو از چشم هات م زیخوب بود که همه چ چه

 کشم. یبا مامانت و بابات رو به رو بشم خجالت م ی. االن من چه جوریکرد یخب فعال صبر م یراهول... چرا گفت-

 .دیموهام رو بوس یرو و دیخند

 .یبفهمن آروم جونم. تو قراره عروسشون بش دیباالخره که با-

 بغلش آروم بشم.  ینگفتم و چشم هام رو بستم تا تو یزیزدم و چ یلبخند
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سرخ . با هزار مکافات ومیجمع صرف کن یتا نهارمون رو تو میرفت نییو بعد پا میراهول لباس هام رو جمع کرد همراه

و بهمون خوش  میدیخند ی. کلمینشست زیکردم و پشت  م یراهول احوال پرس یشدن باالخره با مامان و بابا دیو سف

بار آخر  نیکه ا دمیترس یم یکه قول دادم ول نیمن با ا گذشت؛ همه ازم قول گرفتند که دوباره بهشون سر بزنم و

 .دنشونیباشه د

 شده بود. زونیراهول افتاد که از گردن راهول آو یآوردم که چشمم به دختر عمو یم نییرو از پله ها پا فمیک

 شه. یراهول دلم برات تنگ م-

 رو از گردنش جدا کرد.  مونیبه زور اون م راهول

 ممنون. ؛یبگ یتونست یهم م یطور نیهم یشد زونیچه خبرته، چرا از گردنم آو الیخ یدختر عمو ب یه-

و به سمتشون رفتم؛ راهول به  دمیکوب نیزم یکه من با حرص پاهام رو رو رهیعموش خواست بازوشون رو بگ دختر

 سمتم برگشت و لبخند زد.

 ؟یآماده ا ایپر-

 .میحرص گفتم: آره... اکه کارت تموم شد بر با

و  یجمع شده بودند و مشغول رو بوس اطیح یبدون توجه به نگاه پر از تعجبش از خونه خارج شدم. همه تو بعدم

 نیکردم و به سمت ماش یمدت تشکر کردم. خداحافظ نیتر رفتم و از همه بابت ا کیبودند؛ منم نزد یخداحافظ

عقب نشستم راهول با عجله سوار  یصندل که نیقطار برسونه. هم ستگاهیما رو تا ا یکیرفتم؛ قرار بود و یکیو

 کردم مگه؟ کاریچ ا؟یپر یکن یبه من. با حرص گفت: چرا نگام نم دیشد و  چسب نیماش

 یکنه ست و راهول به زور داشت تحملش م یادیکنم وگرنه معلوم بود که دختر عموش ز تشیخواستم اذ یم فقط

 شیریس یادیز یبخدا ران ایت؛ کنار گوشم آروم گفت: پردست هام گذاش یکرد. روم رو ازش گرفتم که دستش رو رو

 یجور نیدادم. خودمم تعجب کردم که ا یباهاش نداشتم و به زور داشتم جوابش رو م یبود وگرنه من اصال کار

 از دستم ناراحت نباش. زمیعز ایشده بود. پر زونمیآو

 از چشم هاش پر زد. دستم رو محکم فشرد. یلبخندم اخم هاش وا شد و نگران دنیزدم و نگاهش کردم؛ با د یلبخند

 خانم. ایکردنات تاوان داره پر تیاذ نیا-
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 ینگاهمون م نهیآ یرو به رو شدم؛ داشت از تو یکیزدم. سرم رو بلند کردم که با نگاه و یو چشمک میدیخند آروم

  «گه؟یگه د یم یچ نیا»کرد. نگاهم رو ازش گرفتم. 

راهول اون روز رو  یها یو شوخ یو با شاد میو سوار قطار شد میکرد یخداحافظ یکیو از و میشد ادهیپ نیماش از

 . میبه گوا گذروند دنیقطار تا رس یتو

 

 چهارمویس_پارت#

 ایپر#

. میاون جا سر بزن یها سایبه منطقه گوا و کل میو با هم بر ادینشسته بودم و منتظر راهول بودم. قرار بود ب یالب یتو  

. ادیخواست که همراهم ب یرم و تو به کار هات برس قبول نکرده بود و م یبه راهول گفته بودم که خودم م یهر چ

هفته رو به  کیزدم و اون  ین سه روز رو به چند تا مکان معروف  سر میمونده بود. ا رانیفقط ده روز به برگشتنم به ا

 دادم. یم که قرار بود بکشم اختصاص ینقاش

 رانیقشنگ بکشم و به ا ینقاش هی ییجا ایشخص  ایبه خودم قول داده بودم که از مکان  رانیا یزدم. تو یلبخند

 اختصاص داده بودم.  دنیکش یآخر رو به نقاش یهفته  کیذهنم اون  یتو یمد نظرم نبود ول یزیببرم. هنوز چ

 کرد. از جام بلند شدم. ینگاهم م یبا لبخند جذابشونه ام نشست به خودم اومدم؛ راهول  یکه رو یدست با

 سالم راهول.-

 کرد. بغلم

 .زمیسالم عز-

 ها! یمن رو فرت و فرت بغل کن ایو کنار گوشش گفتم: خوب بلد دمیخند

 . دیبه موهاش کش یو دست دیخند

 گذره. یداشته باشه از بغل کردنش نم یخوشکل نیبه ا یآدم عشق-

 زدم  که دستم رو گرفت. یخجل لبخند
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 گلم. میبر ایب-

 راثیاز م یکیگوا  ی. منطقه میدیگوا رس یساعت به منطقه  می. بعد از نمیشد یو سوار تاکس میرفت رونیهتل ب از

وجود داشت که به آدم احساس بودن در دوران  یادیز یخیها و اماکن تار سایمنطقه کل نیا یبود.  تو ونسکوی یها

 هینگهبان گواست.  سایکل نیکه مردم معتقدند که ا کاستیلیها اسمش باس سایاز اون کل یکیداد.  یها رو م یپرتغال

دست  یو مردم اون جا مشغول تماشا و عکس گرفتن از اون منطقه بودند. همراه راهول و دست تو ستیعالمه تور

 یسایجا عکس گرفتم بخصوص کلشدم. از همه  رهیو با دقت و لذت به اون مکان و منطقه خ میتر رفت کیهم نزد

بزرگ و  یموزه  هیمثل  م؛یشد سایمشهور بود.  وارد کل هیژاو سیسن فرانس راثیخاطر حفظ م بهکه  کایلیباس

در آورده شده بودند. با لبخند  شیمجهز به نما بزرگ و یها شهیداخل ش یمیقد لیموند که تموم وسا یم یخیتار

از نگاه کردن به اون همه  ردم؛رو مهمون قدم هام ک سایکل یرو نگاه کردم، گوشه به گوشه  لیتک تک وسا یبزرگ

 لیو وسا سایکل خچهیشدم. اون قدر غرق نگاه کردن و خوندن تار یخسته نم ییبایو فرهنگ، به اون همه ز راثیم

ت. بدون سر بلند کردن گفتم: نشس میکنار مکتین یرو یکیکه  یحواسم به راهول نمونده بود. تا وقت گهیشدم که د

 جا محشره. نیراهول ا یوا

 .یدیگفت: موافقم ل یینا آشنا یصدا

 ستهیو تور یخارج هیرنگ که معلوم بود  یآب ییبلند و چشم ها شیبا ر یسرم رو بلند کردم. مرد یعجله و تند با

 .دمیموهام که بافته بودم کش به یبود درسته قورتم بده. دست کینزد گهیکنارم نشسته بود. با اون چشم هاش د

 شما؟ دیببخش-

 رو جلو آورد. دستش

 هستم و شما بانو؟ کلیما-

 به دستش نگاه نکردم.  یحت

 ...ایپر-

 برم آقا. دیاز جام بلند شدم و گفتم: من با بعد

 .ستادیرو گرفت و رو به روم ا بازوم

 ؟یهست یرانیتو ا ،ییاییچه اسم ز-
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 م؟یتر با هم آشنا بش شیشه ب ی. مرانمیتند سرم رو تکون دادم که گفت: اوه من عاشق ا تند

 و دست اون مرد رو از بازوم جدا کرد.  ستادیآقا که راهول کنارم ا ریبگم نخ خواستم

 بازوش بردار. ی. دستت رو از روآقا.. ستیالزم ن-

بابا  یوگرنه اون چشم ها ساستیو کل یجا مکان عموم نیا فیگفت: ح تیبگه که راهول با عصبان یزیخواست چ مرد

 .نمیرو نب ختتیاون ر گهیآوردم. برو گمشو تا د یرو از کاسه در م تیقور

 باال آورد و از کنارمون رد شد.  لمیاعصابه، دست هاش رو به حالت تس یب یلیراهول خ دیکه د مرد

 .دیدستم رو گرفت و من رو دنبال خودش کش راهول

 .ارمیجور جاه ها ب نیتو رو ا دینبا گهید-

 تعجب گفتم: چرا؟ با

 لحظه برگشت و با اخم نگاهم کرد. کی

 شه. یم میرفت، خب منم حسود ادتیمن رو  یجا شد نیاز بس محو ا-

 .دیرو ازم گرفت و دوباره من رو دنبال خودش آروم کش نگاهش

 خانم. ایپر میبر ایب-

 خورد. چیلحظه پام پ کیکه  میرفت یم نییاز پله ها پا میداشت« راهول حسود». دمیخند آروم

 راهول... پ..ام. یوا-

 هول به سمتم برگشت. با

 من بود. ریتقص دی... ببخشدیببخش یشد... وا یچ ایپر-

 کار کنه. یدونست چ یکرد نم یاون طرف نگاه م طرف و نیکرده بود و به ا هول

 .دمیخند
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 کنه. یکم پام درد م هیراهول من خوبم، فقط -

 تر نشست و پشتش رو به من کرد. نییپا یا پله

 کولت کنم. ایب-

 ...ستین یزی. نه چهول و تعجب گفتم: نه.. با

 .دیحرفم پر وسط

 .ایزود باش پر-

 مکث کردم و بعد دست هام رو دور گردنش انداختم، از جاش بلند شد پاهام رو دور کمرش حلقه کردم. یکم

 شدم. ینشستم خوب م یکم م هیراهول واقعا الزم نبود، -

 کرد. لیسرش رو به سمتم متما یکم

 شد. ینم یطور نیا دنتیکش یدنبال خودم نم یتو ببخش اگه اون جور ینداره ول یفداتون بشم اشکال-

 .دمیموهاش رو آروم بوس یرو

 اشکال نداره راهول.-

من برام مهم نبود و  یکرد ول ینگاهمون م هیشد چند ثان یاز کنارمون رد م یشونه اش گذاشتم. هر ک یرو رو سرم

 داشت و برام لذت بخش بود.  تیهاش برام اهم یفقط بودن کنار راهول، محبت ها و نگران

 گذاشت.  یصندل یرو باز کرد و من رو نیماش در

 ازش کرد.پام رو نو یدر آورد. کم دمیزانوش نشست و پام رو از کفش اسپرت سف یرو

 زم؟یعز یخوب ایپر-

 نبود. یاون قدر مهم زیوقت بود که پام بهتر شده بود در واقع چ یلیخ

 .ستین یهمه نگران نیاره راهول خوبم الزم به ا-
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 بند کفش هام رو بست. یرو پام کرد و به آروم کفش

 . منیو آزار تو رو بب یخواد ناراحت یلحظه دلم نم کینگرانتم  شهیآروم جونم من هم-

 شد. نیهاش غمگ چشم

 دم. یبشم اون وقت آروم جون م تیخودم باعث ناراحت یاگه لحظه ا-

 به اون همه عشق زدم. یلبخند

 نشده باور کن من خوبم. یزیآروم باش، چ زمیراهول عز-

 .دیاومد و گونه ام رو بوس کینزد

 .زمیباشه عز-

رو دور زد  نیو ماش دیکه خند دمیبه بازوش کوب یگفته بودم رو تکرار کرده بود. مشت ییهویکه  ی. کلمه ادمیگز لب

 .نیرستوران مارت میر ینهار م یگفت: برا یو سوار شد. با شاد

 .هیعال یوا ؟یگفتم: جد یخوش حال با

 ریه پاتوق مشاهبود ک ییبایرستوران مشهور و ز نیآره تکون داد. رستوران مارت یلبخند جذابش سرش رو به معن با

صبرانه  یو ب ی. با خوش حالینیاز افراد مشهور و معروف رو بب یکیشد  یاون جا م یاگه شانس داشت یعنیبود 

 . میبرس نیمنتظر موندم تا به رستوران مارت

 پنجویس_پارت#

 ایپر#

رو دور زد و کنارم  نیشدم. راهول ماش ادهیپ نیرستوران نگه داشت.  با ذوق از ماش نگیپارک یرو تو نیماش 

از سبک  یبلند بود؛ مخلوط یاز درخت ها یانبوه ونی. رستوران ممیبا هم از راه سنگ فرش شده گذشت ستاد؛یا

 شیخدمت ها حرف زد که پ شیاز پ یکی ا. راهول بمیوارد رستوران شلوغ شد یو مدرن بود.  از در چوب یمیقد

 تیاون رو پوشونده بود، هدا یرنگ رو ینارنج یکه پارچه ا یمربع شکل چوب زیخدمت با لبخند ما رو به سمت م

بود  یو نارنج یمشک یاز رنگ ها یبیرنگ نشستم. با لبخند به رستوران که ترک یمشک یکیپالست یصندل یکرد. رو

گرفته بودند.  سه طرف  یشکل بود، جا لیکه زنب یو المپ ها داخل قاب چوب بود یشده بودم. سقف چوب رهیخ
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رستوران رو شفاف و  رونیب یتونست یو بدون مانع م یبود و به راحت یا گهید زیهر چ ای شهیرستوران باز و بدون ش

. راهول بودند یو خارج ستیتر مردم داخل رستوران تور شیسوزن انداختن نبود. ب ی. رستوران جاینیبب بایز

کردند و سفارش  یرش داد. کارکنان رستوران تند تند و با عجله رفت و آمد مماساال  سفا کهیت کنیبه اسم چ ییغذا

 نیاز افراد مشهور رو ا یکیباشه و من بتونم  اریکردم که امشب شانس باهام  یآوردند. خدا خدا م یمردم رو م یها

 . نمیجا بب

زد و گفت: قربونت برم چه با  یدستم به خودم اومدم. به راهول نگاه کردم. لبخند یرو یقرار گرفتن دست گرم با

 .یکن یهمه جا رو نگاه م یذوق دار

 . خوشکله یلیجا خ نیا ییآروم گفتم: خدا دم،یکش خجالت

 رو تکون داد. سرش

 .هیقشنگ یموافقم، جا-

 sonu»  یوودیبال یها لمیمعروفه ف یخواننده« خدا ای»سن نگاه کردم.  یرستوران به رو یافراد تو یهمهمه  با

nigam» نفسم بند  یکرد. از خوش حال یداد و تشکر م یهمه دست تکون م یبود و با لبخند برا ستادهیاون جا ا

 شه.  یخدا باورم نم ی... واگامین سونو... راهول ی. وا..یاومده بود با ذوق رو به راهول گفتم: وا

 و دستم رو فشرد. دیخند راهول

 .میریگ یو باهاش عکس م میر یم می. غذامون رو که خوردزمیآروم باش عز-

 رو تند تند تکون دادم. سرم

 باشه... باشه.-

 یآهنگ رو م نینزنم. ا غیتا از ج دمیلب گز یهم بلند شد. از خوش حال کیموز یرو که آوردن صدا غذامون

 امگیافتادم؛ سونو ن یبود. داشتم پس م «Kal Ho Naa Ho»به اسم « نباشد ییفردا دیشا» لمیشناختم. آهنگ ف

 خدا. یقرار بود آهنگ بخونه... وا

دلم  یخوردم. همه اش تو یخوشمزه رو هم م یدادم و غذا یگوش م گامیسونو ن یبایز یعشق به آهنگ و صدا با

 . نمیاز افراد معروف رو بب یکیبود و تونستم  اریکردم که شانس باهام  یخدا رو شکر م
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 کردم.  یمنم مات داشتم نگاه م رندیتا باهاش عکس بگ گامین رو سر سونو ختنیاز غذا ملت مثل مور و ملخ ر بعد

 رند؟یخوان باهاش عکس بگ یهمه م نایخدا... ا ای-

 افتادم. یصندل یرو دیناام

 عمرا من بتونم. -

بلندم کرد. پول غذا رو حساب کرد و باهام از  یصندل یو دستم رو گرفت و از رو دیخند دیمن رو د یوقت راهول

 .میرستوران خارج شد

 . رمی. چه بد شد نتونستم باهاش عکس بگراهول..-

 شونه ام گذاشت.   یرو رو دستش

 نترس.  یتون یم-

 تعجب نگاهش کردم که... با

 ششویس_پارت#

 ایپر#

 زد. یتعجب نگاهش کردم که لبخند با

 م؟یاومد رونیاز رستوران ب ما که نمشیبب کیو از نزد رمیگتونم باهاش عکس ب یچطور م-

 .دیرو دنبال خودش کش دستم

 .ایعجله نکن پر-

. نمیبب کیرو از نزد گامیخواست سونو ن یدلم م یلیشدم راستش خ نیغمگ م،یرفت یم نگیبه سمت پارک میداشت

 .دیکه راهول خند دمیکش یآه

 ناراحت نباش. ؟یکش یعشقم چرا آه م-
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باکالس و  نیبه سمت ماش میو داشت میرفت یخودمون نم نیتر شد چون به سمت ماش شیتعجبم ب ینگفتم ول یزیچ

 .  بودند ستادهیها شباهت داشتند کنارش ا گاریکه چند تا مرد قد بلند و گنده که به باد میرفت یم ییمدل باال

 م؟یر یراهول کجا م-

رو  رانیا یگفت که من فقط کلمه  یزیبه زبون خودشون چ ستاد،یا گاردیباد یجوابم رو نداد و رو به رو راهول

 به سمتم برگشت. یزد و سرش رو تکون داد. راهول با خوش حال یلبخند گاردی. باددمیفهم

 .میریکه باهاش عکس بگ میجا ما اجازه دار نیا ادیب گامیسونو ن یوقت-

 ؟یتعجب گفتم: جد با

 آره تکون داد. یرو به معن سرش

 ها اجازه دادند. گاردیاهوم باد-

 لب هام نشست. یرو یبزرگ لبخند

 راهول. یمرس یوا-

 یادیز تیکه اومد نگاهم رو از چشم هاش گرفتم و به جمع یینگاهم کرد. با سر و صدا رهیفقط با لبخند و خ راهول

 اومدند، نگاه کردم. یم گامیکه داشتند همراه سونو ن

 اومد... یوا-

گفت. سونو  یزیمهربون کنار گوشش چ گاردیاومد و خواست سوار بشه که همون باد نشیمت ماشبه س گامین سونو

 . من با هول و ذوق سالم کردم.میرفت کیتر اومد. ما هم نزد کینزد ینگاهش به ما افتاد و لبخند زد؛ کم گامین

 سالم.-

 و لبخند جوابم رو داد. یبا مهربون گامین سونو

 د؟یریبا من عکس بگ دیخواست یسالم خانم... شما م-

 تند سرم رو تکون دادم. تند
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 نیممنون که به من ا نم،یبب کیدوست داشتم که شما رو از نزد یلیشما عالقه دارم و خ یبه صدا یلیبله من خ-

 .دید یافتخار رو م

نارش اش به کنار خودش اشاره کرد. ک گهیگذاشت و با دست د شیشلوار ل بیدستش رو داخل ج گامین سونو

 سه نفره گرفتم. یسلف کیخودم  یچند تا عکس ازمون گرفت و من با گوش نمیو راهول با دورب ستادمیا

 .گامین یممنونم آقا یلیخ-

 .بایز یرانیکنم خانم ا یرو به من گفت: خواهش م یلبخند جذاب با

 یبودم و تو ستادهیهمه دست تکون داد. منم که مثل ماست اون جا ا یبرا نیشد و از داخل ماش نیسوار ماش بعد

 هپروت بودم.

 !بایز یرانیبه من گفت خانم ا یوا-

 آورد. رونمیجمع ب ونیبازوم رو گرفت و از م راهول

 .میبر ایچرا ماتت برده ب ایپر-

 .دمیگونه اش رو بوس عیسر یلیرفتم و خ کینزد

 .نمیمورد عالقه ام رو بب یبتونم خواننده  یکه باعث شد یراهول... مرس یمرس-

 .دیآورد و گونه ام رو بوس کیهم سرش رو نزد راهول

 قابل شما رو نداره آروم جونم.-

 . به راهول نگاه کردم.میشد نیسوار ماش باهم

 .میحاال کجا بر-

 گذاشت. نیماش یدنده  یدستم رو گرفت و رو راهول

 یسایشهر و کل میر یشه بعد از اون م یم کیتار یکه هوا کم یکم استراحت کن تا وقت هیبرمت هتل  یفعال م-

 قشنگ تره.  یلیاون جا شب ها خ میپانج
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 .دمیدست هام رو به هم کوب یو شاد یخوش حال با

 .ی... مرسیراهول عال یعال-

 .دیدستم رو بوس یرو راهول

 کنم خانمم. یخواهش م-

به هتل  دنیتر کردم و راهول تا رس شیشد صداش رو ب یپخش م نیز ضبط ماشداشت ا یشاد یآهنگ خارج یصدا

 کرد.  یبا سرعت رانندگ

 

 هفتویس_پارت#

 ایپر#

 

بود رو  یگلدار آب دیسف راهنیرنگ با پ دیساپورت سف هیاومدم و لباس هام رو که شامل  رونیعجله از حموم ب با

 شی. آراختمیاش رو لخت کردم و دورم ر هی. موهام رو  از جلو بافتم و بقدمیکردم و اتو کش خشک . موهام رودمیپوش

 رونی. از هتل که برو برداشتم و از اتاق خارج شدم نمیو دورب فیبه خودم زدم. ک یلبخند نهیآ یکردم و از تو یمیمال

 . پا تند کردم و به سمتش رفتم.دمید نیبه ماش هیرفتم راهول رو تک

 سالم راهول.-

 شد. رهیخ بهم

 !یچه خوشکل شد زم،یسالم عز-

 زدم. یلبخند

 .یمرس-

 رو باز کرد و من سوار شدم بعد خودش سوار شد.  نیماش در
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 ؟یچه خبرا خانم-

 به صورت جذابش کردم. یسمتش برگشتم و نگاه به

 نشده. یخبر چیدو ساعت ه نیا یتو یسالمت-

 یو آخر شب م میمون یو بعد شام رو هم با هم م میرس یم میو گفت: خوبه. االن ساعت پنجه تا شش به پانج دیخند

 بهمون خوش بگذره. یلیخوام امشب خ یم یرسونمت ول

 رو تکون دادم. سرم

 .هیعال-

 کردم که راهول صدام کرد. ینگاه م رونیبه ب نیماش ی شهیاز ش داشتم

 ا؟یپر-

 شدم. رهیراهول خ یرو از مردم گرفتم و به چشم ها نگاهم

 افتاده... یاتفاق هی یدون یم-

 شده؟ یراهول؟ چ یگفتم: چه اتفاق یتعجب و نگران با

 شد. رهیخ رونیرو از چشم هام گرفت و به ب نگاهش

 شده؟ یچ ،یافتم از نگران یدارم پس م گهیراهول بگو د-

 و ساکت موند، با حرص صداش کردم. دیکش یقیعم نفس

 راهول؟-

 آورد. کیو به سمتم برگشت و سرش رو نزد دیخند

 عاشقتم. روزیتر از د شیکه من ب نیو خوب ا دیاتفاق جد-

 .دمیکش یبنفش غیحرفش رو هضم کردم ج ینگاهش کردم وقت یکم
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 .دمیشعور ترس یب-

 .دیگونه ام رو بوس یاخم نگاهش کردم که تند با

 خانم. ایخب بگو نوبت شماست پر-

 رو زدم به اون راه. خودم

 نوبت منه؟ یچ-

 زد. یلبخند

 .بایز یون جمله هم-

 به خودم گرفتم. یمتفکر حالت

 کدوم؟-

 .دیبلند خند ینگاهم کرد و بعد با صدا یکم

 گفتم. یک نیخانم حاال بب ایکنم پر یم یتالف-

 .نهیرو ازش گرفتم تا خنده ام رو نب نگاهم

*** 

کننده  رهیچقدر خ با،یشده بودم. چقدر ز رهیرو به روم خ ینوران یسای.  مات و مبهوت به کلمیشد ادهیپ نیماش از

 یکه به شکل باشکوه یاز صد پله ا دیبا یبش سایکه  وارد کل نیا یبود و برا میپانج یبانو یسایجا کل نیبود. ا

 ینگاه م رینظ یب یسایو به کل میرفت ی. همراه راهول دوشادوش هم از پله ها باال میشده بودند باال بر یطراح

داشت  دیشهر د یاصل دانیکرده بود و  به تمام م ریقرار داشت که قلب شهر رو تسخ یتپه ا یباال اسیکل نی. امیکرد

شدن از اون  ریداشت و س یکردم. حس و حال فوق العاده ا ینگاه م و شکوه رو ییبایو من با تمام وجود اون همه ز

 نییکه پا یبه شهر و مردم یاز اون جا کم میدیکه رس سایکل یممکن بود. به باال ریو شهر غ سایزدن کل دیجا و د

 .میدر حال رفت و آمد بودند نگاه کرد سایکل

 راهول؟-
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 به آسمون شب جوابم رو داد. رهیخ راهول

 جونم؟-

 دادم. هیرو به شونه اش تک سرم

 قشنگه. یلیجا خ نیا یجا آورد نیکه من رو ا یمرس-

 .دیموهام رو بوس یرو

 آروم جونم.  چهیتو ه ییبایجا در برابر ز نیا یو قشنگ ییبایز-

 شدم.  یراهول غرق در خوش فیتعر نیهام رو بستم و از ا چشم

. میباشکوه نگاه کرد یو مجسمه ها بایو ز یداخل یو به نما میها نشست مکتیاز ن یکی یرو میشد سایهم وارد کل با

 نمیگرفتند. منم دورب یداشتند عکس م گهید یسر هیبزرگ در حال دعا خوندن و  یاز مردم رو به مجسمه  یلیخ

و به سمت  میاومد رونیب سایساعت از کل میاز ن عدو خودم و راهول گرفتم. ب سایرو باال آوردم و چند عکس از کل

 . میراه افتاد یکیدر همون شهر و نزد یرستوران

 . میو به هتل برگشت میو عشق شاممون رو خورد یشاد یشب کنار راهول تو اون

 میزندگ یخنده ها و خوش لیراهول تموم قلب و جونم رو در برگرفته بود. با تمام وجود عاشقش بودم؛ اون دل عشق

 یبودم ول اوردهیرو به زبون ن بایمعروف و ز یاون جمله  دیبود. شا میزندگ نیریبود. اون باعث وجود آرامش و حس ش

گرفت و  یو نبودنش آروم آروم جونم رو م یدارم. دور ستاون رو دو یتر از هر ک شیدونستم که ب یرو م نیخودم ا

 یموضوع رو بفهمه فکر کنم؛ چون م نیکه قراره پدرم ا یرم و روز یجا م نیکه از ا یخواستم به روز یمن اصال نم

 نداره.  یدونستم که  عاقبت خوب و خوش

 وهشتیس_پارت#

 ایپر#

موزه که  یرونیب یهند.  فضا ییایدر یروین یهوانورد ی. موزه میزد یموزه قدم م یو کنار راهول تو  دوشادوش

و االن همراه راهول به داخل موزه اومده  میدیهند بود رو د ییایدر یرویمورد استفاده در ن یمایهواپ یشامل س

و عکس از زمان جنگ ها  یشامل کل یگالر شگاهیمان م؛یزد یقدم م یداخل یو در بخش گالر نییپا یو طبقه  میبود
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 خچهیکردم و تار ینگاه م زی. با دقت و توجه به همه چبود گهید یمیقد یاز عکس ها یلیها و فرمانده ها و خ مایهواپ

 یگذاشته بود. وقت شیبا ظرافت و کامل به نما زیکردم. به نظرم اون جا فوق العاده بود. همه چ یهمه رو مطالعه م ی

باال  ی.  طبقه میدیبود، رس یداخل شگاهیباال که  نما یو به طبقه  میباال رفت یفلز یتموم شد از پله ها نییپا یطبقه 

 شیرو به نما گهید لیوسا یلیو خ ییایدر یرویجنگ از جمله، صالح ها، لباس پرسنل ن لیبود که وسا یسالن بزرگ

انجام گرفته رو هند  ییایدر یرویکه با حضور ن یمهم یهاکامل جنگ  ی خچهیتار یتونست یجا م نیذاشت. ا یم

 . یبخون

 واقعا. هیجا عال نیا-

 ینم یزیچ یگذروند ول یرو از نظر م لیدونم چش شده بود؛ فقط با دقت وسا یاز صبح ساکت بود نم یول راهول

 نداشت.  یقبل شباهت یو پر حرف روز ها طونیگفت. اصال به راهول ش

 یچوب یها زیو شلوغ بود. پشت م ی. رستوران سنتمیرفت یموزه تموم شد با هم به سمت رستوران یکه تو کارمون

همه سکوت خسته شده بودم. با حرص گفتم:  نیاز ا گهی. دمیرو سفارش داد یساده و خوشمزه ا یو غذا مینشست

 شده؟ یزیچ یاز صبح ساکت بود ؟یگ ینم یزیراهول چرا چ

 . دیزد و دست از غذا خوردن کش یکم رنگ لبخند

با  میتون یرو م یرینظ یتازه غروب ب ه،یاون جا عال ؟یساحل کر میبعد از نهار بر هیچ. نظرت زمینشده عز یزیچ-

 .میهم تماشا کن

خودش بخواد  ینگفتم. وقت یزیاکتفا کردم و چ یبه باشه ا یتر شد ول شیکه حرف رو کال عوض کرد حرصم ب نیا از

 است.  دهیفا یگه اصرار ب یم

دهنم آب  یبستن دنی. با دمیبازار و کوچه ها گشت یتو ی. کممیشد نیو سوار ماش میاومد رونیهم از رستوران ب با

 رو نگه داره.  نیخواستم که ماش یبا راهول قهر بودم و اصال ازش نم یافتاد ول

که از  یقاپ بزرگ بستن هیرفت.  یفروش یشد و به سمت بستن ادهیپ نیبه راهول نگاه کردم. از ماش نیتوقف ماش با

 داخلش بود رو آورد و به سمتم گرفت. با تعجب از دستش گرفتم. یانواع بستن

 ممنون. -

 رو بست و استارت زد. نیماش در
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 .نیدونم دخترا عاشق بستن یمن خودم م یگفت یاگه تو هم نم-

 دادم.  مینیبه ب ینیچ

 ها رو خوب بلده. زیچ نیداشته باشه ا ادیز یدوست دختر ها یاره هر ک-

نبودم و دوست دختر نداشتم  یجونم حسود خانم، نترس من قبل از تو عاشق کس یو گفت: ا دیبلند خند یصدا اب

 .گهید یدوست دار یها افتاد چشم هات برق زد پس معلومه بستن یچشمت به بستن یوقت یول

 .دیآورد و گونه ام رو بوس کینگفتم و فقط لبخند زدم که سرش رو نزد یزیچ

 .ایده پر یمسکوتت آزارم -

 چشم هاش نگاه کردم. به

 شده! یچ یگ ینم ی. حتیکالم حرف نزد کیراهول، از صبح  یتو هم ساکت یول-

نگفتم و مشغول خوردن  یزی. منم چادامه داد شیسکوت به رانندگ ینگفت و فقط تو یزیشد؛ چ نیهاش غمگ چشم

 . میدیرس یکه به ساحل کر یشدم، تا وقت میبستن

 نه_و_یس_پارت#

 ایپر#

فکر بود. سرم رو به شونه  یبه راهول کردم که تو ی. نگاهبه قدم زدم میو کنار هم شروع کرد میشد ادهیپ نیماش از

 دادم. هیاش تک

 راهول؟-

 .دیموهام رو بوس یرو

 جانم؟-

 شده؟  یگفتم: بهم بگو چ آروم
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کار هام  ریرو درگ یچند روز دیو با تهخیشرکتم بهم ر یکنم؛ کار ها یو گفت: دارم به فردا فکر م دیکش یقیعم نفس

 نیشه از هم یدلم مچاله م نمتیکنم قراره چند روز نب یفکر م نیهر وقت به ا ،یبر ییتونم بزارم تنها جا ی. نمباشم

ور و  نیا یبر ییتنها دیتو با یعنی نمت؟یچند روز نب دیبا یعنی... ایکنم پر کاریدونم چ یشم. نم یاالن دل تنگت م

 اون ور؟

خواست قربون صدقه  یشدم. دلم غنج رفت؛ دلم م رهینگرانش خ ی. سرم رو بلند کردم و به چشم هادمیخند آروم

 اش برم. 

 راهول؟-

 .دیرو بوس میشونیپ یرو

 جونم؟-

 کردم. یرفت. تک خنده ا ادمیکال حرفم  نشیریبوسه و حس ش از

 ؟یریو درگ یخودت یتو نیاز صبح به خاطر ا ؟ینی... تو نگران اونهید-

 سرش رو تکون داد. آروم

 آره خب...-

 زدم. یلبخند

اختصاص دادم. تو به کار هات برس منم  دنیکش یاخر رو به نقاش یهفته  نیبرم، ا ییجا ستیاز فردا منم قرار ن-

 .یناراحت و نگران باش ستیکشم. اصال هم الزم ن یرو م میهتل نقاش یمحوطه  یتو

 چسبوند. میشونیرو به پ شیشونیپ

 شه آخه. یدلم برات تنگ م یشه ه یبرات تنگ م یکنم ه کاریقربون حرف زدنات برم، آخه اون وقت دلم رو چ-

 .دمیگز لب

 . مینیرو بب گهیهمد ایب ی... شب ها اگه تونستگهیدونم د یخب نم-

 هاش برق زد. چشم
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 ؟ید یجون من اجازه م-

 .دمیخند آروم

 اره.-

 ...ای... عاشقتم پرای... عاشقتم پرایبلند گفت: عاشقتم پر یجدا شد و با صدا ازم

 بلند گفتم: منم عاشقتم... راهول بسه. یشد. با صدا یم الیخ یکرد، حاال مگه ب یسرم تکرار م پشت

 به اطراف نگاه کرد. ینگاهم کرد؛ جلوتر اومد. کم ی. کمستادیا

 عاشقتم اره؟ یگفت یتو بود-

 .دمیخند

 . عاشقتم...وونهیاره د-

 .دیبه موهاش کش یدست

 .ی. باالخره گفت..ایپر یگفت یوا-

 عشق به چشم هاش زل زدم. با

 یکه باهاش آرامش دارم و باهاش خنده رو یخواد؛ همون یکه دلم م یوقتشه عاشقتم. تو همون یلیاره راهول من خ-

 لب هامه. 

 .دمیخند آروم

 ی. عشقت همه قلب و وجودم رو پر کرده... عشقیهات من رو عاشق خودت کرد یهات، با مهربون یباز ونهیتو با د-

 .رممکنهیازش غ دنیکه دست کش یپاک و دوست داشتن

 نم دار نگاهم کرد.  یچشم ها با

 نیرو با هم یمدت دور نیتونم ا یو عشق داد. م یبهم انرژ یقشنگ بشم که کل یحرف ها نیا یقربونت برم... فدا-

 . ارمیعشق دووم ب
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 تر اومد و محکم بغلم کرد. کینزد

 .یکه فکرش رو بکن یزیتر از اون چ شی. بادیز یلیخ ایدوست دارم پر-

رو دووم  یعشق دور نیشده بود. مطمئ بودم با هم ریبه دلم سراز یبیعج نانیهام رو بستم آرامش و  اطم چشم

ساحل شروع به قدم زدن  یتو یباز ونهیو د یبار با خوش حال نی. دستم رو گرفت و ارانیتونم برگردم ا یو م ارمیم

 ینمونده بود و ما م دیبه غروب خورش یزی. چمینشست ایساحل رو به در یماسه  یو رو دیآب انار خر یکرد. از دکه ا

 . میکنار هم غروب رو تماشا کن میخواست

روحم  یب یبه زندگ دیخورش نیشدم که راهول گفت: مثل هم رهیخ ایدادم و به در هیراهول تک یرو شونه ا سرم

که تو  نمیدونم خوش بخت تر یرو م نیا یشه چطور شد عاشقت شدم ول ی... باورم نمایپر یدیو عشق بخش یگرم

 دلمه.  یو عشق تو تو یمیزندگ یتو

 .دمیرو بلند کردم و گونه ش رو محکم بوس سرم

 شه. یتاب م یاون قدر عاشقانه و خوب حرف نزن راهول دلم ب-

 آورد. کیرو نزد سرش

 .طونمیقربونت دلت برم ش-

. منتظر کردم و منتظر بودم.. ینم یآورد. کار کیشد. آب دهنم رو با صدا قورت دادم. سرش رو نزد رهیلب هام خ به

 ه کنار گوشم زمزمه کرد. اون آروم و نوازش گون یعاشقانه از راهول... ول یبوسه  هی

و  هیمحابا و هر ثان ی. اون موقع ب..یکه تمام و کمال مال من شد یوقت ی... بزار برایول ایخواد ببوسمت پر یدلم م-

 شه. یم باتیلحظه بوسه هام مهمون لب ها و صورت ز

 یور دارم خودم رو کنترل متاب تر بشم االنم به ز یخوام ب یشد، آروم گفت: نم رهیخ ایرو ازم گرفت و به در روش

 کنم. 

خواست تا  یتر از قبل عاشقش شدم؛ راهول چه خوب و با درک بود که نم شیلب هام جا خوش کرد. ب یرو یلبخند

 که مال اون نشدم من رو ببوسه.  یوقت

 زمزمه کردم. آروم
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 دوست دارم راهول-

مردونه اش گرفت و هر  یدست ها ی. راهول دستم رو محکم تودیخورش یبایجمله ام مصادف شد با غروب ز نیا و

 .میشد دیخورش ریبه غروب چشم گ رهیدو خ

 

 چهل_پارت#

 ایپر#

 

 سرسبز هتل نگاه کردم. یو با لبخند به محوطه  دمیکش یقیعم نفس

 . ستیشلوغ ن ادیجا ز نیخداروشکر ا-

روم آماده بود تا من بعد از مدت ها دوباره دست به قلم  رو آماده کرده بودم. تخته و کاغذ بزرگ رو به مینقاش لیوسا

راهول  یوقت یساحل کر یکه تو یبکشم کردم؛ عکس راهول بود. عکس یکه قرار بود نقاش یبه عکس یبشم. نگاه

عکس  یلیکرد و حواسش نبود، ازش گرفته بودم. خ یم نگاه ایبه غروب و در ییباینشسته بود و با لبخند ز ایکنار در

 هیرفتم بهش هد یجا م نیکه از ا یروز نیبکشم و بعد آخر یعکس رو نقاش نیخواستم هم یبود و من م یقشنگ

راهول بعد از مدت ها  روزیبه خودم اومدم؛ د میگوش ی. با صدادمیکش یجا آه نیرفتن از ا یآور ادیدادم. با  یم

 زدم و جواب دادم. یبود. لبخند دهیخر مکارتیبود و برام س دهاوم ادشی

 سالم راهول.-

 ...ایگفت: پر یپکر یصدا با

 پررنگ تر شد. لبخندم

 جانم؟-

 شم، تحمل ندارم. یم ونهیدارم د گهیهمون حالت گفت: من د با

 .دمیخند آروم
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 روز کامل نگذشته که! هیوا راهول هنوز -

 شه. ینم شیحرف ها حال نیدل صاب مرده که ا نیحرص گفت: ا با

 .مینیرو بب گهیهم د ایب ی. شب اگه تونستیاریطاقت ب ادیبراش رفت؛ آروم گفتم: فدات بشم حاال حاال ب دلم

ده... چشم من به خاطر تو  یزد گفت: قربون صدات برم که صداتم بهم آرامش م یتوش موج م یکه دلتنگ ییصدا با

 تا خوابم ببره. نمیبصورت ماهت رو ب دیبا دنت؛یبه د امیکنم. شبم م یرو تحمل م زیهمه چ

کرد فقط الزمه بهم زنگ   تتیاذ یگم هر ک یدارم م یهر ک ایپر یاومد گفت: راست ادشی یزیچ هیانگار  هوی بعد

 خب؟  ارمیم رونیجد و آبادش رو از قبر ب  یبزن

 .دمیخند

 چشم.-

 ...دوست دارم.یبال، مواظب خودت باش یب باتیز یخنده گفت: چشم ها با

 گفتم: منم دوست دارم... تو هم مواظب خودت باش. آروم

 .دمیرو قطع کرد. خند یسفارش باالخره راهول گوش یاز کل بعد

 پسر. یا ونهیکه تو چقدر د یوا-

کردم؛ آروم و با ظرافت و با دقت تمام مشغول بودم.  ینقاش دنیدست به کار شدم و با عالقه و عشق شروع به کش 

 تا راهول رو خوش حال کنم. ادیاز آب در ب ینقاش نیتربایو ز نیخواستم بهتر یم

هنوز اول هاش  میخوردن نهار وارد رستوران هتل شده بودم. نقاش یوقفه مشغول بودم؛ فقط برا یروز تا عصر ب اون

 قیکردند و من رو تشو ینگاه م میاومدند و به نقاش یشدند م یکه از اون جا رد م ییکسا ایچند نفر  یگاه یبود ول

 کردند. یم

مردمان  یلی. خمیریچند تا از اهل گوا اومدند و از من خواستند تا باهاشون عکس بگ یو شاد شدم وقت دمیخند یکل 

 بودند.  یو مهربون یدوست داشتن

*** 
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شرکت رو تموم کرده بود و  یتموم شده بود. راهول هم کار ها میکامل نقاش گهیروز کامل گذشته بود و من د شش

خواستم تا  یکردم م میتخت هتل قا ریرو ز می. نقاشمیتا امروز و فردا رو با هم باش ادیب دنمیخواست به د یامروز م

من اصرارش  یرو نشون بدم ول ینقاش دیاصرار و خواهش کرده بود که با یبرنگشتم اون رو بهش نشون ندم؛ کل یوقت

. راهول میو از حال هم با خبر بود میزد یحرف م شش روز هر روز و هر ساعت با هم نیا یجواب گذاشتم.  تو یرو ب

جا تنها  نیکردم. چون ا یصبر م دنشیشب و د دیکل روز رو به ام م؛یکن یاومد تا رفع دلتنگ یم دنمیهر شب به د

راهول قول  یکردم ول یم ییو تنها یشش رو بدجور احساس دلتنگ نیبود ا شمیقبل هر روز راهول پ یو روز ها مبود

 دو روز کامل جبران کنه.  نیداده بود که ا

رو برداشتم و از اتاق خارج شدم.  راهول  نمیو دورب فی. موهام رو بافتم و کدمیرو پوش نمیو شلوار ج یصورت بلوز

ورت به ص را،یو گ بایز یو نگاهش کردم. به اون چهره  ستادمیا یبود. کم ستادهیدورتر از هتل ا یکم نیبه ماش هیتک

براش ضعف رفت؛ چقدر دلتنگش بودم. آروم به سمتش قدم  لم... دباشیساده اما ز پیشاداب و مهربونش، به اون ت

 لب هاش جا گرفت. یرو یلبخند دیبرداشتم، من رو د

 من... یایپر-

 

 کی_و_چهل_پارت#

 ایپر#

  

 .ستادمیزدم و رو به روش ا یلبخند

 سالم.-

 غل کرد و محکم من رو به خودش فشرد.بالفاصله من رو ب یگفتن حرف بدون

 چقدر دلتنگت بودم. زمیاوه عز-

 هام رو دورش حلقه کردم. دست

 منم دلتنگت بودم.-



 یپسر هند هیعشق 

110 
 

 .دیموهام رو بوس یجدا شد و رو ازم

 . میخوش بگذرون مییخوا ی. امروز رو میقربونت برم چقدر خوشکل شد-

 تر شد. قیعم لبخندم

 .هیعال-

 رو باز کرد و خودش کنار رفت. نیماش در

 .یدیسوار شو ل-

 رو دور زد و خودش هم سوار شد. نی. ماشدمیآروم خند« چقدر جنتلمنه...»شدم و راهول در رو بست.  سوار

.  دست هام رو با ذوق بهم میکن یسوار قیقا یگراند و کم ی رهیجز میبر هیخواستم بپرسم نظرت چ یم زمیعز-

 .دمیکوب

 هول.را هیعال یوا-

 از ذوق من خنده اش گرفت. راهول

 فدات شم.-

به اون جا من  دنمونیگراند روند. بعد از رس ی رهیسرعت به سمت جز نیتر شیلب گفتم. راهول با ب ریز ینکنه ا خدا

که به شکل موز بود،  یلیبزرگ و طو قیتا از آفتاب سوزان در امان باشم. سوار قا دمیخوشکل خر یریکاله حص هی

. با دقت و شوق شروع به حرکت کرد یران به آروم قیقاشدند.  قیهم سوار قا گهی. همراه ما چند زن و مرد دمیشد

خودم  یاش رو رو رهی. به راهول نگاه کردم که نگاه خمیبرس رهینمونده بود که به جز یزیکردم؛ چ ینگاه م ایبه در

 شه.  یرفع نم میزدم که گفت: اگه تا شب نگاهت کنم باز دلتنگ ی. لبخنددمید

 . دیموهام رو بوس یدادم، رو هیرو به شونه اش تک سرم

. دست راهول رو نمیبب کیها رو از نزد نیخواستم دلف یشدم؛ فقط م ادهیبا عجله و هول پ میدیکه رس رهیجز به

 یادیز یها ستی. افراد و توردمیکش یکردم راهول رو هم دنبال خودم م یطور که به اطراف نگاه م نیگرفتم و هم

زدن اطراف  دیمثل من مشغول د گهید یها یسر هیو  یریگیها ماه یسر هیها شنا،  یسر هیبودند که  رهیجز یتو

 شمار.  یخاص و ب یها ییبایبود؛ پر بود از ز یسرسبز و شلوغ ی رهیبودند. جز
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دور تا دور اون جا جمع شده بودند و مشغول  یادی. افراد زمیها داخل اون بودند رفت نیکه دلف یسمت منطقه ا به

رو کنار  نیدادم و دورب تیباالخره رضا لمیعکس و ف یها بودند. بعد از گرفتن کل نیدلف یبامزه  ییهنرنما یتماشا

 و باهاشون ذوق کردم.  دمیهاشون خند یگ مزهبه کار ها و با یها نگاه کردم. کل نیگذاشتم و به دلف

 . میو بعد از اون باهم برگشت میخورد رهیهمون جز یرو که کباب بود تو نهار

 خوش گذشت. یلیبه راهول کردم و گفتم: راهول ممنونم خ رو

 .دیدستم رو بوس کف

 کنم تو بهت خوش بگذره. یکه کار نیمن ا ی فهیوظ یازم تشکر کن دیفعال مونده گل من... نبا-

 .دمیعشق گونه اش رو بوس با

 عشقم. ینیتو بهتر-

 قلبش گذاشت. یرو رو دستش

 کارو. نیا فمینکن با قلب ضع-

 .دمیبه شونه اش کوب یو مشت دمیخند

 .ونهید-

 دووچهل_پارت#

 ایپر#

 

 یاز منطقه  یکی« هاس نیفانت» ی.  منطقه میرفت نیالت یراست به سمت منطقه  کی میگراند که برگشت ی رهیجز از

 یم نیالت یخوش حال بودم که به منطقه  یلیواقع شده بود. خ میپانج یهستش که تو ونسکویگوا و  یمیقد نیالت

 بودم.   دهو خون دهیشن یلیو شکوه اون منطقه خ ییبایچرا که از ز میرفت

 .یکه من رو آورد یجا محشره مرس نیراهول ا یوا-
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 زد. یلبخند

 بره. یم گهیعصر د هیاصال آدم رو به  هیجا عال نیموافقم ا زم،یکنم عز یخواهش م-

و با دقت و ذوق به  میگذشت یم یچیو مارپ کیبار یها ابانیها و خ ریتکون دادم. از مس دییتا یرو به معن سرم

. همه و همه به شکل میکرد یها و رستوران ها نگاه م یینانوا ب،یو غر بیعج یو فروشگاه ها یمیقد یساختمان ها

چشم  یلیجلو آمده ساختمان ها خ یو بالکن ها قرمز یسفال ید.  بام هاو قشنگ بو بایز یلیخ نیبودند و ا یمیقد

بودم رفتم.  دهیرو شن فشیکه تعر یهنر یها یبودم.  به سمت گالر یشکل نیا یبودند من عاشق ساختمان ها ریگ

 . رینظ یب یها یو نقاش یشده بود و پر بود از گالر نیتزئ بایبا ظرافت و ز یلیخ

 یکه داشت تند تند خوراک دمید یفروشگاه یاومدم دنبال راهول گشتم که اون رو تو رونیب یهنر یاز گالر یوقت

 .دمیذاشت. خند یم لکسیها رو داخل نا

 شکمو.-

 اومد. رونیسمتش رفتم که از فروشگاه ب به

 .هیبایفوق العاده ز یجا م،یبزن یپرتغال یعمارت ها نیهم به ا یسر هیحتما  دیبا ایپر-

 تند سرم رو تکون دادم. تند

 موافقم.-

 به سمتم گرفت. یلواشک

 ؟یدوست دار-

 لواشک دهنم آب افتاده بود. دنید از

 عاشقشم.-

 یمنطقه  یکه تو یباشکوه یپرتغال یو لواشک رو به دستم دادم. دوشادوش هم به سمت عمارت ها دیخند راهول

 . میبود، رفت نیالت
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 یکنه. همه  فیتونست اون عمارت ها رو توص ینم یکلمه  چیآورد، ه یکم م ییبایمحشر درمورد اون همه ز ی کلمه

 درست شده بودند. یو به شکل سنت یمیعمارت ها قد

 داشتند ها؟ یا قهیها عجب سل یپرتغال نیا-

 کرد، سرش رو تکون داد و گفت: آره واقعا. ینگاه م یمیقد یکه داشت به کوزه  راهول

شام از راهول  ی. برامیکه برگرد میگرفت میزدن و نگاه کردن به همه جا و عکس گرفتن باالخره تصم دید یاز کل بعد

که غذا  یبزرگ یراهول قبول نکرد و در عوض من رو به غرفه  یول میو مهمون من باش میبر یخواستم که به رستوران

گرفتم؛  یمن همه اش بهونه م یحان کنم ولجا رو امت نیا یکرد برد و ازم خواست که از غذا یدرست م یابونیخ یها

 .ستادیکنارم ا یی. راهول با لبخند دندونماهیبهداشت ریو غ فیکردم که غذا ها کث یراستش حس م

 از عمرت به فنا رفته. یمین یاگه نخور ،یبخور دیغذا ها رو با نیاز ا یکیبه جون من -

 حرص نگاهش کردم. با

 لطفا. الیخ یراهول ب-

 یکه داخلش بود واقعا خوش رنگ و لعاب بود. کاسه رو گرفتم و به چشم ها ییبه سمتم گرفت؛ غذارو  یا کاسه

 .یش ینم مونیراهول نگاه کردم. با ذوق گفت: بخور پش

 از غذا رو خوردم.  یخودش گرفت. چنگال رو برداشتم و کم یبرا گهید یکاسه  هیرفت و  بعد

 جا که بد نبود. نیتا ا-

 زدم. یاز غذا رو داخل دهنم گذاشتم. لبخند یچنگال رو داخل کاسه بردم و کم دوباره

 .هیعال ینه انگار-

و مزه داد.  دیبهم چسب یلیداشت. تند تند شروع کردم به خوردن؛ چون گرسنه ام بود خ یطعم فوق العاده ا غذا

 .دیاومد و گونه ام رو بوس کیداختم که نزدباال ان ییسرم رو که بلند کردم با صورت خندون راهول رو به رو شدم. ابرو

 من به فدات. یاله-

 زدم و کاسه رو  رو به روش گرفتم. یلبخند
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 خوام...لطفا. یباز م-

 .دیبلند خند یبا صدا دیمظلوم من رو که د نگاه

 به چشم. یا-

 بود.  ین واقعا عالکنم چو هیته یابونیخ یشام و نهارم رو از غذا ها گهیگرفتم که د میخوردن غذا کال تصم با

 سهوچهل_پارت#

 ایپر#

 داریشده بودم. از صبح که ب رهیخ زیاز هر چ یو خال دیبودم و به سقف سف دهیتخت دراز کش یحال رو یو ب پکر

ها با خودم حرف  ونهیطور مثل د نیبودم و هم دهیتخت دراز کش یشده بودم و صبحونه ام رو خورده بودم دوباره رو

کنم؟ چطور  کاریکنم؟ بدون راهول چ کاریچ دیبا لمد یشه؟ با عشقه تو یم یچ رانیکه اگه برگردم ا نیزدم. ا یم

 یمغزم م یتو  یادیز یطور سوال ها نیو هم زم؟یبه سرم بر یچه خاک دیبا الیاز دست دان ارم؟یرو دوم ب یدلتنگ

 یکردم چشم هام پر از اشک م یکه به رفتن فکر م نیشدن بودم. خسته بودم؛ هم ونهیبه د کینزد گهیو د دیچرخ

 بگذرونم؟ دیرو چطور با گهید یفردا ها یکه رفتم... فردا که از راهول دور شدم... فردا... و همه  فردا یعنیشد... 

 .دمیکش یآه

 . می... نزار از هم دور بشفتهیب نمونیبکن لطفا... نذار فاصله ب یکار هی ایخدا-

 کنار تخت برداشتم. زیم یرو از رو یگوش یحال یبه خودم اومدم. با ب میزنگ گوش یصدا با

 الو...-

 آروم صدام کرد. راهول

 ا؟یپر-

 شدم. یخودم م زدم؛ عاشق صدا کردن هاش بودم... آروم و پر از احساس... اصال عاشق اسم یلبخند

 جانم؟-

 دنبالت. امینهار دعوتت کرده، م یآروم گفت: مامان برا یهمون تن صدا با
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 شم... یهول گفتم: نه... نه... راهول مزاحم نم با

 و با تحکم گفت: آماده... شو... اومدم. دیحرفم پر وسط

 ... عاشقتم.یخودم ی ونهیگفتم: د یو رو به گوش دمیبدون منتظر موندم جواب از جانب من، قطع کرد. خند بعد

 نیمردانه و ج راهنیمدل پ یآسمان یآب کیتون هیکه شامل  ییدوش گرفتم و لباس ها یا قهیجام بلند شدم. ده دق از

و لبخند  دمیکش یقیکردم. نفس عم یو ساده ا تیال شی. آراختمی. موهام رو فر کردم و دورم ردمیبود، پوش یآب

 یهتل نشستم تا وقت یالب یرفتم. تو رونیرو برداشتم و از اتاق ب فمیو ک یبه خودم زدم. گوش نهیآ یاز تو ینیغمگ

به سمتش رفتم. آغوشش رو برام باز کرد؛ با  ی. از جام بلند شدم و با شاددمیدر هتل د یراهول رو جلو نیکه ماش

 گرفتم.  ییآغوشش جا یعشق تو

 آروم جونم حالت چطوره؟-

 جدا شدم و به صورتش نگاه کردم. ازش

 ؟یتو خوب میعال دمتیاالن که د-

 داد. هیتک میشونیرو به پ شیشونیپ

 تونم بد باشم. یچطور م ستادهیرو به روم ا ییبایز نیبه ا یپر-

 .دمیشد. گونه اش رو بوس یدلم پر از خوش فشیتعر از

 م؟یعشقم... بر یمرس-

شد و با سرعت به  نیخودش. سوار ماش یبود برا یکارش عادت کرده بودم؛ جنتلمن نیبه ا گهیرو برام باز کرد، د در

پر  یرفت و از شاد یقشنگ قشنگ زد که من هر بار دلم غنچ م یبرام حرف ها یراه کل یسمت خونه راه افتاد. تو

 شدم.  یم

کننده  رهیو خ بای. راهول دستم رو گرفت و دوشادوش هم وارد عمارت زمیشد ادهیرو نگه داشت و با هم پ نیماش

 و ذوق به سمتمون اومد. ی. مادرش با خوش حالمیشد

 .یخوش اومد زمیعز یایپر-
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 تونست حرف بزنه.  یو م دیفهم یم یسیخوب بود که مادرش انگل چقدر

 باعث زحمت شدم. دیممنونم ببخش یلیسالم خاله... خ-

 .زمیعز یحرف ها نزن... تو رحم نیاز ا گهیلبم گذاشت و اخم گفت: د یاشاره اش رو رو انگشت

گپ زدن و حرف زدن  ی. بعد از کلمیکرد یو با پدرش هم احوال پرس میزدم و تشکر کردم. وارد خونه شد یلبخند

دعوت  لشونیاص یو هند یخونگ یو مادر راهول ما رو به خوردن غذا میباشکوهشون شد یباالخره وارد آشپزخونه 

 .  میبردخوشمزشون لذت  یو از خوردن غذا میحرف زد یکل م،یدیخند یکرد. کل

بلند راهول رو صدا کرد. راهول با عجله وارد  یبا صدا هویجمع کردن ظرف ها به مادر راهول کمک کردم که  یتو

 آشپزخونه شد.

 .دیکم استراحت کن هیاتاق و  یخانمت رو ببر تو ایمادر ب-

 شما باشم. شیخوام پ یم ستمیهول و عجله گفتم؛: نه... نه... ممنون من خسته ن با

 دست راهول گذاشت. یاخم دستم رو گرفت و تو با

 کنم. یعصرونه صداتون م یبرو... برا-

 خجالت گفتم: خاله آخه... با

 میرفت ی. از پله ها باال مدی. راهول من رو دنبال خودش کشمیرو به سکوت دعوت کرد و با دست اشاره کرد که بر من

 .دمیپر از ذوق راهول رو کنار گوشم شن یکه صدا

 اتاق... یتو ... من و تو... تنها...یوا-

 ... هیکنه آروم گفت: عال یم یو خوش سپر یطانیفکر ش هی یو چشم هاش رو بست و انگار که تو دیرو گز لبش

 و با اخم نگاهش کردم. دمیبه شونه اش کوب یمشت

 ه؟یحرفا چ نیششش زشته راهول... ا-
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کرد. با حرص  زیمن رو آنال یطانیش یداد و با نگاه هیمن رو وارد اتاق کرد و در رو بست. پشتش رو به در تک یتند

عقب  یشد من قدم یم کیکه نزد یقدم کیآروم به سمتم اومد. هر  یصداش کردم که بدون جواب دادن با قدم ها

 نرم افتادم.  ختت یکرد و محکم رو ریتخت گ یکه پام به لبه  یرفتم تا وقت یم

  

 وچهارچهل_پارت#

 ایپر#

 کمرم داغون شد. ه،یچه کار نیا ونهی. با حرص گفتم: دستادیسرم ا یباال

 شد. آب دهنم رو قورت دادم.  رهیخم شد روم و به چشم هام و بعد لب هام خ یزیگفتن چ بدون

 راهول؟-

 سرم قرار داد. ری. سرم رو بلند کرد و بازوش رو زدیتخت دراز کش یزد و کنارم رو یلبخند

 که فرصتش رو داشتم.  یدون یکردم و خودت هم م یم شیوقت پ یلیکنم خ یخواستم کار یمن اگه م-

 .دیچشم هام رو بوس یآورد و رو کیپر از عشقش نگاه کردم؛ سرش رو نزد یچشم ها به

 ...باتیز یچشم ها یدلم برا-

 .دیگونه هام رو نرم بوس یرو

 سرخت... یگونه ها-

 کنار زد. میشونیپ یو از رو دیبه موهام کش یدست

 ...شونتیپر یموها-

 .دیآروم بوسلبم رو نوازش گونه و  کنار

 ...ایشه پر یتنگ م نتیریش یلب ها-

 گردنم فرو برد. یشونه ام گذاشت و صورتش رو تو یرو رو سرش



 یپسر هند هیعشق 

118 
 

و  یطونیش یناز کردنات... برا ی... برااتیزبون نیریش یاخم هات... برا یصدات... برا ی... براایشه پر یدلم تنگت م-

 شه. ی... دلم تنگ مایخودت پر ی... برااتیلجباز

 .دیکش یقیعم نفس

من دلم برات تنگ  یاالن... از االن که هنوز نرفت نیفهمه... از هم یرم، دلم نم یاز صبح دارم با خودم کلنجار م-

 کنم بعد تو؟ بگو؟  کاریشده... چ

 هق هقم بلند شه. یتا صدا دمی. لب گزدیاز چشم هام چک یاشک قطره

 راه...ول...-

 رو بلند کرد و با انگشتش اشکم رو پاک کرد. سرش

 ... اینکن پر هینکن... گر هیگر-

 ام گذاشت. قهیشق یرو رو لبش

 جا... نرو. نینرو... بمون ا ایپر ؟یشد نر یم یچ-

 زمزمه کردم. آروم

 شه راهول... خانوادم... ینم-

بخواب... بزار آرامش داشته باشم، دو شبه از فکر  شمیرو دور کمرم حلقه کرد و آروم گفت: باشه بخواب... پ دستش

 . کنارم باش بزار آروم باشم.ومدهیرفتنت خواب به چشمم ن

 باشه تکون دادم. یسرم رو به معن آروم

 .شتمیدلم... من پ زیبخواب عز-

ل . ددمینرمش کش یبه موها یشدم. دست رهیخ نشینم دارش رو بست. به صورت جذاب اما غمگ یچشم ها راهول

 االن تنگ شده.   نیشه راهول... از هم یمنم برات تنگ م

کرده بود، کم کم چشم هام گرم شد و  ریمغزم رو درگ یبودم و فکر رفتن و دلتنگ رهیطور که به راهول خ همون

 فرو رفتم.  یبخواب آروم
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*** 

 

 کی. کمیخورد یعصرونه م و میراهول نشسته بود یجمع خانواده  یو تو میشده بود داریپنج بود که ب یها ساعت

بهمون مزه داد.  راهول گفته بود که بعدا  یلیخوش رنگ خ ییکه مامان راهول درست کرده بود و اون چا یخوشمزه ا

 . میمون یو تا شب باهم م رونیب میر یحتما م

مامان راهول باعث شد که بغض به  یکردم. اشک ها یاز مامان و باباش تشکر کردم و ازشون به کل خداحافظ یکل

کردند و ازم خواستند بهشون سر بزنم و منم بهشون قول  یو سالمت تیموفق یبرام آرزو ی. کلارهیگلوم هجوم ب

 دادم. 

 بود گفتم: حالت خوبه راهول؟ رهینشستم و رو به راهول که به جلو خ نیماش یتو

 به سمتم برگشت. یلبخند کم رنگ با

 یخوش م یپارک و بعد رستوران تا شب کل میر یم م،یگرد یم نیبا ماش میر یکم م هیالن دلم. ا زیاره عز-

 .میگذرون

 دنده بود گذاشتم. یدست راهول که رو یرو رو دستم

 .زمیباشه عز-

 م،یدیخند یم ی. گاهمیها و کوچه ها و بازار ها گشت زد ابونیخ یتو ی. کلیهمون لبخند شروع کرد به رانندگ با

غم  ی... ولیول میآورد یدر م یو مسخره باز میگرفت یعکس م م؛یخورد یم یخوراک یو گاه میزد یحرف م یگاه

 یرو م گهیهم د یدونه که دوباره ک یو فقط خدا م میکه فقط امروز با هم نیبود. فکر ا یچشم هامون انکار نشدن یتو

 چشم هامون بود.  یغم تو نیباعث ا مینیب

. راهول میبود یدر حال باز یپارک و بچه ها ییبایبه ز رهی. خمینشسته بود یبز رنگس مکتین یرو یپارک یتو

 شونه ام گذاشت. به خودم اومدم و نگاهش کردم.  یدستش رو رو
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من  دیخانواده ت، با شیپ امی. مرانیا امیدم و م یجا رو سر و سامون م نیا یاصال غصه نخور، ناراحت نباش. کار ها-

 رو قبول کنند.  

مثل من تموم تهران و  دی. تو هم باشتیپ امیم یزود یدلتنگم بش ادیذارم ز یو با لبخند گفت: نم دیام رو بوس گونه

 باشه؟ یرو نشونم بد رانیا

 گلوم بود، سرم رو تکون دادم. یکه تو یبغض با

 باشه راهول.-

 سرم گذاشت. یاش رو رو چونه

 گرفته ات بشم. یاون صدا یفدا-

خواستم بعدا  یخواستم کنارش آروم بشم و حالم خوب بشه. نم ی. فقط منگفتم و فقط چشم هام رو بستم یزیچ

 حسرت بخورم که چرا از کنار بودن راهول لذت نبردم. 

*** 

 ی. راهول کل غذا رو خودش تومیغذامون رو خورد یو باهم، کنار هم و با لوس باز میرفت یشام به رستوران یبرا

 . دمیخند اشیباز ونهید نیبه ا یدهنم گذاشت و من کل

 رو بهش بدم. میخواستم نقاش یهتل. م میشب برگشت آخر

 راهول؟-

 .دیدستم رو بوس کف

 جونم؟-

 لبخند نگاهش کردم. با

 و نشونت بدم. ارمیرو ب میتا من برم نقاش یکن یجا صبر م نیتو ا-

 .دستایا ها یاش گذاشت و مثل نظام قهیرو کنار شق دستش
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 .ستمیا یجا م نیشما فقط امر کن من تا ابد ا-

 .دمیزبرش رو بوس یرفتم و گونه  کیو نزد دمیخند

 باشه؟ امیاالن م-

 تند سرش رو تکون داد. تند

 باشه عشقم.-

 تند کردم و ازش دور شدم و به سمت هتل رفتم.  پا

 پنجوچهل_پارت#

 ایپر#

 

داده بود به  هیآوردم و با عجله از اتاق و بعد از هتل خارج شدم و به سمت راهول که تک رونیتخت ب ریرو از ز ینقاش

 و گفتم: چشمات رو ببند. ستادمیراهول ا یرفتم.  رو به رو نیماش

 چشم هاش رو با لبخند بست.  راهول

 گلم. ایب-

 دادم. راهول قرار  یبسته بودم رو باز کردم و بوم رو رو به رو یکه دور نقاش یکاغذ

 چشمات رو باز کن.-

 ینکرد و فقط و فقط با بهت به نقاش یکار چینزد، ه ینگفت، حرف یزیهمون لبخند آروم چشم هاش رو باز کرد. چ با

چشم هاش گرفت و با دقت  یرو  جلو یرو از دستم گرفت؛ نقاش یتر اومد و نقاش کینزد قهینگاه کرد. بعد از پنج دق

 اومد. کیاش داد. به سمت من برگشت و نزد هیتک نیآورد و به ماش نییپا رو یبهش نگاه کرد. بعد نقاش

 .ی... تو فوق العاده اایبگم پر یتو... تو... چ-

 و محکم بغلم کرد. دیموهام رو بوس یرو



 یپسر هند هیعشق 

122 
 

... یول یبکش یمن رو نقاش یخوب شده... اصال انتظارش رو نداشتم که بخوا یلی... خرهینظ یب ینقاش نیعشقم ا-

 ... محشر... فوق العاده.یبگم... عال یدونم چ یاصال نم

 .دیدست هام رو بوس یهام رو گرفت و رو دست

 آروم جونم.  یخوش حالم کرد یلیخ یلی... ممنونم خنمیباتریممنونم ز-

 کرد. یبه نقاش یبه پشت سر برگشت و نگاه دوباره ا بعد

 تختم نصب کنم. یاالن برم خونه و اون رو باال نیمخوام ه ی... اون قدر به خاطرش ذوق دارم که مباستیاون قدر ز-

 . میدیخند میحرفش دوتامون زد نیا با

 من. یایممنونم پر-

 زدم. یخجل لبخند

 خوشت اومده باشه. دوارمیام زم،یکنم عز یخواهش م-

 نگاهم کرد و بعد با ذوق گفت: خوشم اومده باشه؟ عاشقش شدم. یکم

 .دمیخند

 خداروشکر.-

داد. وارد هتل و بعد اتاق شدم. با  تیعاشقانه و دل و قلوه دادن، راهول به رفتن رضا یحرف ها یکل بعد از باالخره

 گرفتم.  یشل به سمت حمام رفتم و دوش یپاها

که  یو حوله رو دور سرم بستم و مشغول جمع کردن و بستن چمدونم شدم. با هر لباس دمیرو پوش میراحت یها لباس

شد. همه اش از  لیام به هق هق تبد هیکه گر یشد تا وقت یم ریذاشتم اشک از چشم هام سراز یداخل چمدون م

رو به جون بخرم.  یهمه غصه و دلتنگ نیا دیبا رامجبور باشم از عشقم دور باشم؟ چ دیکردم که چرا با یم هیخدا گال

 چمدون خوابم برده بود.  یکردم که همون جا رو هیاون قدر گفتم و گر

 

*** 
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 .دیچیبدنم پ یتو یبه بدنم دادم که درد بد یو قوس کش

 !یآ-

رنگم رو همراه با  یلباس هام شدم. بلوز آب دنیخشک شده بود. با هزار مکافات از جام بلند شدم و مشغول پوش بدنم

شدم اون  رانیوارد خاک ا یگذاشتم که وقت فمیرو داخل ک میآب ی. روسردمیپوش دمیجلو باز سف یو مانتو یآب نیج

رو به پرسنل پس دادم و از هتل  دیاز اتاق خارج شدم.  کل شیرو برداشتم و بدون آرا فمیرو سرم کنم. چمدون و ک

 رفتم.  رونیب

 منتظرش نذارم؟! ادیوقت صبح اومده؟ چرا بهم نگفته تا ز نیراهول چشم هام گرد شد. ا دنید با

 و گرفت.با دو اومد و چمدونم ر دنمیسمتش رفتم که با د به

 .ایسالم پر-

 کرد، چرا؟ ینم نگاهم

 شده؟ یزیسالم راهول، چ-

 زارم صندوق عقب. یمن چمدونم رو م نیبش نینگاه کردن گفت: نه چطور؟ برو تو ماش بدون

 اومد.  هیشدم و راهول هم بعد از چند ثان نیماش سوار

 خب حالت چطوره گلم؟-

 چشم هاش گود افتاده بود.  ریرو گرفتم و به سمت خودم برگردوندمش. چشم هاش سرخ سرخ شده بود و ز بازوش

 راهول؟-

سرعت به سمت فرودگاه راه افتاد. باز هم صداش  نیتر شیاستارت زد و با ب یزد و بدون گفتن حرف یکم جون لبخند

 کردم.

 راهول؟-

 به سمتم برگشت. نیغمگ
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 جونم؟-

 .دیاز چشم هام چک یاشک قطره

 لطفا. اینکن پر هیگر-

 بغض گفتم: چشم هات... با

 کرد. یتلخ ی خنده

 خوابم نبرد.  یعنی... دمیفقط امشب نخواب ستین یزیچ-

 کرده بود.  هیگر ادیز یلیکرده بود... خ هیدهنم گذاشتم تا صدام بلند نشه، مرد من گر یرو رو دستم

 رو چک کنند. طتیبرو تا بل ایدستم گرفت و رو به من گفت: بشد، چمدون و از  ادهیفرودگاه پ یجلو

 یها یاز صندل یکی یبه سمت پرسنل فرودگاه رفتم. کار هام تموم شد و به سمت راهول که رو ،یگفتن حرف بدون

سرش رو بلند کرد، چشم  دیپام رو که شن یدست هاش گرفته بود، رفتم. صدا نینشسته بود و سرش رو ب یفلز

 .ستادمیبود. از جاش بلند شد و من رو به روش ا یهاش اشک

 راهول؟-

 .دمیبوس یسرم رو م یبغلم کرد و تند تند رو محکم

 ارم؟یتو رو دووم ب یبکنم؟ چطور دور دیبا یبکنم؟ من چه غلط دیبا یمن چه غلط-

 هقم بلند شد. هق

 را...هول...-

 من رو از خودش جدا کرد و تند تند و با هول اشک هام رو پاک کرد. 

. باشه؟ باشه؟ دنتید امیاون جام عشقم... م گهیهفته د هی ست،یالزم ن هیاشک هات... گر ینکن من به فدا هیگر-

 نکن. هیگر

 رو تکون دادم. سرم
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 باشه راهول... باشه.-

 .دیزد که اشکش چک یلبخند

 باشه. ادتیبرات...  رمیم یتر از جونم... عاشقتم و م شیاز خودم... ب تر شیدوست دارم... ب-

 لرزون گفتم: منم عاشقتم راهول... منم دوست دارم. یلب ها با

 اش گذاشتم. نهیس یرو محکم گرفتم و سرم رو رو دستش

 .یایزود ب یشه... قول داد یدلم برات تنگ م-

 اش فشرد. نهیچنگ گرفت و سرم رو به س یرو تو موهام

 .امیقول مردونه... م-

خواستم  یرو نداشتم؛ نم شیتاب بود، تحمل دور یاومد... دلم ب ی. اشک هام بند نمبغلش بودم.. یتو قهیده دق حدود

 ازش دور بشم. 

 : عاشقتم.می. هر دو باهم همزمان گفتمیکرد یتلخ یو خنده  میاومدم؛ اشک هامون رو پاک کرد رونیبغلش ب از

 .ستادمیراهول ا ی. رو به رومیداد لیو چمدونم رو تحو میو دست تو دست هم رفت میدیندخ دوباره

جا... خوش حالم که با تو  نی... خوش حالم که اومدم اادیز یلیرم راهول، مواظب خودت باش. عاشقتم خ یمن م -

 تو باشم. یبا تو و برا شهیهم یتموم بشه و برا یفاصله و دور نیآشنا شدم و عاشقت شدم و منتظر اون روزم که ا

 چسبوند. میشونیرو به پ شیشونیپ

با تو بود؛ ممنونم از خدا. مواظب خودت باش...  ییآشنا م،یاتفاق زندگ نیو بهتر نیباتری... زایطور پر نیمنم هم -

 عاشقتم... عاشقتم.

 ازم دور شد. هویتند صورتم رو غرق بوسه کرد و بعد  تند

 ... برو.یذارم بر یکنم و نم یکارهام رفتن رو سخت م نیدونم با ا ی... برو... مایبرو... برو پر-

 از پشت بغلش کردم. هیرو بهم کرد. با گر پشتش
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 راهوِل من...-

 نبود. یچاره ا یحال من بدتر از اون بود ول ...دیلرز یهاش م شونه

 خداحافظ راهول.-

 به سمتم برگشت.عقب رفتم.  یهام رو از دورش جدا کردم و قدم دست

 خب؟ ایپر یمواظب خودت باش-

 زد. یباشه تکون دادم. لبخند یرو به معن سرم

 .نمتیب یم یبرو عشقم... به زود-

 .زمیو گفتم: خداحافظ عز دمیگونه اش رو بوس یرو با لبخند جواب دادم. تند لبخندش

 نکنه گفت: خداحافظ آروم جونم. هیکرد تا دوباره گر یکه به زور داشت خودش رو کنترل م یحال در

 خارج شد.  دمیکه از د یشدم و به راهول نگاه کردم. تا وقت یتند سوار پله برق یقدم ها با

 خدا چطور تحمل کنم؟ یخدا... ا یا-

که درون اون  یشدم، به شهر رهیخ رونیبه ب کیکوچ ی شهینشستم و از ش یصندل یشدم. رو مایسوار هواپ هیگر با

 .یپسِر هند هیکنه؛  عشقِ  شهیدلم ر یجا باعث شد که عشق تو نی. اومدنم به اعاشق شدم..

*** 

کردم که  هیکردم. اون قدر گر یرو پل «ونهید»به اسم « رضا بهرام»از  یگوشم گذاشتم و آهنگ یهام رو تو یهندزفر

 تنم نموند و خوابم برد. یتو یجون گهید

 وششچهل_پارت#

 ایپر#

زدم و با  یمامان و بابا لبخند بزرگ دنی. با ددمشیسالن بزرگ فرودگاه دنبال خودم کش یوچمدونم رو گرفتم و ت 

 و با ذوق سالم کردم. ستادمیتند به سمتشون رفتم. رو به روشون ا یقدم ها
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 سالم.-

 « شده؟ یچ یعنی»خورد.  یکرد و مامان هم از جاش تکون نم یاما با اخم نگاهم م بابا

ماه  هی یو برا ییتنها گهیبار د هی یکن یوار تکون داد و گفت: غلط م دیاومد و انگشت اشاره اش رو تهد کینزد بابا

 . میدق کن تیکه از دور یو ما رو تنها بزار یبر ییجا

 آغوش بابا فرو رفتم. یو تو دمیبلند خند یصدا با

 جان... دلم برات تنگ شده بود بابا. یا -

 ذره شده بود گل دختر. هی: دل بابا هم برات و گفتم دیموهام رو بوس یرو

 جدا شدم و با لبخند به سمت آغوش مامان پرواز کردم. ازش

 مامان جونم...-

 صورتم رو غرق بوسه کرد. مامان

 فدات بشم دخترکم چقدر دلم برات تنگ شده بود. -

 دلم براتون تنگ شده بود. یلیو گفتم: فداتون بشم منم خ دمیهاش رو بوس دست

 کردم که به سمتم اومد. ی. اخمالیبگم که چشمم افتاد به دان یزیزشون جدا شدم و خواستم چا 

 .ایسالم پر-

 سالم تکون دادم. دستش رو جلو آورد. یرو به معن سرم

 جان؟ ایپر یخوب-

 بابا با حرص و کوتاه دستش رو فشردم. ی رهیخاطر نگاه خ به

 ممنون.-

کنارم نشسته بود و تند تند  الی. دانمیشد نیدادن و با هم سوار ماش تیکردن رضا چیسوال پ یبعد از کل باالخره

 خورد. یبه مرز انفجار بودم؛ حالم ازش بهم م کیکه نزد دیپرس یسوال م
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که از چشمم  یشدم؛ قطره اشک یراهول به سمتم هجوم آورده بود و انگار که داشتم خفه م ادیو  یدلتنگ دوباره

 . دمیکش یکردم و آهبود رو پاک  دهیچک

 

*** 

 راهول#

 

گذشت که من دلتنگ  یسرم خراب شده. هنوز چند ساعت از رفتنش نم یرو ایکردم که دن یاحساس م ایرفتن پر با

چند  یکردم و گاه ینگاه م رونیرفتم، از پنجره به ب یسر اتاق به اون سر اتاق م نیها از ا ونهیشده بودم و مثل د

 . شدم یم رهیبود خ ایپر فیظر یکه هنر دست ها یبه نقاش ی قهیدق

 ارم؟یرو چطور دووم ب تی... دورایچطور تحمل کنم؟ پر-

هم بزارم و  ینتونستم چشم رو یا هیهم ثان شبی. دنشه ریتا اشک هام دوباره سراز دمیکش یم قیتند نفس عم تند

 شد.  یاشک مهمون چشمم م ایپر یرفتن و دور ادیبا 

 زدم. یبود نگاه کردم. لبخند میکه داخل گوش ایت پرت کردم و به عکس پرتخ یرو رو خودم

 من... یبایعشق ز-

تخت  یبه مامان نگاه کردم. مامان کنارم رو یجام نشستم و با لبخند کم جون یباز شد و مامان وارد اتاق شد. تو در

برو  ریبگ طیبل هیکردن و غصه خوردن، بلند شو برو شرکت کارهات رو انجام بده و بعد  هیگر ینشست و گفت: به جا

 .رانیا

 هام فرستادم. هیشونه اش گذاشتم و عطر تنش رو به ر یرو رو سرم

دونم که اصال من  یو حساسه... م یگفت بابام تعصب یترسم. م یباباش م یاز واکنش و حرف ها یرم مامان... ول یم-

 .کنه یوان دامادش قبول نمرو به عن

 گونه ام گذاشت. یچروک و تپلش رو رو یدست ها مامان
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 نباش. دیقبولت کرد و ازت خوشش اومد... ناام یدید هویاون جا.  یکه نر یتا وقت ست،یمعلوم ن یچیفعال ه-

 .دمیدستش رو بوس کف

 کنم. یم ستیچشم از فردا کار هام رو راست و ر-

 .دیموهام رو بوس یرو

 پسرم. نیفرآ-

 لب هام نشست.  یلبخند رو دنشیو گرفتن دست ها و در آغوش کش ایپر یدوباره  دنید ادیهام رو بستم و با  چشم

 

 هفتوچهل_پارت#

 ایپر#

 

بد  یذاشتم. دلتنگ یمتحرک روز هام رو پشت سر م یمرده  هیگذشتند و من مثل  یم یگریپس از د یکیها  روز

 یبا راهول حرف م یریکه هر روز تصو نیادامه ندارم. با ا یبرا یکردم توان یحس م گهیجور بهم فشار آورده بود و د

 یم یاما باز هم دلتنگ بودم. گاه دمیشن یم رو نشیدلنش یهر روز صدا دم،ید یزدم؛ هر روز صورت جذابش رو م

چشم هام گود افتاده بود و الغر تر  ادیز یخواب یو ب هیکردم، از گر یخودم وحشت م دنیو از د نهیآ یرفتم جلو

 یدست رو یکیکه  یتا وقت دمیشن یاطراف رو نم یبودم که صدا ها الیفکر و خ ریاون قدر درگ یشده بودم. گاه

 آورد.  یم رونیو من رو از عالم هپروت ب تذاش یشونه ام م

اون جشن شرکت کرده بودم؛  یتو شهیحوصله تر از هم یداده بود و من ب بیترت یبرگشتنم مامان جشن بزرگ یبرا

کردند که  یو همه فکر م دندیپرس ی.  همه بهم شک کرده بودند، همه از حالم مشهیکم حرف تر و ساکت تر از هم

 .یندپسر ه هیمن... من فقط دلتنگ بودم؛ دلتنگ  یافسرده شده بودم ول

قوز هر روز  یهم که شده بود قوز باال الیذاشتم، دان ینم رونیگذشت و من پام رو از خونه ب یطور م نیروز هم هر

 یم ونهیزد من د یحرف م یاز عشق و عاشق یکرد. وقت یخراب تر م شهیاومد و اعصاب من رو از هم یما م یخونه 

خونمون نذاشته بود  یداد. چند روز بود که پاش رو تو یکردم به داد و ب یزدم و شروع م یآخر م میشدم و به س



 یپسر هند هیعشق 

130 
 

زدم، حداقل  یبود که با راهول حرف م یبه اون چند ساعت دمیخداروشکر فکر کنم که ناراحت شده بود.  هر روز ام

 شد.  یحالم بهتر م یکم

که از سر هول  یرو خراب کردم... اون روز زیکه خودم همه چ یگذشت تا اون روز... اون روز یروال م نیها به هم روز

 رو به باد دادم. زیهمه چ یتنگو دل یباز

 

مونده  قهیتر نگاهم به ساعت بود؛ فقط ده دق شیب یول دمید یم لمیمبل نشسته بودم و همراه مامان داشتم ف یرو

 اد؟یقراره ب یمامان گفت: کس هویبود تا راهول زنگ بزنه. همون طور نگاهم به ساعت بود که 

 هول گفتم: نه! با

 قراره زنگ بزنه؟ ینگاهم کرد و گفت: کس یکم

 نه تکون دادم. با حرص گفت: پس چرا همه اش نگاهت به ساعته؟ یرو به معن سرم

 اتاقم. یفعال من برم تو دیببخش ،یطور نیگفتم: هم ییجام بلند شدم و با لبخند دندونما از

لپ  یتخت و رو به رو ی. رودمیکش یتند وارد اتاقم شدم. در و پشت سرم بستم و نفس راحت یعجله و قدم ها با

 یشدن تماس راهول رو داریرو از دست بدم. با پد یلحظه ا یخواست حت یتاب نشستم. لپ تاپ روشن بود دلم نم

 زدم؛ تماس رو برقرار کردم.  یلپ تاپ لبخند بزرگ

 من... یایسالم پر-

 ذوق به صورت خندونش نگاه کردم. با

 سالم راهول حالت خوبه؟-

 .دیبه موهاش کش یدست

 .دنتید امیشه و م یجور م طمیبل گهینگران نباش چند روز د ی... ولایذاره خوب باشم پر یتو مگه م یدور-

 .دمیکش یخفه ا غیج

 ؟یجد-
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 رو تکون داد. سرش

 دلم. زیاره عز-

بود نگاه  ستادهیچهارچوب در ا یو به مامان که تو دمیکش یبلند نیبگم که در با شتاب باز شد. ه یزیچ خواستم

 !اینه بست یکردم. دستم به سمت لپ تاپ رفت تا ببندمش که مامان با عجله گفت: اون صاب مرده رو بست

لپ تاپ نشست. با  یاومد و کنار من، رو  به رو کیکه مامان به کار برده بود، خنده ام گرفت. مامان نزد یکلمه  از

 ه؟یک نیبه من کرد و گفت: ا یکرد. مامان نگاهرو مرتب کرد. راهول با هول سالم  شیراهول روسر دنید

 زدم. یلبخند

 هند باهاش آشنا شدم. یراهول... دوستمه، تو-

 خوشحالم. دنشیبه مامانت بگو از د ایراهول تکون داد. راهول رو به من گفت: پر یبرا یسر مامان

 به مامان کردم. رو

 خوش حالم. دنتیگه از د یمامان راهول م-

 گفت. لبخندم پررنگ تر شد؛ مامان از جاش بلند شد. یو ممنون زد یلبخند مامان

 کارت دارم. رونیب ایاگه حرف هاتون تموم شد ب-

 رفت. به راهول نگاه کردم. رونیباشه تکون دادم. مامان از اتاق ب یرو به معن سرم

 دونم. یشه م یم یگه، عصب یبهم م یزیچ هیراهول، مامان کارم داره حتما  یوا-

 داد. یاش رو به صندل هیتک راهول

کم کم  دیکنه، تو هم باهاش حرف بزن باالخره که با یمطمئنم درک م ،یدار یمعلومه مامان مهربون زم،ینترس عز-

 بدونند.

 تکون دادم.  دییتا یکه وجودم رو در برگرفته بود سرم رو به معن یترس با

*** 
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 .نیبش ایگفت: ب دنمینه شدم. مامان با دو وارد آشپزخو دمیکش یقیرفتم. نفس عم رونیاتاق ب از

 نشستم. یغذا خور زیپشت م ،یفلز یصندل یرو

 جانم؟-

 نگاهم کرد و گفت: فقط دوستته اره؟ یکم

 زد. یسرم رو تکون دادم. لبخند یجیگ با

 به مامانت دروغ نگو.-

و آروم مامان نگاه کردم.  مهربون یانداختم که اسمم رو صدا زد. سرم رو بلند کردم و به چشم ها نییرو پا سرم

که  یو در آخر با اشک زیاز همه چ بامون،یز یبا راهول، از عشق و روز ها ییو آشنا دنیگفتم؛ از د زیگفتم، از همه چ

دلم خونه کرده؛ روز ها  یتو یپسر هند هیشدم، عشق  عاشقچشم هام جمع شده بود رو به مامان گفتم: مامان  یتو

 .دهیامونم رو بر یروز ها دلتنگ نیسخته، ا یلیخ شیگذره... دور یم ادشیو شب هام با 

 دهیبلند مامان چشم هام رو بستم. بابا... بابا اومده بود، حرف هام رو شن نیافتاد و ه نیزم یکه رو یزیچ یصدا با

 .دیخراب شد. با صداش قطره اشکم چک زیبود. تموم شد... همه چ

 ...ایپر-

 

 وهشتچهل_پارت

 ایپر#

 

جلو  ی. قدمستادمیرو به روش ا  نییپا یاز جام بلند شدم و با سر یتند د،یبار با داد صدام کرد؛ شونه هام باال پر نیا

 محضه. هیدروغ و شوخ هی یگفت یبه مادرت م یکه داشت ییاومد و گفت: بگو که حرف ها

 .تهیهمه اش واقع یبود بابا... ول ی: کاش دروغ و شوخدمیدلم نال یتو

 تر اومد و شونه هام رو محکم تکون داد. کینگفتم و فقط هق هقم بلند شد. نزد یزیچ
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 هوم؟ بگو؟ ایپر یچرا خفه شد-

 بغض صداش کردم. با

 با...با...-

 دستش گرفت و سرم رو بلند کرد.  یام رو تو چونه

 آره؟  تهیپس واقع-

 تأسف تکون داد. یاز رو یسر

 شد هان؟ ینم دایپ یپسر رانیا یتو ؟یشد یپسر هند هی! آره؟  عاشق یپسره هند-

 فهمه... یها رو... نم نی.. که اگفتم: بابا... دل. یگرفته ا یلب باز کردم و با ترس و صدا آروم

زدن مهمون صورتم  یلیس یپدرم برا یبار دست ها نیاول یکه به صورتم خورد خفه شدم، الل شدم. برا یلیس با

 ا؟ی. با بهت نگاهش کردم. داد زد:. گفته بودم بهت... گفته بودم مواظب خودت و دلت باش؛ نگفته بودم پرشده بود

 ضیسالم و شاد بدون عاشق شدن و مر ،یبرگرد یطور که هست نیهم دیبا یهند ول یدم بر یاجازه م اینگفتم پر

 ا؟یشنوم پر یم هیچرت و پرتا چ نیبابا؟! االن ا چند لویعشق ک یهان؟ گفت یگفت یشدن؟ تو چ

گفت خب. هق هقم اوج گرفت؛ مامان چند بار بابا رو صدا کرده بود و به آرامش دعوتش  ینداشتم بگم راست م یزیچ

 کرد.  یو با خشم نگاهم م یبابا همون طور عصب یکرد ول یم

 .نمتیخوام بب یاتاقت، نم یگمشو تو-

 صداش کردم. یلرزون یصدا با

 بابا...-

 گوشم گذاشت. یدادش از ترس دست هام رو رو با

 ... گمشو.ایاتاق پر یبرو تو-

و هق هقم  هیفرود اومدم.  گر نیزم یاز کنارش رد شدم و با دو به سمت اتاقم رفتم. پشت به در رو هیترس و گر با

 اوج گرفت.



 یپسر هند هیعشق 

134 
 

 ...ایتموم شد پر یتموم شد همه چ-

 یعشقم و برا یپدرم، برا یخودم، برا ینداشت؛ برا یهام تموم هی. گردیلرز یموم تن و بدنم مو ت دیکش یم ریت قلبم

دونستم که گذشتن از راهول  یرو م نیا یرو برام رقم زده ول یزیدونستم سرنوشت چه چ یکردم. نم هیراهول گر

 ل حرف بزنم.با راهو دی.  بابشکنمهم دل بابا رو  نیتر از ا شیتونم ب یبرام سخته و اما نم

افتادم؛  نیزم یرفت و رو یاهیحال به سمت تخت و لپ تاپ رفتم که وسط راه چشم هام س یچهار دست و پا و ب 

 یول دمیکش قیهم گذاشتم و چند بار و تند تند نفس عم ی. چندبار پلک هام رو محکم رودیکش یم ریقلبم بدجور ت

 شد.  یبود، حالم خوب نم دهیفا یب

 خدا... یوا-

شدم؛ چشم هام رو  یکم خواب بهتر م هیبا  دیشدم، شا رهی. به سقف خدمیسرد به پشت دراز کش یپارکت ها یرو

 پا گذاشتم.  یخبر یشدم و به عالم ب هوشیکه ب دینکش هیبستم و به ثان

 

 

 نهموچهل_پارت#

 ایپر#

 

چشم هام رو باز  یوم ال. آردمیشن یرو م یادیز یهمهمه  یهم رفت.  صدا یدستم، صورتم تو یتو یسوزش با

 . دیچیاتاق پ یتو الیدان یکردم. صدا

 چشم هاش رو باز کرد.-

 طور و اون طور تکون دادم. نیسرم رو به ا جیحال و گ یب

 ما...مان؟-

 دستش گرفت. یکه انگار کنارم نشسته بود دستم رو تو مامان
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 .یتو که من رو نصف جون کرد زمیجونم دخترکم؟ جون دلم عز-

. دکتر کنار تخت مارستانیمن رو نبرده بودند ب یزدم حت یاتاق چرخوندم؛ اتاق خودم بود. پوزخند یرو تو نگاهم

 .ستادیا

 کنه دخترم؟ یدرد نم تییجا-

 قلبم گذاشتم. یرو رو دستم

 کشه. یم ریقلبم... قلبم ت-

 .مارستانیب ییایب دیتونم بکنم با ینم یجا کار نیگفت: راستش من ا یبا نگران دکتر

جان دخترت قلبش  دیشده بود گفت: حم رهیخ نیبود و با اخم به زم ستادهیا یروش رو به سمت بابام که گوشه ا بعد

 .مارستانیب ادیسر ب هی دیبا کنه،یدرد م

 دکتر چشم. یبدون نگاه کردن به من گفت: باشه آقا بابا

 .اریکرد و گفت: اگه سرمش  تموم شد از دستش در ب الیرو به دان دکتر

 .دیو خوش حالتش کش یمشک یبه موها یدست الیدان

 چشم.-

رفتند. مامان اما  رونیاز اتاق ب الیدکتر همراه دان یبابا و آقا«  اومد. یبشر بدم م نیچقدر از ا»دادم.  مینیبه ب ینیچ

 تک دخترم. نمیحالت رو نب نیا رمیبم یکنارم نشست. اشکش رو پاک کرد و گفت: اله

 م.رو آروم فشرد دستش

 نگو مامان خدا نکنه.-

 نگرانش نگاه کردم. یبه چشم ها یکم

 مامان؟-

 .دیموهام رو بوس یرو
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 جانم؟-

 .دمیخشکم کش یلب ها یرو رو زبونم

 با راهول حرف بزنم. یکم یرو بد تیشه گوش یشه... م یم-

 گفتم: فقط چند کالم مامان، توروخدا. عیاخم کرد، سر مامان

 گذاشته بود، برداشت و به سمتم گرفت. ریتحر زیم یرو که رو شیگوش

 کشه. یجفتمون رو م ادیبابات ب ع،یسر-

 زدم. یلبخند

 قربونت برم، چشم.-

 یریتماس تصو یبود؛ با عجله شماره اش رو برا نیراهول رو وارد کردم. آنال یواتساپ مامان شدم و شماره  وارد

 نیتو دختر؟ چرا آنال یید و با داد گفت: معلومه کجاکر یمن اخم وحشتناک دنیبرداشت با د ریتاخ یگرفتم. با کم

 ا؟یدلتنگم پر یگ یشم؟ نم ینگران م یگ یهان؟ نم شمیپ یایچرا نم ؟یش ینم

 لبخند به صورتش نگاه کردم.  با

 دلم برات تنگ شده بود.-

 ؟یحال یقدر ب نیگفت: تو چرا ا هویزد، بعد  یپوزخند

 دست هاش گرفت. نیکردم.  صورتش رو ب فیرو براش تعر زیو آروم و شمره شمرده همه چ دمیکش یقیعم نفس

 من رو ببخش.  ا،یبرات پر رمیبم-

کنم. تو فقط تحمل کن  یرو تموم م زیو همه چ امی... مامی... مایفردا گرفتم پر یرو برا طمیبا عجله گفت: بل هوی بعد

 عشقم؛ امشب رو تحمل کن.

 رو به مامان پس دادم. یگوش ی. بعد از خداحافظمیهامون رو رفع کرد یتنگو دل میحرف زد یکل

 ببخش مامان، ممنون.-
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 .دیرو بوس میشونیپ یو طوالن نرم

 برا دلت. رمیبم-

 سوخت.  یخودم و راهول م یشد. دلم برا ریاز اتاق خارج شد. اشک خودمم سراز هیبا گر بعد

تخت نشست.  یبه چشم هام بندازه کنارم رو یکه نگاه نیپاک کردم. بابا بدون ا یباز شدن در، اشک هام رو تند با

 قدر ول بخور. نیجام جا به جا شدم که با تحکم گفت: تکون نخور، بزار سرمت تموم شه بعد ا یتو یکم

 داد.  رونیگفتم. نفسش رو با حرص ب یآروم چشم

خواستم  یشده. م نیو تضم بایز یا ندهیبودم. آ دهیات دبر یخوب یمن خواب ها ا،یبشه پر یجور نیخواستم ا ینم-

رو خراب  زیخودت همه چ ی... ولیول یکه دوست داره و دوسش دار یبخت با کس یخونه  یبا عزت و احترام بر

 . یکرد

 تأسف تکون داد. یاز رو یسر

کن زود تر خوب  یکنم. سع یرو اصال قبول نم یزیچ نیگنجه و من همچ یمغزم نم یاصال تو یپسر هند هیعشق -

 ...یش ی... دوست داره و تو هم کم کم عاشقش میخواستگار ادیهمراه خانواده اش ب الیفردا قراره دان ،یش

 شد. رهیچشم هام خ یتو یرحم یب با

 نداره. یکن چون سر انجام رونیعشق و فکر اون پسره رو از دل و سرت ب-

 رو گرفتم دستش

 کار رو با من نکن. نیبابا... بابا توروخدا... توروخدا ا -

 کار رو با من نکن. نیتونم بابا... من عاشق راهولم... لطفا ا یمتنفرم... نم الی: من از داندمیشد و نال ریسراز اشکم

 آورد. رونیرو از دستم ب دستش

 شو. الشیخ یب-

 اسمش رو صدا زدم. هیگر با
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 بابا...-

 کردم. التماس

 بابا توروخدا...-

 زدم. ضجه

 .ارمیکار رو با من و دلم نکن... بابا من طاقت نم نیبابا ا-

 زدم. داد

 بابا...-

 هام از اتاق خارج شد و در رو پشت سرش بست. هیتوجه به ضجه ها و گر یپدرم ب اما

 بابا توروخدا...-

 کردم. هیتنم بود گر یچشم هام گذاشتم و تا توان داشتم و جون تو یرو رو آرنجم

 بکن لطفا خدا... یکار هیتو  ایخدا-

 قلبم گذاشتم. ی. دستم رو محکم رودیکش ریقلبم ت دوباره

 خدا... ریکنم، راهول رو ازم نگ یازت خواهش م ایخدا-

 

 پنجاه_پارت#

 ایپر#

رفتم  یم دیو من با ادیزدم. امروز قرار بود راهول ب ینشسته بودم و با خودم حرف م نهیآ یها جلو ونهید مثل

 یبرا انیو شوهرش ب الیامشب هم قرار بود خاله همراه دان نی. همرونیذاشت برم ب یبابا نم یفرودگاه ول

که دارم. با باز شدن در  یشانس نیا یاسر خودم بر یزدم تو یکنم، همه اش م کاریدونستم چ ی. نمیخواستگار

 از جام بلند شدم. مامان با عجله وارد اتاق شد.  یتند
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 فرودگاه.  میبر میبتون دیشب؛ شا یبرا دیخر میر یزود باش لباس هات رو بپوش، به پدرت گفتم م-

 ذوق دست دور گردن مامان انداختم. با

 اون دل مهربونت بشم. یمن قربونت برم ، فدا یاله-

 رو از خودش جدا کرد. من

 بخاطر تو به بابات دروغ گفتم.  نم،یبرو اون ور بب-

رو هم  می. شال مشکدمیپوش میآب نیو ج دیبلوز سف یکوتاه رو یمشک یمانتو هیزدم و با عجله  ییدندونما لبخند

 .میبه لب هام زدم و رو به مامان کردم و گفتم: بر یرژ صورت هیسرم کردم. 

 رفت گفت: برو کفش هات رو بپوش تا من چادرم رو سرم کنم. یهمون طور که به سمت در م مامان

که  ینکن ینگاهم کرد و گفت: کار یرفتم که با بابا چشم تو چشم شدم. بابا کم رونیوق از اتاق بگفتم و با ذ یچشم

 .یبش مونیبعدا پش

 باشه تکون دادم. یو با ترس سرم رو به معن آروم

 چشم.-

 زیتم اطی.  وارد حدمیرو در آوردم و پوش میال استار مشک یرفتم و کفش ها یکنار بابا رد شدم و به سمت جا کفش از

 یلبم نشستم. چقدر ذوق داشتم برا یرو یحساس بود. لبخند اطیباغچه و ح یو مرتبمون شدم. چقدر مامان رو

از مامان گرفتم و استارت زدم. اون قدر با سرعت  رو چیبابا شدم و سوئ نیراهول. مامان اومد و من سوار ماش دنید

خواستم هر چه  یمن حالم خوب بود و م یکرد. ول یممامان در اومده بود و غر غر  یکردم که صدا یم یرانندگ

 . نمیتر راهول رو بب عیسر

کندم و به  یرو نگه داشتم و با هول و دو وارد فرودگاه شلوغ و پر از همهمه شدم. تند تند پوست لبم رو م نیماش 

که  نیکه... تا ا نیگشتم تا ا یگذشتم و دنبال راهول م یم تیجمع نیکردم. از ب یطرف و اون طرف نگاه م نیا

 .دمشیمن د یخدا دمش،ید

 نیو مثل من سرش رو به ا دیکش یرنگ رو همراه خودش م یتنش بود. چمدون مشک دیسف راهنیو پ نیج شلوار

 چرخوند.  یطرف و اون طرف م
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گشت،  یبه راهول که دنبال من م یاشک یراه رفتن نداشتم؛ فقط داشتم با چشم ها ینا گهی. دستادمیجا ا همون

 کردم. ینگاه م

 خدا چقدر دلم براش تنگ شده بود. یوا-

 یوقت یرو کنار گوشش گذاشت؛ ول یآورد و بعد از فشردن چند دکمه، گوش رونیب بشیرو از ج شیگوش راهول

 آروم و نگاه مات زده اش به سمتم اومد. یآورد و با قدم ها نییرو آروم پا ی. گوشدیسرش رو بلند کرد من رو د

 من... یایپر-

 

 کیوپنجاه_پارت#

 ایپر#

 رو ول کرد و با دو به سمت من اومد؛ محکم بغلم کرد. چمدونش

 !زمی... عزایپر-

 شد. ریرو دورش حلقه کردم و اشکم سراز دستم

 راهول...-

 . دیبوس یسر و صورتم رو م یمن رو به خودش فشرد و تند تند رو محکم

 خوش حالم؛ چقدر که دلتنگت بودم.  دنتی... چقدر از دایفدات بشم پر-

 یکه با تعجب نگاهمون م ییاون آدم ها اد،یز تیاون جمع ونیم م،یرانیفرودگاه ا یبرامون مهم نبود که تو اصال

ها رو  یها و دلتنگ یکل اون دور قهیده دق نیهم یتو میخواست یو م میدید یرو م گهیکردند، فقط و فقط هم د

 . میجبران کن

 راهول؟-

 به صورتم نگاه کرد. اقیچسبوند و با اشت میشونیرو از خودش جدا کرد و سرش رو به پ من
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 جونم؟-

 .یکه اومد یخوش حالم... مرس دنتیدلم برات تنگ شده بود، از د یلیگفتم: خ یگرفته ا یصدا با

 صورتم رو پاک کرد. یرو یها اشک

 من... یبایز یایمن... پر یایجاست. پر نیا امیو دن یزندگ یهمه  ام؟یشد ن یمگه م-

و من با عجله از راهول فاصله  میمامان به خودمون اومد یبگه که با سرفه  یزیو خواست چ دیرو بوس مینیب نوک

صورت مامان رو از نظر گذروند  و بعد که انگار شناختش  یگرفتم. راهول با تعجب به من و بعد به مامانم نگاه کرد. کم

 خودش گذاشت.  ینهیس یمامان و بعد رو یپا یوتر رفت و خم شد و دستش رو ر کیمادرمه، نزد دیو فهم

 خوش حالم. دنتونیسالم، من راهول هستم... از د-

 راهول تکون داد.  یزد و سرش رو برا یراهول رو براش ترجمه کردم که لبخند یبه من نگاه کرد؛ حرف ها مامان

 خوش حالم. دنشیبهش بگو منم از د ایپر-

خوش و بش راهول و مامان باالخره  یمامان رو به راهول گفتم. بعد از کل یلبم نشست و حرف ها یرو یبزرگ لبخند

کردم و مامان به اصرار راهول کنار  یم ی. من رانندگمیشد نی. سوار ماشرونیب مییایکه از فرودگاه ب میگرفت میتصم

 ها جلو آورده بود.  یصندل نیمن نشسته بود؛ راهول هم خودش عقب نشسته بود و سرش رو از ب

 ا؟یپر-

 لبخند به سمتش برگشتم. با

 جانم راهول؟-

 .دیام رو بوس گونه

 دوست دارم.-

 مامان در اومد. یپررنگ تر شد که صدا لبخندم

 بوستت! یجلو من داره م ا،یعه پر-
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و  دیپر پشتش کش یهابه مو یمامان رو به راهول گفتم. راهول با خجالت دست یو حرف ها دمیبلند خند یصدا با

 .دیگفت: ببخش

 نگه داشتم.  یرو کنار هتل نیماش 

 راهول؟-

 شده بود. گفت: جانم؟ رهیخ رونیبه ب نیماش ی شهیطور که از ش همون

 نگاهش کردم. یها با ناراحت یصندل نیو از ب برگشتم

 تونم ببرمت خونه... من متأسفم، بابام... یکه نم یدون یم-

 یذاشت، من به خونتون نم یلب هام گذاشت و گفت: اگه بابات هم م یساکت شدن رو یاشاره اش رو به معن انگشت

 اومدم. 

 زد و به چشم هام نگاه کرد. یلبخند

 ذارم که داماد اون خونه باشم و تو زن من.  یپا به خونتون م یوقت-

 بود، گذاشتم.لبم  یانگشتش که رو یرو یزدم.  بوسه ا یبه اون همه خوب یلبخند

 .یقدر خوب نیعاشقتم، چرا تو ا-

 .دیرو بوس میشونیپ یرو

 .یچون تو خوب-

 کرد، کردم. یلبخند و عشق نگاهم رو ازش گرفتم و رو به مامان که با تعجب نگاهمون م با

 گرم خب؟ یبعد من بر م میریگ یراهول م یاتاق برا هیهتل  میر یمامان، ما م-

. بعد از انجام کار ها و گرفتن میو به سمت هتل رفت میشد ادهیپ نی. همراه راهول از ماشباشه تکون داد یبه معن یسر

و  رمیگ یم مکارتیکردم و بهش قول دادم که فردا براش س یازش خداحافظ یو ناراحت یراهول، با دلتنگ یاتاق برا

 .دنشید امیم
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تا  میدلم بود، همراه مامان به سمت بازار رفت یکه تو یلب هام جا خوش کرده بود و ذوق و شوق یکه رو یلبخند با

 . میشب بخر یبرا گهید لیو وسا ینیریو ش وهیم یکم

 ودوپنجاه_پارت#

 ایپر#

 

کردم و موهام  یمیمال شیبودم. آرا دهیکت پوش ریساده، ز دیسف شرتیت هیرنگم رو همراه با  یو شلوار سرمه ا کت

رو پام کردم. با حرص از اتاق خارج شدم و به  میسرمه ا یو صندل ها دمیکش یبستم. پوف کالفه ا یاسب یرو دم

 سمت مهمون ها رفتم. 

 سالم.-

 سرشون رو بلند کردند. خاله با لبخند به سمتم اومد. الیشوهرخاله و دان خاله،

 !یچه خوشکل شد ؟یدونه. خوب هی یکیسالم -

 زدم. یکم رنگ لبخند

 ممنونم خاله.-

 گذاشتم. الیدان یکردم و با انزجار دست رو داخل دست دراز شده  یسشوهر خاله احوال پر با

 .دیخوش اومد-

 یرو دنیو د یخواستگار نیراهول و اومدنش خوش حال بودم که ا دنیمبل کنار مامان نشستم. اون قدر از د یرو

 یچ دمیکه نفهم راهول  بودم دنیفکر فردا و د یرو خراب کنه.  اون قدر تو میتونست خوش یهم نم الینحس دان

 کردند، نگاه کردم.  یکه منتظر به من نگاه م جمعبه  یمامان به خودم اومدم. نگاه یشد؛ فقط با سقلمه  یگفتند و چ

 د؟یببخش-

 .دیاتاق حرف بزن یتو دیجان بر الیبا حرص گفتم: همراه دان بابا
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بمونم به سمت اتاق رفتم و با  الیکه منتظر  دان نیتکون دادم و از جام بلند شدم و بدون ا دییتأ یرو به نشونه  سرم

 وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست.  الیتختم نشستم؛ دان یرو یکالفگ

 نشست.  شیآرا زیم یصندل یرو

 !یتو فکر یلیشده؟ خ یزیچ ؟یخوب ایپر-

ه تو جواب دادم، من تو من همون روز ب ؟یخواستگار ه؟یچه کار نیشم... ا یم ونهیحرص گفتم: از دست شما دارم د با

 ... بفهم.الیخوام دان یرو نم

 تخت کنارم نشست. یآروم به سمتم اومد؛ رو یشد و با قدم ها بلند

 یمنه، عمرا هم بذاره برا یکه پدرت همراه و در جبهه  یدون یکه شده... خودتم م یمتیخوامت... به هر ق یمن م-

 .ایپر ایپس... با من... راه ب ؛یباش یاون پسر هند

 جاش بلند شد. از

 م؟یدیبه تفاهم رس میبگ میبر-

 . قد بلندش باعث شد که سرم رو بلند کنم و به صورت اخموش نگاه کنم.ستادمیجام بلند شدم و رو به روش ا از

و تو... لطفا ت یکنم ول یتونم راض یکنم، تو عقب بکش؛ بابا رو نم ی... ازت خواهش مالیمن عاشق راهولم... لطفا دان-

 شو. الیخ یب

 زد. یپوزخند

 عمرا.-

 کنارم رد شد و از اتاق خارج شد. مات به در اتاق نگاه کردم. از

 رحم... یچقدر ب-

زدم؛ من که هنوز  یخوردند. پوزخند یم ینیریو ش دندیخند یسست از اتاق خارج شدم، همه داشتند م ییپاها با

 .دیندادم. خاله به سمتم اومد و بغلم کرد و گونه ام رو بوس یجواب

 مبارکه عروس گلم.-
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 اومد.  یاز دستش بر نم یکرد؛ اونم کار ینگاهم م یاشک یگفتند، فقط مامان بود که با بغض و چشم ها کیتبر همه

 مبل نشسته بودم؛ بابت از کنارم رد شد تا وارد اتاقش بشه. یها رفتند. من هنوز رو مهمون

 خوام. یرو نم الیبابا من دان-

 نگفت. یزینگاهم نکرد و چ ستاد؛یا بابا

 کشم؛ لطفا بابا. یخوامش... خودم رو م ینم-

 نگاهم کرد. یرحم یب با

 .شیآزما دیر یپس فردا م-

 گفتم: بابا توروخدا... هیبغض و گر با

 هیبلند گر یمبل سر خوردم و با صدا یواب دادن وارد اتاقش شد و در رو محکم پشت سرش بست.  از روبدون ج بابا

 هام رو از سر گرفتم.

 لطفا... دیکار رو با من نکن نیا-

... یداد، حرف زد ول میکرد؛ نوازشم کرد، دلدار هیبغلش گرفت و مثل من گر یاومد و کنارم نشست، سرم رو تو مامان

طور  نیوضع هم نیگفت که ا یته دلم م یزیکرد... حالم خوب نبود؛ انگار چ یشدم... قلبم درد م یم نممن ارو یول

 شه. یمونه و درست نم یم

 بغل مامان خوابم برده بود.  یدونم چطور تو یکردم که نم هیقدر گر اون

 سهوپنجاه_پارت#

 ایپر#

 

شد و با عشق و  نیپا تند کرد و به سمتم اومد. سوار ماش نیماش دنیدر هتل نگه داشتم؛ راهول با د یرو جلو نیماش

 نگاهم کرد. یذوق خاص
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 سالم آروم جونم.-

 زدم. یبه اون همه مهربون یلبخند

 ؟یاستراحت کن یهتل چطور بود؟ تونست ؟یخوب زم،یسالم عز-

 .دیاومد و گونه ام رو بوس کینزد

 بود. یعال-

 کردم. یخنده ا تک

 .ونهید-

 رو بست. کمربندش

 خانم چه خبرا؟ ایخب پر-

 زدم. ینیلبخند غمگ شبید یآور ادی با

 عشقم. یعال یهمه چ-

 .دیچشم هام رو د یغم تو یکرد؛ انگار نگاهم

 .میزن یدلت بشم، بعدا حرف م یفدا-

هات رو از چشم هات  یحرف ها و ناراحت یکه کس نیلذت بخش تر از ا یچیتر شد. ه قیپررنگ تر و عم لبخندم

 .ستیبخونه، ن

 .اریرو در ب مکارتیراهول، از داخل داشبورد پاکت س-

 ذوق در  داشبورد رو باز کرد. با

 تونم باهات حرف بزنم. یعشقم؛ باالخره هر شب م یمرس-

 . دمیخند
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گشتم، اون  یاز هند بر نم یگم کاشک یم یخوش حالم. گاه یلیتو خ شیدلم برات تنگ شده بود؛ پ یلیراهول خ-

 غم بودم.  یدغدغه و ب یجا ب

 دنده بود گذاشت. یدستم که رو یرو رو دستش

 یتو تو دنیمقدسه؛ نبودن و ند یلیمن خ ی. عشق تو براادیو غم به دست نم یبدون سخت یارزشمند زیچ چیه-

... ایپر امیمال خودم کنم. من م قتهیکه ال یخواستم تو رو اون جور یهند برام دردناک بود فقط تحمل کردم، چون م

پا  ،یهمراهم باش یبه من قول بد دیشه؛ فقط با یم یاضباالخره ر امیکنم... هزار بار م یم یتو رو از پدرت خواستگار

 خب؟ ینکن یو چشم هات رو بارون یمن باش یبه پا

 . با سر انگشت اشکم رو پاک کرد.دیاز چشمم چک یاشک قطره

 قول بده...-

 تم: باشه عشقم.رو تند تند تکون دادم و با بغض گف سرم

 تر خوش گذشت. شیهند ب ایگذره  یجا خوش م نیا نمیگفت: خب حاال من رو ببر دور دور، بب یلبخند بزرگ با

 گذره آقا. یجا چقدر بهت خوش م نیا نیگفتم: چشم... حاال بب دهیو کش دمیخند

دلم رو فراموش کنم و  یهم شده غم تو یلحظه ا یخواستم برا یتر کردم. م شیرو ب نیو من سرعت ماش دیخند

تونم  یها رو جبران کنم و تا م یخواستم امروز تموم اون دور یامروز رو با عشق و عالقه با راهول خوش بگذرونم؛ م

 از بودن کنار راهول، از داشتنه راهول لذت ببرم. 

 

 وچهارپنجاه_پارت#

 ایپر#

 

به قدم زدن. راهول از  میو دوشادوش هم شروع کرد نگه داشتم و همراه راهول عصریول ابانیاز خ یرو گوشه ا نیماش

زدم و سرم رو به شونه اش  یکرد. لبخند یم فیاز اون جا تعر زیر کیخوشش اومده بود؛  یلیخ  عتیو  طب ابونیخ
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شه؛ هر جا که تو  یوقت از خاطرم پاک نم چیو قدم زدن ه ابونیخ نیو گفت: ا دیموهام رو بوس یدادم. رو هیتک

 . هی... همه و همه دوست داشتنایپر یکش یاون نغس م یکه تو تو ییو باشه، هواعطر ت ،یباش

 آوردم. یدر جواب اون همه ابراز عالقه و احساس کم م شهیپررنگ  تر شد هم لبخندم

 عاشقتم راهول. -

 دستش فشرد. یرو محکم تو دستم

 تر. شیمن ب-

*** 

باغ  ییها ییبایو از ز میسرسبز و شلوغ سر زد ی. به پارک هامیرو مهمون قدم هامون کرد عصریول ابونیخ کل

 . میساخت یو فراموش نشدن بایز ییخودمون خاطره ها یو برا میگرفت لمیعکس و ف ی. کلمیکرد دنیفردوس د

. میشده بود، غذا خورد دهیچ یمیو قد یباغ رستوران که به شکل سنت ی. تومیرفت ینهار به رستوران سنت یبرا

 یکرد. با عشق نگاهش م یم فیتعر یاز همه چ یکرد و کل یخوشش اومده بود؛ ذوق م طیاز غذا و مح یلیراهول خ

بغلش  یفرستادم و تو یهام م هیرو به ر بوشبردم. عطر خوش  یکردم و از آرامش کنار بودنش با جون و دل لذت م

 کس جز راهول مهم نبود. چیو ه زیچ چیشدم؛ ه یگم م

*** 

لباس و   ل،یوسا یکرد. کل دیخر یخودش و خانواده اش کل یو راهول برا شیبازار تجر میبعد از ظهر رفت یبرا

 یگنبد یو حجره ها یمیقد یاز بازار خوشش اومده بود؛ از اون معمار یلی. خدیخونه خر یبرا یادگاریو  یسوغات

 . ستهیو تور یهند هیاون  ودندب دهیکه همه فهم یگرفت، جور یو همه کس عکس م زیشکل. از همه چ

 ستیقرار ن گهیکردم که د یکردم؛ حس م یاما من فقط و فقط با لبخند و عشق به تمام حرکات و کار هاش نگاه م و

 نیرو بشنوم و فکر کردن به ا نشیدلنش یصدا ستیقرار ن گهیکردم د یحس م نم،یصورت مهربون و جذابش رو بب

 خواستم ناراحتش کنم.  یزدم نم یکرد، اما من به خاطر راهول پسشون م یها هر بار اشک رو مهمون چشم هام م

*** 
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به وجد اومده  بایاون برج بزرگ و ز دنی. راهول از دمیزد «یآزاد دانیم» یهم به برج آزاد یسر دیاز بازار و خر بعد

نه، موزه و کتابخانه سر زد نگارخا ش،یمثل سالن نما یشده بود. تا شب راهول به تمام امکانات برج آزاد ریبود و متح

 نیبه ا ی. کلنهیرو بب زیاز دستش نره و همه چ یزیخواست چ یکرد و فقط م یو خوش گذروند. اصال استراحت نم

 . دمیهاش خند یباز ونهیو د یهول باز

*** 

 یشدن بابا م یشدن و عصب ریاز د ی. کممیهاش زد ییبایبه اون جا و ز یو سر میرفت الدیشام به برج م یبرا

 راهول خراب بشه.   یخواستم خوش یآوردم نم یخودم نم یبه رو یول دمیترس

 . میخورد یرو م کیخوشمزه و ش یو بستن مینشسته بود یگرد یا شهیش زیو پشت م یصندل یرو

در خونتون تا تو و  امیمن از فردا هر روز م ا،ینباش پر زیچ چیدستش گذاشت و گفت:  نگران ه یدستم رو تو راهول

 نگران نباش. زم،یکنم عز یم شیزنم و راض ی. با پدرت حرف منمیپدرت رو بب

 باشه تکون دادم. یرو به معن سرم

 باشه راهول.-

 .دیدستم رو بوس یو با ظرافت انگشت ها آروم

 عشقم... یش یتو مال من م-

 و صداش کردم. دیاز چشمم چک یاشک قطره

 راهول؟-

 کرد. یاخم

 نکن جانم. هیگر-

 کردم. فیرو براش تعر یو خواستگار شبیتر بشه، کل اتفاقات د شیام ب هیبود تا گر یحرفش کاف نیهم

 خوان... یخواستم... اونا... اونا... به زور... م یراهول من نم-

 بود. نییدست هاش گرفته بود و سرش پا نیرو ب سرش
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 دونم عشقم. یم-

 با بغض همراه بود. صداش

 بلند شد و نگاهم کرد. چشم هاش قرمز شده بود. یلصند یرو از

 .میبرگرد ایب رهی. فعال دشه یدرست م یزینگران نباش، همه چ-

سفارش کرد  یسکوت راهول رو به هتل رسوندم. کل ی.  تومیشد نیهام رو پاک کردم و همراه راهول سوار ماش اشک

 کردم.  یپر از عشق حرف هاش رو قبول م یکنه و منم با لبخند یرو درست م زینکنم چون همه چ هیکه گر

و ترس و استرس رو از خودم دور  دمیکش یقیکه وارد هتل شد با سرعت به سمت خونه راه افتادم. نفس عم راهول

 لبم نشست. یرو ی. لبخندچوندهیبابا رو پ یجور هیدونستم که مامان  یکردم، م

 قربون مامان مهربونم برم. -

 

 پنجوپنجاه_پارت#

 ایپر#

 سر جام نشستم. چشم هام گرد شده بود. خیس یداد بلند یبا صدا          

 !؟یشده اول صبح یچ-

در رو  یصورتم کنار زدم و به سمت در رفتم. آروم ال یشلخته ام رو از رو یتخت بلند شدم و موها یعجله از رو با

 باز کردم. 

 هیمن هان؟ فکر کرده من دخترم رو به  یدر خونه  یو جلو رانیاومده ا فکر کرده که یپسره با خودش چ نیا-

 دم. یبازم جوابش رو نم ادیشدم... اگه هزار بار هم ب ونهیدم؟ مگه د یم یو هند یخارج

و  دمیکش یقیشد. نفس عم یجوره آروم نم چیبود و ه یبابا بدجور عصب یکرد که بابا رو آروم کنه ول یم یسع مامان

از عشقمون  دیکردم و با یمنم مثل ماست فقط نگاه م دیگذاشته بود و نبا شیرفتم. باالخره راهول پا پ رونیاز اتاق ب

 کردم.  یدفاع م
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 بابا؟-

 نگاهم کرد. تیسرعت به سمتم برگشت؛ با حرص و عصبان با

کنه؟  یزیآبرو ر ادیکه بجاست  نیخونمون ا یجا هان؟ تو بهش گفت نیپسره چرا اومده ا نیاحمق ا یدختره -

 ؟یپسره رو ول نکرد نیبازم ا یول یایدر م گهید یکیبه عقد  یتو؟ دار یکش یخجالت نم

 تر رفتم. کیترس و لرز نزد با

، به خدا که  پسر مسلمونم هست یخوام، مگه راهول چشه؟ حت یرو نم الیمن دان یدون یبابا لطفا... خودت که م-

 . ستین یبد

 .ستادیتر اومد و رو به روم ا کیتند و محکم نزد یقدم ها با

بدون توجه به اون پسر که پشت در نشسته، با  یش یبشنوم، االن هم آماده م یزیخوام در موردش چ ینم گهید-

 . شگاهیآزما یر یم الیدان

 رم. یجا نم چیه الیرم من با دان یرم... نم یگفتم: نم هیگر با

 .دیبخشمت حم یوقت نم چیه شیگفت:  اگه بزن غینه که مامان با جبز یلیدستش رو بلند بهم س بابا

 دستش رو مشت کرد و به سمت مامان برگشت. بابا

 !گهیکشه د یمن قد علم کرده و خجالت نم یجلو رو نیهم یکنه برا یرو م شیخانم؟ شما هم طرف دار هیچ-

 آغوشش گرفت. یبه سمت من اومد و سرم رو تو مامان

 مگه عاشق شدن دست آدمه؟ مگه اون پسره چشه؟ اونم آدمه! گه،یکرده؟ عاشق شده د کاریمگه چ-

 نیا یتونستم عشقش رو قبول کنم ول یبود م یرانیپسر ا هینه تکون داد و گفت: اگه  یتند تند سرش رو به معن بابا

 .دیو خر شگاهیآزما یر یم الیهمراه دان یش یآماده م یر یپسره نه... اصال. االن هم م

 زدم. غیمامان جدا شدم و ج از

 خوامش. ینم رم... یجا نم چیه یروان یمن با اون پسره -



 یپسر هند هیعشق 

152 
 

 گرد کردم و با دو وارد اتاقم شدم و در رو پشت سرم قفل کردم. عقب

راهول که االن کنار در  ادیتونه قبول کنه؟ با  یمن دارم! چرا بابا راهول رو نم هیچه شانس نیهقم اوج گرفت... ا هق

 تر شد. شیام ب هیخونه نشسته، گر نیا

 راهوِل من...-

شل به سمت تخت رفتم و  یبا قدم ها دیکش یم ریهم رفت. قلبم بدجور ت یصورتم تو دیچیقلبم پ یکه تو یبا درد 

 . دمیتخت دراز کش یرو

 خدا... یوا-

اطرافم  یایاز دن یزیچ گهیدونم که د یهوش شدم فقط م یب ایدونم خوابم برد  یهم گذاشتم؛ نم یهام رو رو چشم

 فرو رفتم.  یخبر یو به عالم ب دمینفهم

 

 وششپنجاه_پارت#

 ایپر#

 

 یتوجه یمن و راهول و ب یگذشت. هر روز اصرار ها و التماس ها یم یطور پر از درد و با عذاب و سخت نیها هم روز

دونم چرا  یمن. نم یو اما مخالفت ها الیازدواج با دان یپدرم برا یها یهر روز پافشار ه،یبابا. هر روز دعوا و گر یها

 با مرگمه.  یمساو الیو ازدواج من با دان امخو یرو نم الیخواست بفهمه که من دان یبابا نم

کرد باهاش حرف بزنه،  یم یسع د،ید ینشست و تا پدرم رو م یدر خونه م یوقت جلو ریهر روز صبح زود تا د راهول

اما پدرم دلش از سنگ شده بود و جوابش  یخواستگار ادیکرد که اجازه بده تا ب یکرد و اصرار م یالتماس پدرم رو م

 لبخند به بابا نگاه کرد.  هیفقط با  راهولزد و اما  یلیبار به صورت راهول س هی یداد، حت یرو نم

رو بهم  دنشیرفتن و د رونیب یسوخت، چقدر دلم براش تنگ شده بود؛ بابا اجازه  یراهول و خودم م یدلم برا چقدر

احوال  ضیحال و مر یبهتر از من نداشت، ب یشدم.  راهول هم حال یذره ذره آب م یو دلتنگ یداد و من از دور ینم

 یبا گوش یشب ها دزدک یخورد.  گاه یهم غذا نم یبه درست یو شلخته داشت و حت ختهیبهم ر ی. سر و وضعبود
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شد...  یسخت بود، نم یباشم ول یخواست که قو یداد و ازم م یم دیو ام یشزدم. بهم دل خو یمامان باهاش حرف م

 آوردم.  یداشتم کم م گهیکردم د یتحمل م دیبودم، چقدر با یم یقو دیچقدر با

 در به خودم اومدم. یصدا با

 جان. ایپر ایب ،یکن یمادر، ضعف م ینخورد یزیغذا بخور... چند روزه چ ایتوروخدا ب زم،یعز ایمادر؟ ب ایپر-

 یگفتم: نم یگرفته ا یمن غصه خورده بود. با صدا یمدت مثل من و پا به پا نیسوخت، ا یمامانم هم م یبرا دلم

 .ستیخورم مامان، گشنه ام ن

 مادر؟ ستیگشنه ام ن یگ یچرا م ،یگفت: آخه تو که چند روزه غذا نخورد هیگر با

 .ستینخورم مامان، گشنه ام  یگرفته گفتم: نم یهمون صدا با

خواست برم  یشدم. چقدر دلم م رهیخ رونی. از جام بلند شدم و از پنجره به بومدیاز جانب مامان ن ییصدا گهید

نگاهش کنم... دلتنگش بودم  ریدل س کیگرمش رو بشنوم و  یآغوشش فرو برم، صدا یتو نم،یراهول رو بب رون؛یب

 . ادیز یلیخ

دم؟ من...  یقدر سخت دارم تاوان م نیکردم که ا یگفتم: خدا من چه کار بد هیبه آسمون کردم و با بغض و گر رو

و  میبا هم ازدواج کن میتونست یشد و من و راهول م یم یشد بابام راض یم یفقط راهول رو ازت خواستم... خدا... چ

 خدا... ارمیم.. من دارم کم بکن. یکار هیلطفا  ایخدا م؟یخوشبخت ش

 کردم.  هیحال و روز خودم و راهول تا جون داشتم گر یدادم و برا هیه تکپنجر شهیرو به ش سرم

 

*** 

سر جام نشستم. بابا با اخم  خیفکر بودم. در اتاق باز شد و من س یبه سقف و تو رهیبودم و خ دهیتخت دراز کش یرو

 نشست.  تخت نشستم. بابا کنارم یرو نییپا یو مظلوم با سر دمیبه موهام کش یوارد اتاق شد. دست

 ینم ی... من تو رو به اون پسر هندایپر یکن یاشتباه م یدار ،یمدت هم من و هم خودت رو عذاب داد نیا یلیخ-

 تونم قبول کنم.  یعشق و وصلت رو نم نیا یول ستمیرحم و سنگ دل ن ینکن. ب یدم مطمئن باش، پس لجباز

 و ادامه داد. دیکش یقی. بابا نفس عمنشه ریهم فشردم تا اشک هام دوباره سراز یهام رو محکم رو چشم
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 .ایپر تهیفردا عروس یول یخواستگار ادیخواد ب یرسند و اون م یپسره بهم گفت که خانواده اش فردا م نیامروز ا-

 سرم رو بلند کردم. یتند

 ؟یچ-

کرده و اما عمه و  فیرو رد شگاهیآزما الیاشکال نداره دان یول شگاهینه آزما ،یرفت دیلبخند گفت: تو که نه خر با

 دارند.  شگاهیو آرا لیانتخاب مکان و وسا یتو یخوب ی قهیخالت هم سل

 بهت گفتم: بابا... با

 جاش بلند شد. از

 . ینیب یراهول رو نم گهیوگرنه د شگاهیآرا یر یفردا ساعت شش م-

 یشد. بدجور تو یاز دهنم خارج نم یزدم و حرف یفقط لب م یتونستم، مثل ماه ینم یخواستم حرف بزنم ول یم

 شک رفته بودم. 

 بابا...-

 به سمت در اتاق رفت که من چهار زانو به سمتش رفتم. بابا

کار رو با  نی. بابا اکار رو با من و راهول نکن.. نیکنم... ا یتوروخدا... نه... نه... لطفا... ازت خواهش م د،یبابا... بابا حم-

 .رمیم ی. م..ارمیدووم نم فهیبم ضعدخترت نکن... بابا من قل

 آورد. رونیدستم ب یدستش رو از تو بابا

 یبرگزار م تیو داغون جلوه نده که فردا حتما عروس ضیخودت رو مر یخود یب ن،یکنه هم یکم قلبت درد م هی-

 .میشه، ما مهمون دعوت کرد

 بابا افتادم. یپاها یرو

 بابا جونم... بابا لطفا...-

 رفت. عقب
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 ؟یکن یم کاریاحمق چ-

 !یشد ونهیتأسف تکون داد و گفت: واقعا که زده به سرت، تو د یاز رو یسر

 بدونه توجه به حال بدم از اتاق خارج شد.  بعد

 گهید یبهت و شک بودم حت یکرد؛ تو یخودم مچاله شدم. قلبم درد م یسفت و سرد، تو یپارکت ها یجا رو همون

کردم.  ینامعلوم و بدون راهول فکر م ی ندهیشدم و به آ رهینقطه خ هیسرد به  حال و یاومد. فقط ب یاشکمم نم

 . رمیم یو تا فردا م ارمیمطمئن بودم که دووم نم

 باشم خدا... یا گهیکس د یخوام برا یخودت، نم شیراهول باشم پس من رو ببر پ یبرا ستیلطفا اگه قرار ن ایخدا-

 وهفتپنجاه_پارت#

 راهول#

 

چقدر  لم،یموبا یگوش یداد. نگاهم سر خورد رو یشب رو نشون م کیساعت نشست؛ عقربه ها ساعت  یرو نگاهم

کنار تخت برداشتم. به  کیکوچ زیم یرو از رو یتخت بلند شدم و گوش یصداش بود. از رو دنیو شن ایدل تنگ پر

 دم. گذرون نظررو از  یشلوغ و چراغون ابونیسمت پنجره رفتم و پنجره رو باز کردم. خ

 . میها قدم بزن ابونیخ نیا یدست تو دست هم بدون ترس تو ایکه من و پر دیرس یاون روز م یک-

بود با خودم گفتم: زنگ  ایمادر پر ی. همون طور که نگاهم به شماره دمیشلخته و نا مرتبم کش یموها یتو یدست

 بزنم؟

 و شماره رو لمس کردم.  تر رو به خودم ندادم شیقدر دلتنگ بودم که فرصت فکر کردن ب اون

 برداره. ایکاش پر-

 . چشم هام رو بستم و لبخند زدم.دیچیپ یگوش یتو ایپر یگرفته  یاز پنج بوق صدا بعد

 ...زمی... عزایپر-

 گرفته و آروم گفت: جانم راهول... یبا همون صدا ایپر
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 .دمیبه اشک نشسته ام کش یبه چشم ها یدست

 ذره شده... هیصاحابم برات  یدلِ ب-

 . ارمیو گفت: راهول دلِ منم برات تنگ شده، دارم کم م دیکش یآه مانند ینفس

 کنار پنجره نشستم. یصندل یرو

شه. امروز مامان و بابام  یدرست م یشه عشقم... همه چ یباش، درست م ی. لطفا قومن.. یایقربون دلت برم پر-

 . یخواستگار یخونتون برا امیاومدن من فردا م

 کرد. شیهق آرومش دلم رو ر هق

 نکن لطفا. شونیبارون ا؛یپر امهیاشکات، چشمات دن یمن به فدا-

 بغض صدام کرد. با

 راهول...-

 دادم. هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 جونِ دل راهول؟-

 .مهیهق هق گفت: من فردا... فردا... عروس با

باشه... نه... مگه من مرده  گهید یکی یمن قرار بود برا یبایهام رو با درد بستم؛ دست هام مشت شد. عشق ز چشم

 ینم یدلم تلنبار شده بود ول یرو ایحرف پر نیاومد، تموم غم عالم از ا یممکنه. نفسم باال نم ریغ نیباشم... ا

 ناراحت بشه. نیتر از ا شیب امیخواستم پر

 یبایقدر غصه نخور ز نیزارم، ا یمن نم مطمئن باش من مردم. یباش گهید یکی یکه تو برا یعشق دلم اون روز-

تو فقط  ،یمن و در قلب من یتو تا ابد برا یباش یا گهید یکس یزارم تو برا یشه... من نم یدرست م یمن، همه چ

 .یش یمن م یخانوم خونه 

 یبودن با تو تحمل م دیرو به عشق تو و به ام زیآروم و گرفته گفت: دوست دارم راهول... همه چ ییبغض و صدا با

 کنم. 
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 چشمم رو پاک کردم؛  بغضم رو فرو خوردم. یاشک گوشه  قطره

کنه. تا  یاز عشقم رو نسبت به تو کم نم یها لحظه ا یو دور یمن، منم دوست دارم. سخت یبایمنم عاشقتم ز-

 جنگم آروم جونم.  یداشتنت م ینفسم برا نیآخر

 زد. یهاش به دلم چنگ م هیگر

 کنم. یآروم جونم، ازت خواهش م نکن هیگر-

 من... یایگفتم: پر یلبم نشست و به فارس یرو یکم رنگ لبخند

 عشقم... یوا ؟یگرفت ادی یراهول تو فارس یقطع شد و بعد با ذوق گفت: وا یاش لحظه ا هیگر یصدا

 بلند شدم و به سمت تخت رفتم. یصندل یرو از

 .رمیگ یم ادی... کم کم دارم زمیاره عز-

 .دیخند

 خوبه راهول... یلیخ نیا-

 

 دم،یخواست همون طور که صداش رو شن یشدم. دلم م یبه قطع کردن گوش یحرف زدن باالخره راض یاز کل بعد

 رهاش نکنم.  گهیبتونم بغلش کنم و د

 .دمیکش یقیعم نفس

 لطفا کمکمون کن. ایخدا-

 یبود که درست حساب یهم گذاشتم. مدت طوالن یکردم و چشم هام رو رو میشش صبح تنظ یرو برا یگوش ساعت

 یمن نم یبرا ایکه پر یداد، تا وقت یرو بهم نم یخواب راحت یاجازه  الیبودم. امشب هم مطمئنم فکر و خ دهینخواب

 شدم.  یشد من آروم نم

 صبح بود که باالخره خوابم برد.  یدما دم
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*** 

اتاق  یاز اتاق خارج شدم. مامان و بابا تو دهیژول یبا همون موها دم،یرو پوش میمشک راهنیو پ یکتان مشک شلوار

 گرفتم.  یم یخواستگار یو ازش اجازه  دمید یرو م ایپدر پر دیکنم با دارشونیخواستم ب یمن بودند؛ فعال نم یکنار

داشتم؛  یبیعج یحرکت کردم. دلشوره  ایپر یگرفتم و به سمت خونه  یتاکس قهیهتل خارج شدم و بعد از ده دق از

 . فتهیاتفاق بد ب هیکردم امروز قراره  یدونم چرا حس م ینم

 دادم. یشدم؛ پول رو به راننده تاکس ادهینگه داشت و من پ یتاکس

 د؟یشه منتظر بمون یم-

باشه تکون  یگفتم و سرش رو به معن یکه چ دیمن فهم یحرف زدن دست و پا شکسته  یاز فارس یتاکس راننده

 داد. 

 ایپر یداد.  در خونه  یکردم. عقربه ها ساعت هشت رو نشون م میبه ساعت مچ یرفتم. نگاه ایپر یبه سمت خونه  

تند به سمت خونه رفتم.  ییتر شد و با قدم ها شی. دلشوره ام بدیرس یسوت و کور به نظر م یلیباز بود و خونه خ

کرد، رو به رو شدم.  به سرعت قدم  یم هیبود و گر ستهپله ها نش یحال رو یکه ب ایشدم که با مادر پر اطیوارد ح

 شده خاله؟ یحرف زدن داغونم گفتم: سالم... چ یهام افزودم و کنار پاش زانو زدم. با همون فارس

 رو به زور بردن. امیو سرخ گفت: بردنش مادر... پر یاشک یسرش رو بلند کرد و با چشم ها ایپر مادر

 رو کجا بردن؟ اینم، پرفکر ک یبد زیخواستم به چ ینم

 رو کجا بردن خاله؟ اون کجاست؟ ایپر-

 .دیاش کوب نهیکف دست به س با

 یکرد، التماس م یم هیخوان عروسش کنند. دخترم گر یبه زور م شگاه،یرو بردن، به زور بردنش ارا بامیز یایپر-

 همه از سنگ شدند.  د؛یشن ینم یکس یزد ول یکرد، زار م

رو  یادیزجر ز امیپر دمیگفت که فهم یفقط اون قدر با سوز م دم،ینفهم ایمادر پر یاز حرف ها یادیز زیچ متأسفانه

 .دهیکش
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 .دید یرفت و چشم هام تار م یم جیجام بلند شدم، سرم گ از

 خاله... آدرس؟-

 از جاش بلند شد و دست هام رو گرفت. ایپر مادر

 ؟یکن کاریچ یخوا یم-

 دستم فشردم. یرو تو دستش

 آدرس؟لطفا -

 کرد و کاغذ رو به سمتم گرفت. ادداشتیرو روش  شگاهیآورد و آدرس آرا یعجله کاغذ با

 دخترم رو نجات بده.-

 شدم و آدرس رو به راننده دادم.  یخارج شدم. سوار تاکس اطیرو تند تند تکون دادم و از ح سرم

تموم  نیکرد و از ب یسرعت حرکت م نیتر کنه که راننده با آخر شیقدر از راننده خواسته بودم که سرعتش رو ب اون

 . ستیو حالم اصال خوب ن تیبود که وضع دهیقرمزم فهم یانگار اون هم از چشم ها د،یکش یم ییها ال نیماش

بود،  دهیسالن کش ی شهیش یکه رو یعروس یشدم. از نقاش ادهیدادم و پ یپول داشتم به راننده تاکس یچ هر

 نیبدم که ماش یرو از اون جا فرار امیبرم و پر ابونیست. خواستم به اون طرف خ شگاهیکه اون جا آرا دمیفهم

 ادهیپ نیاز ماش یرنگ یبا کت و شلوار مشک ینگه داشت. پسر قد بلند شگاهیکنار در آرا ییرنگ و مدل باال یمشک

 رفت.  شگاهیو به سمت در آرا دیمدل زده اش کش یبه موها یشد. دست

 پسر... نیا یعنی-

 به ساعت کردم. ینگاه

 االن که زوده! ستند؟یسالن ن یمگه عروس ها تا عصر تو-

شد.   انیدر نما یمن تو یبایز یبود؛ در باز شد و فرشته  ستادهیدستش بود و منتظر کنار در ا یتو یاما جعبه ا پسر

 . دیدرخش یم یپر کیشده بود، مثل  نیباتری... عشق من با اون لباس عروس زبامیز یایپر
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بشه که با تمام توان و عشقم صداش  شگاهیجعبه رو از پسر گرفت. خواست دوباره وارد آرا تیحرص و عصبان با

 کردم.

 ...ایپر-

 وهشتپنجاه_پارت#

 ایپر#

 

هر  دینیبش یاون صندل یرو دی! لطفا بردیکن یم هیبا حرص گفت: خانم چقدر گر شگریکه آرا دمیرو باال کش مینیب

 کنم. یم شیتون تموم شد من صورتتون رو آرا هیوقت گر

 « نداره یمن تموم یها هیگر»دلم گفتم:  یتو

 یرو گرفتم و به سمت مبل نهیتنم بب یبودم تا تو دهیکه به اصرار خاله پوش یبلند شدم؛ لباس عروس یصندل یرو از

داشتم. اشک هام رو پاک کردم.  خاله کنارم بر یسالن بود، رفتم. نشستم و از داخل جعبه، دسمال کاغذ یکه تو

تنت نشسته، چرا  یلباس خوشکلت چقدر تو نیببخاله؟   یکن یم یجور نینشست و با حرص و پچ پچ گفت: چرا ا

قدر از  نیکم داره که تو ا یآخه پسر من چ ،یعروس کامل بش هیکنه تا  شیرو آرا باتیصورت ز شگریآرا یزار ینم

 که چقدر دوست داره.  یدون یم ؟یکش یبودن باهاش عذاب م

 گفتم: من دوسش ندارم خاله. یگرفته ا یصدا با

. نگاهم به لباس عروس ساده و پف دارم افتاد. دمیکش یمبل بلند شد.  نفس آه مانند یشد و از رو نیغمگ نگاهش

که  یلباس عروس نی از امن اصال یبود ول یخاله عال ی قهینداشتم؛ سل ینقش دنشیخر یانتخاب خاله بود و خودم تو

 اومد.  یبودم، خوشم نم دهیبه اصرار پوش

کردم  یو زار هیصبحم، دوباره اشک رو مهمون چشم هام کرد. چقدر التماس کردم، چقدر گر یها و ضجه ها هیگر ادی

 . دیشن یکدوم انگار نم چیه یکار نکند ول نیکه من رو مجبور به ا

بده و  یباشه و بهم دلدار شمیداشتم که پ ازیداشتم، چقدر ن ازیاالن به آغوش امن و آرامش بخش راهول ن چقدر

 بشم.   ایعاشقانه اش رو بشنوم و فارغ از غم دن ینوازشم کنه؛ کنار گوشم نجوا ها
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 .دمیو دوباره آه کش دوباره

 گشتم.  یوقت از هند بر نم چیکاش ه-

قرار بود  یداشتم؛ انگار اتفاق بد یوم وجودم پر از دلشوره و استرس بود. حس بدکرده بود و تم خیهام  دست

 نجات بده.  تیوضع نیکس قرار نبود من رو از ا چی... انگار هفتهیب

نتونسته بود  شگریکرده بودم و آرا هیجا فقط گر نی. از صبح که اومده بودم ادمیام کش دهیفر و ژول یبه موها یدست

داره برام درست کنه؛ از  یو اگه مشکل نهیتنم بب یتا تو دمی. به اصرار خاله لباس عروس رو پوشدهکارش رو انجام ب

 خالص بشم.  زیخواستم فرار کنم و از همه چ یبودم، فقط م تنفرم زیاز همه کس و همه چ شگاه،یلباس عروس، از ارا

 از شاگرد ها وارد سالن شد و گفت: عروس خانم آقا داماد کارتون داره. یکی

از جام بلند شدم و به  تیبا حرص و عصبان« داره؟ کاریچ گهید یروان یپسره  نیا»نشست.  میشونیپ یرو یاخم

. دمیرنگ و خوش دوخت د یاون کت و شلوار مشک یرو تو الیسمت در سالن بزرگ رفتم. در رو باز کردم و دان

 اومد.  یمن به تمام معنا ازش بدم م یبود ول پیخوشت

 ه؟یچ-

 !ادینگاهم کرد و مهربون گفت: چه لباس عروس بهت م یکم

 ؟یگ یکارت رو م ایگفتم: برم  یدادم و عصب مینیبه ب ینیچ

 که دستش بود رو به سمتم گرفت. یا جعبه

 خودته.  زیکفش برات گرفتم، سا-

آشنا و  یاسمم توسط صدا دنیبشم که با شن شگاهیو خواستم دوباره وارد آرا دمیکش رونیرو از دستش ب جعبه

 هم گذاشتم.  یو چشم هام رو رو ستادمیا ینیدلنش

 ؟یعنیتوهم زدم  ایخدا-

 صدا زد. با ذوق و هول به سمت صدا برگشتم. یآشنا اسمم رو به فارس یهمون صدا دوباره

 راهولم...-
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 قلبش گذاشت. یدستش رو رو راهول

 ...یمن یتو فقط برا ا،یدوست دارم... من اومدم پر-

 اومدم. نییپا شگاهیآرا یرو کنار زدم و از پله ها الیدان یعجله و تند با

 راهول...-

 بلند گفتم: راهول لطفا نجاتم بده... یبار با صدا نیا

 .دیبازوم رو کش الیبه سمتش برم که دان خواستم

 .یر یجا نم چیتو ه-

 به صورتش زدم. یلیو با تمام توانم س یو عصب دمیکش رونیش برو از دست بازوم

 .یگمشو از جلو چشم هام روان-

اومد. همون طور با ذوق و  یبه سمت من م ابونیبه سمت راهول برگشتم که داشت با سرعت  از اون طرف خ دوباره

قدر با سرعت اتفاق افتاد،  نیا یدونم چرا همه چ یشد، اصال نم یدونم چ یکردم که نم یلبخند و عشق نگاهش م

رخ  هیپنج ثان یاتفاقات تو نیافتاد. همه ا نیزم یوبه راهول، راهول به هوا پرت شد و بعد ر ینیفقط با برخورد ماش

 یول رهیآغوشش بگ یو من رو تو ادیداد و من فقط مات مونده بودم. همه اش منتظر بودم که راهول برسه... راهول ب

 بود. با حرص صداش کردم. یدونم االن چه وقت مسخره باز یبود، نم دهیکشدراز  ابونیراهول کف خ

 من منتظرما... ه؟یچه کار نیا ونه،یراهول بلند شو د-

لباس عروسم رو  یلبه  تیداد. با عصبان یاز دستش ناراحت شدم، چرا به حرفم گوش نم یلیشد، خ یبلند نم اما

 .دمستایسرش ا یگرفتم و به سمت راهول رفتم. باال

 ...گهیبلند شو د-

 اعصابم بود. نشستم کنار راهول. یمردم هم رو یها دادیاطراف راهول رو گرفته بود؛ همهمه و داد و ب خون

 خب؟ زشته بلند شو... هیچه کار نیا-

 دستش گرفت. یدستم رو تو ،یلرزون و خون یکرد و با دست ها یا سرفه
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... ی... تو...عشق من...و...و...خانوم...منیایمونم... هر وقت ب ی...من... من... منتظرت...میایآروم....باش... پر-

 دو...ست...دوست...دارم...

 زدم. لبخند

 منم دوست دارم عشقم.-

تأسف تکون  یاز رو یشل شد، لبخندم جمع شد. راهول سرد شد... چشم هاش رو بست... ساکت شد... سر دستش

 دادم.

 عشقم بلند شو بسه... یتونست ،یرو به بزن یعروس یخواست یدونم م یکردن بسه... م یباز نقش گهیبسه د-

 جوابم رو نداد. یول

 عشقم...-

 جواب نداد. بازم

 راهول...-

 . ختیر یو لب هاش م ینیپاهام گذاشتم. خون از ب یتر رفتم و سرش رو رو کینزد

 ...زمیعز-

 کردم. بغض

 راهول من...-

 چشم هام تار شد. جلو

 لطفا... لطفا باز کن چشم هات رو...-

 راهول. یبسته یچشم ها یرو دیاشکم چک قطره

 برند. یمن رو م انیاالن...االن م میفرار کن دیبا گهیبلند شو جانم... بلند شو د-

 تکونش دادم. یتکون نخورد. به زور و عصب راهول
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 بسه. یمسخره باز گه،یبلند شو د-

 .دمیتوپ الیرو به دان تیبود. با عصبان الیکنارم نشست، سرم رو بلند کردم؛ دان یکی

کنه... اون دوست نداشت من با  یراهول ناراحته، قهر کرده چشم هاش رو باز نم نیبب ال،یتوء دان رهیهمه اش تقص-

 کن چشم هاش رو باز کنه، من منتظرم. شیراض یجور هیتو ازدواج کنم. زود باش 

 .دیاشک آلودش کش یبه چشم ها یدست الیدان

 .ایمتأسفم پر-

 عقب هلش دادم. به

 .یگمشو برو... روان-

 آغوشم گرفتم. یراهول رو تو سر

 نشده... پاشو تیزینکن پاشو راهول... تو که چ تمیاذ نیتر از ا شیتوروخدا پاشو... ب-

 شدم.  رهیو غرق در خونش خ دهیرنگ پر یلب ها به

 عشقم...-

 زدم. داد

 عشقم...-

 زدم. غیج

 مهربونم بلند شو.-

 .دمینال 

 من نرو. یتوروخدا ب-

 دادم. هیتک شیشونیراهولم چشم هاش رو باز نکرد.  سرم رو به پ یکردم و ضجه زدم ول هیگر 
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 مطمئن باش.  شتیپ امیدوست دارم، م-

کرد...  یبه قلبم زدم... درد م ینگشد... چ یجوره آروم نم چیکرد... ه یکرد... بدجور درد م ی. درد مدیکش ریت قلبم

 یرو م نی؛ لبخند زدم. منم همخواست بدون راهول ادامه بده یخواست بتپه... انگار نم ینم گهیانگار... انگار د

 راهول برم.  مراهقلبم تموم بشه و من ه یخواستم تپش ها یخواستم، م

 ری. آروم زدمید یرو تار م زیاطراف گنگ شد و من همه چ یهم رفت... صدا ها یتر شد، صورتم تو شیقلبم ب درد

 لب زمزمه کردم.

 ...ارمیراهولم منم دارم م-

 بستم.  یخواب ابد هی یچشم هام رو آروم و برا و

 آخر_پارت#

 الیدان#

 

 شدم. اشک به چشم هام هجوم آورد. رهیسنگ قبر ها خ یغم به اسم رو با

 کردم؟ کاریمن چ ایخدا-

 نشستم و هق هقم بلند شد.زانو هام  یرو

 رم؟یدوتا عاشق قرار بگ نیا نیمن چطور تونسته بودم ب-

 صورتم گذاشتم. یهام رو رو دست

 کنم... یم یدونستم دارم چه غلط ی... متأسفم... من عاشقت بودم... نمایپر-

 ز دست دادن توام.اتفاقات و ا نیا ی... من باعث و بانایبخشم پر یگفتم: خودمو نم یگرفته ا یبغض و صدا با

 گرفتم و به سنگ قبر راهول دوختم. ایرو از سنگ قبر پر نگاهم

 راهول من واقعا متأسفم... منو ببخش.-
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 شده بود، نگاه کردم.  نینش لچریزانو هام گذاشتم و به خاله که سکته کرده بود و و یام رو رو چونه

 ...دمیدونه دخترت رو ازت گرفتم... خواهش و التماس هات رو ند هی یکیمنو ببخش خاله، -

زد و با خودش حرف  یشده بود و فقط قدم م ونهیکه د ایو به پدر پر دمیگلوم کش یرو یاومد، دست یباال نم نفسم

 کرد، نگاه کردم. یزد و خودش رو سرزنش م یم

 و قبول نکردن عشقشون...  جاتیتوام بود، اصرار ب ریتقص-

رو سرزنش نکردند،  یمادر و پدر راهول موند. چقدر خوب و آروم بودند؛ کس ی رهیهام رو پاک کردم. نگاهم خ کاش

کردند و چقدر مهربون بودند که  هیاز دست دادنت تک پسرشون گر یصدا برا یرو متهم نکردند، فقط آروم و ب یکس

 هم باشند.  شیجا پ نیاز هم دور بمونند و خواستند هم گهید اینذاشتند راهول و پر

تونستم خودم رو  یوقت نم چیرو مطمئن بودم که ه نیخورد. ا یوجدان مثل خوره داشت وجودم رو م عذاب

شدم، کاش و  یگرفتم، کاش مانع نم یقرار نم نشونیکردم، کاش ب یرو درک م باشونیببخشم. کاش عشق بزرگ و ز

 کاش...

بردم و آروم زمزمه  میشلوار ل بیرمق از جام بلند شدم. دست هام رو داخل ج یو سست و ب دمیکش یآه مانند نفس

 کردم.

و  میکه مانع شد میکرد یو اما من و پدرت اشتباه بزرگ یشد یپسر هند هیتو فقط عاشق  ا،یپر ینکرد یتو اشتباه-

 . دیهم باش یبرا دیراهول بتون تو و ایکه اون دن دوارمیاشتباهمون بود. من متأسفم... ام نیاز دست دادن تو تاوان ا

 چشمم رو پاک کردم.  یاشک گوشه  قطره

رو عذاب  ای. من فقط پرمن.. یول ،یو جونت رو از دست داد یدیجنگ اینه من... تو بخاطر پر یراهول تو عاشق بود-

 دادم. 

 داد زدم: دم؛یشلخته ام کش یموها یتو یحرص دست با

 خدا چطور خودمو ببخشم؟ -

 ادامه دادم.هق هق  با

 غلط کردم... غلط کردم.-
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شد. تصادف  یاتفاق دردناک باورشون نم نیشک بودند و هنوز ا ینکرد؛ همه تو یکار یگفت، کس ینم یزیچ یکس

 سخت بود. روم رو به آسمون کردم. یلیروز، خ هی یو از دست دادن هر دوشون تو ایپر یقلب ستیراهول، ا

رو رقم بزن،  دنیدو عاشق، رس نیا یبرا ایو راهول نتونستند به هم برسند... لطفا اون دن ایپر ایدن نیا یتو ایخدا-

 رو تجربه نکنن. یو سخت یتلخ ،ییجدا گهیکن که د یکار

خواد  یگفت که من رو نم یم ایپر یخواستم برگردم به عقب و وقت یشدم. فقط م یم ونهیخوب نبود، داشتم د حالم

 کردم.  ینم جایو اصرار ب دمیکش یم عقب ُشده، دِلش مهمونِ  "ےپسرِ هند هیعشقِ "و 

 .دمینال ایدرد و عذاب رو به راهول و پر با

 ...زیمتأسفم بخاطر همه چ-

 

 

 انیپا                                                                 

*** 

 یخالد_رایحم#

۱۳۹۸/۳/۴ 

۱۶:۳۹ 

 تونبایز_از نگاه_یمرس#

 .دیکه تا االن همراهم بود یرمانم خوشتون اومده باشه، مرس نیاز ا دوارمیام

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

https://www.shop.romankade.com/
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

