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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 شدم برگرد. وانهیرمان: د

 :سندهینو

 مجنون نمازش را شکست یشب کی

  نشست الیوضو در کوچه ل یب

 آن شب مست مستش کرده بود عشق

 از جام الستش کرده بود فارغ

 زد بر لب درگاه او یا سجده

 شد دل پر آه او الیز ل پر

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 یرب از چه خوارم کرده ا ای گفت

 یعشق دارم کرده ا بیصل بر

 یرا به دستم داده ا الیل جام

  یشکستم داده ا یباز نیا وندر

 یزن یعشقش به جانم م نشتر

 یزن یآنم م الستیاز ل دردم

 

 

 عشق، دل خونم مکن نیام ز خسته

 که مجنونم تو مجنونم مکن من

 ستمین گرید چهیباز نیا مرد

 ستمین من …تو  یالیتو و ل نیا

 منم تیالیل وانهید ی: اگفت

 منم تیدایرگ پنهان و پ در

 یساخت الیها با جور ل سال

 یکنارت بودم و نشناخت من

 در دلت انداختم الیل عشق

 جا باختم کیقمار عشق  صد

 آوارهء صحرا نشد کردمت
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 اما نشد یشو یعاقل م گفتم

 ربت ای کیدر حسرت  سوختم

 از لبت امدیبر ن الیل ریغ

 یول یو شب او را صدا کرد روز

 یگفتم بل یامشب با من دمید

 یزنیبودم به من سر م مطمئن

 یزنیخانه ام در م میحر در

 

 

 که خوارت کرده بود الیل نیا حال

 کرده بود قرارتیعشقش ب درس

 راهم باش تا شاهت کنم مرد

 کشته در راهت کنم. الیچو ل صد

 یعبداله ی:  مرتضشعراز

 

***** 

 کرد. یخش خش برگا آرومم م یصدا شهیمه

لخت  یدرختا ریز  دمیکش قیعم یهستم. نفس هیز،شبییاندازه به پا یکردم من ب یدونم چرا اما احساس م ینم

 پارک قدم برداشم انیوعر
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 یبرگ هارو با خودش همراه م دویرقص یبرگها م یالبال یجون ، باد به آروم یزرد و ب یپر بود از برگ ها نیزم تمام

 کرد...

از برگاش نمونده بود  یزیچ گهیکه د یو سرمو باال گرفتم. نگاهم به درخت سرد و خشک شده ا ستادمیا سرجام

 افتاد.

و  وفتنیمونده رو درخت سوخت. اونام حس منو داشتن،مطمئنم اونام دوست داشتن ب یباق یواسه اون برگها دلم

 .رنیبم

 فتمو به راهم ادامه دادماز درخت گر چشم

م واسه اون ستیقابل درک ن یطیکنه،تو هر شرا یزندگ یبزرگ نیبه ا ایدن هیدختر بدون خانواده،تو  هیسخته، یلیخ

 که با رفتن حسام تنها بچه خونه بودم. یمن

و  مامان ینوازش ها شیکه تمام زندگ یوابسته به مامان و باباش، دختر یمن لوس بودم. دختر ایلیخ دیاز د دیشا آره

 .گرفتینگاهشون جون م د،بایکشیباباش بود،با نفسشون نفس م

 به خودم اومدم؛ میگوش یباصدا

 الو-

 .یاستقبال گرمت منو کشته، واقعا ممنونم آبج نیا -

 نبود. ادمیحسام اصال  یوا-

 .زنهیخواهرم،مشنگ م هیخواهر واست بمونه اون  هی ایاز دار دن-

 سوخت. مونیکس یها منو داشت،دلم واسه بحسام تن گهیم راست

 الو؟-

 الو؟

 ؟ییخانم،کجا وایه -
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 دنبالت؟ امیخودم اومد و گفتم: هستم حسام جان،کجا ب به

 خونه. ایاوال دنبالت نه و دنبالتون،بعدش الزم نکرده،فقط خواهشا ب-

 باشه اومدم.-

 وایه-

 جانم-

 .یخوب برخورد کن، فکر نکنن از اومدنشون ناراحت یفقط خواهش اومد-

 قطع کرد. ،کهیرو با خودت اورد ایبپرسم ک خواستم

 پارک کرده بودم. نویکه ماش یو راه اومده رو برگشتم به سمت دمیبه چشمام کش یدست

 شدمو رفتم سمت خونه. سوار

بهشت  هیبود، اهیعاشق گل و گ شهیبزرگ داشت،بابام هم یلیخ اطیح هیما  اط،خونهیزدمو رفتم داخل ح موتویر

چه به باغ ای دهیبابام داره درختارو آب م کردمیفکر م ومدمینسبتا بزرگمون ساخته بود. هروقت که م اطیاز ح یواقع

 .رسهیم

 یب یهمه چ نداشت. بعد پدر و مادرم کال یارزش چیگرفتم و از پله ها رفتم باال،خونه بزرگ ما واسم ه اطیاز ح چشم

 نیبود جز آشپزخونه،به سمت پله ها رفتم البد حسام وشاه کیارزش بود،درو باز کردمو وارد سالن شدم همه جا تار

نگاهم به کاناپه افتاد  شناسمشیبود شک ندارم آخه م نیشاه نیا ومدیم یکس تمیبار یسوت ها یاومده بودن. صدا

بود و فقط موهاش معلوم بودن. از  دهیسرش کش یپتو رو تا رو سرشو رو دسته مبل گذاشته بود و دمیکه حسامو د

 نیتا حاال ا یاز بچگ کردمیم دارشیحرکت ب هیواسه خواب تنها با  یگفته بود زک یاونجا که حسام به خرس قطب

 کردمیو رهاشون م دمیکشیسرش،دسته دسته م یموها دنیکردم به کش ود،شروععادتم ب

 از پشت سر اومد ییصدا

 نه،نکن وا،نهیه-

 به کارم ادامه دادم. الیخ یبود اما من ب نیشاه یصدا
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 به داداشم نبود پاشد. هیشب چیکه ه بیعج یغرش هیبود،با  دهیکه خواب یکس هوی

 دم؛یکه بعد از برگشتنش فهم ستاد،یباهام فاصله داشت اومد کنارم ا یکه چند قدم نیشاه بعدش

 .ستیکه حسام ن نیخدا ا ای

 من چهرشو عوض کرد و دنیغضب نگاهمون کرد باد ریم نیکه باعثش من بودم ع دهیژول ییبا موها طرف

 سالم-

 خودم اومدم و به

 .نیسالم خوش اومد-

 وگفت: دیباالکش دماغشو

 ممنون.-

 .دیشما استراحت کن-

 .دیچیکه تازه به خودش اومده بود که باال تنش برهنه است،پتو رو دور خودش پ طرف

 هستن خواهر حسام. وایه یدیل شونی:انیشاه

 هستن. یهم آرد رستم شونیرو کرد سمت من و گفت:ا و

 دوختم اسمش آرد بود؟! بعد به آرد، نیتعجب نگاهمو به شاه با

 آرد گفت: یکنه مادر مرده،که آقا سیبود خودشو خ کیکرد،نزدیم نینگاه شاه یبا چنان اخم وحشتناک که

 خوب بگه من آراد هستم. تونهیبزرگه نم یلیاسم من واسش خ دیببخش-

 خوشبختم -

 ن؛یبه شاه رو

 حسام کو؟؟؟-
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 .نهیرفته گل بچ-

 .شهیپروفسورم بشه آدم نم چیدکتر که ه شهیوقت آدم نم چیه نیا

 که؛ باال رفتم ها پله از رو برگردونم الیخیب منم

 موهاش، چون ؛ دنیبوده کش نیآراد فکر کرده بود کار شاه انگار

 کردن؟! داریچه طرز ب نیابدبخت  یتو آدم-

 .یفکر کرده بود که حسام وایه یگفتم لنگاتو جم کن یبدبخت لنگ در هوا بود-

 

 اومدو بحثشون قطع شد. یدر ورود یصدا

 تنگ. یلیخ یلیکسم بود والبته بهتر بگم تنها کسم،دلم واسش تنگ شده بود خ نیتر زیبود عز حسام

 دوندم سمت در باال رفته بودم،رو برگر یچند پله ا هنوز

 یلشکر تا ک نیام پشت سرش اومد داخل،اوه اوه،ا گهیپسر د هیبزرگ دستش و  کیاومد داخل با دوتا پالست حسام

 .دونهیبمونن خدا م دیبا

 گذاشت و نیزم کارویپالست دنمیبا د حسام

 !وایسلللالم ه-

 .یاومد ؟خوشی،خوبیسالم داداش-

 

و گلوم ت یبغض نمیشد هر وقت حسام رو بب یبابام بود،باعث م هیحد و اندازه شب یاش ب افهیسمتش رفتم،حسام ق به

 باشه... .
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 م؛یدیهم رس به

 ؟ی:خوبمن

 خوب شدم. دنتینبودم اما با د-

 . دمیدستام گرفتم و چشماشو بوس نیب سرشو

 کرد. وونمید مییخواست،تنها یآغوش م هیخواست،دلم  یحسام. دلم بابامو م یقهوه ا یچشما

 بلند. یکردن با صدا هیشکست،خودمو تو بغلش رها کردمو شروع کردم گر بغضم

  

 !یاومدم بمونم، نکنه خل شد گهید نی!بب؟یکنیم هیگر یرسیچته،چرا تا به من م وونهیاِاِاِاِ د-

 لرزون گفتم: یو صدا هیگر با

 حسام-

 جانم -

 .یلحظه فکر کردم بابا بود هی-

 یچقدر گذشت،اما سرمو از رو دونی. نمکردیم هیحرفم حسام ساکت شد،احساس کردم اونم با من داشت گر نیا با

 زد و میشونیپ یرو یحسام برداشتم و بوسه ا نهیس

 .یاشک همه رو در آورد یراه انداخت یخوشگل داداش عجب استقبال گرم-

اونم  یکه پشت سر حسام بود،حت یپسر. اون دنیچشماشون کش یدست رو نیبرگردوندم و آراد و شاه سرمو

 انداخته بود. نییسرشو پا

 

 گفت:اِوا خاک برسرم غذام سووووخت نیشاه هوی
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 سمت آشپزخونه، دییدو و

 دوستش سمت کرد رو حسام خنده پسرا شد و بعد باعث 

 آشپزخونه. اریب کارویرهام پالست-

 رو کرد سمت من و  رهام 

 سالم -

 .نیسالم خوش اومد-

 حسام بود. ریهمش تقص م،یاسباب زحمت شد دیممنون ببخش-

 مثل خونه خودتون. نجامیا ن،یتورو خدا خوش آمد دیچرا؟؟؟ نگ-

 

 تز آخرمون اما حسام قبول نکرد. نیواسه ا میخونه اجاره کن هیکه  میداد شنهادی:آخه ما پآراد

مون واس یتز کل نیا شمینطوریدور،هم زمیبر تامفیبود بعد برم پول  یبزرگ نیخودت بگو،خونه ما به ا وای:هحسام

. فکر کن وسط تز،برادر نیدار تی. ماشااهلل همه تون خانواده پرجمعشدیبچه ها که نم هیداره در ضمن خونه بق نهیهز

 .شامونیآراد آوارشن رو آزما یزاده ها

تو  به خودم ینگاه اجمال هیعوض کردم.  یروسر هیکاله دار و  کیتن هیداس،یشلوار راسته آد هیباال لباسامو با  رفتم

 انداختم. نهیآ

 و فر بلند والبته دردسر ساز. ییخرما یبارم بر نداشتم،موها کیکه  یی،ابروهایآب یو چشم ها دیسف پوست

 همزمان با من حسام هم اومد. رونیاتاق که رفتم ب از

 دمتیخوب شد د-

 چطور مگه؟-

 نهیا گمیمهمونمونن و البته خواهش د یمدت هی یخواهش کنم با بچه ها خوب برخورد کن شهیم-
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 کمکتو میالزم دار یلیتز،خ نیتو ا یکمکمون کن که 

 بودن.! همه م،پسرایآشپزخونه شد وارد

 گذرا بهمون انداختن. یورود ما همه نگاه با

 بابا از دهن افتادم. نی:بدونیشاه

 لقمه رو وارد دهنم کردم که، نیبه خوردن غذا، اول میو شروع کرد مینشست

 دندونام حس کردم. ریبرنج و ز گیته د یها دونه

 .دمیمچاله همه رو د افهیباال گرفتم که ق نگاهمو

 .یشاه هیچ نی:اآراد

 .گهید نِیکنم،ته چ دتیند نیخاک تو سر ته چ-

 رها جون تو بگو آخه بد شده؟ یبا من لج دار شهیهم تو

 !گیته د ای نهیته چ نیا گهیا و کوفت ، رها و درد من رهامم بعدشم آراد راست م:رهرهام

 .یبه خوردمون بد گیکه ته د یزاریهمه منت م نی:احسام

 به من دوخت دشوینگاه ام نیآخر نیشاه

 .بدترن هم  سه تاشون از هوو نایتو بگو ا وایه-

 کنم. یبشقابو رو سرت خال نید،همیاگه،اگه بگن آره وحق با ما باشه با یول دارم قبول خانم بگن وای:اگه هآراد

 نگاها سمت من بود. همه

 

 گفتم؛ ومدیبدم م کیکوچ یواسه دروغ ها یاز دروغ و آدم دروغ گو حت چون

 غذات فوق العادست. نی:خب،شاهمن
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 تو سرت آرررد. ،خاکییییییی:هنیشاه

  سه تاشون با تعجب به من نگاه کردن که هر

 من حرفم تمون نشده بود،درسته گفتم فوق العادست اما از نظر بد فوق العادست. نیشاه-

 

 .نیحرف،آراد پا شد و بشقابو گرفت باال سر شاه نیگفتن ا با

 .شودیبود( برگذار م نی)منظورش شاه نیاز سراشپز معده داغون کن شه ریخانم،مراسم تقد وایداداشا و ه ونیآقا-

 بخت برگشته. نیغذا رو سر شاه ختنیبعد شروع کرد به ر و

 خنده دار بود. یلیخ واقعا

 

 به قاتل معده و دندون هاشون بود. نیاز دکتر یخراب شده جمع یاعتراض معده و دندون ها نی:احسام

 

... 

 که؛ میهم نشسته بود کنار

جم کار باالست. خب حسام واسه اون روان چون ح میفشرده کار کن یلیخ دی. بامیکنی:از فردا کارو شروع مرهام

 .یچکار کرد میکه الزم داشت یپزشک

 به من کرد اما قبل از او حسام گفت: ینگاه نیشاه

 هست. وایه خب

 خانم روان پزشکن؟؟؟ وای:هآراد

 .میبد حیو کارمونو توض میکن یمعرف خودمونو هم ما بهتره و آره-
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 صاب.متخصص مغز و اع کنم،منی:خب من شروع مآراد

 گفت. نیکه ا می:منم هموننیشاه-

 .یدونی:منم که محسام

 برگردوندم به رهام سرمو

 خب من هم فوق تخصص مغز و اعصابم از دانشگاه ... آلمان.-

 

 .رهیگیکه انقدر خودشو م نهیگاد پس واسه ا یما اوه

 لش؟ینفره تون دل4 پیو وجود من تو اک ایمعرف نی:خب حاال امن

 بکنم؟ یتونم کمک یواقعا م رمیمطب هم نم گهید یوقته حت یلیخ من

 

 منظور بود. یحرف کامال ب نیا

 اخم د،بایبه من انداخت و بعد نگاهشو باال کش یچشم رینگاه ز رهام

 یاز روان پزشک ها هم هستن که،حاضرن کل یلینداره،خ یمنت چیخانم پس ه ازهی:وجود شما واسه خودتون امترهام

 تز باشن. نیپول بدن که با ما تو ا

 در جواب حرف رهام؛ منم

حسام خواست ومنم خواستم کمک  کنم،فقطیهم نم یا نهیتز ندارمو هز نیواسه شرکت تو ا یاقیاشت چیه خب من-

 شدم. مونیکنم، اما حاال پش

 خوب و کارکشته. یلیروان پزشک خ هیدنبال  گردمیخودم م نیهرجور راحت-

 گفتم و رفتم باال. یآروم ریشب بخ هیبه حسام انداختمو با بق ینگاه
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 حسام اومد؛ یصدا

 

خواهرم هم  خوامیکه م نهیواسه ا ینگفت،فکر کرد یزیکه چ وایه یچه طرز حرف زدن بود رهام شورشو در آورد-

 گفتم؟؟؟ها؟ نویمطرح بشه ا

 خوند. یروان پزشک رانیدانشگاه ا نیتو بهتر یخواهر من با رتبه تک رقم نیداداش من،نه! ا نه 

 برداشتن مطبش هم فوت پدر و مادرم بود. لیا مقاله نوشته،دلت شیش

 

 ادامه حرفاشو نداشتم. ورفتم تو اتاق و در بستم. دنیشن تحمل

 .ومدیمبهم  جرو بحث پسرا م یانداختم رو تخت،اما صدا خودمو

 از کتابارو برداشتم و مشغول خوندنش شدم. یکی

 مرتب کردم خودمو؛ کمیدر اتاق اومد  یصدا

 .دییبفرما

 باز شد و حسام اومد داخل، در

 به روش زدم یلبخند

 داداش نیبش-

 شم. داریبرم بخوابم صبح زودتر ب دیممنون با-

 ؟یداشت یخب کار-

 .میبهش عادت کرد ه،ماینطوریا شهیرهام هم نی؟ایشد وا،ناراحتیه-

 ؟؟؟یشدیناراحت نم یتو بود-
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 نکن. عیمنو ضا نایا شیت خبر نداشت. بخاطر من،جون داداش پخب حق بده،اونم از مدرکت و مقاله ها یچرا ول-

 کنم مگه حرف اون پسر مهم بود که بخاطرش دل داداشمو بشکونم. تشینداشتم اذ دوست

 

 تو هستم. یبخاطر گل رو-

 اتاق زده شد؛ در

 .دییبفرما-

 شلخته اش یتو در ظاهر شد حوله اشو دور گردنش انداخته بودو موها نیشاه

 یینجایاسه تو هم ااِاا! م-

 :ماسه؟من

 .نیکوفت شه-حسام

 رو به من؛ بعد

 ماسه. شهیماسه منظورش منم اسمم برعکس شه م-

 گفت ماسه به زور خنده مو کنترلش کردم. یکه چقدر جد یحرف و تصور نیگفتن ا با

 

 افتاده. لیکال از دماغ ف نی. اخوامیبابت رفتار رها معذرت م وایه یآج-

 

 .دهیبخش وایه-

 جون من؟؟؟-

 .دیبخش ینداره ول یارزش ادیجون تو که ز-
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 زنگ خورد. شیبزنه که گوش یحرف خواست

 

 رو در اورد. یو گوش بشیبا من حرف زدو دست کرد تو ج همزمان

 .زنهیداره زنگ م المیکه ع ریاالنم شب بخ ن،ییپا یغذاخور زیرو م زارمیمربوط به شمارو م یها ،پروندهیممنون آج-

 زدن ندادو رفت. حرف مهلت

 دار شده؟؟؟ الیع نیا-

 .شهیحساب م بمونیحال حاضر رق ،دریالیآره بابا اونم چه ع-

 

 زده شد بازم در

 چه پر رفت و آمد شده. نجایا-

 .دییبفرما-

 

 باز شد آراد بود. در

 ستم؟یمزاحم ن-

 ؟ینه بگو داداش کارم داشت-

 دنبال مجوزها میبر دیآره فردا صبح زود با-

 ییبایکه ز   یسبز عسل یچشما دویکش یبور، دماغ ییمردونه بود که موها  یا افهی)آراد پسر خوش قد وباال با ق

 مردونشو دوچندان کرده بود (
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 من چقدر خوش خوابم . یدونیباشه فقط تو که م-

 گفت: دویکش یپف آراد

 ؟یاینم یعنی-

ساعت  شناسمیتورو م وفته،منینه هم کارت راه م ایساعت هشت  نیم،ببیبر رترید کمیاما جان خودت  امیچرا م-

 .میاونجا باش میکن که هفت و ن دارمیب این شیش

 هفت. ر،ساعتینه خ-

 بعد رو کرد سمت من؛ و

مطمئنم در سطح  ن،منیبخاطر حسام ببخش شهیم ه،اگهینجوریبابت رفتار رهام،کال هم دیخانم واقعا ببخش وایه-

 .میشما ندار

 ؟؟؟یدیفهم یطورواقعا آقا آراد چ-

 .نیشد یمختلف زیساده اسمتونو سرچ کردم،برنده جوا یلیخ -

 

  دییتکون دادم به نشونه تا سرمو

 حرفاست که نبخشه. نیبزرگ تر از ا یلیخ شونید،ایگلم بخش یآرادجان آج-

 با لبخند نگاهم کرد آراد

 .ریکامل شد،شب بخ ممونیخوشحال شدم ت یلیدونستم،خیم-

بوس آروم زدو بعد از اتاق رفت  هیدرد و دل حسام هم پاشد و  یو پشت سرش درو بست. بعد کل رونیرفت ب و 

 .رونیب

 

 افتاد قرصامو نخوردم. ادمیپا شدم که بخوابم  منم
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 همه انگار رفته بودن بخوابن،اما؛ رونیاتاق رفتم ب از

 آقا بود و سرشو تا گردن کرده بود تو لپ تاپش. قد

 گه،ید یچیقد آقا که ه نیم هوس قهوه کرد امشب اونقدر اعصابمو داغون کرد اتو آشپزخونه دل رفتم

 نینبودم ا یمجاز یاهل فضا ادیداده بودم انداختم،ز لیتشک دایکه جد ینگاه به کانال هیدر آوردمو  بمیاز ج مویگوش

هم کاربر داشت و  یلیخ ،کهیسر هی یروان یروح یرفع مشکل ها یداده بود برا لیتشک یکانال رو هم استاد کاظم

 خودشون عضو کرده بود. شنهادیمن رو هم به پ

 که؛ زمیقهوه جوش به خودم اومدم،پاشدم که واسه خودم قهوه بر نگیدر یصدا با

 نره. ادتی خی،یاریآب ب وانیل هیواسم  شهیآراد م-

 کرده من آرادم،خخخ فکر

 بخوره. ادیخودش ب برمینم واسش

از  یکه دست کم وانیل هیبدترم. پس  دمیزیاگه آب نبرم از  دمیبشقاب،دلم سوخت،د هیوگذاشتم رو  ختمیرو ر قهوه

 .خایرو  ختمیر خیهم آب  خچالیتوش و البته از آب سرد کن  ختمیر خی یتنگ نداشت برداشتم کل

 رو مبل پشت ب من نشسته بود. ،رهامییرایتو پذ رفتم 

از  وانویسمتش گرفتمو اونم بدونه نگاه کردن ل یکیاز پشت تو تار وانوی... لزنه،بلهیم دیآقا داره اطالعات منو د بلههه

 غرق بودا. نیخدا ا یدستم گرفت، وا

 ها هیهم واسه خودش کس وایه نیا گمیم-

 آخرش تو کنگره ژاپن ترکونده. مقاله

  

 .خوردمیداشتم قهوَمو م سادهیپشت سرش وا یکیتو تار من

 .ادیب ادشی یزیانگار چ هوی
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 آراد،تو چرا...-

 خنده دار بود. یلیخ افشیمن ق دنیسمتم و باد برگشت

 

 .نیگفتیم نیداشت-

م اگه گفت یدی. دشهیبد نم دیجغد شدن باال سر بنده اون پرونده رو مطالعه کن یشمام به جا گفتمینم یخاص زیچ-

 .ی. آراد گفت که قبول کردیکنیاز خدات باشه قبول م میلیخ

 از حرف بچه ناراحت بشم؟! نیتوقع ندار-

 .دینفس باال کش هیکه دستش بود، یآب وانیحرف داغ کردو ل نیباا

 .شهیم ضیسرد بود حتما مر یلینه خ یوا

 تلخ بود. یلیخ یدیحرف راستو از دهن من شن یگیراست م- 

 تلخ هم گروه شدن با شماست.-

 

 منتظرجواب نموندمو رفتم سمت پرونده. گهید و 

 قرص قبل از خوابم،رفتم و با هزار فکر خوابم برد.از خوردن  بعد

 .رونیسرم انداختمو رفتم ب مویشدم،روسر داریب ومدیاتاق م رونیکه از ب ییبا سر وصدا صبح

 .یش داریزود ب دیگفتم با شبیخوبه د وونهید پسره د-

 .زدیآراد بود که داشت داد م یصدا نیا

 شه، داریب خواستیکه نم ییحسام بود واسه وقتا شهیترفندِ هم نیکرده بود. ا دیدر اتاقشو کل خخخ،حسام

 حالت کما بود. هیکه خواب نبود؛دور از جون  کرد،خوابشمیم دیاتاقو کل در
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 انداخت. نییباز شد و بعد سرپا یمن چشماش اندازه نلبک افهیق دنیبا د آراد 

 .نینبود شما خواب بود د،حواسمیداد ببخش یا -

 شده؟ یچ-

 .دیخندیم زیر زیبود انگار داشت ر نییرش پاس همچنان

 .دهیکرده و گرفته خواب دیحسام درو کل یچیه-

 است. دهیفا یب دیدر نزن گهید-

 چرا؟-

 د؟؟؟یدونیشما نم یعنی-

 شه. داریکه دوست نداره ب یطینشدن تو شرا داریترفندِ حسام واسه ب نیا-

 .انیباهام ب توننیو رهام هم کار دارن نم نیوفته،شاهیکارا عقب م میکار دار یشه،کلیم ریخب حاال چکار کنم د-

 

 حسامم انجام بده. فهیگرفتش،گناه که نکرد وظ یو صدا شیحال سرما خوردگ نیفکر کردم آراد با ا یکمی

 !ست؟یکه ن یمشکل امیخب من م-

 .شهیباال گرفت و گفت: نه زحمت م سرشو

 . ینه بابا چه زحمت-

 اشت انگار خندش گرفت.سرشو که برد بازم 

 انداخت. نییپا وسرشو

 منتظرم. نییپس پا-

 .نییلگد محکم زد به در اتاق حسام و رفت پا هیبعد  و
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 آب و که باز کردم،چند مشت آب به صورتم زدم. ییسمت دست شو رفتم

 کردم؛ نهیبه آ یباز کردمو نگاه چشممو

 !!!ییییوا

 نه!!! نه،

 خدا آبروم یزده بودن. وا رونیشالم ب ریچطور آراد سکته نزده بود،از ز دونمیکه واقعا نم یبه حالت وحشتناک موهام

 رفت.

 به اتاقمو آماده شدم. رفتم

 نداشت. یواسم معن یعنیتنم نکردم، یجز مشک یرنگ چیه گهیزام،دینداشت بعد از فوت عز یمن رنگ معن واسه

 .فمیبرداشتم و ک نکمویع

 .نییپله ها رفتم پا از

 !دارنیب نامی،اوه،ا وها

 :نیشاه

 صبحانه  ایب یسالم آبج-

 نه ممنون،خدافظ.-

 به سالمت.-

 خواستم از در خارج شم که؛ یم

 .دی:چند لحظه ببخشرهام 

 اما منتظر موندم. برنگشتم

 نه؟؟؟ ای نیاش،هست جهیشد نت یچ نیکه مطالعه کرد یپرونده ا-
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 که تمام اطالعاتم در مورد تز شما هستش گهید ادداشتی یسر هیکه گذاشتم و  دیهستم،مقاله سومم رو بخون-

ش که االن من به کرد،یبابام نگاه م یبایو ز یا شهیداشت به گلخونه ش اطیتو ح رون،آرادیبدون جواب از در رفتم ب و

 .کردمیم یدگیرس

 زدم. آراد به خودش اومد. نویماش ریدزدگ

 ن؟یاومد ی:سالم کگفت

 .زنهیم دیکامل سف نویا پیاوه،ت اوه

 بودا. پیخوش ت یول

 شدم. نیسوارماش

 .میشد نیماش د،سواریکشیطول م یلیخ میرفتیبود،اگه تا خونه م ازدهیدنبال کارا،ساعت  میسوار شد. رفت اونم

 نیاوقات هم ف یداده بود و چشماشو بسته بود و گاه هیتک یصندل یافتادم،نگاهم به آراد افتاد،سرشو به پشت راه

 .کردیم نیف

 حالش خوب نبود. انگار

 :خدارو شکر نصف کارا تموم شدن.آراد

 آره-

 عطسه

 شما حالتون خوبه؟-

 هوا به هوا شدم. هیست،سرماخوردگین یزیچ-

 نگفتم. یزیچ

 زنگ خورد؛ شیگوش 
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 الو -

-... 

 .یدودرم کرد ر،خوبیکوفت صبح بخ-

-... 

 خانمتون اومدم. یبله با آبج-

-... 

 حسام بود،واقعا حق داشت،امروز قالش گذاشت. اوه

 .نییرفتم پا ابونیپارک کردم کنار خ دمیداروخونه د هی

 کجا؟-

 .گردمیاالن برم-

 یالبته واسه خودمم بستن کیآب پرتغال و ک هیو قرص ... و ... رو گرفتم و  رفتم

 شدم و نیماش سوار

 ه؟یچ نایا-

 یسرماخوردگ وعیاز ش یریجلوگ یچیه-

 عجله کردم،جا گذاشتمشون. یلیخ یکرد و بعد گفت: ممنون صبح کینگاه به پالست اول

 اش. وهیو آب م کیکرد به خوردن ک شروع

 !ن؟یرستوران خوب نگه دار هی شهیخانم م وایه-

 باشه.-

 ؛یادار یسراغ کارها میاز خوردن غذا باز هم رفت بعد
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 پنج کارمون تموم شد. یساعت حدودا خالصه

 .نیشد تیاذ یلیامروز خ خوامیواقعا معذرت م-

 به تمام معنا. یخوابالو هیباالخره و خواهر  میمیت  هینه بابا من و شما -

. تو کردیبود و رو تزمون کار م داریمدام ب میکه اونجا بود ی. چند روزستیراستش حسام اونقدرام خوابالو ن-

خوابش ببره؟!خالصه خوابش رو واسه امروز  ین چطورو آسمو نی:آدم وسط زمگهیقول خودش م مام؛بهیهواپ

 گذاشت.

 شدم. دواریواقعا!!! خب بهش ام-

 سوال بپرسم. هی تونمیم-

 بله -

 .نیچرا مطبتونو جم کرد تیهمه موفق نیشما با ا-

 .زامیخب بخاطر مرگ عز-

 !ن؟یایکنار ب هیقض نیبا ا نیتنتونس د،یکنیکه روح و روان همه رو درمان م ییشما ینیامرزدشون،یاون که بله،خدا ب-

 

 .دونستمینم لشویکردم و جواب سوالشو ندادم. واقعا خودم هم دل سکوت

 برقرار شد. نیتو ماش یسکوت

 کنارمون گذشت. کرد،ازیهم حرکت م یادیموتور که با سرعت ز هی

 جواب گوِ  یکنه ک ریرو ز یکیشعور واقعا اگه  یچه ب-

 تورو خدا. نیفحشش ند-

 !زدیمامان بزرگا حرف م هینگا کردم،چقدر شب هیتعجب  با
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 رهام بود. نیا دیتعجب نکن-

 رهام!موتور!-

 .گذرهیبه موتور داشته و بدون موتور هم اموراتش نم یعالقه وافر یبله از بچگ-

 .میدیخونه رس به

 گل هارو آب بدم. دیتو گلخونه،با رمیمن م-به آراد انداختم و رو بهش گفتم:  ینگاه

 باشه.-

 گلها. یشروع کردم به آب پاش فمیگذاشتن ک نیکج کردم به سمت گلخونه؛ آب پاشو دستم گرفتم و بعد از زم همورا

 . زدمیکردم و باهاشون حرف م یم یطور گلهارو آب پاش نیهم

 قسمت ...  هیآب به  ختنیر با

 اهههههه-

 !دمیکش غغغغیحرف ج نیا با

 آروووم باش چته بابا منم.-

 شدم؛ یعصبان یلیخ

 گال؟! یال د،البهیکنیچکار م نجایشما ا-

 .نیشما چطور متوجه من نشد یگلم ول یلیدرسته که من خ-

 .ستیهمه گل که مشخص ن نیا ونیخار م هیهه،وجود -

 دهنتو ببند.-

 .رونیبه دست از گل خونه رفت ب ت،کتابیبا عصبان و

 ازش گرفتم. شبویدلم خنک شد،انتقام د شیآخخخخخ
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 ادن گال رفتم داخل خونه.از آب د بعد

 که تا کمر تو لپ تاپ بود و متوجه من نشد. نیکردو سرشو فرو کرد تو کتابا،شاه یاخم دنمیبا د خخخ،رهام

 باال؛ رفتم

بود. اتاق منو حسام تو راه رو سمت راست بود و اتاق پسرا تو راهرو سمت چپ بود.  یسیانگل Tاتاقا به حالت  قسمت

 .خوندن نماز به کردم شروع وضو از بعد و کردم عوض لباسامو و اتاقم رفتم تو

 ضعف کردم. یلیخ

 .نییالزمو دستم گرفتمو رفتم پا یتاپ و کتاب ها لپ

 ود.پسرا دور هم نشسته بودن و سرشون تو لپ تاپ ب همه

 پلو درست کنم. یگرفتم باقال میساز روشن کردمو قابلمه رو آب کردم. تصم یو چا رفتم

 .دنیواسم جالب بود همه شون معلوم بود با هدف و عالقه دارن ادامه م یلیجمعشون اضافه شدم. خ به

 خانم انگار خدا شمارو واسه ما فرستاده،مقاله سومتون راست کار ما هستش. وای:واقعا هآراد

 خواهر ماست ها گهی:خب دحسام

 کمکتون کنم. شمیواقعا خوشحال م-

 .دیو روش کار کن نیریرو در نظر بگ رنیگیقرار م ریکه اول تحت تاث یی:حسام و آراد اعضارهام

 .میکار کن شهیاون ماده که تو بدن ترشح م یهم رو نیو شاه من

 رها جون؟ یچ وای:پس هنیشاه

 کرد؛ نیگره خوردش نگاه به شاه یبا ابروها رهام

 حرفم تموم شده؟؟؟-

 .شششیکنه ا یکه بخواد با تو زندگ یکس چارهیخاک تو سرت،ب -
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 به من کردو گفت: ینگاه رهام

 یوزهار هی،بقیکنیشنبه با آراد و چهارشنبه با من کار م ن،سهیبا حسام،دوشنبه با شاه کشنبهی وا،شمایو خانم ه-

 .نیدیم لیتحو من به رو هفته هر ها،مال شنبه و یکنیم یکیها و نظرهارو  دهیا شه،همهیهفته رو هم که سه روز م

 خب باشه.-

 :حاال امروز چند شنبه است؟نیشاه

 :چهارشنبه.آراد

 خدا! اینه،من با دراکوال، ینه وووا یوا

 لبخند زد و چشماشو رو هم فشار داد. هیبه حسام افتاد  نگاهم

 .دیشروع کن گهی:خب دحسام

رهام دست گذاشت،آراد،حسام و منم گذاشتم دستمو رو دست  ،بعدیعل ایگفت: زویدستش گذاشت رو م نیشاه

 حسام.

 پهلوون. ارتی یعل-

 و دوستان. یکیم ادی:بچه ها افتادم نیشاه

 همه. یبرا یکی،یکی یبرا همه

 .میو ماهم دوستاش یکیم هم رهام

 رهام هم با اون اخمش خندَش گرفته بود. یحتبخند، ینخند ک م؛حاالیحرفش همه منفجر شد نیا با

 

 

 آماده کردم ساعت هشت شده بود. غذارو
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مق ر یب یلیواسش سوخت،معلوم بود خ یلیدلم خ چارهی. بختمیرو که واسه آراد درست کرده بودم،تو کاسه ر یسوپ

 شده بود. سوپ قارچ درست کرده بودم.

 .دیچ زویاومد،کمکم کرد و م حسام

 بعد رفت و پسرا رو صدا زد. و

 

 یمرس وایه یووووا-نیشاه

 بذارم. زیرفت بود سوپ و رو م ادمیبا لبخند نشستن.  همه

 و سوپ رو برداشتمو جلو آراد گذاشتم. پاشدم

 :خدا شانس بده.نیشاه

 خانم. وای:دست شما درد نکنه هآراد

 نکردا! یتشکر چیه یمشغول خوردن بود،عجب آدم رهام

 شدم.  یحرص یلیکردن جز رهام. خ دیو تمج فیت همه از غذا تعرکه گذش کمی 

 ظرفا؛ واسه

بودن در مورد تز. اما من ساکت و تو فکر  شونیاز خوردن،آراد کمکم کردو ظرفارو جمع کردم. همه مشغول وراج بعد

 .یتالف

 خانم انجام بده! وایکه همه کارا رو ه شهی:نمآراد

 .ظرفا رو بشوره یکی گهی:راست محسام

 حاضره. یخب ک یلیخ-

 .کردنیبه هم نگاه م همه
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 .میکنیم ی:قرعه کشنیشاه

 :آره آره.حسام

 از دفترچه دراوردم و شروع کردم به نوشتن اسمامون. یبه تلفن رو اپن نشسته بودم،کاغذ کیمن چون نزد و

 رو نوشتم مچاله کردم و دو تا ستاره رو مچاله شده ها زدم. نیبه سرم زد،سه بار اسم رهام و دوبارم شاه یفکر هی 

تر به  کیگرفتم. البته ناگفته نماند آراد از همه نزد کنه،سمتشیو قبول م گهینم یزیچ دونستمیسمت آراد،م رفتم

 من واستاده بود.

 تاره دار ها.دفتر بسته انداختم و رو بهش لب زدم س یرو،رو مچاله شده یکردم به بچه ها و کاغذ ها پشت

 زد وکاغذ هارو برداشت. یتعجب به خودش اومد و لبخند محو کمیبعد از  اونم

 

 .نیبعد رو به بچه ها گفت:رهام و شاه و

 به طرفشون رفت. نگاهم

 شوهرت کلفت مردم شد. یی!عسسسسسل کجاخووووامی:من عشقمو منیشاه

 اما رهام؛ و

 بود. دهیباال پر ابروهاش

 .ونیعمررررراااا آقا-

 رفت سمتش. ییظرفشو شبندیبا پ حسام

 دکترررر جان!!! یبشور دییییچررررراااا...با-
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 حال اومد. گرمیج خخخ،چقدر

لب  ری. رهام زرونیبرداشتم و رفتم ب یبستن هیبشوره. منم  نیکه ظرفارو با شاه ییباالخره رفت سمت ظرفشو رهام

 .دادیداشت فحش م

 ی،خودتیخودت

 پرت نشه. یزیچ ای یکه حواسم به کس نشستمیم ییجا هی نیزم یرو دیمهم،با یمطالعه موضوع ها موقع

 .نییپا امیب یواسه هر سوال قهیدم به دق تونستمیو نم گرفتیخوابم م رفتمیام باال م اگه

 از مبال؛ یکیتاپو برداشتم و رفتم پشت  لپ

 داشتم. یمتر  کیفاصله  واریاز پشت مبل با د که

 از پشت گره زدم شروع کردم. مویروسر

 

 بعد؛ ساعت سه

 کو؟ تیخانم، اِ حسام آج وای:هآراد

 دورو وراست. نیهم-

 ازش سوال دارم دِ خو مسخره نکن.-

 دنبالش بگرد. یمبل ،پشتیپله ا ری،زیستون گم،پشتیم یبابا جد--

 .یباش یبار جد هیاَه اگه شد -

 .کنهیم یفکر کرده حسام شوخ خخخخ

 دم؛یمبل و گردنمو باال کش یپشت رو گذاشتم  گذاشتم و رو زانو پا شدم و دستام نیمتاپمو رو ز لپ

 ن؟یداشت یکار-
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 کیارت مین یحرف تو اون فضا نینشسته بود که من پشتش بودم،با گفتن ا یرو همون مبل شیکه چند لحظه پ آراد 

 با ترس سرشو برگردوند

 جلو خنده اشو گرفته. یرنگ عوض کرد،معلوم بود به سخت دشیرنگ پر دنم،چهرهیبعد با د و

 !نیینجایاِ شما ا-

 نه پ اونجام. پ

 نمه سخته. هی یدرکش از لحاظ پزشک نیبد حیرو توض کهیت نیا شهیم

 چشمم جا به جا کردم یرو رو  مطالعه نکینگاه به کاغذ کردم وع هی

 حیشروع کردم به توض و

 (.یدیدر آخر هم گفتم آندرستن)فهم و

 خط کرد و سرشو به چپ و راست تکون داد. لباشو

 کجاشو-

 از اول-

 !دمینفهم یچ ینیدستم، نیداشتم خفه اش کنم با هم دوست

 صورت با دهن بسته زدم. یلبخند به پهنا هیجم کردمو به اجبار  چشمامو

 .نیبه کار نبر یتخصص یقلنبه سلنبه  یخب کلمه ها-

 

 دادن. حیکردم به توض شروع
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 تموم شد گهید خب

 واقعا ممنون.-

 ست؟ین یا گهیخواهش،امر د-

 نه ممنون.-

 .فعال

 امو به مبل دادم. هیو تک نییدستمو برداشتم و رفتم پا وبعد

 اومد. یدر ورود یصدا

 االن اومدن داخل. اطیرفته بودن تو ح نیو شاه رهام

 :دو   سه   تان  من برم.نیشاه

 :کجا؟حسام

 .ش،بوس،الالیج-

 کوفت پسره حال به هم زن.-

 جز... رهیوقته شب کجا م نیکجا،مگه آدم ا یدِ خب خودت گفت-

 .م،برویباشه باشه،من تسل-

 خودم. یایعشقوال ریدکترا، شب بخ ریخوشگال، شب بخ ریخرخوونا،شب بخ ریشب بخ-

 .گهید ری:دِ کوفت،برو بمرهام

 آراد اومد که گفت: یصدا

 .سیمنم برم بخوابم،شب نا-

 .رهیگیاالن خوابشون م ینی نیبه حالشون،ا خوش
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 من مونده بودم،حسام و دراکوال. فقط

 

 نامفهوم بود. یلیخ شیجا هیکردن بود.  اداشتیسرم تو لپ تاپ وخوندن و  دوباره

 همونجا داد زدم حساااااااام از

 همزمان سرمو بردم باالو دستامو رو مبل گذاشتم. و

 .کردیوحشت زده به من نگاه م رهام

 بود. یجون خوابه خرس یحس دمیهوممم گفت، تازه فهم هیبود که حسام فقط  نجایترش ا جالب

 چه طرز صدا زدنِ؛ساعت دو نصف شبه!!! نی:ارهام

 تورو که صدا نزدم،حسامو صدا زدم.-

 بود ... بماند. کیکرد که نزد یشد و چنان اخم یحرفم حرص نیاز ا خخخخ

 دختره احمق.-

 .الیخیاشتم،اصن نخواستم بابا بسوال د هیخو چ-

حق داشت،من  چارهیکنه. ب ریتو دهنم خورد خاکش نموینازن یدندونا نزنه  گفتم که نیجمله رو صرفا بخاطر ا نیا

 بودم سکته رو زده بودم.

 الال. رمیو بعد م خونمیبود،تا ساعت سه م میبه ساعت کردم؛دو و ن یبرگشتم سر لپ تاپم و نگاه دوباره

 شروع کنم که خواستم
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 یفیباال دادم،با اخم ظر نکمویبه صورتش،با انگشت اشاره ع دمی. از نوک پا نگاه کردم تارسستادیپا روبه من ا دوتا

 گفتم:

 بله-

 م؟یو با هم کار کن یمگه قرار نبود امشب از من سواالتو بپرس-

 

 جرات کنه از تو سوال کنه. یک

 اوهوم-

 کرد و گفت: خب حاال سوالت؟ ادداشتامیبه  یهم بدون حرف نشست،نگاه بعد

 جاست. نیهم-

 با دقت شروع کرد به خوندنش. بعد

با فرم  ینکیداشت،ع یخاص هیپهن که با چشماش همخون یها ،ابرویرنگ یشدم به چهره اش چشم ها قیدق منم

 شدم!!! زیجذاب داشت،واه من چه ه ییرنگ بود،دماغ و دهنش که رو صورتش نما یکه مشک یلیمستط

 ... و با وجود ... رنیگیکنار هم قرار م یخاص دمانیچ هیسلول ها با  نیجارو بب نیخب ا-

 داد. حیتوض یکل

 .دمیاوهووووم فهم-

 !کنه؟یم رییتغ دمانشونیچطور چ نایکه ا میکن شیما آزما دیخب حاال با-

 حقشه. گاهشیواقعا الحق که جا میرو باهم کار کرد همه

 .دادیرو نشون م مین و سه ساعت که برداشتم سرمو

 رهام که آدم نبود جغد بود. اما
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 آستانه تحملم تموم شد. گهید

 واسه فردا. هیاد،بقیمن خوابم م-

 بدم. تونمیبه من چه،من فردا جواب سواالتو نم-

 .پرسمیاز آق داداشم م-

 .شگاهیآزما میریو خودش کار داره و البته بعدازظهرم م نجاستیحسام تا فردا ظهر ا-

 .پرسمیشب م-

 .شهیاضافه م دمیمطلب جد-

 بده زودتر. حیاَه،خب توض-

 

 داد؛ حیتوض مینامرد بود،تا ساعت چهار و ن اونقدر

 تحمل کردم. یمنم به سخت و

 

 تموم شد-

 ؟یمطمئن-

 آره-

 به لپ تاپ کرد و بعد آف کردنش پا شد و رفت باال. ینگاه یحرف چیگفتن آره، بدونه ه بعد

 بهتر. شششیشعور!!! ا یب چه

 باال. میکردم و رفت داریرفتم حسامو ب منم

 !دمیخواب یک دمیبه اتاقم خودمو رو تخت ولو کردم. نفهم دنیمحض رس به
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 زنگ ساعت چشممو باز کردم. یصدا با

برم سراغ اون  تونستمیوقت نم چیحالم ه نی. با ااریرهام رو سر عقل ب نیا،ایظلمِ. خدا نیا ادیخوابم م یلیخ اخدای

 .یهمه کلمه قلنبه سلنبه پزشک

 باحال بودااا همه خواب بودن. یلیزدمو رفتم تو باغ؛خ یورزش پیت هی ییدستشو رفتم

 .کردمیکردم به راه رفتن و هر بار قدمامو تند تر م شروع

 بود و پاهاش معلوم بود. دهینفر رو تاب دراز کش هیو  خوردیداشت تکون م تاب

 ادامه دادم. دنمییاعتنا بهش رفتم،به دو یب

 ه؟؟؟یک نیجد سادات ا ای

 مطالعه ات کنن. یخاک تو سر جا ینیبود  نیشده بود. شاه زونیآو درخت رو  پا از دوتا

 هی یبود رو چمنا و تا شعا دهیدراز کش شهیو طبق عادت هم دارهیخورده جلوتر که رفتم؛بله بله داداشمون هم ب هی

 بود. ختهیکتاب ر شیمتر

 بودم که؛ دنییحال دو در

 بود و سرشو گذاشته بود رو دسته موتور دهی!رو موتورش دراز کشبه؟یچرا انقدر عج نیا ایبله،جناب دراکوال!خدا بله

 اعتنا به کارم ادامه دادم. یب

 :االن ساعت چنده؟رهام

 چندتا چشم داره؟! نیا خخخخدا

 ن؟؟؟یمگه ساعت ندار-

 بدونم ساعت چنده؟؟؟ خوامیم یچرا دارم ول-

 زدم به صورتم؛ بادست
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 !؟یستیسن و سال ساعت بلد ن نیبا ا ینینگووو، یوووا-

 واااییییییدندوناشو رو هم فشار دادو گفت:ه-

 گفتم: خانننننننممممم. یلودگ با

 بهت بگم خانم. یبچه تر از اون یلیتو خ-

 .تیشخص یکوووووفت،ب شششیا-

 برام. ادیم تمدونسیاز اون نموندم چون م وبعد

 

 سر اون مقاله ها و شروع کردم به خوندن البته تو گلخونه بودم. رفتم

 به ساعت کردم؛ یمعدم اومد،نگاه یصدا

 دو بعد از ظهر بود. ساعت

 رفتم داخل خونه که شرمنده معدم نشم. الیخ یب

 .ستنیاومد رهام و حسام ن ادمی

 پر کرد. مویغذا تموم ر یبو  داخل و رفتم

 !دونم؟ینم ی...نگو... آب گوشت اما از کجا و چجور ؛نگوییچه غذا اونم

 گرفتن. رونینبود و از تدارکات معلوم بود که از ب یتو آشپزخونه،کس رفتم 

 .دیسالم،خسته نباش-

 سمتش،پشت اپن بود؛ دمیآراد بود،چرخ یصدا

 .نطوریسالم،ممنون شمام هم-

 م؟ینیسفره رو بچ انیاالن بچه ها م-
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 مگه تازه نرفتن؟ انیبچه ها کجا م-

 .گهیخب رفتن دنبال مجوز،کارشون راه افتاد د-

 گفتم: آخه چرا؟؟؟ اد،آرومیحرف که بازم رهام م نیا دنیباشن

 ؟یگفت یزیچ-

 انگار بلند فکر کردم! یوا یا

 نه-

 سوال بپرسم؟ هی-

 اوهوم-

 اد؟یتو چرا از رهام بدت م-

 .هیجور هیرهام  یدونیم ادینه...نه،بدم نم-

 سرش تو الک خودشه. شناسم،کالیمگه؟رهام رو دوساله م یچه جور-

 قده بخدا و اداشو درآوردم؛من فوق تخصص و جراح مغزو اعصاب. یلیآراد قبول دارم،اما خب قبول کن خ-

آراد اول سفره رو انداخت، منم  ینی. میدیچ نیزم یرو رو م؛سفرهیزدیکه حرف م نیب نیا د،تویمن خند یبا ادا آراد

 .ذاشتمیباهاش م لویوسا

 در خارج کشورن. رانیاز افتخارت ا یکی شونیقابل توجه شما ا-

جغد باال سرم بود نزاشت  نیع شبیافتاده،د لیکرده از دماغ ف ست،فکریخب باشه واسه خودشه،واسه ما که ن-

 .هیکال آدم بد عنق هیچ یدونیبخوابم،م

 .کردیم نییابرو رو باال پا کردویگ عوض موسط آراد رن نیا
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 اومده بود؟!بازم برگشتم سمت آراد؛ ی! ککرد؟یچکار م نجایا نیسمت در،ا برگشتم

 نه!-

 کرد. نییسرشو باال و پا یآراد هم با نگران-

 یگفتیم ی:داشترهام

 سمتش؛ برگشتم

 از کماالت شما بگم کم گفتم. یخب من هرچ-

 هم اومد دماغشو پاک کنه چشمشو در آورد؛ آراد

 .گهیآره واقعا راست م-

 برگشت سمت آراد؛ رهام

 ممنون. یلیییممنون،خ یلیخ-

 .گمینه نه داداش از اون لحاظ م-

 که دم در برگشتمو گفتم: کردمیم فرار  هم داشتم من

 بود که؛ نیرفته بود بگم ا ادمیکه  گهیکماالت د هی-

 تظر موندن حرف بزنم.برگشتن سمتم ومن هردو

 .یزک یگفت نیقزو یشما به سنگ پا-

 بود. ینشسته بود و سرش تو گوش ییرایو نشستم کنار حسام که تو پذ ییرایبعد الفررررار تو پذ و

 یداداش سالم

 سالم،چه خبر؟-

 به آشپزخونه کردم؛ ینگاه



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
41 

 

 .دیرهام با سرش واسم خط و نشون کش که

 دراکوالاا مااااماااان

 آبگوشت. دیایب دیها لباساتونو عوض کن :بچهآراد

 شدو گفت: ریاز پله ها سراز نیشاه

 آبگوشت. هیواسه  دادمیجون م داشتم

 

 کردم. تیلینون رو تو آبگوشت ت میسفره که نشست سر

 ...بوممم

رو گذاشت  ازیچهارم پ هیفرود اومد. بازش کردو  ازیبود که رو پ نیمشت شاه یصدا نیکه ا دمیبرداشتم و د سرمو

 دهنش.

 پا دراکوالست!!! هیواسه خودش  نمیخدا ا ای

 مشغول خوردن بودم،سرم رو باال گرفتم؛ آروم

 کرده بود. دنبالش یکه انگار کس خوردیآراد بود! چنان م نیا اخدایبه آراد کردم، ینگاه

 دارن خطرناکه. یقلب یماریکه سابقه ب یواسه افراد کنمیحسام که سانسور م درمورد

و هربار گنده تر  زنهیم رونیسمت رهام؛چشمام مثل تام شد،اونجا که چند تا پشت سر هم چشماش ب دیچرخ نگاهم

 !!!شهیم

و  مشت کرد کردم،دستشویم نگاهش  برداشت،حاال منم همچنان داشتم ازیپ هیلقمه گنده دهنش بود،دست برد و  هی

 بوووووم

مطمئنم لپاش رگ به رگ شده  ششیاون ته ر ریپر شده بودن و البته ز ،لپاشییییکرد تو دهنش،ا ازویچهارم پ کی

 گذاشت دهنش. میشه،سبزیاالن خفه م ،نهههینه،دستشو برد واسه سبز ینه،سبز یوووا یبود. وا



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
42 

 

 !ترسمیم نایمن از ا ماااامااان

 وومممکرد و سرشو تکون داد و همزمان گفت:هووو یسرشو برداشت و متوجه من و نگاهم شد،اخم رهام

 ن،ییانداختم پا سرمو

 قورت دادم و شرو کردم آروم خوردن. آبدهنمو

 کرده بود )دهنش منظورمه(گفت: یرو خال سیاون د یک دونمیکه نم رهام

 .ستنین شونیخانما انقدر تو فکر ظاهرشونن فکر گرسنگ نیا گمیم-

 بابا  ن؛آرهیشاه

 شرو کرد ادا در آوردن؛  بعد

 زه،یریبه هم م پمیاد،تیمعدم باال م یشه،وایدندونام رنگش زرد م ییرژلبم،وا یوا-

 .لمیاستا یوا

 کردنشون؛ عیازش نخورده بودم،واسه ضا یزیحرفا حرصم دراومد،کاسه رو که هنوز چ نیا با

 عتمیبط نیا ارمیرو در ب یحرص کس خواستمیم یبود خفه بشم،وقت کیکه نزد گرفتمیلقمه م دم،چنانیکش جلوتر

 .رفتمیتا مرز خفه کردن خودمم م یبود،حت

جون واسه  یمشت،ا هیبرداشتم که بشکنه و حاال  کیکوچ ازیپ هی. عمدا ازیروچنگ زدم وخوردم و حاال پ یسبز

 سالم گذاشتم دهنم. ازویخودم ماشاهلل،پ

 .دمینفس سر کش هیدوغ برداشتم، وانیل هی

 .کردنیباز و متعجب نگام م یکه نگاهم به پسرا افتاد،همه با چشما یوقت

 ه؟یمشکل-

 :هرچهارتاباهم
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 دادن وهمزمان تو اوج تعجب گفتن: سرشونوتکون

 ننننننه-

 برداشتم و رفتم سمت آشپزخونه؛ وانویو کاسه و ل پاشدم

 

 از خنده. دنیبووووم،همه ترک ییهوی و

 

 

 .میاز غذا بازم مشغول کارمون شد بعد

 از هشت شب گذشته بود. ساعت

 

 . دادیغاز م یمخم هنگ کرده بود معدم صدا گهیحوصله ام سر رفته بود،د یچیساکت و مشغول مطالعه؛منم ه همه

 . مشیخورد هم دور باز و سفارش دادم تزایبرداشتم و زنگ زدم پ مویغذا نداشتم،گوش حوصله

 حسام زنگ خورد. یو مشغول خوردن که گوش میساکت بود همه

 

 الو بله-

-... 

 سالم استاد-

-... 

 ؟؟؟یچرا؟آخه چطور-
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-... 

 شرکت کننده ها باشه. ستیتو ل یاسم ماحت خواستنی. چون نممیبود یرانیندادن چون ا یامکانات چیبه ما ه-

-... 

 

 .میاینه استاد کوتاه نم-

-... 

 دادن،جز من. لینامه هاشون رو تحو انیبچه ها همه پا-

-... 

 ؟؟؟ییییچ-

-... 

 .میکردیبا تعجب به حسام نگاه م همه

 قطع شدن تماس؛ بعداز

 تو فکر فرو رفته بود. یبدجور حسام

 شده؟ یچ یبگ یخوای:نمرهام

 ... .یزیچ هی ،فقطیچی:هحسام

 .ی:خب بگو نصف عمرم کردنیشاه

 برگردم. دیبمونم،با تونمیمن نم-

 !گه؟ید هی:شوخآراد

 نه اصال-
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 گفت بگو؟! یخب داداش چ-من

 انداخت؛ نییبه جمع کردو سرشو پا ینگاه حسام

 

بحثم شد. اون موقع ها هنوز مطرحش  یجهان ادیالمپ نیشرکتم تو ا نیجرارد،درمورد هم انیبار با برا هی ادمهی-

که  ییداور شده و از اونجا انیباشم. حاال که برا نیبهتر تونمیکه م دونستیم د،یترسیاز من م انینکرده بودم. اما برا

ه ما عنوان ب چیمسابقه بزرگ؛به ه یباهاش هم دستن که تو ا رشمنداره و البته سران کشو یخوب یبا مسلمونا رابطه 

و روش  رانیا میایب زهیجا نیبه دست آوردن ا یو برا میما انقدر سماجت به خرج بد کردنیندن. اونا فکر نم دونیم

 .مکن یعنوان نتونم کار چیهمنو به اونجا بکشن که به  خوانی. ممیدیما انصراف نم دنی. االن که دمیکار کن

 ریو ز کایخوب قبول شدم،حذف به صفر کردن که برگردم آمر یمنو که با نمره ها نیسنگ یتخصص یتا از واحدها ده

 .میثبت کن رانیمسابقه رو به اسم ا نیا یجهان زهیبکنم که جا ینظر خودشون باشم،که نتونم کار

 

قرار ندادم. در مقابله  انیبود که اونو درجر نیکنم. بخاطر هم یینها دهامویمن ا ذارهینم انیبرا دونستمیم من

 برگردم کشورم. خوامیم آوردم و فقط گفتم که شون،نهیکار یشنهادهایپ

 نظر داشته باشه. ریحرف باعث شد که اون منو ز نیا

 ونمتیگرفتم و م شگاهیمن مجوز آزما دهیبوده و فهم ریگیپ  هم رانیتا ا دمینداد. حاال فهم شگاهیبهم مجوز آزما یحت

 روش کار کنم. نجایا

 .کایبرگردم آمر دیضربه خودشو به من و تز زد و من با االنم

 بد شد. یلیکه خ نیا یوا یا-

 !شهیداغونه م یهمه چ یاز تو بود و پنجاه درصد کار با تو بوده،حسام برگرد دهیا-

 تو هم کرده بود. نگفت فقط اخماشو یچیرهام ساکت بود و ه نیب نیا

 بره و من تنها بمونم. دیداداشم بازم با نکهیکار،هم ا نیشد با ا یاز همه حالم بدتر بود. هم موضوع تزشون منتف من
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 ترک کردم. اطیرو نداشتم. آشپزخونه رو به مقصد ح یبحث چیه دنیشن تحمل

 خودمو به گلخونه رسوندم. دنییو حالت دو هیگر اط؛بایتو ح رفتم

 بود. نجایهم کردمیاز حد حس م شیکه مامان و بابامو ب ییجا تنها

 .دادیاشک امونم نم یکه تونستم زار زدم. دونه ها ییجا تا

 من تنهام. ؟یدیبره. شن خوادی. بازم حسام مگهههی! من تحمل ندارم د؟یییکجا مامان

 یندارم. حسام تنها کسمه چطور شویتحمل دور گهیحسام بره. د خوامیبابا، دلم تنگ شده واست. بابا من نم ،ییبابا

 بره؟! ارمیب

 .ترسمیم ییتوروخدا،جون حسام نزار بره. بگو،بگو بهش من تنهام. بگو از تنها ییبابا

 بشه من چکار کنم؟! شیزی. اگه اونجا چگهیکن بمونه. خسته شدم د یمامان کار ،جونییبابا نیبب

 خدا... . ری.. اصن جونمو بگهیشما واسم کاف یدور

 گوشه و زانوهامو تو بغلم جم کردم و دستامو دورشون حلقه کردم و سرمو روشون گذاشتم. هی نشستم

 !ن؟ینجایخانم ا وایوااا؛هی:هآراد

 .شدیتر م کیو نزد کیداشت نزد صدا

و ت نه؛بعدیدختر تو چت شد؟ تز ما لنگ در هوا موند،اونم با اون همه هز م؟یچقدر دنبالت گشت یدونی! میینجایاِ  ا-

 !یکز کرد

 

 توروخدا. دیتزه. کم تز،تز کن نیاز ا کشمیم یتز بخوره تو سر من،هرچ-

 .رفتیپذ یرو نم ط،خندهیخنداش گرفته بود. اما شرا آراد

حسامو دوست  کنمیمن درک م رون؟یب یاومد یچرا اونطور ؟یشما ناراحت ی. واسه چنیخب باشه سرتونو بردار-

 .گهیسرتو بردار د ؟ییمدت تنها هیتحمل  ایمهمه  تشی. اما واقعا موفقنیدار
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 . نداختیم دیام ادیبرداشتم،آراد واقعا منو  سرمو

 آراد داغ دلم تازه شد و دوباره اشک تو چشام جمع شد. دنید با

 

 .شهیپر م امیکس ی. تازه فکر کردم حسام برگشته همه بدیکه درک کن نیتنها نشد یوقت تنها  چیشما ه-

بودم چقدر ناراحت حال تو بود! اون االن  ششیپاشدو رفت تو اتاق؟ تا االن که پ ،حساممیاومد یوقت یدونیم-

 طرف. هی. وضع درسشم کشهیما هم خجالت م یبه سنگ خورد. از رو رشی. تستیخوب ن شیروح طیشرا

 بود. بخصوص واسه حسام، هرلحظه به فکر تو بود. یسال غربتو تحمل کردن کار سخت ازدهی وایه

 .تونمیمن نم ادیسرش ب یزیآراد اگه چ رمیمیسام مح یمن ب-

 .شهینم شیچیخواهر من،حسام ه یکنیم ییرو جنا هیچرا قض ؟؟؟یچ ینی-

 از من راحت شه. الشیخ دیداداشمو خوب بدرقه کنم. با دیدلم آروم گرفت و قانع شدم. با کمیآراد  یحرفا با

 داخل. میکرد رفت میاز من پاشد و همراه تیو آرادم به تبع پاشدم

 بودن و سکوت کل خونه رو گرفته بود. ییرایو رهام تو پذ نیشاه

 ستاد؛یا یلحظه ا آراد

 راحت کن. الشویو خ ام،برویباال نم گهیمن د-

 زد. یبعد لبخند و

بود. چقدر مهربون بود. اونقدر آرامش داشت چهرش و حرفاش،که ناخداگاه به دلت  نیپسر چقدر نازن نیا ایخدا

 .یکنارش بود یوقت شست،نیم

 .میمخ داداشه رو بزن میمنو جو گرفتا؛بزن بر باز

 .هیبا لبخند جواب دادم و رفتم باال، آراد هم رفت کنار بق لبخندشو
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 زدم؛ در

 اتویب-

 گذاشته بود. شیشونیبود و ساعدشم رو پ دهیداخل،رو تخت دراز کش رفتم

 .دیزحمت کش یلیواسه داداشم،خ رمیبم یاله

 جلو و لبه تخت نشستم؛ رفتم

 یداداش-

  ؛ دستشو برداشت ییهوی

 !وا؟یه ییتو-

 بعد نشست. و

 شد؟ یچ یدید-

درحال حاضر. واقعا  یدار یسخت طیشرا دونمیاز دست نده. درمورد منم نگران نباش،م دتویآره،متاسفم. اما تو ام-

 اونجا. یسخته که برگرد

هم مونده باشه،من پشتتم و تنهات  گهیسال د هیاگه  ین. حتفکر ک یدیکه زحمت کش یدوازده سال نیبه ا اما

در  دربست ،منمیداشت اجیکه ب کمکم احت یی. اما هرجایریبگ میتصم دی. درمورد هدفتم:خودت بازارمینم

 .ارتمیاخت

 

 زد و چشم هاش به اشک نشست. یلبخند

مانم. ما هیکه من چقدر شب کنهیفکر م نیاالنم داره به ا دونستمیم یکردم،حتیانداختم. حالشو درک م نییپا سرمو

 ام پشت سرشو نوازش کردم. گهیرفتم جلو و دستمو دور گردنش حلقه کردم و با دست د



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
49 

 

م حسا نی. ببیو کم نزاشت یخودتو کرد یسع نجاشمی. اما تو تا همیناراحت یلیاالن خ دونمی،میآروم باش داداش-

فکر  رسه،بهیکدوم از ما بهش نم چیگذشت، دست ه گهیدکه گذشته ناراحت نکن. گذشته  ییزایخودتو واسه چ

 باش. ندهیآ

 وایه-

 جانم-

 .یممنون که درکم کرد-

 بوس محکم رو گونه اش که نم اشک داشت زدم. هیباز کردم و  دستامو

 .میلشکر شکست خوره رو جم وجور کن رونیب میحاال پاشو که بر-

 اوهوم حق با توِ.-

 .میشد ریاز پله هاسراز باهم

 .ننیشیکه م ییبود رو جا هیو سرش تک یاشو داده بود به مبل هینشسته بود و تک نیرو زم نیشاه

 هم که رو مبل نشسته بود پاشو رو پا انداخته بود  رهام

 دادو به سقف زل زده بود. هیسرشو به مبل تک و

 هیبه  سابقه یدستش و با اخم ب داده بود و چونه اشم به هیهم که رو مبل نشسته بود و دستشو به دسته مبل تک آراد

 .رهینقطه خ

 کنارشون؛ میدیرس

 هم به جمع اونا رفت اما من رفتم تو آشپزخونه. حسام

 تو بدنش بود. یدرست کردم. البته واسه آراد نه چون هنوز سرما خوردگ یتا آب پرتقال تگر پنج

 رو برداشت. یکیحسام واستادم و با تشکر  یو جلو ییرایپذ  تو رفتم

 رهام بود، شیبعد
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 رو برداره؛ یکیآورد که  دست

 مال شماست. خهینه اون پر -

 نگاه بهم انداخت و تشکر کرد. هی

 هم برداشت. نیشاه

 رو برداره؛ یخی خواستیاون م دمیآراد رس به

 نداره مال شماست. خینه اون که -

 برداشت. خوینگاه کردو با لبخند بدون  وانایتر به ل قیدق آراد

 ممنون-

 .کنمیخواهش م-

 .برداشتم  بعد رفتم نشستم کنار حسام و آب پرتغال خودمم و

 !ن؟یرو داره،غمزده شد ال،ارزششیخی:دِ چتونِ بآراد

 تز موندم؟! نیا ینرفتم و پا رونیچقدر با عسل ب یدونی:منیشاه

 چشم غره بهش رفتن جز من که با خنده؛ هیحرفش همه  نیا با

 .ستین رید تچوقیخب االن برو جبران کن،ه-

 صدرصد-

 تا فردا تو حساباتونه دیکن ستیواسم ل نیکرد نهی:بچه ها هرکدوم هرچقدر هزحسام

 بلده؟! نکارایاز ا نیا اخدایکرد که  یچنان اخم آراد

 .کنمیم یسرت خال یرو رو یلعنت کایو آمر انیبرا یدق و دل نجایهم زنمیم یکیشر نگو،من -

 که از اول من تو کله تون انداختم. ی. واسه کارنیکرد نهیهز یلیخ ،شمامیمرد حساب یدِ خو واسه چ-
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 .ستین یبحث مال می:حسام تمومش کن،ما اگه ناراحترهام

 دونمیخب م-

 !؟یکنیبدتر اعصابمونو داغون م یایپس چته م-

 من عذاب وجدان دارم. ونیبابا،آقا یا-

 به حسام انداخت. یبا اخم نگاه  رهام

 رهام؟! یچ ینی-

 ببند دهنتو اَه!-

 . رها جون پاشو شلو پلش کن.یکه گفت ییمزخرفا نی:حقته اخم واست کمه با انیشاه

 کرد و نگاهشو به اون دوخت. یدتریاخم شد نیحرف شاه نیبا ا رهام

 وقت. هی یشم سلطان جنگل،منو نخور تیاو اخم ببر یجان،من فدا ی:انیشاه

 خود رهام دراکوال!  یخندشون گرفت حت نیشاه یادا نیبا ا همه

 تا حاال شده ببر؟!!! ی(سلطان جنگل از کنی)شاهنی:خاک تو سرت شهآراد

 سلطان جنگل! شهیم نیا گهیکه د ترسم،معلومهیم نیا یاز اخما رمیمن که ش یخب،آرد جونم)آراد( وقت-

 .یهستن،اما از نوع پاکت ریش شونی:احسام

 .کنمیم رموحرومتیسال رفاقت؛ش ستیبعد ب تهیعوض طرفدار نیکوفت حسام،ا-

 

 بهتر شده بود. یلیخ نیشاه یها یبچه ها با شوخ حال

 اومد. نییپا شدو رفت باال و بعد از چند لحظه پا رهام

 دستش بود،اومد به بچه ها دست داد. چمدونش
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 کجا؟ شااهللیباشه ا ری:خحسام

 .ستیالزم ن گه،موندنمیبرم خونه د-

 دونستمیم دیکه داشتن بع یپیچهار نفر دوست بودن و با اک نی. ایابد یدافظکرد،اما نه خ یهمه خدافظ با

 باشه. یفقط کار شونیدوست

 به من کرد؛ یآخر نگاه در

 وایخب ه-

 خانم-

 وایه یبچه ا گم،هنوزیبهت م یبزرگ شد-

 بهش کردم؛ یاخم نگاه با

 ه؟یخب چ-

 بزرگ شو. کمیفقط  یچیه-

 هستم.-

 خوش نکن کوچولو. یبزرگ نیدلتو به ا-

 .نیستیهم دست بردار ن ی:شما دوتا موقع خدافظحسام

 بعد رو به بچه ها گفت: و

. رسهینم نیا یبه پا یمبلغ چیگرفتم. که ه ادی یادیز یزایچ نجایچه ا کایمدت،چه تو آمر نیمن از تک تکتون تو ا-

 فردا،با کتابام. االن موتور همرامه. برمشیم امیحسام چمدون باشه م

 خدافظ رفقا. گهید یچیه

 .شودیدراکوال خارج م شیییییی. آخمیدم در بدرقش کرد تا
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 ،یمن تا دم در ورود اط؛امایباهاش رفتن تو ح پسرا

 پشت پنجره واستادم. رفتم

 موتورش شد و آراد درو براش باز کرد و رفت.  سوار

 .کنهیسرش نم یمنیاحمق کاله ا پسره

 

 ها اومدن تو؛ بچه

 .میدنبال من،زحمتو کم کن ادیخبر کن ب سیسرو هیرو به حسام: آراد

 کرد. تیهم تبع نیشاه

 هاشونو برگشتن. لهیکرد که حداقل امشب بمونن نشد و رفتن باال و با وس یهرکار حسام

 فرودگاه حتما امیجان قبل رفتن بگو ب ،حسامیخدافظ گهی:خب دنیشاه

 .ینیبووس ستاره بچ بوس

 خودافظظ. وووا،یفظ هبعد رو به من:خدا و

 اداش.  نیبا ا میدیخند همه

 پسر. نیدست جناب خان رو از پشت بسته ا واقعا

 :گفت من به رو و داد دست  با حسام آراد

 واقعا خوش حال شدم.  تونییخانم از آشنا-

 بنده در خدمتتون هستم. نیداشت ینبود حسام اگه کار در

 ممنون آقا آراد،چشم.-

 .ریبال،شب تون بخ یب-
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 رفتم. اطیدفعه منم تا ح نیتا دم در،البته ا میهم بدرقه کرد اونارو

 شدن و رفتن. سیکرد و سوار سرو یمهربون به من و حسام انداخت و خدافظ یاز اون نگاهها یدر آخر نگاه آراد

 

 و رفتم گفتم ریشب بخ هیف،یکث ی. بعد از برداشتن و شستن ظرفادادیرو نشون م01:25به ساعت انداختم  ینگاه

 باال.

 

 

 گرفت، مخصوصا آراد، با خودم که تعارف ندارم. یلیاعتراف کنم که با رفتنشون دلم خ دیبا ییخدا

 بودن.  ومدهیچند روز عادت کرده بودم. کاش از اول ن نیتو ا یدوستم بودن،به همشون به نحو کردمیم احساس

 فکرا؛ نیبا ا اَه

 شعور و خوابم برررررد. ینامردِ ب یکایگفتم به آمر راهیب بدو

 

*** 

 

 08:00به ساعت کردم  ینگاه

 برداشتم،شماره موحد رو گرفتم. مویگوش

 سالم خانم دکتر-

 .میو البته به همه بگو که جلسه دار زیم یشرکت. همه پرونده ها رو بزار رو امیامروز م ،منیسالم خانم-

 .نیایمدت نم هی نیشما که گفت-
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 ؟یانگار ناراحت هیچ-

 خوشحال شدم. یچه حرف نیانم انه خ-

 فعال،خدافظ. گهیخب د-

 کردم. یخدافظ

 کردیم رییکه تغ یزی. تنها چمیشگیهم یمشک پیپاشنه بلدم،همراه ت یمشک یسرعت نور آماده شدم،کفش ها به

 .کردمیتنم م یپاشنه کفشام بود؛وگرنه من فقط مشک ایمانتو و  یو بلند یواسه من،کوتاه

 بردم. رونیو ب نیزدم. در که باز شد ماش موتویو ر رونیصبحانه رفتم ب بدون

 .شهیباشم هم میبودم،آن تا نیبرسم. عاشق ا رینداشتم د دوست

سمت اتاقم. هر کدوم از کارگرا باهام  دن،رفتمییبه حالت دو یی. با قدم هادمیرس 9به  قهیباالخره،پنج دق اووووف

 کردن؛یسالم م

 ا اتاقش باشه.رض یی. خدا کنه دادادمیم جوابشونو

 بود. یاوک یتو اتاقم. همه چ رفتم

 نشستم،تلفن و برداشتم: زیم پشت

 .ارنیب کیبا ک نیبگ ییچا هیخانم موحد؛-

 چشم.-

 افتاد. عکس چهار نفره ما؛من،مامان،بابا و حسام. زیم یرو گذاشتم. نگاهم به قاب عکس رو یگوش

ود . اون دکتر داروساز بچرخوندیشرکتو م ییتنها مییدا یچند ماهبود. بعد از فوت بابام، مییشرکت مال بابام و دا نیا

 نبود. کاریو خودش هم ب
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کرده بودم. من خودم دکتر الزم بودم و واقعا  لیتنها بودم،مطب رو تعط کا،منیحسام دوباره رفت آمر نکهیا بعداز

اومدنم  نجای. اشهینشد و نم یوقت عاد چیمشاوره هم بدم. از دست دادن مامان و بابام ه ی،حتیبه کس تونستمینم

 بود؛ نیا لشیهم دل

. دوست داشتم راهشو ادامه دیبمونه،چون واقعا واسش زحمت کش یشرکت خال نیبابام تو ا یدوست نداشتم جا که

 .شدیم نیتام نجایمنو حسام از هم یبدم و البته مخارج زندگ

 به دست اومد داخل. ینیس میباز شد و مش رح در

 خترم.سالم د-

 ممنون. میسالم مش رح-

 وارد شده بود. ی. سرم تو قراردادها و نوع داروهارونیرو گذاشت،رفت ب ینیس

 گذشته بود که؛ یساعت سه

 زنگ خورد،حسام بود،برش داشتم. میگوش

 الو-

 الو کوفت-

 اِااا چرا؟؟؟-

 شرکت. یانگار از خدات بود تز کنسل شه بر-

 

 به اوضاع شرکت برسم. امیگفتم ب ،یخب چکار کنم،تو تا ساعت دو خواب-

 ست؟؟؟ین ییمگه دا-

 واسه دارو. هینه رفته ترک-

 تو شهر. میباهم بگرد کمیشب پرواز دارم  ایآها،زودتر ب-
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 بره،خودمو نباختم. خواستیزود م چقدر

 خونه ام. گهیچشم،دو؛ساعت د ،باشهیبه سالمت-

 رو قطع کردم. یگوش

 موحد اومد داخل اتاق؛ که

 دنمیهارو برداشتم و رفتم سمت اتاق کنفرانس،همه با د اداشتیتکون دادم و  ینتظر شما هستن،سرهمه م-

 . ستادنیا

 سالم-

 هر روز نبود. دید،امیام نیب نیهمه سالم کردن ا و

. حالشو دیروزا شدم. در مورد همه مشکالت و کمبودا حرف زدم و هم همه،به جز ام نیا نیغمگ دیحال ام الیخ یب

 که باهاش حرف زدم،قبل دعوامون بود. یبار نیدم،آخریفهمینم

 فاصله گرفتم،رفتم سمت در؛ زیرو برداشتم از م فمیکه تموم شد به اتاقم برگشتم . ک جلسه

 ییبابا ینرفته بود؛مامان ادمیوقت  چی. هرونیو رفتم ب دمیو عکس مامان بابا رو بوس زینه،برگشتم سمت م یوا

 اهههه. دیام ریهمش تقص د،یببخش

 کردم. یموحد خدافظ با

 نگ؛یتو پارک رفتم

 افتاد. یبغل نیکنارم و نگاهم به ماش یگذاشتم صندل فمویشدم. ک نمیسوار ماش و

 .دیلرزیسرشو رو فرمون گذاشته بود و شونه هاش م دیام

 .نمیصحنه رو بب نیوقت دوست نداشتم ا چیه

 .زهیاز جونمم عز شتریزه،بیواسم عز یلیباهاش قهرم،اما خ درسته
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و زدم و با  نیدوست داشت تنها باشه. آروم استارت ماش شناسمش،االنیحال،نرم کنارش. چون م نیبود تو ا بهتر

 .نگیسروصدا خارج شدم از پارک نیکمتر

 

 زدم و رفتم داخل. موتویر

 .دونهیبود خدا م ختهیانداختم،چقدر برگ ر اطیتو ح یشدم و رفتم سمت خونه. نگاه ادهیپ نیماش از

 براق شدم . زیچ هیکارم متوجه  نیکه با ا دمیکشیسمت خونه و پامو رو برگا م رفتمیراه م داشتم

 دایپالکش شکل گرفته بود. چند تا حرف پ نیبود و با حرف الت بایکردم. واقعا ز دایپ فیظر یلیخ ریپالک و زنج هی

روش،پشتشو که نگاه کردم با  دمینگ بود. چند بار دستمو کشقش یلیبود. واقعا خ Aحرفش،حرف  نیبود، که خواناتر

 نوشته شده بود. هیچند تا آ یزیر اریخطوط بس

 مشتم نگهش داشتم و رفتم داخل. تو

 باز کردمو رفتم تو؛ درو

 لبخند رو لبش بود،انگار متوجه حضورم نشد. هیو  کردینگاه م شیداشت به گوش حسام

 که متوجه من نشد. هیبا ک ستیبازت کنن،معلوم ن شیخاک تو سر او ن ینی

 حسام،با اون لبخند گشاد بودم که متوجه گلدون کنارم نشدم و یریجلو،جلو،اونقدر تو نخ مچ گ رفتم

 غغغی. همزمان با داد اون،منم جدیترس کش یاز رو یشکست. حسام از جاش پا شد و همزمان داد یبد یصدا هی با

 خنده دار بود. یلیخخخخ،خ

 چه طرز اومدن! نی؟ایاومد یاَااااه،تو ک-

وگرنه اعالم  یمتوجه حضورم نشد گهید یچیکه ه یبود اریبود که شکست. اونقدر تو فاز  گلدون ؟یچرا داد زد-

 کردم

 غذات حاضره-
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 ممنون-

 گلدونو برداشتم و بعد رفتم باال؛ یها خورده

 .شمیآرا زیگذاشتم تو جعبه رو م رویعوض کردم و اون پالک و زنج لباسامو

 . رفتم سمت آشپزخونه. نگاهم رفت سمت گاز و در قابلمه روباز کردم.خواستیاز سه گذشته بود،دلم غذا م ساعت

 .یماکاران وووووولیا

 همونجا داد زدم: از

 یماکاران یحسسسسام،مرس-

 خواهش-

ته  یبه سو شیو با چنگال شروع کردم به خوردن. پنشستم و قابلمه رو هم آوردم  نیچنگال دستم گرفتم و رو زم هی

 .یماکاران گید

 .دیپر یعقل از سرم م دمیدیم یبودم،اونقد که وقت یعاشق ماکاران من

 

 هم نذاشته بودم ته قابلمه، ایدونه سو هی یزد،حتی، کف قابلمه برق م اوووووف

 برداشتم و رفتم کنار حسام؛ خچالینوشابه از  وانیل هیشده بودم. به زحمت از جام پا شدم و رفتم  نیسنگ یلیخ

 مزش چطور بود؟-

 ی، عال یعال-

 نوش جان -

 باال گرفتم و خوردم. وانویل

 .میدید لمیف ون،باهمیزیزل زده بود به تلو حسام
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 . چشمام گرم خواب شد.ومدیخوابم م یلیکه گذشت رفتم باال،خ یکمی

 

بود. چشممو باز کردم،لپشو  دهیدراز کش کلشیداداشم کنارم با اون ه یتشک چشممو آروم باز کردم. اله یتکونا با

 .دمیبوس

 ییوایه-

 رنگ بغض گرفت. صداش

 شده؟ یزیجانم چ-

 ششون؟یپ میبر یایتنگ شده واسه مامان بابا،م یلی، خ یلیدلم خ-

 

اول بابا  ریبخ ادشی. خوابوندیم نیزم یاون شب تا صبح همه مونو رو تشک رو دیبره،با خواستیهر بار که م حسام

 یرما چهار نف یای. دنمیدیخندیم یم،کلیبخواب ذاشتیبعد من بعد مامانم و بعد حسام. اون شب تا صبحش،حسام نم

 بود.

 .خوادی! حاال داداشم،بازم مامان بابامونو مایخدا میاون موقع ها شاد بود چقدر

 !شه؟ینم یعاد یچیه خوادشون،چرایدلم م-

 بغض خوب نبود واسش. نیداشتن ا کرد،نگهیم هیگر دیبا حسام

  یمن فداتشم داداش -

 حسام. یاشک یرو چشما دمیکشیمن بودم که بغض کردم و دست م نیا حاال

 ششون؟یپ میبر یخوایشه،م یقرار عاد یچ میما هنوزم با هم-

 اوهوم-

 .میبر امیآماده شو که منم ب-
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 روشن بود. یبود. فقط المپ کم نور نگهبان کیجا تار م،همهیشد ادهیپ نیماش از

هردوتامون و اون  یرنگ و رو دنیبا د شناختی. آقا حجت خوب مارو ممیشد ادهیباز شد،با حسام پ ینگهبان در

انداخت و درو باز کرد. دستم گرم شد،آره  نییوقت به داغ پدر و مادرشون عادت نکردن،سرشو پا چیکه ه ییچشما

 .میزدیقدم م ستاده،یا یمپاسکوت و نور ال م؛تویفته بود. از در که گذشتحسام بود که دستمو گر

 اومدم. ،منی:مامان،مامانحسام

 .گفتیبا بغض و زجه م نارویا

بابا؛تو  ؟یهرق هی،چییببخشه. بابا،بابا وایبگو بخاطر ه گه،بگوویتاب شدم د یمامان به آقاجون بگو،بگو دعوام نکنه. ب-

. حاال نشیوفا تر م یشن،بیبچه ها بزرگ م یگفتیم یدی،دیدیشما باشم. د یب تونمیمن نم ،یدار یچه انتظار یرفت

 .یوفا،تو مارو جا گذاشت یب یدید

تو پا ها. بعد چهار دس ؟پسرتمیبغلم کن یخواینم یی. بابادیدراز کش ییکنارشون. حسام خم شد و رو قبر بابا میدیرس

 قبرمامان.کرد سمت  یمامان و بابا رو ط نیفاصله کم ب

 ،مامانم،سالمیمامان

 دادنیو منم افتادم رو زانوام و اشکام امونم نم وردیصحنه ها،قلبم دووم ن نیا دنیرو قبر مامان ولو کرد با د خودشو

 .شدیآروم م دیحسام دلتنگ بود با

 یلباسامو چک کن یاین ؟تایلباسامو چک کن یخوایرم،نمیم دارم بازم ! مامان؟یدست رو سرم بکش یخوای:نمحسام

 بندمااایچمدونو نم پیز

. فکر رمینم ییامشب جا دیبگووو بگو،بزاره سر رو پاهاش بزارم. هر چقدم حرف نزن یزیچ هیبه مامانم  بابا،تو

 لجبازم،آره! ن،منیکرد

 کرد سمت من؛ رو

  گن؟ینم یزیچ وایچراه-
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 تنها ست!  ینور چشمات چطور نیبابا،بب

شد. منم دلم خواست. چهار دست و پا  میمامان بابا. منم حسود نیب دیت؛چون دراز کشرمق نداش گهیانگار د حسام

 .دمیرفتم وسط حسام و بابا دراز کش

 .خوابهیم ییبابا شهیپ شهیدوست دارم. اون هم وایاز ه شتریمن تورو ب ؟یمامان یدی:دحسام

 گه؟یم یحسام چ یدیمن چند نفرم!مامااان د یهست یمامان شیاااا حسام بد نشوو خب توام پ-

 :گفتیاون موقع ها بابا م ریبخ ادشی 

 .رسمینکن پسر،وگرنه حسابتو م تیدخترمو اذ-

 وسط منو حسام بخوابه که دعوامون نشه. ادیب شد،مامانمیکار من باعث م نیکه ا کردمیمن قهر م بعد

 گذشت؛ یساعت هی

 

 .نیاشسمت م میو رفت میدل کند یبه سخت یو بعد از خدافظ میشد که؛پا

 شب بود. قیانداختم. هشت و ده دق میبه ساعت گوش ینگاه

حسام اومد. جواب  هیگوش یشده بودم. صدا ری. تو فکر بودم،به جلو خمیپشت رول نشست هردوتا ساکت بود حسام

 نداد؛

 ؟یدیچرا جواب نم-

 که نگرانمون بشه! میرو دار یمگه ما ک ستیمهم ن-

 جواب بده حتما کار مهم دارن.- 

 یرانندگ نیبه صفحه انداخت،در ح یآورد. نگاه رونیشلوارش ب بیرو از ج یدست برد و گوش یبا کالفگ حسام

 جواب داد.

 الو-
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... 

 ؟یسالم چطور-

... 

 

 ساعت پنج. رم،امشبیآره م-

... 

 

 .میای! بزار باهاش حرف بزنم اگه قبول کرد م وایه-

... 

 ممنون،خدافظ.-

 به من انداخت و گفت: ینگاه حسام

 آراد بود،واسه امشب دعوتمون کرد به رستوران باباش.-

 م؟یبر یایم

 .شدیحال حسام خب نبود و با وجود دوستاش خوب م مینداشتم برم اما خب از طرف دوست

 .امیچرا که نه حتما م-

 واقعا!!!!-

 تعجب کرد. کمیقبول کردن من  از

  .یهست یمشکتو که کال  م؟البتهیلباسا بر نیبا ا-

 خونه و لباسمو به سرعت نور عوض کردم. میرفت
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 پسسس؛ دستیفا یب ینجوریحالمونو خوب کنم. ا دیبا نییپا رفتم

 ...بلهبله

 کرده داداشم! پیچه خوش ت-

 هستم. شهیخب من هم-

 گفتم:کجا؟ یحالت خنگ با

 ساعت نه شده ها! میبر ایال،بیخیب یچیه-

ه بشم. تنها کسم کلشیقد و ه یمن فدا ی. الهیو کراوات آب یمشک رهنیپ ،یشلوار مشک هیر،یس یلیخ یکت آب هی

 .گهید

 !مونهیواست نم یک چیه یبدبخت؛منو بخور یهو-

 .خوامیحسام،من زن داداش م-

 ؟ یراس راسک-

 اوهوم ، اوهوم-

 گشتن. یزیشلوارش،حالت دنبال چ بیدست کرد تو ج بعد

 تو دست و بالم ندارم باشه واسه بعد. یچیاالن ه-

 .یریکبیا شششیا-

 

 به رستوران انداختم. ی. نگاهمیشد ادهیپ نیماش از

 آراد بود! یمال بابا نیمنطقه،ا نیرستوران بزرگ تو باالتر هی

 که ؛ میشدیوارد رستوران م میداشت
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 ن؟یدیامضا م هید؛یدکتر ماسه،ببخش-

 اسپرت،دماغ کوتاه سر یدرشت گرد،ابروها یدختر سبزه و جذاب. چشما هیه با بود. البت نیبله شاه دمیو د برگشتم

با  نیشدن. شاه کیمتوسط،نه الغر،نه چاق. به ما نزد پیبا ت یو چونه گرد خوش فرم کیکوچ اد،دهنینه ز ،اماییباال

 .زنهیصداش م الیبه ع شهیهم نیگه؛شاهید نی. خخخخخ،خب نخندنیشاه الیحسام دست داد و منم با ع

 ؛یاز از احوال پرس بعد

 خانم گل ما لسع نمیجون ا یهستن آبج وایه یآبج شونی:خانم جان،انیشاه-

 از تعجب چشمون باز!!! ما

 گفتم منظورم عسل د،برعکسیاوه اوه ببخش-

 .یدار ییبرعکس گو یضی:تو کال مرحسام

 .دهیکه مهلت نم نیو آقا حسام. شاه واجانیخوش بختم ه-

 ن.ک یخوب ایواه ب-

 نکن. ی:واه برو خوبعسل

 ماسه رو عشقه. اقت،اصنیل یب رمیباشه م-

 حسام و قفل کرد و از جلو رفتن. یو با دستش بازو دیبا ادا و کرشمه دخترونه رفت گونه حسام و بوس و

 تور کردن. وووا،داداشتویه-

بود و متوجه  یکرده بود. سرش تو گوش پیچه خوش ت دمیجلو،آراد رو د میکه رفت کمیداخل، میهمه با خنده رفت و

 ما نشد.

 .نینگ یچی:بچه ها،جان من ساکت هنیشاه

 دونه محکم زد پس کلش و گفت:به آرد)آراد(خوشگله هی. ستادیرفت آروم،آروم پشت سر آراد ا نیشاه

 .دیبه پشت گردنش کش یحرکت شوکه شد. دست نیبا ا چارهیب آراد
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 !؟یآدم ،تویکوفت،احمق لعنت-

 تشو گرفت باال:مش هی

 .نیسرتون شما دکتر ری:خحسام

 حرف برگشت و با لبخند به سمتمون اومد  نیبا ا آراد

 ن؟یاومد یسلللالم شما ک-

 به عسل کرد.  ینگاه

 دارتونیسالم عسل خانم خوش بختم ازد-

 بعد رو به من؛ و

 خانم؟ وایه نیشما خوب-

 با کالس بود. از اون رستوران گردان ها بود. یلیرستوران خ هیز،یکرد سمت م ییراهنما مارو

 رفت. جیثابت کنن سرم گ نویآراد،جون مادرت بگو ا یه-

 و منو رو آوردن. مینشست

 .دیش الیخیخودمه،لطفا منوهارو ب قهیهستش. به سل لیامشب اسپش ی:غذاآراد

 !م؟یاملت بخور نجایا ی:مارو آوردنیشاه

 :هوع،من گفتم املت؟!آراد

 .کنمیگردونتونو ثابت م زنمیباش،اعصاب ندارما م خوام،زودیممن نوشابه -

 به در کرد و لبخند رو لبش نقش بست. یآراد نگاه ییهوی

 رهام نمیا دییبفرما-

 .نیبازم رهام اومد بچه ها معدب باش اخدای-
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 اومد جلو و گفت: رهام

 سالم برو بچ.-

 ثابت موند. میبه همه کرد و رو منو عسل که کنار هم بود ینگاه هی

 سالم سرد کردم. هیسالم کرد و منم مث خودش  ییبا خوش رو عسل

بود. منظورم شلوارشه ها نه خودش و  یجاهاش زخم یبعض ،کهیسرمه ا نیج هیمتفاوت بود.  زشیهمه چ نیا ییخدا

 خوشگلن  یلیخ پوشن،اسپرتیم ایموتور نیا شتریکت چرم از اونا که ب هی

 کرده. مالیرو همه پا نایاخالق گندش،ا ییداخ یشدما،ول زیبازم ه اِاا

 ؟یرهام،تو چرا تو حالت لبخندم اخم دار گمی:محسام

 جذابه عشقم. ینطوری:من به قربون سگرمه هاش، انیشاه

 .دمیم حیترج نیشاه یایمسخره باز نیرهام رو به ا ی:اخماآراد

 داشتن من،مگه نه عسلم؟ خوادیم اقتیخاک تو گورت کنم،ل شششیا-

 .نمیبب یبار جد هیرو  نیآقا آراد منم واقعا آرزومه شاه-

 کن. شیروان پزشک معرف هی:خب به رهام

 جان دست به کار شو. وای:هحسام

 روان پزشک قابل رو گفتم. هی،یحاال من گفتم روانپزشک،اما نه هر روان پزشک-

 .نیروان پزشک بر هی شیدوره پ هی دیکه با نییشما نینداره، ا یمشکل چیه نی:به نظر من،شاهمن

 .کردنیم نگاه با دهن باز و متعجب به من همه

 کن. تیزیرو و وا،رهامیبده ه رتی:پس خدا خنیشاه

 .دنیخندیم زیر زی. اون سه نفرم داشتن رزدینم رونیخون رهام ب یزدیم کارد
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 اومد و کال فضا عوض شد. غذا

 رهام زنگ خورد. یگوش

 زمیجانم عز-

 .زمیعز یحرکت شد و متعجب از کلمه  یقاشقا ب همه

 پوزخند زد؛ هیهم متوجه شد و  رهام

 .دنینفس راحت کش هیو همه  یباشه،قربونت برم مامان انقدر شما گل-

 قطع کردن تماسش؛ بعد

 ن؟یزل زده بود یبه چ نم،شمایب نیسیوا-

 کرده. دایشفا پ ضیمر هی میفکر کرد یچی:هحسام

 !!!ضیمر-

 بود. بیعج میدیلبخند ازت ند هی یمدت حت نیا گم،تویآره بابا تورو م-

 ن؟یدیخب حاال به سعادت رس-

 نوع رها جون. ،ازییییدکتر،چه سعادت ی:بله،بله،اونم چه سعادتنیشاه

 ن؛یرو برداشت و پرت کرد سمت شاه یجعبه دستمال کاغذ رهام

 ببند دهنتو-

 رو صورت و لباسش. دیحرکت،نوشابه پاش نیا با بود،که گرفته  دهنش کینوشابه رو نزد نیشاه چارهیب

 کرد و گفت: یاخم نیشاه

 .شهیمعالجه نم ضیداده شه وگرنه مر دیکار با نیشرمنده خانما،اما جواب ا-

 درش گذاشت و رو هوا تکون داد و گرفت سمت رهام یرو که نصفه شده بود،انگشتش رو یا نوشابه
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 .دیبده پاش یجا خال خواستیشدو رو رهام که مانگشتش رو برداشت که نوشابه با گازش خارج  هوی

نفر آراد و بعد  نیخنده دار بود. اول یلیاش خ افهیو اخماش تو هم بود. ق دیچکینوشابه از نوک دماغش م یها قطره

رو تکرار کرد؛اما به سمت  نی. رهام هم که از خنده اون دوتا کفرش دراومده بود. حرکت شاهدنیحسام از خنده ترک

 دیخنده تو دهنش ماس چارهی. آراد بدنهر سه تا اخمو ش هویحسام و آراد قهقه اش بلندتر شد. 

 سرش برد یاونا کرد و در نوشابه رو باز کرد و باال یبه هر سه تا ینگاه یحرف چیبدون ه و

 ینوشابه ا یافتخار رفقا زم،بهیریم-

 کرد رو سر و لباس خودش. ینوشابه رو خال و

 بدبخت آخر عقده دلم بود. نیبدبخت. ا یرهام اخمو یحت میدیکارش همه با هم خند نیا با

کار تا تموم  نیهوا تکون دادن و به سمت ما گرفتن. ا یرو رو ها نوشابه و کردن  به منو عسل یچهارتاشون،نگاه هر

 کردم. یهمه رو نوشابه ا یشده بودم. حساب وونهید هیشدن نوشابه ها ادامه داشت و منم مثه بق

گارسون ها هم داشتن با دهن باز نگاهمون  یرستوران حت چ،کلیاز اطراف که ه زایم م،همهیبه خودمون اومد تا

 .کردنیم

 قبل از همه به خودش اومد و رو به جمع گفت: نیشاه

 دیباحاله شمام امتحان کن یلیخ-

 ود و فقط چند قطر داخلش بود رو باال گرفت و گفت:نوشابه رو که تو دستش ب یبعد بطر و

 .دییصورت،نوشابه را باال گرفته و بر عکس نما نیبه ا دینیبب-

 کرد رو سر آراد. یحرف محتوا رو خال نیبا اتمام ا و

 حرکت همه رستوران منفجر شد از خنده. نیا با

 ! میزد ی:بچه ها چه گندآراد
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 ،ومیبر یسلف هیتکون نخوره  یچکیه-شو درآورد و؛  یگوش نیود،داغون. شاهشده ب م؛داغونیانداخت زیبه م ینگاه

 3   2   1باال گرفت  شویبعد گوش

 سمت خونه هامون. میرفت م،یکرد ی. با هم که خدافظرونیب میو از رستوران رفت میهامونو جم کرد لهیوس

 .کردیم بیانگار داشت مارو تعق م؛آرادیخورده که جلو رفت هی

 شده بود؛ رهیبه حسام که به جلو خ رو

 اد؟یدنبال ما م ست؟چرایآراد ن نیا-

 ما،خونه شونه. ابونیتره خ نییپا ابونیخ هیاد؛یچرا آرادِ،اما دنبال ما نم-

 ؟یکرد دایاونجا پ یچطور نارویحسام ا گمیاوهوم؛م-

 با یلیخودمون بود،پسر خ یترم مم،هیهم تو دانشگاه با هم آشنا شد م،آرادیکال با هم بود یانیکه درجر نیشاه-

 .هیمعرفت

 بگم. یچطور دونمی. نمکنهیبه حرفش اعتماد م یلیحسام؛آدم خ هیجور خاص هی-

 هم شونیشدم،ا یمعرف یکنگره که من از طرف دانشگاه به عنوان نخبه علم هیهم که تو  ؛رهامیگیم یچ فهممیم-

سال  هیو  میشد آشنا ها بودن،از اونجا بود که نیبزرگ که جز برتر یلیمجلس خ هیتو  یرانیشد. دوتا ا یمعرف

 هم بودن. نیکه جز من آراد و شاه یا هبره،آوردمش خون یا گهید یاومد و نذاشتم جا کایبعد،رهام به آمر

 کا؟یچرا رهام اومد آمر-

 یلیتحص هیبورس نکهیترم آخر بود و با ا شونیم،ایراه بود یکه ما وسطا یخب معلومه؛اون از ما بزرگ تر بود و وقت-

فت نگ یزیچ دمیکارشو بعدها که پرس نیا لیکه خودش بود رو داشت،به دانشگاه ما اومد. دل یفوقش واسه دانشگاه

 منم اصرار نکردم؛ 

 نه از نوع آراد. ه؟البتهیجور خاص هیرهام هم  یقبول دار-

رو  یرشته از پزشک هیخواهر داره که هر کدومشون  گهیرهام،تک پسره و سه تا د یدونیم چی. هیلیاوهوم،خ-

 دارن؟!
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 بابا مامانشونم دکترن. ست،البدین بیخب عج-

 نه اتفاقا-

 خارج. یدانشگاه ها نیخب البد پولدارن و بچه هاشونو مثل رهام فرستادن بهتر-

حتما استعدادش رو داشتن که هر  ست،یفقط به پول ن یمطمئن باش خوندن پزشک یحرفت درسته ول یتا حدود-

 با پول هم تونستن درس بخونن. در ضمن رهام خودش قبول شد. یحت ا،یمطرح دن یکدومشون تو دانشگاه ها

 خب باشششه... حسام!!!-

 بپرس-

 گرفت خندم

 که نپرسم. شهیسوال دارم نم هیخب چ-

 .یبعد از مهمون یسواال نیوقته عادت دارم به جواب دادن ا یلیگفتم بپرس؟ من خ یخب خواهر من چ-

از حسام  زایچ یلیدرمورد خ میگشتیبر م یاز مهمون یوقت ی. من عادتم بود از بچگییخدا گفتیراست م خخخخ

 .دمیپرسیسوال م

 

 داره؟ نیبا شاه یعسل نسبت-

 خب زنشه-

 نبود. نیکوفت حسام منظورم ا-

 .هیارم،نه نداره. دختر خوب و خانواده دار و البته خون گرمخواستم سر به سرت بذ دمیفهم-

 داره. وتریکامپ یمهندس سانسیل فوق

 بله  بله-
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 خونه رفتم باال ولباسامو عوض کردم. میدیرس

درندشت تنها باشم؟! دلم  نیخدا بازم من تو ا یکمک حسام که لباساشو تا کنه و بذاره تو چمدون. ا رفتمیم دیبا

 .یلیگرفت خ یلیخ

 از اتاق راهمو کج کردم و رفتم آشپزخونه و دوتا قهوه دبش درست کردن و رفتم باال. رونیلباسم رفتم ب ضیتعو بعد

 زدم و رفتم تو؛ در

 تو دستش گرفته بود. مونویرو تخت نشسته بود و قاب عکس خانوادگ حسام

 .یخلوت کرد-

 .یخلوت خانوادگ هیاوهوم -

 

 .ینیبا س یرو سمتش گرفتم و قهوه اشو برداشت،منم مال خودمو گذاشتم رو پاتخت ینیس

 ؟یبندیچمدونتو نم-

 .شهیم میتنبل یچرا ول-

 کمکت کنم. اریب-

 باز کرد. به سمت کمد رفتم؛ پشویو ز دیتخت کش ریاز ز چمدونو

 لباسات کدومان؟-

 خودت. قهیبذار به سل یهر کدومو خواست-

 تنبل خان لباساتو بده بذارم. نمیپاشو ب-

 کن،حاال شدم تنبل! من حق انتخابو به تو دادم. یو خوب ایب-
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ه ک مینوک مداد شرتی:پس ککککوووو اون تیو بگ یزنگ بزن ایپس فردا از اون سر دن خوامینه ممنون داداشم،نم-

 روش بود. یعکس باب اسفنج

 دارم!!!  یباب اسفنج شرتیمن ت-

 اومد دستاشو برد باال و با قلقلک افتاد به جونم... . یثیو خب یشیاخم نما با

 به موت بودم که دست بردار شد. کینزد گهید

 .کنمیحاللت نم-

 !کنم؟ی:حاللت نمیگیم رسهیو زورت نم یکن یکار یتونیهروقت نم یتوجه کرد وایه-

 .کنمیخب نم-

 خب نکن.-

 ردن لباسا.به تا ک میو شروع کرد میدیکه حسام درآورد،خند ییادا با

 ؟ی. قول بده قبول کنستینه نگو،بخدا به ضررت ن رهیتن بم نیخواهش دارم،جون من، ا هی وای:هحسام

 

 دوست نداشته باشم. دیداره شا یخب بگو؛بستگ-

 اول قول-

 .شناسمیچون جنس تو م گمینم نه

 نگو-

 گمینم-

 .کردیتو سکوت گذشت. نگاهم به حسام افتاد که با اخم داشت لباسارو تا م گهید کمی

 .خوادیباشه حسام که بد منو نم یسوخت هر چ دلم
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 .ادی!اصن بهت نم؟یکنیخب بگو چرا اخم م-

 .خوادینم-

 اِاا  حسام بگو-

 :مُرَدَدگفت

 خانم مهربون خخخخخخب. هیخب ، خب -

 رهیزن بگ خوادیحرف ذوق مرگ شدم حتما م نیا با

 !؟یزود تر نگفت ؟چرایریزن بگ یخوایم یییخب؛وا-

 با تعجب گفت: حسام

 گفتم؟! نیزدم؟ نه نه من همچ یحرف نیمن همچ-

 زد تو پرم و ذوق مرگ شدم. کامال

 بگو؛ خب

 هم واسه کار، هم واسه همدم شدن با شما. نجایا ادیساله،م50حدودا -

 کووووفت مگه من چند سالمه.-

 و بعد گفت: دیخند زیر زیر اول

و بگ یدختر هم داره اگه دوست داشت هی. درضمن ی. دوست ندارم افسرده باشیبازم تنها باش ترسمیجان،م ینه آج-

 ه.مرتب ش دیته باغ و بهشون بده. فقط اون با یخدمتکار قبل یکنن،اگه که نه جا یاز اتاقا زندگ یکیخونه  انیب

 کنم. یبا کمال تاسف من قبول نم-

 مرض-

 چرا؟؟؟ اونوقت
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 واسم سخته. یاعتماد کردن به هر کس نکهیچون دوست ندارم خدمتکار داشته باشم و ا-

 ؟؟؟یحاال اگه من تورو قانع کردم چ-

 .یتونینم-

 وقت بده. نیم5باشه فقط -

 نه،حوصله اخم و تخمشو ندارم. گمیبازم م تشینها خب بگه فکر کردم؛بزار کمی

 خب بگو-

خونه رو بفروشه و؛به خدمتکارم  خوادیهستش که م یبغل هیخدمتکار همسا گم،یکه م یخانم نیا وووول،خبیا-

و  دزیحرف م هیکه داشت با سوپر دمی(شنهی)همسایذهاب ید،حرفایواسه خر یرفتم سوپر روزینداره. من د ازین گهید

 .کردیم فیهم از خانمه تعر یلیخ

 پارهسیاونو به ما م نکهیاونم از ا دم،ویپرس طشویسرم بود،خوشحال رفتم جلو و شرا یتو ییفکرا هیاونجا که منم  از

 رو سفره اشون،کار کنه. رهیکه نون و نمک حالل م ییخوشحال شد و گفت:بنده خدا امانت داده که جا

 

 گفت: یبعد با لبخند گشاد و

  هیعال یلیمن مطمئنم خ-

 .خووووامیاما من نم-

 وا رفت و گفت: کلیبا او قد و ه چارهیب

 چرا؟ آخه

 بود. یحرفم فقط محض شوخ نیکه حسام کرد،من واقعا قانع شدم و ا ییفایتعر نیا با

 که گفتم: کردینگاهم م یحالت مظلوم با

 باشه. یداش حس یبه خاطر گل رو-
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 راحت تره و کمتر نگرانتم. المیخ ینطوریدونسسسسستم،ایم-

 شکر داره. یحالش خوب شه جا نیحداقل ا خداروشکر

... 

 چمدونو دم در نگه داشت. حسام

 نکنم مواظب خودت باش. هیتوص گهید-

 خودم برسونمت. یذاشتیم نطور،کاشیچشم توام هم-

 کرد و گفت: یاخم

 !خوش ندارم!!!یوقت شب؛از اونور تنها باش نیا-

 اومده بود. سیزنگ در اومد؛آره سرو یصدا

 .گهیخب خواهرجون خدافظ د-

 اشم.به سالمت داد-

 اومدم تو. ختموی. آبو پشت سرش ررونیو رفت ب دیبوس مویشونی. حسام پدمیبعد لپشو بوس و

ز شبا ا دونستیهم برم،م اطینذاشت تا دم در ح یگرفت. حسام حت یلیییییکردم. دلم خ اطیبه ح ینگاه اجمال هی

 .ییمخصوصا وقت تنها ترسمیم یلیخ اطیح

 .یکس یبه ب ،لعنتییبه تنها لعنت 

 امو به در زدم،نگاهم افتاد به خونه سوت و کورمون. هیبستم وتک درو

 .سمت اتاقم دمیینداشتم. دستمو روصورتم گذاشتمو دو دنشونویاز جلو چشمم گذشت. تحمل د لمیمثل ف یچ همه

 کردم... . هیگر یها یپرت کردم رو تخت و ها خودمو

*** 
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 خوردم. ییتنها نیتو ا رفتینم نییکه اصن از گلوم پا یلقمه اصبحونه دو  هی. نییپاشدم و رفتم پا یدیسردرد شد با 

ونه، خ کردمیدعوتش م دیبود،با دیبا ام فتیبعدازظهر بود،خداروشکر شرکت امروز ش کینگاه کردم؛ مویگوش ساعت

 خبرم. یوقته ازش ب یلیخ

 گرفتم. شمارشو

 د؛یچیتو گوشم پ شیجد یصدا

 الو سالم -

 سالم -

 ! واسه ناهار منتظرتم.؟یچته تو انقد دمق-

 .امینباش نم-

 !امی، نم امیمگه دست خودته نم-

 منتظر نباش. امینم-

 بابا دلم برات تنگ شده.-

 !؟یاز ما کرد یادی. چطور چسبهیوصله ها به تن تو نم نیمن،ا زیجوک نگو عز-

 گلومو گرفت. بغض

 منته. زتیچ ،همهیایب خوادیا،نمی! توام ن؟یفهمیتنهام دلم گرفته،دلم تنگ شده واسه حسام،م دیام-

 خوبه؟ امیبرم،غلط کردم،باشه چشم؛اصن االن ب ووا،قربونتیه-

 .م،خدافظیکس و کار یکه منو حسام ب ه،الحقیمثه بق خواد،توامینه نم-

 اونجام. گهیساعت د هیرو خدافظ؛تا  یچ یچ-

 باشه خدافظ.-
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 .ایاون اشک دم مشک گه،ازیبودم د نیا

 کردم. اطیبه ح یآشپزخونه رو باز کردم و نگاه پنجره

 ؟یدیبهش نم یکوفت هیو  یدعوت کرد کشه؛مهمونیعربده م ادیاالن م دیام

 دوست داره. یجون دیکه ام یهمون مه،یبلهههه،خورش ق خچالیسراغ  رفتم

 کردم به درست کردن. شروع

همه  دارویکل دیشدم،خودش بود. ام اطیح یرو نیکه گذشت از پنجره آشپزخونه متوجه باز شدن در ماش کمی

 یایسراغ داداشت. زانت یری،میدیپر م اد،منویام هر وقت داداشت ب رهیذخ کنیداشت. به قول خودش؛ من باز

 .خونهاومد داخل  دمیدر فهم ی. رفتم سراغ غذا،با صدااطیاومد داخل ح دیام یمشک

 پاک کردمو رفتم جلو؛ دستمو

 بود... . دیام نیا

 من فداش بشم که انقد جذابه. ی. الهختهیبهم ر یموها و شیر ته

 دنم؛ید با

 سالم لوس لوسک چت شده ؟؟؟-

 اوال لوس لوسک و کوفت دوما -

 غذا. ایب

 ندارم. لیم-

 شده. شیزیچ هیمطمئنم  گهید

 نخوره؟! مهیق دیام شهی. مگه ممینه ، نه شد،نداشت-

 زد. یپوزخند
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 ره.دا یمشکل اساس هی نینداشت،ا دهیفا نه

 برداشتم. خچالیاز  وهیخورده م هیغذارو خاموش کردم و  ریز رفتم

 .شیشونیپ رو بود گذاشته ساعدشو و بود گوش تا گوش دهیآقا دراز کش ؛ییرایتو پذ رفتم

 گفتم: دیخسته شدم و رو به ام ایباشک باز میقا نیاز ا گهینشستم رو مبل تک نفره روبروش،د رفتم

 دیام-

 هووووم-

 !؟یستین دیام کنمیکه حس م هیشده؟چند روز یچ-

 .رینگ شیجد ستیمهم ن-

 .مایتورو؟ زود باش بگو نداشت ایحس و  ویک-

 اصرار و التماس باالخره؛ یاز کل بعد

 .کنهیداره ازدواج م وا،ستارهیه-

 .کنمیکه باور نم یکه عاشق ستاره ا د،نگویام نیبب-

 . کمکم کن فراموشش کنم.وا،هستمیهستم ه-

 .شهیم گهید یکیداره واسه  گهیچرا اونقد،ستاره د-

 .نیشانس بده بب خدا

 .؛اصن ستاره خوبت کرد.یگفتیم دیبا یو عاشقش بود یتو اگه دوسش داشت دیام-

 چرا!؟-

 !!!یعاشقش یگیم ی. حاال اومدیاعتنا بود یدنده و مغرور و ب هیتو -

 اول بشناسمش. خواستمیم کردمیخب چکار م-



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
80 

 

 یکرده،از نگاهات از لبخندات،اما هر چ ریتو گلوت گ دمیفهم  ماه کم نبود،من از رفتارت شیو شسال کی دیام-

 .یچوندیپیم گفتمیم

 کنمیکم سرزنشم بکن،خواهش م وایه-

 ماز مادر یشده ا یدوستش داشتم. کپ یلیبود و خ کمیکوچ ییدا دی. اممیتو فکرمون غرق بود م؛هردویکرد سکوت

 .میباهم خوب باش یلیخ دیباعث شده بود من و ام نیو ا میالبته هم سن و سال هم بود و

با هم سروکار داشتن. بارها و  یلیخ یدوتا از لحاظ کار نی. انطوریبود و ستاره هم،هم نایحساب دار شرکت بابا ا دیام

بود. واقعا فرشته بود. اونم  یر خوبدخت شیی. ستاره هم خداشدیگفتم که دوستش داره و اون منکرش م دیبارها به ام

 حق داشت ازدواج کنه. یا گهیمثه هر دختر د

احساس  یب دیستاره هم نسبت به ام گفتیم شممیبود،حس ش نجای. جالب تر اکردمیم یکار دیواسه ام دیبا من

 نبود!

 سخته. یلیخ دونمیو م کنمیجان،من درکت م دیخب ام-

 وا؛جونی. خواهشا هیو از دستش بد یابراز کن ی،نتونیباش یعاشق کس یوقت یدرک کن یتونینم وا،نه،توینه ه-

 دی. باامیباهاش کنار ب دیبا دونمیکه من واقعا ته ته ماجرام. خودم هم م یبردار یروان درمان پینکن تر یحسام، سع

 ... .شهیکم کم فراموش کنم. اما نم

 

 م؛یکه گذشت و باهم حرف زد کمی

 دنده عاشق. هی. پسره احمق دینگفت و خواب یزیچ

 .زدمیبا ستاره حرف م دیبا

 بلند شد و رفتم سمتش؛ فونیآ یفکرا بودم که صدا نیهم تو

 دکمه رو فشار دادم  و

 داخل. ایب-
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 افتاد که خانم وهاب هست. میچهرش دوزار دنید با

 باز کردمو کنار در منتظر موندم؛ درو

 سمت خونه. کشوندیپسر بچه رو گرفته بود و پسر بچه رو به زور م هیخانم که دست  هی

 داشته باشه. غویج غیکه دختر ج امینم یمامان گفته باشم من تو خونه ا-

 .دونم،ندارنیم ا،منیباشه پسرم چشم،حاال ب-

ه،تنها داره با بچ هیبدتر باشه،با  شیاز منم حال روح یلیاون زن خ دیبه حال هردوشون سوخت،اونام تنهان. شا دلم

 .جنگهیم ایدن

 اومدم. رونیبه من؛از فکرم ب دنشونیرس با

 .نیسالم خوش اومد-

 متعجب شد از برخورد خوبه من و بعد که به خودش اومد؛ اول

 وهاب هستم. سویمن گ ؟یس...سالم خانم،حال شما خوبه؟ خانم موسو-

 آره خودم هستم-

 نگاه به پسر بچه کردم و گفتم: بعد

 .میاصال بچه ندار نجایقابل توجه شما،ما ا یراست ؟یشما خوب هست سالم آقا-

 به من انداخت. یبچه که انگار گل از گلش شکفت با لبخند نگاه پسر

 ؟یگیراست م-

 اوهوم.-

 تپل و با نمکش رو آورد باال و گفت: بزن قدش. یبعد دستا و

 !نیاسیگفت:اااا  مامانش
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 چشمک زدم. هی نیاسیدستشو بکشه،زدم قدشو بعد به  نکهیقبل از ا منم

 بچه رو،بذار راحت باشه. نیچکار دار-

 که یاتاق هیبه لب زدو اومد داخل.  ی. لبخندومدهین یبد یجا نکهیدلش قرص شد از ا ییجورا هیکارم  نیبا ا انگار

 بود و در نظر داشتم رو نشونش دادم و گفتم: نییپا

 ول اتاقتون هستش فعالسمت راست اتاق ا یراهرو-

 ممنون خانم-

 .دمیم حیرو واستون توض یهشت همه چ د،ساعتیدرضمن فعال استراحت کن-

 چشم ممنونم خانم-

 بعد رفت. و

 خانم دکتر. یریگیکه خدمتکار م نمیبیم-

 برگردوندم. سرمو

 .ییواسه رفع تنها شتریتنهام و ب گفتیحسام. م دیآره به اصرار شد ؟یشد داریب یتو ک-

 

 .کیال گیدرست بود. ب یلیکارش خ نیاز حسام ندارم اما خب ا یهرچند که دل خوش-

 غذا بخوره؟! ادیب نیکه ا کردمیم دیبا یتو آشپزخونه چه کار رفتم

 اومممممممم،آها

 .ییرایکه الزم بود و گذاشتم داخلش و رفتم تو پذ ییزایبزرگ برداشتم و چ ینیس هی

 .رمخوینم ییمن که چا ییهمه چا نیا-

 .ارمیبردارم ب نویا یکه واسه دوتا چا سین نیتر از ا کیکوچ ینیآخه س-



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
83 

 

 که رفتم جلو متوجه غذاشد. کمی

 .رمیخودت بخور من س-

 و گفتم: نیرو گذاشتم رو زم ینیس

 .یهست یسخت طیو تو شرا ستیکه تو االن حالت خوب ن د،قبولیام نیبب-

 .رهینم نییپا یچیه ییگناه دارم تنها یلیبخدا خ نیبب شه؟یدرست م یزیچ یاگه غذا نخور اما

 .تونمیبفهم،من نم زمیجان،عز وایه-

 کردن با برنجا؛ یشدم و شروع کردم به باز میو تسل نییانداختم پا سرمو

 .نمیخدا من تورو چکار کنم بده ب یه-

 به خوردن. میحرف اومد و نشست روبروم و با هم شروع کرد نیاز گفتن ا بعد

 شد غذام. نیباور کن بعد از چهار روز ا-

 برداشت. زد،کتشوینشدنم م عیلبخند واسه ضا هیکه فقط در جواب حرفام  دیکردن با ام یشوخ یاز کل بعد

 .دیچسب یلیوا،خیه یمرس-

 تو کجا رفته!!! یغول ی! اون اشتهادونمیمن نم دیچسب یچ-

 نداره. یواسم معن یچیه گهید-

 اتفاق شد. نیباعث ا جایب غرور یا،ولیناراحت نش-

 .دیرو گردنش کش یانداخت و دست نییپا سرشو

 اوهوم -

 از در خارج شد. یبعد بدون معطل و
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من  گهیم یکن حتینص یخوای. جالب کجاست؟! تا میعاشق بش یقلمو کم داشت هی نی. همدیتو سرت ام خاک

 روان پزشک نشو. یکی؟! واسه من  میروان م،هایروان

 گرفتم. شیحوصله راه اتاقمو پ یب

 اِاا مامان خب گشنمه.-

 .ارمیغذا م یبش داریداره خانم. بخواب ب رون،مهمونیب یبر ستیپسرم ساکت باش،خوب ن-

 

 گوش دادم به حرفاشون. دنیفهمیرفتم؛میاگه االن م شدیبد م نطوریاما ا خوردیغذا م نیاسی دیبا

 کردم.سرگرم  یخودمو با گوش کمیو  ییرایپذ رفتم

 و صدا زدم. نیاسیوقتش بود؛ حاال

 جان؟! نیاسین،یاسییییی-

 زدن و دنبال من گشتن. دید کرد شروع و از اتاق رونیبه حالت دو اومد ب نیاسیدر اتاق اومد و  یصدا هوی

 .نییخانم شما کجا-

 بود. نیریچقدر ش نیخدا ا یوا

 زمیعز نجامیا-

 اومد سمتم و گفت: یمدل همون

 جانم خانم-

 دوست ندارم. ییمن تنهام و تنها م؟یغذا بخور میبر یایم-

 برم؟! دیبه پشت سرش کرد که مامانشم بود و با سر پرس یبعد نگاه و

 کرد. دییتا اونم
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 و دستشو گرفتم؛  پاشدم

 .میبزن بر-

 آوردم. وهیو واسه خودمم م ختمیغذا رو تو بشقاب ر اسیسمت آشپزخونه،واسه  میبا هم رفت و

 .مینطوریمن فکر کردم فقط ما ا د؟یمونیو گرسنه م شهیشمام کم م یغذا ینی ؟یخوریرا غذا نمخانم شما چ-

 روش بود و قاشق آورد دستم داد. یکه جا قاشق نتیو رفت سمت کاب نییاومد پا یبانمک از صندل یلیبعد خ و

 درد داره. یلیخ ی. گرسنگیبا من بخور،دوست ندارم گرسنه بمون ایخانم ب-

 کنه. یزندگ یطور نیکه ا دیفهمیم ایدن نیاز ا یبود. چ دهیکش یبچه چ نیسوخت. ا یلیخ دلم

 اومد تو آشپزخونه و گفت: مامانش

 نکن. تیاذ اسی یگیم یدار یچ-

 بخورم. وهیجان من خوردم االن دوست دارم م نیاسینه -

 راحت خانم؟ المیخ-

 راحته راحت-

 بوس رو گونه اش زدمو ؛ هی وبعد

 زمیبرو غذاتو بخور عز-

 

 چشم خانم-

 وایبگو ه ایدرضمن به من نگو خانم،بگو خاله -

 زد. یبرق زدو لبخند چشماش

 یچه اسم قشنگ وایخاله ه-
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 بخور. ،غذاتویفسقل زیکم مزه بر-

 رفتم باال و شماره حسامو گرفتم. اسیحرف زدن با  کمیاز  بعد

ب که چقدر خو کردمیفکر م نیآروم تر شده بود و به ا کمیاعصابم دوش گرفتم.  هیبود. رفتم حموم و  دهینرس فعال

مراقبت کنم و اجرش واسه مامان و بابا باشه. اِن  ی. قصد داشتم ازشون به خوبنجایو مادرش اومدن ا اسیشد که 

 خودم زدم. یو خوش بو یخورده از عطر دوست داشتن هیو  دمیشاءاهلل که خدا قبول کنه. لباسامو پوش

 .نییپا رفتم و

 بود. رتریدلگ شهیموقع ها از هم نی. ازدیم یکیبود و ساعت از هفت گذشته بود و هوا به تار عصر

 محو تماشاش شدم. یلحظه ا کرد،چندیم یکهنه اش باز یلیخ نیداشت با ماش ییرایتو پذ اسی

 ؟ کو مامانت ، ، خاله اسی-

 تو آشپزخونه است. ؟مامانمیاومد یاِااا سالم خاله ک-

 .نهیبش ادیبرو بهش بگو ب-

 چشم.-

 بال گل پسر. یب-

 کتاب برداشتم. هیو  ییرایرفتم سمت کتابخونه داخل پذ منم

 .نییسر پا ستاده،بایاومد؛سر پا ا سویلحظه بعد گ چند

 بله خانم-

 نیلطفا بش-

 مبل نشست. نیتر کیرو نزد بعد

 یبا هر کدومشون ب یداشت یاگه که مشکل دمیم حیباهاتون صحبت کنم. اول من توض نجایخب خواستم درمورد ا-

 پرده بگو.
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 نگفت و من ادامه دادم؛ یزیچ

امروز  که مییما سه نفر،اون آقا میمونیبمونه. پس م کایداداشم آمر کسالی ادیو به احتمال ز کنمیم یمن تنها زندگ-

که  ییکارا مونهیم م،فقطیندار یادینداره. کار ز یبود. پس هر وقت اومد،ورودش مشکل کمیکوچ ییاومده بود،دا

 خوامیبرام مهمه، مخصوصا گلخونه ته باغ. من نم یلیباشم،باغ خ کاریب یوقت کنمیمن هم کمکت م ،کهیدونیخودت م

 هید،ینکن تیرو اذ نیاسی. می. من دوست دارم مثه دوست باشدیبرخورد کن یمی. صمدیانقدر شما کنار من معذب باش

 ... هستش. یخواست بره. حقوق شما ماه ییهر جا نیمحدود باشه. بذار ادیز دیبچه چهار پنج ساله نبا

 ادهیز یلیکه خ نیخانم ا-

 نباشه. ی. درضمن درمورد حقوقت هم اصال بحثوایمن بگو ه ،بهیحرف زد یبازم رسم-

 ممنون-

 کنمیخواهش م-

 ازتون داشته باشم. یخواهش هی شهیم-

 آره حتما-

. کنمیکار م نجایکس نفهمه که من ا چیه شهیفوت شد. اگه م شیم چهار سال پرو ندارم،شوهرم ه یکس چیمن ه-

 .رنیگیمو ازم م نجام،بچهیبدونه من ا یخواهشو دارم. اگه کس هی نیفقط ا

 ود.ب نییو سرش پا دیلرزیگره خوردش م ی. دستایدلش پر بود از زمونه لعنت یلیرنگ بغض گرفت. انگار خ صداش

 لرزونشو گرفتم. یشکستنشو نداشتم،رفتم کنارش نشستمو دستا طاقت

 .یآروم ش سو،بذاریشده؟باهام حرف بزن گ یچرا مگه چ-

 بچه ام ازم دور شه. یوقت نذار چیو ه یبگم؟! از کجاش بگم که درکم کن یبگم و چطور یاز چ یییه-

 بگو. دمیراحت باش گلم،من همه حرفاتو گوش م-
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داشت. اما بخاطر زن عموم و  یمرفع یکه زندگ کردمیم یعموم زندگ شیداداشم تو تصادف،پ بعد مرگ پدر و مادر و-

مرگ  بعد شویکه سرپرست یاون خونه. برادرزاده ا یکلفتو داشتم تا برادر زاده آقا هینقش  شتریحسادتش به من،ب

باعث  شتریب نیم و اهم خواستگار داشت عمومتو خونه  یمدت گذشت و من حت هیپدرش به عموش دادن. خالصه 

 حسادت زن عموم و تنها دختر عموم شد.

. خالصه پسرعموم عاشقم شده گفتیهمه خوستگارا م شیمن پ یو از بد زدیرو به هم م یهر بار زن عموم همه چ اما

خوشحال بود. اما  یلیبه باباش گفت. عموم هم خ نیرفته منم عاشقش شدم و ام م،رفتهیبود. از چند و چونش بگذر

ق من عاش شتریو ب نشستیجواب نم یب نیکارش ام هر دا،بایبه پا کرد که اون سرش ناپ یشیزن عموم ربابه،چنان آت

 نیبود. ام رینظ یب نیخوب و عاشقانه من کنار ام یلیخ ی. زندگمیازدواج کرد طیشرا نیما با هم می. بگذرشدیم

 فوت کرد نمینازن ی؛ عمومن کم نذاشت. چند سال که گذشت یبرا یچیه

ادامه  مونیبه پسرش نرسه. ما اصال واسمون مهم نبود و باز به زندگ یسهم ارث چیکرده بود که ه یزن عموم کار و

 .نیاسیشد با وجود  باتریز  حد یعاشقونمون ب یایاومد. دن ایبه دن نیاسیمن حامله شدم و؛ نکهی. تا امیدادیم

 ارم،یدرد ن سرتو

 تایاز مامور یکیبرنگشت. تو  گهیبار که رفت؛د هی. رفتیم تیمامور شهیتو بخش مبارزه با مواد مخدر بود. هم نیام

 انقدر زود و آسون نگذشت. زیهمه چ گم،یم ینطوریشده بود. حاال که دارم ا دیشه

ت و پر پر شد. به . عشقم رفدمینخواب هیگر یشب ب هی نیبشنوه و آزرده خاطر شه. بعد از ام نیاسیندارم  دوست

رو چشمم نگه داشتم. چهار  ادگارشوی ن،تنهایبود خراب شد. من بعد ام یهر کس یکه آرزو میزندگ یسادگ نیهم

 که هر سالش ده سال واسم گذشت یسال

 شه. ریحد افتاده و پ نیساله تا ا31زن  هیباعث شد  و

 !یقانون ریاز راه غ ی. حترهیرو ازم بگ نیاسی خواستیم  نیدنبالمون بود. بعد مرگ ام شهیعموم هم زن

 .رنیدوممو ازم بگ نِی. امرنیپسرمو ازم بگ ترسمیکه م نهیهم واسه

 هیپشتشو نوازش کردم. گر یرو بغل گرفتم و به آروم سوی. گختیریصورت غم زده اش م یرو سویامون گ یب یاشکا

 .یستینامرد ن یایدن نیتنها زخم خورده ا ،تویش سوآرومیکن گ

 دستش دادم. ختمویر زیم یآب از تنگ رو وانیل هیرو از خودم جدا کردم و  سویکه گذشت،گ کمی
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 راحت باشه؛ التیخ یینجایجان تا ا سویگ-

 انیروز پا هیرو سخت نکن گلم همه ما هم  یهم خونه خودت بدون،زندگ نجارویمتاسفم؛ا یلیمرگ شوهرت،خ بابت

 نیاسی. تینعمت زندگ نیا ن،بخاطرینازن نیاسی. بخاطر میکن ینحو زندگ نیپس بهتره که به بهتر مونیبه زندگ میدیم

 !ست؟ین تیواسه ادامه زندگ یکم دیام

 هم هواتونو داره. نیآقا ام مطمئنم

 رو بچشه. رو من هم مثه خواهرت حساب کن. یمزه خوش نتیاسیبساز. بخند که  کتویکوچ نیتو ام سویگ

 سرشو برداشت و لبخند به لب و با چشمان پر از اشک به من نگاه کرد. سویگ

 .نجامیراحت که ا الشیهم خ نیخدا شمارو واسه من فرستاد. مطمئنم االن ام کنمیفکر م واجانیه-

*** 

... 

کارمندا خسته بودم و دمار از روزگارم در اومد،از بس امروز با  یلیاومدمو رفتم سمت خونه امروز خ رونیشرکت ب از

 حرف زدم.

 شدم. ادهیپ اطیبردم داخل ح نویماش

 گذشتممو وارد خونه شدم. اطیاز ح کردیدرد م یلیخ سرم

 بود. رفتم سمت آشپزخونه؛ دهیچیغذاتو خونه پ یروشن بود. بو ونینبود. تلوز اسیاز  یهر روز خبر برعکس

 سالم-

 ها یکرد رید یلیخ ؟یاومد یجان،ک وایسالم ه-

 .ااایجان امروز با غذا ترکوند سویکار داشتم. گ یآره بابا کل-

 زد و گفت: یلبخند سویگ

 فمهیوظ-
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 کو خوابه؟! اسی یراست-

 ولش کن. یچیاما؛ه اس،نهی-

 انداختمو؛ سویبه گ ینگاه ینگران با

 شده،االن کجاست؟ شیزیچ-

 که بچه مو ببره پارک. ادیدتر بقول داده بود فردا زو شبیبابا حول نکن،چته تو؟بچه ام از خاله اش ناراحته. د یا-

 منتظرموند. یلیرفته بود. خاک تو سرم خ ادمیبخدا پاک  یوا-

 از صبح ساعت ده آماده شده. وونهیپسره د-

 خراب. سویخراب کردم گ-

 رون؛یآشپزخونه رفتم ب از

 .یغذاتو بخور،خسته ا نیبش ایکجا ب-

 

 کنهیقهر م یوقت دونستمیم یداره،حت یچطور اخالق دونستمیدستم اومده بود و م اسیرفتار  بایماه تقر هی نیا تو

 .رهیکجاها م

 وسط خونه،حتما رفته تو اتاقشون. یپله ها ریجارو گشتم نبود. پشت مبال،ز چند

به در  ی. تقه ایخصوص یبدونه در زدن،نره جاها رهیگیم ادی. بچه از ما زدمیدر م دیباز بود. با میدر؛ن کینزد رفتم

 گه؛یبود. چند تا د دهیفا یزدم،ب

 داخل ایب-

 !هیجونم چه عصب یا

 نکردم. داشینگاه کردم پ یداخل اتاق و هرچ رفتم
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 گفتم: یمشکوک باحالت

 ؟ییکجا اس؛توی-

 من با تو قهرم،االنم رفتم به درک.-

 دادم که رفته پشت تخت. صیصداش تشخ از

 . زانوهاشو تو بغلش جم کرده بود.ک؛بله،خودشهینزد رفتم

 آخه فرشته درک چرا؟؟؟-

 چند بار بگم،فرشته اسم دخترونست رو من نذار.-

 باشه شازده خوبه؟-

 ادمیرفته بود که قول دادم. االنم مامانت  ادمی اسیخاله جون  نینگفت و رفتم کنارش چهار زانو نشستم. بب یزیچ

 خسته ام؛ یلیکه خ نیانداخت،با ا

 !؟یمنو نبرد ادتهی یروز اون ؟مثیچرا اومد ،پسیبریمنو نم دونمیم-

 باشه. یکه خسته ام ول نیخواستم بگم با ا-

 حرفم،گل از گلش شکفت؛ نیا با

  ؟؟؟یگیراست م-

 اوهومممم-

 . هورا   هورا   هورااادییییپریم نییو دستاشو دور گردنم حلقه کرد و باال و پا پاشد

 .میبر امیبذار خاله لباساشو عوض کنه،ب-

 .نییباال و لباسامو عوض کردم و اومدم پا رفتم

 دم پله ها منتظرم بود. اسی
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 حله خاله؟-

 سمت در؛ میلحنش خندم گرفت و دستشو گرفتم و با هم رفت از

 خاله  آره حله-

 پارک میما رفت اسیمامان -

 از آشپزخونه؛ رونیبا اخم اومد ب سویگ

 برمت. یخودم م گهیساعت د هی ایها؟! خاله گشنشه،خسته است. ب یآخرش کار خودتو کرد وونهیپسره د-

 و گفت: دیکوب نیکردم که پاشو زم اسیبه  ینگاه

 .یدیم ریبهم گ یادیتو ز رمی. من فقط با خاله مخوامیننننه نم-

 چه طرز حرف زدنه؟! نیا-

رفته  یخانوادگ کیکنیپ هیکه  اری. غذارو هم بمیمنتظر نیما تو ماش سویتورو خدا،اصن گ دیمادرو پسر،بس کن یوا-

 .میباش

 تو پارک با شما دوتا؟!!! کین کی:پاسی

 کنم؟ یباز یپس من ک خوامینم

 !؟یبکن به ما چکار دار تویوا بچه تو برو باز-

 !یآخه زشته دوتاتون تنها،بعد من برم باز-

 رفتم؛یم رونیگرفتم و همون طور که داشتم ب دستشو

 .یون درآوردزب یلیخ گهیبرو بچه،د ایب-

 .امیم گهیربع د هی-و گفت:  دیخند اسیمنو  یبه حرفا سویگ
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وار گذاشتم و خودمم س اسیکنار  لویربع اومد. کمکش کردم و زنب هیبعد  سوی. گرونیب میو رفت مینزد یحرف گهید و

 .میاز خونه راه افتاد 17:30شدم. باالخره 

... 

 جلو چشممون باشه. اسیکه  م،یپهن کرد یباز نیبه زم کینزد راندازویز

 کردن؛یم یاز بچه ها که داشتن فوتبال باز یسر هیسمت  دییدو

 :مواظب خودت باش مامان.سویگ

 که گذشت، کمی

 آورد؛  رونیب لیاز زنب یکیقابلمه کوچ سویگ بعدش

 .وفتهیشما بخور که از دهن ن یغذا نمیا-

 ؟یخودت خورد-

. میساعت قبل تو خورد می. ما خودمون نکردمیواسه تو گرم م یایچهار م دمیفهم یآره بابا اون موقع که اومد- 

 ببخش. یومدین میمنتظرموند یلیخ

 نیکرد یکار خوب-

 نفره. هیمشغول غذا خوردن شدم اونم با قابلمه،البته مخصوص خودم بودا،  منم

 به حرف زدن که؛ میکه گذشت غذامو خوردمو و شروع کرد کمی

 !!!کنهیم یباز ایاون آقاهه داره با فسقلنگاه اون طرفت، وایه ی:واسویگ

 اشاره کرد انداختم که؛ سویکه گ یبه سمت نگاه

 بود. یاش ستودن هیروح واقعا

 .شدینم دهیواضح د افشیبود و ق جوون
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 !!!دیرس یبچه ها تا کمر اون پسر هم نم کردن،قدیم یها داشتن باز بچه

 و همه بچه هام به وجد اومده بودن. کردیم یبامزه باهاشون فوتبال باز یلیخ

 یصحنه قشنگ یلی. خدادیبروز م شویبچه ها خوش حال زد،مثیکه گل م می، پاس بده . عمو ، عمو، پپپاس. وقت عمو

 .ستیوصف ن نه،قابلیریش یلیبچه ها خ یای. غرق شدن تو دنبردنیبود. چقد هم بچه ها از بودنش لذت م

 

 یباز نیاز زم هیهم داشت مث بق اسیو هر کدوم به سمت خانواده هاشون رفتن.  اومدن رونیب نیبچه ها از زم همه

 .ومدیم رونیب

 .شدم سویبه اشک نشسته گ یاز بچه ها گرفتم و متوجه چشما رومو

 شده؟ یزیجان چ سویگ-

 به همون قسمت کردو گفت: ینگاه  حسرت هی با

 !کنهینگاه اون پسره و باباش م یچطور نیوا،ببیپسرمو ه نیبب-

 باز به اون نقطه دوختم. نگاهمو

له با فاص اسیاز پسر بچه ها رو گرفت و با خنده رفتن سمت فروشگاه پارک و  یکیگرفت؛ اون مرد دست  شیآت دلم

و به  دمی. پاشدمو کفشامو پوشرمیبم یو پشت سرشون راه افتاده بود. اله کردیداشت اونارو نگاه م یچند متر

 ،صداش زدم؛ بلند یسمتش رفتم،با قدما

 نیاسی-

 .دمیسمتمو بهش رس برگشت

 خاله؟ یریکجا م-

   جا خاله چیه-

 خاله. ایکرد و دستمو گرفت،ب یرو ط نمونیبعد فاصله کم ب و
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 گفتم: دمویکش دستشو

 ...یخوراک میعجله،بر نیکجااااا با ا-

 گفت آخ جون یبا خوش حال-

 خم شدمو گفتم: اسیحس نکنه. روبه  هیرو نسبت به بق یاس،کمبودیداخل فروشگاه. دوست داشتم  میرفت

 بردار. یدوست دار یشازده،هرچ-

 !شه؟یپولمون تموم نم م؟؟؟یخاله پول دار ینی-

 گفتم: دمویکش دماغشو

 .یخوری. مگه تو چقد مشهیورووجککککک؛نه تموم نم-

 و پفک. پسیخوام،چیم یمن بستن-

بودن و  یکه شکالت ییها یسمت بستن می. بعد رفتمیو شروع کرد میرداز حله هوله پر ک کیپالست نیاسیبا  میرفت-

 .میدوتا بزرگش رو گرفت

 از فروشگاه رو چمنا که خلوت بود. رونیکردن و ادا در آوردن. البته ب یشروع کردم به خوردن و با هم باز اسی با

 زودتر بخوره برنده،قبول؟ یخوش مزه است هرک یلیخاله خ-

 عجله نکن. اسی-

 .کردمیبدتر بودم. باهاش رقابت م نیاسی. واقعا من از ایبه خوردن بستن میو شروع کرد گهید ایخاله ب-

 

امانم منم با م خوره،کاشیم یداره با بچه بستن یچطور نی. مامانشو ببیضد حال یلیتو خ یینارو،دایا نین،ببیبب-

 اومده بودم.
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 رو صورتم؛ یشده بود واسه جمع کردن اوضاع و پاک کردن اون بستن رید گهید

 واست بد... یضیتو مر ییدا-

 .یلیآشنا بود،خ یلیصدا خ نیمن قطع شد. ا دنیانگار حرفش با د و

از داشت ب یمتعجب و چشما یبود و با حالت سادهیآراد بود که روبروم وا ،نه،ییییکه باال گرفتم؛ ننننننه،لعنت سرمو

 .دیخنده،نه تنها اون بلکه پسر بچه هم با خنده آراد شروع کرد به خند ریزد ز ییهوی. که کردیم منگاه

 خاله صورتتو ی:وااااااسی

. اَه ارمیکردم که دستمال در ب بامی. دست تو جدیشده بود،ولو شد و خند یبا اون صورتش که کامال بستن نمیاسی و

 .دمیجلوم قرار گرفت. از دستش قاپ یگندت بزنن،نبووود. دستمال

 جا خوردم. دیخانم واقعا ببخش وایه گه،ی:بچه ها بسه دآراد

 پسرتو بردارو برو آقا. ،بعدشمینه و خانم موسو وای:هنیاسی

 چه طرز حرف زدن با آقاست، درست حرف بزن. نیا نیاسیاِاا... -

 گفتم؟! یاِاا... مامان مگه من چ-

 که گفتم: اونقد شوکه شده بودم منم

 مامان!!!-

 : دیپرس یآروم یبا صدا آراد

 !؟یمگه تو مامانش-

 ؟یآره مامانمه مگه تو مفتش-

 من درست صحبت کن. یبا بابا یهو-

 هم مث من رو به پسر بچه گفت: آراد
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 بابا!!!-

 !؟ییدا یگیم یچ ایعرش

 .کردنیرو نگاه م گهیبا اخم هم د نیاسیو  ایعرش

 نرفته ها! ادمی  ،یتو پام و رفت یزد یپسره وقت یه-

 اشکنک داره سرشکستنک داره. یخودت بود. باز ریتقص-

 اون مرده آراد بود. پس

 .میداد شونیو آشت میبا هم بچه هارو آروم کرد هردو

 از پشت سرم اومد؛ سویگ یصدا که

 هزار راه رفت. ن،دلمینجایشما ا وایه-

 نگاه به آراد. هینگاه به من کرد و  هی بعد

 گفت: مردد

 ن؟یسالم،خوب هست-آراد

 :سالم ممنون.سویگ

 کردم؛یم یمعرف دیبود که با یطور هی اوضاع

 هستن دوست داداشم. یدکتر آراد رستم شونیجان ا سویگ-

 جان. نیاسیدوستم هستن، مادر  سویگ شونمیآقا آراد ا-

... 
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ون بودن. نه به ا گهیول کن هم د اسیو  ای. حاال مگه عرشمیکن یخدافظ میگشت و گذار تو پارک، خواست یبعداز کل-

 اول نه به االن!

 

 .ارهیرو به خونه ما ب ایاوقات عرش یقرار شد آراد گاه خالصه

ار سو ایرو بودن و عرش ادهیو آراد تو پ ایکه عرش میاز پارک خارج ش میو خواست میگذاشت نیها رو داخل ماش لهیوس

 بدو بدو اسب من. گفتیقلندوش آراد شده بود و م

 ترمز کردم و ؛ شین هیخاطر سرعت کمم  به

 برسونمتون. ست،یهمراهتون ن نیآقا آراد اگه ماش-

 .کهیراهمون نزد شهینه ممنون زحمت م-

 .هیچقدر تعارف نمیخدا ا یا

 آراد تورو خدا. یی:دااسی

 نییارو پ اینه،عرشیبش نیاسیکنار  ومدیانداخت و بعد همون طور که به سمت در عقب م اسیبا لبخند به  ینگاه آراد

 گرفت،سوار شد.

 گفت؛یبه خونه آراد راست م میدیزود رس یلیخ

 نبود. یخونه شون راه تا

 سمت خونه. می. اونا رفتن خونه شون و ما هم رفتمیکرد یهم خدافظ با

*** 

 شدم. داریب میگوش یبا صدا صبح

 رو برداشتم. ی! دستمو بردم و گوشه؟یوقت صبح ک نیمررررررگ،ا یا

 الو-
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 هووومم-

 وا؟یهمراه ه-

 گرفته؛ یو صداشم اصال آشنا نبود؟! باصدا کردیصدا م وایبود که منو ه یک نیا

 !ن؟یداشت یکار دییبله بفرما-

 امر داشتم-

 .ارمیبجا نم دیببخش-

 اریخب ن-

 بود؟! یچ لشیوقت صبح... دل نیحرص درار  مسخره،رهام بود. اما شماره من... ا نیا

 در آوردن حرصش؛ واسه

 .ارمیو به جا م شناسمیبزرگو م یمن فقط آدما-

 کوچولو. نهییپا یلیییخ تیسقف بزرگ-

 ه؟یخب فووووق تخصص کارت چ-

 .ایب تمفرسیکه م یبدم. درمورد تز،ساعت پنج به آدرس حیتوض شهینم نجایا-

 .امینم-

 .ایخب ن-

 دونه؛ یم ن،خدایاز دست ا ادیمن حرصم در م چقدر

 که چشت دراد. امیم-

 .دمیمنم آدرس نم-

 بچه ها. ام،بخاطریخب م س؟یاِاِ... چرا؟ مگه درمورد تز ن-
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 نه؟ ای دیایخانم. باالخره م دیبکن تونیشیروان پر نیبه حال ا یفکر هیسرم رفت. بهتره  گهیخب د-

 .امیگفتم که م-

از دهنم در اومد بارش کردم و اسمشو به فوق  یقطع کرد،که هرچ یخدافظ یرو ب یحرفم گوش نیاز گفتن ا بعد

 افتاد؛ میکردم. نگاهم به ساعت گوش ویدراکوال س

 .خوابمیم یچ نیع خورمیاعصابو م یقرصا نیا یبود. وقت میو ن ازدهی

 کردم؛ یخودم چنان وحشت دنید نه،بایو رفتم جلو آ پاشدم

 نداشت. یجن دست کم دنیاز د که

وقت  هیکه  رشونیز پسمیو کل بستمیسرم م یموهامو باال نیمتنفر بودم. واسه هم زهیموهام دور گردنم بر نکهیا از

 .نیاین نییپا

 دوش گرفتم که کسل نباشم. هیحموم و  رفتم

 .نییبرداشتم و رفتم پا مویلباسام گوش دنی! بعد از پوشدونه؟یخدا م ستین نیاسیاز  یخبر چطوره

 من. گه،جونیمامان بذار برم د-

 بخوابه. یکه تو تا ساعت سه شب نذاشت شبمی. دواستیپسر امروز روز استراحت ه-

 تو آشپزخونه و گفتم:  رفتم

 خونه. یسالم به اهال-

 سمتم و گفت: دییدو دنمیبا د نیاسی

 حوصله ام سر رفته بود. ،یشد داریخااااله چه خوب ب یواااااا-

 قربونت برم شازده.-

 .واجانیه ریصبحت بخ-
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 بعد از ظهره! گهیخورده د هیصبح کجا بود، یمامان-

 رفت،که باعث خنده من شد. اسیبه  یچشم غره ا سویگ

 من که اصن دوست ندارم. ؟؟؟یدیاد،دیاش م هیخاله آسمون گر-

 .نیو بب ای،بیبود اونم چه ابر یهوا ابر گفتیم راست

 کمکم؟! یایامروز باغ و مرتب کنم، م خوامیآره خاله،م-

 چراکه نه حتما.-

 .کنمیم زیتو استراحت کن خودم تم وایه-

 دهقان فداکار نشو. ایتو هم ب یاگه دوست داشت ؟یکنیم یشوخ یبابا دار یاستراحت چ ایگیم یچ هی سویاِاا... گ-

 .خوردم رو ظهرونه کنم عرض چه که  و صبحونه رو دیو چ زیبا خنده م سویگ

 .نیزم یرو ختهیر یبه جمع کردن برگ درختا میو شروع کرد اطیتو ح میرفت

. ختیریبارون رو صورتم م یاوقات قطره ها یبود. فقط گاه یخبر دینه از بارون شد دیوزیم یبود نه باد یابر هوا

 گوشه. هی گذاشتم و پرشده از برگو،گره زدم اهیس سهیک

 که؛ دادمیسکوت کارمو انجام م تو

 مامان-

 جانم-

 .دمیفهم  شبید نویپول دارن،ا یلیهم از اوناست که خ  ایعرش-

 گلم؟ یدیفهم یچطور-

 .یدارم، کل اتاقم پره از اسباب باز نیعالمه ماش هیمن  گفتیم شبید-

 .رمیگیخب منم واست م-
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 .میپول ندار ادیما ز خوامینه مامان نم-

 

سن فرق داشتن و نداشتنو بفهمه. کاش همه بچه ها بتونن خونواده هاشونو درک کنن. به  نیتو ا یحرفِ بچه ا یلیخ

 یلیگم،خداروشکرخیم کیتبر اسیواسه داشتن  سوی. من به گسازهیم تشونویدرک آدماست که شخص نینظرم ا

 .فهمهیخوب م زارویچ

 سر نشدم.مادر و پ یتو فکر بودم که متوجه ادامه حرفا اونقدر

 

 .دادیرو نشون م میبه ساعت انداختم که ساعت دون یداخل،نگاه میکه گذشت واسه خوردن نهار رفت کمی

تا  نیجفت پوت هی،یزانو عروسک یتا رو یمشک یمانتو هیبرداشتم،با  یمشک نیج هیباال در کمدمو باز کردمو  رفتم

 .یشال مشک هیوسط ساق پا و در آخر 

 که دستم بودو دم در گذاشتم و پا کردم. بعد از نامی. پوتنییبرداشتم و چتر رو هم از تو کمد برداشتم و رفتم پا فمویک

 اومدم. رونیاز خونه ب یخدافظ

 . یلیدوست داشتم خ یلیو بارون بودم. خ یابر یوار عاشق هوا وونهید

 .رمیم یبا تاکس شهیم ریداره د دمیو اگه د زنمیقدم م ییجا هی تا

با  ایکه بعض فتادی. نگاهم به آدما مشدیم سیبارون خ زیبا قطرات ر یکه گه گاه کردمینگاه م نیو به زم رفتمیم راه

نهون پ ینقاب چیافسرده پشت ه یآدما افهیمث خودم تنها بودن. ق گهید یایو بعض گذشتنیخنده و با هم،از کنارم م

 .دهیخودشو نشون م ییجا هیو باالخره  مونهینم

 

 شاپ مورد نظر. یکاف دمیساعت پنج رس راس

 دست تکون داد و رفتم سمتشون. نیشاپ سرمو چرخوندم که شاه یرفتنم به داخل کاف با

 پاشدن جز رهام؛ همه
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   سالم-

 .میشد یجوابمو دادن. مشغول احوال پرس ییو آراد با خوش رو نیشاه

 .دیکمتر حرف بزن گهیخب د-

 !؟یریگیچرا پاچه م یاول راه نیهم ،ازینساز ویرها اومد نی:ببنیشاه

 گفتم: یکنجکاو با

 ؟؟؟یاول راه-

 :اوهومآراد

 با اشاره رهام اومد. گارسن

 .یشکالت ی:بستندیو به من که رس ،قهوه،نسکافهییکدوم؛چا هر

 ؛ینی که کردنیم نگاهم یجور هیتاشون  هرسه

 احمق. هیخوردنت چ یهوا بستن نیا تو

 ادیو المپتو ا میبچه ها بشم،ما که کال نتونست یو کارا و البته زحمتا دهیا الیخینستم بنتو هی:خب بعد از اون قضرهام

 .میفکر بهتر دار هیمن وحسام  م،امایشرکت کن

 میباره. ما تصم هیهر دوسال  ادیالمپ نیو ا کنهیمطرح برگزار م یلیخ یجهان ادیالمپ هیهامبورگ  گهیماه د ازدهی

 .میکارمونو اونجا ارائه بد میگرفت

 !کردم هنگ واقعا  خالصه اش یلیحرفِ خ نیا با

 گفتم: ادمیذوق ز از

 .هیعال ه،واقعایعال یلیکه خ نیا-

 .میدونیخب خودمونم م-رهام
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 .ادیخوشت ن ادیز ه،احتماالیسراغ بق میکن که بر یخوشحال کمی وایه ینزن تو ذوق بچه رهام،آج-

 گرفتم و به اون دوتا که ساکت بودن دوختم. نیرومو از شاه دیترد با

نگاه ترک  نینبودم وگرنه با ا وانیل ی. خداروشکر من جاکردینگاه م وانیدرهمش به لبه ل یکه داشت با اخما رهام

 .خوردمیم

 !ه؟یموضوع چ-

 لبخند به لبش نقش بست و گفت: آراد

 یلیخ یبایکه ما با رق نهیا شمیباشه. بعد ریگ دندون م،کهیرو گسترش بد دهیفکر و ا نیا دیکه با نهیموضوع ا-

و ت یکه دست یباسابقه، پروفسورا و هرکس یدکترا ی. حتستین یبار فقط دانشگاه نی. امیروبرو هست یسخت

 داشت. یخاص تیدودمح کایآمر ادیشرکت کنه. المپ تونهیواسه گفتن،م یداره و حرف یپزشک

در حد فکرو  ینیشرکت کنن، تونستنیدانشگاه بودن م یها یخروج نیکه آخر یی:مثال دانشجوها و کسانیشاه

 ذهن خودمون بودن.

 ییالشون سابقه با ایلیخ دی. قبول دارم شادیدونیم یمنف ازیامت هی نویو ا نیریگیخب شما چرا خودتونو دست کم م-

 به نوبه خودتون. دیدارن اما شمام،نخبه ا

 ست شد.پاشد و چند بار خمو را نیحرفم شاه نیا با

 .دینکن قیتشو-

 .یبابا آبرومونو برد نیو با خنده گرفت و گفت:بش نیدست شاه آراد

 نمیمالقات کنم،ا مارستانیب سییبا ر دیامروز با مارستان،تازهیبرم ب دیمن با دیپاشد و گفت بچه ها ببخش آراد

 . دیمدارکم منم ثبت نام کن

 آراد؛ یاز خدافظ بعد

 مدارک منو ماسه جون. رهام مدارک و جمع کردو گفت:  نمی:حسام مدارکشو واسه من فرستاد،انیشاه

 واسه ارسال مدارک و ثبت نام میفقط امشب وقت دار-
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 .یاریمدارکتو واسه من ب دیبا شمام

 حرص گفتم: با

 .ارمیاون لحظه،که منم ب نیخب چرا نگفت-

 .نیوردیم دیخب خودتون با-

 .دیچکار کن دیخوایمن از کجا بدونم م-

برم تو  خواستمیکمون کرد. از حرصش م نییکنترل شدم،رهام فقط لبشو به پا تیجواب حرف من و عصبان در

 صورتش با کله.

 باحرفش آرومم کرد؛ نیشاه که

 .میاریم میرینداره خونسرد باش،م یمشکل-

روگرفتم و ازش خواستم مدارک و با  سویاز کافه رفتم و شماره گ رونیپاشدم و به ب دیبه ذهنم رس یفکر هی هوی

 بفرسته. کنمیم امیکه براش پ یواسه آدرس سیسرو

 آمادشون کرده بودم. شیآماده بودن واسه دفع پ خداروشکر

 آروم رفتم داخل؛ یلبخند و اعصاب هی. با گشتیم یکل دیبا وگرنه

 شد؟ ی:چنیشاه

 .ارنیاالن م-

 .وووایه گنیم نیرها جون نشد،به ا یکن تیاذ یخواست ف،یپ فیبو دماغ سوخته اومد پ-

 .چارهیخفه شه ب نیشاه که شد باعث  رفت نیکه رهام به شاه یغره ا چشم

 نیتموم شدو ع نیشاه حاتیتوسط رهام هاپو داده شد. توض نیمن و شاه دیدرمورد کار جد حاتیاز توض یسر هی

 فنر پاشد و گفت:

 .کشتمیم الیبرسم،ع ریدعوتم،د الیرهام،جون مادرت منو مرخص کن، امشب خونه مادر ع-
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 اجازه حرف زدن دوباره رو به رهام ندادو رفت. و

 مدارک اونا رو دست رهام دادم. دنیرس با

 کارش درسته. مینگذر حق از که  کاملش یها حیتوض و موندمو رهام من

 جلو دستش و گفت تموم شد. یه هاکه شد خودکارو پرت کرد رو برگ تموم

 .رونیگفتم و از در رفتم ب یلب ریز یپا شدم و خدافظ یحرف نیتر کیمثل خودش رفتار کردم و بدون کوچ منم

 شب شد؟؟؟ یک یوا

 .ستیهمراهم ن نیماش

 .بارهیم یچطور نیو بب بارون

 .رمیم یتاکس با

 سرم گرفتم. یرو باز کردم و باال چترم

 ی،چند متربودم یمنتظر تاکس ابونیکه کنار خ یبود. همون مدل دهیفا ی. بادیب یکه جلو رفتم منتظر بودم تاکس کمی

 .کردنیتوجه هم نم یکدوم حت چیپر مسافر بود و ه ای. اما بازم همه تاکسنییرفتم پا

 جلو پام ترمز کرد. نیماش هی

 وقت هی ینش سیجوجه خ یاله-

 بزن. یدور هیباال خوشگله،با ما هم  ایب

 سوال. ریجوجه خروسا بردن ز نیشعورا فرهنگمونو هم یرو. ب ادهیکج کردم و واستادم تو پ راهمو

از  اتوبوس الاقل،که؛چند تا بوق ممتد ستگاهیرو راه افتادم که برسم به ا ادهیبود تو پ دهیفا یبه اطراف کردمو ب ینگاه

 نکردم. ییو اعتنا دمیشن کینزد
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 بفرما. یباال به ما هم نظر ایب یخانم-

 اعتنا به اونا راهمو ادامه دادم و... یب

   رو ادهیو رفتم تو پارک کنار پ چوندمیدور شدن از اونا راهمو پ واسه

 بودنا. ییخداروشکر عجب کنه ها شیآخ

 .یایتا ن شمینم التیخیخواتم،ب ،خاطریکنیراه گم م یخانم یه-

 خلوت بود. یکرده بود و پارک هم تا حدود کیخودشو بهم نزد یلیخ پسره

 نکنه. یبلکم کار ابونیپارک که تو خ رونیندادمو قدمامو تندتر کردم به سمت ب یجواب

 گرفت؛  فمویکنم دسته ک یکه کار نیاز ا قبل

 .میباهم باش ایمن تنهام ب-

 افتادم و گفتم: هیبه گر گهید

 توروخدا نکن-

 دستمال درآورد. هیکردو  بشیو داد. پسره دست تو ج غیشروع کردن به ج و

 ملوسم. یشیکنه،پیترم م یوحش غتیعشقم،ج نزن غیج-

 یپارک،تو شب بارون نیام مانعش شدم. تو ا گهیدهنم که با دست د کینزد ارهیگرفت و خواست دستمالو ب دستمو

 نبود کمکم کنه. یک چیموقع شب،ه نیا

 خودت کمکم کن. ایخدا

 شد. یمن پسره بدتر جر یمقاومتا با

 که... . ابویدر برابر زور اون  وردمیداشتم کم م گهید
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 :یراو

 

رنگ  ییطال پیو ز دییگذاشت. هوا سرد شده بود. دستاشو به هم سا نیچراغ قرمز ترمز کرد و پاهاشو رو زم پشت

ه به اطراف کرد و متوج یحوصلگ یب یاز رو ی. منتظر سبز شدن چراغ بود. نگاهدیرو باالتر کش شیکت اسپرت مشک

از  یکینور  ریپارک ز یکیستاده بودن،تو تاریهم ا کیکه نزد یبود شد. دختر و پسر کشیکه نزد یدر پارک یزیچ

 پارک. ستادهیا یچراغ ها

 تاسف تکون داد و روشو برگردوند. یاز رو یرولبش نقش بستو سر یپوزخند

 . ناگاه نگاهشو به سمت دخترو پسر برگردوند.دیرسبه گوشش  یمبهم غیج یصدا یلحظه ا یبرا اما

 کنه. کیداشت دستش رو به دهن دختر نزد یو پسر سع کردیفرار از دست پسر رو م یداشت تقال دختر

از کنارش بگذره،فرمون موتور رو کج  الیخ ینبود که ب یموضوع نیتکون داد. ا یبار چند موتور رو باخشم گاز دسته

رو رو بزاره موتو ادهیگرفت موتورش رو همونجا تو پ میکه چند متر جلوتر بود گذشت و تصم یکیپل کوچ یکرد از رو

 شد و با عجله حالت دو رفت سمتشون. ادهیجک زدو پ

 بود. دهیفا یب زد،اما رو پسر از خودش کردن جدا واسه زورشم نیآخر وایه

 افتادو نیجداکرد. دختر هم به زم شناختشیمکه ن یاز پشت کمر اون پسر رو گرفت و با تموم توانش از دختر رهام

 هق هقش بلند شد. یصدا

 از اون یکه حاال به نفس نفس افتاده بود و با فاصله چند متر یتوجه به دختر،رفت سمت پسر یبدونه ذره ا رهام

 بود. سادهیوا

 خانواده؟! یب یکردیم یچه غلط یداشت-

 شد؟! داتیتو از کجا پ یتوروسنن عوض-

 گفت. بشیاز ج ییچاقو دنیکش رونیهمزمان با بحرف رو  نیا
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 شدن. زیدستش به رهام هجوم آورد و با هم گالو یبا چاقو پسر 

 که تو بدنش بود پاشد. یو درد یجون یبا ب وایه

سمت پارک،که فاصله  دییدو شد و ادهیپ نیاون صحنه از ماش دنیمنتظرش بود هم با د نیپسر که تو ماش دوست

که با  یو رفت سمت رهام دیکش رونیضامن دارشو ب یبه اون دو نفر،چاقو دنی. قبل از رسشدیم متر صد اون اش تا

 شده بود. زیدوستش )شهروز( گالو

هجوم اون پسر نشد. چاقو رو عقب برد و با خشم جلو داد،به قصد فرو کردن  یرهام به اون بود و اصال متوجه  پشت

 ت رهام؛به پش

 ه؟؟؟یک یلعنت نیشهروز ا-

 بود. زیاومد چون با شهروز گالو یاز دستش بر نم یمتوجه پسر شد و کار رید رهام

کرد که  یمانع شدن از خوردن چاقو به پشت رهام؛ خودش رو سپر پسر ید،برایهم که او صحنه رو د وایه

د کار،چن نیفرو رفت و پسر از ترس ا وایکارو کرد و چاقو تو بدن ه نیفقط واسه جبران کمکش ا ه؟؟؟یک دونستینم

 عقب رفت. یقدم

 .میشهروز بدبخت شد-

 که متوجه کار دوستش شد، شهروز

 .دنییبه صحنه کردو بعد شروع کردن به دو ینگاه ی. با ناباوردیاز دعوا برداشت و خودشو عقب کش دست

 نیجون دختر که غرق در خون بود مواجه شد. فاصله کم ب یبا جسم ب و همزمان برگشت که اونارو دنبال کنه رهام

 نشست. نیکردو رو زم یخودش و دختر رو ط

 سر دختر گذاشت و روشو برگردوند. ریز دستشو

 وا؛یچهره ه دنید با

 شد و با تعجب گفت: شوکه

 تو !  وووایه-
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 ؟؟؟ ییره ا م تو -

 .ممنون

 . شهیم دتریشد تیزیساکت،حرف نزن،خون ر وایه-

 .دیکش  رو تو بغلش وایه

 ازش رفته بود. یادیرو زخمش گذاشت. خون ز یدست

 .گردمیاالن برم-

 موتور نشوند. یرو وارویه اطیجک زد. با احت یترمز کرد و موتور رو رو وایسمت موتورشو کنار ه دییدو

 وایپاره کرد و دور کمر خودش و ه وارویه فیبود. چنگش زد و خودشم سوار شد. دسته بلند ک نیزم یرو وایه فیک

 .وفتهین وایه یوقت هیمحکم بست،که 

 .ریمحکم دست بگ-

 

 -وایه

. سرم رو به پشت رهام چسبوندم که کردمیدنده هام حس م نیرو ب یدیدور کمر رهام حلقه کردم. درد شد دستامو

 .کردیها عبور م نیماش نیحاال داشت با سرعت از ب

 شد. نیکم صداها مبهم شد وچشمام سنگ کم

 

 -یراو

 کرد؛ یرو عمل دیکه به ذهنش رس یفکر نی. اولرفتیم راژیو  ها نیماش نیسرعتش ب تیبا نها رهام

 .دیکش رونیب بشیاز ج یرو به سخت یآراد زنگ بزنه و گوش به



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
111 

 

 جانم رهام.-

 بردارو خودتو برسون خونه حسام. قیزخم عم میالزمه واسه ترم یهرچ نیآب دستتِ بزار،زم-

 شده؟ یچ-

 روقطع کرد و راهشو ادامه داد. یگوش یبدون معطل رهام

 

رفته  یاونقد نگران و حواس پرت بود که متوجه نشد آراد چطور د،امایآراد رو در خونه حسام د نیماش دیرس یوقت

به   سویلحظه در باز شد. رفت داخل؛آراد و گرو شد و زنگ درو فشار داد. بعد از چند  ادهیداخل! با موتورش وارد پ

ه بغل ب وارویه یمعطل نیشد و بدون کمتر ادهیاط از موتور پیرو باز کرد و با احت فیو رهام دسته ک دنییسمتشون دو

 .دیکش

 که  دنیبه رهام رس سویو گ آراد

 وا؛یحال ه دنیبا د سویگ

 وووایچش شده؟ ه وووای، ه ووایه ن؟یهست یشماااا  ک-

 که االن واقعا وقتشون نبود.  ییسواال دنیداد به پرس حیپشت سر رهام حرکت کردن. آراد سکوت رو ترج و

 ببرش تو اتاقش.-

 .ترسهیمتوجه بشه م نیاسی دیخانم نزار سویگ

 .نیاسیجلوتر رفت سراغ  سویگ

 د.حرکت جر دا هیبا  وارویه یمانتو و نشست تخت تخت گذاشت و خودشم لبه یرو وارویه رهام

 تیوضع نیتو ا وایحال ه دنیبود. اما د یعاد یلیخ رهام خون و زخم واسه دنیمانتو بودو باال زد. د ریکه ز یلباس

 دل خراش بود. یلیخ

 جلو اومد؛ وایزخم ه دنیآورده بود. با د کیپالست هیرو همراه  شیچرم قهوه ا فیاز در وارد شد. ک آراد
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 نباشه. قیخدا کنه عم-

 آورد به سرعت.  رونیرو ب فیداخل ک یها لهیبعد نشست و وس و

. آراد هم به دونستیرو خودش م یاز حد معمول بود. اون مقصر اصل شیب شیسکوت کرده بود و دست پاچگ رهام

 بود. وایبدن ه یکه رو یزخم یکمک رهام اومد و شروع کردن به بررس

 کارشون تموم شد. باالخره

 رفت. سیپاشد و به سمت سرو آراد

آورد و مالفه  رونیب وایه ریجر خورده بودن رو از ز وایکه تو تن ه یهم زخمو پانسمان کرد. مانتو و لباس خون رهام

 .دیکش روش کنار تخت رو

شده بودن.  دهیدر هم کش شهیرهام بدتر از هم یرفت و دست هاشو شست. اخم ها یبهداشت سیهم به سرو رهام

ود که آورده ب یبزرگ کیاتفاق. رهام به داخل اتاق برگشت و آراد به سمت پالست نیا لیدل دنیآراد مردد بود از پرس

. دیکش رونیمالفه ب ریاز ز وارویو دست ه سترفت. لبه تخت نش وایو به سمت ه دیکش رونیرفت. سرم الزم رو ب

کرد.  واید دست هسوزن سرم رو وار یرو در دست گرفت و بعد از زدن چند بار پنبه الکل وایرمق ه یو ب فیدست ظر

 سرم رو کم کرد. دنیچک سرعت و انداخت لنگیسرم داخل ش عیحرکت ما ریبه مس ینگاه

 هی با نفره هیزد. نگاهشو چرخوند سمت رهام که رو مبل  یشو به پا تخت هینشست و تک وایجا کنار تخت ه همون 

 نشسته بود. یخاص ژیپرست

 افتاده؟! یچه اتفاق یبگ یخواینم-

 داد. حیآراد توض یرو برا یحرف رهام که تو فکراش غرق بود به خودش اومد و همه چ نیا با

 سرش اومده بود. یوگرنه معلوم نبود االن چ ی:بازم خداروشکر تو بودآراد

 پا شد؛ آراد

 زدم تا االن. میرو ج یکار فتیش نی،اولیبودم زنگ زد مارستانیب-

 .یممنون که اومد-
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ناراحته،جلو  یلیکه االن خ دونستیو م شناختیرهام. اون خوب رهام رو م کیت نزدرو برداشت و رف فشیک آراد

 وارد کرد؛ یشونه رهام گذاشت و فشار یرو یرفت و دست

 یاتفاق بدتر یو نزاشت ی. در ضمن شما که تارزان شدینداره خودتو بخاطرش سرزنش کن یاتفاق بود. لزوم هی نیا-

 .وفتهیب

 

 واسه حال بدش نبود. ییحرفا دوا نیاونقدر از دست خودش ناراحت بود که ا رهام

 ! رو کمک من حساب کن.یوقت کنم،هریم دی،تاکیالزم شد هر وقت یزیمن برم اگه چ گهیخب د-

 باشه به سالمت.-

 از اتاق خارج شد. یآراد بعد از خدافظ و

 نیچطور چن وایکه ه کردیفکر م نیداد. مدام به ا هیمبل سرشو تک یرفتن آراد،رهام چشماشو بست و به پشت با

 وجود نداره. یدختر چیتو ه یجسارت نیداشت که خودشو سپر اون کرده بود. همچ یجسارت

 .دیچرخ وایکرد. نگاهش به سمت ه نیرو تحس وایدلش کار ه تو

 رهام بود. یدست خون یجا وایصورت ه یرو هنوزم

 شد. ریو به سمت در رفت و از پله ها سراز پاشد

 و رو پاش گذاشته بود. نیاسیکاناپه نشسته و سر  یکه رو دیرو د سویگ

تشتک برداشت و  هیسمت آشپزخونه و  ده،رفتیخواب اسی دیفهم یبه اونا نگاه کرد. وقت کمیجاش موند و  سر

 .وایراه رو برگشت رفت سمت اتاق ه ،بازیدستمال کاغذ

 .کردیداشتن به رفتن رهام نگاه م وایکه با ه یتیمیها و صم بهیغر نیجب از اومدن امتع سویگ

صورتش کنار  یاز رو وارویفر شده ه یرو به آب ولرم زد،موها یوارد اتاق شد و لبه تخت نشست دستمال کاغذ رهام

داشته باشه.  وایت هصور یتر به اجزا قیباعث شد رهام توجه دق فشیزد. برخورد دست رهام با پوست صاف و لط
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صورتش  یشد. اجزا رهیخ وایهمون لحظه به ه ه. به ناگاکردیم زیو صورتش رو تم دیکشیم وایه صورت رو  دستمال

 با تموم وجودش حس کرد. وارویچهره ه ییبایرو ناخواسته از نظر گذروند و ز

 فیکث یدستمال ها هیرو کنار بق سیشدن صورتش دستمال خ زیبود. با تم دهید وارویبود که ه یبار نیاول انگار

که صورتش رو خشک  دیکش وایصورت ه یآورد از بسته و آروم رو رونیرو ب یزیگذاشت و دستمال خشک و تم

شده اش اخم  دیکه تنها حالت د ی. رهامماز جنس رها یبه لب زد. لبخند یلبخند وایکار ه یادآوریکنه. همزمان با 

 که بتونه. یبه خاک سپرده تا وقت نشیتر زیهاشو هم همراه عز یبود. بعد از اون اتفاق،رهام شاد قشیعم یها

 

 -وایه

شک ا سیکه واسم افتاد چشمام خ یاتفاق یادآوری. با رفتیم جیگ یلیچشمامو باز کردم. سرم خ یسوز وحشتناک با

 شد.

 حالت خوبه؟ وایه-

 گرفته رهام بود. یصدا نیا

 چرخوندم سمت صدا، سرمو

درد  گفتمیم ی. چطورکردیچهار زانو رو کاناپه نشسته بودو کتاب به دست تو نور شبخواب داشت نگاهم م رهام

 جواب نگاه منتظرشو دادم؛ یحال یخونه؟؟؟ با ب میاومد ی! چطورنجا؟یا نیخدا اصن ا ایدارم؟! 

 اوهوم-

 نه واقعا درد داشتم. اما

 ؟یخواینم یزیچ-

 نه-

 حتما بگو. یخواست یزیاگه چ دارمیمن ب-

 .میدیجالب باالخره دو کلمه بدون حرص دادن ازش شن چه
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 کردم که خودمو به خواب بزنم و فکر درد و نکنم نشد. یبا خودم کنجار رفتم. هرکار یلیخ

 

 ...ییییباال. آ دمیو کمرمو از رو تخت کش دیچیتو دل پ یدیشد  درد ییهوی

 اومد سمتم و گفت: یبا شتاب و نگران رهام

 ؟؟؟ یشد،درد دار هیوا،چیه هیچ-

 بود. دیشد یلیخ دردم

 دستم گذاشت. یدستش رو رو رهام

 .ارمیاالن مسکن م ستین یزیآروم باش،چ -

 یرهام رو به دست گرفتم سع یبود. انگشتا دهیفا یداشتم آروم شم اما ب یاراده دست رهام رو چنگ زدم و سع یب

 نم؛داشتم دردمو بهش بفهمو

 ییییییآ-

 

 بود. شیآرا زیکه رو م ییکایو رفت سمت پالست دیکش رونیاز دستم ب دستشو

 

 را آماده کرد اومد سمتم. دستمو گرفت؛ آمپول

 مچ کن دستتو.-

 .بایافتاد تقر رونیدستم ب یدستمو مچ کردمو رگا یدرد لعنت نیاز ا ییرها واسه
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آمپولو زده. نگاهمو به دستش کردم که داشت سرنگ رو  دمیکه به دستم وارد شد فهم یبستمو با سوز چشمامو

 .کردیم یخال

بود.  یگرفت که انگشت شصتش رو پنبه الکل یروش گذاشت و دستمو تو دستش طور یو پنبه الکل رونیب دشیکش

 گذاشت و پنبه رو هم بعد چند لحظه برداشت. یپا تخت یسرنگ رو رو

 .یشیاالن بهتر م-

 .رمیکه آروم بگ دادمیم فشار رو رهام خودمو آروم جلوه بدم. دست تونستمیسخت بود نم یلیخ

 .نهیواسه ا م،دردشیاش زد هیبخ ستین یزیوا،چیآروم باش ه-

 دستاش قفل کرد. نیاش دستمو ب گهیدست د با

 .یخانم گهینکن د تیاذ م؟؟؟یآروم باش،داشت-

 اسم رهام رو به زبون آوردم. یسخت به 

 ره..ام-

 جانم-

 آ..ب-

 خورده. هیها،آب! آخه،اشکال نداره فقط -

 یور وانویگردنم گذاشت و ل ری. دستشو زکمیو اومد نزد ختیآب واسم ر وانیل هی یپا تخت یپا شد و از تنگ رو رهام

 لبم گذاشت.

 خورده. هیفقط -

 .دیست،ببخشیاز لبم فاصله دادو گفت واست خوب ن وانویکه خوردم ل کمی

 گذاشت و دوباره کنارم نشست و دستم رو گرف؛ت یرو پاتخت وانویرو بالشت برگردوند ل سرمو

 ؟؟؟یبهتر-
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 .زاشتیآروم شده بودم انگار مسکن داشت اثر خودشو م کمی

 کردن سرم جوابشو دادم. نییباال و پا با

 زد و گفت:  یلبخند

 خب خوبه خداروشکر.-

 

 -یراو

 

 یمونده شو پشت پلک ها یکرد اون درد باق یهم تو اون حالش متوجه لبخند رهام شد. چشماشو بست و سع وایه

 بستش پنهون کنه.

 رو دست رهام کم شد. وایه کم فشار دست کم

 شد و وایه دنیمتوجه خواب رهام

ود چشماش گرم ز یلیلبه تخت گذاشت. خ یرو رو ن،سرشیزم یتو همون حالت نشسته رو ادشیز یاز خستگ اونم

 خواب شد.

 

... 

 -وایه

و  کردیم یباز نشیداشت با ماش نیزم یشدم که رو نیاسیآروم باز کردم. سرم رو آروم چرخوندم. متوجه  چشمامو

 شدنم نشد. داریمتوجه ب

 .دمیشکمم کش یرو ینداشتم خداروشکر ناگاه دست یحالم بهتر بود. چون درد انگار

 افتادم. شبید یتموم اتفاقا ادی. کردم حس باندو یزبر
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 کو ! واقعا اون رهام بود ؟  رهام

 شد سوال؟! رهام نبود، خرزوخان که نبود. نمیا کوفت

 .یدار مارویتیما  یکه هوا یمرس شب،ید یشکرت که نجاتم داد ایخدا

غلط کردم.  دیببخش ی( خداگمیم یقربونت برم؟ آدم قحط بود! )بازم دارم چ یو از کجا رسوند یرهام رو چطور فقط

 یرهام دل خوش دنیاز د ادیانقدم مؤدب نشو که اصن بهت نم گهیدستت درد نکنه. ممنون که رهام اومد )حاال د

 (یداشته باش

ه فاجع هی. رهام بود که اومدو از شدمیم میداشتم تسل گهیکه د یافتادم. اون وقت شبید یکارا ادیکه گفتم  نویا

اغراق کنم،اما حال رهام  خوامیبعدش حرکت من که واقعا اگه جلو نرفته بودم؛ نم( شودینجاتم داد )دراکوال وارد م

 .الیخیاالن ... ب

!!! نههههه! ی. سوار موتور بودم. هااا!!! چطورمیخون یافتادم. دستا نی. رو زمادمهی ییزایچ هی شبیشکر. از د خدارو

عوض  نمیا ویدلبر رهام هم شد د یتو شد وا،حاالی. کوفت هوی. صحنه دلبر در آغوش دستین یکه اونجور شاهللیا

 تشکرته!

 ؟یشد داری:اِاااا... خاله بنیاسی

 برگردوندم سمتش؛  سرمو

 آره گلم.-

 .ی! مامانم گفت سرما خورد؟یدیخاله چقدر خواب-

 خوبه االن. حالت

 خوبم. طونکیآره ش-

 پاشد و رفت دم در اتاق از اونجا داد زد: اسی

 شده. اردیماماننننن،خاله ب-
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 و کمک تاج اطیگذاشتم. با احت نی.  پامو رو زمنییکردم پا زونیرو تخت نشستم و پامو آروم از تخت آو اطیاحت با

 .ستادمیتختم ا

 اومدم خونه؟! یبدونم چطور دیبا

ازش  دیرفت و کجا رفت؟! با یبود. چطور داریصبح ب ی. رهام که... وا رهام که تا دم دماشبیدرد داشتم د چقدر

 داریتاصبح ب شبید یی. اما خداندازهیدستم م یگفتم؟؟؟ از رهام! هه هه. کل ی!!! من چییییتشکر کنم. چچچچچ

 بود.

 گفت: یجلوم سبز شدو بانگران سویکه گ نییاز پله ها رفتم پا  اطیاحت با

 ؟یبهتر-

 آره ممنون.-

 !یمرم کرد!نصف ع؟یبود سر خودت آورد ییچه بال نیخدا بگم چکارت کنه ا وایه-

 چش بود نگران من بود؟! نیرنگ بغض گرفت و رفت سمت آشپزخونه. وا ا صداش

 .زمیعز دیشد؟ ببخش یسو،چیاِااا گ-

 نشستم. دمویرو کش ی. رفتم و صندلرفتیم جیسر پا باشم،سرم گ ادیز تونستمیتو آشپزخونه نم رفتم

 و ازش تشکر کردم دیچ زویم سویگ

 اونم نشست.  و

 نه؟ ایشده  یچ یگیم-

 .گمیچشم چشم االن م-

 دادم. حیتوض سویشد که همه ماجرارو واسه گ ینطوریا و

 وفتاد؟یواست م یاگه نبود چه اتفاق یدونیرهام رو،م نیبده ا رشیخدا خ-

 سوال بپرسم؛ سوینوبت من بود که از گ حاال
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 واسم سواله. یلیخ نجا؟یجان فقط من چطور اومدم ا سویگ-

جواب دادم  یزنگ درو زد. وقت ازدهی یبود اسمش؟! آها آراد. شب ساعت حدودا یکه چهمون پسره  یول دونمینم

 سراغ تورو گرفت.

 .مونهیداخل و گفت منتظر م ومدیتعارف کردم. ن کمی. بعد یستیگفتم ن منم

 و منتظر بمونه. اطیداخل ح ادیخواستم ب ازش

 گذاشت؛ کمی

 کرد و در آخر هم گفت که؛ فیهمه اتفاقارو واسم تعر سویگ

. ازش تشکر کرده سویبره و گ خواستهیکنار موتورش، م اطیح تو دهیرهام رو د ییخواسته بره نانوا یصبح وقت امروز

 رهام هم ازش خواسته که از من مراقبت کنه.

 تر هم شد. بیبود،عج بیعج رهام

زنگ زد به خونه،گفتم که  دمی. آقا امتیبه گوش رهام آقا چند بار از صبح زنگ زدن نیو ا یرستم یآقا ی:راستسویگ

 .یدیو خواب یسرما خورد

 جان. سویممنون گ-

 رو صدا زدم. نیاسیو  رونیآشپزخونه رفتم ب از

 اسی-

 هااااا-

 خاله! بگو بله. هیها چ-

 . رونیب دیاز پشت مبل پر ییهوی

 شد. اسیتو که صدات از اونور اومد خاله. دستمو رو قلبم گذاشتم که باعث خنده  اخدای-

 کارتون گرفتم. مینیبب لمیبا هم ف ایخاله ب-
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 اِاا... باشه.-

 

 باحال بود. میلیکه خ میو نگاه کارتونش کرد میرفت اسی با

 رو آورد دستم داد. میرفت گوش اسیبلند شد.  میگوش یصدا

  یمرس-

 انداختم،ناشناس بود. دکمه اتصالو زدم؛ میبه صفحه روشن شده گوش ینگاه

 الوسالم-

 آرادو همون اول شناختم. صدا

 دییبفرما  سالم-

 نشناختم. یالک مثال

 حالتون چطوره؟منم آراد. نیخانم خوب وایه-

 شرمنده ام. یلیکه بهتون دادم خ مییممنون خوبم. بابت زحمتا-

 خوب نبوده. ادیحالتون ز شبی. رهام گفت که دهیچه حرف نیا دیینفرما-

 بله اما خدارو شکر االن بهترم.-

 .دیاستراحت کن شمیمزاحم نم گهیالحمداهلل،خب د-

 

 بارون بودم سرما خوردم. ریز روزیفحشم داد، فکر کرده د یزدم. کل دیزنگ به ام هیبا آراد، یاز خدافظ بعد

 ندادم. حیواسش توض یزیچ
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 نه ساعت

 داستان ساختم و واسش گفتم. هیفکر کردن  یومد کنارمو ازم خواست واسش داستان بگم. بعد از کلا نیاسی

 .دهیتموم شدن داستان فکر کردم کم کم خواب بعد

 

 آروم بود،سرش رو که رو پام بود نوازش کردم یلیخ چون

 که؛

 ،یگیبگم به مامان نم یزیچ هیخاله -

 نه گلم بگو-

 بچه هاشونو دوست دارن؟! یورن؟چطیخاله باباها چه شکل-

 .خوادیدلش باباشو م رمیبم یاله

بچه هاشونو تنها  چوقتیبچه هاشونو دارن. بچه هاشونو دوس دارن. ه یهوا شهیخاله جان باباها مهربونن. هم-

 .ذارنینم

 منو دوست نداره؟! گهیرفته،د یعنیست،یبابام ن یعنیخاله -

 !ادینم ادمیچکار کردم که تنهام گذاشت؟! به جون مامان  من

 هواتو داره و کنارته. شهی. بابات همستیو ناراحت ن یتو نرفت گلم،از دستتم عصبان یبابا-

 !کنه؟یم میکجاست چرا خودشو ازم قا-

 اسوی من. بغضمو بردم فرو  کنم اما هیگر شیپدر یو ب اسیواسه چهره مظلوم  خواستیبغض کرده بودم دلم م نکهیا با

 .دمیفهمیم

 رو قلبش گذاشتم؛  دستمو
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 .یباهاش حرف بزن یتونیم ی. تو هروقت بخوانجاستیا نتیبابا ام-

 اط؟یتو ح میبر شهیم اسی

 خاله میاوهوم بر-

 تو دستام گرفتم.  اسوی کیکوچ یدستا

 

خودم کشوندم و  کینزد اسویرو سکو و نشستم.  یای. بردمش سمت صندلرونیب میو رفت میهم قدم شد باهم

 .دمیخودم قرارش دادم. هر دو دستشو تو دستم گرفتم. با انگشت شصتم نوازش گونه روشون کش یروبرو

 خاله؛منم مثل تو تنهام و بابامو از دست دادم. نیبب

 و نمزیوقتا باهاش حرف م یلی. خکنمیو نگاه به آسمون م نمیشیم نجایهم شه،یاما هر وقت که دلم واسشون تنگ م-

 با هم. میخندیم

 منِ؟؟؟ یبزرگه بابا میلیخ که نوره پر ستاره اون خاله-

 .کنهی! داره بهت سالم مزنهیچشمک م نیاوهوم،خودشه. بب-

 دستشو باال برد و گفت:  اسی

 سالااام بابا،دوست دارم.-

 .میبخواب میکن بر یدعوام کنه. حاال خدافظ وا،بعدیه دهیبگه چرا هنوز بچه ام نخواب ادیاالنه که مامانت ب اسی

 باشه خاله.-

هم  ا،بانمیس میپارک،بر می،بریکن یباهام فوتبال باز یستین شمیدرسته پ ییرو کرد به آسمون گفت: بابا بعد

 .ریدوست دارم،شب بخ یلیخب من خ م،امایبخواب

 و برد اتاقش بخوابونه. نیاسی سویداخل و گ میرفت

 باال تختم خاموش کردم و چشمامو بستم. دیداشتم. المپ و با کل دنیمطالعه قصد خواب کمیال،بعد رفتم با منم
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 چشمام گرم خواب نشده بود که؛ هنوز

 .زنهیزنگ م کیبود زنگ خورد. حتما حسامه و فکر خواب منو نکرده ساعت  یکه رو پا تخت میگوش

 جواب دادم. مینگاه کردن به صفحه گوش بدون

 !خان  ماسه یواسه آزار من االن زنگ زد دونمیلعنت به مردم آزار،من که م-

 )حسام( انقد ساکت بود! یامشب چرا حس واه

 اگه حرفات تموم شده،بنده هم نطق کنم؟!-

زدما. خندم گرفته بود.  ینه عجب گند یروبروم گرفتم آره خودشه؛فوق دراکوال. وا مویکه رهامه،گوش نیخدا ا ای

 ن االن اخماش تو همه.مطمئنم او

 ؟یمرد وایالو ه-

 و گفتم: دیاز دهنم پر ناخداگاه

 آره فکر کنم!-

 . چون صداش دورگه شد؛دیداشت که احساس کردم رهام خند یچ دونمیحرفم نم نیا

 .گهید دینیالبته شما خانما هم الیواو گهید یزنده بود ی،وقتیواقعا اگه مردت انقدر بلبل زبون-

 زنده؟! ایمرده ام  ینیبب یوقت شب زنگ زد نیا-

 .ستیبه تشکر ن یاجیام بوده،احت فهیوظ کنمینه زنگ زدم بگم؛خواهش م-

  ؛یبا حالت تمسخر گفت و منم در جوابش گفتم: آها خوب شد زنگ زد نویا

 .یتشکر کنم که بخاطر نجات جون من،چاقوخورد شبیبگم؛بابت د یزیچ هیخواستم  یم منم

 گفت: یاریرو سر عقل ب یکی یو بدون تمسخر انگار که بخوا یحالت جد با

 !یریباال خونه اجاره داده تو پس بگ یکه من نجاتت دادم. آخه دختر تو قصد ندار یتشکر کن دیتو با واینه ه-
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 قدم شه بعد من برم. شیپ یکینه خب منتظرم اوال -

 .تو واجب تره ازیچون ن یتو اول بر کنمیم شنهادیپ نیهم واسه

 ها. یالل گمینم یجواب ند-

 که جواب نداد. دیدختر گل مردم،کر بود نشن گهیاِاا... خب بعد م-

رفت به دوستت  ادمیچاقو، یبخور عفونت نکنه جا کهیبس کن. زنگ زدم بگم قرصات که تو پالست ووووایاِاااا... ه-

 بار. کیبگم. هر دوازده ساعت 

 ؟؟؟یکه مثال دکتر یوقت شب خودتو به رخم بکش نیکه ا یاالن زنگ زد-

به خودش بده. البته خودتم  یتکون هیهمه سال،عقلت  نیبعد ا دیتو او مخت،شا زدیم یکی دینه،معلومه،اون پسر با-

 کوچولو. یایسر عقل ب دی،شایبکوب واریحرکت خود جوش سرتو به د هیبا  یتونیم

 .دمیهر هر هر خند-

 .یکه بفهمگفتم  ینگفتم که بخند-

 حرص گفتم خدافظ. با

 گفت: که

 آهااا بزار-

 بازم؟! هیچ-

 رشد مغزت کامل نشده. ی. حواسم نبود،تو هنوز بچه ایبکوب ییالزم نکرده سرتو به جا-

 رو قطع کرد. یخواستم جوابشو بدم که گوش باحرص

 .کنمیخودم ضرر م دمیلجش خواستم قرصو نخورم که د از

 . دمیبازم پاشدم قرصو خوردم و رو تخت دراز کش یسخت به
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 خواب منو با خودش برد. یک دمینفهم

 -روز بعد دو

 

دو روز فقط و  نی. تو امیریبگ شیپ رو یکردم. قرار بود از امشب روال عاد دیخر یشرکت اومدم. سر راه کل از

. کشتیاز کارمندارو م یکیرهام داشت  روزیره،دینم ادمیاصن  ی. چه فاجعه امیو بازم مجوز بود دیفقط،دنبال خر

 .نییپا ختیاداره ر یها شهیزد که ش یچنان داد

و... .  یآدم دنه،توامیچه طرز خند نیچه طرز راه رفتنه،ا نینا؛ایبار من کرد. از جمله ا کهیچند تا ت روزمید تازه

 بود برم براش. کینزد

 آش نای. اما خب خارج از امیایباهاش کنار ب دی. بادنیخندیو آراد که داشتن م نیبه شاه دیکه چطور توپ میبگذر

تخصص...  شون،فوقیباشه. چون ا دیرهام با میچه نخوا میپاته. چه بخوا یپاته نخور یکشک خاله است،بخور

 (نیدادن به ا ریگ یبازم شروع کرد وایخخخخخ. )کوفت ه

عشقشو از دست داد.  دیار داد. اوهوممم بله امو عشق سابقش و نامزد عشقش با هم رفتن آنکارا دنبال قر دیام امروز

 هیآدم شوخ طبع به  هیبرگشت،از  دیام تی. شخصیواقع یواقعا عاشقش بود. عاشق به معن دیام یجا،ول یسر غرور ب

رو که  ی. درکش سخت که واقعا هر روز و هر روز کسدهیم حیترج زیرو به همه چ ییشده و تنها ریکه گوشه گ یآدم

 زدمو منتظر موندم در باز شه. موتویشده باشه. ر گهید یکیکه مال  ینیبب یعاشقش

که دوتا  نیمردان آهن هیشب نیرو به دستم گرفتم. حوصله برگشتنو نداشتم،واسه هم دایداخل و تمام خر رفتم

 کنن؛یم یرو ط یفاصله ا هیدستشون پره با وزنه و 

 خداا انگار مجبورم کردن. ی،وایسمت در ورود رفتم

مؤدب باشهههه ، آاااااخ.  شهیهم شهیحرکتا الزمه؛آدم که نم نیاوقات از ا یه ها رفتم باال،با پا درو باز کردم. بعضپل از

 نداشت،بووووممممم... . یدرو که باز کردم پاشنه کفشم فرود موفق

 که کردم؛ یسقوط با

 درد گرفت. یلیهاااام ... خ هیبخ یپپپپام ... آ ،ییی... آ یآ-
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 ... آخ. سسسسوویگ-و  دمیکش باال نگاهمو

 .ستنیخانم ن سویجونم؟! گ وایشد ه ی:اِوا خاک بر سرم،چعسل

که قرمز شده بود از خنده. آراد که معلوم نبود، اما رهام لبشو به دهن  نیشاه نجا؛یاومدن؟ چه خبره ا یک نایا بله

 گرفته بود منفجر نشه از خنده.

هام سوز  هیبخ یواقعا جا کرد،همیها. من هم پام گز گز م وهیو عسل اومدن سمتم. شروع کردن به جمع کردن م آراد

 .یدیشد

 نشد؟ تیزی:خودت که چآراد

 نه،خودم خوبم.-

 خسته ام. فقط

 اومد کمکشون. نیشاه میها رو جمع کردن. دست آخر وهیم

 !گهید یتره بار رو بار زد دونیکل م ی:رفتنیشاه

 

 .دیخر میبر رترید کمیگرفتم که  شهی. حاال که مهمونم داشتم،سه برابر همخوردمیم ادیز وهیمن م گفتیم تراس

 .میادیخب چکار کنم ماشااهلل ز-

 !زم؟یرو باز کنم،اونام بر هیدر بق که یخوایم ا،اگهیمونده خوراک ،فقطیختیهمه رو ر نیبب-

 !یکن یکار یکمتر غر بزن،بازم تو خواست  نی:شاهعسل

 .آشپزخونه داخل بردن و برداشتن  ها رو وهیها م بچه

بهش کردم  یو نگاه دمیپا شدم. دستمو عقب کش یو با بدبخت ادیرو زخممم گذاشتم که بهش فشاد ن دستمو

 .کردم داغونشون زدم. خووون  نه یکه؛ووووا

 کج کردم برم باال. راهو
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 .نمیب سای:وارهام

 االن چه موقع حرف زدنه. ییا

 باشم. یکردم عاد یسمتش،سع برگشتم

 ؟یداشت یبله کار-

 جاش پا شده بود و اومد سمتم. از

 !نمینه فقط دستت رو بب-

 دست من چکار داره؟! با

 چرا؟؟؟-

 .ارمیتو دستم نداشتم فقط خواستم لجشو در ب یچیکه ه من

 تو دستم ندارم. یچیدم،هینم-

 .کردیدوتا فحش بارم م دادم،یبود. نشونش م یخون یکمینداشتم فقط  یچیه

 توان مقاومت نداشتم. دویکه رو زخمم گذاشته بودم کش فمویک

 !؟یبا خودت کرد یچ نمیخواستم بب یندار یچیه-

 

 داشت. سیبود لباسم، حالت خ یشده،آخه خون به لباسم زده بود و چون مشک یشد که چ متوجه

 کرد؛ باال و نگاهم دیاخموشو اخموتر کرد و چشم از لباس کش نگاه

 ه؟؟؟یچ نیا-

 یچ  یها  ه-

 کنه. تیرعا دیداره با هیکه بخ یکس یروان-
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 .کنمیم زشیتم رمیم ست،االنین یچیه-

 !گمیم شیزیتم ای فیمگه من واسه ک-

 .یدیآخر کار دست خودت م اتیعقل یب نیچقدر واست خطر داره؟؟؟ تو با ا یدونیم ؟؟؟یکنیچکار م یدار یدونیم

 .یخودتو به رخ بکش یخواینشده،تو فقط م یزیچ-

 فوق دکتر و با حرص رومو ازش گرفتم و رفتم باال. یبلد تهیحال یلیتو خ آره

 شده بودن. یکیکه ابروهاش  دیانقدر تو هم کش اخماشو

 !یزد یچه گند نمیبب امیبرو باال لباساتو عوض کن ب-

 آخ گفتم. هیو  سادمیشد و سرجام وا دیسوزشش شد یلیکه جم کردم بزارم رو پله اول،خ پامو

 شد؟؟؟ یاه،چ-

 .کنم گورش به گور دارم بدن خودمه دوس خوره،اصنیچه،آقا حرص م نیا به

 توجه بهش رفتم باال. یب

 .دمیصداشو شن که

 باال. رهیاالن با جون کندن داره م دونمیحد سبک مغزو خود آزار! من که م نیآخه تا ا-

 

 حرفش موافقم. نیبا ا گفتیراست م ییخدا

 !ایزنیدکتر سنت بابا رفته با خودت حرف م-

خورده هم واسه خوردن آورده بودن( تموم  هیبودن و  دهیهارو چ وهیخواست جواب بده که بچه ها کارشون )م رهام

 .رونیشده بود و از آشپزخونه اومدن ب

 .وهیم ایب واجون،زودی:هعسل
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 .امیاالن م زمیباشه عز-

 که بماند. دمیباال و شروع کردم به عوض کردن لباسام. چقدر درد کش رفتم

 پانسمانش کردم و دوباره بستمش. خودم

اه دراکوال بهم نگ نیا شهینم خواد،رومیدلم نم هیمرده شور. خب چ شششششیباال که بهتره! ا ادیکه دراکوال ب نیا از

 !یهرچ ایکنه 

 )واقعا چقدر من بدم(

 تقه در اومد؛ یصدا

 تو. ایب-

 .شودیوارد م دراکوال

 وحشتناکش کرده بود. نک،بدتریهمش،پشت اون ع یتو یاخما

 ؟؟؟یداشت یکار-

 رو هیبخ نمیبب-

 پانسمانش کردم خوب خوبم.-

 یلیعفونت کنه،اوضاع خ ییفردا پس فردا گم،اگهینکن. من صرفا بخاطر خودت دارم م یباز وا،لجیه نیبب ؟یمطمئن-

 .شهیبد م

 خودم مربوطه. بزار بشه به-

 از دهنم در رفت وگفتم: هوی

 خوبم. ینیخوبم، گمیم یداره نشونت بدم،وقت یچه لزوم-
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 ینطوریکه،بخاطر من ا نیکردم خواستم ازت مواظبت کنم. واسه ا یرو ادیاحمق خانم،اشتباه از من بود ز نیبب-

 قصد یو به هر بهانه ا لیدل یب  چند بار هم نیخوردم. ا یچه سوگند رهینم ادمیوقت  چیمن دکترمو ه نکهیو ا یشد

 جواب حرفت بود. نمیبشم. ا کتینداشتم نزد

 بد کن! الیچو از حد بگذرد نادان خ یبه کارت ندارم. خوب یکار وفتهیبرات ب میاگه اتفاق یحت گهید

 .رونیحرف درو باز کرد و رفت ب نیبعد از گفت ا و

 کردم؟! حرف من اونقدر بد بود؟! یکار بد ینی ایخدا

مامانننن رهام. دست خودم نبود ازش  ییییبا حرفاش ... ووووا نییشد و توپش پر بود. االنه که برم پا یعصب یلیخ

 .ترسمیم

بزرگ  یناهارخور زیبود،همه دور هم بودن سر م ینشستم. عجب سکوت هیشدم و رفتم کنار بق ریپله ها سراز از

 دوازده نفرَمون.

 سمتشون؛ رفتم

 پر کن. عیفرمو سر نیا وای:هنیشاه

 کردم،آره فرم مشخصاتم واسه مسابقه بود. یدقت به فرم نگاه با

 !م؟یثبت نام نکرد روزیمگه د-

 .میبعد پر کردنشون ما هم بفرست دیبودن که واسمون فکس شده و با ییفرما نای:آره اما اآراد

 کردم به پر کردن فرم. شروع

 بعد از نکهیا ای! شد؟یم یرهام شد. واقعا اگه اون شب رهام نبود چ یبود که باعث ناراحت یحرف ریرگذهنم همش د اما

 چاقو خوردنمم؛واسم چکار کرد؟!من چقدر نمک نشناسم :)

 .ارمیاز دلش در ب دیبا

 رو هم ببره،بفرسته. نایبره ا خوادیم نیشاه الی. عدیخانم حواستون کجاست؟ زودتر پر کن وایه-
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 .گرفتمیسوال داشتم،که با لحن آروم و مهربون آراد جوابامو م شییجاها هی

 مرتب داخل کاور گذاشت و بعد از اونم که داخل پوشه دکمه دار. یلیهارو برداشت و خ فرم

 کرد. یاونو تا دم در همراه نیو شاه میکرد یبود. با عسل خدافظ دهیفا یموندن عسل ب یبرا اصرارم

 زد و شرو کرد به ماساژ دادن چشماش.رو باال  نکشیع رهام

که خدا  شمیم مونیقهرم،اونقدر از قهر شدنم زود پش یبا کس یم،وقتیآدم نیهمچ هیبراتون بگه من کال  جونم

 نی. بابام ارهیم ادمیرو زود  یکه مقصر طرف مقابلمه؛همه چ ییاون وقتا یمسخره باشه حرفم،حت دی! شادونهیم

 .کردیم نمیتحس شهیخصلتمو دوست داشت و هم

باشه که طرف مقابلم بدونه چقدر ناراحتم  یطوالن امیاوقات دلخور یخودم دوستش نداشتم. دوست داشتم بعض اما

 کرده.

 بود،شروع کرد؛ نیاز در اومد و کنار ما نشست. رهام که انگار منتظر شاه نیشاه

 مهمه؛ یلیخ گمیکه م ییزایچ نین،اینیخب بب-

خودشو  ییو نبوده. از اونجا همکار سین ریتاث یحسام ب دیدونیاما خب،همه م ستیسام ناز همه بگم،درسته ح اول

 .دهیانجام م

 ،حقنیکه گزارش اون روز رو ننوشت نی. در ضمن تا اکنهیم یهم کار مونیکیبا  وایبار ه ،هریطبق همون برنامه قبل-

 موندنمون هم نجایا لیه،دلیجد یلی. کارمون خشمیم مهیاگه او شخص خودم باشم جر ین،حتیکنار گذاشتنشم ندار

 یاب هستن، با جابجا کردنشون هم امکان داره اتفاقیحساس و گرون و کم یبه حد کاف میکه گرفت یلیکه، وسا نهیا

 .کنمیبرم خونه ال شده بل شده رو من قبول نم خوامیخونه باشه. من امشب م نیتو هم دیبا ی. پس همه چوفتهیب

اَااااگه  د،البتهیبخواب دیتونی. از ساعت دو تا هفت صبح منیبر خوادیهر جا دلتون م نیحق دار روز کی یهفته ا

 شده باشه. موشکارتون ت

 ظهر دوساعت. میواسه تا نطور،فقطیهم هم م،شبایساعت و ن کیهم صبح ها  روزانه

 الزم. قاتیواسه تحق میبر دیشهر هست که با یسر هیبارم  هیمدت  چند

 .گمیاگه بود بازم م سین یبحث گهیهم د حاال
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 .میو شروع کرد میپراکنده شد همه

 .کردیو صدام م دییدویم اطیشدم که داشت از تو ح اسی ینگذشته بود که متوجه صدا یساعت کی

 .کننیم یخونه زندگ نیو مامانش هم تو ا اسی دونستیکس نم چی. هکردنیبا تعجب به من نگاه م همه

 هگیهم د اسیو درو باز کردم،که  ی. رفتم جلو در ورودکردیترم نگام م جیکه کال پرت بود و از همه گ نیشاه چارهیب

 .دیرس

 سالم خخخخخاله-

 سالم قشنگ خاله-

 ه؟؟؟یخوشگله مال ک نیخاله اون ماش-

 ؟؟؟یخاله اون موتوره چ یوا

 باحالن. یلیخ

 

 دهنم بردم و گفتم: کیاشاره مو نزد انگشت

 .میمهمون دار سسسیه-

 داخل. میرفت سویبا گ یبود؛بعد سالم و احوال پرس انیداده بودم،در جر حیرو واسش توض هیکه از شب قبل قض سویگ

 بردم. هیرو کنار بق نیاسیو  سویگ

 کرد. یبا همه سالم و احوال پرس سویگ

 هم؛ نیاسی

 رفت و  جلو

 به رهام دست دراز کرد و  رو
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 سالم عمو-

 لبش زد و گفت: یرو ینشد،لبخند دهیکه تا اون لحظه د نیاسی دنیبا د رهام

 ماهت گل پسر. یسالم به رو-

 هم سالم کرد؛ نیبا شاه و

 .یسالم عمو خوش اومد-

 خم شد و گرفتش تو بغلش؛ نیشاه

 عمو. یتو چقد بامزه ا-

 .گنیهمه م نویا-

 .کردینگاه م اسوی یجور خاص هینگاهم که به رهام افتاد، م،امایدیحرفش همه ما خند نیا با

 بچه است به روش بخند دراکوال. نیبگه بدبخت ا ستین یکی

 

 هم رفت تو بغل آراد. و

 اشاره کردو با هم رفتن سمت اتاقشون. نیاسیو به  نیکارتون برس م،بهیشیمزاحم نم نیاز ا شی:خب بسویگ

 

 .میما هم مشغول شد و

 معذب بودم. یلیبنده خ ناینداشت. کنار ا دهیجا فا نیا

 برداشتم و رفتم پشت کاناپه. لویوسا

 گوشه نشسته بود هیکه رفته بود دورتر از ما  رهام
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مبل دونفره گذاشته بود،داشت کارش رو انجام  یرو رو لشینشسته بود و وسا نیرو زم بیغر بیهم که عج نیشاه

 .دادیم

 بله؛

 هم رفت تو اتاقش،باال درس بخوونِ. آراد

 دستت، درمورد قُتْرب ننوشته؟ دم ین برگه هاتو او نی:شاهرهام

 اومد و در آخرم گفت: نیشاه یبرگه ها یصدا

 .مایسرمون روان پزشک دار ریبپرس. خ واینه ننوشته،از ه-

 نگفت. خب هاپو خان با ما قهره. یچیهم ه رهام

... 

 .دیاستراحت رس وقت

 برم سمت آشپزخونه که؛ پاشدم

 عالمت سوال رو بروش. هینوشته شده بود؛قُتْرب و بعد  یآب کیبرد،با ماژ تیدار وا هیپا یتابلو رو

 سوال داشت نوشتم. یکلمه واسم جا هی منم

 شکلک :( گذاشته بود. هیاسمش فقط  ی،روبرویچیهم ه نیشاه

 .یچیهم ه آراد

 .ششی. آخکردمیکار م نیبا شاه دیبا امشب

 با مزه بود. یلی. خکردیکمکش م نمیاسیو  تزاشیم زیم یواسه شام. آراد داشت ظرفارو رو رفتم

 .الشهیباز،صدرصد ع شیبا ن زدیهم رو پله ها داشت با تلفن حرف م نیشاه

 غذاها رو ببر. ایب وای:هسویگ
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 .میاز غذا کرد دیو تمج فیتعر یبود. کل ی. واقعا غذا عالمیهم نشست م،دوریدیرو که چ زیم

 سکوتو شکست و گفت: ییهویکه  کردیهمش با مامانش پچ پچ م نیاسی

 ! خب دوست دارم.؟یگیاِااا چرا نم-

 ؟یخوایم یخاله جان چ-

. نخواستم که روشنش کنم،فقط خواستم برم نمیبب کیمن برم موتور رو از نزد زارهیهمش نم میاومد یاز وقت-

 .نمشیبب

 از همه رهام گفت: قبل

 ؟یمگه موتور دوست دار-

 .شتریب نمیماش ،ازیلیآره خ-

 .یموتور سوار میریغذا م ،بعدیغذاتو بخور یاگه قول بد-

 .یعمو؟! مرس یگیراست م یوووا-

 .میدیبلند خند یهمه با صدا ن،یاسیکار  نیتند تند غذا خورد. با ا و

 نبود چش بود! کرد،معلومیم یداشت با غذاش باز رهام

 م؟یعمو تموم شد حاال بر-

 نبود. اسیاصال حواسش به  رهام

 .میبا هم بر ایخاله جان ب ایب-

 .رونیگرفتم،رفتم ب اسویدست  من

 بچه با تو بودا. نیا ؟یی:رهام معلوم هست کجاآراد

 سمت موتور؛  دییدو اسی اط،کهیتو ح میچون رفت دمیصداشو نشن گهید
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 .دادیبود که به من نم نایس یای. انگار از اون اسباب بازستین دمیکه د ییموتورا هیخاله شب-

 (کردیکار م سویبود که گ یپسر خونه قبل نای)س

 کن. یهست باهاش باز شیواقع هیخب حاال -

 .میروشنش کن میستیبلد ن خب

 ؟یسوار ش یجان دوست دار نیاسی-

 تو حلقم، پتیبله،ت دمیرهام بود که از پشت سرم اومد. برگشتمو د یصدا نیا

 شدم. کنهیمکه تنش  ییکت ها نیزده بود. من عاشق ا ایموتور پیاون ت از

 .یپیعمو چقدر تو خوش ت ییوا-

 .دیبوس اسویمن نازک کرد و خم شدو گونه  یبرا یپشت چشم رهام

 پاشو برداشت و سوار موتور شد. هیگذاشت رو باک موتور و بعد  اسوی

 .خوامیبحالشون منم م خوش

 .کردیلبخند کنترل شده نگاهم م هیداشت با  د؛چونینگاهشون کردم که انگار رهام فهم یطور

 طرف کج کرد :/ هیبه  ،لبخندشویکه نگاهش کردم،واسه رد گم کن دید یوقت

 خدافظ خاله.-

 دست تکون دادم. واسش

 .دمیآراد رو شن یداخل که صدا رفتمیخونه خارج شدن و منم داشتم م از

 چند نفر پول دادم که دنبالش بگردن؟! یدونیست،مین گردمیدنبالش م یهرچ-

 .واسم  کن یکاریخدا  ،تورویدونیکه تو م دونمیحامد من م-
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 تعجب یحرکت واقعا از آراد جا نیبود زد. ا کیکه بهش نزد یبه درخت یقطع کرد و مشت یرو با عصبان یگوش آراد

 داشت.

 !؟یکنیزانو زدو رو به آسمون گفت:پس تو چرا کمکم نم نیزم یرو بعد

 !؟ینیبیتنهام اصن منو م یلیکجا رو اشتباه کردم؟ تو بگو؛بگو کجارو؟ من خ من

 .دیهاش لرز کرد،شونهیم هیانگار داشت گر بعد 

ر پس نیا ایانداختم و رفتم داخل. خدا نیی. سرمو پاشدیحتما ناراحت م دیدیوضع م نیکج کردم. اگه منو تو ا راهمو

 چش شده؟ خودت کمکش کن.

 هم تو آشپزخونه بود. سویو گ دیدیم ونیداشت تلوز نیداخل،شاه رفتم

 

 .رونیبرد ب اسویجان رهام  سویگ-

 خدانگهدارشون. دمیآره د-

 !دمش؟یواسم آشناست،کجا د یلیپسرِ رهام خ نیا وایه

 .هیکس خاص هیاش شب افهی. البد قیکنیاشتباه م-

 .دونمینم-

 از شستن ظرفا که خودمم کمکش کردم. بعد

 م؛ینشست میرفت

 آقا آراد کو؟ نیشاه-

 رفت حموم.-

 .میخوردیم وهیو م میکردیم ونیهم نگاه تلوز دور
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 ربع اومد نشست. هیبعد از  آراد

برداشت،تو دستش گرفته بود و  ینیرو از تو س ییبود و حوله دور گردنش. چا ختهیصورتش ر یرو سشیخ یموها

شده بود. متوجه نگاهم  رهیخ  تو دستش ییچا به. نشست که مختص مهمونا بودن یسلطنت یرفت سمت مبال

 .نمیبیم لمیف هیدارم مث بق کردینشد؛فکر م

 . دادیاوقات سرش رو به چپ و راست تکون م یبود و گاه ظیغل یلیخ اخمش

تم و مو برداش وهیکه در حال غصه خوردنِ. پاشدمو بشقاب م نمیرو بب یفکر کنه،دوست نداشتم کس ادیبزارم ز دینبا

 رفتم سمتش.

 روبروش نشستم. سرشو برداشتو با لبخند نگاهم کرد. رومبل

 باشه. تیعاف-

 .نیسالمت باش-

 آقا آراد؛-

 شبا به گال آب بدم. ترسمیگلخونه؟ من م میبر دیایم

 (ترسمیم ی)حاال مثال الک

 

 حدس بزنم که اصال اعصابشو نداره،اما خب خواهش منو رد نکرد. تونستمیبهم انداخت،م ینگاه

 .میباشه بر-

 .گردمیبرم باال برم ،منیخوریم وهینه تا شما م-

 باال؛ رفتم

 شدم. ریپله ها سراز دم،ازیپوش زهییپا وریپول هی 

 افتاد. ادمی یزیچ هی هویهم از در اومدن.  اسیو  رهام
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 بافت برداشتم. وریپول هیاتاق حسام  رفتم

 با رهام رو به رو شدم. ن،کهییپله ها اومدم پا از

گذرا بهم کرد و از کنارم رد شد رفت  یابروش باال بود،نگاه یتا هیکه  یبود برداشت و با اخم شیکه تو گوش سرشو

ا مامو تشکلک؛که زبونمو در آوردمو دماغمو جمع کردم و چش هیباال. برگشتم سمتش؛اون پشتش به من بود. واسش 

 دیفهم یبرگشت. اول با تعجب نگاهم کرد. وقت ییهویآخر باز کردم،سرمو تکون دادم چپ و راست. از شانس بد من 

 .شییسمتم، با اون اخم دراکوال ادیواسه اون ادا در آوردم،برگشت که ب

 فراررررر کردم. غیج هیبه خودم اومدمو با  یانگار خشک شده بودم تو همون مدل منم

 و رودم با قلبم جابه جا شد. ،دلیزیچ هیبووووم؛خوردم به  ییهوی که نییسرعت رفتم پا همون با

م به لبه سر نکهیمحکم مچ دستمو گرفت و قبل از ا یکیپخش پله ها شدم.  قیبرگشتم عقب که دق یبا حالت بد بعد

سته ب یبرخورد،چشما نیحرکت و از ا نیو گنگ از ا جیگ. بغلش تو دیپله بخوره،دستشو پشت گردنم انداخت و کش

ودم به خ ی. تکوندمیشنیقلبشو به وضوح م یصداشده بودم.  ریبازوهاش اس نیمو باز کردم. سرم تو بغلش بود و ب

 دادم که منو از خودش جدا کرد و دو طرف شونه مو گرفت؛

 ؟؟؟یخوب وایه-

 !رمایبود بم کینزد نکهیحرکت،به ا نیماتم برده بود به ا منم

 با توام! وایه-

 . به خودم اومدم؛زدیآراد بود که اسم منو صدا م نیا

 ها ... آره،آره خوبم.-

 ؟؟؟یدییاصال چرا دو ؟؟؟یدیکش غیحواست کجاست دختر خوب؟ چراج-

دراکوال وسط پله ها  هی ومدمیهم ترسناکه. داشتم م یلینم،خیبیم یزیچ هی نجایا داَََیجد ،منیچی...هیها! ه-

 . دمید

 .ومدیبه آراد افتاد که چشم و ابرو م نگاهم
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 چشم ابرو اومدن واسه وجود ... ؛ نیدفعه قبل ا اخدای

 به آراد انداختم؛ یملتمس نگاه

 اش با من. هیاخمش تو همه،تو بدو بق-

 .گیم  گیبه پشت سر نکردمو،م ینگاه گهیحرف آراد،د نیگفتن ا با

 شت در منتظر موندم که در باز شد.رفتم سمت در و خارج شدم از خونه. پ نوییپا دمییدو

که دستم بودو باز کردم و  یوریو از جلو حرکت کرد. منم پشت سرش حرکت کردم و پول می. خب بررونیاومد ب آراد

 انداختم روشونه هاش.

 از کنارش رد شدم. الیخیواستاد و منم ب کمی اول

 ممنون.-

 برگردوندمو گفتم خواهش. رومو

 .نیساعت وقت دار میرهام گفت همش ن یراست-

 گلها مشاممو پر کرد. یبه گلخونه و درشو باز کردم،بو میدیرس

 رفته بود،برگشتم سمتش و گفتم:  ادمی رهام

 گفت؟؟؟ یچ-

 و گفت: دیخند

 !کنهیشل و پلت م زنهیاعصابه،م یب ؟یلج افتاد نیهمه ما تو با ا نیتوپش پر بود. خب چرا ب یلیبابا،کال خ یچیه-

 بر داشتم؛ یکیستش و خودمم پاشو دادم د آب

 .کنهیم ریو منو تحق یستیخانم ن گهیبه من م شهیوقت باهاش لج نبودم،اون هم چیمن ه-

 .ادیدراکوال بهش م مای. اما خودمونزارهیخب سر به سرت م-
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 سبز شد. ییهوی ینیبینگو،االن م یزیتوروخدا چ یوا-

 زد؛ یحرف من آراد قهقه ا نیا با

 !یبریانگار توام ازش حساب م-

 بله چججججججووورم.-

رفتم جلو،خم شده بود و گلها رو آب  نیباال دادم. آراد هم رفته بود حموم،واسه هم ورمویپول پیبود. ز سرد هوا

 روسرش. دمیکش ورشوی. کاله پولدادیم

 بازم سرما بخوره. دمیترس

 برگردوند: روشو

 ه؟یگل چ نیممنون،اسم ا-

 ایاشور-

 ؟یچ نیا-

 یداوود-

 مشخصه. نیعالقه دار اهیبه گل و گ یلیشما خ-

 باغ،دوست نداشتم بعد از نیگلخونه مال پدرم بود،تمام ا نیوقتشو نداشتم. ا ینیعالقه به پرورش نداشتم.  لیاوا-

 شدم. نکارهیا نیپدرم خشک بشن،واسه هم

 

 ناراحتتون کردم. دیبود. ببخش یواقعا غم بزرگ گمیم تیتسل-

 نه نه اصال.-

 حرف زدن درمورد گلها ونحوه پرورششون؛ کمی بعد
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 به ساعت کردو گفت: ینگاه آراد

 سراغ مون. ومدهیتا دراکوال ن میبر-

 نیا یبود. اما در ال به ال بیداخل. انگار حالش بهتر شده بود. آراد واقعا عج میبامزه گفت. موافقت کردم،رفت یلیخ

 آدم باهاش احساس آرامش داشته باشه. شدیمهربون بودن و آروم بودنش باعث م نیبودنش،مهربون بود و هم بیعج

 و ربع بود. ازدهیرفته بودن واسه خواب، چون ساعت  اسیو  سویگ

 جون قهوه. م،آخیربع وقت داشت هی

 .کردنیبحث م یموضوع هیبچه ها. دور هم داشتن درمورد  شیقهوه درست کردم و برگشتم پ هی رفتم

 

 بپره تو گلوت یبرداشتم،همه تشکر کردن؛ جز رهام! اصن کوفتت شه. اله یکیو واسه خودم  زیشتم رو مرو گذا قهوه

 راحت شم. یخفه بش

 نگذشته بود؛ یا هیثان چند

فس ن یگلوتونو گرفته؟ واقعا وحشتناکه هر چقدر بخوا نیریش زیچ هیسرفه افتاد. )تا حاال  هی یهیبه طرز فج رهام

 نیریش ادیز اولش خواستیم گه،یشده بود. مرض خودش بود د ی. رهام هم همون مدلادینفست در نم یبکش

 کرد. ( ینکنه،شکر پاشو تو قهواش خال

 بودم پاشدم. کتریاز همه بهش نزد من

شد. چند تا  رینداشت. اشک از چشماش سراز دهیاش،فا نهیرو قفسه س زدیمُرد ها! با مشت م نیغلط کردم،ا ایخدا

 بودا. کینزد یبرگشت. آره خداروشکر،وا یبه زندگ ماری. انگار بدیکش قینفس عم هی ییهویزدم به پشتش،

 شدمو گفتم: خم

 ؟؟؟یخوب-

 آره،ممنون.-
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 .دنیخندیم زیر زیداشتن ر نیو شاه آراد

 . چرا خشکتون زده بود؟!دی:درد،رو آب بخندرهام

 خنده گفت: ونیم نیشاه

 ؟ییهویچت شد -

 خفه،که هردوشون ساکت شدن. ینیرفت که  نیچشم غره به شاه هی رهام

 رفتم نشستم و مشغول قهوه شدم. منم

 تابلو،چند تا سرفه کرد؛ یو لباسشو مرتب کردو رفت پا پاشد

 که... . وفتهیاتفاق م یوقت نیها،خب حاال ا انی*آترواسکلروز:سخت شدن شر ؛یکه نوشت یکلمه ا نیوا،ایخب ه-

 شو تو هوا باال و گهیکرده بود و دست د شیشلوار اسپرت مشک بیدستشو تو ج هیشو گفت.  حیخوب توض یلیخ

 مهربون تر بود  یلیخ افشینداشت ق شیته ر ی. وقتدادیو تکون م کردیم نییپا

 !دمیازش فهم یکل یمعن هیکه داد من فقط  حیجون حسام از اون همه توض به

 وا؟ی( هیدیآندرستن )فهم-

 کردم. نییچند بار باال و پا سرمو

 خوبه.-

 بده اون کلمه رو. حیتوام پاشو توض ینی نیو نشست،خب ا اومد

 مطالعه مو زدم باال و نکیو ع پاشدم

 .یزوفرنیکلمه قترب نوشتم اسک یبه رو رو

 کرد؛یرو مو کردم سمت رهام که با تعجب داشت نگاهم م و،بعد

 ؟یگیراست م-
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 آره -

 خب قترب چرا؟-

ها هم  شیوقت پ یلینوع جنون هستش و از خ هی. بهتره بگم شهیمحسوب م دیشد یها یمدل از افسردگ نیخب ا-

 اسمو روش گذاشت. نیداده تو دوران خودش و ا صیرو تشخ یضیمر نیهم ا نایبوده. ابن س

 رو کردم. دونستمیرو که م یزیواسش دادم. هرچ حیتوض یکل

 آخرم گفتم: در

 حله؟-

 اوهوم.-

 کنم :( نمونیو وارد زبون نازنر گانهیکلمه ب ادیبدم م هیچ خب

 ؟؟؟یدر موردش دار یزیچ یا ،مقالهیواقعا ممنون،کتاب هیعال یلیخ-

 هاش. دهیاز برگز ییدوتا یکیآره -

 .میدادیم حیو توض میکردیو باهم بحث م میهم نشسته بود شیپ نیشاه منو

 تموم شد. کارمون

 کنار. میکال کتاب متابو بزار نکهیا ای میبخواب میبر میهردومون جرأت نداشت اما

 .خوندیکه من بهش دادمو م ییگوشه نشسته بود و داشت کتابا هی رهام

 .ستیرهام ول کنمون ن میکه اگه بلند ش م،مایکن یباز ایب وایه گمی:منیشاه

 ؟یباز ،چهیها باز-

-HOH 

 ام. هیمنم پا ولیا-
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 .یو شروع کرد به جدول کش دیکش رونیکاغذا ب ریکاغذ از ز هی نیشاه

شده بود و  داشیرهام از کجا پ دونمیکه نم بود یباز هی. هردو سرمون تومیشده بود ی. غرق بازمیرو شروع کرد یباز

 !...کرد؟یاخم گنده داشت نگاهمون م هی نه،بایو دست به س ستادهیاومده بود که ا یک

 زدم. کیچند ضربه کوچ نیبند اومده بود فقط به دست شاه زبونم

 ببرم تمرکزمو به هم نزن. خوامیولم کن. حاال که م وایاِاا ه-

 و حواسش نبود. دیفهمینم نیشاه ایخدا

 و گفت:  دیبرگه کش یخودکار رو رو هی نیشاه ییهوی

 .ووولیبردممممم،ا  ییییهههه-

 رهام همانا! دنیدوتا دستشو رو هوا برد. باال بردن دست همانا و د و

 به خودش اومدو گفت: هویخشکش زد، نیشاه

 بشن باعث ... . کیرگا به هم نزد ییکرد( مو کی)دستاشو به هم نزد یوا،وقتیه گفتمیداشتم م-

 بخندم،رهام بودش. کردمیهم جرأت نم یخنده دار بود از طرف یلیخ

 آخرم گفت: در

 ؟یدیحاال فهم-

 گفتم کامال. وردمیمنم کم ن-

 کجا بوده که من تا حاال نخوندم . ،مالیکه داد ییها حیتوض نیکه ا دمی:فقط من نفهمرهام

 .ستین ادمیاسم کتاب -

 جلو دستت؟ هیبرگه چ نیاون به کنار،ا-

 .میکردیم یباز میکامال معلوم بود داشت گفتیم راست
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 به برگه اشاره کرد و گفت:  نیشاه

 !؟یگیم نویا ن؟یا-

 .دنییبرگه رو مچاله کرد و گذاشت دهنش و شروع کرد به جو بعد

 گفت: یلبخند گشاد با

 داداش باطله بود. یچیه-

 خنده رینتونستم خودمو کنترل کنم و زدم ز گهیکه د من

 ... . نیرهام که حرصش در اومده بود؛افتاد به جون شاه و

*** 

 روز بعد؛ دو

 

. من و میدیدیرو م گهیکم هم د یلیبودن. خ شگاهیتو آزما ای مارستانیب ایدو روز بچه ها کال نبودن. همه  نیا تو

 .میدیهمو ند گهیدراکوال بعد از اون شب د

 روبرداشتم و زنگ زدم به داداشم؛ کتابا

 الو -

 د؛یچیتو گوشم پ حسام یخوابالو یصدا

 سالم -

 !؟یموقع زنگ زد نیشده ا یزیساعت چنده؟ چ وایه-

 ؟یخواب نمینه بابا فقط خواستم بب-

 !ن؟یهم-
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 !هیکم زیآره خب مگه چ-

 گفت: یلحن ملتمس با

 .دمیمن بزار بخوابم، االن بود که خواب ره،مرگیحسام بم وایه-

 قطع کرد :) رو یگوش و

 .هیکه رفته بود ترک دمیامروز تنها بودم،ام چقدر

 

لم دادم. به من چه  ونیزیتلو یساعت چهار همش پا گه،تاید یچی. هسویهم نبودن. رفتن خونه خاله گ اسیو  سویگ

رو کاناپه  ،همونجاییرایاشتم امروز،کل مبحثشو بلد بودم. رفتم حموم و اومدم تو پذکه د یخب برنامه مطالعه ا

 سرم گذاشتم و خوابم برد. ریدستمو ز

 

 یراو-

 

اسف ت یاز رو یکرد. سر یرو که روبروش بود با دقت بررس یداد و پرونده ا یپرستار ستگاهیا شخونیبه پ هیتک رهام

 .شخونیتکون داد،پرونده رو بست و گذاشت رو پ

 

 ه؟؟؟یدکتر دستورتون چ ی:آقاپرستار

 اتاق من. انیب نیآقا بگ نیبه خانواده ا-

 چشم.-

 به سمت اتاقش رفت. یحرف چیرهام بدون ه و
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ت و رف در رو باز کرد نییبه پا یدر گذاشتو با فشار رهیداشت. دستشو رو دستگ یدیشد یفکر یریخودش درگ با

 نشست. زشیپشت م

 داده بود. هیتک زیدستاش گرفته و به م یال سرشو

 دنینفر بده. اون خودش زخم خورده بود. زخم خورده شن هی یرو درمورد مرگ و زندگ ینداشت خبر بد دوست

 خبر. نیهم

 تقه در اومد؛ یصدا

 .دییبفرما-

 وارد شد. یخاک یپر از اشک و لباس ها یبا چشم ها یدختر

 .امیب نیسالم دکتر شما خواست-

 کرد. اشاره یافتاد. بغض گلوشو فرو برد و با دست به صندل شیلحظه زندگ نیدلخراش تر ادیاون دختر  دنیبا د رهام

 و به سمتش گرفت. ختیدختر ر یآب برا یوانیجاش پاشد و ل از

 ممنون.-

 ن؟یدار ماریبا ب یشما چه نسبت-

 نامزدشم.-

 جا خورد. شکست از درون شعله ور شد. رهام

 ن؟یهست انیبه سرش وارد شده،در جر یدینامزد شما ضربه شد-

 .دیلباسش چک یرو صورتش،رو ی. اشکادییدختر سرشو تکون داد به نشونه تا-

 کنم. دوارتونیام دیبا طیشرا نیکه تو ا کنمیسخته،من درکتون م یلیخ دونمیم-

عمل  نیعمل بشه. ا دیخانم؟! همسر شما با گمیخدا درست م یبه خدا داشته باشه نه بنده ها دیرو آدم با دیام آره

 باالست به احتمال ... . سکشیر یلیخ
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تمام  یرو یخط قرمز ینیدختر، نیا یایته دن ینیجمله  نیگفتن ا دونستیاشک تو چشماش حلقه زد. اون م رهام

 آرزوهاش.

 .دیکن ن،عملشیاریروخدا نه نصادقمه،تو امی:آقا من تموم دندختر

 پا شدو به سمت رهام رفت و کنار پاش زانو زد. دختر

 نیاز دست بره. من همه جارو گشتم،آخر دمیام نیآخر نی. نزارمیکنیمزدتون م م،دستیفروشیهمه دارو ندارمونو م-

 .دینکن دمی. توروخدا ناامنجاستیا دمیام

 .کرد سد دختر رو. اشک هاشو با باال بردن سرش نیحال ا دیفهمیم رهام

 رهام بزنه و خواهش کنه. یدست هاشو خواست به کفش ها دختر

 د؛یپاشو پس کش رهام

 به هزاره. کیعمل احتمال برگشتش  نیکنم،ایخانم خواهش م-

 تالشمو بکنم. نیاما بزار دونمیهست خودم م یباشه هرچ-

 دیبود با دیام نیبخواد،حاال که آخر گهید یکیخودشو واسه  شیال پچهار س یدلش سوخت. نتونست زجرها رهام

 . کردیتالششو م

 برگه عمل رو امضا کرد. ریو ز زشیرفت سمت م پاشدو

 به دختر گفت: رو

 یروز هیکه  نهیعمل هم،بخاطر ا نیکسامو،دوتا از برادرامو از دست دادم. تن دادن به ا نیزتریمن خودم دوتا از عز-

 یره اذ دیگفتم که بدون نوی. افهممیکامال م تونوی. ناراحتکردمیشما بودم و واسه زنده موندن اونا التماس م یمنم جا

 .شهیهم عمل م گهیدوساعت د کنم،تاینم غیدر

 تلخ زد. یاشکاشو پاک کرد و لبخند دویگونه هاش کش یرو یدست دختر
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 ممنون.-

 !اد؟یدختر م نیه عملش ناموفق باشه،چه به روز ادر دلش رخنه کرد ک یتشکر کرد که رهام ترس اونقدر

 

 بعد دوساعت

 

 که داشت وارد اتاق عمل شد. یا زهیو انگ دیباتمام ام رهام

 خودش کمک خواست. یسرش کرد و از خدا یبه باال یشدن به تخت نگاه کیاز نزد قبل

 به آراد که کنار دستش بود کرد. ینگاه

 

 . کارت درسته دکتر :(یتونیتو م دونمیمن م-

 متوجه لبخند آراد از پشت اون ماسک سبز رنگ شد. رهام

سپرد و کارشو شروع  یها رو به فراموش الیسرش روشن شد، تمام فکرو خ یکه باال یاز آراد گرفت و با نور روشو

 کرد.

 

 

 ساعت بعد ده

 

 رو نداشت. یدو نفر کس نیتنها تو سالن نسبتا خلوت همراه مادر صادق نشسته بود. صادق جز ا دختر

 .دیلرزیم وضوح به زانوهاش. بود  به پا شده بیعج یدل دختر واقعا آشوب در
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 اتاق عمل باز شد. در

 صورتشون برداشتن. یو رهام با هم از اتاق خارج شدن و هم زمان ماسک هارو از رو آراد

 به دخترک انداخت،مهر سکوت به دهنش خورده بود. ینگاه آراد

 .نهینداشت،شکستن اون دخترک رو بب دنیند،تاب موندن نداشت. چون چشم دنمو رهام

 

 تاسف تکون بده. یاز رو یسر تونست منتظر فقط و فقط یهم در مقابل اون چشم ها آراد

 اونا باال گرفت. رهام پا تند کرد و دور شد. ونیو ش غیج یصدا

 دلش سوخت به حال اون دختر. واقعا

 باساشو عوض کرد.ل عیداخل اتاقش و سر رفت

 تنهاش نذاشت و به سمت اتاق رهام رفت. نیمدت، بخاطر هم نیرهام رو شناخته بود تو ا آراد

 هیجور مواقع  نیا شهیو وارد اتاق شد، اون نگران بود واسه دوستش،که هم دیکش نییرو پا رهیدر زدن دستگ بدون

 به اطراف کرد که؛  ی. نگاهدادیرو راه نم یک چیو ه ساختیم شیمحکم از خودش و تنها وارید

 بست. یم رهنشویپ یدکمه ها د،داشتیرو د رهان

 اشو به در داد. هیبه آراد،به سمت در اومد. آراد داخل رفتو درو بست و تک ینگاه نیکوچک تر یحت بدون

 .شهیم یعمل چ جهینت میدونستی. ما همه میبس کن رهام،تو که مقصر نبود-

 به چهره آراد کرد. یسرش رو باال گرفت،نگاه رهام

 آراد رو بشنوه گفت: یشگیهم یها الوگیکه د نیاز ا قبل

 .دونمیم-



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
153 

 

 باش. ؟؟؟آرومیریپس کجا م-

 .یرینکن جلومو بگ یتنها باشم. آراد توروخدا سع خوامیقبرستون،م-

 تو که! یمن اومد نیبا ماش ؟یکجا بر یخوایاد،میاالن که بارون م-

از اتاق. لحظه  رونیکار باعت کنار رفتن آراد شد و رفت ب نی. ادیرو کش رهیآراد دستگ یتوجه به حرف ها یب رهام

 آخر به سمتش برگشت گفت:

 براش نکردم. یکار چیعمل اون خانواده رو برگردون،البته سهم من رو چون ه نهیتمام هز-

 آراد دور شد. یهم روشو برگردوند و از جلو چشما بعد

 پله از . روشو از آسمون گرفتودیبار یکرد. بارون به شدت م یو ابر رهیبه آسمون ت یرفت. نگاه رونیب ستانماریب از

 رفت و دل به بارون سپرد. نییپا ها

 

 

 -وایه

 

 ! اَه .دم؟یکجا بود بازم من خواب نجایدرد داشت. ا یلیشدم. گردنم خ داریاز خواب ب لمیزنگ موبا یصدا با

 برداشتم و به شماره نگاه کردم؛ آراد بود. مویگوش دادمیکه گردنمو ماساژ م ینیح در

 الو -

 د؟ییخانم کجا وایالو سالم ه-

 خونه چطور مگه؟؟؟-

 بره. نینزار کنمی. ازتون خواهش مرونیهوا بره ب نیموتورشو برداره و تو ا دیکه رهام اومد،نزار یدر هر صورت-
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 آخه چرا؟؟؟-

 ( .زننی)صدام م کننیم جمیبرم دارن پ دیدم،بایم حیبگم،سر وقت واستون توض تونمیچراشو االن نم-

 ب سالمت.-

 

 یکیاز تار دمیترس کمی. ومدیها م شهیآروم بارون رو ش یو صدا یکیرو قطع کرد. خونه غرق بود در تار یآراد گوش و

 برق رسوندم و المپو روشن کردم. دیکل نیکه بهش عادت داشتم. خودمو به اول یلعنت ییتنها نیو ا

 آوردم.  یروسر هیباال  رفتم

 بلند شد و ب سمتش رفتم. فونیآ یساعت بعد صدا می. ننییپا برگشتم

 .یشده آخ دهیماست؟!!! موش آب کش یدراکوال نیا رمیبم یبارون بود. اله سیخ فون؛رهامیسمت آ رفتم

 .امیباز نکردم،جواب دادم باز کن خرابه بزار ب درو

 و بازش کردم؛ دمی! به در رسهیچه بارون ی. وارونیرو گذاشتم و رفتم ب یگوش

 سالم.-

 بارون شده بود. سیکرده بود و خ بشیتو ج دستاشو

چش بود؟! درو بستم. آخه خبر مرگت آراد  نیبود. ا اطیسالمم رو نداد و رفت سمت موتورش که گوشه ح جواب

کرد. رهام متوجه نشد،  دیرو و اونو کل نی! رفتم سمت در ماشرم؟یدراکوال رو بگ نیجلو ا یتنه چطور هیمن  یگینم

 بود. نییچون سرش پا

در  یکی. خودمو به اون اوردشیو به سمت در م رفتیدستشو رو فرمون موتور گرفته بود و داشت کنارش راه م دو

 ام رو به در دادم. هیکردم و بستمش،تک کینزد

 شده؟ یزیچ-

 به ما کرد. سرشو باال گرفت؛ ینظرآقا، باالخره
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 نه.-

 راحت کنم. التویرون،خیب یبر زارمیمن نم ؟یهست یشکل نیچرا ا-

 د؛یباال پر ابروهاش

 !؟یفهمیبرو کنار اصال حوصله جرو بحثو ندارم م وایه-

 .رونیب یکه بر ستیو صالح ن ستیکه االن حالت اصال خوب ن دونمیم نمی. اما ایندار  وقت حوصله چیه دونم،تویم-

در  بمیاز ج دارویرو به همراه دارن. کل یاتفاق بد هیبارونا  نیا کردمیحس م شهی. همدیباریوحشتناک م یلیخ بارون

 کردم. دیآوردم و درو به سرعت کل

  ؟؟؟یکنیچکار م یدار-

 که گفتم. یهمون کار-

 بودم،به سمتم اومد. دهیکه تا حاال ازش ند یجک زد و با خشم موتورشو

 دویبده من اون کل-

 بغلم گذاشتمو؛  ریز دستامو 

 .یبر یتونیحرکتا م نیو با ا ترسمینکن ازت م دم،فکرینم-

 اونوقت چرا؟-

 .یاریسر خودت م ییبال هی رونیب یریم ،االنمیا ووانهیکله پوک د هیچون تو -

 ه؟؟؟یربطش به تو چ نیاون وقت ا-

 آها؛ ه؟؟؟یها،ربطش چ گهیم راست

 .یاریسر خودت ب ییبال خوامیکه نم نهیربطش ا-

 جلوتر؛ اومد
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 تو چه؟؟؟ دو،بهیبده من او کل-

 نداره. یاصن به تو ربط ؟یکنیو تو همه کارا دخالت م یچرا انقدر فضول تو

 !یاریمردم در ب یسر از زندگ ادیخوشت م یلیخ انگار

 .دمینم-

 بده. االیتو،نزار متوسل به زور شم، یغلط کرد-

 .دمینم یام که بگ گهیهر چند بار د-

 باال برد که بزن تو گوشم؛ دستشو

 ازش گرفتم و رفتم سمت خونه. رومو

 

 نوی. اشدیآروم م دیکالفه و ناراحت بود،با یلیکه بود خ یلحظه دلم شکست،اما خب حالش خوب نبود. هرچ هی

 .کردمیاوضاع رو با بحث هام بدتر م دیدونستم،نبایحداقل من م

گرفتم. دست کرد تو  شیاعتنا بهش راهمو پ ی. بادیکردم رهام داره به سمتم م شدم،حسیاز کنار استخر رد م داشتم

 کنم.  یبود،نتونستم کار ییهوی یلیرو برداشت. حرکتش خ دیکه تنم بودو کل یوریپول بیج

ره که و نزارم ب رمیگ. خواستم دستشو بدمیبه سمتش برم. پا تند کردم و بهش رس تیو خواستم با عصبان برگشتم

 دستمو پس زد.

رو نداشتم چند قدم  یحرکت نیکنار استخر همانا. چون انتظار چن یزدن دستم همانا و سُر خوردن رو سنگ ها پس

هم از آب  شهیشدو افتادم تو استخر پر از آب. من شنا بلد نبودم و هم یپام خال ریعقب رونده شدم،در آخر ز

 .رفتیبود،داشت م دهیفا یزدم ب دابود. هر چقدر رهام رو ص دهیفا یم ب. هرچقدر دست پا زددمیترسیم

 بود،به سرفه افتادم. دهیفا یانگار ب رم،امایخودمو کردم که جلو برم و دست از لبه استخر بگ یسع تمام

 .دمینفهم  یچیه گهیو پاهام کم کم خواب رفت و د دست
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 -یراو

 

 تنش به لرزه افتاد. یلحظه ا رهام

 یپاهاشو سست کرد. خواست برگرده اما درو بسته بود. دلشوره بد یقطع شد. حس وایه یکمک خواستن ها یصدا

 نبود. وایاز ه ییصدا چیتو دلش افتاد،ه

 نه ... نه-

 وارویبه داخل انداخت،خواست مطمئن شه و دست ه یکرد. نگاه زونیپرش خودشو از در آو هیعقب گَرد کرد،با  یکم

 خواست بهش بزنه. که یرو کنه از کلک

 رو صدا زد. وایجلو روش داد زدو ه یصحنه  دنیبا د اما

 وووووایه-

 باال. دیداد و خودشو کش ریدسته در گ یپاش رو رو نوک

 .دیکش یوحشتناک ری. مچ پاش تنییپا دیپر اطیشوکه شده بود که از اون باال بدون احت اونقدر

 گوشه. هیبه استخر در آورد و پرت کرد  دنیسمت استخر،کتشو قبل رس دییتوجه به درد پاش دو یب

 وایه-

 ووووایه

 تو آب؛ دیپر

 باال. دشیانداخت و کش وایدور کمر ه دستشو

 توروخدددااا ووواااییه-

 باال. دیلب استخر گذاشت، خودشم کش یرو به سخت وایه
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 کنارش نشست؛  رفت

 توروخدددااا نفس بکشش. وووایهههه-

 وایه گهید زد،انگاریگرفت؛نه  نه،نم وارویبود. نبض ه دهیفا یزد اما ب یلیبود و رهام چند تا س نیجون رو زم یب وایه

 یا دهیفا چیتکرار کرد. ه یگذاشت؛چندبار وایه نهیروح تو بدنش نبود. دستاشو تو هم قفل کرد و رو قفسه س

 .ومدیم رونیب وایبسته ه بایکبود و تقر یاز کنار لب ها ینداشت،فقط آب بود که گاه

 خداااا ،یبرگرد لعنت وایخدااا نکن با من. ه-

 وایبه سر ه ،سرشویانگار نه انگار. جلو رفت و بعد از چند بار شک قلب وایرو برگردونه اما ه وایه خواستیم رهام

 :کرد زمزمه  لب ریکرد. ز کینزد

 نه وای، ه ایخدا-

 .یتنفس مصنوع گذاشت،شروع کرد به وایه یلباشو رو لبا و

 ی. اشک رهام روکردیشده بودو مکرر و پشت سر هم کارشو تکرار م ووانهیواقعا نبود. رهام مغرور،د وایانگار ه اما؛اما

 .دیگونه هاش لغز

 برگرد. یمن از تو لج باز ترم،لعنت وایه-

 رو تکرار کنه که؛ شیبرد که بازم تنفس مصنوع نییرو پا سرش

 شکرت. ایچشم دوخت. خدا وایبه صورت ه یبه سرفه افتاد. سرشو برداشت و با ناباور وایه

 باال گرفت روبه آسمون و با لبخند از خدا تشکر کرد. سرشو

دست  یرو رو وای. تن کم جون هدیبا دست گرفت و باال کش وارویه یبه خودش اومد. شونه ها وایسرفه مجدد ه با

 .ادیب رونیاش مونده ب هیتو ر یزد که اگه آب یضربه ها آروم وایه پشت هچپش انداخت و با دست راستش ب

 

 چت شده؟ وایچه خبره؟! ه نجای:اآراد
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 سر برگردوند و گفت: رهام

 و روشن کن بدو. نیماش-

 یلعنت-

 برداشت و به سمت در رفت. قدم

 و رفت سمت در. دیبه بغل کش وارویه رهام

 پاش گذاشت. یرو وارویعقب خوابوند و خودش هم نشست. سر ه یصندل یرو وارویه

 . االن وقتش نبود.دیکوبیفرمون م یرو تیها،با عصبان نیماش نیب دیکشیم ییبا سرعت ال آراد

 بود. واینگاهش به ه ینگران با که کرد رهام  به ینگاه نهیآ از

 .دییشد و دندوناشو رو هم سا یاراده عصبان یب

 بر کنترل اعصابش داشت.  یسع قیعم ینفس با

 چش بود؟ وایه-

 افتاد تو استخر.-

 بده؟؟؟ حیبدونم چرا افتاد،توض خوامیافتاد تو استخر،تو بارون که غرق نشده! م دونمیم-

 بدم؟! حیکه بخوام توض یباش وایه هیشما ک-

 نشه. شیزیدعا دعا کن که چ-

 دعا دعا کردم،شما ناراحت نباش.-

 .دیآراد از تعجب باال پر یحرف رهام ابروها نیا با

 بود که رهام هم نگران بود واقعا! جالب
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ود و به ب مارستانیرفت که کنار در ب ی. به سمت تختدنیرس مارستانیپاشو رو پدال گاز فشار داد. به ب شتریب آراد

 تو بغلش گرفته بود. وارویسمت رهام برد که ه

 تخت گذاشتن و... . یرو وارویه

 

 

 -وایه

 

 شفاف شد. دمیکردم اول تار بود،بعد چند بار پلک زدن د باز چشمامو

 !!!کنم؟یچکار م نجایا ژن،ماکس،منیاکس دستگاه

 

مث  ایهم مثل من  وایه یتو آب،فکر کرد ی. دختر مردمو انداختیدلت خواست کرد یاحمق خودخواه،هر چ-

 !ره؟یبگ دهیهمه کارو حرفاتو ناد نیشاه

تو استخر. دِ اگه حسام بدونه که خون به  شیاز االن که انداخت نمی،ایدنشو نگفتچاقو خور لیکه دل شیاز دفعه پ اون

 به داداشش نگفت. یزی. بازم به مرامش که چکنهیپا م

 شدم. وونهیگه،دیاَه آراد بس کن د-

 

 اوه !  اوه

 وگرنه... . رهیدوتا باال بگ نیبزارم بحث ا دینبا

 و شروع کردم به سرفه کردن. دمیکش نییدم پنجره بودن که با دستم ماسک رو پا اونورتر

 کارم هردوشون برگشتن سمتم. نیا با
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 جلوتر از رهام اومد و کنار تختم واستاد و گفت : آراد

 ؟؟؟یخوب-

 آره-

 بعد شروع کردم به سرفه. و

 ماسک رو بزار سر جاش. نیا-

 گذاشت. مینیبعد ماسکو از دستم گرفت وآروم رو ب و

و اخمو که نگاهش به پاش بودو  ریبه ز ،سریپشت آراد بود. با فاصله چند قدم قاینظرم بود. چون دق ریهم ز رهام

 .کشوندیم نیزم یآروم رو

 

 خونه. میریم شه،بعدی:سرمت داره تموم مآراد

 رو انجام بدم صیترخ یکارا رمی:من مرهام

 .رونیبه من رفت ب ینگاه نیبدون کوچک تر و

 نگاهش به در؛منتظر بود که رهام از اتاق خارج بشه. آراد

 رو به من گفت: رونیمطمئن شد که رفته ب یوقت

 .یبود خودتو به کشتن بد کی،نزدینجوریدختر؟! گفتم نزار بره اما نه ا یچکار کرد-

 !مونهیرهام با قربون صدقه و ناز نم یدونیشما که بهتر از من م کردم؟یخب چکار م-

 !یخریکه شمام چقدر نازشو م انمیجر بله در-

 سرزنشش نکن. یمقصر بود ول دونمیبهش نگو،م یزیچ شهیاگه م-

 سرزنشش کنم. ستینه قرار ن-
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 خواستیداره،اما معلوم بود م شینقطه آزار دهنده تو زندگ هی یرهام چش بود؟ آره قبول دارم هر کس دمیفهمیم دیبا

 آروم کنه خودشو.

 گذرا به من کرد و بعد رو به آراد گفت:  یکه رهام اومد داخل و نگاه دیکش رونیرو از دستم ب سرم

 .میایم وامیه ار،منویب نگیرو از پارک نیحله،برو ماش-

 .ووایه وا،زهرمارویباز گفت ه نیکوفت ا یا

گفت که رهام با اخم بهش نگاه کرد و اونم با خنده از اتاق  یزیچ هیبه من کرد و بعد رفت. انگار به رهام  ینگاه آراد

 رفت. رونیب

 ؟؟؟یراه بر یتونیم-

 نگفتم. یزیچ

 د؛یچونه ام گذاشت و سرمو باال کش ریز دستشو

 وایه-

 !ادیاصن بهت نم ؟یقهر

 .ستمیقهر ن رینخ-

 باال گرفتمو،نگاه تو چشماش کردم. سرمو

 .یاز صحنه روزگار محوم کن یدفعه بزن نیا ترسمیفقط م-

 !؟یتو واقعا شنا بلد نبود-

 بلد باشم؟! دیبا-

 نگفت. یزیچ
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 گفت: دویجلو کش موی. دستشو باال برد و روسررونیوزم زده بود ب یباال برد،انگار موها نگاهشو

 تلفناتو بفرس تو. میس نیا-

 نگفتم. یزیچ نینداشتم واسه هم حال

 راه رفتم. اطیاحت ن،بایواسه هم ارمیکردم به رو ن یبه شدت،سع رفتیم جیاز اتاق. سرم گ رونیب میرفت

 حالت خوبه؟ وایه-

 داد؛ هیخودش اومد جلو،منو به خودش تک بعد

 بهتره. ینطوریا

 ! امممم!!!یعطر عجب

 ؛ییجا هی رفت  و من سوار شدم. رهام نیبه ماش میدیرس

 .میبود نیآراد تو ماش  منو

 بهم کرد. ینگاه نهیآ از

 ؟یخوب-

 کجا رفت؟  نیآره ا-

 دور،دور توِ بتازون.  ؛االنیفهمیم-

 بود؟! یچ منظورش

 دستم داد و گفت: کیو ک وهیآبم هیاومد و درِ سمت منو باز کرد.  رهام

 .نهییبخور فشارت پا-

 واقعا حالشو نداشتم. ینیاعتنا بودم، ینخوردم،ب

 .رهیبخور،داره جونت در م نویا شهیخانم،اگه م وایه-
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 شد! میخانم،پس باالخره تسل وایگفت ه اااِ

 دستش گرفتم. از

 ساخت! بهت《خانم》نه انگار-

 .کردیبود خوشم اومد. هنوز داشت نگاهم م خخخخ،معلوم

 .خورمیدِ خب برو سوار شو،منم م-

 به روم زدو درو بست و خودش جلو نشست. یلبخند

 

 انداخت. کهیخود خونه آراد همش به رهام ت تا

 برد. اطیرو داخل ح نیماش

 اون دوتا هم متوجه نگاهم به استخر شدن. د،انگاریشدم،نگاهم به استخر افتاد تنم لرز ادهیپ نیماش از

 و دستمو گرفت برد سمت خونه. شمیاومد پ رهام

 داخل. میبهتره بر-

 مامان بابام بودم. شیکه منم االن پ رفتیچرا رهام نزاشت برم؟! کاش م دونمینم

 مقصرم. دونمی! م؟یبهش فکر نکن شهیم وایه-

 مامان بابامو کرده بود. یخوب عمدا که نبود. دلم هوا یبا رهام نداشتم. کارش که اشتباه بود ول یکار من

 خودم نبود. دست

و گذاشته بود رفتم ت ریتاث روش من شدن خفه انگار سالم،به کمک رهام که هیهم اومده بود. بعد از  نیتو،شاه میرفت

 اتاقم.

 عوض کردم  دم،لباسامویباال که رس به
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 زنگ خورد. میگوش که

 که از خودم سراغ داشتم گفتم؛ یخوب یبا صدا دمیکش قینفس عم هیبود.  حسام

 .یسالم داداش-

 خواهر جان. یسالم،چه شنگول-

 مث تو ازم دوره. یزلزله ا هی یباشم،وقت دمیبا-

 تنگ شده! یخاک تو سرت،منو باش دلم واسه ک-

 بگو. شه،راستشویواسه من تنگ نم لیدل یحسام تو که دلت ب-

 دارم؟! یکار هیواقعا معلوم بود -

 هست؟ یآره،خب حاال چ -

تو عکس ها و نوشته هاشونو هرشب  شهی. اگه مشهیشلوغ م یلی. سر بچه ها خهیاروم نیفردا قراره بر وایه نیبب-

 شون کنم. یواسه من بفرست که جمع بند

 

 من نرم؟! شهیرا؟؟؟ نمچ هیوا اروم-

 دارن. یاونام کارو زندگ ستیکه ن یالک یدونینرم نرمو کوفت،نم-

 باشه بابا .-

 قطع کردم. ویسر به سر گذاشتنش گوش کمی بعد

که  یینم خاک بعد بارون بودم. با تمام وجود،تا جا یعاشق بو شهیکنار پنجره،بارون بند اومده بود. هم رفتم

 .دمیهام کش هیهوا رو تو ر تونستمیم

 اومد امروز به گال آب ندادم! ادمیبه گلخونه افتاد. تازه  نگاهم
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 .رونیرو دوشم انداختم و از اتاق رفتم ب مویبرداشتم،شنل مشک دویکل

ر . دستشیروزه ن هیتنگ شده،همش  اسی. دلم واسه کردنیبه من نبود و داشتن مطالعه م ن،حواسشونییپا رفتم

 رفتم داخل گلخونه؛رو آروم باز کردم.  یورود

 ایسالم گل گل-

 اومدم. ریکه د دی! ببخشن؟یناراحت چرا

 خدا شفات بده[ یلی]تو کال تعط گفتیحسام بود بهم م اگه

 .کردمیم ییاحساس تنها یلیروزا خ نیا

 ابر بهاره. نیگه،عید نهیسرش نباشن هم یکه پدر و مادر باال یآدم

 پاشو برداشتم آب

 لها.شروع کردم به آب دادن گ و

 

 .رونیگلخونه اومدم ب از

برنداشته بودم که بازم به پشت سرم نگاه کردم. نگاهم به استخر افتاد. کم کم راهمو به سمتش کج  یقدم چند

 کردم. زونیکردم،رفتم و نشستم لب استخر و پاهامو ازش آو

 .شدیشدنش م یکه باعث موج فتادیآب م یرو یباال شبنم یهم از درختا یها رو آب شناور بودن و گاه برگ

مدت نتونستم به خودم  نیچرا من روان پزشکم اما بعد از مرگ پدر و مادرم،بعد ا ایچرا من انقدر تنهام؟! خدا ایخدا

 .خوردیکه کوزه گر از کوزه شکسته آب م گنی! راست مام؟یب

. ایدن یجا هی هر کدوممون حسام. چقدر خوش بودم،حاال هیبود و  دیام هی شهینداشتم. هم یدوست چیوقت ه چیه

 .کردیم دیتجد موییتنها شتریب نیهم کم کم، کم توجه شدن. ا انیبعد از مرگ پدرو مادرم،اطراف
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 خش خش از پشت سرم اومد. یصدا

 .کنهیآراد بود،خوب شد که اومد حرفاش آدمو آروم م حتما

 برگردوندم؛ رومو

 کردم، جناب سلب آرامش بود ))رهام(( اشتباه

 

 ازش برگردوندم و به استخر چشم دوختم. رومو

 خورده سرده؟؟؟ هیهوا  یکنیحس نم-

 نگفتم. اومد کنارم مث من نشست. یزیچ

 به صورتم انداخت،اما روشو برگردوند. یپاکشون کردم،انگار متوجه شد. نگاه نهیاشکامو بب نکهیاز ا قبل

 .کردمیبد برخورد م یلیخ دیتو بودم شا یبد کردم، اگه منم جا دونمیم ؟یناراحت یلیاز من خ-

 .کردمیاصال ناراحت نشدم چرا،اما خب حالتو درک م گمینه،نم-

 بهم انداخت و گفت: ینگاه

 ؟یدلسوز ایشعار بود  نیا ؟یکنیدرک م-

 .یکدوم همدرد چیه-

 ؟؟؟یاون وقت چطور-

 هیخودشو آروم کنه، دنبال  ییهرجا تونهینم یوقت خواد،یدلش آرامش م یوقت ست،یآدم حالش خوب ن یخب وقت-

 . تو،تو...گردهیواسه آروم کردن دلش م ییجا هی،یلحظه ا هی،یکس

 ؟یمن چ-

 .الیخیب یچیه-
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 ؟؟؟ی! بگو من چخواد؟یم یبازم دلت آبتن وایه-

 .یخودتو آروم کن ی. دوست داریجنگیباهاش م ی. داردهیتو گذشتت تورو عذاب م یزیچ هی کنمیخب حس م-

 ه رهام دوختم،به استخر زل زده بود با اخم؛ب نگاهمو

 اوقات دارم. یمسکن رو واسه بعض هی. فقط کنهیمنو آروم نم ایدن یجا چیه-

 

 سد غرور پنهون کرده بود خودشو. نیرهام افسرده بود و پشت ا چقدر

 

 و من نزاشتم؟ یبر یخواستیکه امروز م ییهمون جا-

 اوهوم.-

 من امروز جلو آرامشتو گرفتم؟! ینید،یواقعا ببخش-

 گفت:  یبهم کردو با لبخند دندون نما روشو

 برم،معذرت نخواه. خوامینه،االن م-

 بعد پاشدو خودشو تکوند. و

 گفتم:  یجیگ با

 کجا؟!-

 قبرستون.-

 ! برو به درک،قبرستون کمه.دهیجوابمو م یچطور نیحرص درار،بب احمق

 بره. ییرار جاتنش ق یلباسا نیبا ا زدمیحدس م دیبا

 سمت موتورش و سوار شد. رفت
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 به من کرد. یکرد روشن نشد. سرشو باال کرد و نگاه یموتور شد. هرکار سوار

لگد نثار موتور خوشگلش کرد.  هیداد،یداشت فحش م یلب ه ریکه ز یبود. دسته آخر دهیفا یتالش کرد که ب بازم

 دنبال آرامشش. رونیشب بره ب کیبود ساعت  یچه اجبار دونمیحاال نم

 تند کردو انگار حرصش گرفته بود، رفت سمت در و از خونه خارج شد. قدم

 منو بردار؟! نیرفت ها. دلم واسش سوخت،من چرا انقد شوتم! چرا نگفتم ماش یراسک راس

 پاشم برم برسونمش. کاش

 .دارمیرو برنم چیوقت ها سو یبود،بعض چشمینم،سویسمت ماش رفتم

 بردم. رونیب نویو ماش دمیود. زحمت درو خودم کشباال ب موتیر کنترل

 ابون؛یسر خ رفتیداشت م دمیپشت رهامو د از

 و چند تا بوق زدم. کشینزد رفتم

 شد. نیتعجب کرد. اومد سمتم،سوار ماش دنمیو با د برگشت

 ؟یچرا اومد-

 واسه جبران گرفتن آرامش امروزت.-

 آوردم.که سرت  ییجبران کنم،واسه بال دیاونو که من با-

 کجا برم؟؟؟-

 قبرستون.-

 بهش کردم که گفت: یاخم نگاه با

 بگو. یخوایم هی! کراه؟یخو چ-

 آدرس بده که بزارمت همونجا.  قی! دقهیچ هیکرا رینخ-
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 قبرستون. گمیبابا منم م یا-

 .دیهم خند رم؛رهامیبهش کردم،نتونستم جلو خنده مو بگ ی. نگاهدمیبه خودم اومدم و منظورشو فهم تازه

 .هیعاشق پیحتما تر رمیبم ی! خداروشکر که خانوادش سالمن،الهره؟یچرا قبرستون م اما

 وایه-

 هووووم-

 مامان بابات؟ شیپ یریبار م هیچند وقت -

 برم اما نشد. خواستمیامروز م-

 به فرمونم زدو گفت: یدست

 حاال بفرستمت؟ یخوایم-

 رهام! دمیکش غیج

 بلند شد. شدنیکه از کنارمون رد م ییها نیماش بوق

 باعث قهقهه رهام شد. نکارمیا

 چته بابا هواسم بود!-

 قبرستون! یبر هیروح نیبودم با ا دهیند شویمدل نیاخم به جلو زل زدم،واهلل ا با

 ؟؟؟یترسیتو از قبرستون نم-

 ترسه؟؟؟یکه مامان باباش هست م یینه،آدم از جا-

 نگفت. یزیچ

 شدم. ادهیپ نیرو خاموش کردم،از ماش نیو ماش سادمیوا یدر ورود یروبه رو  

 به سمت رهام اومد و گفت: نگهبان
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 سالم پسر،حالت چطوره؟ امروز منتظرت بودم.-

 به رهام کردو گفت: یبه من کرد؛منم شناخت بعد با لبخند نگاه ینگاه بعد

 .دیش ریهم پ یمبارک باشه پسرم به پا-

 به من سنن. نویبگم نه باوووو ا مخواستیداد و من م کشویجواب تبر ییبا خوش رو رهام

 که نگهبان کنارش بود و واسه ما باز کرده بود. یبگم رهام دستمو گرفت و بردم سمت در یزیتا خواستم چ اما

 م؛یکه گذشت و جلوتر رفت کمی

 

 .میکه االن پاسگاه بود میندار ینسبت چیبدونه ما ه نیاگه ا ،بابایکن یزیبود آبرور کینزد-

 .ییترسم،بابایخدا من م یشغاال اومد،ا ی. صدامیدیقبرستون رس کیقسمت تار به

 بکشم،اما با حرفش دلم آروم شد؛ رونیدستمو از دست رهام ب خواستمیم

 فکر کن که االن مامان بابات منتظرتن. نیا ،بهیترسیم دونمیم-

 که پدرو مادرم بودن. یسمت قطعه ا میرفت

 انگار! هیکی رمونیمس-

 امیباهات م ،منیبر شهینم ییخب تو که تنهااما  ست؛ین یکینه،-

 .دمیکش رونیکه هنوز دستم تو دستشه،معذب  دستمو ب دمیبه دستم داد. تازه فهم یبعد فشار آروم و

 .ستادیکه رهام ا میجلوتر رفت کمینگفت.  یزیچ

 جا منتظرتم. نیمامان بابات راحت باش. من ا شیتو برو پ-

 باشه ممنون.-

 کردم. یکه بود رو ط یکم فاصله
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 کسام انداخته بود. نیزتریمن و عز نیب یادیافتاد که فاصله ز یو سرد اهیس ینگاهم به سنگ ها بازم

 اراده زانوهام سست شد. یب بازم

 .شهینشدو نم یوقت برام عاد چیصحنه ه نیا دنید

 به پشت سرم کردم؛  یو دل و قرآن خوندن نگاه ه،دردیگر یکل بعد

 باال برد و تو هوا تکون داد. دستشو

پاشدم. رفتم سمت  یپدر و مادرم زدم و بعد خدافظ یزدمو رومو برگردوندم و بوسه هامو به سنگ قبرها یلبخند

از جنس  ینگاه هیاون نگاه اخمو نبود، گهیرهام، سرمو برداشتم و نگاهم به نگاهش گره خورد. اما نگاه رهام د

 هم گذاشت؛  یآرامش رو یمهربون باشن. چشماشو به معن توننیچشما هم م نیلبش ا یرو ی. با لبخندیمهربون

 خوش گذشت؟ ؟یآروم شد-

 !شناسمش؟یاالن دارم م کنمیچرا فکر م ه؟یشکل نیحرفش بغض تو گلوم نشست. چرا رهام ا نیا با

 .دیاز چشمام چک اشک

 بهش بده گفت: یرنگ شوخ کردیم یکه سع یاشکام شد،با لحن متوجه

 م؟یخوش بگذرون کمی میمام بر یدیانم اجازه مخ وایه-

 کردم. دییسر تا با

 .دیکش قینفس عم هینگاه بهم انداخت و  هی 

 برگردوند به راه افتاد منم پشت سرش رفتم. روشو 

 .میقطعه باالتر بود هی

 .یایمزاحمت شم،مث عصر که نزاشتم ب خوامیبهم بگو،نم میشد کینزد یوقت-

 لبخند نگاهم کرد و گفت: با
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 .ایباشه،فعال ب-

 م؛یکه جلو رفت کمی

 .یسیوا نجایا یتونیم-

 باشه منتظرم-

 .مینداشت یادیکه مورد نظرش بود. فاصله ز یکه برگرده،رفت سمت نیبدون ا و

 گذشته بودکه؛ یربع هی

 وایه-

 .ششیبهش کردم،با دست اشاره کرد که برم پ نگاهمو

 شدم رهام هم کی! نزدره؟یگیآرامش م نجایا یو واسه چ ادیم نجایرهام چرا ا نمیودم که ببکنجکاو ب یلیجلو،خ رفتم

 .ستادیشدنم ا کیبا نزد

 روبروش بود. ینگاهش به سنگ قبرها اما

 دنبال کردم؛ نگاهشو

 با رهام داشتن؟! یچه نسب نایا

 متبسم بود. شونیروبروم نام خانوادگ یتا از سنگ قبرها چهار

 لحظه نگاهمو به سمت رهام برگردوندم؛که متوجه نگاهم شد. هی

 متبسم؛مامانم  یمهر-

 خودم. یمامانم و بابا یمتبسم؛پسر عمو شهاب

 .زدیبابامو پسر عمو صدا م شهیهم مامانم

 دردونه خودم. یمتبسم؛آج تایب
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 متبسم؛داداش بزرگ ترم. هامون

 

 بود،اما مال هامون فرق داشت. یکیفوت همه  خیتار

 خش دار ادامه داد. ییصدا با

 .بودم زده حرف ازش که مامان؛خواهر حسام، همون دوستم واستیه نمیو ا-

 

 تار کرده بودن. دمویاز صحنه روبروم شوکه شده بودم که اشکام د اونقدر

 صحنه وحشتناکه. نیمن چقدر ا یخدا

حک شده  اهیسنگ س هیاسم که رو دل  هیازشون نمونده بود،جز  یچیکه ه یواسه رهام سوخت،واسه خانواده ا دلم

 بود.

 که بودم نشستم. ییدر آوردم و همون جا بمیبرداشته بودمو از ج نیرو که از ماش یقرآن

 رو باز کردم؛شروع کردم به خوندن. نیاسی سوره

 

 که به قرآن زدم بستمش،سرمو باال گرفتم و نگاهمو سمت رهام چرخوندم. یتموم شدو با بوسه ا سوره

 بود،دست چپشو رو عکسش گذاشته بود. دهیبه سمت راست،کنار سنگ قبر برادرش دراز کش رهام

 لحظه نگران شدم؛ هی

 رهام؟ بازم صداش زدم؛ رهام؟-

 بود،رفتم جلو و دستمو رو شونه اش گذاشتم؛ دهیفا یب

 رهام؟-
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 به عکس زد. یو بوسه ا دیباز کرد و دستشو نوازش گونه رو سنگ قبر کش چشماشو

 .دیصورتش کش یرو یبرداشت و دست سرشو

 م؟؟؟یموند یلیخ-

 نخواب. نجایا میبر ،پاشویلینه خ-

 .میشد نیبا نگهبان سوار ماش یسمت در. بعد از خدافظ میو بعد از خوندن فاتحه رفت پاشد

 .کردمیبود؛به رهام و خانوادش فکر م ریفکرم درگ همش

 !یزنیکه حرف نم یهنوزم از من ناراحت ای ؟یکنیفکر م یدار-

 گذرا به رهام انداختم؛ ینگاه هیرو عوض کردم و  دنده

 ذهنم پر از سواله. کنم،تویراستش دارم فکر م-

 ه؟؟؟یسوال!!! خب بپرس. نه ، نه بزار خودم حدس بزنم سوالت چ-

 بهش کردم که گفت. ینگاه منم

 نجان؟یخانوادم چرا ا-

 از هزار تا سوالمه!  یکی نیا-

 نمونیب نیسکوت سنگ هیراحته.  یخودشه،هرجور یبگه،زندگ خوادیداخت و سکوت کرد. البد نمبهم ان ینگاه

 .شدیشکسته م نیبرف پاکن ماش یبود،که فقط با صدا

 سکوتو شکست؛ رهام

وب منو خ یلینفر رو شده،توخ هی یکردم بعد از سال ها دستم برا ،حسیتو شناختتو نسبت به من گفت یامشب وقت-

 .یشناخت

 .دهیتو گذشتم منو آزار م یزیچ هیحرفات درسته،من تنهام، وایه آره
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 ی. آخه چرا چطورامرزدشونیباشه،متاسفم خدا ب ینطوریا کردمیسخته. فکر نم یلیرهام،واقعا خ فهممیمن تورو م-

 همه باهم؟!

 چیبود،ه یدواسه کارش ج شهی. همسییبود و ر یپر بود از استرس،پدرم قاض شهیپنج نفره خانواده ما هم یزندگ-

 داشت. یادیز یدشمنا نیهم زاشت،بخاطریپا نم ریوقت عدالتو ز

که داشت  ییما با تمام استرس ها یداشت و مادرم مشاور خانواده بود. زندگ یسال با من فاصله سن هیهم  خواهرم

 بود. نیریبازم با وجود خانواده گرممون ش

 .کردیخدمت م ییجنا رهید،تو داداشت و سرگرد بو یهم با من هشت سال فاصله سن برادرم

و  زاشتنیمدرسه م  شهی. من و خواهرم رو همرونیب میروز مث همه روزا؛با پدر،مادر و خواهرم قرار بود از خونه بر هی

 .رفتنیخودشونم سرکار م

اومد که سگمو  ادمیرو روشن کنه،من  نیکه بابا ماش نی. قبل از امیشد نیو سوار ماش میما بعد از صبحانه رفت همه

 یکه صدا کردمیشدم و باعجله رفتم داخل. هنوز تو آشپزخونه بودم و ظرف سگمو پر م ادهیپ نیغذا ندادم،از ماش

 .دیبه گوشم رس یبیانفجار مه

منفجر شده بود،خانوادم داشتن  نمونیدم؛ماشیصحنه ممکن رو روبروم د نیبدتر اط،کهیعجله رفتم سمت ح با

 نیخاموش کنم. دستامو به ماش نویکه کردم نتونستم ماش یهرکار ن،یم سمت ماشاراده رفت ی. بسوختنیم

ها  هینبودم. همه همسا راما دست بردا گرفتنیم شیآت شد،دستامیخاموش نم نیماش کردمیم دم،هرکاریکوبیم

 بود. دهیفا یخاموش شد اما ب شیهم اومد،آت یاومدن،آتش نشان

 جلو چشمم جون دادن. خانوادم

 کنار اومد. هیقض نیبا ا یتر بود و تا حدود یرهام نشدم،برادرم چون بزرگ تر بود منطق گهیاون اتفاق؛د بعد

بره جسم سوخته  ادمی شد،چطوریبره اما نم ادمیداشتم  یمن نه. تو اون سن کم رفته رفته معتاد شدم. سع اما

 ادیاز من نداشت. ز یالبته اونم دست کم حواسش به من نبود. ادیز یکسامو؟! هامون بخاطر مشغله کار نیزتریعز

 نبودم. یکنکور شتاون پسر درسخون پ گهیخونه،من د ومدمیم رید موندم،شبایخونه نم

 .رفتینم رونیو پدرم از ذهنم ب تایمادرم،ب ه،فکریثان ،هر روز هر
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 از حد. شیب یلیکردم،خ تشیاذ یلیخ وایهامون از رفتارم کالفه شده بود. ه نکهیا تا

مواد رو  قشیبه کمک هامون و رف یبشم. با هزار بدبخت یکرد که من سربه راه شم و بازم رهام قبل یهر کار هامون

باهام بود.  شتریشده بود و ب شتریشده بودم و افسرده. هامون توجهش به من ب نیخونه نش یترک کردم. تا حدود

ازم ما، یشده بود برادر وسط نیحالم بهتر شد. ام با وجود اونا یکنار ما بود. بعد مدت شهیدوستشم چون مجرد بود،هم

 یمدت من درس م نیما بود،چون با خانوادش مشکل داشت. تو ا شیپ شهی. همکتریمن بزرگتر و از هامون کوچ

 خوندم.

 ها شدم. نیاز بهتر قیکمک اون دوتا رف به

 استعدادشو داشتم،اما اگه اونا نبودن محال بود. درسته

 

 اونجا ادامه دادم.  لمویشدم واسه آلمان و تحص ران،بورسهیاز گذروندن چند ترم تو ا بعد

 بود که؛ یرو به بهبود زیچ همه

 

هاش  تیاز مامور یکی ارو،تویندارم از دن م،داریزندگ یحام م،تنهایزندگ لیمجروح شدن سخت هامون،تنها دل خبر

 واسم آوردن. 

 ران؛یا برگشتم

کنن هامون  یکار دم،فقطیبخوان بهشون م یکردم،خواستم هامونو داشته باشم. با دکترا حرف زدم که هر چ یهرکار

 زنده بمونه اما نشد.

 به سرش وارد شده بود. یدیاز اون عمل جون سالم به در نبرد. ضربه شد هامون

 تنها. یلیمن تنها شدم،خ یسادگ نیهم به

  .دنیمدت پرکش نیخانوادم در طول ا همه

 کردنش بود. فیتعر یبه سادگ زیهمه چ کاش
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 کنارم نبودن. نیدفعه هامون و ام نیبازم حالم بد شد. بدتر از بار قبل، چون ا من

 بودم و من. من

 هم در ارتباط بودم. نیام ومدم،بایم رانیبه ا یگاه گه

 برادر نداشتش دوست داشت. یهامون رو برام پر کرده بود و منو جا یخال یجا نیام

 دوست داشتم. یلیرو خ نیام منم

 .میبا هم داشت یمیرابطه صم نیهم بخاطر

 

 خاموش بود. زدمیزنگ م نیهر چقدر به ام یمدت چند

 کارش تماس گرفتم. بامحل

 

 شده بود؟! یچ یدونیم وایه اما

 !کردمیرو هم نم فکرش

 .دیهم پرکش نیام

 شده بود. یهامون ضربه مغز ش،مثیلعنت یتایاز مامور یکی تو

 

 نداشتم. ینشونه ا چیبود که ازش ه نیا نیدرد از دست دادن ام نیبدتر

 که با خانوادشون داشته قطع رابطه کرده. یبعد ازدواج،بخاطر مشکل نیام گفتنیهاشون م هیو همسا در

 شون که نقل مکان کرده بودن. خانواده

 بود. دهیفا یپرسو جو کردم اما ب شناختنشیم ییاداره،از هرجا از
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 ده؛یمنو عذاب م یزیچ هی تنها

 .گفتیواسه بچه اش م شیحرفاش از شاد یادارش،البه ال یاز همکارا یکی که

 

 وا؛ینابود شد ه رهام

 چرا تنهام؟! یفهم یم حاال

 !دم؟یکش یچ یفهم یم حاال

 تو گلوم انداخت. ینیبغض سنگ هیرهام، یها حرف

 .یوفا نکرد یک چیکه به ه ایبهت دن لعنت

 .رفتیم یاهیپارک کردم،چشمام س یرو کنار نیماش

 .شکستمیبغض رو م نیا دیمهم نبود که رهام هست،فقط با واسم

 فرمون؛ یرو گذاشتم رو سرم

 !!!نهیآدم انقدر تحمل داره که مرگ تک تک خونوادشو به چشم بب هی چطور

 وا؟یوا،هی:هرهام

 سرتو بردار،چته تو؟ بابا

 ام شدت گرفت. هیگر

 .یکرد هیاز بس گر یبردار اون سرتو،کور شد ؟یکنیم نیمچدِ با توام دختر؛چرا ه-

 دادم. هیتک یصندل یبرداشتم و به پشت سرمو

 از روبرو نگرفتم. دمویرهامو رو خودم حس کردم،اما د نگاه

 تورو. نمی:ببرهام
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 کردم. نگاهش

 داد،به جلو نگاه کردو گفت: شینیبه ب نیچ هیبهم کرد و  یلبخند نگاه با

 برو. دمتید-

 ! کنم؟یم هیگر ی. من دارم واسه کشعور،خودخواه،احمقیب پسره

به  نیچ لیخودم و دماغ رهام خندم گرفت،فک کن ف فی! از توصدهیم شیبه اون دماغ خورتوم نیواسه من،چ نیا

 خورتومش بده!

 

 متوجه خنده کنترل شدم شد؛ انگار

 کرده. یشفا بده. دختر آب روغن قاط نویکه رفتن،ا زمونیبه ناز عز ایخدا-

 خشم نگاهش کردم،گفتم: با

 .یکرد یخودت قاط-

 :خودت.رهام

 خودت.-

 خودت. یگیم فردا خود تا کنن ولت که اگه یلجباز وا،اونقدریه ینی-

 هستم که هستم دوست دارم.-

 نصف شبه. میباشه فقط حرکت کن،ساعت دو و ن-

 استارت بزنم؛ خواستم

 رفت. یاهیچشمام دوباره س جلو

 کم بشه. جمیگذاشتم رو فرمون که از سرگ سرمو
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 ؟؟؟یشد،خوب یچ-

 آ... ره... آ... ره.-

 سرمو برداشتم و گفتم: بعد

 ؟ینیتو بش شهیم-

 و اومد در سمت منو باز کرد. رو به من خم شد و گفت: نییرفت پا یدست پاچگ با

 !مارستان؟یب میبر یستیاگه خوب ن-

 کردم. ست،ضعفین یمهم زیچ نه بابا-

ود ب کیرفت که نزد جیسرم چنان گ ییهوی نم،کهیشدم و خواستم برم اونور بش ادهیپ نیحرف از ماش نیهمراه ا به

 مو به خودش داده بود. هی. چشامو که باز کردم؛رهام از پشت مانع افتادنم شده بود و تکوفتمیب

 زد؛یتوش موج م یکه نگران یحالت با

 !یتو چت شد؟ االن که خوب بود وایه-

مو بهش دادم،  هیعقب فرستادم و تک کمیرو  یو خودشم اومدو سوار شد. صندل یکرد و منو نشوند رو صندل کمکم

 چشمامو بستم.

 شده بودم. رهیمرخش،خیمنم به ن کردویم یتو سکوت رانندگ رهام

 .گفتمینداشت،بعد به رهام م یلو اگه دوست داشتو مشک گفتمیم سویبه گ دیحرفاش فکر کردم. با به

 باشه. یتشابه اسم هی دیشا البته

 .شناسمیاگه سراغشو گرفت بگم نم یاصرار داشت که کس سویاون روز گ ادمهی

 .میشدم و با هم به داخل رفت ادهیپ نیخونه. از ماش میدیرس

 و باز کردم و؛ در



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
182 

 

 ها سرشون تو کار بود فعال؟! چارهیب نیخدا ا ای 

 توجه به همه رفت سمت اتاقش. یگفت و ب ریشب بخ هیو  نییسرشو انداخت پا رهام

 .کردنیهنوز داشتن تو بهت،مارو نگاه م نیو شاه آراد

 ؟؟؟ی:خوبآراد

 ممنون.-

 نگفت. یزینگاهش پر از سوال بود،اما چ تو

 رهام خوب بود؟-

 داره. اجیاحت ییخورده به تنها هیآره فکر کنم اونم خوبه،فقط -

 وا؟یه گمی:منیشاه

 جانم.-

 !ن؟یشد یچرا خاک-

 معوا بوده،منم هستما. دعوا

 ه؟؟؟یوا دعوا چ-

 .باال رفتم و  نموندم یمنتظر حرف گهید

 

 یحالی. با بکردنیدرد م یلیبه چشمام کردم؛خ ینگاه نهیآ یدوش آب گرم گرفتم و لباسمو به تن کردم. جلو هی

 .دمیرفتم رو تخت دراز کش

 المپو زدم و خاموش کردم. دیبردم،کل دست

 سرم انداختم؛ یرو مویدر اتاق اومد. نشستم رو تخت و روسر ینگذشته بود که صدا یزیچ
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 .دییبفرما-

 اومد داخل. ینیس هیباز شد،رهام با  در

 ؟؟؟یخواب بود-

 بخوابم. خواستمیم-

 ؟یکرد جایب-

بود چشمامو واسش بزارم،نه به االن  کیکه نزدانقدر واسش سوخت  ش،دلمیساعت پ میرهام؛ نه به ن نیپرووِ ا واقعا

 خفه اش کنم. خوامیکه م

 رو سرم. دمیلجش سرمو کوبوندم به بالش،پتومو کش از

 متوجه شدم که المپو روشن کرد. دم،امایند یزیچ گهید

 ؟؟؟یدیچرا بازم دراز کش-

 !ینازکن امیهمه غذا گرم کردم که ب نیا

 

 .یمث آدم بحرف یستیتو سرت که بلد ن خاک

 

 من( دیاز د استیموجود دن نی)وحشتناک ترره،یمث سوسک داره از پام باال م یزیچ هیکه  نیاحساس ا با

 شدم.  الیخ یرو ب یو ناراحت تیموقع

نفر که حتما رهام بود  هیمن همانا و افتادن رو  دنیکه انگار از مار فرار کنم. پر ی. طوردمیحرکت از جا پر هیو  غیج با

 .رهینم ادمیگفت که تا عمر دارم  یانا. چنان آخهم

 گرفت. خندم
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 گوشه واستاده بود. هیبه اطرافم کردم که رهام دستش به دماغش بودو  یرو کنار زدم و نگاه پتو

 . یدماغمو شکست یخل و چل. زد ی وونهیدختره د-

 

 کردم؛یبه تخت م یدقت نگاه با 

 گنده هاست. یمعلوم بود که از اون درخت ی. واترسمیکن. من از سوسک م داشیسوسک،رهام توروخدا پ یوا-

 شدم. میرفتم پشتش قا و

 

 .دنیدماغش شدو شروع کرد به خند الیخ یحرکت من،ب دنیبا د رهام

 ؟؟؟یخندیچرا م-

 !؟یترسیانقدر از سوسک م ینی-

صاف  دیمنو د یکه نگاه اخمو کمیشد. کنه. که بازم منفجر  داشیخودمو مظلوم گرفتم که تنهام نزاره و پ افهیق

 ستاد؛یا

 شرط داره! هیاما  رمشیگیاوهوم اوهوم،باشه م-

 ؟یچه شرط-

 .یغذاتو بخور-

 قول مردونه؟!-

 باال برد و گفت:  دستشو

 مردونه مردونه،از نوع رستم دستان.-

 .دیخند زیر  زیبعد ر و
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 بود. نیلنگه وگرنه االن پخش زم ششیکه کارم پ فیح

 .خوابمایم رمیبخور وگرنه م االیدِ -

 . خورمیم نم،اونجایشیم رونیدم در،ب رمیباشه باشه،من م-

 !یجر نزن یهو-

 نگاه متفکرانه بهش گفتم: هی با

 نخورم؟ ایخو چرا واست مهمه من بخورم -

 .ستیشه حسام ول کنم ن تیزیچ ،فردایچون امشب با من بود-

 آها؛رومو ازش برگردوندم و رفتم دم در نشستم،شروع کردم به خوردن غذا هی با

 غذا بودم که نگاهم به رهام افتاد؛ یوسطا

 نشسته بود. الیخ یب که

 ؟یکن داشیپ یگردیچرا نم-

 بعد بگردم. یقرار بود تو بخور-

 بود،اما شیدو سرش تو گوشرو تخت نشسته بو نکهیغذارو خوردم که از چشم رهام پنهون نبود. با ا هیحرص بق با

 .زیر زیفقط ر د،امایخندیو م کردیبهم م یموقع ها نگاه یخب بعض

 ؛ نکهیا خالصه

 آب کنارشم خوردم. وانیتموم شد و ل غذام

 تموم شد. گهیخب د-

 پاشد و گفت: رهام

 بخواب. ریدخترخوب،حاال بگ نیآفر-
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 حرص گفتم:  با

 !؟یرهام پس قولت چ-

 گفت:  ییلبخند دندون نما با

 کردم. تتیدر کار نبود،اون من بودم با خودکار اذ یسوسک-

 

 گفت؟! یچ نی!!! اییییچ

 شدم،داد زدم: یکه از رهام خوردم، حرص یرو دست نیا از

 دررررد -

 :به جونت.رهام

 بست. رون،درویداد و رفت ب یآوردم بزنمش که،جاخال رونیب پام که از ییبا دمپا خواستم و

 کپه مرگمو گذاشتم. گهیبار د نی. المپ باال سرمو خاموش کردم و ایخت کوبوندم، لعنتحرص خودمو رو ت با

*** 

 چشم باز کردم. میگوش یبا صدا صبح

 تو آشپزخونه. نییرفتم پا ینظافت کل هیاز  بعد

هم اخمالو داشت با  رفت،رهامیور م یطبق معمول داشت با گوش نی. شاهخوردنیداشتن صبحونه م زیسر م پسرا

 حل کنه. یماسه رو تو چا خواستیم رفت،انگاریور م شیچا

 سرش تو کتابه.  یلیخ گهیهم د یکی نیخوند،ایخان هم که داشت طبق معمول کتاب م آراد

 و کتابم از دست آراد. رو به رهام هم گفتم:  دمیقاپ نیرو از دست شاه یجلو گوش رفتم

 .یاول صبح یشما هم بهتر اون سگرمه هاتو باز کن-
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 !؟یکنیم نی:اِااا خب چرا همچنیشاه

 رفتاراتون سر صبحونه و غذا غلطه. نیا دیکه بدون ش،خوبهیاونم از نوع مغر نیسرتون دکتر ریخ-

 .یکه گوش زد کرد ر،ممنونی:سالم صبح بخآراد

 همه تون. دیسر کتابا باش دیبا گهید قهیدق7! یشد داری:چه عجب برهام

 آوردم،هنوز ننشسته بودم که؛ یشدم و چا پا

 ها اما انگار خونه تون روح سرگردان داره!!! دیببخش وای! هدمیشن غیج یچند بار صدا شبی:بچه ها دنیشاه

 !دم؟ینشن یزی! چرا من چیگفت یچ هی:بازم تو آراد

 .یشیمتوجه م یریزن بگ ی،وقتیتو هنوز زن نگرفت-

 .یکنیداشت؟! همش زن زن م ی:چه ربطرهام

 !؟یمن زن دارم تو ندار ادیزورت م هیچخب -

 .دیترسیاز سوسک م شونیمالقات کردم. ا کیروح رو از نزد شبی:قابل توجه همه تون،من درهام

 بوده! ی:عجب روح سوسکنیشاه

 روحه حق داشت،سوسک که سوسک نبود،دراکوال بود. چارهی:بمن

 برد. یپ یحرفم آراد منفجر شد و به همه چ نیا با

 .دمیخند نیاز حاضر یواسه سوختن دماغ بعض منم

 :دیبا اخم غر رهام

 .نیهر هر،رو آب بخند-

 خبر بود گفت: یدراکوال ب گمیکه من به رهام م نیا یاز ماجرا نیشاه چارهیب
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اندازه موش به  ای. حاال سوسکه اندازه دراکوال باشه یخوریخب رها جون )رهام( تو چرا واسه اون سوسکم حرص م-

 !خوره؟یانقدر بهت بر متو چه،

 .یبخت برگشته که نگفت تو سوسک نیا

 ؟؟؟یکرد دایپ دینکنه دوست جد شهیم میکم کم به سوسکه حسود داره

 .میاز خنده روبه موت بود گهیشد. منو آراد که د شتریرهام ب یاخما

 .دنیتو باغ هم پرکش یکه گنجشک ها دیکش یچنان عربده ا رهام

 خَففففففه-

 چرا؟؟؟ یگیم شد؟یمگه م دم،امایکه مثال نخند میو خودمونو کنترل کرد مینشست خیآراد س منو

باز کرده بود و دستاشو تو هم  یچشماشو اندازه نلبک کلشینشسته بود با اون ه یکه روصندل ینیدر ح نیشاه آخه

 یانگشتا نیو ب. انگشت اشاره شلرزوندیدهنش گرفته بود و سر و بدنشو به نشونه ترس از رهام م کیقفل و نزد

 باال؛ دیدستش کش

 برم؟! من زن و بچه دارم. به من رحم کن،منو نخور. تونمیمن... من،م-

 تو برو. انگار گروگان گرفته بود،دراکوال! ینیبا اخم سرشو تکون داد که  رهام

 رو به من کردو گفت: نیشاه

 بده برم. رم،زنموینم ییمن بدون زنم جا-

 تعجب گفتم: با

 زنت با منه؟!-

 بود. می! منظورم گوشزاره؟یعنصر داعش واسه آدم حواس م نیا د،مگهیآهاببخش-

 دیکش رونیدستم ب ریرو از ز یچشم غره،گوش یحالت با

 بعد با ناز و کرشمه پا شد و رفت. و
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 داد زد؛ ییرایتو پذ از

 .دیاز دوستات )سوسکا( رو بالکن اتاقم بود،حالتو پرس یکی شتیرهام،د یراست-

 

 شد از خنده. ده،منفجرینگاه به ساعتش کردو پاشد و کتابش رو برداشت و رفت. اما به دم در نرس هیهم  آراد

 با اخم رهام خفه شدم. دم،کهیخند زیر زیر منم

 خورد و گفت:  یقلوپ از چا هی

 .نیوقت دار گهید نیقابل توجه خانم،دو م-

 نخورده بودم. یزیبه صبحونه کردم،هنوز چ ینگاه منم

 .دهیکنه و بهم وقت نم یتالف خوادیرهام هم م دونستمیم

هم خوردم که نفسم  یچا کمیرو گذاشتم تو دهنم و  کهیبهت زده رهام ت یبزرگ گرفتم و در مقابل چشما کهیت هی

 باز شه.

و بزور  ختمیاخلش رزدم و گردو رو هم د ریرو نون پن ی. سومنطوریداشت. دوم هم هم یزیآم تیاول فرود موفق لقمه

 تو دهنم جا کردم.

 یلحظه احساس کردم راه نفسم بسته است،گلوم هم از شور هی. خوردیکه به ته حلقم م یبزرگ بود لقمه آخر انقد

م رو به دنیبه سرفه افتادم. لقمه بزرگ تو گلوم اجازه نفس کش هوی. کردمیسرفه م دیکه با یسوخت،طوریم ریپن

 . دادینم

 بود خفه شم. کیشد،نزد یداغ شدم و اشک از چشمام جار هوی

 !؟یکنیچکار م یاِاا،دختره احمق دار-

بود،رهام هم با دست  دهیفا یکردم ب یبخورم،هر کار یرو دستم داد. جا نداشتم چا ییچا وانیو اومد سمتم؛ل پاشد

 و اومد سمتم؛ سطل آشغالو از گوشه آشپزخونه برداشت یچکار کنه؟! دست آخر دونستینم یپاچگ
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 کن. شیخال-

 کردم تو سطل. یدهنمو خال یزد تو پشتم و محتوا یکیکه  گفتمیرو وداع م یداشتم دار فان گهید

 .دمیکش قینفس عم هی

 

 خوبه؟؟؟ ،حالتیخوب-

 دهنم گرفت و گفت: کیرو نزد ییچا

 .ادیبخور حالت جا ب-

 شکر. ایش،خدایییخوردم،آخ کمشوی

 ذاشت،یهمون طور که سطل رو سر جاش م رهام

 :گفت

 ! اون دوتامیرو هم متحول کن یعلم پزشک میخوایگروه شدن،بعد جالب کجاست؟ م هیسه تا احمق با من  نیا ایخدا-

 مورد رو شفا بده،هم واسه خودش خطرناکه،هم جامعه!  هی نیخود آزارن اما؛ا ،کالیچیکه ه

 .رونیبعد از آشپزخونه رفت ب و

 بعد برداشتن ظرفا،رفتم سراغ کتابا. منم

*** 

 .میتا چهار تموم کن دیامروز رو با گم،مبحثیم یچ دی:خوب گوش کنرهام

 .دیزنیاگه شده از استراحت تونم م یحت

 .هیواسه اروم میدار م،پروازیفرودگاه باش دیبا م،هفتیشیتا پنج آماده م چهار
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... 

 ومد؛یرهام م یداد زدن ها یصدا

 .نیشد،زود باش رین،دییپا نییایب یهمگ-

 

به من نگفتن که چمدونمو آماده کنم. دراکوال هم نزاشت از رو اون برگه ها تکون بخورم.  شبیاحمق د یپسرا

 تا شونم نکردم. یتو چمدون،حت نداختمیرو م ه،لباسایبه چ یچ دونستمینم ینطوریهم

 .نییبا عجله تنم کردم. از پله ها رفتم پا لباسمو

 داغ کرده بودم. یلیتو هم بود و خ اخمام

 ...یو رفتارش. موجود ناشناخته دراکوال افشی. چرا دروغ؛ به رهام،قدادمیلب همش فحش م ریز

 .کنماینکن،کمتر فحش بده،حاللت نم فی:حاال خون خودتو کثرهام

 گفته من به تو فحش دادم؟! یک-

 ! یدیخونه،فقط و فقط به من فحش م نیا یتو تو گم،آخهیخودم م-

 بده. رتیخ ش،خداییییآخ. گرفت ازم چمدونمو  اومد رو پله ها و

 .ارمشیکن خودم م نه،ولشی:واست سنگمن

 چشم غره رفت و گفت: هی  رهام

 نکن! یباز ریبرو،برو بچه با دم ش-

 .ینیبیخانم،بد م وایرو دم ما نزار ه پا

 ! نمشیبب ؟یاِاا دمم دار-

 د؛یغر تیاعصبان با
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 منتظره. سیسرو نییبرو پا ووووایه-

 چمدون خودش و منو گرفته بود. چارهینگاه به پشت سرم کردم، ب هی. دمییدو ینگاهم کرد که تا دم در ورود چنان

 .رونیواسش نازک کردم و رفتم ب یچشم پشت

که  گهیساک د هیلپ تاپش، فیچمدونش،ک چارهیچمدون خودش و عسل رو تو دستش گرفته بود. آراد ب نیشاه

 اومد. نایبوق ماش یبود. صدا زایچ نیا و مقاله  پرش کتاب

 .گرفتم ازش رو لپ تاپ فیحرف،ک یشدم و ب کینزد بهش

 ممنون.-

 .شهیجلوتر ازش راه رفتم و گفتم خواهش م و

 .نیماش هیها با  فیآراد و ک منو

 .یبعد نیو رهام با ماش نیعسل،شاه

 

 م؛یشد مایهواپ سوار

 و عسل کنار هم بودن. نیشاه

 آراد ، من و رهام. بیترت به

 .سیگذاشت و رفت سرو لشویوسا آراد

 که فقط من بشنوم: یطور رهام

 رزرو نکردم. نجارویاد،ایچه طرز شماره دادنِ؟! من از کنار پنجره خوشم نم نیا-

 که از خدا خواسته،دوست داشتم کنار پنجره باشم. رو به رهام گفتم: منم

 جاتو با من عوض کن؟! یخوایاگه م-
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 حرفم بود؛ نینگاه بهم کرد و انگار منتظر هم هی

 .نوریا ایب یباشه مرس-

 و اونور نشستم پاشدم

 آوردمو رو گوشم گذاشتم. رونیلپ تاپم ب فیهدفونمو از ک و

 کمربندمو واسم بست! یکیساعت بعد احساس کردم  میبستم. ن چشمامو

 نگاهم شد. آهنگو استپ کردم؛ زد،متوجهیباز کردم که نگاهم به رهام افتاد؛ داشت کمربندمو جا م چشمامو

 !یدیفکر کردم خواب ؟یبود داریب-

 پرواز کرد؟! ریبودم،چرا د داریممنون نه ب-

 اومد. شیاز مسافرا پ یکیمشکل واسه -

 اوج گرفت. مایهواپ

 .کردمینگاه م رونیب به

 .کردنیاز برگه ها م یسر هیو نگاه به  زدنیا هم حرف مب داشتن و رهام آراد 

 دست رهام به خودم اومدم، هدفونو برداشتمو ؛ یتکونا با

 بله؟-

 کن. لیتحل یبحث رو از نظر روان پزشک نیا نیبب-

 که رهام داده بود. یکردن موضوع لیشروع کردم به نوشتن و تحل-

 ر کردن.دادم،باالخره تموم شد و ازم تشک حیو توض نوشتم

 هدفونمو گذاشتمو؛ دوباره

 خوابم برد. یک دمیشده بود که نفهم نیچشمم سنگ اونقدر
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 -یراو

 

 به خواب رفته بود. یاز فرط خستگ وایه

 داده بود و چشماشو بسته بود. هیتک یصندل یکه سرشو به پشت آرادم

 بود. ومدهیدر ن وایاز ه ییوقت بود که صدا یلیرو که دستش بود بست، خ یکتاب رهام

 رو لبش نقش بست؛ یچرخوند. لبخند وایرو به سمت ه سرش

 رنگش رو گوشش بود. یمشک  افتاده بود و هدفون نییخواب بودو سرش هم پا وایه

 از گوشش برداشت. متیشونش گذاشت،هدفونو با مال یرو وارویبرد و سر ه دستشو 

 .دیکش قینفس عم هیست و داد،چشماشو ب هیغرق در خوب تک یوایاراده سرشو به سر ه یب

*** 

بود که رهام مغرور رو جذب خودش  وایآرامش کنار ه نیداد،چشماشو باز کرد. ا رونیب قشویآرامش نفس عم وبا

 ...وایه جنس از آرامش هی. کردیم

 آروم برداشت.  سرشو

 کالفه. یلیکالفه بود،خ ییجورا هی

 کرد؛یم داریآروم ب وارویه دیاد،بایفرود ب خواستیم ماینگاه کرد. هواپ وایه به

 .میدیرس واپاشویواا،هیه-

 حرف چشماشو باز کردو گفت: نیبا ا وایه
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 ؟! یگیراست م-

 .نهیبش خوادیاوهوم،کمربندتو ببند،م-

 کرد. داریرو به آراد کردو اونم ب بعد

 

 

 -وایه

 

 م؟ی:خب حاال کجا برنیشاه

 .گهی:هتل درهام

 کدومش؟! م،امایریهتل م دونمی،میخسته نباش-

 .یفهمیم ر،االنیزبون به دهن بگ کمیآراد:-

 .میرفتیکنار هم راه م میعسل داشت منو

 م؟یمنو تو هم اتاق ش شهیم وای:هعسل

 انداختم و گفتم: یتعجب به عسل نگاه با

 ها. کنهیکلمو م ؟یجونت چ نیواه! پس شه-

 عشقمو گول زد. ینیبیم هویگه،ید نِطویچند شب،تنها باشم. ش ن،اونمیبا شاه میمن دوست ندارم قبل عروس-

 .یخب بزنه زنش-

 شدو گفت: ریبه ز ده،سریکه معلوم بود از حرفم خجالت کش عسل

 داره. ی،وقتیخب هرکار-
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 .شمیخار نم نتونیب ن،منیدر هر صورت شما زنو شوهر-

 التماسم کرد. یتا هتل کل چارهیب عسل

 

 . آراد رو صدا زدم،اومد سمتم؛دیبه ذهنم رس یم،فکریشد ادهیکه پ نیماش از

 جانم؟-

 خواهش کنم؟ هی شهیم-

 شما امر بفرما.-

 .میمنو عسل هم اتاق باش-

 تعجب گفت: با

 گفت؛یهمش م نجای! از فرودگاه تا ا؟یدیند نویچرا؟ مگه شاه-

 《نفره. هی یکیتا اتاق،دوتا دونفره، سه》

 ه؟؟؟یچ یدونیآخه م-

 عسل دوست داره با من باشه. دیتم. آراد هم انگار فهمبه عسل که پشت سرمون بود دوخ نگاهمو

 خونه شون. میریه،میاروم ادی. مادر بزرگ رهام بمیینجایامشبو ا نیخب بسپرش به من،در ضمن ما هم-

 سرم اونجا چرا؟!!! خاکتو

 

 خودم اومدم؛  به

 باشه ممنون.-

 .هیسمت بق میبعد رفت و
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 قه؛یچند دق بعد

 .کنمیرزرو م رمیمن م نیشناشنامه هارو بد ،یتو الب دینی:دوستان شما بشآراد

 .میموافقت کرد همه

 م؛یو عسل کنار هم نشست من

 نباشه. نیکجا معلوم آراد هم طرف شاه وا،ازیه گمیم-

 .سین یآدم نطورینه،نترس ا-

 ؛یکل دید هیبود. بعد  یبه اطراف کردم،هتل خوب ینگاه

 . زدنیف مافتاد که با هم حر نیبه رهام و شاه نگاهم

 رهام دارکوال! نیزده بود ا یپیت عجب

شو ماساژ  قهیچرا همش با دست،شق دونمی. نمومدیبهش م یلی،خیو شلوار سرمه ا دیسف رهنی،پیتک سرمه ا کت

 !داد؟یم

 .میدیآراد،همه به سمتش چرخ یباصدا

 ها دستش بود و تو دستش تکون داد؛ شناسنامه

 .میبر دییبفرما-

 .میو به دنبال آراد سوار آسانسور شد می! انگار آراد خائن از آب در اومد. همه پاشدشد؟یچ پس

 

 که آراد رو به همه گفت: میاومد رونیآسانسور ب از

 خب دوستان؛-

 اتاقا. دیکل نمیا
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 .یکی ونی،آقایکی خانما

 ؟ی:چرا دوتا گرفتنیشاه

 خب نبود،همه رزرو بودن.-

 اتاق دونفره رو بده من. هیخب -

 خان! نیشاه شهینم-

 داداش من؟! یفهمیندارن اتاق رزرو کنن،قانون،قانون م یدختر که باهم نسبت هیپسر و  دو

 مردشور تو رو اتاق گرفتنتو ببره داداش من.-

 

 و رفت. دیاتاق سه نفره رو که آراد جلوش گرفت،قاپ دیبا حرص کل بعد 

 !دیمونیم نجایون کنن هم! تا فردا ولتم؟یکاریب یلیخ گه،انگارید دی:بس کنرهام

 دست من داد و با لبخند ازش تشکر کردم. دویکل آراد

 سمت اتاقمون. میرفت

 م؛یاتاق که شد وارد

 

 .میدیپر نییبه وجد اومدم. چند بار باال و پا جانشیمنو بغل کرد و منم از ه عسل

 

 .یعسل کوفت خور ش یدر باز شده بود؟! اله یک دونمینم که

. اونقدر مسخره میشد ری. عسلم به خودش اومد و هردو با هم سر به زکردنیبا دهن باز مارو نگاه م نیو شاه آراد

 . عسل گفت:دیخندیآراد هم داشت قاه قاه م یکه حت میبود



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
199 

 

 ؟یخندیم یخان،دارم برات. به چ نیشاه-

 خنده شو قطع کرد و گفت: نیشاه

 خندم. یمن به تو م ،حاالمیدخنیهمه تو به من م نیخنده دار بود. ا یلیعسل،خ یوا-

 بهش انداخت وگفت: ینگاه عاقل اندر فهم بعد

 ن؟یکردیبپر بپر م ینطوریا یواسه چ-

 کرد و گفت:  یبه من نگاه عسل

 .میکردیدرم ی،خستگیچیه  یه-

 بعد موضوع رو عوض کرد. و

 ه؟یخب حاال کارتون چ-

 د؟ییایغذا نم میبر میخوایما م یچیه-

 به من انداخت و گفت:  ینگاه عسل

 م؟یبر-

 .میکنم، واسه حسام بفرست لیتکم خوامیامشبم مونده که م یاز کارا ی. کلامینم د،منینه شما بر-

 .ومدیخوابم م یلیبخوابم،خ رمیدراکوال بره و من بگ خواستمیم یالک مثال

 بزار واسه بعد. ؟ی:مطمئننیشاه

 به سالمت. نیآره بابا،بر-

 .میگردیبرم ،زودیایتو ب ا،اگهی:بآراد

 .گهیوقت د هی ممنون،باشه نه-

 از جلو در رفت کنار و گفت: 《پس خدافظ باشه》 هینگاه دلخورشو ازم گرفت و با  آراد
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 .دییایب نم،شمامییمن پا نیشاه-

 

 

 بچه ها رفته بودن. شدیم یربع هی

 شده بود. یاون ور آب دایکه جد دیکردم. بعد به ام یوراج یبه حسام زنگ زدم و کل اول

 رو هم گرفتم. سویگ شماره

 الو-

 وفا. یسالم خانم ب-

 جان؟ سویگ یقربونت برم،سالم،خوب-

 ؟یمستقر شد ؟ییکجا ؟یممنون،تو خوب-

 .میشیمستقر م گهید یجا هی. اما فردا میآره قربونت،هتل-

 باهاش حرف بزن.منو کشت،دو کلمه  نیاسی نیام سالم برسون. ا هیخودت باش. به بق ،مواظبیخب به سالمت-

 بهش بده،فداش بشم. یگوش-

 خب از من خدافظ.-

 

 جونم. نیاسیالو سالم -

 گذره؟یخانم،خوش م وایسالم ه کیعل-

 با حالت طلب کارانه گفت. منم دوست داشتم سر به سرش بزارم؛ نارویا

 .یلیخ زمیآره عز-
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 با عمو آراد باش. ا،فقطیور اون عمو اخمو نگرد وا،دوریه نیبب-

 !یخال یوایجان اون اخموِ اسمش رهامِ،در ضمن من خاله بودم،نه ه اسی-

... 

 

 قطع کردم. ویاز آراد،گوش فاشیو تعر نیاسیحرف زدن  یکل بعد

 

 خوابم نبرد. گهیکردم د یکار هر

 .نییکتاب برداشتم و رفتم پا هی

 دلم هوس قهوه کرده بود. 

 نقطه رو انتخاب کردم و رفتم نشستم. نیتر یه اخلوت بود. گوش بایتقر یاومدم. الب رونیآسانسور ب از

لحظه سرمو از کتاب برداشتم؛متوجه رهام شدم که تو آسانسور رفت و  هیبودم.  ایمطالب کتاب و نکته بردار گرم

 قهیکه در آسانسور بسته بشه. اون متوجه من نشده بود،اما معلوم بود رنگ به رو نداشت و بازم دستش به شق ستادیا

 اش بود.

 چرا نرفته؟؟؟ نیا

 !ره؟یاش و م قهیچرا امروز با شق اصن

 سرمو به مطالب گرم کردم. بازم

 رهام جلو چشمم بود. همش

 مکرر.  میبغلم زدم و رفتم سمت آسانسور،دکمه رو زدم. چند بار ریشدم و کتابامو ز پا

 .که فقط خودشه و خودش نیباز شد و داخل رفتم. از دست رهام کالفه بودم. از ا در
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 ی. حترهینداره،باخودش درگ یکار یبا کس ه،اماینفره خودش،عصب هی یایغرق شده تو دن کنمیاوقات فکر م یگاه

!... آسانسور واستاد و منم با قدم کنهیسرزنش م کنه،خودشویآروم م کنه،خودشویبا خودشم درد دل م کنمیفکر م

 که مال پسرا بود. یرفتم سمت اتاق یبلند و عصب یها

 

 شار دادم. منتظر موندم،بعد چند لحظه در باز شد.رو ف زنگ

  

 

 بشر چقدر اخمو بود.  نیبه رهام افتاد که درو باز کرد و به من نگاه کرد. ا نگاهم

 

 !ده؟یچرا رنگت پر ؟یخوب-

 . ستین میزیخوبم،نه چ-

ال نگاه به اتاق انداختم مث هیکتاب از آراد هست بردارم،گفت تو چمدونشه. رفت کنار منم رفتم تو، هیتو، امیب خوامیم

 !یالک

 گوشه اشاره کرد؛ هیبعد رهام به  و

 چمدونامون اونجاست. -

شون قرمزش،ن ینشسته بود و سرش تو لپ تابش بود. چشما ییرایپذ یسمتشون،رهام هم که رفته بود رو مبال رفتم

 ؛ی. رفتم سمت در وروددادیم دشیاز سردرد شد

 .گردمیاالن برم- 
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 م،قرصیدست فی. درک رهام واسم سخت نبود. از داخل کرهیبترکه انقدر با خودش درگ نیا ترسمیمرفتم.  رونیب

 وانیل هیدستاش گرفته بود.  نیرهام سرشو ب نباریبه سمت اتاق رهام؛وارد شدم. ا رونیسردردمو برداشتم و رفتم ب

 :گفتبهم کرد و  ی. باعث شد سرشو برداره،نگاهختمیر زیآب از رو م

 !ن؟یقتون آب نداشتتو اتا-

 آوردم،گفتم: رونیرنگ ب یقهوه ا یا شهیش یرو از قوط قرص

 .مینداشت رهیهاش ور م قهیدکتر خولو چل که از صبح داره با شق هیچرا،اما -

 نگاه بهم کرد و قرصو از دستم گرفت. هینطور،یآب رو هم هم وانیگرفتم جلوش و ل قرصو

  ه؟؟؟یقرصه اسمش چ نیا- 

 نترس،قرصه مخ خوب کنه.-

 کار دارم. ی. کلخورمیخواب آوره نم- 

 واست آوردم! دمیاِاا چرااا؟؟؟ من زحمت کش- 

 مجبورت کردم؟!-

 

 گفتم: لمیبرداشتن وسا نیرومو ازش برگردوندم و درح ی. با دلخورکنهیاعتنامم م یشعور،چه ب یب 

 نه خب !- 

 خوردمش. ایقهر نکن،ب-

  ه؛گیراست م نمیبب برگشتم

 .یاز کجا معلوم؟! حتما پرتش کرد- 
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 زبونش نشون داد. یباز کرد و قرص رو رو دهنشو

 . یپرسیاالن م دونستمیبه خدا م-

 گذاشت. زیرو م وانویآب رو خورد و ل بعد

ت از اون حال یا قهیمبل نشستم. چند دق نیتر کینزد یدادو چشماشو بست. رفتم رو هیمبل تک یبه پشت سرشو

تم و بالش برداش هیپتو و  هیبود؟!  یاصال مال ک دونمیکه نم ی. پاشدم و رفتم تو اتاقخوردینم یتکون چیگذشت و ه

 نزاشته بود که؛ نیگوشه مبل گذاشتم و پتو رو زم هیکنار رهام برگشتم. بالش رو واسش آوردم و 

 

 .خوابمینم-

 فتم:و با ترس گ ختیانتظارشو نداشتم فرو ر ،کهیناگهان یصدا نیبا ا قلبم

 !دار؟یب ای یخواب م،تویاَه ترسوند- 

 . کردینم ریزود تاث ،انقدریدادیاگه سمم بهم م-

 سرشو ماساژ داد. باز

 !؟یکنیو استراحت نم یکنیچرا لج م- 

 . شهیمطالب امروزو واسه حسام بفرستم وگرنه تلمبار م دیست،بایلج ن- 

 تو استراحت کن. کنمیم پیخودم واست تا نه،منیاگه مشکلت هم-

 شد.  یاصرار من،آخرش راض با

 داشتم بهم بگو.  یرادیاگه ا یبود داریب یوقت نم،تایشیم نجایهم-

 که لبخند زد و گفت: دیتو نگاهم د یچ دونمینم

 باشه.-
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 کردن. پیرو هم گذاشتم و شروع کردم به تا بیمطالبو به ترت همه

پاشد و از  هویکه  دادمیقرار بود. داشتم کارمو انجام م یب که شدمی. چون متوجه مستیبود حالش خوب ن معلوم

 رفتم جلو،در زدم؛ یرفت. با نگران ییکنارم به سرعت سمت دست شو

 باز کن رهام.-

 شو از سمت راست به چهار چوب در زد. رنگ به رو نداشت. هیچند لحظه درو باز کرد. تک بعد

 . مارستانیب میحاضرشو بر- 

 باال آوردم.  ادی. االنم بخاطر درد زکنهیم تمیاذ یلیسراغم و خ ادیاوقات م یه،گاهیعصب گرنیم هیست،ین یزیچ-

 بود. یاراده واسم ستودن یب تشیشخص کردم،یبه رهام نگاه م یچرا وقت دونمی. نمومدیداشت اشکم در م گهید

 .دیجنگیم ایداشت با دن انگار

 

 

 )گذشته(-یراو

 

 حاال باهام قهر نکن جگر گوشه.-

 حرف بزنم.  شهیکنه،نمیدرد م یلیقربونت برم،فقط سرم خ ستمیقهر ن-

 .ارمیبرم واست قرص ب ره،بزاریمادرت بم یاله-

 دست مادرش رو گرفت و مانع از رفتنش شد.  رهام

 دردمِ فداتشم. یسرمو،دوا یدیکه ماساژ م نیاوال که خدا نکنه،دوما هم-

 نشده. ریاز ته دل زد و خداروشکر کرد که پسرش انقدر دوستش داره و از حرفاش دلگ یلبخند یمهر
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 ماساژ داد.  شویشونیپسرش زد و بازم پ یشونیبه پ یا بوسه

 

 )حال(

 

 رو چشمش بسته بود معلوم نبود. وایکه ه یرهام پشت اون دستمال یچشما اشک

داشت رهام رو وابسته خودش  یآرامش بدجور نیش. احرفاش با رفتار کرد؛بایدختر رهام رو آروم م نیا چقدر

بود،درد سرش آروم گرفت و به  بینص یوقت بود ازش ب یلیکه خ ی. درد رهام کم کم فروکش کردو با آرامشکردیم

 خواب رفت. 

 

 -وایه

 تو چشمام حلقه زد.  اشک 

 کرد.  یاریاشکام صورتمو آب  شونیادآوریصحنه ها قبلنا هم واسم تکرار شده بود. با  نیا

 

 کو؟ میجون ییمامان،مامان،بابا-

 و انگشت اشاره شو جلو دهنش گرفت؛ رونیاز آشپزخونه اومد ب یبا آشفتگ مامانم

 . کنهیتو اتاقش خوابه،سردرد داشت. داره استراحت م ده،باباتیدختره ورپر سیییییه-

 سمت اتاق بابا. دمیحرف پرکش یب

 اتاقو باز کردم. بابا چشماشو باز کرد. بودمش. آروم در  دهیروز بود که ند دو

 بابا؟! یآرزو ییتو-
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 .ییسالم بابا-

 به گونه بابام زدمو گفتم: یجلو و بوسه ا رفتم

 . ستمین یمن چقدر سرت درد گرفته؛واهلل راض یاز دور نیبب-

اژ رو ماس رو چشماش و شروع کردم سرش دمیزدم. دستمالو کش شیشونیبه پ یسر بابا قرار گرفتمو بوسه ا پشت

 دادن. 

 

 

 .کردیپدرم رو م یهوا یلیلجوجِ چشمامو پاک کردم. دلم خ یاشکا

 بابامه که کنارمه.  کردمیهر بار حرکت انگشتم،فکر م با

برداشتم و رفتم سراغ  شیشونیپ ی. دستمو آروم از رودهیرهام هم خواب کردمیکه گذشت آروم شدم و حس م کمی

 لپ تاپم.

 . پاشدم؛شدیم نییاش آروم باال و پا نهیبه رهام کردم که قفسه س یکه گذشت،نگاه کمی

 بپوشم. یراحت یداشتم برم تو اتاق خودمون و لباسا دوست

 رفتم. رونیالزم رو برداشتمو از اتاق ب لیکه خواب بود. وسا دمیرهام کش یرو رو پتو

 

 همراه خودم آوردم.  دشویاتاقو بستم،اما کل در

 

 اتاق شدم. وارد

اومدن در  یدادم و ازش خواستم وقت حیواسش توض انویبرداشتمو زنگ زدم به آراد،جر مویکه کردم؛گوش یکار اول

 با منه. دیببرن کل دویکل انینزنن رهام بد خواب بشه،قبلش ب
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 رهام. یاز قطع تماس،بازم رفتم سراغ کار ها بعد

 زنگ در اومد. ینشده بود که صدا کی ساعت

 سر کردم درو باز کردم؛ مویو روسر دمیپوش مانتو رو لباسم هی رفتم

 

 سالم- 

 با استرس اومد سمتم؛ نیشاه

 دارم. دنشویپسرم کجاس؟ حالش خوبه؟ دکتر توروخدا راستشو بگو،من تحمل شن ؟یسالم،چطور-

 .میسه تا از خنده منفجر شد ن،هریحرکت شاه نیا با

 گفتم: یمحض شوخ منم

 .دهیو سالم گرفته خواب حیآره مادرم،پسرتون صح-

 اش گذاشت و گفت:  نهیدستشو رو قفسه س نیشاه

 بگردم،پسرم االن کجاست مادر؟! یاله-

 باال گرفتم و گفتم:  دویکل

 .نجاسیپسرتون ا-

 دست زد به صورتش؛ با

 ؟یکرد کاری! دکتر پسرمو چکنه؟یچکار م دیاِوا خاک عالم،تو کل-

 

 گفتم: یکالفگ با

 شبِ! کیخان،ساعت  نیشاه-
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 تو. دییاینکن،ب یسالن واسم تئاتر باز تو

 غذام مال شماست؛ نیموقع است. ا ی:نه ممنون،بآراد

 رنگ رو به سمتم گرفت. دیسف کیپالست هیبعد  و

 

 غذامم بخورم :(  دیخداروشکر که قبول نکرد. کار دارم،تازه با شیآخ

 گفت: نیاز تشکرم شاه قبل

 

 .مینیخورده بش هی می! بزار بره؟یموقع چ یوا ب-

 آرادو گرفت و کشوند داخل. دست

 خوش گذشت. یلی! خ؟یومدین وا،چرایه ی:واعسل

 زدمو گفتم: یلبخند

 .یبه خوش شهیاِن شاءهلل هم-

 

 داخل. میرفت

 .میکرد رونشیب یساعت، با هزار بدبخت هیآخر هم بعد  م،دستیدیبس گفت و خند ن؛ازیشاه نیاز ا امان

 بلند شد. میمسج گوش یاز رفتشون نگذشته بود، که صدا یا قهیدق چند

 سمتش،البد حسامه. رفتم

 رو که باز کردم آراد بود؛ مسج

 



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
210 

 

. حجم چهار تا دیکنیم پیگزارش تا نیشما دار دونمیدم،میمزاحم شدم. لپ تاپ رهامو اونجا د دیسالم،ببخش-]

 اب کن.[حتما رو منم حس یبگم؛اگه کمک خواست اده،خواستمیز یلیگزارش خ

 

 

 .میکن لیمیا شیقبل ساعت ش دی. باشدیکمکم،زودتر تموم م ومدیاگه آراد هم م شدیم یخودم فکر کردم،که عال با

 

 

 ر؛یسالم شب شمام بخ-]

 باعث زحمت بشم.[ خوامینم

 

 

 تعارف[ یاتاق؟تعارف ب ایتو محوطه  دیایم-]

  

 جا همون محوطه بود. نیومد،بهتریخوابم م یلیخ

 

 محوطه.[-]

 

 .[ایپس دم در هستم،زودتر ب-]
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 دم در بود!!! نیا

 .رونیرو برداشتم رفتم ب لیو وسا دمیپوش لباس

 دستش بود. لشمیاومده بود،وسا آره

 .مینشست یسنگ زیم هیو رو  نییپا میهم رفت با

 !؟یهمه کارو انجام بد نیا ییتنها یخواستیم-

 آره مجبور بودم.-

 من بگو. ،بهیطیهر شرا ؛تویدار یو کار ادیم شیواست پ یمشکل نطوریهر وقت ا-

 ممنونم.-

 شروع کردم به انجام کار. بعد

 سرد بود. هوا

 یعال پشی. سرعت تاوفتادیم آراد تاپ لپ  اوقات نگاهم به صفحه یبا لپ تاپ خودش و منم با لپ تاپ رهام؛گاه آراد

 .میچه کن گهیخوب نبودم،اما د ادیبود. من که ز

 شونم افتاد. یرو یزیچ هیکه گذشت احساس کردم  کمی

 برگردوندم؛آراد بود که کتشو در آورده بود. رومو

 نگاهم شد و گفت: متوجه

 !یدیلرزیم یهوا سرده،داشت-

 کنم؛ینه نه،قبول نم ؟یپس خودت چ-

 برش داشتم.  و

 گفت: یبا اخم که



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
212 

 

 من تعارف نکردم. بپوشش.-

 ها!!! هییخودش دراکوال یبرا نمیخدا ا ای

 

 .یخوریباشه ممنونم،اما خودت سرما م-

 

 سوال؟ هیخانم؛ وایه-

 .نیبپرس-

 اطرافشون دارن. یاز آدما میو شناخت خوب خوننیروان پزشکا ذهن آدم رو م کنمیاحساس م شهیهم-

 

 البته. یبتونن،تا حدود دیکار کشته شا یگفت. روان پزشکا شهیخب ذهن خوان صددرصد نم-

 .نطورهیمنه،اما شناختو آره به نظرم هم دید نمیا

 

 حرف من آراد بازم سکوت کرد. نیاز ا بعد

 

 ه؟یآدم خوب و خوش اخالق چ هیراجب  رتیتعب-

 شما از خوب و خوش داره. ریتعب و به آرمان ی. بستگمیدار  در مورد خوب و خوش یآرمان هیما  یخب همه -

 حساس آرامش کنن.کنارت ا گرانیکه؛د نهیمن ا دیخوب بودن از د-

 بازم به نظرمن. نه،البتهیواسه خوب بودن هم یمعن نیبهتر-

 .شهیخوب بودن سخت م ینطوریا رسه،یبه آرامش م یجور هی یاما هرکس-
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 گرانیاحساس آرامش د شیکه خوب بودن اگه معن نجاستیو ا رسهیبه آرامش م یجور هی یبا آراد بود هرکس حق

 .شهیکنارمون باشه،سخت م

 

 .ستین یکار سخت گنیاز آدما م یسر هیاد،یحرف از خوب بودن م ی؛وقتیدونیم-

راحت خوشحال  یلیاون آدم خ دیکه طرف مقابلت به آرامش برسه. شا یرفتار کن یسخته طور یلیبه نظرم خ اما

 برعکس. دمیشه،شا

 

 

 -یراو

 

 کم احساس آرامش کرد. وا،کمیه راتیاز تعب آراد

 .کردیم یهج یواقع یحرف دل آراد رو به معن وایه 

 .رهیبتونه افسار دلش رو با منطق به دست بگ دیبرخالف دلش رو بگه،که شا یریتعب وایآراد دوست داشت ه اما

 ه؟یسخت یلیپس خوب بودن کار خ-

 تامل گفت: یبا کم وایه

 

 ! ن؟یخودتون بپرس ن،ازیدیکارو انجام م نیراحت ا یلیشما که خ-
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 برداشت. یلحظه ا یبرا پیدست از تا آراد

 . دادیآراد خوبه،اونو عذاب م گفتنیاطرافش م یآدم ها یهمه  نکهیا

 کردن. پیبده و بازم شروع کرد به تا نیکه دل پر دردش رو تسک دیکش یقیعم نفس

 

 .شهیوقتا داستان م یگاه  ست،یخوب بودن هم خوب ن شهیهم-

 به تعجب گفت: وایه

 داستان؟-

 روشو برگردنه؛ نکهیا بدونه

 آره داستان؛-

 از خوب بودنِ. ریتعب نیرحمانه تر یب نیپنهونه و ا یلیدل هیرفتارت  نیا کنن،پشتیآدما فکر م یبعض

 

 کرده بود. یآراد رو موشکاف یبه آراد کرد؛انگار حرف ها ینگاه وایه

 

 .کنهیشون فرق م هیاونا قض-

 ؟یچه فرق-

 رو ندارن.  یکنارشون باش نکهیا اقتیل آدما،کال اون دسته از-

 متنفرم. ییآدما نینظر دلمه،چون من از همچ نیا

 

 زبون آورد.  گفت،بهیم دیرو که با یحرف وایه باالخره
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 .زدیوقت بود ساز مخالف منطقش رو م یلیبه دل خودش زد که خ یپوزخند آراد

 لب و آروم زمزمه کرد؛ ریز

 

 بود. نیکاش نظر دل منم هم یا-

 

 که آراد گفته بود نشد. نگاهش کرد و گفت: یزیانگار متوجه چ وایه

 ؟یگفت یزیچ-

 نه،نگفتم.-

 شد. ن،تمومیاز ا نمیا دییبفرما

 

 کرد؛ وایروشو سمت ه آراد 

 شده؟ یزیچ-

 !یگفت یزیچ هینه،اما من فکر کردم -

 نه،مطمئنم.-

 کرد. لشیپاشد،شروع به برداشتن وسا وایه

 .میبر گهیخب د-

 برداشت و به سمت آسانسور راه افتادن. لشویاز اون وسا تیهم به تبع آراد

 بود و هردو غرق در افکارشون بودن. نشونیب سکوت

 شدن و به سمت اتاق ها رفتن. ادهیآسانسور پ از
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 یزیگفت. قبل از ورودش،انگار چ ریانداخت و دروباز کرد،شب بخ دویکل وایبره داخل؛ه وایمنتظر موند که ه آراد

 افتاد و برگشت سمت آراد؛ دشای

 آقا آراد؟-

 هم برگشت؛ آراد

 جانم!-

 داشته باشه. یلیخودش دل یکه گفتم نباشه و برا یاز دسته ا دیاون آدم شا-

 بعد از گفتن حرفش رفت داخل و در رو بست. و

 

 اون بود. یجا وایش،هیبود که تا چند لحظه پ یهنوز هم چشمش به در بسته ا آراد

 

 .زدیو پوزخند م دیکشیبار،اون بود که خودشو به رخ آراد م نیا دیاش زد. شا نهیآراد محکم به س قلب

 بود. رینبود که آراد با دلش درگ یبار نیاول نیا

 ! دیشا- هیگفتن  با

 سمت اتاقش رفت. به ریدرگ یبرگردوند و با فکر روشو

 سه نفرشون شد. تیسوئ وارد

 سواک زدن.م یرو نداشت،حت یکار چیه حوصله

 تخت انداخت. یگذاشت. رفت سمت اتاق و با همون لباسا خودشو رو یناهارخور زیم یرو رو لشیوسا

 اشک به صورتش یکه گاه یکردن با خاطرات یوقت بود،کار هر شبش شده بود فکر کردن به گذشته و زندگ یلیخ

 لبخند تلخ بغض آلود. یوردن،گاهیم



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
217 

 

 

 لب زمزمه کرد؛ ریبست و ز چشماشو

 

 من است. ییتنها نیفرق ما هم تنها

 

 ،یستینه تنها ن تو

 

 ... .یستیتنها ن بلکه

 

 

 

 

 

 

 -وایه

سر کردم. از شدت خواب  مویپا شدم و روسر یسخت کرد،بهیداشت کالفه ام م گهیمکرر در که د یزنگ ها یباصدا

 در نگاه کنم؛ یاز چشم نکهی. بدون اومدیام م هیگر

 باز شه. دمید دیکه شا دمشیمالیبود و مباز کردم. دستم رو چشمم  درو

 شدن ؟؟؟ یگزارشا چ ؟؟؟یخواب شبیانگار از د-
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 .زدیم رونیب شیرهام بود. تازه چشمم باز شده بود که نگاهم افتاد به دراکوال که از دماغش آت نیا ها

 

 .وااااایباتوام ه-

 .دنیاون منطقه پر کش یزد که تمام پرنده ها یداد چنان

 

 .یدادیم ،انجامیموندیم داریانجام ندادم که ندادم؟ خودت ب ؟یزنیچرا داد م-

 

 داشت؛ اون لحظه به فنا رفت. دیام یاگه ذره ا رهام

 ازشونو به دست گرفت. یتو موهاش برد و دسته ا یدست

 زد. واریمشت محکم به د هیکردن حرصش  یخال یدستشو برد باال و برا بعد

 .اریرو بردار ب یاون لپ تاپ کوفت-

 .وونهیرهام،د یا وونهید هیتو -

ناراحت شدم. به جهنم،بزار فکر کنه نفرستادم. با حرص رفتم داخل و لپ تاپو برداشتم،از  یلیحرکتش خ نیا از

 .شیاش،پسره احمق روان پر نهیدر،پرت کردم تو س یهمون جلو

 .دمیدر رو هم محکم به هم کوب و 

 کردم؛ میبه ساعت گوش یچشمامو ببندم،نگاه نکهیسمت تخت؛قبل از ا رفتم

زود  یلینشد. خ داریبود که ب یعسلم چه خوش خواب نیبودم،دراکوال اومد زنگ زد. ا دهیخواب قهیچهل دق همش

 .دمیخوابم گرفت و خواب
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 یراو-

 خورده تند رفته بود. هیشد. انگار  رهیبه در بسته خ رهام

 واسه حسام نفرستاده بود.گزارش هاش افتاد که  ادیخودش اومد؛ به

 جا تو راهرو نشست و لپ تاپشو روشن کرد. همون

 بود. یصفحه اصل یرو روزید خیپوشه به تار دوتا

 کرد. بازشون

 همه رو انجام داده بود. وایسر جاش بود و ه یچ همه

 به دندون گرفت؛ نشوییلحظه لب پا هی

 که کرده. با خودش زمزمه کردو گفت: یناراحت از کار و

 و امروز! شبیعوض تشکرت بود بابت د نمیرهام،گند. ا یزد ندگ

 قهیفرستاده واسه حسام افتاد؛ساعت چهار و پنجاه دق یها لیمیساعت ا ادیو خواست در بزنه و عذر بخواد،اما  پاشد

اومد دم در و چشماشو ماساژ  ختیبود که با اون سرو ر نیلبش اومد و آروم زمزمه کرد؛پس واسه ا یرو یبود. لبخند

 .دادیم

 ؛بازم در بزنه ی. تو فکر بود که با چه بهانه انهیرو بب وایه ختیدلش خواست دوباره با او سرو ر وا،بازیه یادآوری با

 .نهیتو اون حالتا بب وارویکه بازم ه رهیحق به جانب به خودش بگ افهیزنگ گذاشت،خواست ق یرو رو دستش

 واسه افشیق بودن متعجب)  .دیدیمتعجب م وارویکه ه ییواسش جذاب بود؛اون لحظه ها یلیخ وایکردن ه یعصبان

اراده زنگ رو  ی.( رهام بازم لبخند رو لبش اومد و بکردیم دادیاز حد اخماش تو هم و دادو ب شیبود که رهام ب ییوقتا

 فشار داد.

 .دیچند لحظه در باز شد و رهام هم اخماشو درهم کش بعد
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 و اخم کرده درو باز کرد؛  ختهیبه هم ر یا افهیبا ق وایه

 ها ؟!-

کرده بود و  زونیآو هاش شونه رو گردن پشت از شالو طرف دو و بود زده که شالشو پشت گردنش گره وایه افهیق

 بود. دهیزده بود. انگار بمب تو سرش ترک رونیشال ب ریفرش از ز یموها

 

 ه؟؟؟یبله؟ باز چ-

 

 ؛ملتمس یا افهیق با

 تز شرکت کردم. نیبخوابم؟؟؟ آقا من غلط کردم تو ا یزاریچرا نم-

 

 کرد خنده اش رو کنترل کنه. یسع رهام

 .یاالن برگرد نیهم یتونی،میغلط بکن ستیالزم ن-

 پرده رهام. متعجب گفت:  یو ب عیجواب سر نیمتعجب به خودش گرفت،از ا یا افهیق وایه

 !!!؟یچ-

 هم که به خودش اومد گفت: بعد

 .نجامینرم؟! من بخاطر داداشم ا ایکه با حرفت برم  یباش یشما ک-

 قدم اومد جلو و انگشت اشاره شو باال آورد و گفت: هی بعد

 بخوااابم. خوامیم ؟یدیمزاحم نشو،فهم گهید-

 .دیرسیش مبه زور به شونه ها وایگرفت. قد ه ریجسارت خوشش اومد و نگاهشو به ز نیاز ا رهام
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 حالت ممکن گفت: نیحرص درارتر با

 .میبر د،قرارهیآماده ش دینچچچچچ؛با-

 

 در چهار زانو نشست و گفت: یکالفه همون جا،جلو دویکوب نیزم ؛پاشو با گفتن نچ وایه

 خداااااا! یا-

 بعد سرشو تو دستش گرفت. و

که خنده اشو محو  دیضربه رو هم بزنه. دستشو دور دهنش کش نیخباثت زد و خواست آخر یاز رو یلبخند رهام

 تر برد و گفت: کیانداخت و رو زانوش نشست. سرشو نزد نییکنه،نگاهشو پا

 

 .لهیو خواب تعط میدار قیکارو تحق یخانم؛امروز هم کل وایقابل توجه تون ه-

  

 سرشو برداشت و گفت: وایه

 نهههه!!!-

 جواب داد؛ یحالت خونسرد با 

 آره.-

 زدو گفت: یثیلبخند خب وایه

 .امیخب من نم-

 فکر گفت: کمیبعد  رهام

 .شهیاووومممم؛باشه،اما فردا کارات دو برابر م-
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 .ادینههههه!!! آقا من خوابم م-

 کمونه کرد و شونه هاشو باال انداخت. نییندادو فقط لبشو به سمت پا یجواب گهید رهام

 گفت: تشید به سوراه اومده رو برگشت و قبل ورو پاشدو

 .دیباش نییپا گهیساعت د مین-

 

 -وایه-

 .دیخواب شهیکه نم نجایبود،اما خب ا نیسنگ چشمام

 .رونیپاشدمو داخل رفتم. به محض ورودم؛عسل از اتاق اومد ب نیرو زم از

 االدن،حیشروع کرد به خند ییهویبرداشتم به نشانه سالم. عسل اول با تعجب نگاهم کرد و بعد  یدست هی واسش

 بخند. ینخند ک

 ؟یخندیچرا م هین؛چیشد وونهیامروز همه د-

 خنده هاش گفت:  یاشاره دست،ال به ال با

 !نهیآ نه،برویآ-

 بعد خنده شو ادامه داد. و

 ترک خورد. واریزدم که د غیخودم؛چنان ج دنیرفتم. با د یجا کفش نهیآ یحرص جلو با

 رفتم دم در؟!  افهیشکل و ق نیبا ا من

 خخخخخخخددددااااا!!! یییییووووا-

 زده بودن. رونیب یگره خورده به هم و وز وز یتلفن ها میس نیشالم فرق شده بودن از وسط و ع ریم،زیوز وز یموها
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... 

 

 یایلصند نیآخر رو رفتم  نکردم. ریسالمو صبح بخ یکس چیکه رهام گرفته بود شدم. با ه یدیحرص سوار ون سف با

 سرم. ریگذاشتم ز فمویو ک دمیدراز کش ا،یون،همون پا بوفه آ

 مکردیداشتم. احساس م جهیشدم سرگ داریب یعسل وقت یاما با تکون ها دم؛یچقدر خواب ای دمیخواب یک دونمینم

 حس بودم. یلبام،ب یبسته،احساس سرد خیتمام بدنم 

 دو منطقه متفاوت م؛یقراره طبق برنامه دو گروه ش .میگردیبرم یمعطل ن،بدونیکه گذاشت لوی:خب بچه ها وسارهام 

 سیکه ک نیدیرو د یکه واستون تو پوشه گذاشتم از مردم اون منطقه و اگه ام شخص ییاون سواال دنیشروع به پرس

 .میردگیبرم نیبرگشتنم با هم رم،وقتیم نیماش نی. با همدیکن کیرو اون کل شتریماست، زوم ب قیمورد نظر تحق

 ن؟یهم گروه ای:کآراد

 ما چهارتا. مونهیطرفه؛م ی. عسل خانم که بگمی:اونم االن مرهام

 

 رو دستش داد و گفت: یکیحرف؛با چند تا پوشه که تو دستش بود رفت سمت آراد، نیاز گفتن ا بعد

 رو انتخاب کن. یکیسه تا، نیا نیمال خودت؛حال اب نیا-

 .دیکش رونیب هیبق نیرو از ب یکی یمعطل یهم ب آراد

 اسم کدوممون هستش؟! نیحاال برگردون بب-

 که آراد گفت: میمنتظر بود همه

 خانم. وایه-

 .کشمیم ینفس راحت هیو  خورهیرهام نم نیشکرت که امروز چشمم به ا ایخدا

... 
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 یرآج یوارایکه با د یرنگ دی. رفتم سمت در بزرگ سفکشوندمشیم نیدستم گرفتم،به کمک چرخا رو زم چمدونمو

 بود.حبس شده 

 .دیداشت،از پشت سر به گوشم رس یقدم هیرهام که با من فاصله  یصدا

 تو برو. ارمیمن م-

 .ستمیالزم نکرده، خودم چالق ن-

ت چمدونو گرف گهیدستامون دسته د یبرخورد اتفاق هیکه به حرفم توجه کنه دستش آورد جلو، که بعد از  نیا بدون

 و برداشت.

 باهاش کل کل کنم. تونستمیحالم اصال نم نیا مانعش بشم نشد. واقعا با خواستم

 

 برگشت ونگاهم کرد. هوی

 ه؟؟؟یها چ-

 قدم رفته رو برگشت؛ چند

 حالت خوبه؟-

 آره؛چطور؟-

 .نهییپا ،فشارتیحالیدستت سرد بود؛ ب-

 آورد.  رونیشکالت ب هیو  بشیکرد تو ج دست

 بخور. نویا-

 ازش گرفتم. رفتیمعدم ضعف م چون

 صبحونه؟ یومدیچرا تو هتل ن-
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 خواب بودم.-

 سمت داخل. میهم راه افتاد با

 

 حوض وسطش بود. هیکه  اطیح هیبزرگ با  هیمیخونه قد هی

 خونه نبود. یکس چیه

 صداشو باال برد؛ کمی نیشاه

 د؟یی... کجایب یسالم... ب-

 کن. دادیخونه، کمتر دادو ب ادی. واسه شب مستین یب یب-رهام

 .نمشیشد بهت،دوست دارم دوباره بب میحسود یلیخ دمشیکه د یبار هیچه بد؛ همون -

 . مینگاه کرد نیرهام با تعجب به شاه یحت همه

 !!!؟یدیرهام رو د یب یتو کجا ب-

 نشونم داد،همونجا بود. شویبار که رهام عکس خانوادگ هی-

 .دمیحرفش همه با هم خند نیا با

 یدیدی! اگه خودشونو م؟یشد یمیعکس انقد صم هی ن،بایاهش یا وونهینبود. تو واقعا د یب ی:خداروشکر بعسل

 !؟یکردیچکار م

 

... 

 لیاردب هیبار نیکجا بود. اول دونمیکه نم یریسمت مس میو حرکت کرد میهمه سوار شد ل،یاز گذاشتن وسا بعد

 اومدم.
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 متوقف شدو آراد کوله و لپ تاپشو برداشت، رو به من گفت: نیماش

 ؟یشینم ادهیپ-

 م؟؟؟یدیرس-

 .گهیآره د-

 

 به اطراف کردم و پاشدم. ینگاه هی 

 و عسل؛ نیاز دراکوال و شاه یاز خدافظ بعد

 .میرو نگاه کرد نیو منو آراد با هم دور شدن ماش نییپا میرفت

 مو رو دوشم جا به جا کردم. کوله

 .میرفتیخورده راه م هی دیآراد همراه شدم. تا روستا با با

 ؟یندار یکه مشکل کیبا موز-

 نه.-

 بود. نیغمگ یلیبود،اما خب خ یکرد. آهنگ قشنگ یآهنگ پل هی

 !ن؟یچرا انقد غمگ-

 .نهیشیبه دل م شتریب نشیگه،غمگیآهنگه د-

 .دمیگوش نم نیوقت آهنگ غمگ چیشادم،ه یمن وقت-

 بهش دوختم؛ فقط لبخند زد. لبخند که نه پوزخند زد. نگاهمو

 .دمیپرس دیباشه ببخش-
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 .ستین یخاص زینه... نه چ-

 .زاشتیکه آراد م میگوش داد ییبه آهنگ ها م،ینزد یحرف گهید 

 .میرو شروع کرد قیتحق میدیروستا که رس به

که، از لحاظ  ییسواال دنی. من هم کارم شده بود پرسکردیم تیزیو لبخند مردمو و یاوقات هم آراد با مهربون یگاه 

 مناسب تز بود. یروان شناس

 .میخسته بود یلیخ هردو

 از خونه ها. یکیتک پله  ینشستم رو یخستگ از

 .کردیم تیزیپسر بچه رو و هیداشت  آراد

مرد چقدر آرامش داشت. حرف زدنش و نگاه کردنش. همه و همه دست به دست هم  نیا زد،یلبخند باهاش حرف م با

 رو ساخته بودن که مملوء از آرامش بود. یداده بودن و آراد

 گشت؛یم یزیچ هیدنبال چشم  با

 با لبخند گفت: دیمن که رس به

 .شمیگذر زمان نم شم،متوجهیغرق کار م یمن وقت دیببخش ؟؟؟یخسته شد-

 .دیخسته نباش کنم،یخواهش م-

 .دیشمام خسته نباش-

 ازم فاصله گرفت.  دیببخش هیزنگ خورد؛با  شیبزنه که گوش یحرف خواستیم

 یاون آراد قبل گهیبرگشت. اما د قهینظرش داشتم. از حرکات دستش معلوم بود کالفه ست. بعد از ده دق ریدور ز از

 ست. ینبود. با لبخند اومد،اما معلوم بود که اجبار

... 
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. خون گرم و مهمون نواز بودن. من به شخص،ترک هارو میواسه نهار به اصرار کدخدا،به خونه با صفاشون رفت ظهر

 دوست داشتم.

 قوم و زبونشون دارن، یرو که رو یتعصب هم

 رو... . نشونیریو زبان ش یمهمون نواز هم

 .میرفت قاتمونیاز نهار دوباره سراغ تحق بعد

 

 .رفتیم یکیبه تار ز،روییبود؛ آسمون اواخر پا میچهارون ساعت

 به ساعتش کرد و گفت : ینگاه آراد

 .رسنیپنج بچه ها م نجا،ساعتیسرجاده ا میکه برس میوفتیراه ب دیبا-

ت تو سکو نباری. امیگذاشت. با هم راه افتاد فیبرداشتم،آراد هم لپ تاپش رو برداشت و داخل ک لمویو وسا میپاشد

 . میدادیکه من گذاشته بودم گوش م ییبه آهنگ ها

 و گفتم: وردمی. طاقت ندیکشیموهاش م نیب یاوقات کالفه دست یگاه

 وقت حسرت از دست رفته ها رو نخور. چیه-

 باشه!!! تیزندگ تموم اگه اون از دست رفته یحت-

 .رمیمیم یدارم از کنجکاو گهیکه گفت د نمیکنجکاو بودم،ا یلیخ یلیخ

 خانم؟ وایه-

 بله.-

 دستش از قبل رو شده. کنهیاحساس م زنهیباهاتون حرف م ی. آدم وقتیهست یطور خاص هی شهیشما هم-

 ادتونه؟یهنوز  شبید یحرفا
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 اوهوم.-

ود. واسه حرفام ب ینیجواباتون تسک پرسم،امایسواالرو م نیمن چرا ا نیدونستینم یحت نکهیخوب بود. با ا یلیخ-

 .خوننیبود که گفتم روانپزشکا ذهن آدمارو م نیبخاطر ا

 خنده ام گرفت. فشیهمه تعر نیا از

 .نیریهارو بگ شه،هندونهیم نیدستام داره سنگ-

 .اتتونهیخصوص ست؛ازین جایب فیتعر ناینه نه،ا-

 .شیلیممنون شم.اونم از خ دیپس با-

 .کنمیخواهش م-

 .میشد کیادامه داشت. به جاده نزد نمونیب سکوت

 آراد بازم زنگ خورد؛ هیگوش

 شد؟ یالو،جابر چ-

- ... 

 صداش غم گرفت و گفت: آراد

 .یممنون که تالشتو کرد ال،یخینه نه ب-

 رو قطع کرد،اما تو لک بود. یگوش

 رم؛یجلو خودمو بگ نتونستم

 !اد؟یاز دستم برم یشده؟ کمک یزیچ-

 حرفم به خودش اومد. نیبا ا آراد
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 است. دهیفا یو ب دمیکه به دل خودم م ییها دیخسته ام از ام گهینه ممنون،فقط د-

 بهت نگاهش کردم؛  با

 بپرسم چرا ؟؟؟ تونمیم-

 

 واب موندم.ج یساکت موند و ب بازم

 شکست. نمونیب سکوت

 یوقتمو واسه درس خوندن و کالس ها شتریخوب بود. ب یلیخ مونیبودم. زندگ یمن تنها پسر خانواده رستم-

 . مخصوصا سال آخر.کردمیم یسپر یتیتقو

واقعا تالشمو  شدم،چونیرتبه اول م شهیآزمون هاش ثبت نام کرده بودم. هم یبرا یسال آخر،تو موسسه ا همون

 .دمیجنگیبود و واسش م یپزشک میشگیهم ی. آرزوکردمیم

 رفتمی. هربار هم کالس میبه اسم الهام کرم شدیدختر م هی شهیکه نفر دومم هم شدمیآزمونام متوجه م یالبال

 .دمشیدیم

جلو گذاشتم.  عالقه از چشم الهام پنهون نموند و منم قدم نیکم ازش خوشم اومد. ا ارم؛کمیسرتو درد ن خالصه

 یکه باهم پزشک میوار بود. تو اون عالم به هم قول داد ووانهیالهامم رفته رفته عاشق من شد. اما عالقه من به اون د

 دانشگاه؛ یقبول ازهم شد. بعد  مونیشبانه روز یتالش ها با م؛کهیقبول ش

خوب  یچ ؛همهیخواستگار می. رفتگذاشتم،اونام قبول کردن ونیعشقمو از دست بدم و باخانوادم درم خواستمینم

 .رهیوصلت سر بگ نیدوست نداشت ا چیالهام ه یکه بابا نیبود،جز ا

 دلش با منه نتونست مانعمون بشه. یال دید یدوست داشت الهام زن برادرزاده خودش بشه. اما وقت چون

 بود و بس. یمن ال ینفس هم بکشم. همه هست تونستمینم ی. من بدون المیماه با هم بود چند

تار رف لیشد که دل نی. اکردمیم یتمام نگاهاشو معن شناختمیرو خوب م یمتوجه رفتار سردش شدم. ال یاز مدت بعد

 گهید یبار،بلکه هزار بار. نه فقط به حرف بلکه به پاشم افتادم. عشقش کورم کرده بود. اما ال هی دم؛نهیسردشو پرس
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. خودم بشه،نشد یبازم ال یکردم ال یساده باشه. هرکار رگفتنش به نظ دیمن نشد. شا یال وقت چیه ینینبود؛ یال

فقط کنارم باش که من  کردم؛توروخدایجمله رو تکرار م هیکه صد هزار بار  ییاون موقع ها رهینم ادمیوقت  چیه

 هدیفا یکه دوست داشت. ب ییبودن و کار ها ی. چند ماه فقط کارم شده بود دنبال الشمیحست کنم،بخدا درست م

 !دهیفا یبود،ب

 .یمن هر روز و هر شبم شده بود التماس به ال ه،امایدورانشون دوران نامزد نیبهتر همه

بودم!  یشکل نیا دمیبودم،چرا حاال که بهش رس یکه عاشق ال یکار لنگه. من یجا هی دنیکم کم همه فهم گهید

 کرده بود. رییوجه ممکن تغ نیبه بدتر میرفتارم،ظاهرم،همه چ

. نمشیبودم،دوست داشتم صداشو بشنوم. دوست داشتم بب تابشیروزها به عشقم زنگ زدم. ب هیروز مثل بق هی

 امدم؛اونیها پرس هینبود. از همسا یرفتم خونه شون. اما... اما کس ی. بدون معطلختیخاموش بود،دلم فرور یال یگوش

ود. شبا و ب دهیفا یرفتن خارج،ب گفتیم یکیاز اون منطقه رفتن، گفتیم یکیکردن.  هیتخل گفتنیدونستن،مینم

من رفته بود.  یبود،عشقم بود،اما ال ینداشت،مهم ال یرو به دنبالش گشتم. کال درس واسم معن یادیز یروزها

ه دنبال سخت یلیاز کجا شروع کنم؟! خ دونستمینم یبود؟! حت یکره خاک نیا یکجا دونستمینم یبرم،حت خواستمیم

و اون  یبدون عشقت نفس بکش یسخته نتون یلیبه تو نداره و ترکت کرده. خ یعالقه ا چیه گهیکه د یبگرد یکس

 !واینفس بکشه ه یکره خاک نیهم یرو الیخیب

ود،دور ب نیهم ا میگرفتم. هدف اصل یلیتحص هیبورس نکهیا شد،تاینم یواسم عاد یبودم؛نبود ال دهیمرز جنون رس به

 رو داشت.  یال یکه رنگ و بو ییشدن از جا

 مرده متحرک بودم. هی. روحم مرده بود،نداختیم یال ادیممکن منو  زیچ نیتر کوچک

 از خودمم فرار کردم. یخاطراتم،از خانوادم،حت ؛ازیفرار هیرفتم،مثل  رانیا از

 یرکه چند سال خب زنهیم ینکرد. دلم هنوزم که هنوزه،واسه کس رییتغ یچیه ران؛امایبرگشتم ا ینیب یحاال که م تا

 .سیازش ن

 .رهیباره خودشو ازت بگ کیکه  یتلخه مزه مزه کردن عشق یلیخ

 نه!!!فکر بک یا گهیلحظه به کس د هینتونست  یمدت حت نیتونست دل بکنه،که دل من تو ا یدل الهام چطور موندم
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ازش،اما  میکرد دایچند تا نشونه پمغازه. من و دوستم  هیتو  دنشینفر از برگشتنش خبر داد و د هیکه برگشتم، حاالم

 بازم به بن بست خوردم.

 .شهیدور م شتریو ب شتریب گردمیم شتریب ی. هرچستین گردمیم یهرچ

 انتیلحظه خ هیفکرش نگذروندم، یلحظه ام ب هیاالن،حاضرم قسم بخورم  نیکه ازش دور شدم تا هم یوقت از

 بزاره بره. لیدل یب ستیانصاف ن نیهمه گشتم. ا نیبخاطر بدست آوردن اون،ا وا؛منی. هستینکردم،اما ن

 

 آراد بود!!! نیحرفا رو همه با بغض گفت،واقعا ا نیا

. هنیعشقشو بب دنیکش یچرا اما خب الهام چقدر سنگ دل بوده که تونسته سخت دونمیبغض کرده بودم. نم منم

 رسه،مخصوصاینم ایعاشق تو دن هیجه زدن ض یبازم به پا لهیدل یداره! اما خب هر چ لیدل هیاونم واسه خودش  دیشا

 عاشق آراد بوده. یروز هیکه اونم 

 .داشتیشده بودو قدم برم رهیکرده،به روبرو خ بشیبرگردوندم سمت آراد؛دستاشو تو ج رومو

حرف گرفتم سمتش،از  یاستفاده نشده رو در آوردم و درشو باز کردم،ب یبغل کوله آب معدن بیبردم و از ج دستمو

 رفت.دستم گ

 ممنون.-

 .دینفس سرکش هی و

 

 .میکه منتظر موند کمی

 

 .یخال یها یسمت صندل میرفت یسالم جمع هی. با میو سوار شد دیرس نیماش

 :سالم بر هانسل و گرتل.نیشاه
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 :هانسل وگرتل!!! از چه نظر؟!عسل

 !رفتن؟یپت ومت راه م نیع یچطور یدیمگه ند زمیعز-

 داره؟ یچه ربط-

سوار کره االغ کدخدا  نامیا شدن،یکه سوار کالسکه م یافسانه ا یدوقلو ها هی،شبیدیربطش رو واقعا نفهم زمیعز-

 شدن.

 .یکرد وووونمید نییییییخداااااا،شاه یکره االغ! ا-

 .ختیریکه اشک م یکیمن  یاز چشما م،کهیدیعسل خند یو حرص خوردنا نیشاه یبه حرفا اونقدر

 

 -یراو

 .شدیخنده ها م نیباعث ا نیگاه شاه یگاه و ب یخنده هاشون باال گرفته بود. حرفا یصدا

 پنهون کرده بودن. ییغم از جنس تنها هیکه،پشت چهره هر کدومشون  ییها خنده

 کردو پاشو رو پدال ترمز  فشار داد. نهیبه آ ینگاه راننده

 شدن همه وارد خونه شدن. ادهیپ بعداز

 

 

 -وایه

 

 :زد،گفتیم دیداشت خونه رو د نیشاه م؛ینشسته بود ییاریتو پذ همه

 چندتا اتاق داره؟ نجایرهام ا-
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 گفت: رفتیهمون طور که سمت آشپزخونه م رهام

 تا. سه

 به عسل شدم. نیشاه روزمندیو پ انهیلبخند موز متوجه

 رو به جمع گفت: نیکه رهام سفارش داده بود،شاه یاز خوردن شام بعد

 برم؟ دیبخوابم،کجا با خوامیمن م-

 چپ. ،دستهیورود ی:تو راه روآراد

 به آراد کرد. ینگاه رهام

 برد سمت آراد بدبخت. ورشیبار با توپ پر، نیبازم برگشت. اما ا م،کهیشد دنمونید ونیزیمشغول تلو ما

 پشت مبل؛ دیمبل پر یاز رو آراد

 !؟یروان ،چتهیهو-

 !؟ییدستشو شهیاتاق من م-

 .چارهیب نیرو داده بود به شاه ییخنده. آراد آدرس دستشو ریز میافتاد،همه زد مونیرحرف؛دوزا نیا با

 ! یجنبه شد یتو چقدر ب-

 بمونه. ادتینشونت بدم که  یجنبه ا هیجنبه!!! بزار  یب-

بزرگ  ییرایحال پذ هیداخل، یری. اون راهرو دست راست میریگیپاچه م ادیم ن،خوابتی:اه بس کن شاهرهام

 .شهیراهرو که به اتاقا وصل م هیداره،دست چپش 

 .دینفر سر راهش بود کش هیاز کنارمون رد شد و دست عسل که رو مبل   نیشاه

 رفت. نیدستش توسط شاه دنیدوخت و با کش تینگاهشو به من با مظلوم نیآخر عسل

 .شااهللینشن ا ابونیگرگ ب بی! نسنیمردا چه موجودات نیا ایخدا
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 .ونیزیبرگردوندم به سمت تلو رومو

 داد خنده ام گرفت. حیکه واسم توض یاناتیحرف امروز عسل افتادم. با جر ادی

گفته خرس عسل ]خرس  نیعسل،همش به شاه یاز داداشا یکیکه  نیکه اسمش عسل هستش اما بخاطر ا گفت

 هیهم عسل رو بعد  نین،شاهی[ واسه خاطر همگمیکه اسم خرسه پوو بود اونو م یهمون کارتون ادتونهیعسل رو 

 مدت عسل صدا زده.

، اما خب نبود ینکیرو به باال،معلوم بود ع دیجابه جا کرد و دستاشو کش شینیرو ب نکشویبه رهام افتاد که ع نگاهم

 .کنهیسرش تو لپ تاپه م یچ نیع میاومد ی. آقا از وقتزدیم نکیانگار موقع کار ع

 دم؛یکه روبروم قرار گرفت، نگاهمو باال کش ییچا ینیبا س فکرا بودم که نیهم تو

 برداشتم . ییچا هیبود،با تشکر ازش، آراد

 خوش گذشت.  یلیخسته مون کرد،خونه کدخدا خ قیکه تحق یامروز هرچ گمی:مآراد

 خودش نشست. یو سر جا زیرو واسه رهام گذاشت رو م یزد،چایطور که حرف م همون

 آره واقعا مهمون نواز بودن.-

 رهام؛ هویکه  میزدیحرف م میداشت نطوریآراد هم منو

 !کنمیدارم ترجمه م دینیب ی. نمخوامیشما!!! تمرکز م دیزنیااااه چقدر حرف م -

 آراد،از حرکت رهام دراکوال خشکمون زده بود. آراد قبل از من به خودش اومد و گفت: منو

 ؛ گهیکه د یکیاشه من داش من! ب یکنیم نیچرا همچ-

 گذاشت رو دهنش، دستشو

 .گمینم یزیممم... ممم. الم تا کام چ-

 کنم. پیرو ترجمه کن که تا نایا ایتوام خشکت نزنه، ب وای:هرهام

 بخوابم که بخوره تو پرش، اما خب در شان من نبود. خوامیداشتم بگم نه م دوست
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 به کاغذا کردم و شروع به خوندن کردم. یکنارش نشستم. نگاه بایپاشدم و رفتم تقر 

 گفت و رفت الال. ریشب بخ هیآراد هم پاشدو  

. دیجنگیم ی. رهام واقعا داشت با زندگوفتادیرخش م میهم نگاهم به ن یگه گاه خوندم،یطور که واسه رهام م همون

 بد اخالق! یگه،اخمویرهامه د دونمیم دونم،فقطیرو نم لشیدل

 ها ؛ از تموم شدن برگه بعد

 و گفتم:  زیرو م گذاشتمشون

 تموم شد.-

 گفت: دیصفحه کل یضربه رو نیبعد از زدن آخر اونم

 ممنون.-

 دستاشو به سمت جلو کش داد. بعد

 خواهش.-

 -یراو

 

رنگش درآورد و همون طور  یمشک کیتون بیخورد،از ج یا برهیو شیگرفت. گوش شیپاشدو راه اتاق رو در پ وایه

همون  وایبراش بفرسته. ه خوادیرو که م یداده بود؛ازش خواسته مطالب جیباهاش ور رفت. حسام مس رفتیکه راه م

که؛چند متر جلوتر سه پله به سمت  نیا الیاز خ یبود. خال شیتو گوش داد،سرشیتوجه به راهش ادامه م یطور ب

پله اول همانا  یرو وایاد،پا گذاشتن هداره که اختالف سطح هارو به هم وصل کرده. همون طور به راهش ادامه د نییپا

 اومد. نییدرنگ پا یو افتادنش همانا! از درد،مچ پاشو گرفت. اونقدر تو اون لحظه درد داشت،که اشک از چشماش ب

 .کردیم دادیکامال تو چهره اش ب یشده بود؛ به سرعت اومد سمتش،نگران وایکه متوجه افتادن ه رهام

 ؟یخوب واایه وا؟یه-
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 خودتو؟! یر؟ چکار کردشد دخت یچ

 رو پس زدو گفت: وایه دست

 ! نمیبردار دستتو بب -

 پاشو درآورد و پرت کرد. ییدمپا

 تو دستش گرفت؛ وارویه یاط،پایو احت ینگران با

 ؟یدرد دار یلیخ-

 و به صورت پر از اشکش نگاه کرد. متوجه دردش شد. دیباال کش نگاهشو

و بعد کم کم دستشو جابه جا کرد. نگران از شکستن پاش و  وایه یبا دستش شروع کرد به ماساژ دادن نوک پا آروم

کرد.  اطیاحت شترید؛بیکه رس وایه ی. کم کم دستشو باال برد. به مچ پادادیبه پاش فشار نم ادیوا،زیه یپا ییهویدرد 

 :کرد،گفتیکه درد م ییهمون جا یعنیبا لمس انگشت شست رهام کنار قوزک پاش، وایاما خب ه

 نکن. توروخدا،درد داره. ،نهی... آیآ-

 نجاست؟یا-

 خدا. ییییییآره آره،همون جاست. آ -

 .دیکش وایه یدستشو رو پا گهیبار د وا،چندیه یتوجه به آخ و اوخا یب رهام

 در رفته باشه. ایشکسته  دیترسیم

 

 نه در نرفته.-

 رگ به رگ شده. ادیز احتمال

 د؛یبه چشمش کش یدست وایه
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 درد داره! یلیاما خ-

تو  مواظب دیهمش با یکی! ؟یاریسر خودت ب ییبال هیکه  یگردیم نیانگار دنبال ا وونه،تویدختره د شهیخوبت م-

 باشه!

 نبود. ر،حواسمینخ-

 گرفت و پاشدو رفت سمت آشپزخونه. واینگاهشو از ه رهام

 

 

 -رهام-

 

 لجباز. ولش کن بابا اه کال رو مخه. یپرت،سر به هوا ه،هواسیسمت آشپزخونه. دختر روان رفتم

 نیفکرو ذکرم شده بود ا خوردم،تنهایآوردم. کنار اپن بودم و داشتم آب م رونیآب رو ب یو بطر خچالیسمت  رفتم

 واسم اول راه بود. نیداشتم،ا شیدر پ یدراز ق،راهیتحق

اش پ هی. یپاشد،اما به سخت دنمیهنوز سر جاش نشسته بود. با د وایو سمت اتاقا رفتم. ه رونیآشپزخونه اومدم ب از

 واری. دست از دتونستیرو هوا بود،معلومه حواس پرت خانم واقعا درد داره. خواست راه بره،اما واقعا معلوم بود نم

 به سمت اتاقا رفت. یگرفت و به سخت

 . امان از تو؛رفتم کنارشو گفتم:دمییحرص دندونامو رو هم سا با

 بهتره؟-

 گفت: زدیکه توش درد موج م ییپکر و صدا یحالت با

 نه کجام بهتره!-

 کمکت کنم؟ یخوایم-
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 (  |نه : گهی) االن صد درصد م

 خودم پا دارم!-

 ... . استغفرهلل،آرزو داره.(نویبزنم ا گهیم طونهی)ش

مشغول کردم. اما خب  میوشتو گ یاون قسمت نشستم و سرمو مثال الک یمبال یاز کنارش رد شدم،رو الیخی. برفتم

 خخخرفت؛خیبره. اگه م واریبه کمک د تونستینم گهیکه د ییبه جا دیرفت اما رس گهینظرش داشتم. چند قدم د ریز

 !زدینصف خونه رو دور م دیبا

 کنان رفت سمت سالن اتاقا. یل یداد. بعد ل رونیبه من کرد و نفسشو با حرص ب ینگاه

 گاه نداشت و بووووووم! هیواسه تک ییجا چیخسته شد و ه دهیوسط راه نرس خخخخ،به

که بزارم  نیبدون ا گهیتنگ اومدم. د اش،بهیباز وونهید نیاراده پاشدم،به سمتش رفتم. از دست ا یخورد. ب نیزم

باال. از حرکتم کامال جا خورده بود. قدش  دمشیدستشو گرفتمو کش هیبزنه،دستمو دورشونه هاش انداختم و  یحرف

 .دیباال کش شو. ناباورانه نگاهفیضع ی زهیم زهید؛ریرسیگوشم م ریز قایدق

 :م،گفتمیتو چشم شد چشم

 ه؟؟؟یچ-

 .یدرشت و گرد آب یهنوز تو چشماش بود؛چشما نگاهم

 پر کاه بهم دست داد. ،حسیچیه-

ر . بخاطمیاشو به خودم دادم. دستام هنوز دور شونه اش بود و با هم سمت اتاقا رفت هیاز چشمش گرفتم و تک چشممو

 آخ بکشه،قدم هامو آروم تر کردم. خواستی. دلم نمومدیو هر بار آخش در م رفتمیپاش،آروم راه م

 تخت نشوندمش؛ یم،رویدیاتاق رس به

 .دیممنون ببخش-

 .نمیبب اریپا تو ب-
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 تر گذاشت. کیود جابه جا کرد،نزدب نیحرف پاشو که رو زم بدون

 ورم داشت. کمیخورده بود و  چینبود،پاش پ یمهم زیشدم و پاشو نگاه کردم. چ خم

مت شه. رفتم به س خیگذاشتم که کمپرس  کیتو چند تا پالست خویخورده  هیپا شدم و رفتم تو آشپزخونه، حرفیب

 رداره.ب یلپ تاپشو از کنار پا تخت فیداشت ک یتختش شدم. سع یرو وایه یاتاقش،کنار در بودم که متوجه تکون ها

 داخل،متوجه ام شد؛ رفتم

 دستت؟! هیچ نی! ا؟یبخواب یمگه نرفت-

 هم سمتش گرفتم. خیدادم دستشو،کمپرس  فویک

 !؟یکن یواجبه باز یلیبزار رو پا، خوبه. در ضمن االن خ نویا-

 بالرو سرم آورد بفرستم. نیواسه دوستت که ا لیفا یسر هی خوامی. مکنمینم یر،بازینه خ-

 دوستم!!!-

 بفرستم. لیداده که واسش فا جیآره،حسام مس-

 !یخب حسام چکارت کرده؟! خودت چلفت-

 .ستتتتتتمیچلفت ن ر،منینخ-

 مشخصه.-

 باحاله. یلی! بخدا حرص خوردناش خکنهینگاهم م یبا چه حرص نیبب خخخ

 .کردیم دمیداشت تهد ینموندم،چون خطر جان نیاز ا شتریب

 رفتم. رونیب یحرف چیاتاق،بدون ه از

 راستم انداختم. یچپمو رو پا ی. پادمیتختم دراز کش رو

 کردم که بخوابم. یسع یلی. خومدیخسته بودم،اما خواب به چشمام نم یلیخ



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
241 

 

 رون؛چقدریب دیکش وواریآراد اسم ه یزدم. امروز که واسه گروه بند یلبخند م یو گاه وفتادمیم وایه یرفتارا ادی

 خورد توپرم،دوست داشتم با من باشه.

رو  وایبه من چه؟ چرا امروز ه ؟یتخت نشستم. خورد تو پرم که چ یشدم و رو خیبرق گرفته ها س نیع هوی

 گفته که مهمه؟!!! یک ؟یناراحت شم؟! چرا بودنش انقدر واسم مهمه؟؟؟ چ دیدم،بایند

 یکه الک یکه افتاد. اون روز هم که تو استخرافتاد،ااا... ااا اون شب یوا،وقتیسمت ه دمییکه دو ییصحنه ها ناخودآگاه

 گفتم که از ترس سوسک غذاشو خورد.

 شده بودم؟! یزد،حرصیچرا انقدر واسم مهم شده بود؟! چرا امشب با آراد حرف م وایه

 .دمیبه موهام کش یدست کالفه

 کنم؟؟؟یراش فکر مو کا وایچرا هرشب قبل خواب به ه نم؛منیواسا ب اصن

 اتاق واسم خفه کننده بود. یهوا

 نفس بکشم،تختو به سمت پنجره رها کردم. تونستمینم

 پنجره رو باز کردم. در

سرد و  یهوا دمیکش قی.چند تا نفس عمشهیقطب محسوب م هیکه واسه خودش  هیسرد بود اونم اورم بایتقر هوا

 هام کردم. هیزمستونو مهمون ر لیخشک اوا

 ده؟ش یزیچ-

 آراد بود که تا اون لحظه فکر کردم خوابه. یصدا نیا

 سمت تختش کردم و گفتم : رومو

 .کنمیم یخورده احساس خفگ هینه فقط -

 رون؟یب میبر یا هیپا-

 حس کشف شدم فرار کنم. نیبه سرش زده بود.منم دوست داشتم از ا یخوابیآراد هم ب انگار
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 .میآره ، بر-

 

 رو بستم و با آراد هم قدم شدم. اطیح در

 که گذشت آراد سکوت رو شکست؛ کمی. خواستیانگار آراد هم مثل من سکوت رو م میرفتیراه م میداشت همونطور

 !یشیم یبیغر بیطور عج هیوقتا  یگاه-

 من؟!-

 .یباهاش بجنگ شهینکن هم یرهام سع نیآره،بب-

 دم خون سرد باشم که شک نکنه.کر یبه آراد کردم و سع یترس رو شدن دستم،نگاه از

 !؟یبا ک-

 .ایبا دن-

هر لحظه دستشون رو  ترسنیشدم که م یفرار یمجرما نیدادم. خداروشکر+ مثل ا رونیب یآسودگ یاز رو نفسمو

 شه.

 .یاریبازنده تمام ع هیبازم  ،یاگه برنده ام خود تو باش ی. حتیبازیشک نکن که م ،یجنگیم ایبا دن یوقت-

تر از من  نییپا شیلیمدرک تحص نکهیسنش از من کمتر بود با ا نکهیشدم.آراد با ا رهینگفتم فقط به روبروم خ یچیه

به مدرکت  یلیتو خ گفتیکه اگه االن بود م وایه ادیرو لبم نشست به  یبود اما حرفاشو قبول داشتم. ]لبخند

 یبردم صبور،آروم،منطق یپ تشیمدت به شخص نیتوا اما. گذرهیادنمیمنو آراد ز ی،از دوست گفتمی.[ داشتم مینازیم

 ژلوفن. نیخوب. به قول شاه قیرف هیاز همه  شتریو ب

 .پرسمیوقتم نم چیو ه هیچ لشیدل دونمیکه نم شمیاوقات متوجه حال بدش م یاماگاه

 که من ازخودم براشون ساختم. شناختیرو م ی. او رهامشناختیآراد منو نم نایا باهمه

 ران؟ته میریم یک-
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 .گهیاحتماال دو روز د-

 کنه؟یمطلبارو چکار م یحسام چ-

 .کنهیو رو اون کار م میبد لیتحو دیکتاب که اونم با هی شهینفره مون حاصلش م 5جمع مطالعات -

 !گرفتیواسه حسام عکس م وایپس ه-

 بالها سرم اومده. نیتو باشگاه از ا دونم؛ی.من مکنهیشدم. مطمئنم النا پاش درد م یجور هی وایاسم ه باگفتن

 گفتم: یتفاوت یبه آراد ، با حالت ب رو

 .میش داریزود ب یصبح دیبا م؟؟؟یبرگرد-

 

 آره موافقم.-

 

 . میتو در چرخوندم،هر دوتا وارد شد دویکل

 یببره از حس ییبو دمیترسیبود. م زیت یلیخبردار شم،چون خ وایبرم و از حال ه تونستمینم چوقتیحضور آراد ه با

 داشتو هنوزم بهش شک داشتم. یکه واسه خودم تازگ

آرومتر از اون در اتاق  یلیکه داخل اتاق رفته. منم آروم رفتم سمت اتاقا وخ دمیدر اتاق فهم یرفت. از صدا آراد

 از حد و کنترل نشدم باعثش شده بود. شیب هیکارم اشتباه بود اما نگران دیباز کردم. شا وارویه

 .نمشیبودم که تو خواب بب نیانداختم.منتظر ا وایبه ه ینگاه

 ؛ اما

از زانو خم کرده بود،ساعد دستشو به  گشوید یتخت خوابونده بود و پا یپاشو کامل صاف رو هینشسته بود، روتخت

 ساعدش گذاشته بود. یرو شویشونیداده بود و پ هیزانوش تک

 صداش زدم ؛ آروم
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 !؟یکنیا  موقت شب انقد سرو صد نی، چرا ا رکیج ریج-

 .دیمتعجب از صدا سرشو باال کش اول

 به خون نشسته بود! هیکرده! چشماش از گر هیچقدر گر نیخدا! ا افشویق

 مسکن به من بده. هیدست انداختنا  نیا ی:به جاوایه

 ساعدش گذاشت. یشد،سرشو رو ریبازم اشکاش سراز و

 

 چ،یباعث زانو زدنم مقابلش شد که ه دویکش وایافسار بودن دلمو تو همون لحظه حس کردم. چنان منو سمت ه یب

 .رهیخودشو بگ یجلو تونستینم

 بود. وایکه مقابلم بود؛ه ینیبودم اما خوب ا یرفتارم حرص از

 تخت نشسته بودم؛ نییهمون حالت که کنار پاش پا تو

 !؟یانقدر درد دار ینی نمتیبب-

 همون حالت گفت:  تو

 !ن؟یبیمگه نم-

 .گردمیاالن برم-

 قرص مسکن برداشتم؛ هیآب و  وانیل هیکه از خودم سراغ داشتم،رفتم سمت آشپزخونه  یسرعت با

 با سرعت برگشتم. و

 .کردیم هیهمون حالت گر هنوز

 گفتم: میشگیهمون رفتار هم با

 .شهیبخور،حالت خوب م ریبگ نویا ایب-



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
245 

 

 خواست کنار بزاره که گفتم: وانویبرد و ل نییذره آب پا هیآب و قرص رو ازم گرفت. قرصو با   وانیبرداشت و ل سرشو

 !یکن یمعده اتم داغون یبزن یخوایچه طرز قرص خوردنه،م-

 .تونمینم-

 دهنش گذاشتم، مجبورش کردم تا آخر آبو سر بکشه. کیبا حرص ازش گرفتم و نزد وانویل

 .رکیرجیزنم،جینم شتریبار ب هی ویمن هر حرف-

 از اتاق. رونیآبو گذاشتم و رفتم ب وانیل

 حرصم گرفته بود. وایو ه دیحس جد نیخودمو ا از

 یدابود که اومدم. ص یساعت میگذشته بود. ن کیداشتم سر به تنم نباشه.سرمو گذاشتم رو بالشت ساعت از  دوست

 هم شدم. وونهیشدم،بلکه د خوابی. امروز نه تنها بدادیم دنشیمنظم آراد نشون از خواب ینفس ها

 هم گذاشته بودمش. ینبسته بودم،رو وارویدر اتاق ه رون؛یآروم از اتاق رفتم ب پاشدم

 بود. دهیدر بردم داخل،حالش خوب بود وخواب یسرم رو از ال آروم

ود خت افتاده بت نیی. رفتم داخل آروم پتو رو که پاشهیدم صبح سرد م دونهیگرمه، نم نجایاحمق فکر کرده ا دختره

 خخخخخخدا یییییباز کردم و انداختم روش. وووا

آخه به من چههه! با حرص پتو رو کنار زدم. اصال حواسم به  کشم،یکردم!!! اومدم پتو رو روش م یبازم چه غلط من

 واینبود و راه اومده رو برگشتم. هنوز از در خارج نشده بودم که نگاهم به عقب افتاد؛ه رکیج ریشدن ج داریب

ه . آخدمی. اووووفففف بازم برگشتمو پتورو روش کشدادیاتاق م ینشون از سرد بودن هوا نیدستاشو بغل کرده و ا

خوشگل ترارو  وایاز ه یلی.من خیکنیچرت فکر م یداره که من عاشقش بشم؟؟؟ آخه دار یچ رکیرجیج نیمگه ا

 هم محل ندادم.

 چهره اش بودم. یخودم اومدم هنوز غرق تماشا به

 نیا به یربط چیتو ه ی! ها! لعنت؟یکه چ یراست راست به دختر مردم زل زد وونهی. پسره درونیاز اتاق رفتم ب کالفه

 . با وجدانم در حال جنگ بودم.یندار رکیرجیج
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 سرم رو بالشت بود. نباریاتاقم پناه بردم ا به

و پا دختر دست نیبابا اصال منو چه به ا یرم. اندا وایبه ه یربط چی. من هرمیجلوشوبگ دیسر دراز داره،من با هیقض نیا

 شونصدتا بال سرش اومده . ریچند وقت اخ نیناز نازو، فکر کنم تو ا هیچلفت

 تو آب،امروز و فقط خودش مقصر بود. شیاشو که تو انداخت گهید یکیتو چاقو خورد، یکه به جا شویکیرهام -

 صاحاب وجدانم بود. یب یصدا نیا

 لطفا خفه. زمیوجدان جان عز-

 بودم که بالشتو محکم گذاشتم رو سرم، که خواب  به خواب برم. ریبا خودم در گ اونقدر

که خواب منو با خودش  کردمیم حیطور خودمو توج نیسوء تفاهم. هم هیعادته، هیفقط  نیا کردم؛یلب زمزمه م ریز

 برد.

 -یراو-

 

 

که حسام با دوست از  ی. از همون وقتوایباخته بود به هها  شیوقت پ یلیخ دیکه شا یدل رهام بود. دل تیحکا نیا 

بود که رهام بعد از  نیزش؛ایعز یوای. از هزدیکه حسام از تنها کسش حرف م یهم خونه شد. از وقت دشیآلمان رس

 . نهیدختر رو بب نیداشت ا وا،دوستیاز ه فیهربار تعر

گذاشته بود و  شیلیتحص ندهیعالقه اش و آ یبرادرش معلوم بود بخاطر پدر و مادرش پارو یفایکه از تعر یدختر

کرد شرکت بزرگ  یکه بعد از پدرش،سع یخارجو کنار گذاشته،کنار اونا درسشو ادامه داده. دختر یتو لیتحص

 کرده بود و مثل کوه پشت مقابله یزندگ یایسختها و  ییکه  تنها با همه تنها یپدرشو سر پا نگه داره،دختر ییدارو

و رهام  وایه دارید نیبود در انبار باروت. اول یتیوا،کبریه دنیو د رانی. اومدن رهام به اکردینم یبرادرشو خال

تو  وایاز ه یریحسام،باعث شده بود که رهام تصو گاهیگاه و ب یها فیبود،اما همون تعر دارید نیبه ظاهر اول دیبود؛شا

 بود. کینزد وایه یبه چهره واقع یا حدودساخته باشه،که ت هنشذ

 رهام آشکار باشه. یبرا شتریب وایکنار رهام،باعث شد که ه وایگذشت زمان و بودن ه با
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 .زاشتیمحل نم یپسر چیدخترا نبود،به ه هیمتفاوت و راز آلود مثل بق وایه

گوش،بامعرفت و البته مغرور،تنها و پر درد،اما تو  یو باز ریپذ تیهم داشت. مسئول طنتیحال ش نیبود،در ع مهربون

 بود. یدنیجمع شاد،صبور بود اما حرص خوردناش هم د

 یشد که خودش رو سد چاقو کرد،همون شب وایدل داده ه یهم رهام از وقت دیشا ایهم عشق در نگاه اول بود  دیشا

 رو در خواب از نظر گذروند. وایاراده ه یب وایصورت ه یدستمال رو دنیکه وقت کش

 بود. دنشییبود. حاال وقت رو خبریداشت اما خودش ب شهیوقت بود تو دلش ر یلیخ وایه عشق

 کن کنه. شهیر یینو پا نیداشت اون رو در هم یشک رهام سع یکه ب یدنییرو

 

 ماه بعد... دو

 

 -رهام-

 

 پوش کرده بود. دیرو سف نیبرف امسال هم زم نی. اولکردمینگاه م رونیپنجره داشتم به ب از

 رو که دستم بود یاز قهوه ا کمی. باستیبارش برف فوق العاده ز میزمستونو دوست نداشتم. اما خب از حق نگذر ادیز

 مزه مزه کردم.

ه ک یزیکه بودم بشم. اما خب چ یزیکردم سرد تر از اون چ یه،سعیبه اروم مونیقاتیمدت بعد از سفر تحق نیا تو

بار تفاوت بشم. هر یب وای. اما من نتونستم به هومدیبه چشم ن  وایالخصوص ه یرفتار من واسه کس ریینه؛تغیهست ا

ا سر صد یکردم؛ به خودم قول دادم ب دایپ یراه چاره ا نکهیااز بار قبل دنبال نگاهش بودم اونم نا خواسته. تا  شتریب

تمرکز  نداشته باشم. توجه ام  شهیم م،باعثیکه کنار هم یوقتا با بودنش تو اون مکان یآب کنم. گاه ریحسو ز نیا
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 گه ویهم د یواسه جواب دادن به سواال میجا باش هینزاشتم مثل قبلنا،همه  گهید نیشده بود. بخاطر هم ادیبهش ز

 .دمیو انجام ماتاق خودم مطالعاتم یتنها و تو گهینا مفهوم واسه هم. االن من د یقسمت ها حیتوض

 وایکه با ه ییبه حال وقتا یوا ی. ولدمیم حیجوابشو توض نیزمان مع هیو تو سهینویکاغذ م یداره رو یسوال یهرکس

در مورد  وایاز ما با ه یکیکه هرشب  یبود که  خودم سر خودم آوردم. منظورم برنامه ا ییبال نمیکار کنم! ا دیبا

 .میبحث کن یو روان پزشک یباهم از لحاظ پزشک قمونیتحق

 داشته باشم. تونمینم میا گهیکس د چیبلکه ه وایداشته باشم،نه تنها ه وارویه تونمینم من

 دهنم بردم که در اتاق زده شد؛ کینزد فنجون

 .دییبفرما-

 یحدو اندازه معصوم یبود و چهره ب یجلو در نقش بست. پسر بچه دوست داشت نیاسیباز شد چهره ناراحت  در

 شت.دا

 !؟یاین یخواینکنه توام م ؟یکنینگاهم م ینجوری! چرا اهیها چ-

 پ؟یخوش ت امیمن!!! کجا ب یچ-

 .یبرف باز دیایحتما ب دیره،بایحرفا کاله نم نیسرم با ا ،منییدا نیب-

چه وضعشه! همش درس درس درس!!! من به خودم قول  نی. آخه اکنهیرهام دعوامون م گنیگم؛میکه م یبه هر ک 

 . دییییییا وونهیوقت درس نخونم. شماها د چیدادم ه

 .میجمله آخرو چنان با داد گفت که همه بشنو نیا

 باهوش و یلیبود و به نسبت سنش خ نیریش یلیخ نیاسیخنده ام گرفته بود اما خودم رو کنترل کردم.  یلیخ

 .دهیفهم

 گذاشتم و رفتم سمتش؛ زیم یرو رو فنجون

 شرط داره. یببر،ول یرو دوست داشت یهر ک -

 ؟یآخ جججججون،چه شرط-
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 .یریحرفتو پس بگ نکهیا-

 ؟ییکدوم حرفمو دا-

 !؟یشد حرف مرد حساب نمیمن به خودم قول دادم درس نخونم؛آخه ا-

 استراحت کنه؟! دیبا یکار کنم؟! پس مامانم ک دیبا یک نم،پسیها مگه بد گفتم؟! اگه مثل شما بش-

 جلوش زانو زدم،دستاشو تو دستم گرفتم؛ گهیبود،د نیریرو سرش بکشم. ش یباعث شد دست اسی حرف

 .یخوشحال کن گرانویمامانت و هم د ،همیکار کن ،همیدرس بخون یتونیهم م-

 گفت:  باتعجب

 هست؟! میآدم نیهاااا!!! مگه همچ-

 ی. تازه باعث خوشحالشهینم تیاذ گهیهم مامانت د یخوند درس ،همیو دکتر ش یآره خب،مثال اگه درس بخون-

 خوب شن. یدیقرص و دارو م گرانمی. به دیشیمامانتم م

 من دوست ندارم دکتر شم.-

 گشتم. نیاسیدادن به  زهیواسه انگ یبا خودم فکر کردم و تو ذهنم دنبال شغل یکم

 خوانا.  سامی،پلیش سیپل یتونیامممم؛ خب م-

 آورد. رونیاز دستم ب کشویکوچ یدست ها نیاسی

 .ارمی. من اشک مامانمو در نمشمینم سی. من پلادیبدم م سای. نگووو نگگگو،من از پل،بدییبدن دا سایپل-

 .رونیکردو از اتاق با حالت دو رفت ب هیبلند گر یبا صدا و

 شد. ریجلو بود. از پله ها سراز یلیدنبالش رفتم،اما خ منم

 بدن؟؟؟ سایگفته پل یگفتم؟ ک ی. مگه من چنمیبب سایوا ؟ییشد دا یاس،چی یوفتیم-

 بود. اسیکه مال خودش و  یبا عجله رفت سمت اتاق سوی. گکردنیبچه ها داشتن با بهت نگاهمون م همه
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 !شد؟یچ ن،مامانیاسی-

 ! واکن درو بچه.؟یدرو بست چرا

 د!ش ینطوریا نیاسیگفتم که  یهنوز رو پله ها خشکم زده بود. مگه من چ من

 دهیفا یبودم،اما ب وستهیکه درو باز کنه،منم به جمعشون پ زدنیحرف م نیاسیبه سمت در رفتن و داشتن با  همه

 بود.

 .کنه که درو باز کنه یرو راض اسی سو،یداشت پشت در با گ یهمچنان سع وایهمه نشسته بودن. اما ه قهیچند دق بعد

 که روم بود.  یو فشار تیدستم گرفتم،از شدت عصبان نیب سرمو

 .ومدیبلند شد که به طرفم م وایداد ه یهوصدای

 جان بزار. سوینه گ-

 ستاد؛یروبروم ا اومد

 باشه. یبگ یمردیم رسه؟یبچه م نیکه آزارت به ا یهست یک ؟یهست یک یها؟! فکرکرد یبهش گفت یمگه چ-

 مرد! یخودتم گذاشت اسم

 

 م!؟بود! واقعا فکر کرده من چکار کرد وایه نیا ایخدا

 یمشکل یچون نابغه ا یکه بکن یو هرکار دارهیکلمه بهت بگن نابغه اونقدر دوربرت م هی،ییباال یلیخ یتو فکر کرد-

 نداره؟!

 یسک چینتونستم کنترل کنم خودمو،ه گهیکفرمو در آورده بود. د یکرده بود. بد جور میشیآت یبد جور وایه یحرفا

 حرف نزده بود. ینطوریتا حال ابا من ا

 بزنم!!! وارویبکنم؟! ه یچه غلط خواستمیباال بردم؛ م دستمو

 بود. وایمنو ه نیکه فاصله ب یعسل زیرو م دمیآوردمو باضرب کوب نییبودم که دستمو پا یعصب اونقدر
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 دهنش گرفت. یدستشو جلو وایممکن شکست. ه یصدا نیبدتر با

 تاسف تکون دادم. همه از حرکتم خشکشون زده بود. یاز رو یسر

 خسته بودم. یباال، از همه چ رفتم

 گروه. نیخودم اومدم تو ا یبا پا خودم

. خودم دوبار گروه رو دور هم جمع کردم. نه میجا باش هیخودم درخواست روان پزشک دادم. خودم گفتم همه گروه  

 دارم نه پس. خودم خودم خودم. شیراه پ

با من حرف بزنه.  ینطوریحق نداشت ا وایبودم. ه یعصب یلیبمونم. خ نجایا تونستمیدل دادم. نم میخود لعنت اه

 موتورو برداشتم.  چیلباسامو عوض کردم. سو

 در اتاقم اومد؛ یصدا

 پشت بندش آراد اومد داخل. و

 دستتو. نمیچته تو پسر؟! بب-

 اعتنا به آراد،خواستم از کنارش رد بشم؛  یب

 کجا؟ با توام!-

 سرم راه افتاد. پشت

 .کنمیوقت نگاهتم نم چیوقت،ه چیه گهی،دیوفتیدنبالم راه ب یگه بخواآراد به واهلل ا-

  ستادیحرفم از حرکت ا نیبا ا آراد

 آخه چرا؟!-

 رفتم. نییجواب از پله ها پا یب
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پوش کرده بود.  دیکامال سف نویخونه نبود. سوز سرما به صورتم خورد. برف زم یازگرما یرو باز کردم. خبر یورود در

،چطور کجا برم دیهوا با نیتو ا دونستمیبون زده بودم. نم هیسا ریسمت موتورم که ز دم،رفتمیکش قیچند تا نفس عم

 بردم. رونی. موتور رو از خونه بیآروم شم،مهم نبود چطور خواستمیبرم؟! فقط م

نداشت.  یمعن شد،ترمزیحس م کامیبود که لغزش الست زیل نیکردم. اونقدر زم یحرص داشتمو سر گاز خال یهرچ

و د ی. چشمام به سختخوردیم میشونیبه پ یکردم. باد سرد یحرص خودمو رو گاز خال خواستم،بازیاگه خودم م یحت

 . داد زدم؛دیدیمتر جلو رو م

 .یییییلعنت-

 بسم اهلل گفت. هیلب  ریتعجب کرد و ز دنمیقبرستون با د نگهبان

 !؟یپسرم تو-

 .دمیزدم کش خیبه صورت  یدست

 .مونیجواب موندن سواالش. موتورو همونجا گذاشتم و راه افتادم سمت آرامگاه خانوادگ یبا ب شهیداشت هم عادت

 

 سنگ قبر پدرم زدم.  یرو یآقاجون؛ بوسه ا سالم

 مامان گلم. سالم

 .تایب سالم

 ما چطوره؟! پیبه،داداش خوشت به

. منو تنها ستمیمعرفت ن ی! من که مثل شما بشتون؟یپ امین دیگیم یعنیخب دلم گرفته بود.  گهید نیبابا قهر نباش یا

 .نیو رفت نیولم کرد

 

 -وایه-
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واضح شد.  دمیدم،دیکش میاشک یچشما یرو ی. دستدیدیکردم. چشمم تار م وارید یرو یبه ساعت چوب ینگاه

که  یسو،طوریحد گ یب یاومد،با اصرارها رونیبعد از رفتن رهام ب اسیاز رهام نشد.  یساعت از دو گذشت و خبر

اونقدر ناراحت  اره،یسر خودش ب یزیچ اهو نیتو ا دمیترسینداشته. اونقدر م یریتقص چیداد واقعا رهام ه حیتوض

ت وق یلی. خکردیحاضر جواب بود،اما امشب فقط و فقط با تعحب نگاهم م شهی. رهام همومدیم زیر هیبودم که اشکام 

خودشو حبس کرده بود. استرس داشت  یینبود،تو تنها یشدن. رهام درست  میشدیبا هم دهن به دهن نم ادیبود که ز

 .زدیقلبمو جنگ م

 

 .رونیب رهیبا موتور م یکوفت یهوا نیآدم تو ا یروان پسره

 .گفتمینم یزیچ شدویزبونم الل م کاش

تا دم در هم  یبه سرش اومده؛تو حت یچ ستیو کوفت،ترسو درد،پسر مردم معلوم ن اط؛ترسیو رفتم تو ح پاشدم

ت. سرما با موتور رف نیکه تو ا یرو چکار کرد چارهیرهام ب نیوا،ببیرفتم. لعنت بهت ه رونی!!! درو باز کردم و بیرینم

 .رهیمیم یکوفت یسرما نیاگه از تصادف جون سالم به در ببره،از ا

 .دیباریجون م یسردو ب نیرو زم صدایبرفم آروم و ب یخلوت بود. دونه ها یلیخ ابونیرون،خیب رفتم

 نبود ازش. یلحظه موندم خبر دچن

کرده بودن. دست به دعا شدم،از بابا و مامانم  دایگذشت. اشک چشمام راه خودشونو پ میداخل؛ساعت از دو ن رفتم

رهام حرص در آر.  یایکه باالخره ب زنمیدر نشسته بودم. اونقدر زل م یخواستم کمکم کنن. رو مبل تک نفره روبرو

 بابا جون. ی،مرسیمامان یشکرت،مرس ایاومد. آره خودش بود. خدا یباز شدن در ورود یکه گذشت،صدا کمی

سوخته اش،اونقدر  یپر و قهوه ا یشدم. موها رهیکه از کنارم بگذره بره باال،خ ومدیرهام که داشت هر لحظه جلو م به

. تا حاال دادیون مرو به وضوح نش سیخ یقطره ها شیشده بودن که رو صورتش پخش بودن، کت چرم مشک سیخ

که جلوتر اومد متوجه  یبود. کم کیتار بایتقر رافبودم. هنوز متوجه من نشده بود،چون اط دهیند یشکل نیرهام رو ا

 من بود. ریتقص رم،همشیبم یخون رو دست چپش شدم،بغض گلومو گرفت اله یرگه ها

 که کردم سرشو بلند کرد.  یینایف نیف با
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اعتنا به منو اشکام  یاش به خون نشسته بود که دست مچ شدمو کنار دهنم گرفتم. باخمش تو هم بود و چشم چنان

 .ادیم ینطورینظر که ا زاره،بهیمحل نم یرهام هم قهر کنه حتما به کس نیپله ها شد. ا یراه

 (دیچکی! )اشکام گوله گوله م؟یبرم معذرت بخوام. اگه از دلش در نره چ دیمن مقصر بودم،من عجول بودم،با اما

 رو نداره! ییحاال کجا بوده؟ اون که جا تا

 مقصر منم بودم. گهیکه ازش معذرت بخوام رو نداشتم. مخصوصا حاال که د نیجرات ا واقعا

 که راحتش بزارم. نهیکار ا نیبهتر پس

 کردم نتونستم بخوابم. یم،هرکاریتخت دراز کشد یتو اتاق رو رفتم

 فتم.اتاقش ر رون،سمتیو از اتاقم رفتم ب پاشدم

 کمکم کن؛ ایخدا

شده باشه،آروم درو باز کردم و رفتم داخل، به  زشیچ دمی. بازم در زدم. ترسومدین ییصدا چیدر اتاقو زدم. ه آروم

. مات و دیچکیآب از سرش م دم،کهیهنوز پاش بود رو د شیمشک نیتنه لخت که شلوار ج میمحض رفتنم،رهام با ن

 کرد. یانداخت و اخم نییسرشو پا ومدکرد. به خودش که ا ینگاه هیمبهوت به اومدن و حضورم اونجا 

 شدم. ریکه خجالت زده سربه ز منم

 شدم. ،نگرانیچند بار در زدم،اما جواب نداد دیببخش-

 زد. یمکث کردو بعد پوزخند صدادار یا لحظه

 اشتباه کردم. دونمی:مدیببخش زهیاومدم... اومدم بگم،بگم چ-

 حساسم،مواظبم دلش نشکنه. اما خب توام بهم حق بده. یلیخ اسیرو  یدونیچشه. م اسی دونستمینم من

 .کردیخودشو م یاعتنا به من،کارا ینگفتو ب یچیه رهام

. روتخت دهیپوش یتک پوش قهوه ا هیسرمو باال گرفتم، ده،یکه انجام داد،متوجه شدم که لباس پوش یحرکات با

 نبودن. کیهم کوچ یلیخنشست. دستش چند تا خراش خورده بود،که 
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 کردم.  داشیگشتم،پ هیاول یو از آشپزخونه دنبال جعبه کمک ها رونیرفتم ب دنشونید با

ه کن یبود. معلوم بود بازم سرش درد م دهیباال؛ درو باز گذاشته بودم و رهام هم پشت به من رو تخت دراز کش رفتم

 شکرت. ایشکرت که سالمه،خدا ایسرشو محکم بسته بود. خدا یکه با دستمال

از زخم و خون واهمه  یرو باند بزنم؛تا حدود یخواستم دست کس یبود که م یبار نیگوشه تخت نشستم. اول رفتم

 داشتم.

 کرد. لیخورده جا خورد،به اندازه چند درجه کوتاه سرشو به سمتم متما هیحرکتم  نیاز ا انگار

 تر برخورد کنم. یمیصم یداشتم ذره ا یکس بود،سع یرهام که مثل خودم ب تیتوجه به موقع با

 دستتو ببندم. ینیبش شهیم-

 .دمیبخواب من بخش وا،برویه الیخیب-

ث بال باع نیدست رهام بود،که ا لشیاز دال یکیچرا امشب ابر بهار بودم؟!  دونمیجمله رو گفت؟! نم نیرهام بود ا نیا

بود،نه وقت رفتن و تنها  هی. اما االن نه وقت گرکردنیم یدهن کج یلیرو دستش،بهم خ یمن بودم وحاال زخما شیبان

 گذاشتن رهام.

 نشه گفتم: هیدر کنترلش داشتم که گر یکه سع ییصدا با

 .رمیمن زخمتو ببندم نم یاما اگه نزار-

 پات سبز شه. ریبمون علف ز نجایاونقدر ا ،یهر جور راحت-

 بود اومدم. من فقط دلم  اشتباه نیبب ایاحساس. خدا یسرد، چقدر ب چقدر

 رهام سوخت  درسته قببول دارم اشتباه  کردم حاالم معذرت خواستم اما قبول نکرد. یکس یو ب ییتنها واسه

 .دهیپام سبز شه هم،رهام به حرفم گوش نم ریعلف ز دونستمیبرم،م خواستم

 .ریباشه شبت بخ-

 رفتم؛رو گ رهی. پاشدم و رفتم سمت در،دستگدمیگردنش کش ریپاش گذاشته بود رو برداشتم،تا ز نییرو که پا پتو
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 وا؟یه-

 سمتش. برگشتم

 که تو گلوم بود،نتونستم حرف بزنم. یبغض با

 هومممم؟!-

 .ریبخ دم،شبیبهش فکر نکن من بخش-

 نگو. یچیه گهید ینی ریشب بخ نیا

 صدا از اتاق خارج شدم. یخاموش کردم و ب المپو

 یشم اما دوست نداشتم تا فردا ب الیخیب خواستمیرو بخورم. م یلعنت یرفته بود باز قرص ها ادمیداخل اتاقم، رفتم

 ینرفته بودم که رهام از راهرو ی. هنوز چند قدمرونیرو دوباره سر کردم و رفتم ب میبکشم. پاشدم و روسر یخواب

 .رونیبود،اومد ب مونیخانوادگ یاتاقا یراهرو یاتاقش که روبرو

ز ا یکی..  خو... خون گرفته بود و با یقهوه ا هیما هی نشوییوب چهره اش مشخص نبود. اما از دماغ به پاکم بود خ نور

 داد. یدستاشم دماغ شو گرفته. وحشتم جاشو به ترس و نگران

 شده؟! یره... رهام چ-

 چپشو به نشونه سکوت رو به من باال گرفت. دست

... 

 .ادیب رونیواستادم که رهام ب ییدستشو یهست روبرو یا قهیدق چند

 خورده سرش هیانگار  رونیاومد ب ییکه از دستشو نیاز خون نبود. هم یخبر گهید ز،یتم یبا سرو صورت رونیب اومد

 رفت  . جیگ

 بودم،رفتم جلو؛ دهیترس یلیحال رهام خ نیگرفت از ا واریبه د دستشو

 ؟؟؟یخوب-
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 معلومه که خوبم!-

 شد.سمت مبال و اونجا ولو  رفت

هر وقت  شهیحرص خورده بودم . هم ی. خودمم غذا نخورده بودم اما به جاش کلکنهینخورده بود حتما ضعف م یچیه

 . شهیو ناراحتم اشتهام کور م شمیم یعصب

 درست کرده بود،واسش بردمو روبروش نشستم؛ سویکه گ یا مهیخورش ق از

 .یکنیبخور ضعف م نویا-

 از رو چشمش برداشت؛ دستشو

 .رمیس خورمینم-

 .شهیپرو تر م کنمیآروم برخورد م ی. من هرچ وردیداشت شورشو در م گهید

 پاشو بخور. گمیم-

 نخورد. یتکون چیه

 صدامو بردم باال ؛ تن

 گفتم پاشو بخور .-

 ! معلومه چته؟! ؟یمهربونتر از مادر نش هیدا شهیخانم م وایه-

 !!!یزنی! نرمال نمه؟یکیبا االن  شتیچند ساعت پ رفتار

 اومد. نییخون از دماغش پا ی. خواستم جوابشو بدم که قطره اگفتیداشت بازم م نطوریهم

 خون،بازم بازم خون !!! نیرهام خون بب-
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 -یراو

 

 !ییو باز رفت سمت دستشو شینیدست برد سمت ب وایبا حرف ه رهام

 کرد. یبه خودش نگاه ییدست شو نهیآ از

 به چهره خودش کرد  یاخم

ت دوس وفتهیب یخواست بره سمت اتاقش،اگه دوباره اتفاق نباریاومد. ا رونیب ییبه صورتش زد و از دستشو یب آو

 .نهیبب واروینداشت ه

 . رفت جلو کردیم هیکه داشت گر واشدیرو بست برگشت بره که متوجه ه ییدر دستشو 

 !ته؟یجنگ دیروش جد نمیا ؟یکنیم هیچرا گر-

 !؟یشیم نیتو امشب چته چرا همچ-

 شم؟یم یچطور-

 .یبده دوبار خون دماغ شد یلیدکتر خ میآماده شو بر-

 .کردیم هیداشت واسه اون گر وایه ینیهمه توجه رو نداشت  نیطاقت ا رهام

 نظر!  نیهااا از ا-

 خاص گفت: ژیپرست هیو با  نهیدست به س رهام

 .ستین یلمشک جیه یبنده دکتر رهام متبسم فوق تخصص مغز و اعصاب هستم،خانم جا-

 نبود گفت: یعصب گهیرهام که د بیمتعجب از رفتار عج وایه

 .یبود یتو االن عصب سیتو معلوم هست چته؟! مطمئنم حالت خوب ن-

 .یزاریببرم انگار تو نم ادیاز  توینامرد خوامیبابا حاال من م یا-
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 .یکنیضعف م یغذاتو بخور دیشرط داره،با-

 !ه؟یمنظورت چ یشرط؟ها! چه شرط-

 !یزاریاالنم واسه ما شرط م یگفت یخواست یهرچ

 گفت : یریگفته؛با حالت خجول و دل گ یچ دیکه بخودش اومد و فهم وایه

 باشه نخور.-

 رفت سمت کاناپه حرفیبارم شده نگرانش شده بود ، قنج رفت بود. ب هیکه واسه  وایحرکت ه نیکه دلش واسه ا رهام

 رو روشن کرد. یو یو کنترلو برداشت و ت

 .خوردشیکنار غذا نشسته و نم کرد،کهیهاش م ییاعتنا یکه همون جور هاج و واج نگاه به رهام و ب وایه

 حرص رو برگردونو رفت سمت اتاقش. با

 نیگذاشت سر جاش .ا یگل کرده بود،قاشقو برداشت و چند ضربه  ه بشقاب زد و دوباره فور طنتشیهم که ش رهام

 نه. ای خورهیام داره غذا مره نیشد که بب وایصدا باعث برگشت ه

 گفت:  شیشگیهم یتفاوت یبا همون ب رهام

 !؟یمونده بارم نکرد یزیچ راهاتیبازم از بدو ب ؟یبرگشت هیباز چ-

 . خواست برگرده که رهام گفت:دییهم سا یدندوناشو رو وایه

 قبول اما شرط داره. یکه گذاشت یشرط-

  ؟یچه شرط-

 ندارم. یجان تیبار غذارو بچشه،امن نیاول ادیب دیکه شرط گذاشته با میاون کس نکهیا-

 قاشق پر از غذارو خورد. هیکرد و قاشقوبرداشت و  یشونو ط نیکه متوجه منظور  رهام شد،با حرص فاصله ب وایه

 شد؟! نیتضم تیجان تیحاال امن-
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 هست! یمشکل هیآره اما -

 !؟یچه مشکل-

 .اریب یکی،یکرد یقاشقو دهن-

 !!!؟ییییییچ-

 رفت سمت آشپزخونه ؛ یبا کالفگ وایه

 وا؟یه-

 ه؟یچ گهید-

 .اریهم ب گهیبشقاب د هیکمه  نایا-

رو برداشت و شروع کرد به  ینیگذاشته بود کنار س وایکه ه یزد و قاشق یمند روزیحرف لبخند پ نیگفتن ا بعد

 خوردن.

 اومد ؛ وایکه ه خوردیم داشت

 قاش.. ق! نمیا ایب-

 بخور. نیواسه خودت بش-

 .خورمینم رمین سم-

 .بخشمتینم یبخور،نخور نیبش گمیم-

 .یهم گرسنه اش بود هم از دست رهام حرص وایه

 .ینداره بازم ببخش یلزوم گهی. پس دیدیمنو بخش یتو امشب دوبار گفت-

 اونا از ته دل نبود.-

 !ه؟یاون وقت ربطش چ دیببخش-
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 ربطشه،بخور. یربط یب نیهم-

 هم که منتظر تعارف بود،شروع کرد به خوردن. وایه

 

 -وایه-

 

 .کردیکه با تعجب داشت نگاهم م دمیبشقاب بودم که سرمو باال گرفتم رهام رو د یآخرا

 شده؟! یزیهوم چ-

 نکنه! ریدندونات گ یمواظب باش ال ستین یخوردن هینیکه نه،فقط جنس بشقاب چ یزیچ-

 جوابشو بدم گفتم: نکهیوجود نداشت. اما بازم واسه ا یچیه یسوت نیواسه جمع کردن ا  گهینگفتم که د یزیچ

 نترس عادت دارم.-

 نزدم و بشقابو برداشتم و رفتم تو آشپزخونه. یحرف گهید

... 

 

 میبه ساعت گوش یرو سرم پاشدم. نگاه شهیشدم االن دراکوال آوار م داریب رید نکهیباز کردم با فکر ا چشمامو

 بود. دهیفایب ادیکردم خواب به چشمام ب یساعت مونده. دوباره خودمو رو بالشت رهاکردم. هرکار میانداختم هنوز ن

 یحنظافت دم صب هیبراه کنم. بعد شونه کردن موهام و  وبارم که شده صبحونه رو من ر هیو نییگرفتم برم پا میتصم

 زخونه شدم.آب اومد. وارد آشپ یبود چون صدا داریقبل من ب یکی. انگار نییرفتم پا

داداش مارو  نیچرا ا دهیند ریالهام خ نی. من موندم اکردیرو پرم یچا یآقا آراد بود که پشت به من داشت قور بله

 گذاشته! بینص یب

 داداش؟! گمیچرا م آها
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 !؟یشد داریب یااا... سالم ک-

 االن. نیهم-

 . نیبش ایچرا خشکت زده ب-

 .خچالیطور که اون نشست رفتم سمت  همون

 رهام برگشت؟ شبید-

 اوهوم.-

 ساعت چند؟؟؟ یگیراست م-

 .روقتید-

 حالش خوب بود؟-

 .دونمیست،نمیرهام خوب بدش معلوم ن-

 

راد آ دمیکه فهم یتر بگم از اون لحظه ا قیتر شده دق یمیرفتارمون با هم صم هیمن و آراد چند وقت گفتمیم داشتم

ونه تو خ دیشم به خاطر نبود دراکوال بود،که با گهیبعد د هیهمدم. هیدوست باشم، هیکردم واسش مثل  یعاشقه سع

مقاله اش ترکوند. البته ناگفته نمونه هنوز منتشر نشده  با هی. چون بعد ازسفربه ارومیگرفتیم تیزیو دنشیام واسه د

 نیا دمیرس جهینت نیشد. کم کم به ا قیتشو یلیخ یلیم،خیگذاشت ونیکه در م یرانیبرجسته ا دیاما باچند تا از اسات

که چه عرض کنم واسه  گرانیکه آدم انقدر خودشو واسه د ستیشه. اما خب درست ن نکارهیاومده ا ایپسر به دن

خانواده و دوستات هستن  یکه اعضا ییایعلم و کار آدما با دن یایکه دن نهیمن ا ی. نظر شخصرهیخودشم،خودشو بگ

 .یریبگ یکنیم یکه باهاشون زندگ ییخودتو واسه کسا دی،نبایاینخبه به حساب ب هیفاصله داره. هرچند که تو یلیخ

 !؟یچرا تو فکر هیچ-

جدا  یچه خبره؟! نکنه خودتم دار نایتاپ،همه ا ،لپی! کتاب باز کرد؟یشد داریمگه ساعت چند ب ی،راستیچیه-

 !؟یدیانجام م نایجدا تز،مز و ا



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
263 

 

 تز... مز!!! آها منظورت تزه؟!نه بابا بدخواب شده بودم.-

 .یدیاممم،درسته پس بازم خواب الهامو د-

 اخم کردو گفت : آراد

 .رینخ-

 ؟؟؟یدیکه د دمیگفتنت فهم رینخ نیبا ا-

 نه. گمیم-

 عکس الهام هست. ادیدر ب پیآراد ، حاضرم قسم بخورم رو صفحه لپ تاپت اگه از حالت اسل گهیآره د-

 گرفت. یشد و با انگشت لبه استکانشو به باز رینگفت بازم سر به ز یزیچ

 .زارهیرهام نم یاول صبح الیخیبابا عسل ب یا-

 !؟یبابا چرا قطع کرد ی.اگهی؟ عمرا قبول کنه! خانمم قهر نکن د یچ

 .دمیبندش اومد تو آشپزخونه. از اخماش ترس پشت

 . سسسستیول کنم ن میبختک افتاده روزندگ نیرهام بکش. ع نیخداااا منو از دست ا یا-

 .مینگو دکتر ، خدا نکنه ما الزمت دار ی:اول صبحآراد

 .کنمیم ینگو داغ عسل و رهامو رو سرت خال یچیه یکیتو -

 .نهکیاصن خوبت م گهی. رهامه دیکنیخودتو واسش لوس م ادیاالن رهام م رسهیتو فقط زورت به من م نیشاه نیبب-

دارم.وگرنه اگه اخم کنم تا سر کوچه با  دشویسف شی.نه بابا احترام رترسمیازش م یفکر کرد یترسونیمنو از رهام م-

 .دوهیبرهنه م یپا

 واستاده بود. نهیداده بود به در و دست به س هیتک قای.دقدیخدا رهام از کجا رس ای

 :گفتیداشت م نمیشاه
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عسل  یدوست داره جا کنمیوقتا فکر م یکه گاه شهیم شیحسود نقدریمن خوش باشم. ا شهیم شیانگار حسود-

 .زهیبر ینطوریزهرشو ا خوادیتونه،میباشه. اما چون نم

 

 دهیفا یب میکردیاشاره م نیهر چقدر هم به شاه مینداشت دنویو ما هم جرات خند گفتیداشت م نطوریهم نیشاه

 بود.

 .دیبرگشت و رهام رو با چهره برافروخته د نیشاه

 ؟؟؟یشد داریب یقشنگم شما ک ریسالااام صبح بخ-

 از رهام کرد. یییییییرفت جلو و دوتا ماچ آب دار و

 بعد رو به ما گفت: و

خرس عسلم ))به خودش  ی.حتشهیم شیکه عسل بهش حسود نهیریرهام انقدر ش گفتمیبچه ها داشتم م دینیبب-

 .زنهیاشاره کرد((واسه داشتنش پرپر م

 ور دل رهام. نمیشیچکار؟!م خوامیمن عسلو م اصن

 :زوگفتیاومد نشست سرم رهام

 گهید یبگم برو ول نیی! در ضمن اومدم پایبار گفتم نرو داغ کرد هی نیبرم، گفتم باشه برو .حاال ا یسه بار گفت-

 ها؟! شهیم میعمرااا. که من حسود

 .میدیخندیم زیر زیر میو من هم داشت آراد

 رهام جونم بزار برم گلم.-

تو  ی.کارایدیانجام نم یچیه یشبم که خسته ا مونه،یکارات م ی.اگه بریریجا نم چیسر جات ه نیبش نیشاه-

 . لنگونهیجارو م هی شهیهم

 رو به هم زدو گفت : ییچا یبا حالت ناراحت نیشاه
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 .رمیباشه نم-

 .دمیانجام م ن،منیشاه ی:خب اگه مشکل کارامن

 !؟ی.چقدر کار دارهست ادتیکه  نویا یبمون داریب دی.شب رو هم بایشما خودت کار دار رینخ-

 بزار بره . کنمیکمک م وای:خب منم به ه آراد

 خدا بزار برم. ،تورویییی:انیشاه

 . میحرکتش هرسه تا خنده امون گرفته و منفجر شد نیا از

 .کردیبچه بود که به باباش اصرار م انگار

 کنن،؛ یدو نفر کم کار نیاز ا یکینکرده  یی:باشه برو اما اگه خدارهام

 .یدکتر شد یبا هر دوتاشون و تو که صلوات دونمیم من

 حرف  گفت:  نیا دنیبا شن نیشاه

 . میرو به رهام بر یکیموج مکز هیبچه ها جون من -

 .میحرکتو انجام داد نیاز شاه تیآراد به تبع منو

 خانم و آقا آراد. وایه رسهیباشه،نوبت منم م-

 .ستیدر کار ن یبخششها، یخانم شما شبم کار دار وایم؛هیکار دار یکل امروز

 .رسهیم نیشاه م،شبمیدینگران نباش من هستم،همه رو باهم انجام م چیه وایه-

 پوزخند زد. هیبه رهام نگاه کردم که به من  یا روزمندانهیلبخند پ با

 .میخوشحال، امشب نوبت منه باهم کار کن یکنم الک یادآوری-

 .کنهیخدا ره... رهام منو بدبخت م ای

 نههه!-



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
266 

 

 آررهه.-

 پاشد و رفت. و

 

... 

 نکهی.حاال جالب تر از همه اخوندیدرس م نییآفتاب از کدوم ور در اومده بود که رهام اومده بود پا دونمینم امروز

 . فوق تخصصنشستیبود از جمع ما دور م میکال وقت نیبود ا بیبه منو آراد نشسته بود. عج شهیتر از هم کینزد

 نشسته. سرمو با کتاب مشغول کردم که؛ نهیشوم شیالبد سرده اومده پ الیخیحاال اومده، گهیبود د

 رهام زنگ خورد. یگوش

 -رهام-

 .دییبله بفرما-

 . نیسفارش داد یموتور شارژ هیفروشگاه ما  نیاومد شیشما چند روز پ دیسالم ببخش-

 .نشیبفرست دمیکه م یآدرس نیبله بله،طفا واسه ا-

 اونجاست. گهیربع د هیباشه تا -

 نبود. اسیاز  یخوب شد.امروز خبر یلین،خیاز ا نمیا

 به بچه ها گفتم: رو

 !س؟یازش ن یکو؟چرا خبر اسی-

 :رفته مهد .وایه

 اد؟یم یک-

 .ادیاالناست که ب-
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 نزدم، بازم شروع کردم به خوندن. یحرف گهید

 یمیصم نیشده بودن. من از ا یمیمبا هم ص وایوقت بود که آراد و ه یلینظر داشتم.خ ریرو هم ز وایو ه آراد

ت عاد وای. آره دردآور بود.من به هنمیکنار آراد بب وارویه تونستمی. دست خودم نبود،من نمومدیبودنشون خوشم نم

 که نه معتاد بودم.

.زنگ به صدا در اومد با عجله رفتم سمتش و بازش کردمیکتابو نگاه م یصفحه ها یالک یفکرا داشتم الک نیهم تو

و آراد دمیکارتون بزرگ اومد داخل و بعد از حساب کردن پول رفت.برگشتم و د هیبا  کیکردم و منتظر موندم که پ

 .کننیبا تعجب دارن نگاهم م وایه

 ؟ هیچ نی:ا آراد

 رسه.االناست که ب اسیمش،یکمک کن تا ببند ایذوق زده نشو.ب یواسه شما ن-

 !اسه؟ی:مگه واسه وایه

 و نظر بده. ادیب اسیمنتظرم  نیپ نه پ واسه شاه-

 .شییییا-

 ن؟یجمله بدون دعوا تا حاال به هم گفت هیشما دوتا -

 هی شهیسرش شلوغ بود وقت جواب دادن نداشت وگرنه هم نکهیکه معلوم بود واسه ا وای. همیساکت شد هردومون

 واسه گفتن داره. یزیچ

... 

 که؛ میو مهره کردن قطعات موتور به هم بود چیآراد مشغول پ منو

 رفت. یاهیتار شد،به س چشمم

 .دمیچشمام کش یرو یگذاشتم و دست نیبود. آچارو زم دهیفا یپلک زدم ب یبار چند

 اما بازم بهتر از قبل بود. زدینمه تار م هیبهتر شد، دمیآوردم د نییاهلل. دستمو پا بسم
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 !؟یشده؟خوب یزیچ-

 آره بابا،خوبم.-

 . اسیو  سویزنگ در اومد.آره خودشون بودن گ یصدا

 .وردمیدر م نیاسیاز دل  دیکردم و جلو در واستادم،با دروباز

 وقت واسه استقبالش نرفته بودم. چیدر اول تعجب کرد.حق هم داشت،ه یجلو دنمید با

 خان،حال شما؟ نیاسیسالم -

 ندارم! یمن با شما حرف ؟یکجارفت شبی،دییسالم دا-

 ادب نشو. یب اسی:سویگ

 اشک خاله امو در آورد؟! شتریرو شکست.تازه از همه ب یکه زد عسل ییدا ایادبم  یمن ب-

 خواد؟یم هیتنب ،دلتیادب شد یب یلیع،خیمعذرت بخواه سر اسی-

 ااااا... مامان!-

 ولش کن رفتم جلو و بغلش کردم. یعنیاشاره کردم که  سویگ به

 مرد شدم. گهید من ر،یمنو بغل نگ-

 گذاشتمش رو موتور. قایسمت موتور،متوجه اش نشده بود.دق بردمش

 فاصله گرفتم. با تعجب نگاه کرد گفت:  ازش

 ه؟یچه قشنگه! واسه ک ییدا یوا-

 . گهیواسه توه د ییخب معلومه دا-

 ینی شیبووووووس محکم رو گونه ام زد. آخ هیسمتم و دستشو دور گردنم حلقه کرد، دیو پر نییموتور اومد پا از

 .یآشت گهید
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 و بعد در گوشم گفت: کنهینگاه م واینگاه به پشت سرم کرد که مطمئنم به ه بعد

 ؟یکرد یباهاش آشت-

 ؟یک-

 کرد. هیمن بوده،اونقدر گر ریتقص دیفهم یوقت شبی. دگمیرو م وا،خالهیه-

 آره.-

 .رهیمن سرم کاله نم-

 وا؟یخاله ه-

 خاله.جونم -

 .ایب-

 ؛ ما کنار  اومد وایه

 ؟؟؟یکرد یآشت ییبا دا-

 آره .-

 .نیهمو ببوس االی ،یکرد یآشت یگیحاال اگه راس م-

 نشه؟! ریبدم که ذهنش درگ حیتوض نیواسه ا یکه کال هنگ کرده بود.حاال چطور وایگفت!!! ه یچ نیخدا ا یووووا

 بود ؛ دهیکه انگار شن آراد

 نشونت بده ؟! رهام نگیتو پارک یبر یخوایجان مبارکه، نم ییاس،دای-

 .میبررررر میچرا چرا بر-

 میرفت اسیساعت مونده بود تا وقت استراحتمون،ما بخاطر  میبه ساعت کردم ن ینگاه
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.... 

هم  یونبسته بود، ر اسیکار کردم که ساعت استراحتم تموم شد. باعجله رفتم بال،ا درو موقع رفتن  اسیبا  اونقدر

 .دنیخندی!با آراد. کنار هم نشسته بودن و داشتن م؟یباال گرفته بود اونم با ک وایخنده ه یگذاشته بود. رفتم تو؛صدا

 رو بشکونم. یاحمق نفهمو و اون آراد عوض یوایبرم گردن اون ه خواستمیگرفت،م حرصم

 دم؛یاراده غر یب

 

 مواظبتون باشه. یکی شهیهم دی! باد؟یزنیچه خبره قهقه م-

 !نیدر آورد شورشو

 

 .میشروع کن دیتازه االن با ؟یکنیم نیچرا همچ-

 

 وایکه ه کردمیداشتم نگاهش م ینطورینداشتم. هم وارویرفتار آراد و ه نیمن طاقت ا گفت،امایاون لحاظم راس م از

 !دنییکرد،اونم در حالت دو یبه صفحه گوش یو نگاه دیهوا از دستش قاپ یآراد رو ب یگوش

 گفتم. یدید-

رو که از  وایحرکت خونم به جوش اومد و ه نیدنبالش. از ا وا،افتادیاز دست ه شیهم پاشد و واسه گرفتن گوش آراد

رو از دست راستش گرفتم و سمت آراد که  یدستم گوش یکیدستشو گرفتم وبا اون  شد؛مچیکنارم داشت رد م

 و گفتم: ادمتکون د یرو تاسف سر وا،ازیگرفتم. رو به ه شدیم کیداشت به ما نزد

 

 منم بدونم. نیبگ ده؟یم یادا ها چه معن نیا-

 داد. ریصورت جذابش،جاشو به نگاه ناباورانه و دلگ یحرفم خنده از رو نیا با
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 بود؟! یمگه من چکار کردم،شوخ-

 کرد. یشوخ وایآره بابا ه-

 با اخم کردم؛ یحرف آراد نگاه نیا با

 ود.نب ایشوخ نیقبال از ا-

 کردم؛ وایهمون اخم نگاهمو به ه با

 ؟! گمیدرست نم-

 شیروشو برگردوندو رفت کتاباشو جمع کرد و راه پله ها رو پ یبگه اما از شدت ناراحت یزیانگار خواست چ وایه

 گرفت.

 خانم. وایه سایوا-

 وا؛یه شتریحرص دادن ب واسه

 .یشده تا ساعت دوازده بهم بد یمعن دیکه بهت دادمو با یامشب همه اون کلمات-

 نگاهم کرد؛ رفتمیواسش ضعف م شهیاون اخم با مزه اش که هم با

 با ماست. نیشاه یامشب کارا ست،یخبرا ن نیاز ا-

 

 کنترل کردم. لبخندمو

 که گفتم. نی. همستیدوغ به من مربوط ن ایماست  -

 که نگو. نیهم-

 و حسام. یدونیباشه انجام نده،خودت م-
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 فروخته شد و گفت:برا بدتر

 حسام داداش خودمه با منه.-

 زدم و گفتم : یپوزخند

 کنم. مهیجر گهیده برابر م ،یکرد ینداره و اگه بگم کم کار یکار شوخ نیا ،تویشناسیحسامو خودت م-

 .کنهیکارو م نیواقعا حسام ا دیفهم انگار 

 با حرص روشو برگردوندو به راهش ادامه داد. ن،یزم دیکوب پاشو

 نگاهم گفت: دنیحرص خوردناش بودم. آراد با د نیا عاشق

 تو پرش،حاال نوبت منه؟!  یقشنگ زد ه؟یچ-

 و مشغول کار خودش شد. نییانداخت پا سرشو

 خنک شد غلط کردن باهم بخندن. دلم

 

  "خساست" ای "حسادت"

 ےخواهیم ہرا هرچ اسمش

  "تــو"خواهمیم بگذار،من

 ــــــــطفقـــــــــــــــــــــــــــ

 .....!!ےمن باشــــــــــ زدلیعز

 

 روبرومو مرتب کردم و مشغول خوندن شدم. یرو عسل یکاغذا من

 .کردیو رفتارش افکارمو از کتاب دور م  وایه افهیق یگه گاه اما
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... 

بز رنگ س یدنینوش هیبود؟!  یکه دستش بود چ ینیبود.اما ا سویکه روبروم قرار گرفت سرمو باال گرفتم،گ ینیس با

 کنارش . وانیل هیو  کیتنگ کوچ هیداخل 

 هست؟! یواسه منه؟؟؟ چ-

 ارهی. بعدش واستون آبشو گرفت،قرار بود خودش برمیامروز سفارش کرد که کرفس بگ وایآره واسه شماست،ه-

 .زارهیبد م ریمن اوردم ،بمونه تاث نیزد.واسه هم بشیکجا غ دونمیبهتون بده که نم

 ممنون.-

 کنمیخواهش م-

 بعد رفت. و

 ینعیکه بدنشون خون از دست داده، ییکسا ده،واسهیمف یمونده بود.کرفس واسه کم خون رهینگاهم به تنگ خ هنوز

 به فکر من بوده؟! وایه

 لحظه حاضرم قسم بخورم که صد برابر عاشقش شدم. نیوتو هم کردمیتو؛ذهنم تجسم م وارویداشتم ه ناخداگاه

 یزیشه،چیفراموش کنم نم خوامیکنم،هر بار که م یکار خوامیت شده.من هربار که مهم با دلم هم دس وایر،هینخ

 .کنمیم یدور وایحدود دوماه که من از ه

 تنگ رو بخورم. یرو برداشتم،تا محتوا وانیل و بردمو تنگ دستمو

 وقت!!! هی یتنگه رو نخور ؟یبا تعجب گفت: خوب آراد

 سرت به کار خودت باشه .-

 !ستیواسم قابل هضم ن یشد یجور هی دایرهام جون تو جد-

 دکتر؟-
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 جان دکتررر؟!-

 ببندمش؟ ای یبندیم -

 خفه شو( ینی)

 جم. ،خاطریبستم دک-

 سوق دادم. توریچرخوندم و نگاهمو به ساعت گوشه مان چشم

 .نمشینبود.دوست داشتم بب یاصال خبر وایبود. از ه مینه و ن ساعت

 .یمن کمتر از گل بگ یوایبه ه یتو غلط کرد ؟یها؟! چ یچ ی... دختره ی اصال،دختره ریگفتم؟! نخ یمن چ ؟؟؟یچ

 .دمیدست به موهام کش کالفه

 .دیکشیداشت موتورشو گوشه خونه دستمال م اسی

 :آقا آراد غذا آماده است.سویگ

 .میای:ممنون،چشم االن مآراد

 مامان برو خاله رو صدا بزن. اسی-

 .یچشم مامان-

 

 اومد تو ؛ نیاسینشستم که  زیم سر

 دارم. خورم،کارینم گهیم ،خالهیمامان-

 .شدیم عیدوست نداشتم منم بخورم، اما خب ضا گهیحرف اشتهام کور شدو د نیگفتن ا با

دم و با پا ش زی! از سر مومده؟یکاراش ن ینی. نکنه بخاطر سنگرفتینم نییخورده خوردم. از گلوم پا هی مییاشها یب با

 .رونیب تشکر از آشپزخونه رفتم هی
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 .دمشیدیم یبهونه ا هیبه  رفتمیم دیپله ها باال رفتم. با از

 !!؟یبرم؟!!! برم بگم چ یو سمت اتاقش رفتم،دستمو باال بردم در بزنم؛به چه بهونه ا دمیبه موام کش یدست

 یچیه گهید نم،انگاریرو نب وایکه ه ومدمینم نییکج کردم و سمت اتاقم رفتم. انگار نه انگار من دو ماه تمام پا راهمو

 دست من نبود.

 .شدمیتشنه م شتریب دمشیدیم شتریب یهرچ انگار

 خورده استراحت کنم. هیبستم  دم،چشمامویدراز کش روتخت

 

 

 -وایه-

به من  رشیخ چیکه ه نیشاه یگوشه گذاشتم. رفتم سراغ کارها هیکردم و  ستیمرتب ل یلیرو کاغذ خ کلماتو

 رهام،مجبور بودم،مجبور. یواسه کم کردن رو ی. معدم صداش در اومد ولرسهینم

 رهام بود. یریحالگ ایکار دن نیتر نیریش

 و ستیدوازده و ب قایاونقدر نوشتمو اثبات کردم که معدم درد گرفت.باالخره بعد از دو ساعت تموم شد.ساعت دق 

 بود. قهیپنج دق

 !ست؟یاز دراکوال ن یجون،چطور شده خبر آخ

 از رهام نبود و آراد هم سرش به کار خودش بود. یاز اتاق،خبر رونیکه الزم بودو برداشتم و رفتم ب ییزایچ

 آقا رهام؟ رهام خان؟!-

 نکن. دادیچته تو؟! رهام باالست،دادو ب وایه یوا-

 که نثار روح پاک رهام کردم. یلب ریباال؛اما با هزار تا فحش ز رفتم

 بود.بازم در زدم،جواب نداد. دهیفا یم،بو در زد دمیدر اتاق رس به
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 .ستیخواب ن یعنیآروم باز کردم؛المپ که روشن بود، درو

 که رفتم داخل ؛ شتریب

 . دهیخواب نکیاش گذاشته و با ع نهیکتابو رو س بللله،آقا

 شده بود. سیسرش خ یکه ملحفه بالشت،تحت شعا یعرق کرده به حد چقدرم

 صورت غرق خوابش نگاه کردم؛ به

 بودمش. نه بابا ابرواشو، دهیبود! تا حاال انقدر آروم ند دهیآروم خواب چقدر

 تو خواب اخماش رو داشت. بازم

 . کردمیم دارشیب دی.بادیدی. رهام داشت خواب مخوردنیتکون م یبیهاش به طرز عج ابرو

 گوشه تخت نشستم؛ رفتم

 عد صداش زدم.آروم و ب یلیاز رو چشمش برداشتم،خ نکویکه کردم ع یکار نیاول

 آقارهام؟ رهام... رهام؟!-

 تخت نشست. یداد. رو رونیبه سرعت باز کرد و نفسشو محکم ب چشماشو

 و گرفتم سمتش؛ ختمیآب واسش ر وانیل هی عیسر

 آروم باش. ستین یزی،چیدیخواب د-

 آبو از دستم گرفت. وانیو ل دیپشت گردنش کش یحرفم دست نیا با

 ؟یپنجره رو باز کن شهیممنون،م-

 نه!-

 .شدیم ضیمر کردمیعرق کرده بود.باز م یکل نمیسرد بود،ا رونیب یهوا

 بره سمت پنجره؛ خواست
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 . هوا سرده!رهیجونت در م یکه کرد یهمه عرق نی! با ا؟یکنید خب تو چرا با خودتم لج م-

-... 

 .میکن لیکه تحل میبحث دار یرون،کلیب میباشه پاشو بر-

 .کنهیم یه کالفه است و احساس خفگبود ک معلوم

 وگفتم: پاشدم

 من منتظرتم. نییپا ایحالت که بهتر شد،بعد ب ریدوش بگ هیشما برو -

 .نییپا مینه بر-

شه دستشو محکم به رو  دتریشد نکهیشد سمت راست که من بودم،قبل از ا لیما جهیپا شد،اما با حالت سرگ ازجاش

 داد. هیشونه ام تک

 .ستیکارو نکرده و حالش خوب ن نیکه عمداً ا دونستمیم

 ؟یخوب-

 درست نتونستم بخوابم. ریوقت اخ ه،چندیآره بابا،واسه کم خواب-

 .شمیبخواب،مزاحمت نم ریخب پس بگ-

 .میکار دار یکل بره،تازهیخوابم نم گهینه... نه،د-

 که حالت خوب شه. ریدوش بگ هی ،یخوابی. الاقل نمشهیواست بد نم یگوش کن گرانیبارم به حرف د هیشما -

 شد. رهیمحو بهم خ یلیلبخند خ هیگفتم که با تعجب نگاهم کرد و بعد با  تیحرفمو با عصبان نیا اونقدر

 .نمییپا گهید نیباشه چشم،شما حرص نخور. ده م-

 سمت در رفتم؛ تیکنم،با همون جد یفکر کنه منم بلدم اخم و امرو نه نکهیازش گرفتم و واسه ا رومو

 منتظرم. نییپا-
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 .رونیدرو بستم و اومدم ب و

 .ارهیسر خودش م ییپسر آخر بال نیا

به خونش تشنه بودم اما االن که دارم  شیافتادم، که چند لحظه پ تمیعصبان ادی ومدمیم نییطور که از پله ها پا همون

 ...نییپا امیم

همه ما محبوب  نیرفتارش ب نیبا ا یحت هنکیتر از اون، ا بیبود.عج یبیپسر عج یلینگرانش بودم؟ رهام خ چرا

 .میطلسمش شده بود ییجورا هیبود.انگار همه امون 

بودم که رهام  دهیازش نداشت. بارها و بارها د یدل خوش یک چیرهام، ه یبود جا گهید یها؟آخه هرک گمینم دروغ

قائل بودن و در برابر رفتارش،با اون  یآراد هم واسه رهام احترام خاص ین،حتیبد با پسرا رفتار کرده. اما شاه

 بود به احترام و دوست داشتن ختهیمکه آ یاز رهام کم نداشت،صبور بودن .صبر یزیکه چ کالشونیه

ود من هم محبوب ب یباشم که رهام واسه تک تکمون حت نیمنکر ا تونمیقاعده مستثنا نبودم.من نم نیمنم از ا یحت 

 نبود؟؟؟ بیعج نیا

 م.رفت زیسمت م به

 ؟؟؟یکرد دایشد رهامو پ یچ-

 مگه گم شده بود؟!-

 .یبه خونش تشنه بود ،انگاریزدیکه تو رهامو صدا م نطورینه خب ا-

-... 

 االن نه. یول دینگفتم چون واقعا اون موقع شا یچیه

 بچه امو. یکشت وا،نکنهیه یوا-

 بچه تو!!!رهام بچه تواه؟!-

 حاال؟؟؟ شیکه هست. کشت ست،داداشمیبچه ام ن-
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 .نییپا ادیم م،االنینه بابا توام داداشم داداشم مگه من چ-

 !!!نییاوردم پا نکشویکردم؟! ع کاریچ نیگذاشتم.ااا بب یعسل زیرو م لویوسا کتابو

 شینیبود رو ب یوضمخت بود. کاف ختیر یرهام ب یچقدر ب نکیع نی.اکردمیگرفتم دستمو،داشتم نگاهش م نکویع

 .شیشونیپ یرو یشگیبا اون اخم هم کردیامو صدبرابر مجذبه ره ره،یقرار بگ

 گفتم؛ رفتمیگرفتمو کنار کتابا گذاشتم. پاشدم و همونطور که به سمت آشپزخونه م نکیاز ع چشم

 قهوه؟ ای یچا-

 خوام برم بخوابم. یم ،یچیممنون ه-

 از آراد نبود؛ حتما رفته بخوابه. یخبر رونیاومدم ب یدرست کردم. وقت یخود چا لیم به

 توجهمو به خودش جلب کرد.  ییپا یکه نگاهم به کتاب بود، صدا قهیاز چند دق بعد

ررنگ، پ یکوتاه آب نیتک پوش آست هیبا  یمشک یزده؛ شلوار ورزش یپیچه ت یشود. آخ یبله. دکتر رهام وارد م بله،

 !!!زمیبود. خاک توسر ه ختهیر که با حرکت حوله به هم سیخ بایحالت تقر یب یموها

 ومد،یم شمیحرف پ یداشت ب اونم

 دستش بود. هینگاهش به گوش و

 

 

 -رهام-

 کرد؛ ینگاهم م یحرف چیکه داشت بدون ه دمید وارویدستم گرفتم. ه هیاز گوش چشم

 ؟یمنتظرموند یلیخ-

 .میبعد شروع کن ارمیب یچا نینه نه، بش-
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 !ستین ؟یدیمنو ند نکیع گمیم-

 دست دست کرد، معلوم بود که مردد واسه جواب دادن. یکم وایه

 منه. یکنار کتابا-

دست  که نیبرداشتم با حس ا نکویکنه؟! ع یچکار م نجایرفتم، ا یبا سرعت به آشپزخونه رفت. به سمت عسل بعد

 چشمام گذاشتمش. یبهش زدم و بعد رو یلبم بردم و بوسه ا کیرولمس کرده، نزد وایه یها

رو  یخوش چیطعم ه یلعنت یایدن نیکه واقعا تو ا دمیباور رس نیبه ا گهیبود. د شیبهتر از چند لحظه پ یلیخ حالم

 .دمینچش

 .دمیم انیپا میدرد به زندگ هی وبا

 !؟ییمعلوم هست کجا یآها- 

 دور کرد. الیبود که منو از عالم فکرو خ وایه یصدا نیخودم اومدم، ا به

 !؟ینیب ینم یگندگ نیکجام؟ منو به ا ستیواقعا معلوم ن-

 از ابهام مونده دکتر. یبودنت تو هاله ا نجایاما ا ستین یتو گنده بودنتون که شک-

رو  یعاشقشم هر حرکت نکهینه بخاطر ا دمیشا ای تشیبخاطر جذاب وایگفت. ه یحالت با نمک و متفکرانه ا هیبا  نویا

 .هیانجام بده واسه من بانمک، جذاب و البته خواستن

 .یفهم یمونه باالخره م ینم -

 تم.دوخ وای. نگاه پر از حسرتمو به هدیفهم یداد باالخره م انیدرد به من پا نیکه ا یحرفو از از ته دل گفتم، وقت نیا

 مو عوض کنه.کنه که هوا یکار هیکرد  یم ینگاه مرموز بهم انداخت. انگار داشت سع هی

 .یکن یم ییرو جنا هیقض یدار-

شوخ  دی. چهره جدستمیسابق ن ریبود که من اون رهام جبهه گ دهیبود که خسته ام. انگار فهم دهیانگار فهم وایه

 یوقت چا چیشد، کاش ه یسرد نم ییوقت چا چیگرفتم. کاش ه یداد، از خنده هاش جون م یطبع خودشو نشون م
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از  شیواسم ب وارویه افهیق نیو ا کنهیچشماشو جمع م دنیشد. با خنده هاش متوجه شدم که وقت خند یتموم نم

 کرد. یتر م یخواستن شیپ

کرد، اما من فقط شنونده نبودم،  یم فیخودشو حسامو تعر یبچگ یاز خاطره ها یکی وایدادم، ه یمن فقط گوش م 

بودم که  یتنها کس یدادم، چقدر خوب بود وقت یم وایصدا و نگاه ه دنیجونمو واسه شن یبلکه داشتم دلم حت

زد. نه  یتر م وونهیبگم دلم د دیداد، با یمزدو منو مخاطب نگاه خاصش قرار  یکنارش بودم و اون واسه من حرف م

عوض کردن  داره واسه خاطر وایکردم ه یحس م یزد. وقت یتر از مجنون م وونهیزد، نه نه د یبهتر بگم مجنون وار م

 دیاصال با ای گهیم یدونستم چ ینم یکنه، اونقدر با شوق و عشق غرقش شده بودم که حت یحال من تالش م

 بخندم؟!

 شد. ریسر به ز یو با ناراحت ستادیباره از حرف ا کی به

 خنده نداشت؟! یعنی-

 جالب بود. یلیگفتم: چرا چرا خ یکه تازه به خودم اومدم، با دست پاچگ من

 جالب تر از اون... اما

 دادم! یم یداشتم سوت دادیداد ب یا 

 خنده. ریبزنم ز ییهویمجبور بودم  یسوت نیجمع کردن ا واسه

 بخند! ینخند ک حاال

 جاشو به تعجب داد. وایه افهیق

 بود. یو خواست بایتعجبشم ز یحت سیف نیا

 رسه! یم ریبا تاخ قهیدق هیمن  ی: انگار صداوایه

 

 جمله حرص درار بود گفتم: نه، فقط دوست داشتم بعد حرص خوردنت بخندم. هیحاال نوبت  ولیا
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 ! مگه حرص خوردن من خنده داره؟!یچ -

 

 من بود. یها یاز خواستن یونیکلکس وایخدا بازم حرص خوردنش، کال ه یوا

 

 ورم.خ ی! من حرص نم؟یخند یم یییییباحرص گفت: به چ دویدسته مبل کوب یدست مچ شدشو رو یباکالفگ

 .شنیم داریب هیباش االن بق یباشه باشه، عاد -

 

 رو برداشت و به آشپزخونه برد. یچا ینیخوره پا شد و س یحرفم با همون حرصش که مثال نم نیگفتن ا با

 

 .میداد یمربوط به بحث امشب انجام م دیکه با یو اثبات و هرچ حیبه توض میکرد شروع

 .یروان دیرو بگو؛ از د نجایا -

 .یروان پزشک دی! بگو از ده؟یچ یروان ؟یچ یعنیااا...  -

 داره؟! یچه فرق -

 نداره؟! یروان پزشک فرق با یفرقشو، روان یفهم یرهام تو نم یوا -

 .ستمیرک و راست بگو بلد ن چون،یانقدر نپ گهید یبد حیتوض یستیاگه بلد ن وایه -

 .یندار دنشویهم بلدم، تو گوش شن یلیخ رینخ -

به شال  یمعذب دست حاشیکردم تا آخر توض ینگاهش م میمستق که وقتا یدادن. گاه حیشروع کرد به توض و

 .دیکش یرو سرش م یمشک

 کرد، دستشو رو معدش گذاشت، صد در صد گشنه اش بود. یمکث هی حاشیتوض وسط
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 .هیواسه االن کاف -

 .دیآخ جون، خسته نباش -

 .یریم یم یاز گرسنگ یاستراحت کن و برگرد، دار قهیآخ جون! برو ده دق ویچ یچ -

 رو جمع کنه. یسوت نیا ادیب یکیگفتم؟!  یابوالفضل! چ ای

 جون کندم، استراحت نداشتم، االنم ساعت دو و ربعه. یمن امروز کل ه،یآقا نامرد -

 !؟یکار انجام بد نیکه هست، مگه من گفتم واسه آقا شاه نهیهم-

 است. متیغن ابانیدر ب یشخب حاال لنگ کف ششییییا -

 نازک کرد و پاشد رفت. یچشم پشت

 

 کرد. یم ینیرو دلم سنگ یلیخ یزیچ هیهامو ماساژ دادم، معلوم نبود چمه،  قهی! با دستم شقاووووففف

 خوشحالم، اما به محض دور شدنش؛  وایبودن کنار ه از

 ینیس هیبا  وایدونم چقدر گذشته بود که ه یرفت. نم یجلو چشمم رژه م میزندگ یتایشم تمام واقع یم یحال هی

 قهوه آورده بود. شکر پاشم کنارش بود. ن،یزم اومد و نشست کنارم رو

 دم؛یباال کش سرمو

 بازم سر درد؟! هیچ -

 نه بابا خسته ام. -

بم ل یرو یغذا خورده! ناخودآگاه لبخند یبا چه عجله ا چارهیبود کنار چونه اش. معلوم نبود ب دهیدونه برنج چسب هی

 نقش بست. 

 وا؟یه -
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 بله. -

 غذا خورد؟ یباچ -

 قاشق! گهیبا مالقه، معلومه د -

  

ک . خاکردیداشت سر باز م یشد بغضه بدجور یداشتم کل کل کنم، دوست داشتم سر به سرش بزارم، اما نم دوست

 .یسنگ باش دیرفته تو با ادتیتو سرت کنن رهام بدبخت. چته نکنه 

 کنارم برداشتم. زهیم یرو از رو یاراده؛ دستمو باال بردم و دستمال یب

 .یرفته صورتتو پاک کن ادتی -

 .دمیکنه و دستمالو رو چونه و دور دهنش کش یاجازه ندادم حرکت و

 

 نگام نکن. ینجوریگذاشته ات بشم، ا یاز نلبک یچشما نیا یمن فدا یاله

 کرد. یتا حد ممکن باز شده بود و داشت منو نگاه م ادیاز تعجب ز وایه یچشما

 ؟یکن ینگاه م ینجوریا هیها چ -

 خودم دست داشتم ها! -

و  ستیتونم تحمل کنم، تو بعد ب یچندش آور رو نم یبه سرش نزنه گفتم: من صحنه ها یکه بازم فکر نیا واسه

 !؟یکن زیصورتتو تم دیبا ینگرفت ادیسال هنوز  یاند

 بود.  ایصحنه دن نیتر یدنید وایجوش آوردن ه دنید خخخخ 

 بخورم. غذا یعجله ا قهیندادن تو پنج دق ادی ریهم گفت: نخ در یدندوناش با ابروها یال از

 امو از چشماش گرفتم و بحثو عوض کردم. رهینگاه خ بازم

 که... . شهیوصل م یعصب به قسمت نیا ییقسمت انتها نیبب -
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انگشتاش گرفته بود و داشت  یخودکارو ال دشیو کش فیظر یبا دستا وایدادم ه یم حیکه توض یهمون طور من

 کرد. یم ینکته بردار

 !یبعد بازم شروع کن. برده که نگرفت میگفتم و گفتم که معترض گفت: آقا بزار قهوه امونو بخور اونقدر

 !نیهمکار نشم. چقد شما کند یدختر چیبا ه گهیتجربه شد که د هیتز واسم  نیا -

 من!!! -

 هست؟ یا گهیکس د نجایآره ا -

 برم. یخوا یبخواه نم یخوا یکه هست، م نهیهستم که هستم، هم -

 .ارمیگردم، برم چندتا کتاب ب یقهوه اتو بخور برم-

 .دمینفس سر کش هیحرف، قهوه تلخ و بدون شکرمو با  نیاز گفتن ا بعد

 

 .ستینه نه االن وقتش نراه بودم که...  یو با عجله باال رفتم. وسطا پاشدم

و تعادلم ینرده رو گرفتم و به سخت لهیمحکم م وفتادم،یداشتم م د،ینرس یرفت و پام رو پله بعد یاهیس چشمام

رفتو چشمام تار شد.  جیباشه به سرعت برگشتم سمتشو باز سرم گ دهیمنو د وایه نکهیحفظ کردم. از ترس ا

شد،  واضح تر ریبازو بسته کردم؛ تصو شمامونشد. چند بار چ نمیمبهم بب ریاون تصو نیماب وارویهرچقدر پلک زدم ه

 خوردم. یقرصامو م دیهنوز تار بود، با دمیپشتش به من بود و متوجه من نشد. د وایه

 به باال رفتم. یبدبخت با

 یم اهشونتخت نشستم و بعد از بهتر شدن حالم، دنبال کتابا گشتم. برشون داشتمو همون طور که داشتم نگ یرو

 رفتم. سرمو بلند کردم که؛ نییکردم پا

کنم که سرش به طاق بچسبه، اما  دادیخواستم از همونجا چنان دادوب یجوش آوردم، م کمیبود. اولش  دهیخواب وایه

 ساعت رفتم دنبال کتاب! میمقصر من بودم؛ ن
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آروم رفتم و کنارش نشستم.  یلیود. خبود و خودکار به دست خوابش برده ب دهیکنار کتابا دراز کش وایجلو؛ ه رفتم

 فر و یتونستم موها یکه رو سرش بود اونقدر کنار رفته بود که م یبود. شال یداریچقدر تو خواب معصوم تر از ب

 .نمیبب وارویه ییخرما

 االن که غرق خواب بود، طونشیش یبود. چشما یافتنیواسم دور و دست ن وایه چقدر

با دقت تمام صورتشو از نظر گذروندم.  یکارم درست نبود ول دیداد. کتاب هارو کنار گذاشتم. شا ینشون م آروم

دووم  وایمن بدون ه یعنیبدون اون،  یچهرشو هک کنم. واسه روزها ادمیدوست داشتم ساعت ها نگاهش کنم و تو 

 نام و معروف شدن و حاال هم عشق!دکتر ب واده،تو دلم حسرت شد. خون یهمه چ ،یبا من کرد یچ ایدن یآ ارم؟؟؟یم

دل باخته هست، دل باخته  هی ،یآدم سنگ نیدونست پشت ا یخبر بود. اون نم یاز عالقه وافر من به خودش ب وایه

م دون یشد، چون بهم عالقه نداشت. نم یمال من نم وایتونه معشوقه اشو کنارش داشته باشه. ه یوقت نم چیکه ه یا

 کرد. یم دایپ القهاونم بهم ع دیکرد، شا یواسه ازدواج رد نم شنهادمویپ دیشا

 یبود، اگه با من ازدواج م دهیند یاز زندگ یخوش یهم تا حاال رو وایکنم. ه یمثل خودم قربان وارویتونم ه یمن نم اما

 ببره. ادشیکرد که گذشته سختشو از  یرو انتخاب م یکس دیشد. اون با یوقت خوش بخت نم چیکرد ه

 !یکن یم شیارزون یخاک تو سرت رهام؛ عشقته ها دار هه

 کنم که عذاب بکشه؟! میرو وارد زندگ وایها؟! تو بگو؛ ه ؟یچکار کنم لعنت پس

الح ص یزندگ نیقربون عدالتت بشم، ا ایباشه. خدا گهید یکیمن کنار  یوایکه ه نیاز فکر ا ختیاراده ر یاشکم ب 

که خانوادمو جلو چشام  ییای! دنات؟یبود دن نیوقت بهت پشت نکنم، ا چیشدم که ه تیترب یکه طور یمن بود؟! من

 یاما چطور ست،یرو فراموش کنم چون حقش ن وایه دیادونم ب یم ایپر پر کرد وحاال نوبت عشقمه که پرپر شه. خدا

داره ن یراه چیه یعنیفراموشش کنم!  دیوابسته اشم با یلیحاال که خ ایشه آدم نفسشو فراموش کنه؟! خدا یمگه م

تونم داشته باشمش. چرا مگه منم بنده  یمن نم نیعشقمو؛ بب نیکنم! بب یاز آدمات که سالمن زندگ یکیمنم مثل 

ه قرار ! اگم؟یچرا با خونوادم نکشت رمی! اگه قرار بود بم؟یعذابم بد دیبا امویانقدر بدم که تموم دن یعنی! ؟ات نبودم

 یزندگ ارویتونم دن یم یدیتونم عاشقت کنم، د یم یدیرهام د یبگ ی! خواستم؟یاومد تو زندگ وایچرا ه رمیبود بم

که بازم دل خوش نباشم،  یبهم ثابت کرد یحت ،یتون یم تی. به بزرگیتون یرو بازم بهت برگردونم؟! آره... آره م

 که وقت مردنم حسرت به دل باشه. یکه به عمد عاشقش کرد یبه رهام یدیم انیو پا رمیم یچون م
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 یه نمرفتار کنم ک یطور ستیدر توانم ن گهید ست،یگفته باشم؛ دست خودم ن نویاستاد، باشه همه کاره، فقط ا باشه

 .واستیدلم با ه یکنم وقت یتونم به ظاهر ازش دور یخوام. نم

 از... ازش... ازش... . ستیسهم من ن وایکن اگه ه یکار هینجاتم بده.  یسردرگم نیخودت کمکم کن. از ا پس

 مال من نباشه. وایخواستم ه ینتونستم ادامه بدم، نم گهید

 کرد. یاشکو تو صورتم جار یسیاز خ ییشد. انفجارش رگه ها یداشت منفجر م دلم

سرد بود  نجایکردم بره تو اتاقش، ا یم دارشیب دی! با؟یشد چ یم داریداشتم لمس کنم موهاشو، اما خب ب دوست

 .دنیواسه خواب

 یتادس رم،یبارم که شده دستشو تو دستم بگ هیشد واسه  یکاش م دم؛یکش رونیانگشتاش ب یخودکارو از ال آروم

 شدن. یمن گم م یتو دستا فشیظر

 اومدم، رونیفکر ب از

 آروم صداش زدم. و

 پاشو. یبا توام، خانم وااایسرده، ه نجایپاشو ا ؟یییخانم وا؟یه -

 

 پلک زد. یچشماشو باز کرد وچند بار آروم

 فنر سر جاش نشست. نیافتاده باشه ع ادشی یزیکه چ انگار

 خوابم. ینم گهید د،ی! بگو... بگو، خوابم گرفته بود؟ ببخشه؟یها چ -

 نگفتم. یزینشده من چ یزیآروم باش، چ -

 خواب بود؟! یعنیها  -

 خواب بود؟؟؟ یچ -

 داد کردنات! یدادو ب -
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 دارم. یکه تو خوابم دست از سرت بر نم رمیمن بم یا

 سرده. نجایکردم بگم برو رو تختت بخواب ا دارتینکردم، حاال ب دادینه، من دادو ب -

 !؟یپس کارمون چ ؟؟؟یگیراست م -

 دم. یانجام م ادیمن خوابم نم -

 !ادنیز یلیخ -

 نشدم پاشو برو. مونیتا پش -

 آخه! -

 آخه برو گفتم. یآخه  ب -

 ؟یکنه؟! نکنه خون دماغ شد یزنه؟ بازم سرت درد م یم یچرا چشات به قرمز -

 

 تفاوت باشم و از کنارشون ساده بگذرم! یب هاشینگران نیتونم به ا یچطور م آخه

 .هیخواب یو گفتم: نه خوبه خوبم، واسه  ب اشیزدم در جواب مهربون یلبخند

 کار دارم. یپاشو برو که کل گهید حاالم

 آخه تو... -

 دههع... حرف نباشه. -

 به سمت پله ها گرفتم و گفتم: باال. انگشتمو

 .ریشدو گفت: باشه شب بخ ریز سربه

 زد. یحرف م یلب ه ریخواب زده رفت باال اما داشت ز یهاش با همون چشما لهیتوجه به وس یو ب پاشد
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و در آخر  زیشدم. گذاشتمشون رو م لشیرفتارش خندم گرفت. سر تکون دادم و مشغول جمع کردن وسا نیا از

 به خودکارش زدم و گذاشتم رو کتاباش. یبوسه ا

 بود؛ ادیز گزارشا

 شروع کردم به انجام دادنشون. منم

 .هیبه چ یچ دمینفهم گهیخودمو رو کاناپه پرت کردم و د یحدود پنج بود که تموم شد، از شدت خستگ ساعت

*** 

 ساکت بود. بایتقر ادینسبتا ز تینشسته بودم و سالن با حضور جمع یصندل یرو

 یرو م ییدستش اسم ها یپاکت ها یاومد. از رو رونیب یپوش دیکه روبروم بود باز شد و خانم سف یرنگ دیسف در

از جمع به سمتش رفتم و  تیگرفت. با صدا زدن اسمم به تبع یخوند و هر نفر پاکت نسبتا بزرگشو از اون خانم م

 پاکت رو به سمتم گرفت.

 دن.رنگ روش نوشته بو یآب کیرو با ماژ اسمم

رو که داخلش بود  یرنگ یتمام، عکس دود یپاکت گذاشتم و چسبشو باز کردم. با کنجکاو ریاشاره امو ز انگشت

 سرم. یباال یکه دستم بودو باال گرفتم؛ رو به مهتاب یآوردم. با ترس عکس رونیب

 نگاه کردم. اتشییدقت به جز با

خطرناک و حساس؛ مخچه! ناخودآگاه  یلیخ یقسمت .دمید ماریمغز ب یاز قسمت ها یکیداخل عکس رو، در  توده

 عکس سوق دادم؛ نییچشمم به سمت اسم پا

 آوردم. نیی... رهام متبسم! عکس رو پاماریکه نام ب نی... انیا

 .وای... هیو ه نیبودن؛ حسام، آراد، شاه همه

 کردن. یو حال زار به من نگاه م هیبه تن داشتن و با گر اهیلباس س همه

... 
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بود،  سی. تمام صورتم خدمیخواب رو د نیبود که ا یبار نیشدم، امشب دوم داریحالت ممکن از خواب ب نیبدتر با

به ساعت  یآب خوردم. نگاه وانیل هی خچالیعرق! دهنم خشک بود، پا شدم و رفتم سر  ایواسه اشک بود  ؛دونمینم

 و ربع بود. 6کردم 

 کردم. یم یاحساس خفگ یلیسرد بود و منم خ رونیب یهوا

پله نشستم. توان حرکت نداشتم سرم  نیاول یو رو اطیکنار در برداشتمو رفتم تو ح یچوب لباس یاز رو ورمویپول

 کرد. یدرد م یلیخ

 ]ده روز بعد[

 -یراو

 کرد. یم یداشت با آدمکاش باز  نیاسی

 از خونه رفته بود. رونیبه ب دیخر یبرا سویگ

 کردن. یصحبت م شونیقاتیسفرتحق نیدور هم جمع شده بودن و درمورد دوم همه

 .میاریزمان کم م ده،یکه نشون م ینطوری: اآراد

 مونه!!! یم یمیکه نصفه ن ینطوریخب؟! ا یچ یعنی: نیشاه

 م؟یاری: چند روز کم مرهام

 روز! ستیب یچی: هنیشاه

 نظر دارم. هی! من ادهیز یلی: خرهام

 !یزار یذره استراحتم واسمون نم هیدونم اگه بازم به تو باشه که اون  ی: رهام جان زحمت بکش نگو که منیشاه

 که تا اون لحظه ساکت بود، گفت: خب بگو. وایه

 .میکه دوتا سفر آخرو هم زمان بر نهی: تنها راهش ارهام
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 خان؛ آدم محدود به مکان و زمان!!! ! رهامم؟یهم زمان دو جا باش یبگو نه! چطور یا وونهیگم تو د ی: منیشاه

 .ریزبون به دهن بگ نی: شاهآراد

 دفعه کامل جدا. نیاما ا ش،یمثل دفعه پ میدو گروه ش دی: بارهام

 .گهیکه رهام م نهی: آره خودشه، هموایه

 زد.  یباهاش موافق بود لبخند وایبارم که شده ه کی یکه برا نیاز ا رهام

 چهار نفرشون. یرنگش شروع کرد به نوشتن اسم ها یبا خودکار آب آراد

 .یواسه گروه بند مینداز یهمزمان گفت: بازم قرعه م و

 ستاد؛یرو مچاله کردو پاشد و رو به رهام ا یاسمام

 حاال نوبت تواه. دم،یاون دفعه من کش -

 یداشت واسه چند روز یمبر ن وارویتو دلش راه افتاده بود، اگه اسم ه ی. عجب آشوبدیتو موهاش کش یدست رهام

 کرد. یتحمل م شویدور دیبا

 کاغذرو برداشت و داد دست آراد؛ نیتر یبرد و گوشه ا دست

 .نیکاغذو باز کرد و گفت: شاه آراد

 اش حبس شد، راه نفس نداشت. نهینفسش تو س نیاسم شاه دنیشن با

 .نهیکه بش یو رفت سمت صندل دیتو موهاش کش یدست

 مشخص بشه. نیشاه یهم گروه یام بردار گهید یکی دی: کجا؟ باآراد

 رهام مشخص شه. یفکر کرده بود آراد هم مثل اون قرعه انداخته که فقط هم گروه د،یدوباره تپ قلبش

 من بردارم؟ ییدا یی: دانیاسی

 .ایرفت و گفت: گل پسر ب اسیبا لبخند به طرف   آراد
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 دونه از اون کاغذهارو برداشت. هی مردونه آراد برد و یبه سمت دستا کشویکوچ یدستا اسی

 .رشیخودم بلدم بخونم، ازم نگ ،یی: اااا... دانیاسی

 حاال بخون. یگی: آره خاله قربونت بشه؟؟؟ اگه راس موایه

 آراد. یی: دانیاسی

 بلد بود بخونه. اسیگرفت و نگاهش کرد و گفت: آره  اسیبا بهت کاغذو از  آراد

 ؟؟؟ی: وروجک تو چطور بلدوایه

 وقته بلدم. یلیداده خ ادمی: خب مامانم نیاسی

 د؛یبه بغل کش اسویکه تا اون لحظه ساکت بود پاشد و  رهام

 .نمینجاببیا ای: برهام

 .دیگنج یخوشحال بود که تو پوست خودش نم اونقدر

 .شیقربونت برم که مثل بلبل خوند -

 بود. نیسایجز  یا گهید زیمسرور بودنش چ لیاز دل رهام خبر نداشت که دل یکس

 .یبرف باز میبرو آماده شو بر -

 سمت اتاقشون. دییحرف دو نیمسرور از ا اسی

 اد؟یتونه ب یم اسیفقط  نمی: ببوایه

 .ایهم دوست داره بره گفت: نه توام ب وایه نکهیخوشحال از ا رهام

 حرکت و رفتار رهام شوکه بودن. نیو آراد از ا نیشاه

 .نییایکنه که گفت: همه ب یرو ماس مال یبازم خواست سوت رهام
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 -وایه

 

 دمیرنگم پوش یبوت هام بعد هم شال و کاله مشک میرنگ چرم و ن یمشک یکه پالتو نیسمت اتاقم  و بعد از ا رفتم

طرف  هیطرف، اون دوتام  هی اسیو  نیخوندن. منو شاه یم یبودنو داشتن واسه هم کر نیی. همه پارونیاومدم ب

 .میبود، صد درصد بازنده بود نیکار شاه یگروه بند نیبودن. ا

 اط؛یداخل ح میرفت

 ینم یچیه گهیشده بود و البته من که د یبرف آدم برف یبود که با گلوله  نیفقط شاه نیبود، ا فیضع یلیما خ گروه

 به ما. دیخند یوسط م نیهم ا اسیگم 

 .میو نوبت گروه آراد بود که خودشونو پنهون کنن. از درخت ها دور شد میمون رو درست کرد یبرف یگوله ها بازم

 ببرم. خیتا ب خیب ریت نیخوام سرشو با هم یرهام واسه تو، آراد واسه من که م وا،ی: هنیشاه

 بره؟! ی: مگه برفم مثل چاقو سر ماسی

 بهش رمویو ت دمییرد شد. رهام بود، دو عیاز پشت درختا سر یکیکه  دمیخند یم میداشت نیاز حرف شاه اسی منو

گوربه  نیبود. شاه دهیفا یداد. من بازم پرت کردم، اما ب  یپرت کردم.خورد به هدف... نه نه! رهام لحظه آخر جا خال

 هم کنار درخت بود. نیاسیگور شده هم رفته بود دنبال آراد، 

و رفتم جلو، چند تا زدم که مثال  دمییرار کنه، دوتموم شه که بعد بازم ف رمیگوشه خودشو پنهون کرده ت هی رهام

 رون؛یتموم شده از سنگرش اومد ب رمیتموم شده، رهام هم که فکر کرد من ت

 .میبش یکیبود با هم  کیتو دل هم که نزد میمن به سنگرش همانا، چنان رفت دنیاومدن رهام همانا و رس رونیب

 در اومد. هم چارهیخوردم، آخ رهام ب نیدرد دلم به زم از

 ؟یخوب وایه وا؟ی: هرهام

رهام فحش بارونم نکنه از  نکهینشده بود از ترس ا میچیشونه هامو گرفت و تکونم داد. من ه یبا دست پاچگ رهام

 حرکت؛ خودمو زدم به دل درد. نیا
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 رون؟یب یهوا اومد یچرا ب -

 !ییدونستم تو اونجا یآخه دختر من چه م -

 بلند کردم با لبخند؛ سرمو

 ؟یخوب -

 آره. -

 .نمتیبب -

 کردم که دستشو جلو اورد. نگاهش

 .دیشال گردنو کش و

 ه؟یشال گردن واسه چ -

 اجازه حرف زدن بهم نداد. و

 رو گوشم! دیکش شتریشالو واسم بست که فقط چشمام معلوم بود و بعد دستشو برد کالهمو ب یطور

 .یخور یبهتره، سرما نم ینطوریا -

 رهام؛شوکه شده از کار  من

 کردم. ینگاهش م فقط

 بهم کرد. یو نگاه دیعقب کش یکم خودشو

 .یش یبهم زد و گفت: نترس خفه نم یته نگاهش بود، لبخند یزیچ هی

 نگام نکن. ینطوریا

 خب دماغم له شد! یچ یعنی -

 شال دماغمو گرفت. یدستشو باال آورد و از رو رهام
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 دماغت، سرو مرو گنده. نمیا ایب -

 دماغ من کجاش گنده است؟! -

 که سالمه. نهینه نه، منظورم ا -

 بود. گهید یچ هینه تو منظورت  -

 کرد.  یبا خنده روشو ازم گرفت و رفت سمت درخت؛ داشت از غفلتم استفاده م رهام

 !؟یبرگشتو گفت: تو چکار کرد یاز پشت زدم تو سرش، که با ناباور ریبا ت چنان

 .یسوخت یچیه -

 !نطوری. که ااااا.. -

 نه که اونطور. -

 گوله برف برداشت و افتاد دنبالم. هیشدو  خم

 محکم تو کمرم خورد. گوله

 داخل که رهام گفت: بچه ها؟ میبر میخواست میرو درست کرد یساعت که آدم برف هیخوش گذشت، بعد  یلیخ

 : جونم؟!نیشاه

 .میخاطرش کن نیسیوا -

 خود به خود خاطره شد. نیا ویک یآ -

 خواهشا ببند تا نبستمش، منظورم عکس بود. نیشاه -

 یلیکه خ یکنار آدم برف اسیو دست آخر منو  میهم گرفت گهیو رهام ازمون عکس گرفت. البته چند تا د میرفت همه

 قشنگ در اومده بود.

 داخل؛  میرفت
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. نبود یبود که ازش خبر یا قهیقاب عکس تو دستش اومد. چند دق هیبا  اسیکه  میخورد یم یو چا میبود نشسته

 کردن که؛ یدست من سپردتش. پسرا داشتن بحث م سویخوبه گ

 لحظه ساکت. هی اییگفت: دا اسی

 .مینگاه کرد نیاسیبا تعجب به  همه

 کنم. یمعرف مییدوستامو به بابا نیخوام بهتر یم -

 شهیباشه من هم یبابام گفته اگه پسرم بچه خوب گهیآخه مامانم م ن،یمن به بابام بگ یاز خوب دیشمام با نکهیا و

 که باور کنه. نیخوام شما بگ یکنارشمو دوسش دارم. م

 راه نگفتم. یب ستادیبگم اون لحظه نفسم ا اگه

 داد. یلو م زویداشت همه چ اسی

 اول من بگم. ایب یی: باشه دانیشاه

 استرس به رهام نگاه کردم؛ با

کرد و  یفکر م اسیکرد. حتما به درد مشترکش با  ینگاه م اسوی ینفره نشسته بود و با لبخند محزون هیمبل  یرو 

 داره. یچه طرز فکر نکهیا

 دوست نداشت رهام بفهمه. سویلبم. گ دنییشروع کردم به جو ادیاز استرس ز دم،یشن ینم یچ چیه

 آراد رد شد و به سمت رهام رفت. از

 رو بغل کردو رو پاش نشوند. اسیدستاشو باز کرد و  رهام

 از دستش گرفت. یاش چسبونده بود به آروم نهیرو س اسیعکسو که  قاب

 

 -رهام

 بزنم؛ یکه خواستم حرف نیعکسو تو دستم گرفتمو هم قاب
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 ؟یی... ب... بابات دانی... انیا -

 .نمهیبابا ام ،ییآره دا-

 !نیکه دنبالشم، ام هیهمون نی! انهی... پسر امنیا ایخدا

 ن؟یام -

 .نیام ،ییآره دا -

 .نیمنو بب اسی -

 صورتشو از نظر گذروندم. یبا دستم قاب کردم، همه اجزا صورتشو

 رفته بود. نیبه ام اسی یچهره آشنا نیخودش بود، ا آره

 افتادم که بغض تو گلوم لونه کرد. چطور من نشناختمش؟! نیام ادی دنشیبا د اونقدر

 کرد. یداشت با بهت نگاهم م اسی

 ؟یبابات هیشب یلیخ یدون یم ییدا -

 خدا. شیاومدم بابا رفت پ یآخه من وقت یینه دا -

 چرا؟! ا،یحرفش محکم بغلش کردم؛ چرا خدا نیا با

رو از تولدش بفهمه! با دستم شروع کردم به نوازش کردن موهاش، سرشو  یپدر یبچه طعم ب نیکه ا یرو برد نیام

 .دمیبوس

 از کجا؟ ؟؟؟ییدا یشناس یبابام رو م -

 به اطرافم؛ الیخ ینداشت. ب یا دهیبغضمو فرو ببرم و بعد حرف بزنم اما فا خواستم

 نیقهرمان، بهتر هیمرد بود.  هیاز بابات بگم بازم کمه، بابات  یاگه من هرچ ییاوهوم، داداشم بود، دوستم بود. دا -

 .دیرس یش نمبه پا یک چیاونقدر مهربون و با معرفت بود که ه ا،یدوست دن
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 بود؟ یبابام قو ییدا -

 .یلیبود خ یقو ،ییکردم گفتم: آره دا یطور که سرشو نوازش م همون

 باباها؟! هیتونست منو رو دوشش بزاره مثل بق یبابام قدش بلند بود؟ م ییدا -

 .یلیخ ییهمون بغض گفتم: آره دا با

 بابامم؟ هیمن شب -

 .یکه تازه متولد شد ینیانگار ام ،یانگار خود بابات -

گه بابام جاش  یم شهیمامانم هم ه،یچ یدون ینکن، آخه م هیام گر تو ییخودشو از آغوشم جدا کردو گفت: دا اسی

 قشنگه. یلیبهشته، بهشت خ

 باشه چشم گل پسر. -

 .میخب، حاال به بابام بگو من بچه خوب -

 کرد. یبغضم سر باز نم دم،یکش قیس عمنف هیسر قاب عکس زدم.  شهیبه ش یدستم گرفتم و بوسه ا عکسو

 باش، تنهاش نزار. ششیپ شهیخودت. هم ییآقاست، به آقا یلیپسر گلت خ نیا ن،یداش ام -

 دوستت دارم. ،یمرد یلیخ ییبه گونه ام زدو گفت: دا یدستاشو دور گردنم حلقه کرد و بوسه محکم اسی

 زانوهام. یاز رو نییبعد رفت پا و

 .سیخ سیاشک بود، خ سیچشماش خ دم،یبود که د یکس نیاول وایباال کردم؛ ه سرمو

 ندارن. یمطمئنم اونام حال خوب ینگاه نکردم ول نیآراد و شاه به

مارو  یگذاشته بودو زانو زده بود، انگار حرفا نیهارو زم وهیم یشدم که دم در ورود سویگ متوجه شدم که برم، پا

 کرد. راهمو کج کردم و باال رفتم. یم به شدت درد مبود. تحمل اونجا موندنو نداشتم، سر دهیشن

 .نیسیآقا رهام،وا نیسی: واسویگ
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 .ستادمیجام ا سر

 !نیشناس یدونم مارو از کجا م ینم ن،یهست یدونم شما ک ینم -

 زد. یتر شد، امابا زجه حرف م کینزد صداش

بچه است. من در به در از خانواده  نیهم دمیو ام میروز خوش نداشتم، تمام زندگ هیآرامش نداشتم،  نیمن بعد ام -

که سر ما آوردن  یشناسه. کار یبشناسه، اونارم م نمویام یهرک نشون،یشناس یدونم خوب م یکنم. م یفرار م نیام

توان فرار کردن ندارم،  گهی. من دنیاز ما بهشون نگ یزیچ اتورو به خد تون،یدونه. آقا رهام تورو به مردونگ یرو م

ببرن. تا  اسوی میدوست ندار ن،ی. نه من، نه اممیکه ما دار هییتنها جا نجامینداره واسمون، ا تیامن جا چیبخدا ه

 اومدم.  یبه سخت نجاشمیهم

 افتاد. نیزم رو

 !ه؟یکار راحت نیشما بگ ف،یکث یایدن نیپسر بچه تو ا هیزن با  هیتونم.  یتونم، به خدا نم ینم گهید -

 زانو زده بود. نیو مامانشو بغل کرد؛ که رو زم دییدو نیاسی

 اون زنه.  شیخوام برم پ یمن نم یمامان -

 نگو. یزیکنه، چ یم هیتورو خدا مامانم داره گر ییدا

 تعادلمو حفظ کردم؛ یرفت، به سخت یم جیداشت گ سرم

س ب ست،ین نیمن قصدم ا نی! به خدا قسم، به روح امدیکن یم نیبگم، چرا همچ یزیخانم من غلط بکنم چ سویگ -

که  دمیکش یدربدر یلیدنبال شما گشتم، خ یلیباخبرم. من خ نیخونواده ام ی. بخدا من خودم از رفتارا و کارادیکن

 .دیکن یرو تحمل م ییایچه سخت نیو دار نیدیکش یادیز یدونستم سخت یکنم، م داتونیپ

 دربه در باشن. ایدن نیوادش تو اخواست تنها دوستم خان یکنم چون دلم نم داتونیخواستم پ من

 زارمش. یکنه، زنده نم تیرو اذ نیام ادگاریحق نداره تنها  یک چیه

 

 کردم برم بال،ا برم تو اتاق. یمنم که اصال حالم خوب نبود سع سو؛یاومد سمت گ وایه
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 تار رفتم باال. دید با

 راغس رفتم. بود تار جا همه. شد سنگ بدتر بغض گلوم ومد،یم یگرفته بود، در بالکن رو باز کردم. سوز بد نفسم

همه زحمت  نیدوست ندارم ا ارم،یچند ماه دووم ب نیکرد. فقط ا یتومور داشت رشد م نیاز حد معمول ا شیب کتابا،

اسم ازم  هی دمیکه واسه درسم کش یهمه رنج و سخت نیبود، در برابر ا نینشه. هدفم تنها ا دهیهام د یداریو شب ب

روش معلوم  یمشک یاز خطا یکه فقط رد دیصفحه سف هیمشخص نبود.  یچیشدم، ه رهیشه. به صفحه کتاب خبا

 به کتاب زدم؛ یبود. پوزخند

 بازم!!! یمن م یفکر کرد -

 حتما بازم آراد؛ دم،یبه چشمام کش یدر اتاقت اومد. دست یصدا

 دستام گرفتم. نیب سرمو

 تو. ایب -

 باز شد، سرمو برنداشتم. در

 ؟؟؟یداشت یبگو کار -

 ؟یکار... کار که نه! چند لحظه وقت دار-

 بود. هه صداش بدتر و بدتر بغض تو گلوم انداخت. وایه یصدا نیا

 خواسته من بود. نیتر یافتنیدست ن وایه

 باال کردم؛ سرومو

 آره چرا که نه. -

 زیم یرو رو یزیدادم. اومد چ صیلباسش رو تشخ یاما رنگ مشک نم،یتونستم بب یعنوان نم چیشو به ه افهیق

 گذاشت.
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 .یآروم ش کمیآبو بخور  نیا -

 یم وارویه دیکه روبروم بود زدم. چشمامو چند بار بازو بسته کردم، با وایبه چهره مات ه ینشست. لبخند یصندل رو

چهرش، انگار با  دنیشدم واسه د یقرارتر م یهر لحظه ب ،یبود. لعنت دهیفا یکردم ب یتالش م شتریب ی. هرچدمید

 بود. دهیفا یچشمام لج کرده بودم. تالشم ب

 گرده. یم یزیکتاب دستشه و داره دنبال چ وایه دمیفهم یبرگ خوردن کتاب یصدا با

 بودا! نجایا ؟یبد حیتوض شهینامفهومه، م یقسمت هست که پراز کلمه ها هی -

 اعصابم. یبود رو یو برگ زدن کتاب هم سوهان وایه یکالفگ

 بود. وانیل ریبود. فکر کنم بشقاب ز رنگ یقهوه ا زیم یکه رو یمانند رهیدا یدیبردم سمت سف دست

به بشقاب خورد و محتواش  یبد یبا صدا وانیاش خورد و ل وارهیدستم به د وانیبرداشتن ل یکمکم کن؛ برا ایخدا

 .ختیر

 !شیختیر یشد؟! زد یچ -

 باشم؛ یکردم عاد یسع

 مطلب بود، نگاه نکرده خواستم برش دارم. نیآره بابا حواسم به ا -

 کرد؟! یشد؛ مطلب فرار م یم یچ یداشت یاالن اگه تو درست برم -

 آب بوده!!! کمیشده حال،ا  یمگه چ -

 آب شد. سیهمه گزارشا خ نیشده؟! بب یچ یگیرهام م -

 نه!!! یلعنت نه،

مو رو معلوم نبود، دست یزیچشم برداشتم. چ نم،یب یکنم و نم یکه گرفته بودم، مثال دارم مطالعه م یعجله از حالت با

 زدم. یاز آب م سیخ زیم

 در اومد؛ وایه غیج
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 .یخواد همه رو داغون کرد یبردار، اصال نم واشی -

شد نفس بکشم، بغضم راه نفس  ینم گهیداشت رفتم سمت قفسه ها؛ د یاومدو فکر کنم داشت برشونم م خودش

 داد. یبهم نم

 . زیکردم و شروع کردم به پاک کردن م دایرو پ یاونور کردن دستمال کاغذ نورویجلو بردم و بعد از چند بار ا دستامو

 .بردار کتاباتو گرفته! اونور خشک شده، تیرهام؟! باز یکن یچکار م یتو دار -

 بود! یچ وانیل هی نیگفتم: اه مگه ا یکالفگ با

 بودم.از مرز جنونم گذشته  گهید یرو صندل نشستم

 تموم شد. نیبب ؟یش یم یچرا عصب -

 داشته باشم. دید یهمه تار نینگفتم. سابقه نداشت ا یزیبودم چ ساکت

 یاز بغضو داشتم تو گلوم تحمل م ی. کوهدنیساکت بود، بزار باشه بزار تو اتاقم حسش کنم بهتر از ند یلیخ وایه

 کمکم کن. ایدستام گرفتم؛ خدا نیبود. سرمو ب دهیفا یاما ب نمیکردم. دوست داشتم حرکاتش نگاهشو بب

 .امیم گهیوقت د هی رمی. من مستیانگار حالت خوب ن -

 .رونیحرف رفت ب یب وایه

 .دمیتخت دراز کش یرفتم رو کالفه

نه،  نکهیا اینتونم به هدفم برسم،  گهید نکهیشد. با فکر ا یاراده جار یتار بود. اشکام ب یلیبه سقف بود اما خ نگاهم

اب منو خو یک دمیکه نفهم ختمیخودم اشک ر ییشد. اونقدر تو تنها شتری! شدت اشکام بیچ نمینب گهید وارویاگه ه

 با خودش برده بود.

 

*** 
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 -وایه

 

 یلیکنم رهام خ ی. احساس مومدهین نییبه ساعت کردم ساعت از ده گذشته بود. رهام واسه استراحتم پا ینگاه

 ینم یازمون خبر یهم کس میمرد یاگه م یکنم. اونم از جنس من بود. ماها حت یم درک شویتنهاست، من تنها

 ... .یداشتم اما اون چ اموبود، که من حس یشکرش باق یشد. حاال بازم جا ینگرانمون نم یگرفت، کس

 چی، هنشد یمیوقت با جمع ما صم چیکرد. اون ه یتر برخورد م یمیشد رفتار رهام هم مثل آراد بود؛ صم یم کاش

 شدن. یبا حرص خوردن و عصب یبودنش مساو ،یرفتار نکرد که کنارش احساس آرامش کن یمدت طور نیوقت. تو ا

 سوهان روح بود. کال

 

 خودمو با کتاب سرگرم کردم. گهیخورده د هی

 بود. 23:00ساعت

 نداشت رفتم باال. دهیفا نه

 زدم جواب نداد باز در زدم جواب نداد. در

 داخل. رفتم

 خودمو رسوندم به شب خواب کنار تخت. یبود با بدبخت کیتار یلیجا خ هما

به اخم نشسته رهام رو  شهیوخواب چهره هم ختهیبه هم ر یبود. چقدر موا ختهیبود مواش تو صورتش ر خواب

 .کردیم نیریش

 آقا رهام؟ -

 دکتر؟ -

 دکتر؟ یآقا -
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 !شهینم داریب چرا

 رهام؟ -

 بازوش گذاشتم؛ رهام! یرو دستم

 دادم. تکونش

 کشه؛  ینفس نم نکهیزدم؛ رهااااااام پاشو! با فکر ا غی... صدامو باال بردم؛ رهام... جرهام

 با توام!  یرهام؟! لعنت -

 : رهام توروخدا پاشو.گفتم هیشد، با گر یجار اشکام

 ؟یدیچرا قسم م -

 از!؟ یصدا نی... اها

 !؟یتو زنده ا -

 !رمیبم یانگار منتظر -

 ختم؛یر یکردم و اشک م یم نیف نیطور که ف همون

 !یلیخ یاحمق یلیتو خ -

 .دنیشروع کرد به خند رهام

 !یشوخ گنیم نمیبه ا یباحال یلیخ یخوب یلیخ یکارت درست نبود، فکر کرد چیه -

 !؟یکرد هیگر یجد یبهم انداخت و گفت: تو جد یخنده هاش نگاه یالبال رهام

 .رمیگ یپه نه په دارم آبغوره م -

 .ستادیمانع رفتنم شد، پاشد و اومد جلوم ا دیرو تخت نشست و لباسمو کش عیکه سر رونیبرم ب خواستم

 نکنم، فکر کرده همه مثل خودش سنگن. هیداره مرده باشه و گر الیپسره احمق خ ن،ییانداختم پا سرمو
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 بود. یشوخ هی! فقط ه؟یاش چ هیگر نیا گهیبود د یمنو؛ خب شوخ نیبب وایه -

 باال گرفتم. سرمو

 !ه؟یشوخ نیکنه! به نظرت ا یم شیحرص ارهیکردناتم اشک آدمو در م یتو شوخ یشوخ -

 انگار کالفه بود از سرو کله زدن با من! د،یتو موهاش کش ی. دستنییشد تو چشمام و بعد سرشو انداخت پا رهیخ

 اول چشماتو پاکن. -

 رو چشمام؛ دمیکش یدست

 !؟یدیبخوابم سر و مرو گنده ند نکهیبعدش دختر خوب مگه منو قبل از ا -

 !رنیکردم بابا مامانم بم یدونم مگه من فکر م یگنده چرا اما سر و مر چه م -

 .ختیو مرگ پدرم و مادرم اشکام ر شیصحنه چند لحظه پ یادآوریبا  بازم

 تباه کردم؟!نکن. باشه خوبه بگم اش هی... تورو خدا گروایااااااه ه -

 .رونیخوام برم ب یدکتر اشتباه کردن بخوره تو سرتون، برو کنار م یآقا -

 اشو به در داد. هیکه خودشو رسوند به در و تک رونیبرم ب نییپا دمیرو کش رهیدستگ

 .یکنترل شده عصب یبار با اخم و صدا نیا

 لوس.دختره  رون،یب یزارم بر ینم یتا حالت خوب نشه و اشکاتو پاک نکن -

 .ستمیمن لوس ن -

 ه؟؟؟یپس اون اشکات چ یستیاگه ن -

 رو چشام. دمیحرصش دستمو کش از

 چشاتو. یآروم... آرومتر کور کرد یه -

 به تو چه، برو کنار. -
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 به من چه؟! یگ یناتموم بمونه بازم م قمی! به من چه! اگه تحق؟یچ -

 ...یگ یتو که م -

 در آوردم؛ اداشو

 تو گروه!!! ستیالزم ن ادیروان پزشک ز هیوجود  -

 شه. یکه کارت لنگ من م یاعتراف کرد یدیشد؟! د ی... چااا

 

 من بود؟! یخنده حرص درارش گفت: اون ادا با

 دکتر؟ ینه آقا یکم آورد -

 بود.( یا گهیاز اون نظررررر. )منظورش نظر د ،یگینه هنوز حرفم همونه، نه از اون نظر که تو م -

! نظرررر، نظرررر ؟یچ یعنی: گفتم و . دندونامو رو هم فشار دادموردیداشت حرصمو درم گهی! د؟یچ یعنی ،یچ ها،

 .یواسم راه انداخت

 

 .نهییتونم حرف بزنم، آخه لولت پا یدر حد تو نم دیببخش یچیه -

 

 حرص گفتم: رههههههام برو کنار. با

 به خودش گرفت. یجد حالت

 شما؟ دیببخش -

 پودر پاک شوما، برو کنار. -
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 شهیلباست واسه هم نیبا ا یخوا یرنگش گفتم: نکنه م دیدستمو جلو روش گرفتم و رو به لباس سف خودکار

 آقا! یکن یخداحافظ

 .نیهست یشما ک ادیم ادمیکنم داره  یها! حاال که دارم فکر م -

 هوا گفت: آهاااا، حاال دمیسه متر پر یبلند یبا صدا که رونیرفتم ب یاز کنار در رفت کنار درو باز کرد، داشتم م بعد

 شناختم؛ سنجد، همون عروسک برنامه کودک.

 غوش؛یج غیج یفرش و دهن گشادش و صدا بایتقر یسنجد و اون موها یادآوری با

 !!!نمیب سای؟وایییچ -

 بلند رهام. یاومد و قهقه ها دیچرخش کل یاش که درو بست و صدا نهیخودکار دستمو بزنم وسط قفسه س خواستم 

 به در زدم؛ یمحکم لگد

 .رونیب یایباالخره که م -

 قهقه حرص درارش! بازم

 که؛ نییحرص از پله ها رفتم پا با

 !؟یشد پر پر شد یباخنده: چ نیشاه

 همون حالت برگشتم سمتش؛ با

 رهام... یبه جا یخوا یتو که نم -

 حرفمو بزنم. نزاشت

 چکار؟ تونیخانگ ینه، منو به دراکوالمن غلط بکنم صاحب خو -

 نتونستم نخندم. ،یخانگ یکلمه دراکوال دنیباشن

 : واهلل به خدا به جون آراد، اصال برو ساتورو بردار شقه اش کن.نیشاه
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 .میفصلم تموم کن نیببند دهنتو، بزار ا نی: شاهآراد

 م؛یدبش بزن یچا هیبابا همش دوصفحه مونده، بزار  -

 همزمان پاشدو رفت آشپزخونه. و

 

 -رهام

دلم  ایرو لبم جا خوش کرده بود. خدا وایه یحرکتا یاداوریلبخند از  هینبود. به جاش  میو نگران یاز ناراحت یخبر

به  ینداخت. دست یم نییواسه من از چشمش پا دهارویاشکاش! اون مروار ینگرانم شد. وا یخواستش وقت یچقدر م

 نیا ریکه ز یخبر بود از دل یداد، ب یرو نشون م افقط ظاهر آدم نهیموهام. آ یو بعد برس رو رو دمیچشمام کش

رد که با ک رشینفر که ناخواسته وارد قلبم شدو چنان ناخواسته تسخ هینفر.  هیکنه واسه  یم یقراریزنه و ب یم نهیس

 .رمیگ ینگاهش جون م

 هنوز سر شب. یعنیواسه ما  نیو ربع بود و ا هازدیبه ساعت کردم؛  یبرداشتم و نگاه کتابارو

 همه مشغول مطالعه خودشون بودن. ن،ییهارو رفتم پا پله

 رفت داخل آشپزخونه. یهم داشت م سویگ

ازم دلخور باشه امشب اشک عشقشو درآوردم. کتابارو رو اپن  نیکردم، دوست نداشتم ام یدلشو قرص م دیبا

 سویواسه گ یکیواسه خودم و  یچا هیها، دوتارو برداشتم و  وانیگذاشتم و وارد آشپزخونه شدم، رفتم سمت ل

 .ختمیر

 بهم کرد و بازم به شستن ظرفش ادامه داد. ینگاه سویگ

 شدم. یوارد م تیمیو صم یاز در مهربون دیبا

 .رمیشه چند لحظه وقتتو بگ یم دیببخش خانم،سویگ -

 برنگشت. یول دیاز کار کش دست
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از خودشون  نمویکه ام یخانواده ا شیمن برگردم پ دیکنم نخوا یرم، خواهش م یم نجایآقا رهام من فردا از ا -

 روندن.

 ادامه بده؛ نزاشتم

چقدر  نیدونم ام یکنم حداقل من م یکارو نم نیا راحت کنم؛ التویبزار خ ندارم، یقصد نیخانم من همچ سویگ -

اون همه  یرو ،یبندم رو همه چ یمن چشم م نیاگه قانع نشد نی. فقط چند لحظه بهم فرصت بددیکش یسخت

 کنم. یرو فراموش م یچ مهخونه و ه نیرم از ا یکردم و م نیکردن زن و بچه ام دایکه واسه پ یتالش

 اومد نشست. ریسربه زانگار صداقت حرفمو باور کرد و  سویگ

از خواهشاش واسه  ن،یام ی. از باهم بودنمون، از کمک هاومدیم نییپا سویگ یهرحرف و خاطره من اشک چشما با

و  رانیبرگردم ا دیبا مهمه واسم گفت اگه یخواستم م یم یهربار ازش عکس خانوادگ نکهیگفتم و ا رانیبازگشتم به ا

خواستم با اومدنم خاطراتم با  ینه فقط نم دمیشا ایرفته بودم،  رانیاز ا شهی. اما خب من واسه همنمشیبب

 .نیاسیبدم برگردونه. بازم گفتم از اون همه گشتن دنبال اون و  یروزا به منو  خانوادم

 سرشو باال گرفت، چشماش به خون نشسته بود. سویدل سبک شد. گ شیآخ

 شما داره. یدوست به خوب نیخوشحالم ام -

 یلیخ نیزارم آب تو دلتون تکون بخوره. ام ینم گهیساعت به بعد د نیزدم و گفتم: من از ا سویگ یبه رو یلبخند

 جبران کنم. دیکمکم کرد با

 ممنونم از لطفتون. -

 خوابالو اومد تو آشپزخونه. یبا چشما اسی  خوردم که یرو که سرد شده بودو داشتم م ییچا

 مامان، من تشنه امه.-

 شباهت نبود. یصدا بزنم چون واقعا ب نیام اسویداشتم  دوست

 .نمیب نجایا ایب -

 ماچش کردم. هیتو بغلم و  گرفتمش
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 .یموند داریچرا تا حاال ب -

رو باهم شوت  نیشاه ییآرادو دا ییتونه تو و دا یم ه،ییقو یلیخ یی. دادمید یداشتم بن تن م اد،یخوب خوابم نم -

 کنه.

 برادر من!!؟ هیک گهیحرکت دستش خندم گرفت و گفتم: بن تن د از

 برادر من. نهیلباسش اشاره کردو گفت: ا یاش به عکس پسر بچه رو گهیگرفت، با دست د وانویل

 باال، انداختمش رو دوشم؛ دمشیبرادر منو قشنگ گفت که رفتم سمتشو کش انقدر

 شه. ینممن  فیحر یک چیبن تن، ه نمیتو ا نیا ایجوجه؛ ب -

 بود. دهیفا یاما ب ن،ییپا ادیکرد ب یم یبا دست و پا زدن سع اسی

 نفره گوشه اتاق. هی تخت رو گذاشتم سمت اتاقشون، بردمش

 بخواب بچه جون. ریبگ -

 شدم. ریقبول نبود غافل گ نیا -

 باشه بابا حاال بخواب! -

 شرط داره. هی -

 ؟یشرط، چه شرط -

 تره. یقو یک دمیاون وقت نشونت م م،یریبگ یکشت دیفردا با -

 قبول. یبه روش زدمو گفتم: باشه اگه بخواب یلبخند

 .دمیباشه خواب -

 سرش گذاشتو محکم چشماشو بست. ریدستشو ز د،یبه سمت راست چرخ عیسر یلیخ بعد

 .طونیش یا -
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 ه در رو ببندم؛ک نیچراغ خوابو روشن کردم و المپ رو خاموش. قبل ا رونینگفتو منم پاشدم برم ب یزیچ

 .ییدا ریشب بخ -

 بهش کردم. یبود،برگشتم و نگاه اسی یصدا

 بوسه رو گونش زدم.  هیبامزه بود. رفتم کنارشو  یلیبودن خ یهنوز همون حالت چشماش

 .ریشب توام بخ -

 .رونیاومدم ب و

 شروع کردم به مطالعه. وستمویپ هیبه جمع بق منم

*** 

 

 -وایه

 تونستم بازشون کنم. یخورد چشمام اونقدر خسته بود که نم یزنگ م میگوش

 الو بله؟ -

 شرکت. ایب نیآب دستت بزار زم وایسالم ه -

 بود، دیام یآشنا بود؛ آره صدا صداش

 شده؟ یچ -

 زودباش خدافظ. -

 حس بد تو دلم رخنه کرد. هی دمیاسترس، شا هی

 با شتاب آماده شدم. پاشدم

 از اتاق. رونیگذاشتم و رفتم ب فمیرو برداشتم داخل ک یو گوش نیماش چیسو
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دم. ز موتویسرد بود. سوار شدم و ر یلیخ رونیب یهم واسه پسرا ننوشتن. هوا یادداشتی چیعجله کردم که ه اونقدر 

اختمان به س یدرو باز کرد. نگاه اجمال دنمی! نگهبان با ددمیرس یک دمیاونقد با استرس و ترس رفتم شرکت که نفهم

 نبود. یشرکت کردمو رفتم باال. به ظاهر که خبر

... 

 گرفتم. دویرفتم سمت اتاقم و شماره اتاق ام یسالم سرسر هی با

 بدو اتاقم. -

 قطع کردم. یحرف چیبدون ه و

 در زدن اومد داخل؛ بدون

 ! ؟یبا جت اومد -

 شده؟! ینه بگو چ -

 هول نکن چته! -

 !ش؟ینگو که نبست یقرارداد وا ؟یبرگشت یافتاده؟ تو ک یابا اتفاقنه؟ واسه حس ای یگیم دیام -

 بابا امون بده حرف بزنم! یا -

 امون حاال بگو. نمیا ایب -

 فرزاد، فرزاد... وایه نیبب -

 !د؟یشده ام یفرزاد چ -

 باشه. دهیتا االنم رس دیگرده شا یفرزاد داره برم -

 !؟یبهم بگ نویهم نجایا یتو منو کشوند -

 نیفرماش فیامروز سرصبحونه گفت به سرکار خانم بگم تشر نجایاومدم ا ی. بزرگ وقتستین نیتنها هم ر،ینه خ -

 .دهیخوب خوب د یکه واستون خوابا
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 .میندار نمونیب یچیمن و فرزاد، ه -

 .نهیحرف دل فرزادم هم یمطمئن -

 درست حرف بزن! د؟یام یچ یعنی -

 ربط نبود. یکه بود ب یبه هم گفتن اما خب هرچ یدونم چ ید، نمبا بزرگ حرف ز یزنگ زدو کل شبید -

 

 بود گذاشتم. زیسرمو رو دستم که رو م ،یرفتم رو صندل وا

 تنهام گذاشت. ستیاصالحالم خوش ن دیانگار فهم دیام

 دلم بزارم. یآشفته بازار، فرزاد رو کجا نیقربونت برم تو ا ایخدا

 که راهشو انتخاب کرده بود. فرزاد

در شد، آره نه پ یندارم، اشکام جار یبانیو پشت یحام چیمن ه گهیتفاوت که د نیسر باز کرد. اما با ا هیقض نیا بازم

 نه مادر.

ده به گر یبرم هیرو بکنه. قض یکار نیهمچ دیکارو بکنه هرچقدر هم فرزاد و دوست داشته باشه نبا نیا دینبا بزرگ

من و  بود. یمیصم یلیخ مونیخانوادگ یشگاه قبول شدم. قبلنا رابطه هاکه من تازه واسه دان یوقت شیوقت پ یلیخ

مه شب که ه هیتو دانشگاه نگذشته بود  لمیاز تحص ی. چند مدتمیبود یمیبا هم صم یلیخ یفرزادم تو عالم بچگ

کوتاه مارو از پدرامون واسه هم خواست. انگار فرزادم از کارش  ینیمقدمه چ هیخونه ما دعوت بودن، بزرگ بعد از 

 ونیجرات داشت به گوش بزرگ برسونه. فقط با خانوادم درم یمن اولش مخالفت کردم. اما ک یول ومدیبدش نم

حرف فقط حرف آقا بزرگه،  وگفتیزدم م یم یفرزادم از مخالفتم خبر داشت. اما خب هر وقت حرف نکهیگذاشتم وا

. ناگفته نماند که خودم به کلمه خوانیدونستم اونا صالح منو م یواسم مهم بود چون م یلیو حرف خانوادم خنظر 

. رهیبگ میبا عقل تصم دیو آدم با تاحمقانه اس میتصم هیکردم  ینداشتم، چون فکر م یعشق قبل از ازدواج اعتقاد

و  مییگفتن فرزاد پسر دا یدادم. راست م یاونا م قبول کردم، چون حق و به یخانوادمو تا حدود یها حتیحرفا و نص

عاقل بود. اما بعدا چنان سرم به سنگ  میخوند، پسر سالم و از حق نگذر یم یکرده بود و داروساز لیآشنا بود. تحص

 از اون به ازدواج فکر نکردم. بعدوقت  چیخورد که ه
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 بازم وارد اتاق شد. دیاتاق زده شد و ام در

 .میای! شب م؟یاستقبال چ میدار یکل نجایبابا آقا بزرگ ما ا یا -

- ... 

 خودت باهاش حرف بزن. دییآقا بزرگ من غلط کردم، بفرما -

 سمتم گرفت. ویگوش

 .یشناس ینگام نکن، خودت که بزرگو م ینطوریتورو قران ا وایه -

 .ومدیاز دستش بر نم یکار چیگفت ه یم راست

 رو گرفتم؛ یگوش

 م آقا.الو سال -

 ؟یریگ ینم یخبر ؟یسالم دخترم خوب -

 .میاتون هیرسایممنون آقا ز -

 به پدرش کردم. یاحترام یبا آقا بد حرف بزنم حرمت بابا رو شکستم ب ا؛یبگم خدا یچ

 کنم. یاحترام یبود دوست نداشت به آقا ب یوقت بابام

 دنبالم. نیایدخترم من منتظرتونم ب -

 آقا؟ شااهللیکجا ا -

 فرودگاه دنبال فرزاد. میبر -

 کار دارم. یکل نجایفرستمش، من خودم ا یم دویآقا ام -

 .یایب دیشده با یخوام چکار؟! هرجور یم دویمن ام -

 زد رو لبم. یحرفش مهر سکوت میتحک
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 چشم. -

 بابا منتظرم. نیآفر -

... 

 گرفتمش. دیقطع کردمو روبه ام ویگوش

 .میبر دیبا -

 !؟یمطمئن -

 باشم. شیبزرگ شده من دوم فیحر یبنظرت کس -

 !م؟یچکار کن نجاروینه من هستم نه تو ا اد،یامروز گل پسرش م ستیهم ن ییمنتظرتم. در ضمن دا نییپا

 کنم. یکه من دو سوته حلش م نهیاگه فقط مشکل ا -

 ؟یمثال چطور -

 حسابدار دومتون هستن. -

 گفت. یچه رسم رمیبم یگفت. اله یعشق از دست رفته اشو م دمیفهم آها

 خب باشه بهش بگو. -

 تونم بهشون بگم خودت زحمتشو بکش. یمن نم -

 .رونیاز اتاق رفت ب یو عصب عیسر یلیبعد خ و

 

 سمت فرودگاه. میو لباس رفت پیار مطمئن شدنم از شرکت، با همون ت بعد

*** 

 .،شناختشیزه من نمکس اندا چیکه ه یکرد از فرزاد فیحرف زدو تعر ی. کلمیبزرگ رو سوار کرد آقا
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 تونست بزرگو قانع کنه. یکس نم چیکردم ه سکوت

ن. داخل سال میرفت یبه سمتشون رفتم و بعد از سالم و احوال پرس  دمیرو د ییو زن دا ییدا دم،یشد ادهیپ نیماش از

 پوست لبام. دنییبودم که شروع کردم به جو یاونقدر عصب

 .ینیبب تویدشمن خون یخوا ی! چته تو انگار م؟یاون اخماتو باز کن ،یخورده آروم باش هی شهی: مدیام

 !؟یکشت منو که اسمشو بزارم دشمن خون یزد م یحتما م دی!!! بایهه دشمن خون -

 .ادیاون خودش داره م ایب ،یپر یچته بابا به من م -

 پنهون کردم. ییکردم و خودم رو پشت زندا یط یبا ما داشتن رو به سخت نایا ییکه دا یکم فاصله

 .دیبه ما رس فرزاد

 کرد. یبا همه سالم و احوال پرس یمیگرم و صم یلیخ

 در آخر نگاهش به من افتاد. و

 س... سالاام وطن پرست. -

 سالم وطن فروش! -

 زدم. یبه دستش کردم و پوزخند ینگاه شهیدراز کرد؛ برخالف هم دستشو

 .نیبعد باهم کل بنداز دینیعوض کردن جو و ناراحت نشدن بزرگ گفت: بزار هنوز همو بب یبرا دیام

 لذت بخشه. یلیکردنش خ تیاذ وای. هستیمن دست خودم ن ه،یچ یدون یآخه م -

 .یکن تیعمو جان خواهرزاده منو اذ یتو غلط کرد -

 .دنیخند همه

 بشه. کیشازده به من نزد نیزارم ا ینم گهیخب من د اما

 من.  نیکه فرزاد اومد سمت ماش میش نیسوار ماش میرفت
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 .ایتو با ما ب دی: امآقابزرگ

 شد؟! یچ ها

 .میکار دار میبر دیبا وایآقاجون منو ه -

 پسر سرتق. وفتی! راه بلیمگه من نگفتم امروز کار تعط -

 رفت کنار اونا. انداختو نییسرشو پا دیام

 شدم، فرزادم سوار شد. سوار

 نگاهاش متنفر بودم. نیکنم، هه هنوز منو نشناخته. به من زل زده بود، از ا تشیاذ دیبا

 رو خوابوندم. نیماش یدست

 تکونم نداد. یزدم. نگاهشو حت یاپیچند تا گاز پ و

 به کشتن بدم. نجایشدم، دوست داشتم خودم وفرزاد رو هم یم یحرص شتریدادم ب یگاز م شتریب یهرچ

 چته تو آروم تر؟ وایه -

 جواب گذاشتمش. یب

 

 -یراو

 

 بود. ومدهیخونه ن وایه بود، شب هشت ساعت. دوخت ساعت به اشو کالفه نگاه. برد فرو  موهاش نیب یدست

 دستشو رو کاناپه پرت کرد و نشست. یرفت، کتاب ها رونیحوصله از اتاق ب یب

 کرد. یزمزمه م وارویلب اسم ه ریز

 به رهام کرد. ینگاه نکیع ییسرش رو از کتاب برداشت و از باال آراد
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 شده؟ یزیچ -

 بشه؟! یزینه مگه قرار چ -

 آخه انگار. -

 کنه. یبودم االنم سرم به شدت درد م داریب شبویآراد، من کل د یوجود ندار یآخه ماخه ا -

 اسیو االن  ستیجلو دارش ن یدونست رهام فوران کنه کس یسکوت کرد اون م دیرهام رو د تیعصبان یوقت آراد

 خواب بود. نهیکنار شوم

 جون آراد شده بود. یبود که خوره  یخودش کرده بود، همون فکر ریکه ذهن رهام رو درگ یفکر

 رو گرفت. وایبرداشت و شماره ه شویبار هزارم گوش یبرا

 باشد. یمشترک مورد نظر خاموش م -

 خاموشه. شیگوش وایپنهون کنه و رو به رهام گفت: ه شوینگران نتونست

 

 -مرها

 کردم؛ یهج حرفشو گفت؟ یآراد چ دم،یدستام باال کش نیاز ب سرمو

 خاموشه؟! یچ یعنیخاموش!!!  -

 پسر من نگرانشم. ستیازش ن یخبر چیگم از صبح که رفته ه یم -

 هست که رفته باشه؟ ییجا -

 رو نداره. ییجا چیمدت!!! نه، نه مطمئنم ه نیتو ا وایه -

 .میکن یتو سرمون م یخاک هی میر ینشد م یخبر م،یمون یتا ساعت دوازده منتظر م -
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 تیتنها ضعف بود در برابر عصبان نیواسش تنگ شده بود. ا یلیخ یلیاز آراد بشنوم. دلم خ ینموندم حرف گهید

 رفتم سمت در. ،یواقع یبه معن گرفتمیاز نبودنش داشتم گر م دمیشد

 سوز سرد هوا دستامو بغل کردم. با

 تم؛به آسمون دوخ نگاهمو

خبر نباشم. فقط بدونم  یشد ازش ب ی. کاش مستیکجاست، من حالم خوش ن وامیه یدون یم قایتو االن دق ا،یخدا -

از  یخبر یامتحانم کن، اما ب یخوا یم یهرجور خرمیبه جون م هیسخت یهرچ ایکشه بسه. خدا یخوبه نفس م

 من رفته؟! اه اصال ادتیالمصب، چرا منو  دتمگرفت. د... منم بن گلومو ینیبغض سنگ هیتونم تحمل کنم.  ینم وارویه

تورو به  ،یتو که عدالت دار ی. تو که مهربونترکهیبده، داره دلم م ینشون هیکجاست؟! بگو،  وایبه درک االن ه

 کجاست. وامیقسم بگو ه تیمهربون

 ،یتاب. چقدر سخته لجباز باش یتاب... ب یشده بودم ب ریبهونه گ وایه دنیدلم گرفته بود، انگار واسه د بیعج امشب

 دینبا نیصورتم حس کردم. اشکمو پاک کردم، ا یو دلت لجوجانه بازم و بازم بخوادش. نم اشک رو رو یبا دلت بجنگ

 .ادیب دینبا گهیوقت د چینه االن، نه ه اد،یب

 شه. یمال تو نم وایه گهیوقت د چینه هنه االن،  یدون یاحمق تو چته! انگار نم ؟یکن یم هیها چرا گر چته

 به آسمون زدم؛ هه! یپوزخند

عاشق عاقل باشه! دندونامو رو هم فشردم، واسه مانع شدن از  هی شهیعاشق زبون بفهمه! م هی شهی... مشهیم مگه

کرد، زل زده بودم  سیاشک چشمام دو طرف صورتمو خ دمیکش قینفس عم هیبفهمه!  یکس دیدلم. نبا ییهویغرش 

 عاشق عاقل!!! هیعاقل باشه؟  وونهید هی یخوا یازم م یبه آسمون؛ تو چ

 !شه؟یم مگه

 .یداشته باش ینفرم نتون هیاون  ینفر بخوا هی ایباشم؟! درد داره تو کل دن شیعاقل بود که من دوم یعاشق کدوم

 از آسمون گرفتم. نگاهمو

 از شدنش باعث برگشتنم شد.در و ب یرفتم تو خونه که صدا یم داشتم 
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 بالکن یها ی. همون جا رو صندلدمشید یزودتر م دیدلتنگ، با یلیبودم و البته خ یعصب یلیخودش بود، خ آره

 شدنش بود. کینشستم. اما نگاهم به نزد

 .دمیکش قینفس عم هیچشمامو بستم و  ومد،یاز پله ها باال م داشت

 .شد رد چشمم جلو از باز کردم، اومد چشممو

 ساعت چنده؟ -

 نیینگفت، سرش پا یچیه. کرد  بهم ینگاه د،یبود، دماغشو باال کش یبود؟! چشماش اشک وایه نیسمتم؛ ا برگشت

 تونست مسلط باشه. یخواست حرف بزنه اما بغض داشت نم یبود، انگار م

 وردم؛ین کم

 ؟یتو از صبح تا االن کجا بود -

 ستادم؛یرفتم روبه روش ا پاشدم

 ؟؟؟ییتو کجا میدونست یکدوم نم چیزد ما ه یاگه حسام زنگ م یدون ی! م؟یالل ،یزن یچرا حرف نم -

 باالبردم؛ صدامو

 !؟یباتوام کجابود -

 . یش یباال بردمو گفتم: به حسام که گفتم اون وقت آدم م انگشتمو

 !؟یترسون یم ی، منو از چ! زنگ بزن؟یفکر کرد یلرزون و بغض گفت: تو چ یلب با

 به هردومون نگاه کرد. یباز شدن در اومد و بعد آراد با نگران یصدا

 چه خبره رهام؟! آروم باش. -

 راه رفتم...  . اطیتکون دادم و به سمت ح یحرف رفت داخل؛ منم دستمو رو هوا از کالفگ یب وایه

 *** 
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 دور کرد. شونمیپر یمنو از فکر ها میگوش برهیبودم که و قیآالچ ریدونم چقدر گذشته بود و چقدر ز ینم

 .دمشیکش رونیب بمیج از

 بود؛ آراد

 ! ؟یکنیچکار م رونیتو اون ب ای]ب

 .[ستیحالش اصال خوب ن وایه

 .ستیحالش خوب ن یچ یعنیپاشدم و رفتم سمت خونه،  عیسر یلیخ

 به دلم افتاد! یبیعج دلشوره

 کردم که سرشون تو کتاب بود. نیبه آراد و شاه یباز کردم و نگاه درو

 شده آراد ؟! یچ-

 .یفهم یبرو باال م یچیه-

 هارو  بدون حرف رفتم باال ؛ پله

 زد... شیدلمو لرزوند، آت وایه هیگر یصدا

ماست  نیچشه؟! من ع یعنیکنه.  هیزاشتم گر یم دیکرد. نبا یم یقراریب شتریشدم، دلم ب یم کینزد شتریب یهرچ

 کنه!!! هیگر وامیواستم ه

 

 زدم؛ در

 قطع شد! هیگر یصدا

 .دمینشن یدر زدم، جواب بازم

 !؟یداریب وایه-
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 دمیمن نشن  مثال

 نیواسه هم گهیبود د میواسه چ یتو اتاق؛ پس روان یرفت یاالنم اومد یچند لحظه باز کن درو، از صبح که نبود-

 موقع ها.

 رو عمدا گفتم که باز کنه درو. یروان نیا

 .نییپا امیم گهیساعت د مین-

 تو اتاقم. ستمین نییپا-

 .دمینشن یجواب گهید

 شده بود. یسخت یلیکارخ گهیحال بدش بود. واقعا پنهون کردن حس درونم د نیا ریذهنم درگ یبدجور یول

 وندن.خ یم وارویبود. فکرم روحم قلبم همه و همه ه زمیمن همه چ دیاز د وایه

 دونست. ینم نویا وایه یکس، حت چیه اما

 کنار در گرفتم رفتم تو اتاقم. واریامو از د هیتک

 .ادیانجام دادم اما؛ واسه دور کردن از حال بدش خواستم ب دادویانجام م دیبا وایکه ه ییامروز همه بحث ها هرچند

 در اومد. یکه صدا زدمیمعمول داشتم کتابمو ورق م طبق

 کرد گر گرفت، پوووف؛ یم یقراریب یبیبه طرز عج قلبم

 .دییبفرما-

 قرمزش بود. ینبود االن بخاطر چشما ریوقت سربه ز چیاومد داخل، ه ریسر به ز وایه

 بود؟! یخب چ-

 که بگم. نیبش ایب-

 انجامش بدم. عیکه سر یبحث امروز رو که نبودم بگ شهیاگه م-



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
323 

 

 اونم به وقتش. میکارو انجام بد نیاول ا ایباشه ب-

 روبروم. قایدق نشست

شدم استرس داشتم  یروبرو م وایبا ه یداشتم اما وقت یسخنران شیهما نیاز چند شیمن رهام متبسم تا حاال ب هه

 یچکارش م گهیزنم، دلم بود د یلبخند م هیشدم اما االن درجوابش  یم یحرص لیرفتارم اوا نیگرفتم از ا یگر م

 کردم؟!

 بده. حینجاروتوضیا-

 ابهام بود. یدونستم، خط به خط مفهومش واسم ب یدادن، همه رو حفظ بودم، همه رو م حیکرد به توض شروع

 نشه. یاومده تواتاق، اشک یدزدن از وقت یچشما که خودشونو ازم م نیخواستم ا یمن م اما

 .یخب بحث بعد-

 .زیروشن شد رو م شیدادن دوباره، که گوش حیکرد به توض شروع

 .دیببخش-

 دیبه چشماش کش یناراحتش کرد لبشو به دندون گرفت و دست یلیخ امشیپ یمحتوا انگار

 .ادیاشکش ن یعنی نیا

 که نگاهش کنم گذاشتمش کنار. نیبدون ا دمیرو به اراده دلم ازش قاپ یگوش

 بده من؟! هیچکار نیا-

 !یور دلم من اس باز یاالنم اومد یاز صبح نبود-

 خوره. یدست نم ینر رونیاتاق ب نیاز ا یتا وقت یگوش اون

 کرد. یآب بهش بدم، داشت نگاه به صفحه لپ تاپم م وانیل هیدادنش ازم خواست  حیتوض یکل بعد

 بود. مونیخانوادگ عکس
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 دستش دادم؛ آبو

 عکس مال شب قبل رفتنشون بود. نیا-

 .امرزدشونیلبخند گفت: خدا ب با

 بود پشت مبل. ستادهیهم ا تایروکاناپه و ب میعکس من و هامون دو طرف مامان و بابام  نشسته بود تو

 .نیخورده شما بچه اشون باش یپدرو مادرت اصن بهشون نم -

 !!!میما انقدر زشت یعنیچرا؟! -

 .گمیم یخنده گفت: نه بابا از لحاظ سن با

 همه مارو داشته. یالگس 18آره پدرو مادرم زود ازدواج کردن، مامانم -

 پرت کردن حواسش رفتم نشستم و عکسارو نشونش دادم. واسه

 سوال بپرسم؟ هی-

 اوهوم.-

 ه؟یتو عکساتونه ک یاون دختره که گاه-

 گفتم: اممم  عشقم. ثانهیبه روش زدم و خب یلبخند

 !؟یمگه تو عشق دار-

 کمترم؟! نیمگه من از شاه هیچ-

 نداشتم. یمنظور نینه، نه همچ-

 

 کرده عشق من باشه، همون که دختر عمومه بسه هفت پشتمه. یادیغلط ز نایت

 ه؟یخب حاال نظرت راجبش چ-
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 داشتم عکس العملشو بدونم. دوست

 .گهیخواد چطور باشه؟! زن د یخوبه، مگه م-

 کنن. فیزنا انقدر واسشون سخته که از همجنسشون تعر نیا چرا

 ؟؟؟یدوستش دار یلیخ-

 !؟یگیم ویتعجب سر بلند کردم و گفتم: من؟؟؟ ک با

 عشقتو؟-

 باشه وایکه عشقم ه نیوصف ا با

 : دوست، دوست که نه عاشقشم.گفتم

 حرفم چنان تعجب کرد که فکر کنم ابروش فلج شد. از

 دوست داره؟؟؟ ؟یاون چ-

 دونه من عاشقشم. یاصال نم یعنیبگم...! نه،  یاون، چ-

 شد. یر مگردش هر لحظه گرد ت یچشما

 نگام نکن چته؟! یشکل نیا-

 !!!یباورش سخته تو عاشق باش-

 کجاس سخته؟! منم آدمم.-

 ر؛یسربه ز یلیشد، خ ریبه ز سر

 خواهش کنم؟ هی شهیم-

 .دییبفرما-
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نکن. بهش حق انتخاب بده، اونم دل  دشیتهد ر،یاگه اون نخواست و قبول نکرد، بهش سخت نگ ،یاگه بهش گفت-

 وقت مغرور نشو، با غرورت عشقتو خورد نکن. چیترام بزار، اگه ام قبولت کرد هداره، به دلش اح

 .دیاز بغض لرز لباش

 شده؟؟؟ یزیچ وایه-

 .ستین یزینه... نه چ-

بفهمم. با بغضش منم  دیبا ؟یکنه؟! با چه جرعت تیاذ وارویخواسته ه یکس یعنیشده؟!  نیچش بود؟! چرا همچ وایه

از  یکار چی! ه؟یاما من چ زهیریکنه و اشک م یمن، عشقم جلو چشام بغض م میعرضه ا یبغضم گرفت. عجب ب

 !!!ادیدستم برنم

 شه؟؟؟یم-

 جونمو بخواه؛ فقط

 .دهینم یغرور که معن ختم،یر یبه پاش م امویشد عشقمو داشته باشم، تمام دن یآره... آره اگه م-

 بهم کرد. یباال کرد و با تعجب نگاه سرشو

 ش؟؟؟یداشته باش یتون ینم یعنی: وایه

 کردم دروغ نگفتم. یعشقمو اعتراف م وایتو چشماش نگاه کردم اگه بگم اون لحظه انگار واقعا داشتم به ه صاف

 تونم. ینم میاما  اگه هردو تامون هم بخوا هیدونم نظرش چ ینم نکهیتونم، با ا ینه نم -

 اونوقت چرا؟! یچ یعنی: ها... وایه

 .وایکرد واسه ه یداشت سفره شو پهن م یکردم دل بدجور یاوضاع رو جمع م نیا دیبا

گفتم: چون من رهام متبسم، فوق تخصص مغز و اعصاب از دانشگاه... آلمان  نهیدادمو دست به س یامو به صندل هیتک

 ازش سرترم. یلیهستم، خ

 تنها راهش بود. نیکردم، ا یبحث و عوض م دیبا
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 .یمتعجب شد، بعد گفت: الک کمی اول

 .یکامال جدنه  -

 !؟یعاشق ی: مطمئنوایه

 اشم. وونهیکلمه کمه د یعاشق به معن -

 حرفارو چشم تو چشم بهش گفتم. نیا تمام

 !شیریاز نوع زنج یرو حتما هست وونهی: کلمه دوایه

 عاشق نه، در ضمن خودتو مسخره کن. اما

 کنم. یتورو مسخره م -

 : خودتو.وایه

 .دیچسب یم یکل یچقدر خوب بود، بازم لجباز یوا

 تورو کوچولو! -

 !!!ی: نه تو امشب انگار کورم شدوایه

 چه کنم عاشقم عاشق. -

 .یاونکه تو عاشقش ش چارهی: بوایه

 گفت اما من دلم گرفت. یحرفو به شوخ نیا دیشا

 ه!شکس و کار  یبداخالق، ب ،یروان ض،یمر هیمرض داره عاشق  یگفت کس یبارش بود زد تو پرم، واقعا راست م نیاول

 .یدماغ نخود یچشم گنده  ،یمو فرفر یوجب میمگه من چمه؟ از خداشم باشه؛ دختر ن -

 !؟یاالن همه رو به معشوقه ات گفت نایتعجب گفت: ها!!! ا با
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 !شهیم نیکنه چشماش هر کدوم اندازه کره زم یتعجب م یوقت ،یدوست داشتن یگنده  چشم

 

 باتوام؟! عشق فقط عشق خودم. یفکر کرد ،یپ نه پ به تو!!! چقدر اعتماد به نفس دار -

 رو... مهیآب نصف ن وانیل د،یطرفم خجالت کش هیشد، از  یجوش اورد و عصب یلیخ انگار

 !!!ایزینر واینه... نه ه -

 .زمیر ی: چرا... چرا موایه

 کرد. یکامل روم خال آبو

 !!!واااااایه -

 نموند. بینص یسمتش که ب ختمیتم و رخواست فرار کنه با خنده که؛ تنگ آب رو دستم گرف وایه

 ت؛یرو در خشک شد و برگشت سمتم با عصبان دستش

 !؟ی: تو چکار کردوایه

 !؟ییعمو یزن یکوچولو، مگه شمام حرف م یچیه -

 کرد.  یمشت کرد و اخم کشویکوچ یدستا

 : ررررررهاااام.وایه

 سرورت. -

 بکوبه تو کله ام  یچ هیکرد  یاونور م نورویخدا! داشت نگاه ا ایشد،  یحرص بدتر

 برداشت؛ مویگوش

 شه. ینه نه توروخدا داغون م -

 رو برداشت؛  میآفتاب نکیع فیبرد ک دست
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 نداره جون حسام بزارش سرجاش. نجاینه مارکشو ا یوا -

 دوچندان ساعتمو برداشت. تیعصبان با

 تورو خدا... نیام یادگارینهههه تورو خدا  وووووایه -

 ز؛یش رو محرص گذاشت با

 !؟ی: چه خبره موزه زدوایه

 حرفش و حرص خوردنش خندم گرفت. نیا از

 : به من نخخخخخند.وایه

 دادم. یپرت کرد سمتم که جاخال یزیچ هیحرف  نیبا ا همزمان

 درو هم بست. رون،یکنم رفت ب یخواستم حرکت تا

 .وونهیدختر د نیاز دست ا امان

... 

 شدم. وایه یکردم. سرمو برداشتم؛ متوجه گوش یگزارشارو واسه حسام ارسال م داشتم

 زدم.  یرو صفحه اش بوسه ا یبهش انداختم و به آروم یداشتم، نگاه برش

 ن؛ییهم برداشتمو رفتم پا کتابارو

 بودن. داریب همه

 ود .ب دهیخواب نیاسیرو پاش بود،  نمیاسیکرد سر  یداشت نگاه کارتون م سویهم جدا، گ وایکنار هم، ه نیو شاه آراد

 غرق خواب بود. ن،یاسیگذاشتم و رفتم سمت  زیم یرو کتابارو

 ببرمش تو اتاقش؟! -

 برمش. یشه خودم م ی: زحمت مسویگ
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 تونه.  یشده مامانش نم نیسنگ گهیشازده رو د نیبده من ا یچه زحمت -

 رو تو آغوشم گرفتم. نیاسی

 زدم. خدا حفظش کنه، روتخت گذاشتمش. شیشونیبه پ یا بوسه

 .رونیو از اتاق اومدم ب دمیرو روش کش پتو

 تو آشپزخونه وقت قرصام بود. المپو روشن نکردم؛ رفتم

 پر آب کردم، قرصو خوردم. وانویل

 ... 

بود. با عجله رفتم کنارش، دست چپشو تو دست راستش گرفته  وایگفت؛ ه یبزرگ نیاز پشت سر ه یکی ییهوی

 بودم.

 !ست؟یچرا حواست ن -

 چش شده؛ نمیه ببرها کردم ک دستش

 خودتو! یچکار کرد نمشیباز کن بب یخوب -

 زخم شده. ست،ین یزی: چوایه

 دستتو. نمیباز کن بب -

 . مدیدستشو کش ینگران یاراده بازم از رو یخراش خورده بود خدارو شکر. ب هینشده بود،  شیزیباز کرد چ دستشو

 بشم؛ شترشیب یزیفشارش دادم، که مانع خون ر تودستم

 !؟یکن یچرا با چاقو کمپوت و باز م ست،ین یزیچ -

 : در باز کن نبود آخه.وایه

 پس حاال خوب شد؟! -
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 خورم. ی: اصال نخواستم نموایه

 رفت. رونی. از آشپز خونه بدیکش رونیدستم ب دستشواز

 االن قهر کرد:/ یعنی

گر گرفته  دیکش رونیو بلمس کردم. االن که دستش وارویه یدست ها شیبه دستم کردم تا چند لحظه پ ینگاه

حس کردم. کاش بود، کاش بازم دستش تو دستم بود. اه  شویخال یچقد جا دیکش رونیبودم، االن که  دستش رو ب

 . وانیلتو کاسه و  ختمیباز کردم و ر  السویبعد از شستن دستام کمپوت گ یلعنت

 یلیکرد، رفتم و خ یبچه ها بغ کرده بودو اخمش تو هم و به  کتابش نگاه م نینشسته بود ع یگوشه قبل همون

 کنارش گذاشتم. شویو گوش ینیس نن،ینب نیآهسته و بدون سروصدا که آراد و شاه

 نگفت؛ یچیه

 !؟یستیتشکر بلد ن-

 ممنون.-

 کردم. یآماده م یکل یجمع بند هیخودمو واسه  دینگاه کردن بهش رفتم باال با بدون

 .شدیداشت تموم م قمونمیفصل تحق نیا

 همه رو واسه حسام بفرستم. دیحتما، با نیاریکارتون تموم شد واسم ب دارمیبچه ها من ب-

*** 

 دست بردم و برداشتمش.  میمسج گوش یصدا با

 (؛وایخانم کوچولو)ه از

 سالم فوق تخصص.-

 ممنون فوووووق متخصص. یلیخ یلیخ یکه انجام داد ممنون
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 به لب جواب دادم؛ لبخند

 .ستین یوگرنه خبر ل،یدل یب یبتایغ نیتکرار نشه ا گهید-

 زدم و ارسالش کردم. میبه گوش یا بوسه

.... 

 .ادیخوابم م ییجورا هیاحساس کردم  4:45ساعت  باالخره

 خواب هی خوابم، یدلم م ریس گهیدونم که چند وقته د یدوست ندارم، م ادیرو ز دنیخواب شدم. خواب یوقته ب یلیخ

 هم عوارض خودشو داره. ی! هرچند کم خوابیابد

خوره، با  یتو اتاق داره تکون م یکس هیرد نشده بودم که حس کردم سا وایاز اتاق؛ هنوز از کنار اتاق ه رونیب رفتم

 افتاد با ترس رفتم سمت در؛ واریرو د هیکه واسه شبخوابش بود سا ینور

 رفتم داخل. دم،یکش نییرو پا رهیدستگ

بود؟!  یداشته باشه چ تونهیم یکه هر زن ییلحظه ها نیباتریاز ز یکی. ستادیا دنیصحنه روبرو از تپ دنیبا د قلبم

مادرم  ادیصحنه منو  نیخواست. ا مویافتنیدست ن یوایچادر نماز... . دلم بدجور مادرم رو خواست، ه دنیپوش

 پسرشو تنها گذاشت. شیوقت پ یلیانداخت که خ

 کنارشو برداشت؛ حیبه مهر زد و تسب یدم در خشکم زده بود. بوسه ا یهمونجور

 به من کرد. ینگاه و

 شده؟ یزیچ-

 .دمیبه موهام کش یشدم و دست ریبه ز سر

 .ریتو اتاقه، شب بخ یافتاد فکر کردم کس هینه قبول باشه، چراغ خواب روشن بود سا-

 

 وایه-
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 !؟چرارفت

 از ذکرو دعا، سجاده رو جمع کردم. بعد

 شده بود. بیو غر بیعج یلیرهام خ یبه من زل زده بود؟! رفتارا ینجوریپسر ا نیا چرا

 نی! جون خودم نگاه به ازدیخورده خل م هیپسره به کل  نیاز عشقش افتادم. ا فاشیحرفاش و تعر ادی ناخوداگاه

است بابا!  وونهید نیقبولش دارن، ا یلیدونم همه و همه خ یچه م قیاز پزشک تا رف کنن،یکبکبه و دبدبه اش م

 ییجورا هیخدا شانس بده. رهام خاصه  داشت،خوامش!!! چقدر دختره رو دوست  یچون من سرترم نم گهیبرگشته م

  ی. مثال وقتنهیشیاوقات به دل آدم م یاخماش گاه یدونم چرا حت یمهربون اما اخمو، دلسوز اما بد اخالق! نم

واسم اوردش که بخورم، اون شب که خوابم  یوقت ایکمپوتو باز کردم چطور اومد و بعد با اخم گفت حواست کجاست؟! 

 ی. کارهادمیسرم کش یاومدنم...! پتو رو رو ریامشب واسه د  نیخورد، هم چیپام پ یبخواب، وقت باالگفت برو  ومدیم

 هم بودن! نایاز ا شیب یرهام حت

 ریگ ،ستیاز بودنش ناراحت ن اد،یبدم نم نمشیبب نکهیاز ا گهیدونم چطور اما د یعوض کرده. نمنظرمو راجبش  یلیخ

 کل کل کردنا. م،یکن یم یکه لج باز ییدادناش، وقتا

اومدنم نگران شه، امشب چقدر به دلم نشست رفتارش و نگران شدناش، هرچند خب  ریرو نداشتم از د یبس کس از

 فرزاد فحش یکه داشتم همه پسرا رو به خاطر رفتارا شیساعت پ میتند رفتار کرد. امشب معلوم نبود چمه! اون از ن

 !!!ففففففرهام اله رهام بله... پپپپو گهیاز االن که م نمیدادم، ا یم

کنم. انگار واسه منه!  یم لشیو تحل هیدارم تجز ینجوریم عاشقه، عشقشم دوست داره!!! من ادون یخوبه م حاال

 کنه بعد همزمان مهربونه. یواهلل، به من چه که اخم م

 که سهم من از مطالعه فردا بودن. ییکه واسم نمونده بود، پاشدم و رفتم سراغ جزوه ها خواب

... 

 از هشت گذشت. ساعت

 ز گذاشتم و برگشتم سر جزوه ها.رو گا یشدم کتر پا

 افتاد که روشن بود. میبه صفحه گوش نگاهم
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 فرزاد بود؛ از

 .ینش داریخدا کنه امروز از دنده چپ ب ر؛یصبحت بخ ی]سالم خانم

 .[میدنبالت زندگ امی. خودم منیما دعوت یدلم واست تنگ شده. امروز عصر همه خونه  دمتیکه د شبیاز د وایه

 

 چقدر زود پسر خاله شد!!! نی... اعق

 کردم. پیتا واسش

من  .یزودتر جمع کن یکه گرفت میمعرکه ا نیشم. بهتره ا ینکن. من خامت نم یباز لمی]فرزاد خان لطفا واسه من ف

 زارم.[ یجنازمم رو دوش تو نم یحت

 عشقم.[ زنهیآقا بزرگ زنده اتو به نامم م د،ید می: ]خواهفرزاد

 

 رو محکم پرت کردم رو کاناپه کنار مبل؛ یحرصش گوش از

 .یعوض-

 خواست زار بزنم. یتو دستام گرفتم و دلم م سرمو

 شده؟ یزیچ-

 .دمیبود که شن نیشاه یصدا نیا

 صبحانه. میبر ایب ر،ینشده صبح بخ یزینه چ-

 د؛یکه برم دستمو کش پاشدم

 کنه. یفهمم. رفتارت داره نگرانم م یباالخره م یهست، نگو ول تیزیچ هیتو  وایه نیبب-

 دونست. یدرمورد فرزاد م زویهمه چ نی. شاهدمیکش رونیاز دستش ب دستمو
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 دونستن. یم لیهمه فک و فام یعنی

شوهرم بشه  نکهیازش تو دلم نسبت به ا یعالقه ا چیه ،یعشق چیه لیاوا م،یکه منو فرزاد نامزد شد نیاز ا بعد

 کنه. یم رمونیاحساسات اس شهیا همنداشتم. اما متاسفانه ما زن

دادم که همه  یم ی. به خودم دل دارشمیکردم منم مثل اون م یفکر م شهیپا بند عالقه فرزاد به خودم شدم، هم من

دوست داشت  شهیبود هم یعشق بعد ازدواج. فرزاد آدم فرصت طلب شمیمن م ستیعشق قبلش ن یازدواجا از رو

از  یخبر گهیآروم بود و د یکوتاه دتم هیتا  ی. همه چیخوند من روان پزشک یم یمطرح باشه. اون داروساز

رار . قمیهارو انجام داد دیعقد که مشخص شد از فرداش خر خی. تارمیما قرار عقد گذاشت نکهیمن نبود. تا ا یایناراحت

 ها بود. نیاز بهتر ی. همه چمیپاش کرد ختویکارت و ر ی. کلرمیبود عقد رو مراسم بگ

 .میرو در فرانسه گرفت یلیکامل تحص هیکه منو فرزاد بورس دیروز قبل از عقدمون خبر رس کی

 من بود. من اون آزمونو شرکت کردم که سطح خودمو بسنجم نه واقعا بخوام برم فرانسه. یدرون لیبرخالفه م نیا و

تونستم پدرو مادرمو رها کنم. مامانم مبتال به ام اس بود و استرس و  یاما من نم نیبزار نیخوایم یهرچ اسمشو

 یه اعالق چیبودن. ه میزندگ یدوست داشتم. پدرو مادرم واسم معن نجایا مویواسش سم بود. زندگ یو نگران یدلتنگ

 به رفتن نداشتم.

 ما خبردار شده بودن. هیبورس نیاز ا لیخوشحال بود. همه فام یلیخ یلیبرعکس من، فرزاد شادو شنگول بود. خ اما

 همه عالم و آدم رو خبر کرده بود. مییدا زن

اومد خونه امون چقدر شاد بود، اما  ینیریبا ش یوقت ادمهیشد.  وونهیگرفت، د شیبه فرزاد گفتم، آت مویتصم من

 و زمانو بهم دوخت. نیاز مخالفت من خبردار شد زم یوقت

اونجا  زیهمه چ نکهیبه رفتن ندارم. ا یمن عالقه ا نکهیدادم، ا حینمو توضماما طیروز اصرار کردم، منم شرا چند

داشت. من به خاطر  یاونجا چه فرق ایدادن  لیادامه تحص نجای. امیداشت یعال یزندگ هیواسه  زویما همه چ ست،ین

کرد، بخاطر من  یم یعاشق یاما فرزاد که ادعا گذشتم،خودم  یفرزاد که عاشقم بود و دوستم داشت از خواسته ها

 چکار کرد؟

نبود، چند  یکم زیبود. چ ریرفتن به فرانسه سخت درگ ایگذشت، فرزاد با داشتن من  یروز از اون روز لعنت چند

 .رمیحرف عاشقانه گفت که نم یبعد کل ادمهی قایشب حدود ساعت چهار زنگ زد؛ دق هی. دیکش یطول م یسال
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 شد، چرا منم دوسش نداشته باشم؟! یدم، دلم کم کم داشت نرم مکه منو انتخاب کرده بود خوشحال ش نیا از

 همون روز؛ م،یکه قرار بود عقد کن یروز قای... دقاما

کرده  یلحظه شمار شویتونه از خواستش بگذره، اون تمام زندگ یشدن خطبه عقد بهم گفت که نم یاز جار قبل

همون موقع، همون  دم،یحرفارو شن نیا یخواست منو تو عمل انجام شده بزاره. وقت ی. میتیجور موقع نیواسه ا

 !شه؟با حیتونسته بود انقدر وق یمرد...شکست. مونده بودم چطور وایلحظه ه

رو به پدرم گفتم، که  یکل، سکوت برقرار شد و من همه چ غویعاقد خطبه رو خوند، گفتم نه! تو اون همه ج یوقت

. همون اتفاق دمیو سرکوفت شن هیو کنا شیدونه.   چقدر ن یسرم اومد خدا م ی. چمیکن یم زندگبا ه میتون ینم

 و بابام هم رابطه اشون ییدا ،ی. بعد رفتن فرزاد لعنتمیرفت و آمد نداشته باش یتا حدود میباعث شد با خانواده مادر

 دیو کارهاشو به ام ومدیشرکت ن ادیز گهید بابام چون شرمنده بود از کار پسرش دنیواسه  ند ییبا هم سرد شد. دا

 الباشم حا دنشیپاش لیخواستم دل یکه من نم ی. خانواده اییکزا هیبورس نیبا ا دیسپرد. همه خانوادمون از هم پاش

 .لشیفرزاد شده بود دل

 دردونه آقا بزرگ هست که بازم... زیاونقدر عز اما

 .می:چه عجب امروز رو در آرامش صبحونه خوردرهام

 .میافسرده شد دنیشد م،یدار اجیاستراحت احت هیواقعا همه امون به  گهی:دآراد

 بره! ادمیشمال محال  یجاده ها ،یگفت ی:آنیشاه

 زد؛یم زیبا دست رو م و

 اونهمه...-

بعد شما فکر  می.ما وقت کم دارنیدوزیو م نیبریچه خبره؟! استراحت... شمال... واسه خودتون م نی:بس شاهرهام

 شمال و جاده هاش به سرتون زده.

 رهام بابا حاال کوووو تا روز ارائه. یاریبه ما فشار م یلیخ یدار گهیتو د میوقت کم ندار-

 .میدیزود تر از موعد انجام م یلیخ ارویرهام ما االن فصل بند گهیراست م-
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 که هست بحث نباشه. نهیهم-

 وا رفتن. چارهیو آراد ب نیشاه

 |نگفتم: یزیکدوم و نداشتم چ چیه حالو حوصله هک منم

 !؟یگینم یزیتو چراچ وای:هآراد

 چکار حق  با رهامه. میشمال بر تیهوا و وضع نیبگم تو ا یخب چ-

 خود رهام تعجب کرد. یحرفم حت نیبا گفتن ا 

 از آشپزخونه. رونیگذاشتم و رفتم ب نکیو بعد پاشدم و استکانو تو س 

. من که اصن تو باغ نبودم و فکر فرار از کردیم یمبحثو نظر سنج هیداشت  نیو شاه میدور هم جمع بود همه

 .کردمیبزرگ امشب که واسه بازگشت فرزاد گرفته شده بودو م یمهمون

 رفت نشست آراد هم اومد. یجد حیتوض یبعد از کل نیشاه

 باالخره رهام رو قانع کرد. دیشکل که رو برد کش یکل با

 داشت رهام رو قانع کنه. یچون واقعا سع دمیخندیاش مبه ادا ه یگاه گه

 من قانع شدم. ح؟یهمه توض نی:خب تموم شد ا رهام

 .یآره تموم شد.خدارو شکر قانع شد-

 .ستادیگذاشت و رفت کنار آراد ا نیکه رو پاش بود رو زم یتاپ لپ

 .کویبده من اون ماژ-

 عکس از برد لطفا. هی نیشاه

 نه...! یشد وونهیوا رها جون د-

 حرف نزن . ریبگ-



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
338 

 

 عکسو گرفت و بعد تخته رو پاک کرد شروع کرد به  نوشتن.  نیشاه

جواب درست  هینظر نیچون به روش خودش به ا زهیبرانگ نیتحس میلیکه روش آراد اشتباه باشه خ نینه ا-رهام

 دنیبا دندون زحمت کش شونیباز کردن گره با دست ا یداده.اما به جا

 اوهوم شهیاثبات م هیسطر نظر هی نیبا ا یعنیخدا تموم شد  ای-نیشاه

 ...آدمه!؟هیچ گهید نیخدا ا یییییوا گفتیواقعا راست م گفتیراست م آره

 به رهام بابا فوق تخصص... بابا پروفسور... یبه تابلو انداخت و بعد نگاه ینگاه آراد

 کارش شروع کردم به کف زدن. نیواسه تحس منم

 کرد  یبا لبخند نگاه رهام

 بده  حی:زود باش توضنیشاه

 .نیشده هم کیکوچ یاضافه ها هیدوتا از دانشمندارو با  هینکردم  که... فقط نظر یکار-

 .دمیمن همه اثبات هارو د ارنیفکر نکنم هر دوتاشون انقدر ساده به دست ب-نیشاه

 خودت بود! هینظر نیا یعنی یروان-آراد

 بابا. نیتو مواش فرو کرد خجالت ند یزد و دست یلبخند

 .میوفتیجلو م یلیکه خ ینطوریبود ا یعال یلیخ یلیواال خ یواقعا تو نوبرش-

 .فتادنیپس م یداشتن از خوشحال پسرا

 .ترکونهیاش م هینظر نی. انگار نه انگار با ازدیلبخند م هیبچه ها فقط  جانیدر برابر ه ورهام

که فوق  یشی. ته ریحالت البته تا حدود یاش ب دهیسشوار کش یمظلوم تر  بود موها یلیامروز خ افشیو ق ختیر

 جذاب داده بود. یا نهیصورتش زم یالعاده به اجزا

 .دیدور دهنش کش یزد و دست یمن به خودش شد لبخند رهینگاه خ متوجه
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 .شدیاز حد م ادیز ینبود گاه زل زدنام نیو من اصال حواسم به ا کردنیرو امتحان م هیداشتن نظر نیو شاه آراد

 مبل کنارم نشست. یجلو رو اومد

 اومده؟رو کمک من حساب کن. شیپ یمشکل وا،یشده ه یزیچ-

 عادت کردم به داشتن درد سر. گهید ستین یخاص زیچ-

 پکر بودناتو نداره. نیکه هست ارزش ا یهرچ یباشه نگو ول-

 نگاه به رهام انداخت چرا انقد واسش مهمه. باتعجب

 

 زنگ خورد. میگوش

 داشتم اسم فرزاد بود. برش

 ندادم رد کردم. جواب

 زنگ زد رد کردم. بازم

 ؟؟؟یمزاحم دار-

 .میهوا گفتم: واسه کل زندگ یب

 بده من-

 زدم. یچه گند دمیخودم اومدم و فهم به

 .مهیینه پسر دا-

 و رفت کنار تابلو وشروع کرد به پاک کردنش. پاشد

 الو-

  زمیسالم عز-
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 بگو کار دارم. یکار داشت-

گفتم واسه امشب دعوتشون  ،یکنیموضوع با دوستات کار م هی یرو یگفت که دار دیچته بداخالق، خواستم بگم ام-

 هست. نمیکن. شاه

 باخودت. هیزنم، بق یزنگ م نیبه شاه خودم

 قطع کردم. یباشه و بدون خدافظ-

 زدن؛یحرف م پسراداشتن

 کرد وجواب داد. بعد تماس؛ یاخم دیمخاطبو د یرفتم وقت شیف گوشزنگ خورد به طر شیگوش نیشاه

 زد. یبا اخم بهم کردو بعد پوزخند ینگاه

 .نیشب دعوت ونیآقا-

  ؟یدار  ی:باز چه نقشه ارهام

 .مینه جون مادرم دوست سابقم از خارج برگشته دعوت کرده خواسته بر-

 ه؟؟؟یخب ربطش به ما چ-

 همکارم. ایبدونه با ک یبلکه اعصابشو داغون کنم وقت بردمیرهام و آراد رو م دیبا

 :آره اتفاقا به منم گفت که شمارو دعوت کنم.من

 دو طرفه دعوت شدم. امی:خب من که مآراد

 ...ااهللی میجواب رهام بود منتظر

 .نمیاسیو  سویگ شیپ امیمن نم-

 اونام دعوتن.-

 سراغ کارمون. میحاال بر شهیم یچ نمیهنگ کرد و گفت: تابب گهیحرفم د نیبا ا رهام
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 بپر. وای:هنیشاه 

 و خودکارم کنار لپ تاپ  گذاشتم. پاشدم

 .شدیاخمو تر م وفتادیدادن هر لحظه که چشمم به رهام م حیکردم به توض شروع

 معلوم نبود چشه. اصن

 سوال و حل کن.  نیداده شده ا حیتابلو، روبه رهام گفتم:حاال رو مبحث توض یسوال پا هیکردم به نوشتن  شروع

 باز کرد و پا شد. رهنشویپ ییبرد دکمه باال دست

 رو شو کم کرد. شدینم ریرو کامل درست رفت، نه خ راه

 

 .رسهیم گهید قهینه فرزاد پنج دق یکه نگاهم به ساعت افتاد وا میخورد یم ییتموم شد و دور هم چا بحث

 رو سر جاش گذاشتم و با عجله ازپله ها رفتم باال. یچا

 یو بازم الک مشک یساتن، شلوار جذب مشک یمشک میروسر دمیچرممو پوش یچرم کت پالتو یمشک یها بوت

 .دمیکش یانگشتا یرو

 . رونیاتاق رفتم ب از

 .یبد لمیکارتو تحو دیتا خود صبح با یفکر نکن زرنگ یچوندیالبد امروزم پ-

 .دمیرهام بود. رو پاشنه پام چرخ یصدا نیا

 ی قهیلکه ج یرنگ دیسف رهنیپ یمشک نیمتفاوت.شلوار ج یپیبار با ت نیزده بود و ا نکی.عپیخوش ت شهیهم مثل

 یچرم قهوه ا یمشک فیک هیبود و زونیچرم رو دستش آو یکت مشک هیبود. دهیروش پوش یخوش فرم یمشک

 دست داشت.

 .میشده بود رهیاخم جذابش انگار هر دو به هم خ بازم

 لطفا.  نیدونم شما نگران نباش یمو م فهیقبل از اون به خودم اومدم و گفتم: خودم وظ من
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 رون؟یب یریم یمدل نیا شهی. همستمین-

 از کنارم رد شد. یحرف چیبدون ه و

رفت. دم در چند لحظه  رفتیرهام هم داشت جلو تراز من راه م اطیداره؟ رفتم تو ح یچه مورد پمیمن چمه ت مگه

 جلو پاش ترمز کرد. یانو مشکمار هیبعد 

 .دینیشی:سالم دکتر خودتون مراننده

 نه بمون.-

 !شییییتعارف هم نزد،ا هیادب  یب چه

 

فرزاد دم در متوقف   یمشک یبعد رفت سمت در شاگرد و سوار شد. منم دم در بودم هنوز رهام نرفته بود که آزرا و

 شد.

 

 -یراو

 توقف کرد. نشونیماش یجلو یبه فاصله چند قدم یرنگ یآزراخواست حرکت کنه که  دیسوار شد و حم رهام

 شد. رهیشوکه شده و متعجب به صحنه روبرو خ رهام

 وایکه به دست داشت به طرف ه یشد و با شاخه گل قرمز رنگ ادهیپ نیو خوش پوش از ماش لیخوش است یپسر

 رفت.

خون تو بدنش  انیبست. انگارجر خیتمام بدنش  دیدیکه داشت م یگرفت، از صحنه ا شیآت خت،یرهام فرو ر قلب

 دیچشمشو بازم نبست همون طور که حم دیکش یوحشتناک ریمتوقف شده بود. اونقدر بهش فشار اومد که سرش ت

 نیکه شاخه گلو از دست پسر گرفت و رفت سمت ماش وایو حرکت داد رهام مسخ شده چشم دوخته بود به ه نیماش

 باز کرد. وایه یدر شاگردو برا زدیرو م ییحرفا پسر همون طور که با لبخند

 شدن. دیناپد دشیاونقدر نگاه کرد که بالخره از د نهیهم سوار شد از آ وایه و
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 بود نه؟ یچقدر صحنه قشنگ-

 نگفت. یزیشده بود، چ رهیبود به روبروش خ دهیکه د یزیکه هنوزم  مسخ شده از چ رهام

 باز کرد. رهنشویپ یدکمه باال دیکش نییرو پا شهینفس بسته بود، ش راه

 ؟یزن یباال نم نیدکتر شما چرا آست گمینه حالشو. م میخدا حفظشون کنه، ما که نه پولشو دار-

 د؛یغر دیحم یکالفه از حرف زدنا رهام

 .یزن یچقدر تو حرف م د،یبس کن حم-

 داد و چشماشو بست. هیتک یصندل یساکت شد و رهام مغموم سرشو به پشت دیحم

 

 -رهام

بود بزنم دماغ اون  کیبودم که نزد ینرفت اونقدر عصب شیخوب پ یچیزدم. امروز ه رویرو بستمو دزدگ نیماش در

 بشکونم، کالفه زنگ رو فشار دادم؛ یدکتر عوض

 .رهیجونم بدو که د یییسالم دا-

 درو باز کن ییسالم دا-

 .شنیکه در رو باز کرده بود! حتما دارن آماده م اسی ینبود حت یبه اطراف کردم کس یداخل نگاه رفتم

 کمبود هیحسادت از  گنیراست م ،یکردم به اون پسره عوض یاز حد حسادت م شیدونم چرا اما ب یرفتم باال نم منم

 بزار حداقل با خودم رو راست باشم. شدیم مینسبت به طرف مقابله؛ من بهش حسود

 من نه... . داشته باشه اما خب وارویتونست ه یم اون

 مال من شده بود رو باز کردم. یکه چند ماه یباال در کمد رفتم

 به لباسا کردم.  ینه... من که انقد وسواس نداشتم. نگاه ،ینه... نه... بعد دم؛یمدل پوش هی
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 در اتاق اومد ؛ یصدا

 .دییبفرما-

 !؟یپسر تو چرا هنوز نشست-

 آراد بود؛ یصدا

 .ایچند لحظه ب یچیه-

 داخل. اومد

 بپوشم؟! نارویکدوم از ا-

 .دیتعجب کرده، چون ابروش باال پر یلیمعلوم بود خ یبه من نبود ول نگاهش

 نبود بود!!! نه بابا نبود. یسوت نکهیا

 سراغ کمد؛ رفت

 خوبه؟ نیمممممم ا-

 !دم؟یچرا خودم ند نویبه دستش کردم و رفتم سمتش؛ کت و شلوار ا ینگاه

چاک سه  هی ناشیو مردونه. مدل آست کیش یلیکار شده بود. خ یزیر یها نیاش نگ قهیبود. دوره  یسرمه ا رنگش

ار روش ک زیر یلیخ یها نیسانت نگ کیتاشده بود سمت باال، بازم به فاصله هر  یخاص حالت هیداشت و با یسانت

 شده بود.

 دورش بود. نایو بازم همون نگ کیکراوات همرنگ خودش بار هی

 . یورن یکردم و کفش ها یکه کامل جذب بدنم بود. عطرم رو خودم خال دم،یسف رهنیروشم که ساده با پ شلوار

 گه؟ید میبر-

 خودم بودم که متوجه وجود آراد نشدم. ریاونقدر درگ خخخخ
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 .امیروشن کن منم م نویماش نییبرو پا تو

 .رونیشتم رفتم ببردا چیسو یگوش کردم صورتم نقاب  رو میشگیباال زدم اخم هم موامو

 فرستاده بود. وایکه ه یسمت آدرس میخودش. راه افتاد نیبا من اومدن آراد هم با ماش سویو گ اسی

 

 -وایه

 .دیسوت کش دار کش هیکه سوگند  میدختر خاله هام هم صحبت شده بودم گرم حرف بود با

 ها اون پسره رو ... بچه

! دهیم یچه معن ایجلف باز نینداشتم ا یخودیب یکرد. عالقه به نگاه کردنا یکه نگاه م یبا حرفش برگشتن سمت همه

 کردن. دییهمه حرف سوگند و تا

 اخماش توحلقم! نیا 

 حرف سرمو باال کردم آره خودشه رهامه که فقط همه جا اخموه. نیگفتن ا با

 .ستمیتور نکردم طناز ن نویاگه من امشب ا-

 .گفتیم یچ هیواسه خودش  یک هر

 .فتهیتو شما لب و لوچتون اب م ادیدر م نیاز ا یمسخره ها هرک دیکن بس-

 .هیگریچه ج نیبب گمیدروغ م وایجون من ه-

 .ریخفه بم-

 .شوی*بچه ها اون پشت سر

 اونم آراد بود. بله

 بچه هاوحرفاشون . الیخیب
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 طرفشون اونا متوجه من نشده بودن هنوز! رفتم

 مغرور شهیفوق العاده بود. انگار تو تنش دوخت شده بود. هم دم،ید یبودکه رهام رو با کت شلوار م یبار نیاول نیا

 نگامو حس کرد. ینیبندازه انگار سنگ ینگاهشو حت دمیوقت ند چیرفت ه یراه م

 یبنبودم چرا  ینطوریشدم من که ا ریسربه ز دمیلحظه از نگاهم خجالت کش هیچشم تو چشم  قایبرگردوند دق رو

 ... .یدخترا نیمنم شدم مث هم یعنی زدمشیم دیشرمانه داشتم د

 خودشو تو بغلم جا کرد. اسی  دمیکردم سرم رو باال گرفته بهشون رس ینگاهشو حس م ینیسنگ

 .یسالم خاله، چقدر خوشگل شد-

 فدات بشم جوجه.-

 سالم کردم. سویآراد گ با

 جوابمو دادن. یاونام به گرم و

 رهام...! اما

 سالم -

 .یبه خوش شهیسالم بد نگذشت؟ هم-

 حرف اومدن فرزاد بود. نیکنه، منظورش از ا یدونستم بد فکر م یم

 بهش بدم که فرزاد اومد. یخواستم جواب دندون شکن یم

 !؟یینجایا یخانم-

 به بچه ها کرد. ینگاه هی

 زم؟یعز یکن ینم یمعرف-

 مشروبو خوب حس کردم؛ یبعد دستشو دور کمرم حلقه کرد. بو و
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 از دانشگاه...فرانسه. لیفارق التحص مییبچه ها فرزاد پسر دا-

 .وای: و نامزده دوستتون هفرزاد

 گفتم؟! یم یچ دیدونستم با ی. نمدمیتو چهره تک تکشون د تعجبو

 کرد و گفت: خوش بختم، آراد. یدست شیبود. آراد پ یبد جو

 جان. وایهستم دوست ه سوی: سالم گسویبعد گ و

 اخماشو؛ اخدای دیرهام رس به

 رهام هستم، رهام متبسم.-

 یلیدست حلقه شده فرزاد از دور کمرم باز شد، وادارش کرد به بغل کردن و خ دش،یدست فرزادو گرفت و کش و

 مردونه همو بغل کردن. رهام چند بار مردونه به کمر فرزاد ضربه زد 

 خوشبختم دکتر خوش بخت. -

 حرف شدن. ومشغول

نجات داد. از صبح با اون  یعوض نیبود اما از ته دل ازش ممنونم که منو از دست ا یکارش چ نیا لیدونم دل ینم 

 .ستین یدنیجنبه خر گهیم گمیم میزیبعد عشقش منم. چ رقصهیزنه و م یالس م ینسترن عوض

 گردم. یبرم دیکن ییرایبچه ها از خودتون پذ-

 که هنوز تو چهره اشون بود ازم تشکر کردن یعجببا ت هیبازم پوزخند داشت و بق رهام

 رهام کوفتم شد، پاشدم که برم؛ یها کهیت با البته که بچه کنار  شام بعد

 گرده! یم تیکجا نامزدت داره پ-

 !کنهیبدترش م نمیتمومش کنه من خودمم حالم خوب نبود. ا گهیجوابشو بدم که د دیبا

 بگرده، تو غصه نخور. دیبا یبزار بگرده اون نگرده ک-
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 غذاشو! یرهام کوفت کرد گهی:بسه دآراد

 !ایکوتاه ب نجایحداقل ا یکن یدختر لج م نی:چته با انیشاه

 بزنه دورشدم. یحرف نموندم

امو به  هیگذاشتم، همه زوج ها اومدن وسط تک زیم یشده بود رو رو یکه خال یآب وانیشد. ل پخش یتیال آهنگ

 کردم که فرزاد اومد سمتم؛ یدادم. داشتم نگاه م یصندل

 ؟یدیعشقم بهم افتخار م-

که منو از عشق متنفر کرد با تموم وقاحت هنوزم منو  یبودم. کس ریبه چشمش دوختم، چقدر ازش دلگ نگاهمو

 دونه. یعشقش م

 کنه. یپام درد م رینخ-

 کنه؟! یپام درد م یچ یعنی-

 با نفرت به چشماش زل زدم.و ستادمیکه ا دیچنان دستمو کش و

 بندت کرده. یچشمات بود که منو هنوزم پا نیا وایه-

 بند چند نقطه داره؟! یپا-

 دور کمرم حلقه کرد؛ دستشو

 .یخودم یجونم کمر عشقمو، بارب یا-

 ... !عق

 پاچه خوار ساخته. هیمشروب خوب ازت -

 .یرسیوا م یرسینه به ما که م ای یندازیکنه جفتک م یبهت ابراز عشق م یکی شهیهم-

 فشاردستشو محکم تر کرد. بعدم
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 -یراو

 ؟یدیافتخار م م،یبرقص می:عسل خانم بر نیشاه

 .وستنیپ هیو رفتن به بق دیدستشو به همراه خودش کش نیزد و شاه یلبخند عسل

 کردن. ینشسته بودن و به جمع نگاه م یصندل یو آراد کنار هم رو رهام

 شعله ور تر کرد. وانیل دنی. آتش درونش رو با باال کشختیر وانیشروب قرمز رنگ تو لدوباره از م رهام

 خودشو قالب کرده؟! وایبه ه نیشد همچ داشیپسره از کجا پ نیا-آراد

 .ادیبدش نم وامیه یدیمگه ند-

 !ه؟یشکل نیا وایه افشویشکل و ق نیتو بب یگیم یچ-

باخودش  گهید یکیچشم رهام تو بغل  یعشقش بود جلو نیزوم کرد. آره ا وایرو ه شتریو ب شترینگاهشو ب رهام

 داده. اریکه دلشو دست  ؛خوادیم وایحتما ه ستیاجبار ن نیگفت، ا

 

 -رهام

تاب  دیتحمل کنم، با دیاز تموم عالقه ام بگذرم،با دیبودم بغض داشتم،خسته بودم،حالم قابل درک نبود. با یعصب

 باشم. یعاشق واقع دی. من اگه عاشقم باستیسهم من ن وایه ارم،یب

ستش تو د نیو تمومش کن بب ایمنتظر نگاهش نباش ب گهیاسمشو نبر د گهیدلم،د نیبا فرزاد خوشبخت تره بب وایه

 .گهید یکی یاست تو چشما رهیخ نیقفله بب گهید یکیدست 

 رو بردارم و جام شرابو پر کنم که؛ یبردم بطر دست

 چته تو.معلومه  یروان گهیبس د-

 .دیرو قاپ یبود بطر زیم یکه رو یاعتنا به حرفش بازم دست بردم سمت بطر یب
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 حرص گفت: رهااااام... با

 شدم. رهیخشم بهش خ با

 !؟یکن یم نیبا خودت همچ یچرا دار-

 به روش زدم و رومو ازش گرفتم  یپوزخند

 خورده. هیگذرونم  ی... فقط دارم خوش میچیه-

 زد. وایبه دست ه ینگاهم به فرزاد افتاد؛ بو... بوسه ا بازم

ها دستمو غرق خون  شهیکه تو دستم بودو اونقدر فشار دادم که تو دستم خورد شدو خورده ش یوانیبودم ل یعصب

 کرد.

 !ن؟یرهام دستتو بب یچکار کرد-

 و رو زخم دستم گذاشتم. دمیکش رونیب زویم یرو یاز دستماال چندتا

 خواست سر حرف باز کنه اومد سمتم؛ یند بار از اول مهمونکه چ یدختر

 پانسمان کنم.  نییایدستتونو ب نمی! ببن؟یشد یچ-

 دم؛یغر رهیدستمو بگ خواست

 بکش... اه! دستتو

 .هیکردم دستشو یرفتم که فکر م ینموندم و به سمت گهید

 .دمیکه اونجا بود پرس یکار ازخدمت

 مینفر بود. چند یخصوص ییرایپذ هیکه شب یبود که نشسته بودم تو قسمت یساعت میسرم قابل تحمل نبود. ن درد

 خلوت تر شده بود. یلیجز من اونجا بودن که االن خ

 بسته بودم که استراحت کنم؛ چشممو
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 مهمونا. شیپ نیشما بر هیکاف وایخواد ه ینه نم-

 .ادیبرم خونه بزار بگم طناز ب دی:من باوایه

 خودم، شما برو مامان.فرستمت  یزود م ایب-

 عروس گلم. یباشه پسرم مرس-

بره  االقبی کهیمرت نیبا ا دیچرا با وایکردم. اون بکنار ه یو حرصمو رو دندونام خال تیگلش!!! نشستم عصبان عروس

 تو اون اتاق.

گذشت عبور کردن. صداشون واضح نبود چون  یم ییرایکه از کنار اون پذ ییمتوجه من نشدن و از راهرو انگار

ام آشفته بازار تورو کم داشتم که تو نیو بازگشتت بخوره تو سرت تو ا تیلیباال بود. جشن فارق التحص کیموز ولوم

 .یاضافه شد

 شده بودم. شیاسپنده رو آت نیفکرا بودم و ع نیا تو

 !قهیچند دق نیرو لبم نزاشته بودم در عرض ا پوست

 .رونیب ادیکردم بزار ب یرو خورد م وایه گردن دیبا

 ؟؟؟یباش وایه یدرونم بهم گفت توک یصدا بازم

 !یفهم یخفه شو خفه م نیبب

شم به گو ییصدا هیکه احساس کردم  دمیبه چشمام کش یرفت. دست جیکرده بودم که سرم گ یعرض اتاقو ط اونقدر

 .دیرس

 مدیتو موهام کش یتر شد.انگار قطع شد، اصن انگار نبود. دست فیکه کردم رفتم سمت راهرو؛ صدا ضع یتصور با

 کردم؟ یچکار م دیبا

داخل اتاقا  یکردم جلو در اتاقا توقف کردم به صدا یروشن شده بودو ط یفیکه با نور ضع یکینسبتا تار یراهرو

 دادم که؛ یگوش م

 مت.کش یبه من م یپس اون قلب دردت دروغ بود؟! دست بزن ،یگم نکن عوض یم-
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 .رمیم یتو م یمن ب یبفهم یخوا ی! من به خاطر تو برگشتم. چرا نم؟یچرا با هردومون لج کرد وایه-

 خسته شدم. گهید دم،یشن یلیحرفات خ نیخفه شو از ا-

 .ایسابق شو منو ببخش بابا بگم غلط کردم خوبه؟! تو کوتاه ب یوایه گهیبار د هیفقط  زمیر یپات م ریز ارویدن وایه-

ونه ت یکس نم چیرو ندارم که به حرمتش بهت نه نگم. ه یکس گهیشازده من د ستیخبرا ن نی! از اام؟یهه کوتاه ب-

 تورو تو دلم جا کنه.

 آقا بزرگ؟ یحت-

-... 

و ت رهیتونه تورو ازم بگ ینم یا گهیکس د چی،ظلم! نه حسام نه ه ل،اجباریبزار تحم یبزار یخوا یم یاسمشو هرچ-

 .یمال من

 !؟یپنبه دانه، تا االن کجا بود ندیدر خواب ب شتر-

 .یداشته باش یتون یپس بازم م وایه یتو منو دوست داشت-

-... 

 وایه یاومد و بعد صدا ؛ییقدما یصدا

 .یگرفت ینکن دستتو بکش، تو منو به باز-

 امو باز کردم. قهی ینفسم بسته بود. کراوتمو شل تر کردم و دکمه باال راه

سست دور شدم از اتاق.  یی. با قدم هاواینقطه از ه نیمن نبود. فقط دوست داشتم دور شم دورتر یجا گهید نجایا

تونستم اعتراف کنم.  یمنم مثل فرزاد م شدیبه اتاق کردم. کاش م یلحظه تو چهار چوب در راهرو نگاه نیآخر

همو از اتاق گرفتم و خواستم . نگاستین ندونبه چنگ و د یاجیمن نبود اگه بود واسه نگه داشتنش احت واسهمیه

تعادلمو از دست دادم  دیشد یلیرفت خ جیلحظه سرم گ هی. تو ستیقدم بردارم که چشمام... نه... نه االن وقتش ن

. سمیکه هستم وا ییداشتم که مجبور شدم همون جا جهیتار بود و سرگ دمیامو به چهار چوبه در دادم. اونقد د هیتک

 الفه شده بودم.مسخره ک کیموز نیا یاز صدا
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 یام م نهیرو پرت کردن تو آغوشم با مشت رو س یکس که انگار ام؛ نهیبه س یزیچ هیبا احساس برخورد محکم  هوی

 .دیکوب

 اون دوست لندهورت. شیبه من دست نزن، برو پ یبرو کنار عوض-

 . دستاشو گرفتم؛زدیحرف م هی! با گرگه؟یم یبود! چ وایه نیا

سرشو رو دستش که تو  دنمی. دست از تالش برداشت و نگاهم کرد به محض دنیآروم باش منم رهام بب وای... هوایه-

 شو نداشتم، انگار وحشت کرده بود. هیمنو خودش گذاشت. طاقت گر نیدستم بودو تنها فاصله ب

 شده؟! یآروم، چ یآروم باش خانم-

 .شدیزار زدناش قلبم بود که فشرده م با

 .رهام... ره... ام  هق هقاش گفت: ره ونیم

 .دیلرز یبود که م دهیحالش بد بود و ترس اونقدر

 آروم باش! زمیشده بگو عز یجانم، چ-

 که تو دستم بود رو فشردم. فشیظر یدستا

 فرزززاد، فرزادو کشتم!!!-

تخت افتاده بود و چشماشو بسته بود  یجون رو یداشتم، فرزاد ب جهیرفتم سمت اتاق؛ هنوزم سرگ یحرف چیه بدون

. 

 نکردم. یا گهیمن فقط هولش دادم، بخدا کار د-

 به سمتش رفتم نبضشو گرفتم نامنظم بود، شد،یلحظه هم قطع نم هی وایه هیگر یصدا

 باالخره. ادیشده بود. بهوش م هوشیاز حد مشروب ب شیزنده بود. درست حدس زدم بخاطر مصرف ب اما

 !ایگفت: مرده درسته... خدا هیتونستم بشنوم و دم نزنم با همون گر ینم ایبود که تو دن یزیتنها چ وایه هیگر یصدا

 نشست. نیسر خورد و رو زم واریبه د هیرو سرش گذاشت وتک دستشو
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 سمتشو رو نوک پام نشستم. رفتم

 ؟یغولو هول داد نیتو چطور ا نمیبب-

 میلیلجبازه خ وایاشکا باشه! ه نیا ختنیتونه باعث ر یجز دوست داشتن م یلیکرد؟! چه دل یم هیواسش گر چطور

 . شدیبا خودش مشخص م فشیتکل دیکردم، با یم تشیخورده اذ هی دیدونم. با ینم شویلجباز لیلجباز، اما دل

 فرزادو دوست داشت. نقدریا وایکه ه یبه فرزاد وقت شدیم میفرزاد بودم. چقدر من حسود یمن جا کاش

 گفتم: واقعا متاسفم... نیدونم چرا دوست داشتم بدونم چقدر دوسش داره، واسه هم یکنم. نم تشیداشتم اذ تدوس

 .دهیشدن رس وونهیهنگ کرده بود فکر کنم به حد د وایه

 هااا....مرده؟-

 باالبوده. جانشمیخورده بود، ه یادیهوش شده، مشروب ز یانداخت و گفتم: نه ب نییپا سرمو

جا به جا کردم درست رو  کمی. فرزادو دیگفت که نفهم یزیچ هیلب  ریگفتن حرفم سرشو رو زانواش گذاشت و ز با

گفتم: دهههه... بس  تیبا عصبان نیواسه هم دیکش یدلمو سمباده م وایه ی. صدادمیتخت گذاشتم پتو رو روش کش

 کن!

 که برم؛ پاشدم

 !؟یکجا؟! پس من چ-

 !؟یچ ینی یتو چ-

 منم ببر.-

 خودت برو.-

 .امیب ینطوریتونم که ا یگم منم ببر، نم یرهام م-

 چرا؟! ؟؟؟یچ-

 تور مانندش جر خورده بود. قهیشدم بله... از کنار  قیبه لباسش دق کمی
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 ... خب فرزاد هول دادم.زیخب واسه خاطر چ-

 دمیو غر دمییدندونامو رو هم سا یپاره شده عصب وایلباس ه یچطور نکهیتصور ا از

 فرزاد جونت پا شه ببردت. سایکم فرزاد فرزاد کن من عجله دارم وا-

 گفت. یزیتو خودش جم شدو چ شتریحرفم ب نیا با

جلو چشام  وارویدنده بود که همش ه هیکردم اما دلم اونقدر لجباز و  یاز اتاق، داشتم از راهرو عبور م رونیب رفتم

 کرد. یم هیود رو پاش گرکرد راه رفته رو برگشتم سرشو گذاشته ب یم ییتدا

 ! ؟یریآبغوره بگ ینطوریا یپاشو قراره تا ک یه-

 !یتعجب بهم زل زد و گفت: تو نرفت با

 .میپاشو بر-

 منم طبقه باالست. ی. لباساامیب یشکل نیتونم ا یمن که نم میاز جلو مهمونا رد ش دیکجا نبا-

 وسط سالن؟! ینکنه راهشم اون پله ها-

 کرد. نییباال و پا دییو به نشونه تاترشد و سرش ریبه ز سر

 سرو وضع و لباس جر خورده تو اتاق نامزد جونت! نیبا ا یشد یشما موندن یچیه گهی!!! پس بگو د یچ-

 نداره؟! ییراه در رو یدر مخف چیه نجایکردم گفتم: ا یمخمسه فکر م نیداشتم به ا کالفه

 در به سکو داره. هیبغل  نیهم ییرایپذ کنار از راه هست هی-

 معطل نکن. گهیپاشو د خب

 تکون نخورد. وایه

 .وفتیخب راه ب-

 آخه... -
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 کتمو در اوردم به سمتش رفتم.  یبخاطر لباسش، عصب آها

 بپوش.  نویا-

 درو باز کردم. میدیحرکت کردم، به در رس یمعطل یدوشش انداختم و ب رو

 .شدیم یدومتر حدود به ارتفاع کردم ینگاه

 !ن؟ییپا یایب یخوا یم یراه در رو... تو چطور نهیفتم: اگ باحرص

 تنها راهه. نیخب ا-

 به باال کردم. ینگاه نییحرف رفتم پا یب

 .ایب-

 ترسم. یآخه چطور بپرم؟! م... من م-

 تموم شه. یاالنه که مهمون  وایمعطل نکن ه-

 تونم. یمن نم-

 .شهیکن، ارتفاع کمتر م زونیخودتو آو-

 کرد. زونیکرد و خودشو آو ینگاه مردد

 .وفتادیانگار دستش تحمل نگه داشتن وزنشو نداشت، داشت م اما

 ...ایخدا نه

 یبار نیاول نی. امیش یکیتو بغلم که حس کردم االنه که  دمشیکش محکم چنان افتادنش ازترس باز کردم دستامو 

احساس آرامش نداشتم،  نقدریوقت بود که ا یلیخورم که خ یبغل کرده بودم. اما به جرات قسم م واروینبود که ه

تونه انقدر وجودش  یآدم م هیفشردم. چطور  غلمتو ب وارویکه عروسک گم شده اشو بهش برگردوندن ه یمثل بچه ا

 آرامش بده؟! به خودم اومدم؛

 نشد؟! تیزیچ ؟یخوب-
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 گفت. ینم یزیاز خودم جدا کردم، خشکش زده بود و چ وارویه

 درد گرفته؟! تییشده جا تیزیجان باتوام چ وایه-

 به خودش اومد. انگار

 !فتادمیاگه م یشه، وا میزیچ ینه... ممنون که نزاشت-

 .امیم ارمیب نویبمون ماش نجایو گفتم: هم دمیبازم رخ کش تمویدادم اخم وجد یوا م دینبا

... 

 سوار شد. عیسر دیتوقف کردم تا منو د یقبل یجا

 .نییسرتو بدزد، برو پا-

 که زدم از کنارش گذشتم. یدم در بود، با بوق وایه ییدا

 گذشته بود؛ ینگفتم، از دور شدنمون چند لحظه ا یزیچ

 .یراحت تر نییانگار اون پا-

 باز شد. ایکرده، ب ریگ یدونم به چ یگل سرم نم رینخ-

 ییوایه به افتاده بود فکر کردم، به فرزاد یکه تو مهمون یغرق سکوت بود. به همه اتفاقات نیسر جاش ماش نشست

 هیتوبغلم بود داشتم. کاش بغلش نگرفته بودم،  یکه وقت یکه ازش دلم گرفته به بغل کردنش و آرامش چند لحظه ا

به  اویآروم ه هیقرار بودم. باگر یداشته باشمش، ب تونم ینم نکهیبودم خوشحال از بغل کردنش اما ناراحت از ا یحال

 !رمیدونستم کجا دارم م یدم، نمخودم اوم

 شده؟! یزیچ-

 نداد. جواب

دت سقف بلن نیا ریچرا ز ایشدم منم دلم گرفته بود خدا ادهیپ نیگوشه پارک کردم و از ماش هیراحت باشه  گذاشتم

 .ستین یراض شینفر از زندگ هی
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 حالشو نداشتم. نیحالش خوب باشه طاقت ا وایبکنم هر کار که فقط ه یغصه داشت. حاضر بودم هرکار یلیخ دلم

 .دیکش یدرد م ی! از چنجایاز ا یحت دمیشن یاشو م هیگر یصدا

 داد. یبهش نم دنویسوار شدم. هق هقش اجازه نفس کش نیسمت ماش رفتم

به  یکه وقت یداشتن تا من وایو آراد رابطه بهتر با ه نیحرف بزنم. شاه یمیصم وایتونستم با ه یدونم چرا من نم ینم

 .میدیپر یبه هم م یخروس جنگ نیع رسمیم وایه

 نشستن بامزت بشم. نیسمتش؛ من قربون ا دمیچرخ

 در اورده بود زانواشو بغل کرده بود. کفشاشو

 ؟یبهتر-

 نگفت. یزیبه نشونه نه تکون داد و چ سرشو

هول  هیواسه  ینجوریکه ا یخوایواقعا انقدر خاطرشو م ینی! مگه اون پسر زنده نبود؟! ه؟یاشکا واسه خاطر چ نیا-

 !؟یکن یم هیگر کیکوچ

 کرد. تمیاذ یواسه هول نبود اصال دستم درد نکنه اون عوض رینخ-

 اش رونه صورت جذابش شد. هیدوباره گر بعد

 دم؛یخودم نبود غر دست

 غلط کرده.-

 م آره.هنگ کرد، اصال بزار بفهمه من عاشقش چارهیداد زدم ب یجور هی

 !؟یدی! غلط کرده فهم؟یکن ینگاه م یدار هیها چ-

 بهت بهم نگاه کرد؛ با

 اوهوم... اوهوم.-
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 تازه کن، آب غوره گرفتن بسه. ینفس هی نییپا ایحاالم ب-

 

 پارک کردم . نویماش

 ن؛ییپا رفت

 !رون؟یب یبر ریبا اون تور پشه گ یخوا ینکنه م سایوا یه-

 !!!ر؟یتور پشه گ-

 که رو سرته. نیآره هم-

 .امین یخوا یخب م-

 .سایچند لحظه وا رینخ-

داشتم اوردم و بازش کردم رفتم سمتش رو سرش انداختم.  نیتو ماش مویدور گردن یشال مشک نیتو ماش رفتم

 ها! هیچ نای...اهیشکل نیچرا ا نیخدا ا ایکرد.  یم نیف نیداشت ف

 ؟یخودت وایه-

 !میپس ک-

 بوم آب رنگ بود. رنگارو پاشونده بودن روش. هیپخش صورتش شده بود انگار  ششیآرا همه

کتم وسط بازوش  یجوجه بود. سر شونه ها هیخدددا...انگار زد،یم بخند. کتم تو تنش زار یشدم حاال نخند ک منفجر

 .ناشیاااآستیمانتو بود . خدا هیاندازه  شیبود بلند

 !؟یخند یم یبه چ-

 . دمیبهش فهم بااشاره

 .سستیخندم با حرص گفت: آقااا نخخندقبول ن یم یدارم به چ دیکه فهم وایه
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 برداشت صورتشو پاک کرد. نیکه از ماش یبادستمال

 

زدو  یغیجا موند و بعد ج یو چند قدم سادیوا وایه هویبود.  سیخ بایتقر نیو زم میرفت یحرف کنار هم راه م یب

 ام و هم قدمم شد. گهیسمت د دییدو

 حرکتش خنده دار بود. یلیخ

 شد؟ یچ هیچ-

 .اییییینگو ب یچیه-

 کرد. یکه نگاه م یکردم به سمت نگاه

 بر روده خدا ازخنده امشب ییییووووا کرد،یم یرو ادهیبود که داشت اون وسط واسه خودش پ یسوسک درخت هی

 نه به االن!!! یشکر کنم نه به سر شب دیبا نشم

 نننننخننننند !!!-

 که از دوستاته. نی! خاله سوسکه ا؟یترس یم یآخ-

 نترسم. یچیکه از ه لهیمگه من مثل توام آقا کروکد-

 قحط بود؟! وونیح گهیم یبه من چ نینفهم بب دختره

 لم؟یمن کروکد-

 ؟یشک دار-

 .دمیباشه حاال نشونت م-

 .گمیشلوارم در اوردم و سوسکه رو گرفتم و رفتم سمتش. فکر کرد دارم بهش دروغ م بیاز ج یدستمال 
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 به دستم انداخت؛ یاون چشماش نگاه با

 سالم کن. وایآقا سوسکه به ه-

 رهامممم!-

 دنییشروع کرد به دو و

 ننننننه رهاااااااااااام.-

 .دمیبا خنده دنبالش دو منم

 .نیسمت ماش میبر که میرفت یراه م میال حاضر باهام قهر بود. داشتکه در ح ییوایکردن با ه یشوخ یکل بعد

 لبو... لبو.-

 خواد. یم وامیخواست حس کردم ه دلم

 دوتا کاسه لبو گرفتم. واستادمو

 قهر نکن اون اخماتم واکن. ریبگ ایب-

 .یحالمو بدتر کرد نیبا اون دوستت)سوسکه(به قول شاه یحالمو عوض کن یخونه اومد میخورم بر ینم-

 .یکن یشروع م یدار ییبازم تو یدید وایه-

 حقته، من از سوووسک متنفرم.-

 خورم. یباشه حاال داد نزن همه رو خودم م-

 !چمه الزم نکرده خودم مگه رینخ-

 ...دشیاز دستم قاپ بعدم

 کار؛چنگاال از دستم افتاد. نیبا ا که

 ن؟یچنگاالرو بب یبخور یچطور یخوا یحاال م یروان-
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 آخر خودم جورشو بکشم، بده من بخورمش. دیدونستم با یم

 من نتونم؟ یمحاله! چطور تو بتون یبزارم تو بخور ییییییچ-

 .ایدونم از اون ناز دخترونه لوس لوسک یچه م شهیم یدستات رنگ یگیآخه االن م-

 شت.از لبو رو بردا یا کهیت بردو دستشو به لبو کرد یکرد و نگاه یاخم

 کردم. ینه بابا... خوشم اومد با ذوق داشتم نگاهش م هاااا

 یصحنه ها نیتر یکردم. ته دلم واسه داشتنش قنج رفت. دوست داشتن یشروع کردم و همزمان نگاهش م منم

 االن که دور لباش و دور دهنش، دندوناش، نوک دماغش قرمز شده بود. نیخورد مثل هم یرقم م وایعمرم با ه

 ادیم رونیسرما از دهنش ب نیکه تو ا یبخار یحت دنشمیواسم؟! چرا نفس کش یکرد زشیعز انقدر  چرا چرا ایخدا

! مگه کنه؟یانقدر خوشحالم م حرکتاش هیو دوست دارم مال من باشه چرا نگاهش انقدر دوست داشتن زهیواسم عز

 وایمثل ه یچکیخودم حالم خوبه ه یوایچرا واسم حکم نفسو داره؟! من فقط با ه ستیدخترا ن هیمثل بق وامیه

 .ستین

 یسنگ پا ستیاما خب رو که رو ن یشیم عیضا شهیهم ادی! خوشم م؟یگفت لوس یبود م یخوردم حاال ک یدید ایب-

 .نهیقزو

 برداشتم. الیحرفاش به خودم اومدم و دست از فکرو خ با

 ؟؟؟یها خورد- 

 نگاهم کرد؛ یطور مشکوک به

 رهام؟-

 جانم!-

 و اومد سمتم. دیبار بو کش چند

 سوخته. زیچ هی یبو ادیبو م-
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 از لبورو برداشتم. کهیت هی. میدماغ سوخته ام شد گهید بله

 !ست؟یاز لبو ن نیبو کن بب نم،یواستا ب-

 نه بابا از تواه.-

 دهن و دماغش. نیمن لبو رو چسبوندم به فاصله ب ادیبه خودش ب وایه تا

 پخش یزیچ هی هوی. دنیبلند شروع کردم به قاه قاه خند یبامزه بود با صدا یلینبود. خ افهیکه ق افهیخدا ق ای

 بود تو صورتم. دهیبرداشته بود و همونو کش نیخانم لبورو از رو زم وایصورتم شد . بللللله ه

 بود که به من بخنده! واینوبت ه حاال

 !یترسم انگار خوناشام یجون من اون اخمارو واکن دارم ازت م ،ییخدا رهام لبو یوووا-

 بخاطر قسمش خندمو دوباره رها کردم وگرنه واسش داشتم. فقط

 .یحرص بخور دیاالن با یخند یم یاه تو به چ-

 نگاه بنداز. هی! حتما ؟ینگاه به صورتت انداخت-

 به خودش انداخت. ینگاه هیبغل  نهیآکرد و از  یط نویبا ماش شیبهم انداخت و فاصله چند قدم ینگاه

 نیچاپل یشدم چارل ،یکشمممممتتتت روان یرهاممممم م-

 البته از نوع قزمزش.-

 .یلبو شد هیخوشحال نباش توام شب-

 

 |: میحرص دادن هم برداشت یدست از تالش برا باالخره

 .میو خوش باش میبخند مینداشت انگار هر دوتامون دوست داشت دهیفا

 سمت خونه. میرفت
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 همه خواب بودن انگار. یورود انداخت به در دویکل وایه

 .شنیم داریآروم ب یه-

 تو کالت. یه-

 .یمن کاله ندارم روان-

 .یروان یگیرهام بار آخرت باشه به من م-

 .نمیبیم افهیو ق ختیر نیو مارو با ا شنیم داریاالن ب نییپا اریباشه بابا حاال صداتو ب-

 .دینخر یآب معدن هی چارهیبدبخت ب سیخس یاخمو ننیبزار بب-

 .یوجب میهمه من بودم چشم گنده ن نایا-

 .یوجب میبه من نگو ن-

 اتاقا که؛ یراهرو میدیرس 

 .دیکن یدوتا بچه همش باهم لج م نیع دیبابا بس کن یا

 و خودشو چسبوند به بازوم. دیکش یفیخف غیج وایه

 به پشت سرم انداختم آراد بود. ینگاه

 .میوفتیپس ب دیشا یگینم-

 باال. دیبا ما داشت اول ابرواش پر یکه فاصله کم آراد 

 خنده. ریزد ز هوی

 !ه؟یچه سرو شکل نیا ایروان-

 آبروم رفت. یدستشو رو صورتش گذاشتو گفت: رههاااام خفه ش وایه

 سمت اتاقش. دییدو



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
365 

 

 .دیآراد فکر کنم دلو رودش در اومد از بس خند ،ییرفتم سمت دستشو منم

 

 .شششیآخ-

 . به سقف زل زدم.دمیخودمو ولو کردم و طاق باز دراز کش روتخت

اد، بغلم افت یبود. وقت دهیچطور بازومو چسب دیترس یزدم. وقت وایدست ه یبه جا یراستمو اوردم باال بوسه ا یبازو

 یلیخ یبود اون شکل نینگرفتم بخاطر ا میصورتمونو بشور ریبگ یگفت آب معدن ی. وقتدییترس سوسک دو از یوقت

 بود. نیریبامزه و ش

ام  ندهیآ یهمه اتفاقا یکه به تلخ نیریلبخند ش هیخورد. با  یو همه لحظه ها جلو چشمم داشت دوباره رقم م همه

 خودم. یدماغ نخود یچشم گنده  هیمو فرفر هیوجب میرفتم واسه ن یم یقربون صدقه ا میکرد و گاه یم یدهن کج

 عشقم باش... . یمواظبش خنده ها ای... دنیییییییهعععع

 

 

 

  پارهےخـنـد یبــار مـ هــر

 شود بند دلـم یم

 َِ ےها خنده

 تـو

 و  رحم

 سرشان مروت

 دلـــم... چــارهیشـود  ب ینـمـ
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*** 

 

 

 رون؛یکه برم ب داشتمیبرم لمویتموم شدن کالس داشتم وسا بعداز

 . دیدرک کن نویکنم ا یتونم با سارا هم گروه شم خواهش م یاستاد من نم-

 !لش؟یدل-

 جوابش بودم؛ منتظر

دونستن اما خب تو بحث  یکل دانشگاه م نویبود ا یتو فرهنگ خودشم دختر جلف و آزاد یسارا واقعا حت درسته

 درس فوق العاده بود.

 نداشت. یقانع کننده ا لیدل چیه دیوید

 تونه قانعم کنه. یدونستم نم یبا تاسف تکون داد، م سرشو

 بگم! یدونم چ ی: نمتگف

دارم Aبه من بدن، من تو کالسم دونفر نمره  جهینت هیتبادل کنن و  دیمشابه با یقانون کالس منه نمره ها نیا دیوید-

 برو حذف کن. یخوا ینم

 کنم. یحذف م رمیباشه م-

ساده باعث  یگروه بند هیخوبم بود. از خودم بدم اومد که بخاطر  یرک جواب دادنش تعجب کردم. آخه از دانشجوا از

 کار بشم. نیا

 .دیوید سایوا-
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 بود. ریز به بود انگار چون سر ریسمتم برگشت.دلگ به

 بله استاد.-

 کنم. یاگه قانعم کنه قبول م ه؟یچ لشیدل-

 معطل کرد. هیثان چند

 نامزدم دوست نداره من با سارا هم گروه شم.-

 .نمیریش یل کردن، انگار پرت شدم به گذشته... به گذشته فاز و بهم وص میکه گفت انگار دوتا س یجمله ا با 

 .اومدم خودم به که زد یشده بودم با پوزخند رهیخ دیوی... به چهره مغموم درهیخ رهیخ

 کنه بهتره برم حذف کنم. یدونستم قانعتون نم یم-

 برگردوند و راهشو کج کرد رفت. روشو

 .نایال ی)نامزدش( هم گروه شو، سارا با هم گروهنای. تو با الیحذف کن ستیالزم ن دیوید-

 . دنیانگار نمک رو زخمم پاش دیویحالم بد بود باحرف د یلی. خرونیرفتم ب یمعطل یب

 اون دوران... . برگشتم

 )چند سال قبل(

 خوشگله؟ یه-

 ... وجودممممم؟!مممی... نفسمممم... زندگعشقممممم

 ؟یقهر ینی ؟؟؟یدینم جواب

 من که نبود اومد ازم جزوه گرفت، حاالم پسش داد. ریگفت: خو نباش... تقص یحالت ناراحت با

 .دمیکه من ند یبه چشماش نگاه کردم و گفتم: کجا جزوه داد رهیخشم خ با

 .روزیسر کالس د-



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
368 

 

 دونم با هردوتاتون. یمن م نمیدختره رو دور و ورت بب نیا گهیبار د هیاگه  نمیزتریبه خدا به جون عز-

و  دزیناراحت بود حرف نم یکه وقت شیشگیدانشگاه. با حالت هم ینگاهمو ازش گرفتم و رفتم سمت در ورود بعدش

 .ومدیاخماش تو هم بود داشت کنارم م

 خواد خودشو قالب کنه. یست که م تهیجنبه و کار اون عفر یعشق من سروگوشش نم دونستمیکه م من

 رفتم. یکنارش راه م یبود وقت یحس خوب چه

 کنارم بود. فقط و فقط مال من بود. یمهم بود وقت میواسش ناراحت یوقت

 فکرا بودم که دلم واسش قنج رفت دوست داشتم االن بپرم گونشو بوس کنم و بعدم فرررررار. نیهم تو

 مردونش حلقه کردم. یقهرم شدمو دستمو دور بازو الیخیخواستمش پس ب یبود م یجاش نبود؛ هرجور اما

 !؟یال -

 م.هوووو-

 .کتیاون دل کوچ یمن فدا-

 عشقم. فتهیوظ-

 !یدور از جونت هی یخدا نکنه ا هی. میقد یتو، عشقم عشقا یدار ییعجب رو ییییهههههع-

 دم؛یتو هم کش اخمامو

 !م؟یقد یعشقم عشقا یگیکه م یمگه تو چند تا عشق داشت یییییچ-

 ازت معذرت بخوام. دیحماقت زدم که اونم با هیدست به  یبار تو زندگ هیخدا بازم قهر کرد من فقط  یا-

 تو... قبل من... ینی نمیبب یه-

 کردم. میکه تو زندگ یهست یحماقت نیو آخر نیکنم. شما اول ینم یجسارت نجورینه... نه ا-

 قهر کردم و از جلوتر راه رفتم. بازم
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 .یازم معذرت بخوا دیبا یحماقت کرد یپس چرا گفت-

 بابا الهام تو چته امروز؟! یا-

 شو. نیسوار ماش-

 حماقتتو زودتر... نیخوام ا یخوام، م ینم-

 برد باال  صداشو

 .یاریبه زبونشم ب یخوام حت ینم سیه-

 .نیتو ماش برو

 شدم. ریز سربه

 باتو نبودم.-

 .نیپا زدم به ساق پاش و رفتم تو ماش کیت هینوک کفش  با

 .یییی... مگه دستم بهت نرسه آییییییآ-

 

 بودن تو گوش همه اشون اسم آرادو خوندم. مییتنها یپارکو دوست داشتم تک تک درختاش همدم روزا نیا چقدر

لعنت بهشون  ختیدادم.اشکام پشت هم ر رونشیو ب دمیهام کش هیپارکو تو ر یبازم مهمون چشمام شد. هوا اشک

شکامو وقت ا چیبه نداشتن آراد به نداشت دستاش بعد آراد ه نیشدن نفر نینفر نایا زنیبه قطره قطره اشون. بزار بر

 پاک نکردم.

 امون انداخت. غهیسردم منو خاطر بعد از ص یاشکا بازم

 .یکنیم هیگر یچرا دار نمیواستا ب ی... هیه-

 آخه...-
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 طونک؟یش یآخه چ-

 کرد. با انگشت شصتش یبارم بود که آراد لمسم م نیاول دمیکش قینفس عم هیو صورتمو قاب کرد با دستاش  اومد

 اشکامو پاک کرد.

 دلم راحت شد. الیآخه خ-

 تعجب؛ با

 دلت!!! الیها خ-

 آره خب.-

 .دیبار یابر بهار م نیع چشمام

بابام به عشقم برسم. عشقم االن روبروم بود  یایخودم نبود فکرشم واسم محال بود. بتونم با اون همه لج باز دست

 .ستیاگه لمسمم کنه گناه ن گهید نیاش رو سرم بود بب هیاس گهید

روز لحظه  نیاونم واسه ا ختیر یحرفارو واسه آراد گفتم تو همون لحظه همون جا آرادم با اشکام اشک م نیا همه

 کرده بود. یشمار

 چشمام شد. دنیشد آراد مانع بار یچشام اشک یا گهیتنها اون بار بلکه هربار د نه

 مرگ آراد، منم مردم. بعد

 دلمو راحت نکرد. الیخ یچیخوشحالم نکرد ه یچیه گهی... دیداشت نه زندگ یمعن دنینه خند گهید

برن. پدرم که توپوالش غرقه و آرزوش  یبه شدت لذت م شینما نیمسخره است و همه از ا شینما هی یچ همه

که  ی. حال همه خوب بود جز من... مندیعشقش رسهم به  لیشد.دن دهیبراورده شد و پوز تمام رقباش به خاک مال

 کردن بدون عشقم! یمحکومم به زندگ

 .مهیآراد تو زندگ ادیکنه اسم و  یکه آرومم م یزیچ تنها

 کنه مگه خود آراد. ینم یکنارم باهاش برابر یبودن چیکه ه یادی
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 ممکنه. ریاونم محال و غ که

 

 کردم؛ میبه صفحه گوش یزنگ خورد. نگاه میگوش

 ))عمرم((

 شده زدم جواب دادم. ویبه اسم س یپوزخند

 تو دختر؟!  ییالو سالم کجا-

 خونه. امیدارم م-

 من که جان رو فرستادم.-

 دوست داشتم قدم بزنم.-

 .نجانیبابا و مامانت ا ایباشه عشقم زودتر ب-

 باشه.-

 ؟یچرا ذوق نکرد-

 .زمیززنم ع یذوق نکردم االن دارم بال بال م یدیتو از کجا فهم-

... 

 ل؛یقطع کردن تماس دن بعد

 گلومو چنگ زد. یبغض

 بابا؟! ی... چراااا بازم اومدچراااا

 شه. یخوشحال نم گهیباباش د دنیوقت از د چیباشم که ه یتنها دختر دیاز اومدنش خوشحال نبودم. شا آره
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 جدا کردن من یبه بزرگ یداشت عظمت یچه عظمت یکلمه سه حرف نی. آره ادیکش یم دکیکه فقط اسم پدرو  یپدر

 از عشقم. دق مرگ کردن مادرم بخاطر تنها دخترش!

 ازم گرفت. فویبود، اومد ک میسلنا خدمت کار شخص دمیکه د یکس نیخونه؛ اول رفتم

 خانم پدرتون و آقا منتظرتونن. نیخسته نباش-

 .امیلباس عوض کنم م هیباشه برم -

 

 زدمو رفتم داخل. در

 چشمک. هیزد وپشت بندش  یلبخند دنمیبا د لیدن

 به روش زدم سالم کردم. یلبخند

 .نی:سالم گل دختر بابا باالخره قدم رنجه کردپدر

 سالم کردمو رفتم کنارشو نشستم. یباسرد

 ؟یدوست دار دتویخونه جد-

 نداره. یبا قبل یچندان فرق-

 عوض دستت درد نکنه اس!!! نمیا ایمعترض گفت: ب لیدن-

 .یدست شما درد نکنه که واسه خودت خونه ساخت-

 نداره. یسرشما درد نکنه قابل-

 بود. یمن اجبار یالبته خنده  شد،یسه نفرمون م یباعث خنده ها میزدن و گاه یم  باهم حرف لیو دن پدر

بچه  یها هیو شروع کردم به خوندن نظر اطینبود رفتم تو ح لیاومدن بدون دل نیکنم ا یاز رفتن بابا که فکر م بعد

 بوسه رو گونم؛ هیدور گردنم حلقه شد و بعد  یساعت گذشته بود که احساس کردن دست میها، ن
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 خانمم چطوره؟-

 خوبم ممنون.-

 .مشیخوام باهم بگذرون یکنه من امشب پرواز دارم م لیامشب کارو تعط شهیم

 ؟یریکجا م-

 کشه. یکار طول م میلندن چند روز-

 و دنبال خودش برد. دیدستمو کش یمعطل یب وبعد

 استخر. میبر-

 کنده شد! دستمو واااشیااا... -

 .دمیخند یم یمنم گه گاه لیدن یو خنده ها یشوخ با

 بود. دهیتخت خواب یطاق باز رو یاومدم دن رونیب یوقت حموم رفتم من باال میاز خسته شدنمون رفت بعد

 تنم کردم و موامو خشک کردم. لباسمو

 بعدش زنهیچشم بندو م یداره وقت یباز چشم بند زده بود. آخه انگار خود آزار نی. ادمیکنارش دراز کش رفتمو 

 هویآروم چشم بندو برداشتم که  یلیکنه که نور نفوذ نکنه. دست بردم و خ یاز بس محکمش م رهیگ یچشم درد م

 شدم تو بغلش. دهیمحکم کش

 گل ما چطوره؟خانم -

 ؟یداریتو ب-

 بره. یکنم خوابم نم یم یهر کار-

 .آیصبح زود بر دیبخواب با ریبگ-

 تواه دکترجون. شیدردم پ یدوا یمن قربونت بشم خانم-
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 !ایبرو بعدا ب لهیآقا تعط-

 پاره مگه دست خودته؟! شیآت نمیب ایبغلم کردو گفت: ب یسرمو رو بالش گذاشتم با لجباز بعدم

 کرد ... . بغلم محکم

کردم. رفت دوش گرفت و آماده شد و  داریرو ب لیچهار بود. دن یکایبه ساعت کردم نزد ینگاه  ماساژ دادمو چشمم

 گفتم. یمنم نمازمو خونده بودم و داشتم ذکر م

 روبروم واستاد. یو کراوات زرشک دیسف رهنیو پ رهیت یبا کت شلوار زرشک دهیو اتو کش کیش یلیخ که

 !؟یبر یخوا یم-

 .یبدرقه راهم کن رتویخ یو دعا یاوهوم اگه اون ماچ منو بد-

 نگاهم کرد. رهیو خ دیبه چادرم کش یکنارمو و دست نشست

 فرشته؟-

 جانم.-

 .یدوستم دار یدیجانم د یااااا... گفت-

 دادم. یذوقشو م نیبود که جواب ا ینطوریکاش ا یسر ذوق اومد ا شتریبه روش زدم که ب یلبخند

نه ک یدرک م یکردن. حسمو کمتر کس یمحکوم بودم به زندگ ،یحس بودم نه تنها به اون بلکه به همه چ یمن ب اما

 صد بار بدتر از مردن جسمشه. رهیکه دل آدم بم یوقت

 سفر توپ هیبرگردم اگه کارم روب راه شد  دمیقول م ی. ولهیسفر مردونه و کامال کار هیاما خب  یایدوست داشتم ب-

 ببرمت.

 .ادهیوقت ز شااهللیباشه بابا حاال شما برگرد، ا -

 زدو گفت : عاشقتم. میشونیبه پ یبوسه ا بعد

 پتو. ریز دمیو بدرقه کردم و خز لیدن
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ازه با که ت یبه وقت گردهیبرم دمشیکه د یبار نیداشت. اول میخوب یلیخ یپسر فوق العاده جذاب بود وضع مال لیدن

 دل نه صد دل تو اون سفر دوماهش عاشق من شده بود. هیاومده بود و  رانیا به آراد نامزد کرده بودم

 بود. یرانیمسلط به زبان و فرهنگ ا نیبود و بخاطر هم یرانیپدرش ا ی(مشرقلی)دن الیدان

 همه دوست و آشنا شد. یمناقصه تمام دارو ندارش رو از دست داد و انگشت نما هیمن بعد  پدر

 رانیرو از ا یامر خوشحال بود که پسرش دختر نیاز ا میادیکه از عشق پسرش خبر دار شده بود و تا حد ز لیدن پدر

 لیبده و در قبال اون پدرم دست راست پدر دن لیدخترشو به دن دونهیپدرم گذاشت که  یشرط برا هیانتخاب کرده 

 بشه.

روز منو به اتاقش خوند. بعد  هیبه آراد بودم که پدرم  نداشتم و اون زمان تو اوج عالقه ام یبه دن یعالقه ا چیه من

 .دمیرو به چشم ند یوقت رنگ خوش چیه گهیاون روز من د

 گهید روبرو شد و بعد صاف تو چشمام نگاه کردو گفت که دمیازدواج کنم که با مخالفت شد لیبا دن دیکه با گفت

 کنه. یم ستیسربه ن مویاز دست دادن نداره و اگه من تن ندم آرادمو عشقمو زندگ یبرا یچیه

 نیع دیفهم یبه آراد نگفتم اما وقت یچی. راه نفسم تنگ شد اولش باور نکرد و هستادیجمله قلبم ا نیا دنیشن با

 نبوده؛  الممیخ

اهش من داشتم نگ ارهیب نیاز تو ماش شویشرستورانشون من رفتم نشستم و آراد هم رفت گو میروز که با آراد رفت هی

 رفتم. یو مدل راه رفتن عشقم م افهیو ق پیکردم و تو دلم قربون صدقه ت یم

 کرد. ینبود واسه من شکلک در م ابونیاصال حواسش به خ ومدیهمونطور که داشت سمتم م آراد

 .دمینفهم یچیه گهیم دزد غیبرابر با نور به سمتش رفت، من چنان ج یرنگ با سرعت یمشک نیماش هی

 زدن. غیبه اطراف کردم بازم شروع کردم به ج یصورتم به خودم اومدمو نگاه یآب تو دنیپاش با

 قاب کرد؛ صورتمو یدست

 منم آراد فدات بشم آروم باش. نیقربونت برم بب یال-

 داده بودن. هیبهم هد ارویخواب بود انگار که دن یآراد انگار که همه چ دنید با
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 بهم فرصت داده بود آرادم زنده بمونه. گهیبار د هیکه  یپدر

 کردن. هیدور گردن آراد حلقه کردم و شروع کردم به زار زار گر دستمو

 !یبگو که تو هنوز زنده ا ستیخواب ن نیبگو بگو که ا رم،یم یبشه من م تیزیاگه چ ،یریبم دیتو نبا-

بود که من اعتراف کردم  یبار نیبود اون روز چقدر آراد خوشحال بود که من انقدر دوستش دارم اون دوم یروز چه

که بند بند وجودم عاشقانه عاشقش بود. خالصه بعد از اون مجبور شدم به خواسته بابام تن بدم و  یعشقمو به آراد

کنه.  یکارو م نیدونستم پدرم ا ی. چون مبکنم دلماه وقت خواستم که واسه حفظ جون آرادم شده ازش  هیازش 

 عشق. نیدادم به ا یم انیپا دیبا

 یکه آراد چکار م رهینم ادمیوقت  چیه رمیبم ی. الهدهیم انیو پا رهیکردم عشقم م الیگندم خ ی! بارفتاراانیپا هه

 ! ختیر یاشک م یچطور شد،یوقت خسته نم چیکرد! ه

شدم با  نینفر یچشما سیخ سیصورتمو گرفت خ یکرد! اشک پهنا یجلوم غرورشو له م یمغرور من چطور آراد

 داشتن. تیآراد حساس ادیاسم و 

 بار بلند بگم: آاااااراد. هیتنگ شده  دلم

 بگه: جوووونم. اونم

 .ینره اول تو منو خواست ادتی-

 .میبدهکار شد میزیحاال چ گهیبله د-

 من داد زدم. بازم

 آراااااد.-

 جان-

 باشه من تکم تک، خوشبحالت. ادتی-

 !؟ییتو لشیپس دل نطوریحال خوشم هستم. که ا انی: بله، بله در جرگفتیم تیبا جد اونم
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 .ومدیوار م وونهیهق هقم باال نره اشکام د یپتورو تو دهنم کردم که صدا نینبود واسه هم یدن

 من بهت بد کردم. دی... بخشششششآرادم

 ن حال خرابم.با او سیپار میماه اومد هی بعد

 .میماهم حضور داشت لیتولد دن روز

 لحظه رو داشتم؛ نیا یرو نامزد اعالم کرد، چقدر آرزو یمنو دن لیاون تولد پدر دن تو

 کجا! لیکنار آرادم... آراد کجا و دن اما

 در اوردم و خاستم فرار کنم و برگردم، یباز وونهیهم د یبار چند

 زاشت جم بخورم. یگذاشته بود و نم گاردیواسم باد نمینازن یبابا اما 

 آرادم. شیخواستم برم پ یکه گرفته بودم م ینترنتیا طیبل با نکهیا تا

 بازم به دام افتادم و بابا مانع شد. که

 هیعکس که شب یداغون شده تو نیماش دنیرو دستم داد که گفت بازش کنم بعد از د یبابام پاکت یحدود دو ماه بعد

زدمو  یم غیکه اسم آرادم روش حک شده بود اول شوکه شدم، بعد باحالت جنون ج ینگ قبربه مال آراد بود و س

 ارویتو دلم بودو گفتم. دن یهرچ میبه زندگ امکردم، به خودم به باب یجلو دستم بود پرت م یکردم هرچ یم هیگر

 روسر خودم و پدرم خراب کردم.

 نبود. نمیآراد نازن یپدرم قاتل رو در رو دیکرد. آره شا دییگفت که کار اون نبوده. مادرمم حرفش رو تا یم پدرم

 بود. میاون بود من بودم سرنوشت لعنت یمقصر اصل اما

 .رانیدانشگاهم رفتم ا ینداشتم و پدرم گفته بود بخاطر کارها لیدن دنیبه د یلیحالم بد بود و م یماه کی

 آرام شده بودم مثل مرده متحرک. گهینکرد. د یکه پدرم سر من باز ییها لمیف چه

 .یمتیق چیبزارم به ه رانیدوست نداشتم پامو ا یحت 

 خواستم با خاطرات روبرو شم. ینم



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
378 

 

 گرفتم. یپول پرستم م یانتقام آرادو از بابا دیبا

 و درشتشو. زیگفتم ر یاتفاقا رو واسه دن تمام

 باطل! الیخ ی.اما زه رهیو م زارهیم لیکردم دن فکر

. ازم خواست بهش فرصت کنهیاون منو درک م نکهیحرفام ، از عشق وافر خودش به من گفت و ا دنیبعد شن لیدن

 خواست منو از دست بده. یبدم. اون نم

 ره؛ینم ادمیوقت از  چیجمله اش ه هی

 ؟! یفراموش کن عشقتو یتو تونست-

 گفتم: نه! منم

 گه؛یسوال د هیشم؟! حاال  التیخیمن تورو فراموش کنم و ب ی: چطور انتظار دارگفت

 بره؟! یزاشت یم شیداشته باش یتونست یعشقت تو چنگت بود و م اگه

 جواب دادم: نه! صادقانه

 !؟یانتظارو از من دار نیپس چطور ا-

 .شه  روح یمن ب یتوام با سرد یزندگ دیخسته ام شا یلیمن خ یاگه من نتونم چ-

 رو بسپار به من. یام بسه همه چبر یباش میتو کارت با من نباشه فقط تو زندگ-

امونم  یب یها هیاز گر یخبر گهیبعد چند ماه د گرفتیبه من سخت نم ادیو ز کردیرفتار م یخوب و منطق یلیخ لیدن

 .شدمیرو برو م تیواقع نیبا ا دینداشتم و با یواقعا اشک گهید یعنینبود. 

 یبهش ندارم و به قول خودش هرکار یعالقه ا چیمن ه دونستی. ملیدن دیبرام تدارک د ییایمفصل و رو هیعروس

از  خوردهیتونستم  یدید گهیم یوقتا که باهاش خوبم با خوشحال یشه. گاه شتریکه من عالقه ام به اون ب کنهیم

 .زمیعشقمو به قلبت بر
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ام به جا  یافتنیدست ن یها یایتمام رو یبه بزرگ یخال یجا هیکه فقط از خودش  یتنگ بودم دلتنگ کس دل

 گذاشته بود.

 .گرفتمیآراد جشن م ادمیبا  دینبود که بهش جواب پس بدم امشب با یکس گهید امشب

 .نداختیآراد م ادیبود که منو  یساز تاریبرداشتم. گ تارمویرفتم گ پاشدم،

اما خب  بودم رتایمنم عاشق گ زدیم تاریگ یپسر میرفتیروز که تو پارک با هم راه م هیبه  گردهیبرم تاریگ نیا قصه

 بلد نبودم والبته وقتشم نداشتم.

قشنگ  یلیرفته بود کالس و روز تولدم خودش واسم هم خوند هم خ یمن دوست دارم پنهون دیکه د یچند بار آراد

 .زدیم تاریو ماهرانه گ

 آراد و دمیدیرو م یتاریگ ی. بعد از اون اتفاق هروقت حتزدیم تاریواسم گ شهیکرد. بعد از اون هم وونمیکارش د نیا

 یلیو خ رمیکه کالس م شهیم یمنم چند ماه نی. بخاطر هموفتادیم ادمیکه فقط مخاطبشون من بودم  ییآهنگها

 .کنمیآروم م تارمیبا گ دموخو کنهیآرومم نم یچیو ه شمیم وونهید یگرفتم. وقت ادیخوب 

 به ساعت کردم؛ ینگاه

 زود بود واسه رفتن به سرکار. هنوز

 آروم رو هم گذاشتمشون. زدنیچشمام از شدت اشک سوز م دمیدراز کش رفتمو

 

 

*** 

 

 

 -وایه
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 .مارستانیب میرفتیم دیبود به گفته رهام با ینشسته بودم و منتظر پسرا بودم. امروز کارمون عمل نمیماش تو

فکر  یزدنات تو حلقم ک پیت نیا یعنیو در آخرم رهام  یرسم یها پیو آراد خان ت نیشازده پسرا اومدن؛ شاه بله

 آخه. یتو دکتر کنهیم

 .دیتک پوش سف هیو   یشکیم نیشلوار ج هی و  کت چرم اسپرت هی

 یلی. خشمایم رهیبهش خ یلیخ دای. خجالت داره جدمینگاهمو حس کرد. نگاهم کرد که نگاهمو دزد هینیسنگ انگار

 هرلحظه امکان داره آب شم. کنمیوقتا نگاهش انقدر نافذه که فکر م یکالمش، گاه کهیخاصه حرف زدنش، ت

 هی کنمیوقتا فکر م ی. بعضستین یک چیکه تو نگاه ه یخاص زیچ هیتو نگاهش تو حرفاش تو حرکتاش  یزیچ هی انگار

 نامرد، خودخواه و البته حرص درارررررر. شهیمعکوسش م ییهویهمدممه اما  کنمیوقتا فکر م یبعض قه،یرف

 نشست؛  سوار شدن رهام جلو اومدن

 .رهید یلیکه خ میبر -

 کجا برم؟-

 ... .ابونی... خمارستانیب-

 سوال یبا حسام حرف زده بودم اما بازم دلتنگ داداشم بودم. کل یکه کل نیبا ا شبیکردم. د یط رویحرف مس یب

 بازم قصد داره... دونستیبود فرزاد اومده. اگه م دهیکرد فهم چمیپ

با آبرومون  گفتیحالش از من بدتر بود. م شیکه دلش خنک شه. داداشم دفعه پ کشتیم دفعه منو فرزاد رو نیا

 که فرزاد گذاشتو رفت! میوسط کشک نیما ا یعنیشده  یباز

 کردن؛یخودم غرق بودم و بچه ها داشتن جرو بحث م یتو فکرا نطوریهم

 !نیانقدر نق زدن نداره شاه گهیکالبد کردن که د-

 .یتو مارو سر کار گذاشت برهیوقت م ینداره اما تا شب کل ریخن-

 .میکن یبابا همه شو که کالبد نم یا-
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 ؟؟؟یپس چ-

 .میالزم دار یلیکه خ ییامروز قسمت ها فقط

 برم کالبد مغز. من

 .شهیبود برم تو ش کیزدم رو ترمز که خودمم نزد چنان

 !شهیش تو نره کرد کنترل رو خودش یبه سخت رهام

 عقل ؟! یدختره ب هیچه کار نی: ا رهام

 .یبود ناکامم کن کینزد وای: هنیشاه

 !؟ییهویجان چت شد  وای: هآراد

 !!!کشتیهمه رو م یدست یجان؟ داشت دست وایه یچ یعنی-

 ؟یببر یخوایمنو کجا م امیمن نم-

 !؟یترسیمگه دست خودته نکنه م-

 روشو کم کنم؛ دیبا  خب یول دمیترسیم واقعا

 .اااااااااادیاز بوش بدم م ترسمینه نم -

چهل  کار هی یعنی ،یکارارو خودت انجام بد هیبق دیخوب با یول این گمیباشه م ؟؟؟یکنیم دادیچرا انقدر دادو ب وایه-

 است. گهید زیچ هیاون  یترسیحاال اگه م گهیو چهار ساعت انجام بده. د ستیهشت ساعته رو تو ب

 .هیعاد میلی:خب بترسه خآراد

 چکاره ام؟! نجایپس من ا یدهنتو ببند شهیآراد م-

 صددرصد پسر بابات. یول میدون ی:نمنیشاه

... 
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 که شده همراهشون رفتم. میازسر لج باز باالخره

 کردم که فکر نشیبه رهام گفتم و نفر راهیو چقدر استرس داشتم. اونقدر بدو ب دمیچقدر تو دلم ترس دونهیم خدا

 نکنم به فردا صبح برسه.

 

 .دمیرو بهم دادو رو لباسم پوش یمخصوص یها لباس

 .میریمیروز م هیاصال ترس نداره. همه مون  نیدر گوشم گفت: بب آراد

 .یجون بترس یجسم ب هیاز  ستین عاقالنه

 پسر. نیبهش انداختم که چشماشو روهم فشرد چقدر مهربون و باشعور بود ا ینگاه

 دست آراد و گرفت. نیکه شاه میاتاق شد ردوا

 .رهیگیم لمیکه ف وامیه فه،یرو حر یتنه خودش همه چ هیرهام که -

 م.دعوت یمن مهمون وفتهیکه کارمون زودتر راه ب میکالبد کن گهیجسد د هیرو  گهید یقسمت ها میمنو تو بر ایب

 گذاشت اونم قبول کرد. ونیدرم رفتیموضوع رو با رهام که جلوتر از همه راه م انگار

 .نیریبگ یهمراهمونه شما با گوش نیدورب هیباشه اما ما که فقط -

 .میرفتیم نجایبهتر بود زودتر از ا ینطوریکردن ا میکارهاشونو تقس همونجا

 نجایا یآروم بود انگار زندگ یلیخ نجایپشت سر رهام بودم ا قایکه پر بود از در دق میشد ییرهام وارد راهرو منو

 توقف شده بود.م

 زد. یپوزخند دنمیبه پشت سر کرد و با د ینگاه رهام

از دست  زامونویماها که عز مینداشته باشه. ما که زخم خورده ا یواهمه ا چیمرده ه هی دنیواسه تو د کردمیفکر م-

 !میداد

 االنم نداره.-
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 کامال معلومه.-

 .کنمیکه اشاره م یجاها به من و یریگیفقط م نویدورب نیا ریبگ

 بزنم. ماکستم

 که فکر کنم مسئول اونجا بود حرف زد. یاز کارکنا یکیو رهام با  میشد یاتاق وارد

 .دمیلرزیداشتم م ینطوریمن هم و 

 اورد. رونیاز تخت هارو ب یکی یلیبودو باز کرد و حالت ر واریکه رو د یبزرگ یها چهیاز در یکیآقا هم  اون

 قسمت که مخصوص کارشون بود گذاشت. هیتختو جدا کردن و رو  گهینفر د هیکمک  با 

 .دیکش نییرو از باال تا پا پیز  به اونا دوخته بودم رمویخ نگاه

 .نیبب نجارویا وایه-

 به رهام انداختم. نگاهو

 یاشتوام ب دیبا میداشته باش یعمل یاونجا اجرا دیبا قاتمونویتحق میبد لیکه تحو یآروم باش من هستم، واسه روز-

 .یومدیم دیبا یحالو داشته باش نیدوست ندارم اونجا ا

 کردم. نییسرمو باال و پا فقط

 منم کنارتم ترس نداره. ایحاال ب-

 که جرات نگاه کردن بهشو نداشتم. یمن موندم و رهام با جسد رونیرفت ب مسئولش

زدو شروع کرد به صحبت کردن به زبان  نیرو به راه کردم و باال گرفتمش سمت رهام که لبخند به دورب نیدورب

 ... .یسیانگل

 .کردیو مسلط صحبت م وایش یلیخ
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 شدینم باز بودم،دهنم شده خشک حالت همون تو  شد به سمت جنازه دهیکش چشمم

 کرد. دیاتاق هم حال بدمو تشد یبگم، دندونام رو هم قفل شده بود، سرد یزیچ

و تا ر یدیکبود بود.پارچه سف رچشماشیجوون بود. پوستش کدر شده بود ز یجون روبروم متعلق به پسر یب جسم

 نوشته شده بود مه تا. نیقلب بود که وسط قلب به الت هیچپش  یرو بازو نییشده بود. پا دهیآرنجش کش یرو

 چوب.  هی نیکنترل پلک زدنم رو هم نداشتم. خشک شده بودم ع یچم شده بود که حت دونمینم

. قابل تصور نبود حالم، شدیو من هر لحظه حالم از قبل بدتر م کردیکارشو م دادیم حیم داشت توضپشت سر ه  رهام

 شدن؟! یاون قبر چ ریپدر و مادر من االن ز یعنی

 داشتم. دیترس... استرس... حالت تهوع شد حس

 .کردیم کیمن تفک یجلو رو  داشت مغز رهام

 .دیرسیبه گوشم نم قیسوووووت عم هیجز  ییصدا چینفسم بسته بود ه راه

 

 -یراو

. چشماش پر از اشک شده دیرو د وایشد سر برگردون و چهره وحشت زده ه وایو سکوت ه یحرکتیمتوجه ب رهام

 بود.انگار که راه نفسش گرفته بود.

 .دیلرزیم یبیعج طرز به بدنش و  قرمز شده صورتش

از دستش  رو نیرفت. دورب واینداشت به سمت ه یر واسش معنو آروم و قرا ختیدلش فرو ر وایه دنیکه با د رهام

 پرت کرد. یگرفت و به گوشه ا

 ... چته؟!وووای... هوایه-

 حرف بزن. تونستی. نمزدنیم یانگار مهر خورده بودن و به کبود وایه یلبها

 اورد. رونیدستکشارو از دستش ب رهام
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 صدا زد. وارویه همزمان

 .کردیم یقرار یاش ب نهیاش تو س وونهیرو با دستش قاب کرد، نگران بود قلب د وایصورت ه و

ن روتکو وایه یبا لجباز دهیداره از دست م وارویه نکهیا الی. رهام با خدیلرزیم د،یکش یزده بود نفس نم خی وایه نه

 داد؛

 نفس بکش با توام! یلعنت-

تحمل وزنشو نداشت،  وایه یحدش بود.پاها یو وحشت ب نشون از ترس وایقفل شده ه یبود دندون ها دهیفا یب 

 داد. هیخودش تک واروبهینشست و ه نیکه رهام مانعش شد و روزم وفتهیب نیخواست رو زم

 خوب بود. شیتاچند لحظه پ وایبود واسه رهام ه ناباورانه

 ندارم. نوینه طاقت ا یکی نینه نه ا ایخدا-

 رهام رو کالفه کرده بود. وایه لرزش

 .وایزد ه یلیاش شروع کرد به س گهیتو بغلش و با دست د دیدست کش هیبا  وارویه

 ...؟!ییی... نفس بکش... خانمواییییه-

 .دیهوارو بلع یبا حالت وحشتناک وایه

 داد. رونیب ینفسش رو از سر آسودگ رهام

 .لرزدیهنوز داشت م وایه اما

 تو آغوشش حل کرد. وارویه رهام

 بود. یمعن یانداخت که انگار مکان وزمان واسش ب شیرهام آت یپروا یچنان به آغوش ب وایزده ه خی جسم

 تورو خدا نکن. وایاروم باش، ه-

 .ترسمیببر...م نجایس... سرررردمه... م... ممم... منو...از...اا...از ا-
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 بدون در زدن باز شد و آراد بود. دراتاق

 ده بود.ش رهیبا چهره متعجب به صحنه روبروش خ آراد

 !؟یزنیشده چرا داد م یچ-

 حالش بده! وایه-

 با من. نجایا رون،یببرش ب یهست یمعطل چ-

 رو برداشت و به سمت در رفت. وایه یمعطل چیه یب رهام

 

 -رهام

 اش چشم دوختم. دهیپر رنگ چهره به  گرفتم فشیاز سرمه وصل شده به دست ظر نگاهو

 داشته. یدیافت شد فشارش

 شوکه شده بود. و

 .شدیشکر سرمو روتخت گذاشتم صداش تو گوشم مرتب تکرار م خدارو

 .ترسمیببر...م نجایس... سرررردمه... م... ممم...منو...از...اا...از ا-

 .دیلرزیچقدر وحشتناک م تنش

 وایه یلحظه فدا نیزودتر منو ببر خسته شدم. تمام نفس هامو هم کنمیتحمل ندارم خواهش م گهیمن د ایخدا

 .نمشیبب یشکل نیا خوامینم گهی. اما... دکنمیم

 .کردمیجلو چشمم بود و خودمو سرزنش م وایه افهیق هرلحظه

 شونه هام قرار گرفت. یرو یدست



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
387 

 

 باال کردم؛ سرو

 سر کارش باشه! دی! باکرد؟یچکار م نجایبود، ا آراد

 تو جلد رهام اخمو و خودخواه. رفتم

 ده؟یا رنگت پرچر سیانگار توام حالت خوب ن- 

 ؟یکنیچکار م نجایتو ا-

 یعسل داره پر کار یبه خاطر مهمون نی. شاهشهیسر بزنم و بگم تا ساعت سه کارمون تموم م هیاومدم بهتون -

 .یکنیم

 خراب شه. دیکار نبا دیعجله نکن ادیز گردمیخب من خودم شب بر م-

 چند لحظه پاشو...-

 و دنباش رفتم. پاشدم

 !؟یدید نهیخودتو تو آ اریهنوز تنته درش ب هیچ نیآب به صورتت بزن ا هی-

 ییسرو وضعم نبود. رفتم سمت روشو نیتنم بود. اصال حواسم به ا یبه خودم کردم که هنوز رو پوش سبز رنگ ینگاه

 کردم. نهیبه آ ینگاه دمیبود و آبو باز کردم به صورتم پاش وایکه تو اتاق ه

اوردم هنوز دور گردنم بود. چشمام از شدت سر درد به  نییپا مینینه ماکس که از رو ب ید. وابو ختهیبهم ر موهامو

 .زدیم یقرمز

 در اوردم که آراد به سمتم اومد. روپوشم 

 .دمیدستش نگاه کرد که کتمو دستش داشت؛کتو پوش به

 ننشستم و رفتم کنار پنجره. وایکنار ه یروصندل گهیآراد شک نکنه د نکهیا واسه 

 رفت؟ شیکارا چطور پ-

 .میرسیتو که نم یخوبه اما خب به پا-



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
388 

 

 آراد زدم. یها دیو تمج فیبه تعر یپوزخند

 !قیرف گمیم-

 ذوق تو دلمه. یکل قیییجونم رف یبگ دیر،بایحالمو نگ گهیاااا... رهام د-

 چشه؟! نیبه چهره شاد آراد انداختم،ا یتعجب نگاه با

 ؟یخوب-

 .یلیآره خ-

 اون وقت چرا؟؟؟-

 رو کشف کردم... یزیچ هی-

 افتاد،آره به هوش اومد رفتم سمتش؛ وایه یبه تکون خوردنا نگاهم

 

 کنم؟یچکار م نجای:من اوایه

 بود. کیضعف کوچ هینبود  یزیچ-

 !م؟یمگه کار نداشت میبر دیبا-

 چه به کالبد. مونم،دخترویاز اومدنت پش ی.امروز اندازه کافیاستراحت کن دیشما با رینخ-

 نیحالش بد بشه ا گهیبار د هیدونست اگه  ینم وایعالم بشه ه یحرف دلم نبود فقط دوست نداشتم دلم رسوا نیا

 . رمیمیمنم که م

 و چهره برافروخته؛ تیبا عصبان و

 مگه ما دخترا چموووونه؟!-

  Nبه توان  ن،البتهینموره... دلو جرات ندار هی یچیاووووم ه-
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 ؟؟؟ییییییچ-

 .دیبچه ها تورو خدا تمومش کن ییییییوا-آراد

 .رونمیو با همون اخم گفتم: من ب یمعطل یب نیخندم گرفته بود واسه هم وایشده ه یچهره حرص از

 گرفتم. شیدر پ رونویراه ب و

 نیاز ترس نبود. ا یبار انگار خبر نیخونه بشه نشد و باز برگشت با ما،اما ا یخانم راه وایه میکه کرد یکار هر

 بودم. دهیو ند یآدم لجباز نیخاصه به جون خودم تو عمرم همچ اشیلجباز

 دونم چشده بود. ینم زدیآرادم امروز مشنگ م نیا

 بود. غلط کرده نگاهش کنه! وایه ایبا لبخند نگاهش به من  همش

 چون دوتا عمل داشتم. میموند هیخونه شد بق یراه وایکار ه انیبعد از پا عصر

 کرد. از ما جدا شد و به اتاقش رفت. یخسته بود واقعا امروز پر کار یلیخ چارهیب نیشاه

 .میپزشکان منتظر غذا بود ژهیموندم و آراد که تو سلف و من

 ق؟یرف گمیم-

 .قیبود گفتم: جونِ رف یطور که سرم تو گوش همون

 گفتم ولکن نبود. ینم اگه

 کرده. ریگ ششیکنم پ یاحساس م-

 باال گرفتمو باتعجب بهش نگاه کردم. سرمو

 ؟یگیم یدار ویکرده؟؟؟ ک ریگ یچ-

اورژانس با  شیبرد امروز  که ییواسه... اون بنده خدا گم،یم رو کنه سمت چپ یاون بنده خدا که داره تاپ تاپ م-

 اون سرو وضعت.
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 اشم.اگه مواظب نب شهیآراد رو م شیدونستم باالخره دستم پ یخدا دلم آشوب شد. م یوا

 کردم. یخودمو گم م دی. نبارهیگ وایه شیکه گفت دلم پ دمیمنظورشو فهم کامل

 ابرومو باال دادم؛ یتا هیاخم بهش زل زدمو  با

 گذاشته. ریرو مخت تاث یخسته ا یلیکن. انگار خ رونیمزخرفو از سرت ب یفکرا نیا-

 گفت: بابا رهـــــــــــام دست بردار. یحالت خاص هیکشدار و  یادا هی با

 داش من. مینگاه عاشقانه و عاشق یمن ختم هرچ ؟یکن اهیمنو س یخوا یم

 هست. تیزیچ هیشک ندارم  گهید-

 که حال دلت بده. ییتو نیا رینخ-

 بودم. یآراد حرص شیرو شدن دستم پ از

 ذهنت برسه؟به  یفکر احمقانه ا نطوریباعث شده ا یزدمو گفتم: هه چ یپوزخند

 به چشمام دوخت. نگاهشو

 بگم؟! یخوا یواقعا م-

 آره بگو واسم جالبه؟!-

 !؟یداشت یبرگشت چه برخورد یاومد؟ وقت رید وایاونشب ه ادتهی-

 !یول کن نبود یرو آروم نکرد وایتا ه شبش

 حرف بزنم، گفت: نه اجازه بده. خواستم

 بود؟! یمراسم، انتخاب کردن لباسات... اون همه وسواس واسه چ میبر میخواست یوقت

 !ووووایه ؟؟؟یرو ک یهمش زوم بود ادته؟یرفتارت با فرزادو  ؟یتو مراسم انقدر حرص خورد چرا

 رهااام! اد؟یبدش م وایگرم من با ه یکه از رفتارا هیک
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 برد اورژانس؟! وارویبود که با او سرو وضع ه یک امروز

 دوتا تخت کنار در اورژانس بود. ش؟یدر اورژانس رو تخت نزاشت چرا دم اصال

 چون حالش بد بود.-

 بردش. یکنار در م یبود با تخت ها گهید یهرک رینخ-

 .یکنیهمش سوء تفاهم بود،اشتباه م نایا- 

 به روم زد. یپوزخند

 ؛یتر از غرور و سنگ تر از سنگم باش مغرور ،یباش یهرک یبدون نویکه سوء تفاهمه اما بهتره ا کنمیباشه من فکر م-

که گرم نگهت داره و ازش  یمواظبش باش شهیهم دیبا شهیچون عشق مثل آت میریببگ دهیعشقتو ناد یتون ینم

 خاکستر. ریز شیوگرنه بترس از آت یمراقبت کن

 از اون ذوق اول تو چشماش نبود. یخبر گهیآراد بود که د یهنوز تو چشما نگاهم

 دونست. ینم هیمن دردم چ دونست ینم اون

 .میاوردن و مشغول غذا خوردن شد غذارو

 فکر لو رفتن عشقم بودم اشتهام به کل کور شده بود. تو

 رهام؟-

 هووم.-

 رو نداره. وایه اقتیمعطل نکن، فرزاد ل یاگه دوستش دار-

اول گردن فرزادو خورد  یعنیکردم.  یکارو م نیداشتم حتما ا طشویپس زدم حق با آراد بود. اگه من شرا غذارو

 کردم. یمال خودم م وارویو بعد،ه ؛کردمیم

 منتظرتونم. اطیبرم اماده شم،تو ح -

 باشه.-



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
392 

 

 .انیبزنم تا بچه ها م یقدم هیکه  رونیلباسام رفتم ب ضیو بعد از تعو پاشدم

 داشته باشم. وارویتونستم ه یمنم م کاش

 شدن نبود. وهیب وای. حق هشدیقط باعث عذابش مف وایه ینتونم اما خوب وجود من تو زندگ نکهیا نه

 .میستیوقت واسه هم ن چیواسه من ممنوعه ست. ما ه وایبزار به خودم بفهمونم ه آره

 دوی. شماره حمرفتیلو م یوضع جلو بچه ها همه چ نیرفت، حالم انگار خوب نبود، با ا جیبه شدت گ سرم

 دنبال داروهام. اهیرفتم بازار س یم دیگرفتم.اومد دنبال. با

 لحظه حالم بد شد؛ هیکه  میرفت یم میداشت

 .گمینگهدار... نگهدار م-

 -یراو

 بهش دست داد، کنار جدول نشست. دیکه سراغش اومد حالت تهوع شد یشدو از سردرد ناگهان ادهیپ

 شد. ادهیپ نیبا عجله دستمال رو برداشتو از ماش دیحم

 به رهام گرفت. رو

 برو من خودم کار دارم. ریگب یتاکس هیتو  دیحم-

 ؟یبر هیوضع ضرور نیکه با ا هیکارت چ-

 برو. یعنیبرو  گمیم-

 ...یگفت: حاال نم یبا نگران دیحم

 حرفو تکرار کنم؟! هی دیچند بار با-

 جاده. گهیانداخت و رفت سمت د نییحرف سرشو پا یب دیحم و

 .نیاشو داد به چرخ ماش هیواز زمان همون جا تک نیخسته بود از زم رهام
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بغض  یخوا یاز دست رفتش خاطرشو آزرده کرد دندوناشو رو هم فشار داد م یزایآن همه خواسته هاش همه عز هی

 .ستمیمن بازنده ن ،یباخت یعنی یکن

 !ارم؟یپس چرا دارم کم م یباهام یگیخددددددا مگه نم شمیم میتسل یکرد فکر

 استپ کرد و دکمه کال زد. نایدراورد و رو شماره ت ودرنگشیسف یسکوت گوش یاز لحظه ا بعد 

 مثبتش جواب داد؛ شهیهم یبا انرژ نایت

 الو سالم داداشم.-

 ؟ییسالم کجا-

 باز چته ابرو گره خورده؟! یهو-

 ؟یشگیهم یجا میبر یوقت دار-

 جرات داره بگه نه آرررره. یک-

 دنبالت؟ امیب ییکجا -

 .یشگیهم یهمون جا-

 !اریتمام ع وونهید هیکردن.  یبود؛مهربون نیا نایکار ت شهیرو لب رهام اومد هم یلبخند

 خدافظ. امیبودن،االن م یشگیهم یسوم تو به فکر جا کیدارا  هیکاش همه ما-

 !نم؟یپسر خوشگله واستا بب یهو-

 هووووم.-

 نره. ادتی یشگیهم یزایهمون چ-

 رو قطع کرد. یگوش یخدافظ یب
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 -رهام

 گرفته بودم. یره انرژدوبا انگار

 داشتم. یواسه رفتن کنار اون بچه ها انرژ شهیهم

ت گرفتم، حرک نیعروسک و ماش یکل یفروشگاه اسباب باز نیاز اول ومدیم ریگ یکه به سخت ییداروها دیاز خر بعد

 کردم.

بود که حالم واسش مهم بود واقعا  یخواهرم که بعد از مرگ خانوادم تنها کس تایب یمیدختر عموم و دوست صم نایت

دل  هیبودنم خبر داشت اما دلش  ضیکه از مر یگذاشت. تنها کس شیاز مهربون یسرپوش تارویمن نبود ب یبرا نایت

 و عاشق کارش. دکاناز صبر بود. متخصص کو یکوه زیبود. در برابر همه چ یآسمون

 . مارستانیب دمیرس یدونم ک یبودم که نم نایاز ت حیغرق توض اونقدر

 من. یماریتلخ تر از ب یلینه؟! خ یچه اسم تلخ یبود. کودکان سرطان نایکه ت یسمت بخش رفتم

 دکتر متبسم کجان؟ دیسالم ببخش-

 .126دستتون درد نکنه، دکتر هستن اتاق  نیسالم دکتر خوش اومد-

 بااجازه.-

 سمت اتاق؛ رفتم

 !وشه؟گیچرا هنوزم باز شیلیمدرک تحص نیسن و سالش با ا نیدونم چرا با ا یمعرکه گرفته بود نم نجایخودشه ا بله

 یاون ماکسو باز تیشخص بیغر بیعج یو داشت با ادا و صدا اشیماکس رو صورتش زده بود از اون بچگونه ا هی

 .کردیم

 داخل. رفتم

 !؟یییاومد یعمو رهام ک یواااا-

 .یبه روم زد و گفت: عمو جون خوش اومد یرتش. لبخندماکسو برداشت از صو دنمیبرگشت سمتمو با د نایت
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اه ر مارستانیتو محوطه ب نایبهتر شده بود سبک شده بودم. با ت یلیاز گذروندن چند ساعت با بچه ها حالم خ بعد

 .کردنیم هیانگار ابرا هم به حالم گر دیباری.بارون به شدت ممیرفتیم

 پوزخند رو مو از آسمون گرفتم با

 .نجایکشوندت ا یچ یبگ یخوایخب حاال نم-

 ؟یبه نظرت چ-

 ممممممم خب دلت گرفته!-

 ست؟ین ی. من برم امردمیدفعه به بن بست رس نیبود. ا کیکوچ یدل گرفتگ هیکاش -

 رد شدم. ازکنارش

 .ستیوقت بن بست ن چیبه باال سرنگاه کن روبه خدا ه-

 .شدمینم فشیوقت حر چیزدم ه یلبخند

 .نیرفتم سمت ماش و

 

... 

 تماس از آراد. 15به تلفنم انداخت  ینگاه

 .کردم حرکت و کنار پرتش کردم ی. رو صندلنیتا هم از شاه شیش وا،یتا از ه سه

همه از ترس  شهیبارون م یعاشق بارونن اما خب وقت گنیهمه م بنیخلوت. آدما چقدر عج یلیجا خلوت بود خ همه

 .انیبا چتر م ای انینم رونیب ایشدن  سیخ

 .خواستیبارون قدم بزنم دلم آرامششو م ریلحظه دلم خواست ز هی

 پارک رسوندم. هیبه  خودمو
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 شدم. ادهیپ نیاز ماش یبدونه معطل و

 .میداشت انگار منو خدا تنها بود یآرامش چه

.... 

 .کنهیم وونهیعشق آدمو د گنیخودم حرف زدم که متوجه گذر زمان نشدم. راست م یبا خدا اونقدر

 انداخته! یمن رهامو به چه روز نیبب

بهش کردم ساعت  یروشن شد. نگاه نیماش مریانداختم تا چوینشستم سو نیآب شده بودم رفتم داخل ماش سیخ

 شبم گذشته بود. یها مهیاز ن

 روشن کردم و رفتم خونه. نویماش

 باال رفتم و در باز کردم. وارید ینزدم از رو زنگو

 وقت شب کل خونه رو گرفته بود. نیتو ا یدادیدادو ب یصدا

 تعجب رفتم جلو تر که؛ با

 .ومدیبود که از تو گلخونه م وایه یصدا

 حالش بد بود. انگار

 .کردیمطمئنا طرفش فرزاد بود. که داشت درمورد شرکت و مدارک باهاش صحبت م و

بود تو  یو لرزوند هرچ دلم اش هیگر یچند قدمم برداشتم برم اما صدا یاعتنا از کنارش ردش، حت یب خواستم

 تفاوت باشم. یب تونمیمن در درجه اول انسانم و نم یگاهیهرجا

 .امیآدم دن نیتر زیبه عز ؟ینسبت به ک اونم

 نشسته بود و سرشو رو زانواش گذاشته بود. یرو تخت بزرگ خانودگ وایسمت گلخونه و در باز کردم ه رفتم

 جلو . رفتم
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 !؟یریگیمردمو م یپرورش یگال هیروح نجایا یایخانم چرا م نمیبب-

 گفتم. یحرف با حالت شوخ نیا

 تعجب سرشو برداشت و نگاهم کرد. با

 گرفت؛ نییگره خورد و بعد سرشو پا شیتو نگاه اشک نگاهم

 سالم.-

 افتاد؟ یاتفاق-

 !فتهیم یلیاتفاق که خ-

 .چونهیخواست بپ بازم

 نکنه بازم اون پسره؟!-

 تعجب دوباره بهم چشم دوخت. با

 !ه؟یختیچه سرو ر نیا-

 .یتو دخالت نکن دوست ندارم حرف بزن یعنی نیا

 خنده جواب دادم؛ باحالت

 .هیختیکدوم چه سرو ر -

 .دهیوانگار رو سر تو بار دهیهمه که بارون بار نیا -

 .میخلوت بود ییامشب من با عشقم و خدا و بارون چهارتا گهید یچی! ه؟یگیم نویها ا-

 .یخوریبارون قدم زده. برو باال االن سرما م ریدلمون هزار راه رفت آقا رفته با عشقش ز نجایما ا-

 !؟یو سرما نخور نجایا ینیبش یوجب میسرما منو بخوره بعد تواه ن کلیه نیبا ا نجایمن ا ا،یکنیم نیتوه یدار-

 .یوجب مین یگیرهام بار آخرت باشه به من م-
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 گرفتم؛ یرانه اواستادم و حالت متفک نهیبه س دست

 چطور؟! یوجب کی-

 نه!-

 !؟یوجب مین کوی-

 نگو. رینخ-

 .ادیاز دو وجب بهت نم شتریراه نداره ب گهیجون خودم د-

 پاشد. عیبشه سر عیضا نخواست اما گرفت خندش انگار چک و چونه زدن نیا از

 برد باال سرش؛  ودستش

 نگو. گمیم-

 باال. میباشه بر-

 کار دارم. امیتو برو منم م-

 .کنهیم هیبرم گر دونستمیم میبود از طرف یمعن یاز اندازه ب شیبمونم سماجت ب شدینم

 قدم برداشتم و رفتم سمت در. ناچار

 بازم روتخت نشسته. کنهیم هیداره گر دمیکه من رفتم. درو باز و بسته کردم برگشتم د یالک مثال

 شدم. کیس گاماس بهش نزدنبود رفتم پشت تخت و گاما دیکه تو د یگوشه ا از 

 متوجه ام نشده بود. انگار

  م؛یرفتم جلو و گفتم با تحک هوی

 که! یکنیم هیبازم گر-

 .دیترس خودشو عقب کش با



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
399 

 

 !؟یکنیچکار م نجایا یمگه تو نرفت یپسره روان-

 ت؛یباجد

 رهام رفت من جنم.-

 !؟یهااا چ-

 فرار کرد. غییییییییییییکه مهلت نداد و با ج رمیحرفمو پس بگ خواستمیزد که م یدیرنگش به سف چنان

 |واقعا فکر کرد من جنم : یعنی

غرق بود که صدامو  غاشینفس بکشم افتادم دنبالش و انقدر تو ج تونستمیو من از خنده نم دییدویداشت م وایه

 .دیشنینم

 .رونیاومده بود ب وایه یغایآراد از ج انگار

 گفت: جججججججججن. یدر ورود دم

 جن کجا بود. یزنیم غیدختر چرا ج :آراد

مو شلوارم کرد بیاز جنا کم نداشتم رفتم جلو و دستامو تو ج یزیبا او وضعم که چ یکیبودن منم تو تار هردوساکت

 خورده شونه هامو انداختم و قوز زدم به جلو. هیگرفتم.  نییسرمو پا

 گفتم. یدید... د-

 !ه؟یکس دیشا یمطمعن-

 ن... نه... م... مطمعنم!!!-

 بودن. دهیدلم بخندنم. هردوتاشو ترس ریهمونجا س نمویخدا دوست داشتم بش یوا

 سمت در. دمییدو واشینگفتم تو همون حالت  یزیچ منم

 زد؛ یغیج وایه
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 تو. ایآراد ب -

 .شدمیم کیدر داشتم نزد یکم کم چون به تک چراغ روشن باال رفتمیداشتم لو م گهید 

شدم که بعدا به اخم ختم شد و  رهیگشاد شده آراد خ  یکه پشت آراد بود و چشما وایه افهیجلو و با قهقه به ق رفتم

 کردن. بمیکه هردوشون نص ییها راهیبدو ب

... 

 .دمیحموم و بستم و لباسامو پوش در

 .نییبرداشتمو رفتم پا کتابارو

 وهینشسته بودن و داشتن م یا شهیبزرگ ش یهم کنار پنجره ها وایو ه سویو گ دنیدیم لمیداشتن ف نیوشاه آراد

 کال استراحت بود. مارستانینصف شبه امروزم که بعد ب کی  انگار نه انگار ساعت خوردنیم

 برگشته بود. یهم انگار از مهمون نیشاه

 .وهیم دییآقا رهام بفرما-

 شستم.ن یبود به سمتش رفتم و کنارشون رو تک مبل خال سویگ یصدا نیا

 داخل بشقاب بود. بیکردن باتکه س یمشغول باز وایه

 ن؟یغذا خورد-

 بندش پاشد و پشت

 .نیفکر نکنم خورده باش-

 که تو خودش بود. وایرفت با چشم اشاره کرد به ه یوقت

 برداشتم و شروع به پوست گرفتن کردم. بیس هی

 . کنهیعوض م یطیحال بدمو تو هر شرا شهیهم وایافتادم ه شیچند لحظه پ ادی
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 عمل داشت؟ یاون پسر چرا رو سرش جا-

 نگاهش کردم. دیباال کردمو با ترد سرمو

 بود. یآره ضربه مغز امرزدشی. خدابیگیکدوم پسر؟ آها صادقو م-

 .رهیبم یزاشت یکاش نم-

 امو به مبل زدم. هیتو بشقاب گذاشتم، تک بویس

 دست خداست. یو زندگ مرگ

 انگار تازه مرده بود؟!-

 یقاتیخودشم دکتر بود بدنشو اهدا کرد به مرکز تحق نکهیاما خب قبل از مرگش بخاطر ا شهیم یماه هیه آر-

 .یپزشک یدانشجوا

 !؟یپس عشقش چ-

 ؟یدیمگه تو نامزدشو د ؟یچ یعنی یها عشقش چ-

 نامزد بودن. یعنیحسرت بارشو به من دوخت  نگاه

 .دینگاه متعجبمو د یوقت

 حدس زدم. دمیبازوش رو د یرو-

اون دختر  یوقت تا عمر دارم التماس ها چیبود ه یروز وحشتناک یلیاون روز خ یهم نگرانش بود. وا یلیآره خ-

 .رهینم ادمیرو  چارهیب

 .دیبدون پلک زدن از چشمش چک یاشک قطر

 وایه حالم بد شد. یلیقطر اشکش خ نیبا ا دونهیاشکاش انقدر منو داغون کنن خدا م نیباعث شده بود ا یچ

 .کردیبغضم نم یوقت حت چیوقته ه چیوگرنه ه کننیاشکا با من چکار م نیکه ا دونستینم

 کرد. یاریبا اون قطر اشکش آب  امویدن انگار
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 کجا بببندش؟! دیاگه عشقش دلتنگش بشه با ستیانصاف ن نیا-

 است. گهیجا د هیعشقش  یآره به نظرم سخته اما خب اگه دلتنگش بشه جا-

 .ندشیبره بب تونهیم یعنیها -

 )به قلبم اشاره کردم(.نجایا آره البته-

 ؟یشیآروم م ینطوریتو اگه عشق نباشه ا یعنیزد و گفت:  یپوزخند

 .ومدیحرفش خوشم ن نیاز ا چیلحظه از حرفش هنگ کردم. ه هی

 .ومدیخوشم ن چیو گفتم: از سوالت ه یعسل زیکه رو پام بود گذاشتم رو م یبشقاب

 وقتم نخواهم بود چون قبل از... چیو ه ستمیر ناون دخت یمن جا 

 اش بدم که رو دسته مبل بود. هیمجبور شدم به دستم تک دیکش دیشد ریحالم بد شد که سرم ت اونقدر

 قصد ناراحت کردنتو نداشتم. دیرهام ببخش-

 نگفتم. یزیچ 

 پاشدم و رفتم تو آشپزخونه. و 

 یب وسیکه به گ نی. بخاطر ادمیآبو با قرص باال کش وانیل هیگذاشته بود.  زیغذارو رو م سوامیبخورم که گ قرصمو

 نشستم. زینشه سرم یاحترام

 چش بود؟ یدیفهم-

 !شه؟یزینه مگه چ-

 بد باهاش رفتار کرد. یلیکه خ ارهیحال درش ب نیخواست از ا نیبرگشته اول کسل بود بعد شاه یآره از وقت-

 .کنهیم هیاومده گر یجرو بحث داشت، از وقت هیباهاش  نییپا دیایشما ب نکهیکه قبل از ا آرادم

 حتما واسه کالبد امروز بوده!-
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 تماس ناراحت شد. هیاز  شتریاونو که واسم گفت اما ب-

 فکر کردم. سویگ یبه حرفا دمییجویطور که لقمه رو م همون

 .هیکار اون فرزاد عوض حتما

 زنگ خورد ،حسام بود میگوش

 الو سالم.-

 ؟یسالم چطور-

 ؟یقربونت داداش تو خوب-

 شکر. گذرهیم ستمیبد ن یا-

م واس یدیفهم ی. وقتشویجاها هیداده بود من که متوجه نشدم  لی! استاد م؟یچک کن هی لتویم شهیرهام م نیبب-

 اشو بفرست. جهینت

 .یاوک-

 .گهید دیدرضمن من کارم تموم شده فصل بعدو شروع کن-

 کالبد امروزم بفرستم بعد بگو تموم.! بزار ؟یکنیچرا عجله م-

... 

 رو واسه حسام فرستادم. جهیچک کردم و نت لویاز تماسم با حسام، غذامو خوردم و م بعد

 در اتاق اومد. یصدا که

 آراده سرمو باالنگرفتم. حتما

 .دییبفرما-

 داخل اماساکت بود. اومد
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 کرده بود، چون چشاش قرمز بود. هیگر یبود انگار کل وایبرداشتم؛ ه سرمو

 از حرفش شدم . میدلخور الیخینگرانش بودم که ب اونقدر

 شده؟! یزیجانم چ-

 بره. یبه پنجره خوابم نم ینزن شهیم-

 من!؟-

 تورو خدا رهام بازم سربه سرم نزار بسه. -

 :/ رونیبزنم و رفت ب ینزاشت حرف گهید و

 .من که نبودم ده،یحتما جن د گهیدفعه د نیا

 یبه عکس خانوادگ یباز شده خارج شدم و لبخند یخسته بودم حوصله مسواک زدنم نداشتم .از صفحه ها یلیخ

 قشنگمون زدم.و بعد خاموشش کردم

 نیاز آرام بخش تر شهیبارون به ش دنیکوب یصدا شیو خاموش کردم و خودمو دمر انداختم رو تخت.آخ المپ

 االن کنارم بود.  وایدوست داشتم. کاش ه یلیآسمون رو هم خ دنیتو شب بود. ناگفته نماند غر ایدن یصداها

فقط نزار  خرمیبه جون م میدور نیرو هم قبول دارم وا وارمید هی نیهم وارهید هی  نیهم وایفاصله من تا ه ایخدا

بدونم  شدیدلخراش تره. کاش ماز عذاب قبرم واسم  سشیخ یچشما دنید زهیناراحت باشه نزار اشک بر وامیه

 .ندارم نویغمگ یوایه نیچشه حاضرم جونمم بزارم فقط آروم باشه. تحمل ا

 شدو به خواب رفتم. نیچشام سنگ وایه ادی با

... 

چشمو باز کردم اما اونقدرخسته بودم که چشمامو بازم رو هم  یدیدونم چقدر گذشت که با احساس ردو برق شد ینم

 گذاشتم.

 در مجدد چشمامو بازکردم. یصدا با
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 امشبو خواستم زود بخوابم. هیحاال  هیک گهید نیخدا ا یا

 بفرما!-

 بود که مشخص بود. وایه فیفقط اندام ظر یکیباز شد و تو اون تار در

 .کنهیم هیاومد بازم که داره گر نشیف نیف یصدا

 به پنجره اتاقم؟! زنهیم هیپس ک یستیتو ام که ن-

 !؟یکنیم هیگر یدار وایه-

 نکنم. هیگر یدار الیبارونه، خ زنهیتو اتاقمه رعدو برق م یزیچ هی-

خدا کاش  ی. اکننیم تیو فلک در کارند عشق منو اذ دیلحن بغض دارت بشم که ابرو بادو مه و خورش نیا یفدا من

 .میش یکیبغلش کنم که  نیمال خودم باشه همچ قهیدق هی شدیفقط م

 !؟یدیرهام خواب-

 نه برو اومدم.-

 .ایزود ب اینخواب-

 .امیبمون ب یترس یباشه حاال که م-

 ترسم. ینم رینخ-

 .زدیچشاش برق م  یکیتعجب نگاهش کردم تو اون تار با 

 ؟یکرد داریمنو ب یچرا اومد یترسیپس اگه نم-

 خوره. یخورده آرامشم بهم م هیفقط  یچیها ه-

 لحنش خندم گرفت. از

 .یگیم یچ نمیبب ایاستغفراهلل... ب-
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 .زدیوسطا رعدوبرق م نیا میتو اتاق گه گاه رفتم

 .گفتیم نیه هیهربار  وایه و

 بالکنو باز کردم. در

 بردار نزندت. یزیچ هیرهام -

 رفتم؛ یغره ا چشم

 وووووایه-

 

 تو بالکن نبود، با اخم نگاش کردم. یک چیه

 دفعه من سر کارم؟ نیا -

 .شهیبه ش خورهیم یزیچ هینه بخدا -

 . گفتیکه نگاه کردم آره راست م خوب

. رفتم رو لبه پنجره و شدیوباعث اون صدا م شهیتو ش خوردیو م یبرگ یشاخه بود که خشک شده بود از ب هی

 رو تختش نشسته بود. رفتم سمت در؛ وایشکستمش. اومدم داخل ه

 .ریشب بخ-

 .ری... نه شب بخشهیم-

 آب بخوره. ترسهیدفعه م نیا حتما

 ؟یچ شهیم-

 .ی... ممنون که اومدیچیه-

 منو، بگو با من تعارف نداشته باش. چونینپ وایه-
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 واست انجام بدم. یبخوا یدوست دارم تا جون دارم و زنده ام هرکار یدون یکه نم تو

 .ادیو رعد و برق بدم م ییمن از تنها-

 

 !رهیمیداره از ترس م حاال که یحت ترسمیم گهیدختر انقدر مغروره که نم نیا نطوریپس بگو که ا عجب

 بخواب. رینداره بگ ادیبدم م-

 .رونیگفتم از اتاق رفتم ب نویکه ا نطوریهم

 .رهیرعد و برقا امشب جونش در م نیبا ا چارهیب خخخخخ

 .دمیام امونت نم هیثان هیتار مو از سرش کم شه  هی یبود که کرد یچه غلط نی... اااااا

 امشبو زود بخوابم. هیو من قرار بود  مهیساعت دو ن ومدیخواب به چشام نم دمیتخت دراز کش رو

شده بالش و پتومو برداشتم و از اتاق رفتم  میداشتم که باالخره کالفه شدم و تسل وایواسه ه یریذهن درگ اونقدر

 صداش رفتم تو. شتریزد قبل باال رفتن ب یفیخف غیج دویبه در زدم، انگار ترس یو تقه ا رونیب

 !؟یترسون یمنم م یته کم کم دارمعلوم هست تو چ-

 اما ...  خوادیدلم خواب م رهیواسه کالبد امروزه همش جلو چشممه از ذهنم نم-

 یوددماغ نخ یوجب میچشم گنده ن هیمو فرفر نیها، اگه من رفتم ا هیگر نیاز ا شدمیداشتم کالفه م گهید هیباز گر و

 ام. وونهیعاشق د هیخودش بوده من فقط  ریرو بغل کردم تقص

 ؟یاشکارو، تشک دار نیبس کن ا نیبابا بب یمنو؛ ا نیبروز دادمو گفتم: بب یاحساسمو با لبخند همه

 با بهت گفت: تشک چرا؟ هیگر ونیم

 بخوابم. نیرو زم یخوایواسه جنا دم در منتظرن، واسه خودمه نکنه م خوامیم-
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 !!!نجایپاک کرد و گفت: ا اشکاشو

 ها؟ ستین یبرم اجبار یخوا یم-

 هااا نه نه... اوردم تو کمد دارم.-

 خنده ام گرفت بود. شیعجله اش و دستپاچگ از

 شه؟یمتوجه نم یکس-وایه

 .میکنیم دیدر اتاقارو کل-

 داره؟ دیکل نجایکنم ا دیبرم در اتاقمو کل من

 سکوت کردو گفت: آره  کمی

... 

 .بود روشن  بود اتاق واریرنگ رو د یکه واسه شب خواب آب یالمپ اتاق خاموش بود با نور کم برگشتم

 بود. دهیخودش کش یبود و پتو رو رو دهیتخت دراز کش یرو وایه

 پهن کرده بود. یادیز بایبه فاصله تقر نیزم یرو واسه من رو تشک

 ؟یندار یکنم مشکل دیدرو کل-

 گفت: ممم...نه! مردد

 داخل! نایب  هوا یو ب دارشنیدور چرخوندم که مبادا بچه ها ب هی دویکل

 . بود کیهمه جا تار دمیخز رپتویز

 .کردمیخوف م دیامروز شا یبودم با اتفاق ها وایه یمنم جا میاز حق نگذر ییخدا زد،یم میبد یبرقا رعدو

 رهام؟-

 .طونیلعنت بر ش زنهیصدام م یگرفته خوابالوش چطور یصدا نیبا ا نیخدا بب یهع
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 هومم؟-

 !ست؟یسردت ن-

 عشقم؟! یشیتوام نگران من م مگه

 زدمو؛ یلبخند یکیاون تار تو

 : نه خوبه.گفتم

 دکتر؟-

 دکتر صدام کنه متنفرم. وایه نکهیحرصم گرفت، از ا کنمیرو دل م یاگه رهام صدام کنه از خوش دیفهم انگار

 ه؟ینگو.حاال بگو چ گهیتو د شنومیم یکلمه رو اندازه کاف نیگفتم: ا یشدت ناراحت از

 .یممنون که اومد-

 .شهیخواهش م-

 رهام؟-

 .وونهیدختره د دیکار دستم بده، کم رهام رهام کن خواب از سرم پر خوادیامشب م وایه ریییینخ

 هوووم؟-

 ها بزار من بخوابم بعد تو بخواب. ینخواب-

 |: جانمممم

 .دارمیبخواب من ب ریخب بگ-

 ؟یداریمن از کجا بدونم تو ب رینخ-

 !دارم؟یب یبفهمچکار کنم که  یگیخب مشکل خودته م-

 .نمیسرجات من بب نیمممم خب بش-
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 بخوااب! ریبگ یییییچ-

 خنده آهستش اومد. یصدا

 جانم :( یا

 خب من هنوز آرامش ندارم!-

 

  |: بععععله

 .کنهیم تیداره اذ یادیفکر کنه ز بزار

توروخدا تو فقط  رمیماسماسک ور م نیبفرما من با ا میگوش شهیعالمتمونم م دارمیاز دست تو، باشه آ... من ب--

 بخواااب. ریبخواب، بگ

 المیتا خ دیخوابیخودمم نم یبخواب یریو عشقت بترسه تو بگ یمرد باش شهیواقعا حرف دلم نبود. مگه م نیا

 .شدیراحت نم دنشیازخواب

 .ریشب بخ-وایه

 .ریشبت بخ-

 

 . کاشداریب یخوابه ک یک میهم بفهم ینفس ها یو از صدا ینبود کاش تو بغلم بود یکاش عالمتمون گوش یا اما

 خوابم برده. یو اونقدر غرق نگاهت شم که نفهمم ک یبارم که شده تو بغلم بخواب هیواسه  شدیم

 .نوشتیسرنوشت از نو عمر منو م کاش

 ... .سکوت

 ی. بعضبارهیغرور م یهمه عظمت ب نیاز جنس سنگ ته گلوم جا خوش کرده بود.خوش بحال آسمون که با ا یبغض و 

 .رسهیوقت به عشقش نم چیعاشق مثل من که ه هیآسمون عاشق شده. کنمیوقتا فکر م
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 .ستین دنایو بار دنایغر نیباعث ا ییجز جدا یچیه آخه

 کردم انگار خواب بود. وایبه ه یاومدم ونگاه رونیاز فکرام ب یدیرعد و برق شد یصدا با

 . دمیکش یقیعم نفس و دوختم بهش  نشد نگاهمو داریرعد ب یاز صدا چون

 لب زمزمه کردم؛ ریتو وجودم بود. ز وایه ینفس ها دنیکار کش نیاز ا قصدم

 

 یو دلتنگ ییتنها یبلمران لحظه ها یا بخشمیم تو به را آسمان)      

 .(یتو قلمران میابر اندود زندگ یایدر در که      

 

 خواب منو باخودش برد. یک دینگاه کردم که نفهم وایبه ه اونقدر

*** 

 .دارشدمیاروم ب ییصدا دنیبا احساس شن  صبح

 آروم سبحان اهلل... یلیمکرر وخ تکرار

 و

 محمد وآل محمد. یللهم صل عل ا

 رو تو اون وای. دوست داشت هکردیم یقراریچشمامو باز نکردم دوست داشتم بازم صداش به گوشم برسه. دلم ب هنوز

 .ومدیصداش نم گهی. انگار نمازش تموم شد چون دکردیشدنم اونو معذب م داریب دی. اما شانهیلحظه بب

 چشمامو آروم باز کردم. شهیاز هم قرارتریب

 چقدر معصوم بود. کجم،یمهرو سجاده اش رو جمع م داشت
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فرشته ها رو به خودش  ییکه حاال رنگ و بو یرنگش قاب شده بود.صورت دیتمام صورتش با چادر سف ییبایز به

 نگاهمو حس کرد و نگاهشو به من دوخت. ینیگرفته بود.انگار سنگ

 .ریسالم صبح بخ-

 تونستم زبون بچرخونم. یغرقش شده بودم که به سخت اونقدر

 نمازت قبول. ر،یسالم صبح توام بخ-

 .یشد تیاذ یلیخ شبیشدم عذاب وجدان گرفتم که د داریب یتوروخدا از وقت دیببخش ،یسالمت باش-

 .دمیتو نفس کش یبود چون با نگاه کردن تو خوابم برد تو هوا میشب زندگ نیبهتر شبید یدون یکه نم تو

 .ایتعارفا با من نکن نیاز ا یچه حرف نینه ا-

 زدو گفت: بازم ممنون. یلبخند

 .رونینه که من برم ب ایهست  یکس ینیبب شهیگفتم م شدیطور که داشت پا م همون

 باشه.-

... 

 ساکت بود. یلیخ شهیصبحانه برخالفه هم زیم سر

 یسکوت کالفه شده بودم هر سه تاشو اخم کرده بودن و ب نیدوست داشتم ساکت باشن حاال از ا شهیکه هم یمن و

 .شبیخانم خوب زده بود تو پرشون د وای. هکردنیبه هم م یمحل

 یچیه نایقال اکه من بدون دادو  دمیانگار تازه فهم وردمیم رونیحالو هوا ب نیلشکر شکست خورده رو از ا نیا دیبا

 باشم. تونستمیکه اصال تو عمرم نم یزیچ وردمیدر م یباز نیشاه دی. بارهینم نییاز گلوم پا

 |بگم : یبلد نبودم چ یحت

 .دنیباال پر یچند سانت زیرو م لیکه همه وسا یطور زیدستمو محکم زدم رو م کف

 د... چه مررررررگ تونه.-
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 خنده دار شده بود. یلیحرکتم خ نیهمه از ا افهیق خخخخخ

 از ترس. دنیباال پر یاونام چند سانت لیهمراه وسا چون

 .دنیخدا! شروع کردم به خند یوا

 .کردنیبا تعجب نگاهم م همه

 واهلل. یاخم کنم تو بهم بخند نمیمونده بود من بش نمونیهم گهیبله د-

 .یبخند دینانه، توام باجا یشستشو هیمارو رو بند بعد  ندازهیم یاونطور وایه یوقت یهم دار حق

 !د؟یکنیبچه ها قهر م نیع یچ یعنی دیجمع کن ارویمسخره باز نیا عیزود تند سر- 

 شه. یاحترام یفقط دوست ندارم دوباره بهم ب ستمی:من که قهر نآراد

 گفتن. یکتریگفتن کوچ یبزرگ تر یچ یعنی:واهلل که من قهرم نیشاه

 .یبهم بگ یخوایم یهرچ دیبا یچون تو بزرگ تر-

 دم؛یاخم غر با

 .دیاالن تموم کن نیبسه هم-

 انداخت از حرکتش تعجب کردم. نییدستشو تو هم قفل کرد و سرشو پا نیشاه

 بده به من. نشویریش یچا وایکه ه کنمیم یآشت یگفت: اممممم من...من ..به شرط یبا لحن خاص بچه گانه ا بعد

 .دمیبلکه منم خند وایکه انگار بچه دوساله بود نه تنها ه شیچشم ریو نگاه ز یحرفش و ادا نیا با

 بود. شیشادو شوخ طبعش قابل ستا تیباشه. شخص نیشاه تونهینم یچیکه ه الحق

 بدبخت. یموند ییچا یامروزو باهات قهر بودم ب هیمنه.  ییاصال از اولم معلوم بود چشمت دنبال چا-

 .مهیتو واسه چ یاصال چا-

 داشت.آرادو بر ییچا بعد
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 . رهیدارا خان )آراد رو برعکس کرد( نم-

بحث کردن و خالصه با  جرو نیهم آراد وشاه یساعت می. بلهههه، حدود ندیآرادو برداشت و سرکش یاجازه چا یب و

 سر کتابا. میخنده رفت

با مامانش انگار  کنهیم یتاب یب یلیانگار حوصله اش سر رفته بود. آخه معلومه خ اسیدو بود که  یحدودا ساعت

 و اخمو. نهیدعواش شده بودچون االن رو مبل نشسته بود ودست به س

 کنارش نشستم. رفتم

 گل گالب. نیاسیبه آقا -

 ولم کن. ییدا-

 شده مگه. یچ-

 بارونه. گهیم برهینم رونیحوصله ام سر رفته مامان منو ب-

 گل پسر. گهیخب راست م-

 .ستینم حوصله ام حالش خوب نتو سرم ک یخب نه حاال بگو من چه خاک-

 .میکن یباز ایاممممممم... ب-

 !؟یچه باز-

 .یتو بگ یهرچ-

 با خودش  دیخورده فکر کرد انگار به توافق رس هی

 .میریبگ یکشت ایآها ب-

 ! وروجک من با تو!؟یچ-

 شکستت بدم. دیمن با گهیآره د-
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 حوصله ام سر رفته. ینگ گهیبعدش د یباشه ول-

 .گمینه نم-

... 

 -وایه

 .کردمیم ادداشتیهارو  جهینت داشتم

 و خوننیم یدارن واسه هم کر دمیسرمو باال کردم د کردنیم یباال رفت انگار داشتن با هم باز اسیرهام و  یصدا که

 و فنجون بود. لیف نیبود اما ع یحالت کشت یزیچ هی

 .یچند مرده حالج نمیجلو ب ایجوجه، ب ی:هرهام

 به رهام هجوم برد.  تیهم با عصبان اسی

 .ستمیمن جججججوجه ن-

 .کردیکش مکش م اسیبا  یو با شکل با نمک یالک رهام

 چقر و بد بدنش بزنه. فیسالتو بارانداز به حر هیکه تا  رهیبود( م اسی: حاال مگس وزن )منظورش نیشاه

 دل و روده امونو به هم گره زد از خنده. شیگزارشگر نیهم با ا نیشاه

 .چرخونهیرو هوا م رهیگیم وزنو مگس  حاال دراکوال-نیشاه

 فقط مگس وزنه. نیخجالت بکش ا دراکوال

 .زنهیرهام رو چنگ م یوزن موا مگس

 .رهیمگس حق مارو بگ نیدلم خنک شد، مگه ا شیآخ

 خودشه مگس بزن چپش کن. آره

 اش گذاشت. نهیرو س اسویزد و  نیحرکت خودشو زم هیتو  رهام 
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 دالور. یپهلوان، خسته نباش:خداقوت نیشاه 

 .میاز خنده رو مبال ولو شده بود همه

 رهام و دستاشوبه سمت باال مچ کرد. نهیپاشد و با دوپا رفت رو س نیاسی

 دور خونه. دنییو بغلش کرد و شروع کرد به دو دییدو نیشاه

 گرفتم که خونه رو رو سرشون گذاشته بودن. اسیو  نیخنده رومو از شاه با

 .کردیچشمام به رهام افتاد که داشت با خنده نگاهم م و

که توش تنها ذوب شدن منو به همراه  یخاص و مختص به رهام. نگاه ینگاه هینگاها عادت کرده بودم  نیبه ا گهید

به  یلیخ دایچرا جد دونمیمحکم و مهربون بود نم یلیرو از خودش واسم ساخته بود که خ یتیداشت. رهام شخص

 .کنمیکاراش فکر م رفتاراش و

 دوست داشتم رهام باشم. یلیباورش سخت باشه اما من خ دیشا

 هیقبولش نداشتم و به چشم  چیه  که اول یکه همه حرکاتش و رفتارش حاال واسم الگو شده بود. همون پسر یرهام

 .کردمیپسر مغرور و خودخواه نگاهش م

 نبود. نیرهام ا قتیحق تمام 

 از یدون ینشده. م میو تسل وردهیکم ن یوقت تو زندگ چیبود که بنظرم ه یخته اخود سا تیرهام شخص قتیحق

 به موقع شوخ طبعه. هیبه موقع جد نکهیاز ا ادیمثل خودشه خوشم م یبا هرک نکهیاز ا ادیمصممه خوشم م نکهیا

 .رهامه تیشخص قتیکشف من از حق نی. انیاسیوقتا هم مثل االن همسن و سال  یگاه شهیبابابزرگ م یوقت یگاه

حس  نیمثل احترام تو وجودم بود وهم یحس هی بدونم باعث شده که رابطم رو مثل شاگرد نسبت به استاد نیهم

 مثل رهام باشم. یمن هم دوستش داشته باشم و بخوام کس یباعث شده بودحت

 و رفتم سمتش. ختمیر زیآب از رو م وانیل هیپاشدم  زدیاومدم رهام هنوز هم داشت نفس نفس م رونیفکر ب از

 به من انداخت. یرو نگاه کرد و بعد نگاه وانیل
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 .ستینترس سم توش ن هیچ-

 .ستین دیکار ازت بع نیا یدونیخودتم م یدیو گفت: د دیحرفم خند نیا با

 .رینخ-

 تمام وجودمو گرفت. یفرزاد باشه استرس بد نکهیزنگ خورد ترس از ا میگوش

 .میسمت گوش رفتم

 خودشه؛ آره

 الو -

 واسه آقا بزرگ؟ یفرستاد هیعکسا چ نیا-

 چکار کردم. دیفهم انگار

 دستت رو شد! هیها چ-

 شه. تیحال دوارمی. امیریخودتو از من بگ یتون ینم گهیوقت د چینه االن نه ه وایه-

 پنبه دانه. ندیشتر در خواب ب-

 .ارمیتو ب یرو جا یتونم کس یمن نم یرحم باش یانقدر ب یتون ی... تو نموووووایه-

 از اون عکسا کامال معلومه.-

 کردم. تیبار خر هیمن  رن،یتونن تورو ازم بگ یخفه شو، نه تو نه آقا بزرگ نم یلعنت-

 گرده. یبر نم یفرزاد، آب رفته به جو رهید یلیخ گهیبغض گفتم: د با

 !؟یبوده گذاشت یاون چه شرط-

 ستم؟ین انشیکدوم شرط من در جر-

 .دیبه در کن دونیمنو از م دیتون یبزرگ مفکر نکن تو و آقا -
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 .دیکه خسته ش جنگمیاونقدر م من

 .یکنینم یغلط چیتو ه-

 کنم. یم یباش تا فردا عصر تالف میمنتظر تالف-

 قطع کرد. یحرف چیبدون ه و

 

 رفتمو بازم مطالعه مو از سر گرفتم. یذهن یریاون همه درگ با

 .ارهیسر من ب یچ یواسه تالف خوادیکردم که فرزاد چقدر پست و م یفکر م نیبه ا داشتم

 .دمیاون عکسارو ازش پرس هیقض یوقت

 کارو کردم. نیتو از سرم ا الیپروندن خ یتو چشام نگاه کرد و گفت برا صاف

 شدم. الشیخیب شهینم دمید یوقت اما

 باشه فردا شب خونه اشو همه رو احضار کرده بود. یآقا بزرگ چ میفرزاد متنفر بودم.معلوم نبود تصم از

.... 

 بود. میو ن شیبرداشتم ساعت ش سرمو

 .دمیمغموم و گرفته آراد رو د ی افهیق بازم  به بدنم دادم و خواستم به حالت اول برگردم که یکشو قوس قو هی

 کال معلوم نبود چشه تو لک بود. امروز

 یچ اماشونیتو پ نایا دونمینگاه به کتاب.واقعا نم هی نداختیم شینگاه به گوش هی هم نیچرخوندم شاه نگاهمو

 .هیو چهار ساعت سرش تو گوش ستیب گنیم

 چشم دنبال رهام گشتم. با

 سرش تو کتاب بود. نهیکنار شوم چهیقال رو
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ستشم رو دفتر هنوز به دستش بود و د شیرهام گذاشته بود و مداد رنگ یسرشو رو پا اسیتورو خدا  نیبب یاله

 .ینقاش

 سنگ تموم واسش گذاشته. ییدوستشه خدا نیبچه ام اسی دهیفهم یاز وقت رهام

 ما باشه. نیب نکهیتا ا گذرهیبهش خوش م شتریب ییناگفته نماند رهام کال تنها البته

 کتاب گذاشتم و کتابو بستم. یال خودکارو

 غمتو داداش. نمیبود، گفتم: نب کمیبه آراد که نزد خطاب

 زد و بازم چشم به لپ تاپ دوخت. یتلخ لبخند

الهام واسم قابل  یچرا اما خوب کارا دونمی. نمکنهیراحتش بزارم صددر صد داره به الهام فکر م دیبا ییوقتا نجوریا

 هضم نبود.

 عشقتو... . ینطوریا یباش عاشق ممکنه  چطور آخه

پتو و بالش برداشتم و رفتم کنارشو رهام با  هیش بود. و مادر اسیکه مال  یپا شدم و رفتم سمت اتاق پوووووفففففف

 زد. یلبخند دنمید

 دستت درد نکنه حتما سردشه.-

 به گونه اش زد. قیعم یو بوسه ا دیتو موهاش کش یکردو دست اسیبه  یبا لبخند خاص خودش نگاه وبعد

 روش. دمیآروم رو بالش گذاشتو پتو رو کش سرشو

 .دیکش قیعم یا ازهیخم رهام

 که منم خوابم گرفت. دهیونقدر قشنگ خوابا-

 ؟یخسته ا-

 .یلیگرفت و نگاهم کرد.نگاهشو بازم ازم گرفت و گفت: آره خ اسیاز  نگاهشو

 ؟یخوریم ییچا-
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 و پرسش! یکیاووووممم ن-

 

 آراد نبود.  میخورد ییچا یوقت

 واه آراد کو؟-

 .اطی:رفت تو حنیشاه

 دمقه. یلیخ هیجور هی:امروز رهام

 قاب کرده بود.چشم بهش دوخت و گفت. وییچا وانیکه با دستش دور ل یهمون طور نیشاه

 .دنیامون بار یکه امروز ب ییابرا نیاز ا شتریگرفته ب میلیآره، خ-

 ؟یدونی:اونوقت چرا تو ممن

 امروز تولد الهامه!-

 خاطرشو خواسته. شیچند سال پ  یبار گفت هی:همون دختره که رهام

 .ادشهیکه هنوزم روز تولدشو  خوادیخواسته نه رهام بگو م-من

 :آره هنوزم دوستش داره.نیشاه

 به احترام عشقش به حرمت دل عاشقش چقدر خاطرش آزرده است . نجایمثل آراد ا یکی نکهیدلم گرفت ازا یلیخ

 رو پر کنه. شیخال یکه جا ارهیب یال یرو جا یا گهیبار ازش خواستم کس د هی ادمهی

 امیآدم هست که الت یتو زندگ ییزخما هی. قبول دارم خوامیم ینه حت شهیاز حرفم ناراحت شد و گفت نه م یلیخ

 عمر. کی یبه درازا هیطوالن دنشونیبخش

 عشقشو پر کرد. یخال یجا یمثل آراد چطور یکی

 !هیبیعج یایام مثل فرزاد... چه دن گهید  یکی
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 پشش. میبر نی:پاشرهام

 .دمینشن تارشویگ یوقتم هست صدا یلیخ میآره بر-

 بلده؟!! تاریآراد گ-

 رها جون. گهیم یچ نیبب -

 .ستنیهنر ن یوگفت: همه که مثل تو ب نیزد به شاه یپس گردن رهام

 کتامون. دنیاون دوتا گوش ندادم بعد از پوش یبه کل کال گهید

 زد. یکرد اما زود به خودش اومدو لبخند تعجب دنمونی. آراد از دقیتو آالچ میو رفت ختمیرو تو فلکس ر یچا منم

 .ومدهیبهت ن ی:آراد جون شرمنده تک خورنیشاه

 .ستیتاریگ هی دیبارون شد قیآالچ ریز هیفضا عال هم

 اوردمت کجا ددر. نیخدا رهام حال کنآ بب واااااووووو

حرف تو دهنش  چارهیب نیرفت که شاه یچنان چشم غره ا دیند نیشاه یایکه حال آراد رو مناسب شوخ رهام

 .دیماس

ود. نب نمونیبارون ب یجز صدا ییصدا چی.همیو تو سکوت غرق شده بود میتو دستامون گرفته بود امونوییچا همه 

 خودمون من. یایتو دن میانگار همه پرت شده بود

 .هیشم. معلوم بود که نوازنده ماهر رهیآراد رو تار باعث شد به دستش خ یانگشت ها دنیکش یصدا

 آشنا بود؛ یلیآهنگ که خ هیکرد به نواختن  شروع

 

 

 نهیبیخوابت رو م هیهست که هر ثان یکی نجایا
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 نهیشیبا نبض ساعت منتظر م میچشمه تقو تو

 

 خونهیاونکه غرقه سکوته دستتو م شهیهم

 

 مونهیکه منتظر م فهمهیم یلحظه رو کس درد

 

 دیشب حالمو پرس یتو رفت یوقت از

 

 دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 

 دیها رو کنار تو فهم هیثان نیقدر ا بشه

 

 دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 

 دیها رو کنار تو فهم هیثان نیقدر ا بشه
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 تو برام لحن جاده ها صادقانه تر بود بعد

 

 بود خبریاز تو ب دیکه از راه رس یمسافر هر

 

 ننینکردم خوابتو بب داریساعتارو ب من

 

 نمیلحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بش نیا

 

 دیشب حالمو پرس یتو رفت یوقت از

 

 دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 

 دیها رو کنار تو فهم هیثان نیقدر ا بشه

 

 دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 

 .دیها رو کنار تو فهم هیثان نیقدر ا بشه

 ها هینام ثان یبان نیام 
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 آهنگ وصف حال آراد بود. نیا واقعا

 انگار دلو جونشو با آهنگ گره زده بود. نواختیچقدر خوب م خوندیقشنگ م چقدر

 شد. یحس کردم برگشتمو نگاهم با نگاه رهام تالق وینگاه ینیسنگ

 .نیو چشم دوخت زم دیدزد نگاهشو

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -الهام

 خونه تنها بودم و سرمو با کتاب مورد عالقه ام گرم کرده بودم. تو
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 به دست سمتم اومد. ییچا سلنا

 رو فراموش کرده. یزیدر اومد.حتما سلناست چ یبازم صدا رونیرو گذاشت و رفت ب ییچا

 

 

 رو تکون دادو مشغول خوندن شدم. یگهواره ا یاعتنا به صدا و بازم صندل یب

 شدو کنارم گوشم گفت: سالم خانمم.دور گردنم حلقه  یدست

 !دم؟یترس یچه کار نیا لیاااا... دن-

 به دستم زد.پاشدمو روبرروش واستادم. دستاشو دور کمرم حلقه کرد؛ یجلو روم واستاد دستمو گرفتو بوسه ا اومدو

 معرفت چقدر دلم واست تنگ شده. یب-

 منم.-

 .ییجا هی میپاشو آماده شه بر ارمیلباسارو از تنم درم نیو ا رمیگیدوش م هیخانم گلم تا من -

 بابا حوصله ندارم. الیخیکجا؟! ب-

 خونه درندشت. نیهمش تو ا یحوصله ندارم؟! افسرده شد یچ یعنیاااا... -

 منتظر جوابم نموند. گهید و

 .یرفتنش خودمو ول کردم رو صندل با

 .کردیم وونمیبلکه داشت د کردینمنه تنها کم   میتابیکه از ب یحرکت گهواره ا وبازم

 نفرو داشتم که دوستم داره و هیتنها  ایدن نینگفتم که به وجودش عادت کردم من تو ا راهیگفتم منم اونقدرا هم ب آره

 باهام کنار اومده. ستمیعاشقش ن دونهیم نکهیبا ا

 بود. میتنها نقطه مثبت زندگ لیدن ایبدبخت نیانگار وسط تموم ا میهمدم از حق نگذر هیدوست بود.  هیمثل  لیدن
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 .شهیهم دادیقرار م تیمنو تو اولو شهیهم

 ردکیم یسع شهیکه هم یسخت دل آزورده از من یلیو خ شدیرفتارم کالفه م نیوقتا هم از ا یناگفته نماند، گاه اما

 هارو واسم فراهم کنه. نیبهتر

 مدت هر لحظه عذاب وجدان داشتم. نیدروغ تو ا چرا

 .سوختیوقتا هم دلم براش م یگاه

 .گهید یکیو تو هم آغوش  ینفر باش هیکه عاشق  کنهیخاموش رو درک م انتیخ نیا یکس کمتر

 ارادست. یاما ب زهینفرت انگ دونمیم

که  یبه حال وقت یاما وا کنهیزود فراموش م یلینکنه خ شیاریمغز  یاگه دل عاشق بشه کاف کنمیمن فکر م یدونیم

 مغز و فکرت عاشق بشه.

 .رهیبگ عشقتو یجا یلحظه ا یحت تونهیکس نم چیو ه یچیه گهید

 بخرج بدم. لیدن یخواستم عشقمو واسه محبت ها نمیبب لیو بارها خواستم آرادم و تو چهره دن بارها

 نشد، هه...! اما

وار واسه عشقش  وونهیه قلبش دشاد کنم ک لویعاشق مثل دن هیحداقل دل  تونستمیکاش بعد مرگ آراد م یا اما

 .زدیم

 دیکه ازش د یاسمو ونشونه ا نیکه آخر یکه هنوزم مجنونه مجنون کس ی. دلکردیدل خودم رو کئ شاد م پس

 سنگ قبرش بود.

بازم  نهیاشکارو بب نیبرگشته ا لیاشکا نبود حاال که دن نیپاش. نه... نه االن وقت ا دیلجوج از چشمم چک یاشک قطره

 .خونهیدستمو م

 به سمت اتاق رفتم. پاشدمو

... 
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 .میبزن بر یاومد نییخب خانمم...باالخره پا-

 کجا؟ یگینم-

 .دهیبگم که مزه نم-

 خبر بودم. یکه من ازش ب یبه مقصد میو روشن کرد و رفت نیماش

 به سمتم اومد واز پشت چشمامو گرفت. یدن میشد ادهیپ نیماش از

 .لیااااا نکن دن ؟یچه کار نیا-

 .یفهمیتا ده بشمار م زمینگو عز یزی... چسسسسیه-

-1 ...2 ...3 ...4. ... 

 دستشو برداشت و با برداشتن دستش. لیدن

و  مهمون دعوت بودن یتاالر نه فکر کنم رستوران بود.واستاده بودم و کل هیشب ییکردم وسط به جا دایپ تمویموقع

! لی. چه کرده بود دنکردیم یباهاشون هم خون لمیدنصدا تولدت مبارک و خوندن خود  هیهمزمان باهم  دنمیباد

 کلمه... . یواقع یجشن باشکوه به معن هیامشب 

 خونه شدم. یاز همه مهمونا راه بعد

 گمآ؟یم-

 جانم.-

 .یبود یا گهیاوال که امشب خوشگل تراز هرشب د-

 ممنون.-

 سوال بپرسم؟ هیدوما -

 اوهوم.-
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 ؟یچقدر دوستم دار-

 . گمیو در آخر م گردمیجواب م هیدنبال  یدیبا عذاب وجدان شد پرسهیم نویوقتا که ا یسوالش جا خوردم. بعض از

 باشم.  نداشته شهیجواب دادم مگه م لیرو به دن  یشیلبخند نما با

 رو دوستش داشتم اما... لیطور بود.من دن نیهم واقعانم

 موضوع رو عوض کنم؛ خواستم

 ؟؟؟یچطور اومد ینبود نجایتو که ا یدن-

 تولد عشقم باشه و من زنده باشم. شهیعشقم واسم حکم نفس رو داره مگه م هیعشق دارم اون  هی ایمن تو کل دن-

 .یانقدر به فکرم شهیهم نکهیممنون از ا-

 است. فهیانجام وظ-

 آقاآاا. تونهییآقا فهیوظ-

 دادم. هیتک یصندل یبه پشت سرمو

 شدم. رهیخ رونیب به

 چرا  دونمیممکن بودن اما نم یجشن ها نیداشتم از مجلل تر لیکه با دن ییها تولد

توش جا  دیکه به زور دوست دارم عشقم با خامه سف یقرمز رنگ یقلب کیکوچ کیاندازه اون ک یتولد چیه

 شدم؟؟؟یذوق مرگ م کی.واسم دل خوش کننده نبود.چرا اصن من واسه اون کشدیم

 ام دونفره. گهید یکی یعموم  میدوتا تولد داشت شهیآراد هم منو

 الهام خانم؟-

 !م؟یبا هم بر یاینم رانیا رمیمن دارم م گمیم

 دلم! یکرد من کجا برم چرا انقدر جنبه ندار دنی. ضربان قلبم شروع به تپدیدلم پرکش یحرف دن نیباا
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 که خاطرات به سخره بکشنت. یبر ستیاونجام ن آراد

 و.خودت بر امینه نم-

 تو. یمن طاقت ندارم ب کشهیطول م یلیخ-

 جوابشو ندادم. گهید

همرنگ لباس آراد  یکه لباس  دمیدیم ابونیرو تو خ یهرک نجایکه اومده بودم ا لیاوا ادمهیشدم. رونیب یفضا غرق

 .گشتیبرم یاونه اما وقت کردمیتنش بودفکر م

ون گر از در یجور هی زهیریدلت فرو م ینیب یعشقت م افهیق پویرو هم ت یکه کس هیلحضه ا ایلحظه دن نیرحم تر یب

 !شیهوی دنیواسه د یریگیم

 ؛یشیم یچه حال ستیاون ن یفهمیم ش،ینیبیو واضع م گردهیکه طرف برم بعد

 .کنهیتورو با خاطرات عشقت حل م یزندگ رحمانهی. چقدر بزهیریباره روحت از درون فرو م کی به

  ؛یجود تیوبستر افتادم توکتاب بابا لنگ دراز از زبون شخص نیج ینوشته ها ادی

 زم،یلنگ دراز عز بابا

 آدم ها را نمیشود داشت. بعضی

 میشود یک جور خاصی دوستشان داشت. فقط

 آدم ها اصال برای این نیستند بعضی

 برای تو باشند یا تو برای آن ها. که

 به آخرش فکر نمی کنی اصال

 برای اینند که دوستشان بداری! آنها

 هم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق آن
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 جور خاصی دوست داشتن که اصال هم کم نیست یک

 آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم این

 کنج دلت تا ابد یه جور خاص دوست داشته خواهند شد. در

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 -رهام

 پوش وآراسته. یمشک شهیشدم مثل هم رهیخ وایبه رفتن ه شهیپشت ش از

 بره؟! خواستیم کجا

 .شدیم کیفصل هوا زود تار نیخب دم تو ا ینبود ول کیهواتار

 شونم برگشتم. یرو یاحساس دست با

 شدو سرشو کج کرد. نهیبود دست به س آراد

 !رهیتو دلت گ گمینه بازم م یجون خودم هرچقدرم بگ-
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 کجا رفت؟ یدونیم

 وایعشق من به ه ی. کاش معمادونستیم آراد  که زیزدم به اون چ یچشم تو چشم شدم و پوزخند قایدق باهاش

 .شدیانقدر ساده حل م

 !رهیجواب حرفش گفتم: مگه من فضول مردم بدونم کجا م در

 مثل من. یکی یشیآها پس نگم بهتره توام م-

 کنارش رد شدم. از

 بود. ومدهیهنوز ن وایشب ه ینیماه دوم زمستون ساعت توو نیسر کتابا ساعت از هفت گذشت ا رفتم

 کردم. ثیبرداشتم و تا مویگوش

 .هیطوالن میلیسراغ بحث امشب که خ ایب ی! هرجا هست؟ییمعلوم هست کجا-

 بعد. قیدق پنج

 قول مردونه. جون عشقت اخماتو وا کن. خونمیو م نمیشیامشب حتما تا صبح م-

 

 دارم! یا گهیروان عشق د نیفکر کرده من جز ا وونهید نیزدم. ا امیبه پ یلبخند

 !؟یبکش یداریشب ب یو حاضر گذرهیکه انقدر بهت خوش م ییمگه کجا-

 شکلک خنده بعد نوشته بود. هی

 داره؟ میکلمه مگه معن نیخوش... ا-

 .خوادیجواب م یعنیسوال  عالمت

 کنار فرزاده؟؟؟ دمیفهمیم دیداشتم با یزبونشو بکشم حس بد ریز خواست

 . من که کنارش خوشم.گذرهیخوش م یکنار عشقت باش یمممم... صد در صد وقت-
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 )وآقا بزرگم(هستم. میی. اما نه من خونه دانمشیبار بب هیالزم شد  ؟یکنار عشقت خوش-

 

نارم مبل ک رو رو یو گوش دمیتو موام کش یدست ی. با کالفگشمیحالم انقدر بده انگار اسپند رو آت نهیبخاطر ا پس

لج کرده بود دوست  ی. انگار با همه چکردنیم یپرت کردم بازم با حرص زل زدم به کالمت کتاب که بهم دهن کج

 .دیفهمیاز عشق من م میزیچ وایمگه ه زاشتیم وایرها شم اما مگه ه یفکر لعنت نیداشتم از ا

که انگار واقعا داشتم دور خودم  رفتیم جیگ سرم چنان. گرفتم محکم  سرمو با دوتا دستم یدیسر درد شد با

 .دمیچرخیم

 جلوه کنم. یعاد دیبا

 زل زدم. دمیدیکه نم یزیچ به اخم با و  برداشتم دستمو

 .شدمیم کیبه مرگ نزد گهیقدم د هی داشتم دیبود حالت تهوع شد دایفا یب اما

 .کردیآخرو اعالم م یها قهیداشت دق یبمب ساعت نیا

 .یدنییدو اما چه ییسمت دستشو دمیدو

 مواظب باش.-آراد

  

 

 

 

 

 

 -وایه
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 که دم در به عنوان رختکن داشتن. یسمت اتاق رفتم

 رنگمو به تن کردم.  یمشک یپالتو

 شد. دهیکش یکس توسط راستم  دست هوی

 داد. واریامو به د هیبود و تک فرزاد

 شد زل زد به چشمام. کیبهم نزد و

 . مال من فرزاد سعادت.یشیخانم باالخره مال من م وایه-

 چکار کنه لبهامو داخل دهنم بردم و چشمامو بستم. خوادیم دمیسرشو اورد جلو و تا فهم و

 متنفر بودم متنفر. ازش

 کوتاه با گونم زد که دوست داشتم با مشت بزنم تو دهنش اما متاسفانه دستامو گرفته بود. یا بوسه

 

 و رفتم سمت در دمیکش رونیاز دستش ب دستمو

 درو بستم. یبدون خدافظ و

 وجود نداشتم. میتو زندگ نایکدوم از ا چیخونه متنفر بودم.کاش ه نیا یتک تک آدما از

دفع فرق داشت  نیبارم به گوشش نرسوندم.اما ا هیغمامو  نیکدوم از ا یچیکه ه یمن بود و حسام حسام کاش

 .ارهیمطمئنم اگه من زن فرزاد شم حسام اسمم نم

 سرم اوردبازم به سازش برقصم . یاون همه بال و بدبخت هم داشت بعد حق

  کنه استفاده سوء ازش و  او شرکت رو که پدرم سر پا کرد فرزاد اسمشو به گند بکشونه زارمینه م من

 که امشب واسه یاتیچرند نیبه حال ا یفکر هی نمیشیفرانسه م گردهیبر م شهیگور به گور م یماه هیشکر  خدارو

 .کنمیفرار ازش گفتم م
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... 

 یسقف یمخف یکه از شب خواب ها مینور مال هیبود فقط با  کیتار  انداختم و رفتم داخل همه جا یبه در ورود دیکل

 کردم و رفتم باال. دایراهمو پ دیتابیم

 شکر همه خواب بودن. خدارو

 

 .نییرفتم پاو نفسمو حبس کردم و  دمیوان پر از آب حموم دراز کش تو

 آقابزرگ کالفه ام کرد. یحرفا ادی

به شرط که  دیکن وایه منو نام به  دخالت کنه. شما اون قرار دیاز اون شرکت نداره نبا یسهم چیه دی:امفرزاد

 .رسهیمادرجون گذاشت و اگه که نه اون به من م

ه که ب یبه شرط واستیشرکت مال ه نیبا تو ندارم پسره سهم تو به همون اندازه سر جاشه ا یکار چیبزرگ:من ه آقا

 نامه مادر تون عمل کنه. تیص

 نایاز هم جدا موندن که ا یبا فرزاد ازدواج کنه کدوم زنو شوهر وایواسه فرزاد دو سر برده. ه نکهی:اما آقا جون ادیام

 زاشت. ینم یشرط نطوریوقت ا چیه دیدیباشه. اگرم که نه بازم مال فرزاده مامان اگه االن فرزادو م شیدوم

 از فرزاد ریغ یاما با کس کنمیشما مشکلتون ازدواج کردن منه؟! باشه من ازدواج م-من

 .یبا فرزاد ازدواج کن دیبه گفته اون مرحوم با دیشما فقط با رینه خ-

 

اون عکسا فرزادو به قلبم بقبولونم، جدا از سابقه  دنیبا د تونمیمن نم شه؟یم یاما آقا بزرگ پس اون عکسا چ-

 خوبش.

 

اما مرده و  خواستیبود. انگار اونم نم ریگ در وجدانش با انگار من  بزرگ با اخم به فرزاد چشم دوخت و بعد به آقا

 .شدیحرفش بزرگ حرفش دوتا نم
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 باشه. -

 خود من. یحرف همه تعجب کردن حت نیگفتن ا با

 دوست دارم... واروی:اما بزرگ من هفرزاد

 حرف فرزاد صداشو باال برد؛ ونیم بزرگ

 .یماه وقت دار هیحدود  یزیکه فرزاد برگرده چ ی:اماااا... تاوقتبزرگ

 

 ممکن بود. ریواقعا غ نیا

 

 با حرف آقا بزرگ با پوزخند بهم نگاه کرد. فرزاد

 !ز ازدواج کنه؟رو یو اند ستیتو ب وایه چطور  آخه فداتشم دهیواال بع دیحرفه شما بزن نمیا  :قربونت آقا بزرگدیام

 .یندار یدخالت چیماجرا حق ه نیا یتو تو دی:امییدا

 ؟یکردیطور دخالت نم نیاگه دختر خودتم بود هم ای یگیم نویا واستیچون ه یول کنمیباشه داداش دخالت نم-

 که هروقت خواست یمحکوم شه به ازدواج با کس ینجوریتک دخترش ا زاشتیافسانه بود نم یباشه اگه آبج ادتونی

 و گذاشت کنار. دیو بنداشو بوس دیق

 :صداتو ببر.بزرگ

 .رونیب  از خونه رفت تیمنتظرتم و با عصبان نیبه فرزاد زدو رو به من کرد تو ماش یپوزخند دیام

بودم از حرف که گفتم. پاشدم ودهن باز  مونیکه تا اون لحظه هنگ کرده بود از حرف آقا بزرگ و پش من

اون  که یمن با فرزاد دیدیکه بود م یندارم. چون وقت یتیگله و شکا چی! من از مادرجون ههیچ دیدونی: مگفتم  کردم

 موقع سربراه بود؛

 .کرد قبول بزرگترها شما  وصلت نبودم و بخاطر نیبه ا یبودم. هرچند من اون وقتا هم راض خوب
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 .دینیبیکه م نیشد؟! هم یاش چ جهینت

 .دیزاریم ییشرط ها نطوریازدواج تن بدم و ا نیمن به ا دیخوایبازم م دیشناسیناراحتم که فرزاد و م ییاز شما من

بهتون  نوی. ادیزاریرو م یممکن ریهرشرط غ نیطرف دار هی تونیطرف تمام دارا هیاون شرکت  دیدونیکه م حاال

ه رسوندش؛ ب نجایو به ا ختیشرکت ر نیا یپدرم که سالها زحمتشو به پا زارمیشده نم یمتیجان به هرق ییدا  بگم

 اگه من زنش بشم. یحت فته،یچنگ پسرتون ب

 .یکنیم یبزرگ شهیبزرگ که هم وممنون

 ... 

تو آشپز خونه که متوجه آراد شدم که  رفتمی. داشتم مخوردمیقرصامو م دیبا رونیدوش آرام بخش اومدم ب هیاز  بعد

 .کردینشسته بود و داشت اونجا مطالعه م شخونیرو پ

 .یبگم چکارت کنه آراد روان خدا 

 .ریبخ دنیسالم مادمازل خانم رس-

 سالم ممنون.-

 .زیآمادست دوتا بر ییچا-

 ادیسمت مبال روبه آراد گفتم ب رفتمیرو برداشتم همونطور که م ییچا ینیس

 شدم. خکوبیبود سر جام م دهیرو کامل زو خوش کش ییبود و پتو دهیکه رو کاناپه دراز کش یکس دنیبا د هوی

 نترس بابا رهامه.-

 !دنه؟یخواب یجا نجایا-

 .ردیمیداشت م شیساعت پ مین نیبنده خدا تا هم نییپا اریصداتو ب شیه-

 مگه چش بود. دمیخورده ترس هیآراد  یلحن جد از

 گذاشتم؛ زیم یرو رو ینیس
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 مگه چش بود؟-

 نبود. داریوقت رهام ب نیبود که ا بیبه شور افتادبود واسه خودمم عج یجور دلم

 داشت. دیفکر کنم مسموم شده حالت تهوع شد یچیه-

 خوردن؟ یمگه چ-

 .میخورد تزایپ میشد یخانم نبودن مام دچار کم لطف سویامشب گ-

 .نیتو و اون شاه نیبچه مردمو کشت-

 نشد؟! مونیزیچرا ما چ میما چکار دار-

 .میکردیآروم جرو بحث م نییپا میاریصدامونو ب میداشت یسع میزدیحرف م میطور که ما داشت همون

 پتو رو کنار زد؛  رهام

 دهههههع چه خبره؟!-

 .دیزود اخماشو تو هم کش یلیخورده گشاد شد و خ هی  من چشماش از تعجب دنید با

 کچ بود. نیچشماش قرمز بود رنگشم ع چقدر

 و پتوشو برداشت. پاشد

 حالت چطوره؟;آراد

 ها. نیپرواز دار9ساعت  نیبخواب نیندار الیبهترم اما شما انگار خ-

 رفت باال. یحرف چیبدون ه و

 ن؟؟؟یبه من نگ نیخواستیبازم م-

 .میگرفت طیترش نکن بابا ماهم عصربل-

 برم سراغ مطلب امروزم. دیبا نشستم من چرا  خدا یوا-
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 .میپس فردا استارت بزن میبر قیتحق یفردا برا دیفصلم که تموم شد تازه با نیحالت خوبه؟! ا یگیم یچ-

 

 داد! امیپس رهام چرا به من پ واه

 داره از بس. آزار

 حرف زدن با آراد و خورد قرصم رفتم باال. بعداز

 روشن بود.و حتما رهامه. ییدستشو المپ

 اعتنا بهش رفتم تو اتاقم. یب

 .کردم به تا کردن لباسام شروع

حواسش به من  شهیهم شهیم میزیپسر هروقت من چ نیا  حال رهام چطوره نمیبرم بب خواستیراستش دلم م اما

 هست.

 بود. یکار امشبش چ لیدل دونمینم

 ویک چیپسر ه نیا رمیبم یاله مینفرو داشت هیهمه امون حداقل  سویگ یحت ن،یتنهابود. من، آراد، شاه یلیخ رهام

ر مکر یبار هم جزحسام و تماس ها هی یکس یبره. حت یکس اخونهی ییبار بره جا هی دمیند یمدت حت نینداشت توا

اش اگه باه زنه؟یقدم زده. پس چرا بهش زنگ نم اشعاشق؟تازه اون شبم گفت باه گهی. مزدیبهش زنگ نم مارستانیب

 بهش سر بزنه؟ ادیبار نم هیچرا  زنهیقدم م

 ره.حالش چطو نمیفکرا پاشم برم بب نیا یجا به

 رفتم که؛ شیآروم پ یلیدر و باز کردم خ یبود ال دهیفا یاتاق و زدم اما ب در

 .بود شده جم خودش تو  باشه دهیخودش کش یپتو رو نکهیبود و بدون ا دهیدراز کش روتخت

 ود.ب دهیچسب شیشونیبود و مواش به پ سیخ صورتش چون  بود انگار آب به صورتش زده بود دهیرنگش پر چقدر

 روش. دمیپاش برداشتم و کش نییاز پا پتورو
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 احساس پتو روش چشماشو باز کرد. با

 حالت چطوره؟ نمیبخواب منم اخمو خان اومدم بب ریبگ-

 لباسامو بردارم واسه فردا. دیبا ادینه خوابم نم-

 بعد با اون حالش پاشد و رفت سمت کمد. و

 حالش بهتر شه. ارمیواسش ب یزیچ هیتم گرف میبشم تصم فشیحرفاست که حر نیلجباز تر از ا دونستمیم

 غذا. شیبه عنوان پ گرفتمیم شهی.واسه خودم همگشتمیآماده م یدنبال سوپ ها نییپا رفتم

 .شدیحاضر م نیم 20بود که  نیتوا شیکردم طبق دستور گذاشتم درست شه خوب دایپ

 بود اوردم و تفت دادم ازاضافه کردم. یزیمخصوص سوپ هم که فر گوشت

 کم کردم. یلیدم اورده شعله اشو خ نمیهم گذاشتم تا برگردم ا نیپونه نبات دارچ ییچا هی

بود.دلم از  ییتوش نزاشته بود خودش بازم نبود.حتما دستشو میلباس چیداخل اتاق در چمدون باز بوده رفتم

 .ییجلو دستشو رفتمیاجازه رفتم سمت کمد زشت بود اگه م یو سوپو گذاشتم ب زیشد رفتم کنار م ینبودنش خال

 که؛ کردمیبه لباسا نگاه م داشتم

 ؟یدیتو نخواب-

 .یدیخوابیم یرفت یداشتم تو م اجیکه من به کمکت احت ییمگه وقتا برگشتم

 .رهینه خوابم نم-

 .ستیبود حالش خوب ن معلوم

 اومد کنارم واستاد.که مثال لباسماشو با اون حالش جمع کنه. دیتو مواش کش یدست

 کارو انجام بدم گفتم: رهام؟ نیباشه و بزاره بجاش ا یمیکردم صم یکه سع یبا لحن من

 کرد. یشده بود مکث زونیآو یرو لباسا دستش
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 بله!-

 ؟یبا من تعارف دار-

 جون بودن نگاهاش. یچقدر ب یبهم کرد، آخ ینگاه

 .کنمیخودم جم م-رهام

 برگ چغندرم؟! نجایپس من ا-

 ؟یبردار یچ یمگه تو بلد-

 درد نکنه!دست شما -

 .یجا بنداز یزیچ ترسمینه خب م-

 .زارمیبزارم خودم م یباشه تو بگو چ-

 شم باشه. فتیحر تونمیحالم نم نیزد و گفت: با ا یلبخند

 بود. دهیرو تخت نشست انگار اصن سوپو ند رفت

 حالت بهتر شه. کمیبخور  ریو بگ نیبرداشتمو دادم دستش ا سوپو

 به دستم خشک شد و بعد بالبخند از دستم گرفت. نگاهش

 وندکشیآشنا رو به مشامم م یعطر یبو داشتمیرو که بر م یشروع کردم به تا کردن لباس ها هر لباس یحرف چیه یب

 .کردمیخوشو حس م یبو نینبود که ا یبار نیاول

 .دمیبو رو به مشامم کش نیبار ا نیکه اول یرفت به زمان ادمی

 عطر مردونه. هیسردو خوش  یبو هیخورد رو پله ها و رهام منو برد تو اتاقم.  چیکه پا پ یاون وقت هیرومبه ا سفرمون

 عطرشم خاص بود. یحت
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 داده هیتک  به رهام کردم که یبو غرق بشم. به خودم اومد که لباس هارو جمع کرده بودم.نگاه نیداشتم تو ا دوست

 .کردیداشت نگاهم م نهیدست به س  دهیام دراز کش گهید هیپا  هیپاشو جمع کرده بود و هیبود به بالشت و 

 ا؟یدیپرس میعجب نظر گمیم-

 واست بزارم. یبارم بگم چ هی یرفت حت ادمیخدا اونقدر که غرق فکرام و اون عطر شده بودم که  یوا

 اصال حواسم نبود بخدا. دیببخش یوا یا-

 که. ارمیدوباره لباسا رو در ب خواستم

 خوبه! یکه گذاشت ییناینه نه هم-

 ...زهیآخه چ-

 ممنون بابت سوپ حالمو بهتر کرد اما امکان داره بازم؛ گهید یعال ستین زیچ-

 .یخوب گهیبه نشونه تهوع باال اورد که گفتم: نه انشاهلل که د دستشو

 جوشنده افتادم. ادی

 .رونیعجله رفتم ب با

 .وانیتو ل ختمشیبود شعله کم بود ر دهیدم نکش ادیشکر ز خدارو

 بازم رفتم باال و قبل از ورود در زدم. و

 نشسته بود. زیکنار پنجره پشت م نباریا

 باال گرفت. سرشو

 .دمیترسیازش م شهیو من هم کردیم شهیتر از هم یجد افشویق زدیم شهیکه هم ینکیع نیا

 دستته؟ هیچ نیداخل. ا ایب یسادیچرا اونجا وا-

 گذاشتم؛ زیم یرو رو ینیخودم اومدم و رفتم جلو و س به
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 .ستین یبد زیواست خوبه چ -

 .دیکش شیرو پ ینیتعجب س با

 کامل بخار جوشنده گرفت. نکشویع شهیبه دست گرفت تا خواست بو بکشه ش وانویل و

 دنش؛یچشمش بسته بود موقع بو کش انگار

 !؟یخندیم یکردو گفت: به چ یمکث هی... یمن گفت: اااا... به چ دنیخند با

 برداشتم . نکشویبردمو ع دستمو

 .رتشیبخار نگ یچرا برش نداشت خندمیم نیبه ا -

 با گوشه شالم. نکشیکردم به پاک کردن ع وشروع

 بود. دیبع اشینگفت از بلبل زبون یزیبود. چ ساکت

 .نکیاز ع نمیا دییمتنفر بودم.بفرما فیکث نکیپاکش کردم خودم از ع قینگرفتم و دق نکیاز ع نگاهمو

 رو به خودم حس کردم . رشینگاه خ بازم

اسش و نکویخودم ع یکه با دست پاچگ رهیازم بگ نکویع وردیاونم دست ن نکهیهول کرده بودم از نگاه رهام و ا انقدر

 صورتش برخورد کرد یهردوتا دستام با بغال ینوک انگشت ها نکیع یگذاشتم بخاطر نگه داشتن دسته ها

 به بدنم افتاد. فیلرزش خف هیکم  یلیبرخورد خ نیا از

 کارو کردم نیچرا من ا یخدا چه حرکت مسخره ا یوا

 و گفت دمیخجالت کش دیانگار فهم رهام

 داره حتما پونه داخلش هست. ییعجب بو گمیم-

 من برم بخوابم. ریشب بخ گهیآره د-

 و درو بستم. رونیفرصت حرف زدن بهش بدم اومدم ب نکهیبدون ا و
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 داشتن. میفیلرزش خف هیو  زدنیو نگاهم به انگشتام دوختم ذق ذق مباال گرفتم دستامو

 به بغلم گرفتم دستامو

 به خودم زدمیهمون طور که مسواک م نهیتو آ ییبرداشتم و رفتم سمت دستشو رمویخم و مسواک  رفتم تو اتاقم و

 بود. دهینگاه کردم که رنگم پر

 نکهیبود و بدتر از همه ا یبیحس عج هیمسواکو که تو دهنم بود ول کردم و بازم به دستام نگاه انداختم.  دسته

کارو  نیباره به خودم اجازه دادم ا کیدر موردم داشته باشه.از خودم متنفر شدم. چرا  یدوست نداشتم رهام فکر بد

 بکنم؟!

آب سرد گرفتمو  ریخجالتو از خودم دور کنم دستامو ز حس شرمو نیآبو باز کردم انگار که دوست داشتم ا ریش

 اونقدر شستمشون که خسته شدم.

پتو از فکر کارم هنوز هم  ریز دمیمسواک داخلش بود رفتم اتاقم و خز رویمدت خم نیشستن دهنم که در ا بعداز

 رفتارم فکر کردم که باالخره خوابم برد. نی. اونقدر به ادمیکشیخجالت م

*** 

 

 -رهام

 .نیخاک تو همه تون پاش نیکرد ری... چرا دیوا یساعت هشته وا نیش داری:بچه هاااااا بنیهشا

 یدیشد ریکردن حرفش چنان از جا کنده شدم سرم ت یبا هج دیبودکه ازراهرو به گوشم رس نیشاه یصدا نیا

 نییهمه همزمان با هم پا نییپا رفتم برداشتمو چمدونمو و شدم آماده عجله با  و بدون شستن دست و صورتم دیکش

 .میبود

 کردنت. داریب نیا با نیبهت شاه لعنت

 .میشاهکار کرده بود میدیرسیاگه به پرواز م مینداشت وقت

 خنده. ریزد ز ییهوی دنمونیبا د نیسمت در که شاه میرفتیم میداشت ما 
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 .رهید میبردار بر یخندی:چرا مآراد

 بچه ها! یوا-

 .میو آراد هم مات شده بود وایگرفته بود و منو ه چهیاز خنده دل پ نیشاه

 من که رفتم. دیرو ول کن یروان نی:امن

 یاول صب مین شویساعت ش یریداداش با او موهات کجا م سای:وانیشاه

 !م؟ین شوی:شوایه

 کرد. نییسرشو باال و پا نیشاه

 م؟؟؟یما مسخره تو بود ینی:آراد

 .قای:دقنیشاه

 !یییییی:مرض لللللللعنتوایه

 .میکه حسابشو برس نیسمت شاه میو رفت میو چمدونارو رها کرد میآراد به هم نگاه کرد منو

 نه. گهیرهام، آراد داداش تو د ای. ندیای:جلو ننیشاه

 اتفاقا من آره ! زمیچرا عز-

 جونش دیرسیکه اگه دستمون بهش م میبود یمام انقدر عصب لیشروع کرد به فرار کردن دور زدن وسا نیشاه بعد

 خودش بود. یپا

 .منم تنها بودم حوصله ام سر رفته بود.نینشد داریکردم ب یآقا خب چکار کنم هر کار-

 تورو خدا کککککمک. وایه

 دیرو کل یو در ورود میدنبالش نرفت گهیشد که مام د اطیتو ح دنییو باال خره مجبور به دو دییاونقدر دو خالصه

 .شاهللیبزنه ا خیکه  میکرد
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 رهام؟:اراد

 جانم!-

 !رون؟یب یایصندال ب نیبا ا یخواستیم نمیبب-

 .دمیخداااا چقدر خند یرو اون کت شلوار وا میخونگ یجورابم توصندال یب یخدا پاها یبه پام کردم وا ینگاه

 کرده. یچ نیکه دقت کردم؛ آرادو بب خب

 خنده به لباسش اشاره کردم. با

 ریاز ز یسرمه ا یرکاب دبعدیسف رهنیرنگ با پ یکت و شلوار کرم هی کلیخنده دار بود آراد با اون ه فکرشم

 زده بود. رونیب رهنشیپ

 پله ها نشسته بود.  یکه رو وایخنده هامون باال رفته بود و همزمان به ه یخدا منو آراد صدا یوا

 !یهست یالحق که خواهر حسام قطب زدیداده بود و چرت م هیها تک لهیسرشوبه م و

 .رفتیم سهیاشت از خنده رد آرادهمونطور

 شده بودم. وایبا مزه ه افهیمن محو ق اما

 بامزه و فرش انگار بمب توش منفجرشده بود. یموا

 زده بود با خنده ما به خودش اومد وبا کف دست دماغشو پاک کرد. رونیبامزه ب یلیمقنعه خ ریز از

 ؟یخندیم یبه چ-

 بنداز. نهینگاه به آ هینگاه به ما کن بعد برو  هیبه خودمون و تو اول -

ون با ا رمویبگ شدیکرد کاش م غیج غیج یبه خودش کرد. کل ینگاه نهیآ یو بعد جلو دیبه ما خند ریدل س هی اول

 .کردمیبغلش م ریدل س هی یوز وز یپف کرده و موا یچشما

 .میرفتیم زدیبه مقصد  ییتنها وایمنو ه نباری. امیهارو بست کمربند
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 تو فکر غرق شده بود. وایتا االن ه میاومد رونیاز خونه ب یچرا اما از وقت دونمینم

 

 به خودم فشار اوردم که ازش نپرسم. یلیخ

 خورده شل کردم که راحت باشم. هی کراواتمو

 نکهیاز ا مدیکشیبهتر بود کمتر زجر م ینطوریا دیو جابجا کردم.شا نکمیاوردم و ع رونیرو ب یباز کردم و کتاب فمویک

 چرا تو فکره. وایه

 کتاب قرار گرفت. یرو وایه فیظر  چند خط رو نخونده بودم که دست هنوز

 .کردیجز آرامش منعکس نم یزیرنگش که چ یآب یاز دستش گرفتم و به چشماش دوختم. چشما نگاهو

 رفته؟ ادتی شبوید-

 به االن داره؟ یچه ربط شبی! دشبید-

ا ب ماهمیکاسه خونه تو هواپ نی.چشمات عیدیچشم و مغز استراحت نم نیلحظه به ا هی یکه جنابعال نهیربطش ا-

 دست اندازه. نیابرا ع نیامروزم که هوا ابره و ا شهیم فینداره چشمت ضع یفرق نیماش

 

 حد هم به فکرم بودتو دلم قند آب شد. نیکه تا ا نیا از

 فرصت استفاده کردم. واز

 غرق شده  اتیم که انگار کشتسرکارخان رهیخب حوصله ام سر م-

 .یگینم یزیبکم چ سمم

 کرد و بعد یمکث هی

 حالم خوب باشه؟ زارهیهست که نم ییزایچ هی! نه امیکشت-
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 ا؟یمثه چ-

 دلم سوخت. اسیامممم مثال واسه -

 شده؟ شیزیچرا؟ چ اسی!!!اسیتعجب بهش گفتم:  با

که اونم دوست داره بره شمال تا حاال شمال  گفتیم زدیداشت با مامانش حرف م روزینشده فقط پر شیزینه نه چ-

 نرفته.

 نرفته. رونیاومده از تهران ب ایبه دن یکال از وقت بچه

 

 دوست داشت. اسوی یلیهم مثل من خ واینکردم چون ه یحرفش تعجب چندان از

 ؟یدونیمگه تو نم-

 بدونم! دیبا ویچ-

 .عوض کنن ییهوا هیو عسل برن شمال  نیبا آرادو شاهگرفت که  طیگرفتم واسه اونام بل طیبل یعصر وقت روزید-

 ؟یگیگفت: راست م ینسبتا بلند یمتعجب نگام کردبا صدا یحرفم با لبخندو چشما نیا با

 ردم.بهش ک یبا اخم نگاه رمیکردم جلو خنده امو بگ یبه ما کنن. سع ینگاه مین هیباعث شد که همه  مایهواپ سکوت

 !سسسییه-

 .دیخند زیر زیاز جلو دهنش گرفت و ر دست

 

 فرودگاه ساعت ده هم پرواز داشتن. ادیاز خونه خالش ب سویچشم غره رفتم و گفتم: آره. فقط قرار شد گ هی.

 بده ممنون. رتیخدا خ یوا-
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 . وادیبه حساب م یبتونم حالشو خوب کنم اما حس کرد فضول دیکه شا هیچ تیناراحت یبعد لیبپرسم دل خواستمیم

 نگفتم. یزیچ

... 

 .میرفتیو هردوتا کنار هم راه م میخارج شد فرودگاه

 .نمیرنگ بب دیسف یپارادو هیرو کنار  یگردوندم بلکه کس چشم

 .میو شهر روستارو با راهنما بر میگم نش ریکرده بود. که تو کو یجوکار معرف استاد

 اااا رهام اوناهاش درسته؟؟؟ -

 خودشه.-

 از ما استقبال کرد. یگرم ییو با خوش آمد گو میسمتش رفت به

 سر حال بود. میلیساله بود که خ 60مرد حدود  ریپ هی

 کرده هستن. لیخودش هم تحص شونیکه ا میدیفهم بعدش

 ناهار به خونه دعوت کرد. یما رو برا ادیز یخونده بودن. با اصرار ها یشناس ستیوز

 بودن. یمیگرم و صم نایا چقدر

 کردن  رو پهن سفره 

 من کنار اومد آقا احمد بودن یبچه ها خوردویم بهشون من با وجود دوتا پسر که همسن و سال وایه سرسفره

 انجام نداده بود. وایوقت ه چیمدت ه نیکه توا یکار نشست

 .کردیم یبیبود حتما غر زیواسم تعجب برانگ و

 !یبیو غر وایه خخخخ

 یکج کردم و واسش خال وایروبه سمت ه سیکه د زمیبرنجو آقا احمد دستم داد و خواستم اول واسه خودم بر سید

 که. میخوردیم ییچا میرو اوردن و داشت ییاز صرف ناهار گذشته بود که چا یکردم و بعد واسه خودم.حدودا دوساعت
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 دکتر؟ گمیم-

 جانم.-

از  یکی دیایشما ب نکهیما چند ساعت قبل ازا نیشتون کردبه خاطر همسفار یلیبال...رضا)استاد جوکار(خ یجونت ب-

واسه شما و خانمتون آماده   میبش قاتتونیکه ما مزاحم تحق ستین یهست و طور اطیاتاق هارو که درش تو ح

 .میکرد

 انداخت. نییسرشو پا وایو بعده میهمزمان به هم نگاه کرد وایه منو

 .شدیاونقد معذب شده بود که داشت آب م چارهیب

 هتل. میرینه ممنون آقا احمد ما م-

 .ستین راهیواسه ما کمترا از بدو ب نیا یزنیتو خونه من و حرف از هتل م یبابا پسرم نشست یا-

 .ستنیو اکثر شباهم خونه ن رنیو شهرام هم که صبح به صبح م رجیا-

 .میخانمم تنها هست منو 

 .میخانممه موندگار شد کردنیکه فکر م وایاز حد آقا احمد منو ه شیب یهابا تعارف  خالصه

 بود. یمیحوض دار قد یخونه درون گرا از اون خونه ها هی یاحمد از لحاظ معمار خونه

ور ط نیکه انگار واقعا به اجبار من ا کردیبگذره چنان با اخم نگام م ریاز اتاق هاشو هم به ماداد که خدا کنه بخ یکیو

 شده بود.

که مارو زنو شوهر  وایه شیمعذب شدم پ یلیامامنم خ رسمیم یکه کنارش باشم به آرامش واقع شمینم نیا منکر

 .دونستیم

 .کردیخانم م الینبود.فکر کنم داشت کمک سه وایاتاق که رفتم ه به

 .دمیسرم کش یپتو رو رو دمیبالش برداشتم و پتو دراز کش هی

 زنگ خورد. میته بود که گوشهم نرف یچشمم رو هنوز
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 الو رهام؟-

 جانم؟-

 نگران حسام منم نگران کرد. یصدا

 خاموشه؟! دهیچرا جواب نم وای... هوایه-

 بعد پرواز روشن نکرد. شویگوش وایچکارت نکنه ه خدابگم

 جاست. نیهم وایآروم باش برادر من ه-

 !ش؟یدید یکجا رهام ک-

 .دمشید شیپ قهیپنج دق نیهم گمیبابا نگران نباش م یا-

 .دیبود به گوشم رس ینفس که از سر آسودگ یصدا

 .شویچرا خاموش کرده گوش-

 رفته روشنش کنه بعد پرواز. ادشیالبد  میما امروز پرواز داشت-

 زد؟ی نیرفت یعنی-

 آره.-

 وا؟یخب چرا به من خبر نداده ه-

 خونه نبود. میگرفت طیکه ما بل شبید وایه اریجوش ن-

 د.کر یکوتاه مکث

 بهش بده. یگوش-

 .یو عصبان یبود حرص یطور هی لحنش

 آروم باش. زتیجون عز یول دمیبهش م ویحسام گوش-
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 رو بهش بده. یگوش نیآرومم ا زمیرهام عز-

 .یباشه گوش-

 گشتم نبود. وایه یپ یو هرچ  اطیتو ح رفتم

 .دمیخانم رو تو آشپزخونه د الیسه

 ن؟یدیرو ند وایخاله خانم ه-

 .خونهیآره پسرم خانمت داره نماز م-

 نگاه کردم. یاسترس خشکم زدو به گوش با

 باشه! دهیخانمتو نشن نیکه حسام ا دوارمیخدا ام ای

 نگاه کردم که صفحه اش خاموش بود.  یباره لرزند به گوش کیتمام وجودمو به  استرس

 در گوشم انگار سکوت کرده بود. گذاشتمش

 الو... الوووو...-

 خانم گفته بود رفتم... الیکه سه یکردم قطع کرده بود اووووووف به طرف اتاق یبه صفحه گوش ینگاه

 حرص درآر کجاست. یوایه نیا

 پشت به در سر سجاده نشسته بود. وایباز بود باز کردم ه میدر اتاقو که ن تیعصبان با

 تو اون حال. وایه دنیجلو بازم د رفتم

 بودم. ی.که از دستش عصبرفتیم ادمی.داشت دیکوبیام م نهیوار به س وونهید قلبم

 جلو واستادم با چهره حق بجانب؛ رفتم

 چرا من سه ساع... ت! ینیبب یخوایشما که نمازت تموم شده نم-

 چشه؟! نیا ایبه اشک نشستش... خدا یچشما
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 .شدیگرفته بشه نم وایه ییایدر یچشمم از چشما کردمیم یتنگ شد.هرکار نفسم

 ومو چنگ زد.تو گل یبد بغض

 به خودم اومدم. یگوش یباصدا

 کالفه است. میلیحسامه خ ریبگ

 گرفته و خش دارش؛ یصدا با

 ؟یالو داداش-

 از اتاق. رونیو رفتم ب دمیموام کش یتو یکه از دلم سراغ داشتم دست یطاقت یب با

 چشه که خوبه. وایاگه بدونم ه من

 گهید وایاسمش اومد ه یعوض یپسره  نیا یکه اون خوش باشه.از وقت زارمینم وایه یشرط پامو تو زندگ نیا به 

 نشد. وایه

غض ب هی زاشتمیهنوزم داشتم نم تارویخودم افتادم. اگه من ب یتایب ادیلحظه  هی! ؟یگفت داداش یچطور یدید ایخدا

 با تمام وجود از حسام متنفر شدم. کنهیرو تحمل م یوضع نیکه همچ یحسام چه برادر ادیتو گلوش ب

 .یمرس ایب-

 بود. وایه یصدا نیمقابلم به خودم اومدم ا یگرفتن گوش با

 نزدم. یحرف گهیبودم که د یعصب اونقدر

 نگاه کردم . اطیرنگ وسط ح یگرفتم و به حوض آب مویگوش فقط

 غذا حاضره. دیای:رهام جان پسرم باحمد

ارک تد یلیخانم خ الیهم سه میاشتم بن کل اشتهام کور شده بود. اما از حق نگذرند ییاشتها چیناچار رفتم اماه به

 بود.واسه احترام به زحمتش شروع کردم ب خوردن. دهید

 و حس کردم؛ ینگاه ینیسنگ
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 چمه! دیفهمیکاش م کرد،یداشت نگاهم م وایه دم،یباال کش سرمو

 

خودت  ایشدم خدا ریاز غذا خوردم بعد از تشکر پاشدم امشب بازم بهونه گ گهیخورده د هیانداختم و  نییپا سرمو

 آرومم کن.

 اومدم. رونیکنارم از فکر ب وایشده بودم . با نشستن ه رهیخ ایگل یکنار حوض و به ماه اطیبودم تو ح نشسته

 .پاشه بره دیکه شا رمشیگن لیکنارم. بزار تحو شوندشیم ارهیم قایدور باشم خدا دق نیمن هرچقدر بخوام از ا حاال

 آروم با لحن مهربونش یلیخ

 رهام؟-

 از آب نگرفتم. نگاهمو

 هوممم.-

 هوم بگو بله. یچ یعنی یگیحاال اگه من بگم هوم تو م-

 خب بله.-

 چونم زدم. ریدست ز دمویباال کش نگاهمو

 رون؟یب میبر یایم-

 .ستی!!! نه حسش نرونیب-

 باشم اما اگه خاطره شه چکار کنم. وایدوست داشتم از خدام بود با ه بخدا

 نگاهش نکردم. گهیو د پاشدم

 .یقبل یهمون جا دمیکتاب برداشتم و دراز کش هی  داخل رفتم
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 بایسردشه پتومو برداشتم و فاصله تقر نکهیپتو با فکر ا ریز لرزهیداره م وایگرم کتاب بودم که حس کردم ه همونطور

 بود من دم در. دهیاتاق خواب یکردم اون باال یط نمونیب ادیز

 .ومدیم نشیف نیف یصدا که برم خواستم و دمیرو روش کش پتو

 .کردیم وونمیفکرشم د کردیم هیداشت گر یعنیگرفته برگشتم سمتش.  گر

 از کنارش ساده بگذرم تونمیمن واقعا نم  میاالن هم کار وایهمدم رفتار کنم من ه هیباشم و مثل  یمنطق دیبا

 وا؟یه-

 خانم؟! وایه

 رو از سرش کنار زدم. پتو

 . ارهیدلم دووم نم  دونمیچون م وفتهیکنه نگاهم چشماش ن خدا

 بخوابم. خوامیرهام م الیخیب-

 لحظه پاشو حسام بازم به من زنگ زد. هی-

 چشه. نمینشست سر جاش بده ب یعجله و دست پاچگ با

 ؟یکرد هیتو گر-

 بده. یگوش-

 دروغ گفت.-

 د خواست بازم دراز بکشه.رک بودنم جا خور از

 جواب منو بده. سایوا یه-

 نگاهش کردم ناخواسته

 ه؟یچ- 
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 نه و بله. هیچ-

 بللللله.-

 . تیعصبان با

حرف  وایه ی.به کیزیریکه واسش اشک م یکنیفکر م یبه چ یاشکتو در اورده؟؟دار ی.کیکرد هیچرا گر گمیم-

 بزن؟

 یمن چ دونهینم یاما مگه دست خودم بود لعنت کردیداشت با تعجب نگاخم م وایتند رفتم چو ه یلیخ انگار

 اشکاش.اروم نگاهمو بش دوختم. نی.با اکشمیم

 بگو -

 خسته ام. کمیفقط  شمیدلم گرفته خوب م-

 باعث شده؟ یچ-

 بغض. با

 دروغ اجبار نپرس رهام نپرس. ییزورگو یکس یب ییتنها-

 عشق. یدو نفره لعنت به هرچ ییتنها نیاعصابم داغون بود لعنت به ا یداشتم بغلش کنم بدونم چشه بد جور دوست

 اد؟یاز دستم برم یکار-

 .ادیبرنم یکار یاز دست کس گهینگاهم کرد و گفت: کار؟ نه... د کمی

 ؟یکنیم هیگر یکه گذشته دار یزیواسه چ-

 به فرش سرخورد. نگاهشو

 ؟یکنیچکار م یاریبه دستش ب یبخواد بعد نتون یزیچ هیدلت  یتو وقت-

 ناجوره! یلی.آخه خهیجز گر یاوممم مسلما هر کار-
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 هاناجور... اونوقت چرا؟؟؟-

 داشته باشه. یقلب یضیمر بعد بزنه کنار  که من کنارزدم ینطوریپتو رو هم یکیچون امکان داره -

 نگاهم کرد. شیشگیهم یتعجب خنگ با

 داشت؟ یچه ربط-

 .شهیکه چشمام قرمز م نهیطش ارب-

  شهیگنده م دماغم

 .یکار نیبا همچ شمینفر م هیدرستش کن باعث مرگ  اویب بعد

 خنده . ریحرفم دستشو رو دماغش گذاشت وبعد با تصور حرفم زد ز نیا با

 شه؟یدماغ منم انقدر گنده م یعنی-

 نه بابا دماغ تو که اندازه نخوده االن اندازه...اندازه... -

 بگو؟ یاگه جرات دار یاندازه چ یهو-

 دماغ مورچه. یاندازه -

 ؟یدیگفت: مورچه !!! مگه دماغشو د باخنده

 .)منظورم مورچه خوار بود خخخخخخ(شهیم دهیدماغش د یخوار اضافه کن هیاره بابا اگه به آخر مورچه -

 ؟یگفت یزیچ: گفت  و برداشت دمشیکه کنارش بودمن ند یآب وانیل

 نه . کنمیگردم و بعد گفتم: حاال که فکر مآب نگاه  به

 .دمیاما من شن-

 ننننه.-

 کرد روصورتمو لباسم. یآبو خال بعد
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 .خندهیانگار داره به دلقک م ریبود نخ یواسم کاف خندهیاشکاش بند اومده و داره م دمیاخم کردمو بعد که د اولش

 

 .نمیشیآروم م نیجبران کارش فکر کرد یبرا منم 

 .ادیبخدا حال ندارم خوابم م نی. ببیزنیبرداشتم خواستم بزنم که گفت: نه تو نم بالشتشو

 .رونیب یبر یخواستیم شیپ قهیاااااا... تا دو د-

 نزن. ادینه االن خوابم م-

 ؟یچکارم کرد نیبب-

 .دیچکیداشت از سرو صورتم آب م هنوز

 .کنمیآقا من شرمنده من خودم درستش م-

 چط..و..ر ؟!-

 .نکمیع شهیرنگش شروع کرد به پاک کردن ش ینشده بود که با شال مشک تموم حرفم

 بعد صورتم . و

 دل صاب مرده نکن خشکم زده بود مات مات بودم. نینکن با ا یباز وایه نکن

 

 .نیاز ا نمیا دییبفرما-

 ؟؟؟یپس لباسم چ-

 ببخش. گهیااا رهام د-

 اوووم شرط داره .-

 ؟یچه شرط-
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 .رونیب میبر یپاش-

 بگم نه؟! شهینم-

 باشه بگو اما.-

 باال بردم که شروع کنم به زدن. بالشتو

 باشه ...باشه!-

 برو آماده شو. نیآفر-

 کنه که. ضیکه لباسشو تعو رونیبود و منم خواستم برم ب پاشده

 .یشیم ضیمر رونیب یبر سهیبمون لباستو عوض کن.خ شهیکه نم یااا... اونجور-

 .اشینیب زیر نیبودم. ا لشیدل یب یها یمهربون نیعاشق هم رونیرفت ب یحرف چیبعد بدون ه و

 ست کردن باهاش راحت بود. پوشهیم یاون مشک دونستمیم چون

 .رونیبه دست رفتم ب یو گوش دمیپوش  یمشک نیج هیبافت و  یبلوز گرم مشک هی یسر یلیخ

 .دمشینگاه آب م نیا ریکه داشتم ز زینگاه ر هینگاه کاوشگرانه  هینگاهش رومن ثابت موند  رونیدر که رفتم ب از

 

 !!!هیعال نیا یدار یچه سرعت-

من بهش  شهیعاشقانه که هم ییدل خوش کردم فکر کردم داره از اون نگاه ها یخاک تو سر من. منو باش به چ یعنی

 .کنهیدارم نگاه م

 .یدیدر عوض االن تو سه ساعت کشش م-

 حاال صبر کن. رینخ

 .ربع برگشت هیتو و بعد  رفت
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 باز کرد. درو

 !گهید مینیسه سوته... ما ا یدک یداشت

 خنده به حرف زدن الت وارش؛ با

 .ییربع اون تو هی یرو داشت یچ یچ-

 ؟یگرفت میتا یمگه چطور هیناداور نی.ارررریبه کمر زدو اخم کرد و گفت: نخ دستاشو

 

 ازش کشف کردم. یدیجد یخدا عجب ادا یییییبا نمکه وا چه 

 قشنگ بود. یلیخ

 راه رفت سمت در و بعد برگشت یقدم چند

 .ایب وفتیراه ب ینگاه کن یخوایم یتا ک-

 نگاه با پوزخند بهش انداختم. هیشلوارم کردم و مغرور از کنارش رد شدم و  بیدستامو تو ج-

 .یرسیبا من هم قدم شه ام قدماش به من نم کردیم یحرصش در اومد چون سع انگار

 . ومدهینخواستم غلط کردم قدم به من ن اصال یییییییوا-

 شد؟ یچرا؟! بازچ-

 خسته شدم. میومدیدو مارتون که ن-

 استراحت کن. خب

 .ینیبیم ییجا نجایکجا! ا-

 ته دل  از

 .روسرم آره-
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 .شد ناراحت  اون انگار اما

 .یزنیحرف م ینطوریبا همه ا شهیتو هم-

 ست؟ین ییجا گهیگفتم اخه د یمگه چ-

 !کنه؟یتحمل م یعشقت، تورو چطور چارهیب-

 ستادمیحرکت ا از

 مگه من چمه؟ یگفت نویام ا گهیبار د هی-

 دنده.لجباز.اخمو.خودخواه. هیفقط مغرور.غد.سرتق. یچیه-

 به روش زدم و به راهم ادامه دادم. یپوزخند

 .مینطوریبا اونم ا یهه فکر کرد-

 .یکنیم یباز لمیواسش ف یچ یعنی-

 .نمشیبیوقتا م یکه من عاشقشم فقط گاه دونهیاوال اون هنوز نم-

باشم  لیزن زل نکهینه ا زاشتمیواسش کم نم یاز مهربون ایرو تو دن یچیمن اگه داشته باشمش اگه قسمتم بود.ه دوما

 .رمیبگ ی.چندلحظه بزار دوتاچاموندمیکوه تالحظه آخر پشتش م هی نیاما ع

 داشت رفتم یصله کمکه باهامو فا یسمت دکه ا به

 هارو گرفتم و برگشتم بعد تشکر ازم گرفتش ییچا

 رهام؟-

 جانم.-

 رهام گفتنت! نیبود از دهنم در رفت.خدا بگم چکارت کنه با ا یچ نیا یوا یا

 !؟یدیقول م هیبال  یجانت ب-
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 بخواه قول که سهله. توجون

 باشه؟! یتا چ-

 باشه؟نکن. جون عشقت  شییاااا... تورو خدا بازم جنا-

 حاال تو بگو.-

 ؟یکنیبار منو عشقتو با هم آشنا م هیتهران  میرفت-

 |کرد که را نفس قطع شد.چقدرم واسم سهله : ریکه تو دهنم بود چنان تو گلوم گ ییچا

 چکار کنم؟-

 .هیمنو عشقتو باهم آشنا کن حتما آدم جالب-

 چرا؟ -

 مثل خودته. یکیحتما  دونمینم-

 رو مهمون صورتت کنم؟! ییچا نیا خوادیمث خودته! نکنه دلت م یکی یچ ینیاااا... -

 بعد گرفتم سمتش؛ و

خاب روانت یداره چه شاهزاده ا هیعال التیپسر مثل دسته گلمون که تحص نمینداشتم. گفتم بب ینه من که منظور-

 کرده.

 آها حاال شد.-

 بدبختش کنه. خوادیرو انتخاب کرده که م یچه شاهزاده ا-

 زدو الفرار. غیییییگفت ج یبه خودم اومدم که چ تا

 نگاه کردم. دنشییلبخند به دو با

 جرات. یب طونتیش نیاز دست ا امان
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 ایدن از زیچ هیسخته فقط  شیداشته باش ینتون یکن یباشه اما هرکار تیتموم زندگ یسخته عاشقش باش یلیخ

 ... نه.یفهمیوسالم نه م نیبگن نه، هم رحمانهیب یلیبه خواستت خ یبا دهن کج اشیو نامرد ایاما دن یبخوا

 دوست دارم. یجمله بگ هیبه عشقت با  یتونینم یکه حت یاونقدر یمونیبعد توام ماتو مبهوت م و

 .شهیکردنش واست سخت م یهج اونقدر  جمله نیا گهید و

 .کنهیه ذره از درون آبت مداره که ذر یچنان تاوان ینه اصال بهش فکرکن هی یاگه با خودتم ازش حرف بزن یحت که

 به چپ و راست تکون دادم. یآشفتگ یخودم اومدم و سرم رو از رو به

 نبود امشب خاطره شه هه ! قرار

 

 -وایه

 چشمامو ماساژ دادم. یخستگ از

 که دور گردنم بود و باز کردم وبه سرم بستم. یرنگ یدرد داشت.شال مشک یلیخ 

 .کردیداشت زق زق م انگشتام

 .ییدخترم بفرما چا-

 ممنون عمو جان.-

.فعال مهمون یچا ایامون بده بابا ب هیرو از دستش گرفتمو اومد کنارم نشست و رو به رهام گفت: دکتر جان  ییچا

 عجله نکن. ییما

 خدمتت آقا احمد. امیاالن م-

 مشغول نوشتنم بودم که؛ من

شاگرد همون استاده.خدا واسه پدرو مادرت حفظت کنه.  رو داشت. الحق که فیپسرواقعا برازنده اون همه تعر نیا-

 .کنهیم تیزیانگار نه انگار از صبح داره پشت سرهم و نیبب
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 خوداگاه گفتم: آره خدا رحمتشون کنه. نا

 رفتن. ایمگه از دن-

 کردم. دییباال کردمو با سر تا سرمو

 زدو گفت: خب پس خدا واسه تو نگهش داره دخترم. یلبخند

 گفتم: ممنون. زدمو یلبخند

 از دست داد. زاشویرو تموم کن حاال که عز یدوستت داره واسش خانم یلیدخترم قدرشو بدون معلومه خ-

  

 .گنیجوون م یها زوج به همه  به نویحرفه ا هیفقط  گهیم نویا یلیدوستم داره!!! به چه دل ها

 .افتادم  رهام شبید یحرف ها ادی

 خدا واسه عشقش حفظش کنه. آره

 دوختم . زدیدختر بچه حرف م هیبه رهام که داشت با  نگاهمو

عشقش باشم  یچرا اون لحظه دوست داشتم جا دونمیافتادم. نم رهام شیچند شب پ یحرفا ادیآقا احمد  یحرفا با

 شد. میحسود یلیخ تشیواقع

 .شناسدشیبود که م یروز چند  که یآقا احمد یرو همه دوست داشتن حت  رهام

 رهام تو وجودش بود. یاز مردونگ یره افرزاد ذ کاش

  یاست اما فرزاد چ گهید یایدن هیانگار تو  گهیاز عشقش م یعشقشه وقت اشیدن ی همه

 بار عشقشو باور نکردم. هی یحت

 ؟یکرد هیچرا چشمات قرمزه گر نمیگفت: بب ستادویفکرام غرق بودم که رهام جلوم ا تو

 .کنهیسرم درد م کمینه -
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 .نمیچند لحظه چشماتو بب نیبرو تو ماش-

 .ستین یمهم زیچ-

 .چشات کاسه خون شده؟؟؟یدیخودتو د ستین یمهم زیچ ویچ یچ

 !الیخیب-

 .نیبرو تو ماش گمیاشاره کردو گفت: م نیاخم بهم زل زدوبه سمت ماش با

 و رهام هم پشت سرم راه افتاد. نیاراده رفتم سمت ماش یحرکتش ب نیا با

 .گفتیبا خودش م ویزیداشت چ تیعصبان با

 

 کشویزود چراغ قوه کوچ یلیرو خوابوند از حرکتش جا خوردم خ یدادن صندل هینشستم و به محض تک یروصندل

 گرفت سمت چشمم.

 داشت چشمام. یسوز بد یلیخ

که فقط و فقط مخصوص  یخوش یشدم باز همون بو دهیکش  عطرش به مشامم دمیکه از درد کش یقیعم  نفس با

 رهام بود.

 یبودو بو یکه از سر کالفک یمحکم ینفس ها کردمیرو حس م زیچشمم گذاشت من فقط و فقط دو چ یرو شودست

 دوستش داشتم . یلیها خ یکه تازگ یعطر

 ارم؟یکو که واست ب نکتیع ؟یکرد یبا چشمات چ نیبب-

 تهران.-

 نگاهم کرد؛ تیحرفم انگار تعجب کرد و بعد با عصبان با

 خانم چشمات عفونت کرده. وایرفته؟ ه ادتیرو  یمهم نیبه ا نکیکه ع یتیمسئول یتو انقدر ب یعنی-

 .ستین یزیبابا چ یا-
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 ؟یدردم دار-

 خورده استخونه دور چشمم. هی-

 هم داره. زارویچ نیا یالیخیب گهیبله د-

زه که کنه سه رو ینه فکر کنم بازم دوست داره سر من خال ای.کردمیدرک نم شویچرا نگران بود من نگران رهام

 ادشی امروز االن  که همش خاک و خوله  ریکو  تو دل یاونم روستا ها میریروستا و اون روستا م نیو ا زدی میاومد

 افتاده.

 قطره دستش گرفته بود. هیاومد سمتم   فشیگشتن تو ک بعداز 

 حد با من مهربون باشه  نیدوست نداشت رهام تا ا من

رو دوست نداشتم خودمو  یوابستگ نیا یلی. به هر دلشمیدارم کم کم بهش وابسته م کنمیچرا احساس م دونمینم

اگه  یداشت.حت یریپذ تیمهربون و مسئول تی.که شخصکردیتو دلم جا باز م یکس یاز بچگ شناختمیخوب م

 داشت. رویتاث نیطرف به حال من نبود بازم هم یمهربون

 رو از دستش گرفتم و  قطره یحرف کالفه و عصبان نیفکر کردن به ا با

 دست دارم. زمیریبده خودم م-

 شیب رو  رهام تو دلم یرو شیاجازه پ دیاما با دمیخشکش زد. خودم خجالت کش هیچند ثان یتعجب از حرکتم برا با

 بشم که خودش عاشقه. یکیمونده بود که عاشق  نیهم ستیندم.چون اون دلش با من ن نیاز ا

 لیدل نیکه خوبن وهمه دوستشون دارن خب من دوستش داشتم به ا تای.اون شخصلماستیف نیا تیمثل شخص رهام

 .یا گهید لینه دل

 انجام دادم. نجایکارمو هم نیاوردم تو ماش لمویسرمو محکم کردم رفتم وسا شال

 .ندهیتا چند روز آ نجایا شهیتموم م گهیخدا بخواد کارمون د اگه

 حت کوتاه باز هم سراغ مطالعاتمون.استرا هیخونه و بعد  میاتمام کار رفت بعد
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 یدر حد سوال ها نیکمتر با رهام سرو کله بزنم واسه هم کردمیم یچندروز سع نیبا خودم لج کرده بودم تو ا انگار

 . زدمیباهاش حرف م قیمربوط به تحق

 دراکوال مهربون شده. کردمیبود که فکر م یتوهم فانتز هیفقط  نیشه ا کینداشت که بهم نزد یاسرار اونم

 اخمو! هی شهیهم او

 

 -یراو

 .تاپ لپ  معلوم نبود جز صفحه روشن یچیمحض ه یکیبود تو اون تار کیجا تار همه

 دستش گذاشته و یرو رو سرش بود  پخشو پال شده  نیزم یکه رو دیکاغذ سف یکل ونیم

 خواب رفته بود. به

 یوابش کند و دستشو چندبار رو برگه ها کشوند باال خره تلفن بمکرر دل از خ یصدا نیزنگ خورد بعد از چند تلفن

 به صفحه روشن تلفن کرد. یخوابالو نگاه یکردو با چشما دایرو پ میس

 فرزاد بود. بازم

 اتصالو زد. دکمه

 الو... الو...دکتر.-

 هوووم بله؟-

 !دیببخش یخواب بود-

 آره.-

راحت بود چون اگه فرزاد دوروبرش  وایبابت ه الشیخ میاما از طرف ستین لیدل یفرزاد ب یزنگ زدنا نیا دونستیم

 .گفتیبپلکه بهش م

 .ادیم هیو کنا شیاز ن ییفرزاد احساس کردکه بو یحرفا یال البه
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تموم شه و  یمکالمه لعنت نیبگه دوست داشت فقط ا لیدل یرو ب یحرف شدیهم نم یبه شور افتاد از طرف دلش

 .دهیم حیرو توض یکمو کاست همه چ یداشت ب نانیکه بهش اطم ییازنگ بزنه تنها ج دیام  به

فع د نینکن ا دیاز جانب فرزاد تحد وارویه یکه باز هم اتفاق کردیفقط خدا خدا م دیشنینم زدیرو که فرزاد م یحرفا

 نگفت به احترام مادرو پدرش بود. یزیهم اگه چ شی.دفع پکردیخون به پا م گهید

 باز کرد. خچالویرفت سمت آشپزخونه المپ رو روشن کرد و در  دادیطور که مزخرفات فرزادو گوش م همون

 هیکم بشه و  تسیخورده از عصبان هی شد باعث  اش شهیش یسرد  سرد آب رو تو دستش گرفت یا شهیش یبطر

 .اما با سماجت بازهم ادامه داد خوردیبه گلوش م غیمثل ت یسرد دینفس آب سردو سر کش

 .بود بدور  عقل از بزنه آب به  گدار یب شدینم

 داد. یرپوستیفرزاد رو مثل خودش ز یها هیو کنا شیحرف زدنش با فرزاد تموم شد.وجواب ن نکهیا بعداز

 نشست. شخونیکنار پ یصندل رو

 گرفت. یرو بدون معطل دیتوجه به ساعت شماره ام یب

 الو؟-

 .یسالم دکتر خارج-

 د؟یام-

 !؟یلرزونیصدات م ینطوریچرا ا یجان سالمتو خورد ییدا هیچ-

 خوب گوش کن و مث آدم جواب بده. زنمیکه م ییبه حرفا اریآدم بزرگارو در ن یادا دیام-

 بود. یدفع عصبان نیا زدیخنده حرف م یکه با شوخ شهیحسام تعجب کرد بر خالفه هم تیاز جد دیام

 خب بپرس؟-

 ران؟یفرزاد اومده ا-

 .دیدندوناش غر یشده بود از ال ینبود. حسام کفر یخوب یسکوت نشونه  نیا ساکت شد. دیام
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 باتوام؟ دیام-

 ؟یاریخب آره اومده اما تو چرا جوش م-

 بهش نگفته بود  یزیچ وایکه ه نیفکر ا با

 تر از قبل داد. یکفر حسام

 کرده؟یم یاونجا چه غلط-

 بهش بگه. یزیترس چ وایحتما ه شناختیخوب حسام م وایکرد به خودش مسلط باشه اونم مثل ه یسع دیام

 .گهیسواله؟اومده خونه اش د نمیبرادر من ا-

رو بشنوه  یکرد درست و عاقال همه چ یکرد آروم باشه سع ی.سعرفتیحرفش داشت از کوره در م دییبا تا حسام

 ادامه داد. دویکش یقینفس عم

اومده. بهتر قبل از  یواسه خاطر چ یکه اون عوض فهممیواضح و روشن بهت بگم من باالخره م یلیبزار خ دیام نیبب-

هم ب تویتو و اون برادرزاده عوض رانیکه چرا اومده. وگرنه پام برسه ا یکنم واسم رک و پوست کنده بگ یکار نکهیا

 .زنمیگره م

و اگه  زهیچقدر واسه حسام عز وایه دونستیم دخوبیام بستیوسط بود حسام چشمش رو همه م وایه یپا چون

 .بدتر گفتنم  که از صدبار شهیبه پا م یینگه غوغا

 نگه. یزیبگه و از اتفاق شب آخر چ کنهیکه حسام رو آروم م یزیکرد هر چ یسع پس

 محسا  .حرفارو مثل نخ به سوزن کرد و آروم آروم به اعصابشدیحال حسام از قبل بدترم گفتیکه م یهرکلمه ا با

 دوخت.

ت دندون رو جگر بزاره فرزاد باز داش تونستیساکت باشه نم تونستینم گهیبار د نیا گرفتیم شیمرد بود. آت هی اون

 .دیپلکیم وایدور ور ه

بعد از اون کار فرزاد چطور گوشه  واینرفته ه ادشیشد.  لیفام یچطور انگشت نما نشینرفت خواهر نازن ادشی هنوز

 سابق نشد. یوایه گهیوقت د چیو شد و ه ریگ
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 .دیرکشینگه که قلبش ت یزیداشت چ یبه مچ فشار اورده بود و سع اونقدر

 رو گرفت. وایشماره ه دیاز قطع تماس با ام بعد

 رو هم گذاشت. زدیم یبه قرمز یکه از عصبان چشماشو 

 .دیکوب شخونیدست مچ شده اشو رو پ و

 .زدیصدا م وارویه تیزمزمه وار با عصبان و

 ت مرد بود.داش حق

 پاش له کرده بود. ریز شویبد کرده بود غرورومردونگ وایه

 گرفت. وارویلرزون شماره ه یدست ها با

  کردیحالشو بدتر م خوردیکه م ییها بوق

 .یجواب بده لعنت-

 چند لحظه تلفن وجواب داد. بعد

 الو داداشم سالاااام.-

واسه خاطر  شهیمتنفر بود که هم وایکار ه نیصدا برعکس حالشه از ا نیا دونستیزد.م وایبه حال خوب ه یپوزخند

 .زدیحرف م ییحسام با گشاده رو

 .کردیآزرده خاطرش م دینبا زدیجونش بد حرف م زترازیبا عز دینبا شدیآروم م دیبا دییرو هم سا دندوناشو

 ؟؟؟ییکجا -

 شد. یاز طرز حرف زدنش جا خورد دلش خال وایه

 شده؟ یزیح... حسام چ-

 خسته ام. کمینشده فقط  یزینه چ-
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 .گهید میزدیما االن  دیآها خب خسته نباش-

 چه خبر؟-

 حرفا بود. نیبود. حال حسام بدتر از ا دهیفایکه حال حسامو خوب کنه اما ب دادیخبر م اقیداشت با اشت وایه

 .دیپر وایحرف ه ونیم

 ران؟یفرزاد اومده ا-

 نداشت. وایه حاتیبه توض یربط چیجمله ه نیا

 .دیماس وایتو دهن ه حرف

 ف... فرزاد آره فکر کنم چطور مگه ؟-

 شد. مونیزنگ زد بود پش نکهیلحظه از ا هی

 ودخ .پس مجبور بهکردیکن م شهیمشکل رو ر نیا دیحل بشه.با نجاینبود که از ا یمشکل نیا رانیا رفتیم دیبا

 و سکوت شد.  یخور

 تهران؟ دیریم یک-

 اوممم پس فردا چطور مگه؟-

 .ینطوریهم یچیه-

 که؟ دهیفرزاد که بهت زنگ نزده.دور و ورت نپلک-

 حرفش اومد ونیم وایه

 زنگ بزنه و بپلکه. دینه چرا با-

 دستشو پاره کرد. یهاش با سوز بد شهیآبو چنان تو دستش فشار داده بود که خورد شدو خورده ش وانیل

 هالو فرضش کنه نقدریانتظار نداشت ا وایه از
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 .گمیم ینطوریهم یچیه-

 برم. دیشده بود و گفت: با یکف دستش نگاه کرد که خون ازشون جار یخراش ها به

 به ستوه اورده بودش یپشت گوش وایه یکردنا یباز لمیف و  نداشت ادامه بده دوست

 سالم به رهام برسون.-

 صحبت کنه. تونستیبهتر نم نیقطع کرد.از ا یبدون خدافظ و

 .رفتیدر کار نبود بازم م یاگه ام مرخص یحت رفتیم دیهفته با هیواسه  یحت گرفتیم یمرخص دیبا

 درک کنه.  تونستینم وایبا رفتار فرزاد و ه ومدیجور دنم دیام یاز حرفا ییایزیچ هیوسط  نیا

 

 .گهینم یزیچ وایپس چرا ه کنهیم تیاذ وارویاگه فرزاد ه که

 که تو سرش افتاد یبا فکر تیگردنش متورم شد از عصبان رگ

 دوستش داره( وایه یعنی)

 رو فراموش کرد.و عاشق فرزاد شده. یهمه چ وایه ینی یدوستش داشته باشه چ اگه

 غلط کرده که بخواد عاشق اون روباه بشه. دییرو هم سا دندوناشو

 بزنه. وارویآب ه ریداره ز یسع زنهیم زنگ چرا  راحته پس وایبابت ه الشیو خ خوادشیفرزاد م اگه

 .شدیآروم م دیشو ماساژ داد، با قهیشق

 .شهیآروم م رهیاگه دوش بگ نکهیفکر ا با

 اورد و رفت سمت حموم. رونیچنگ زد ب نییاومدو لباسشو از پا نییپا شخونیبلند کنار پ هیپا یرو صندل از

 و آب سرد رو باز کرد. سادیدوش وا ریز

 .ختیسرش ر رو یآب وقت یداغ بود که سرد اونقدر
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 کنهیکه فکر م  یکه اونطور کردیآب.تو دلش خدا خدا م سیآرامش کرد چشماشو بسته بود و صورتش خ احساس

 نباشه.

 بند نبود به عشق؛ ی.پاشناختیاون فرزاد رو خوب م چون

 فرصت طلب و خوش گذرون. تینها یآدم ب هی

 رو ازش پنهون کرده بود. یکه همه چ ییواینگران بود ه وایه یبرا

 بود. وردهیاون به حساب ن و

 روباه بشه. نیباز گرفتار ا دیترسیم

*** 

 -رهام

 .کنهیخشک و سرد رفتار م یلیکه خ هینرفتم هرچند چند روز وایبودم و اصن سراغ ه ریدر گ یلیخ امروز

 ه گرفتم.فاصل یاستفاده کردم و ازش تا حدود تیموقع نیکه واسه رام کردن دلم از ا من

 طرف. هیدنده و لجبازم  هیو دل  میطرف بود هی  عقلم منو

 .پوووووف

روستا واسمون پهن کرده بودن  یکه اهال یانداز ریاطراف رفتم و رو ز نینبودالبد رفته هم وایاطرافم نگاه کردم ه به

امروز برطرف  نیهم قویکاروتحق یناقص دی.بامیکردیاطراف سفر م یکه به روستا ها ینشستم امروز روز آخر بود

 .میکردیم

 .کردیسرم درد م یشدت خستگ از

 باهاش حرف زدم. شهیو مث هم دمیبه سرم کش یدست

 .میدیم انیرحم و نامرد پا یب ییایدن نیبا هم به ا گهیچند وقت د قیآروم باش رف-

 خبر داره. میباهامه واز همه چ شهیکه هم هیشدم آخه تنها کس قیبا دردم رف دایجد
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 اعتنا بودم. یاومد. اول ب یهمراه با صدا یهق هق یفکرام غرق بودم .که صدا تو

 بود. وایه یصدا نی... ن... ای... اما ااما

 .صدا  و رفتم سمت پاشدم

 . هیبا بغضو گر زدیبود آره داشت با فاصله از من با تلفن حرف م وایه

 .یبکن یتونینم یغلط چیتو ه یعوض نیبب-

 .ستمیتو ن زیشو فرزاد من عز خفه

 نه تورو. زارهیباشه نه منو زنده م دهی... اگه حسام فهماگه

 

 شد. تابمیقلب ب یقراریبغض دارش که باعث ب یهم صدا باز

 

 .کشمیکه زدم هستم پا پس نم یرو حرف من

 .شهیباشه. فکر نکن حسام بفهمه مانعم م رتویغ یهرکس

 .دیمنصرفم کن دیتونیاز جونمه نم زتریتو نه حسام که عز نه

 وقت دارم. گهیو سه روز د ستیب

 .دید میخواه آره

... 

 رو مخم. رفتیداشت م یپسره عوض نیا گهید

گفت  اهریرو از دستش گرفتم خواستم شروع کنم به بدو ب یرفتم سمتش گوش نمیرو تو اون حال بب وایه نتونستم

 کنم. یخال نجایهم یعوض نیخواستم عقده دلم و از ا
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 روش. نمیحساب داشتم ا هیتسو هی.دوما من با فرزاد وایواسه ه شدیرو قطع کردم.چون اوالدردسر سازم ینه گوش اما

باهامون داشت زده بود و زانواشو تو بغلش گرفت بود  یکم یلیکه فاصله خ یاشو به درخت هیتک وایه  خودم اومدم به

 .کردیم هیوداشت گر

فشار روش بود.حسامم که بهش زنگ زد انگار باهاش خوب حرف نزد که  یلینشستم.نگاهم بهش بود واقعا خ کنارش

 تو لک بود. یلیچون خ

 .پوووف

 بازم فرزاد بود؟-

 بگو خودخواه. سیبگو ابل ینگو فرزاد بگو عوض-

 باشه آروم باش.-

 پدرم واسشکه منو  یسر شرکت خوادیم یاون عوض یهرکار زارمی. نمدیببازم، نبا دی. من باتونمیرهام نم تونمینم-

 .ارهیب میجون کند

 !؟شهی... مشهیدرست نم یچیحالت ه نیا با دختره خوب-

 خسته شدم. گهیرهام د شمیدونم چرا منم سنگ نم ینم-

 بگو. ادیاز دستم بر م یمنو اگه من کار نیبب اد؟یاز دستم بر م یکمک وایه-

 باشم. یقو دیمشکل منه فقط با نیا یبکن یتون ینم یکار چینه ه-

 همه امون . میاریکم م یوقت یمن اما گاه یهست یقو یاالنم اندازه کاف-

 کم کم آروم شد. وایمن ه یحرفا با

 شده بود. کیاحمد اومد دنبالمون هوا کامال تار آقا

 گرفتم و به آقا احمد دوختم. ابونیمحض ب یکیاز حرکت واستاد چشمو از تار نیکه ماش میراه بود یوسطا میافتاد راه

 شد؟ یزیچ-
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 .نمشیبب دیبا دونمینم-

 .کردینگاه م رونیداده بودو مغموم به ب هیکردم که سرشو به پنجره تک وایبه ه ینگاه

 چشه. نمیبرم بب-

 بود. هختیر نیسوراخ شده بود و تمام بنز نیبنز لنگیکه ش میدی. بعد از چک کردن فهممیشد ادهیپ نیهم از ماش با

 .ارهیب کیبود مکان کیکه همون نزد ییشد آقا احمد بره و از روستا قرار

 شدم. نیماش سوار

 شد؟ یچ-

 .ارهیرفت کمک ب یچیه-

 بود. نیآخه االن وقته خراب شدن ماش-

 بار بعد هماهنگ کنه. گمیشما خراب شد م یهماهنگ یب نیماش دیببخش-

 مزه  یب -

 بامزه.-

 رهام اصال حوصله کل کل ندارم. نیبب-

 منم ندارم.-

 .میبود غرق سکوتمون تو  نگفت یچیه گهید

 خوابم برد. یک دمیشد و نفهم نیچشام سنگ میکه ساکت بود اونقدر

 رها... ام؟-

 . کردم باز  گرگ چشمام یزوزه  یو صدا هیاسمم با حالت گر دنیباشن

 شده؟ یها...چ-
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 گرگارو. نیبب-

 گرفته بود. نویزل زدم. چندتا گرگ دور ماش رونیبه ب وایحرف ه نیا با

 .زدیبا ترس و لرز حرف م نی.واسه همدهیحتما ترس وایاون صدا ه یکیاون تار وت

 راننده نشسته بود. یپشت صندل قای.دقوایسمت ه یبه پنجره  دیاز گرگا پر یکی

بود. دستشو از سرش  دهیترس یلیخ  حرکت به سمتش برگشتم نیبا ا دیکه گوشم سوت کش دیکش غیج چنان

 .کردیم هیبلند گر یباصدا  گرفته بود وبه جلو خم شده بود

 نشده.  یزیجان چ وای... هوایه-

 کن. یکار هی ترسمیرهام تورو خدا من م-

 .دیلرز شهیاز هم شتریالتماسش دلم ب از

 بود. دهیترس یلیبرم کنارش خ ایصندل نیکه از ب پاشدمو

 دوچندان شد. وایهجوم اوردن. ترس ه نیشدن و بدتر از قبل به ماش کیحرکت من تحر نیگرگابا ا که

و تو  دیترسیم یطور نیکه ا ینیشم اما ا کیخواستم فرصت طلب باشم وبهش نزد یخواستم سواستفاده کنم نم ینم

 بود. وایخودش جم شده بود ه

به  گرفته بود نییپا که سرشو  کار من نبود.کنارش نشستم گهیحالش د نیبود. تحمل ا امیدن. بود من  عشق وایه

 آروم باش. زمیجان عز وایباال ه دمیکمک شونه هاش کش

 .کردیم وونمید سیخ یلرزش نداشتم اون چشما نی.تحمل ادیلرزیتو دستام م وایه فینح یها شونه

 چته؟! وونهیآروم باش د-

 تو بغلم . دمیو با دست راستم سرشو کش  تو بغلم دست چپمو دور شونه اش حلقه کردم دمشیکش

 آروم باش. یترسیدونم م یمن کنارتم آروم م یآروم باش خانم-

 .کننیپاره م کهیمارو ت نایرهام ا-
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 تو مگه من مردم. انیتو اگه ام ب انیب خوانیم یچطور زمینه عز-

 ؟یدیتو چرا خواب-

 .هیگر ریبازم زد ز وبعد

 . زمیعز دیاشکات اومد ببخش نیکه ا رمیمن بم یکن هیگر ینطورینباشم که تو ا من

 فقط مختص به دلم نای.اکردیرو درست نم یچیفقط تو دل خودم بودن گفتنشون ه نایکلمه هاممنوعه بودن ا نیا اما

تو  امهیعشقم که تمام دن یاحساسمو کنترل کنم وقت یبگم چجور ی.حاال چدنیچرخیوقت رو زبونم نم چیبودن و ه

 .یدیقرار م یطیتو چه شرا نوامیبغلمه؟! خدا

 هقش دلمو آب کرد. هق

کلمه هاش پنهون کنم دست آخرم فقط  یالبال عشقمو همه بشه که  جمله بودم هیواژه  هیآروم کردنش دنبال  واسه

 بگم؛ نویتونستم ا

 خسته بودم دست خودم نبود. یلیخ دیببخش -

 و به روبروم زل زدم. دمیگونه دستمو رو سرش کش نوازش

 شده بود. وایباعث ترس ه نیتر از قبل شده بود و ا یگرگها وحش زوزه

 .وفتنیب نیگرگا به جون ماش میکشیتا نفسم م شدیباعث م نیروشن کرده بود و هم نویهم چراغ تو ماش وایه

 دست بردم که برق و خاموش کنم. نیخاطر هم واسه

 نکن. ترسمینه تورو خدا رهام من م-

 .کننینم نیهمچ نایباشه اجان چراغ خاموش  وایه-

 !رهیگیو توام خوابت م ترسمیمن م یخاموش کن نویاگه ا-

 .شدیم کیتار یلیخ کردمیداشت اگه خواموش م حق

 راحت.  التیخ زارمیبخدا چشم رو هم نم زمینه عز نهیمشکلت ا-
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 و زوزه گرگها! ریمحض کو یکیتو تار میغرق شد واینگفت و منم چراغ و خاموش کردم و منو ه یزیچ

 !گه؟ید ادیم یهق هق گفت: پس احمد ک با

 !ستم؟یچته تو مگه من ن برهیرفته تابرسه زمان م ادهیپ -

 رفت دستش بود. یتفنگ وقت هیبود.خدا کنه فقط سالم برسه خوب بود  دهیسکوت. هنوز احمد نرس بازم

چند  نیداشت.توا یسرد یروزاش شبا اختالف دما داشت.بر خالف  یلیو روزش خ نجاشبی.اشدیداشت سرد م هوا

 .دمیبودم خوب فهم نجایروز که ا

 سردشده نه؟ -

 .یلیاره خ-

قسمت  هیعقب  یعقب )پاترول پشت صندل یسردشه نتونستم تحمل کنم دست بردم و از پشت صندل نکهیفکر ا با

 اوردم. مینداختیم لویرو که رو ز یی.(پتونیداره مثل صندق عقب ماش

 !یزودتر بگ شهیشماکه سردته نم-

معذب بود اما  یلی.انگارخدمیرو تو بغلم کش وایکولم انداختم بازم ه یاجازه حرف زدن بهش و ندادم پتو رو رو و

 نداشتم. یراه چیه کردمیچکار م

 دادم ساکت باشم . حیساکت بود. منم ترج اونم

 ییجورا هیبه تنگ اومده بودم  یکینزد نیود از اراستش تو دستم ب یگوش بدم .بازو وایه ینفس ها یبه صدا و

 خودمم معذب بودم.

 .شدمیم  تاب یب شتریو ب شدینفسم تنگ م شتریب شترویب گذشتیچم شده بود. هر لحظه که م دونمینم

 مگرفتیرو تو بغلم م وایه یبود که فقط وقت بیعج یلیخ یآرامش چه اما  تو او حال آرامش داشت طیتو اون شرا دلم

 .کردمیحسش م

 حالو داشتم. نیبغلش کرده بودم ا یکه اتفاق یبار چند
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 بود. دهیانقدرطول نکش چوقتیه اما

 کی. نزدشدیقرار تر م یام دلم هر لحظه ب نهیوسط شونه و س قایتر از شونه ام قرار گرفت دق نییخم شدو پا وایه سر

 بود. شیبودن به آت کیمثل نزد وایبودن به ه

داشتم  شیشدن به آت کیبودم مثل نزد کشیحد نزد نیامااالن که تا ا کنهیفقط گرمت م ینیشیبافاصله ازش م یوقت

 .سوختمیم

تو آغوشم حل  شتریب گرفتیاز در فاصله م یهرچ گرفتیو از در فاصله م دیترسیم شتریبا زوزه گرگ هاب وایه

 .شدیم

 

 خونده شدن دستم. متیرفتن عشقم نه به ق لو متیبودنشو دوست داشتم اما نه به ق کینزد نیا من

 .کردم  اراده حلقه دستمو محکم تراز قبل یب منم

 متوجه ام شد. انگار

 رهام؟ یداریب-

 اوهوم.-

 .یباهام حرف بزن شهی.مترسمیمن م کهیتار یلیخ-

 .یرو خشک کرد هیاروم اچهیفکر کنم تو در یاریهمه اشک و از کجا م نینکن ا هیتورو خدا گر یباشه ول-

 .خندهیداره م یواشکی دمیکه خورد فهم ییتکونا با

 .ترسمیمنم م یزنیخب تو حرف نم-

 همش حرف بزنم . ارمیاز کجا ب یترسیم شهیشما که هم-

 . میدیازت ند قی. حرف زدن خارج از تحققهیتحق نی.کال حرف زدنت در مورد ایزنیاااا... خب توام چقدر حرف م-

 بگم. یزیکه من چ یزنیم یخب مگه خودت حرف-
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 به دو نکن توروخدا باشه. یکی من با بازم  رهام-

 . دمیباهاش لج کنم خندم گرفت و بلند خند خوامیبازم م دیفهم نکهیا از

 افتادن. چارهیب نیبازم گرگ ها به جون ماش دنمیخند با

 تورو خدا. ترسمیتوروخدا رهام اروم من م-

 باشه بابا... باشه.-

 بود. نمونیب سکوت

 .نطوریتنگ شده واسه بچه ها هم هم سویو گ اسیدلم واسه  یلیخ گمیم-

 ها گله نکنن. هی! همسا؟یاز قلم ننداخت یزیچ نیبب-

 وقته دلتنگشونم. یلینه اونا که نه اما مامان بابام هم خ-

 .امرزدشونیخدا ب-

 ممنون رفتگان شمام.-

که  یکنیاونا کنارت نباشن اما تو انقدر بهشون فکر م دیلبتن.شاتو فکر و ق شونیندار ای ستنین میوقت یحت ایسر هی-

 .یکنیم یو باهاشون زندگ شنیاز وجودت م یجز

 .شونیداشته باش یتونیچون نم ستیبودنشون کنارت ن منظورم 

من  گهیکه شاعرم نجاستی. ایکنیبند بهشون فکر م هی یدار ویاود کنار نبودنشون با که  چون یکنیم یزندگ گمیم 

 خوشم. التمیبا خ

 .رهیو م زارهیتنهات م یزیعز یوقت وایه یدونیم

 .دهیمرگو به ماداده تحملشم تو ماد یکه مرگشه خدا وقت نهیداره حالت اول ا دوحالت

نگهش  یحت ای شینیبب شیداشته باش ینتون یلیهردل به اما  باشه نتیزتریعز نکهیاز مرگ بدتره ا شیدوم حالت

 .یدار
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 باشه. خوادیم یهرک نیتر زیاون عز حاال

 ات! عشقت،پدرت،مادرت،بچه

 .یچ یعنی یجیمرگ تدر یفهمیاونجاست که م یلیبازم به هر دل ینگهش دار یباشه و نتون یوقت اما

 اوهوم.-

 !؟هیچ یدونیم نایبدتراز همه ا-

 تعجب منتظر جوابش بودم؛ با

 ؟یچ-

از بس  یروت نشه بهشون فکر کن ی. که حت یازشون دلسرد باش ویاعتماد نداشته باش انتیاونقدر به اطراف نکهیا-

 که باهات بد کردن.

 .ستیکه بد ن یبهش بسپر التویکه فکرو خ زهیکه اونقدر واست عز ی. داشتن کسنیا ینی ییتنها

 

 بود.اما من بازم حرف دلمو ناخواسته به زبون اوردم. یمنظورش چ وایدونم ه ینم

 .زنهیچرا مثل شکست خورده ها حرف م ه؟یدوست داشتم بدونم منظورش چ یلیخ

 زبونشو بکشم. ریز دی...بااه

 سوال؟ هی-

 بپرس.-

که اون همه مقاله موفق نوشته.اتفاقا در مورد عشقم  یروان پزشک نیجوان تر یشد یسن کمت چطور نیتو با ا-

 یها دیاز د یکی.اونقدر که یقشنگ بحث کرد یلیاز مقاله هاتم در موردش خ یکیجالب کجاست تو یگفت ادیز

.به نظرم رهیگیاز روان آدما رو عشق م یبخش دمنی! به د؟یخودش شده بود.اصال مگه تو عاشق شد نیمطرح تو زم
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 یشکتو روان پز میدست هیالبته  ؟یکنیم ی.چون با کلمات خوب بازیتا روانپزشک خوب یهست یخوب ی سندهیتو نو

 گفتم. نوینه در اون حد ببخش که ا یول یدار

 

دوست  کنمیم یبود اما خسته شدم از حرف زدناش که آخرش خودخور رحمانهیحرف زدم درسته ب ینطوریا عمدا

 ه!ن ای.اصن فرزادو دوست داشت دمیکشیقبال عاشق بوده عذاب م کردمیاحساس م نکهیبشناسم.از ا وارویداشتم ه

 .هیبه چ یچ فهممی.اما باالخره مدهیجوابمو م تیاالن با عصبان مطمئنم

 آرومش به خودم اومدم. یصدا با

دن بعداز خون یهست یکس نیازم تو اول دیسوالو نپرس نیاستاد ا چیه یکه کردم حت ییکدوم از مصاحبه ها چیتو ه-

 .یدیسوالو از پرس نیاون مقاله ا

  

 کردم که خودش جواب بده. سکوت

 .فهممیعشقو خوب م یاما معن یگیمن عاشق نشدم راست م-

 شده. رآبیکه آب نخورده س مونهیم یحرفت مث کس نی.ایکنیم یبا کلمات خوب باز گمیم یدید نیبب-

 واست بگم. یمممم چطور-

 بگم نداره. یچطور گهید ینشد ای یعاشق شد ایگفتم:  تیجد با

 نشده متنفر شدم!بهتر واست بگم عاشق  یعنیو با بغ گفت: نه نشدم.  دیپوزخندش به گوشم رس یصدا

 تعجب کردم. یلیحرفش خ از

 فهممت.متاسفم که ناراحتت کردم. یاما نم گمیم دیببخش-

 !؟یچند وقت با من بود نیتو ا یهرکس شترازیب ؟تویدیکجاشو نفهم-

 سرک بکشم. تینکردم تو زندگ یوقت سع چیاما ه-
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 باهام حرف زد. وایشب ه اون

 ییکه سرش اورد از تنها یبود. از فرزاد گفت از کار دهیزجر کش وایه کردمیکه فکرشو م یزیاز اون چ شتریب 

 .شیشگیهم

 که نسبت به حسام داشت. یفرزاد باهاش بکنه و از ترس خوادیکه م یکار از

بود که  یشکننده تر از اون یلیخ وردیو محکم رو در م یقو یدختر ها یادا شهیکه هم یشناختم دختر وارویه تازه

 .دادینشون م

 ناراحتم کرد. یلیحرفش خ هیاز همه گفتن  شتریب

 یاکنه نه فقط به حرف یواست کار یبخوا نکهینه ا یرو نداشته باش ی)سخته بخدا سخته دلت پراز حرف باشه اما کس

 دلت گوش بده(

 

 هوش کرد. یداشت گرگ هارو ب یهوشیب یرهایکه ت یتموم نشده بود. که احمد اومد و با تفنگ وایه یحرفا 

 درست کردو رفت. نویهم و ماش کیمکان و

 میدیرس شیساعت ش یحدودا   و حرکت داد و نیساعت که گرگ ها به هوش اومدن احمد باالخره ماش کیاز  بعد 

 عقب بود. یصندل یرو که رو وایخونه ه

 داخل. میو برد لیکردم و رفت داخل به کمک احمدوسا دارشیب آروم

 به سمت تهران. میپرواز داشت شب

 شونیکردم و با هزار فکر پر واریمعذب نباشه رو به د نکهی. بخاطر اوایبافاصله از ه یهم رفتم داخل و گوشه ا من

 خواب منو با خودش برد.

*** 
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 -یراو

 از چشماش. بود  سالن کرد ساعت پنج یبزرگ انتها یبه ساعت چوب یدانگ سرشو باال گرفتو نگاه نگید یصدا با

 .زدنیم یرتا به بودن کتاب حبس بس

 ژل خورده اش گذاشت. یباال دادو رو موها نکشویع

 دادو سرشو رو مبل گذاشت. هیپشت تک به

 سقف زل زده بود. به

 .دنیکشیکه اونو به جنون م یجز خاطرات لعنت یزیداشت فکر کنه به هرچ دوست

 حک شده بود. یشده چهره ال نینفر یخونه  نیا یهرجا

 دووم اورده. یرچند روز فکر کرد که چطو نیا به

 .شن زنده واسش خاطرات  همه وقت نیشمال بعد ا ادیکرد اگه بازم ب ینم فکر

 خورد . غلیص  با خاطرات گذشته ادشیاراده  یداد. بازم ب رونیبست و نفس پر بغضشو ب چشماشو

... 

 .دیدیبود داشت فوتبال م دهیکاناپه دراز کش رو

 گرفته گفت. یاز در اومد داخله و با چهره ا یال

 آ ؟-

نبود پس باالخره  لیدل یصدا کردناش ب ینطوریزد. آ منظورش آراد بود. ا یلبخند اسمش مخفف شدش دنیشن با

 برگشت.

 جان !-



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
485 

 

 آرا ؟-

 جانم!- 

 آ جان؟-

 جون دلم عشق؟!-

 آراد خان؟-

 ه؟یبگو چ وونهیبابا دختره د یا-

 .رونیب میحوصله ام سر رفته.بر-

 .یعجبا شما تا االن بازار بود-

 آخه...-

رو ول  یمهم نیاالن فوتبال به ا ؟؟؟یخاص خودش زدو گفت: آخه چ طنتیلبخند به ش هیکنه و تشیاذ خواست

 کنم؟!

 .رمیخودم م یداد یخواستم انجام م یم یگفتم هرچ یآخه م هیگم قبلنا  یاصال نم-

 اول آخر آراد بود. یمنت کش شهیهم یمعمول تحمل قهرشو نداشت به قول ال طبق

 واستا؟! یکنیکجا قهر م ییییه-

 یلیکرد فاصله شون خ کیقدم بهش نزد هیداد و خودشو  واریاشو به د هیو بازوشو چنگ زد و تک دییسمتش دو به

 .خوردیم یپر حرارت آراد به صورت ال یکم اونقدر نفسا یلیکم بود خ

 !؟یخانم یآخه چ-

 !یچیآخه ه-

 ؟یآخه چ گمیدو گفت: مکر یشینما اخم
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 آخه... آخه دلم برات تنگ شده بود.-

 استخوناشو بشنوه. یحرف دلش قنج رفت دوست داشت چنان بغلش کنه که صدا نیا دنیباشن

 کجا دلت تنگ شده؟ یتو که بازار بود-

 همش به فکرتم. یاگه تو نباش رمیدروغ نگفتم، هرجا م رینخ 

 .میباشه بر یول یگیدونم دروغ م یمن که م-

 مدرکش. نمیدروغ نگفتم ا رینخ-

 دستش اشاره کرد. کیبعد به به پالست و

 واسه منه؟ نیا-

 اوهوم.-

 به داخلش انداخت. یگرفت و نگاه یرو از دست ال کیپالست آراد

 و دوست داشت. یال قهیسل شهیهم

 اورد. رونیها رو ب یلباس ها و اسپر  یکی یکی

 د؟یخر یواسه خودت رفت یمطمئن-

 دوست دارم تن تو باشن. کنیکه ش ییو همه لباس ها یبازارهمش تو جلو چشمم رمیواهلل خودمم موندم هروقت م-

.آراد بازم دادیقرار م تیقبل از خودش آرادو تو اولو دیخر رفتیهر وقت م یحرفش قبال هم ثابت شده بود ال نیا 

 . یرفت سمت ال

 کجا؟ هیها چ-

 .گهیازت تشکر کنم د ایب-

 ؟یچطور-
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 تشکر به روش خودم.-

 .کنهیم تیکفا  نه... نه از همونجا بگو-

 .شهیکه نم یتشکر خشک و خال هی یدیهمه زحمت کش نیا شهینننننه مگه م-

 آراد هم به سمتش. رفتیطور عقب عقب م نیهم یال

 نه من همونم قبل دارم!-

 شروع کرد به فرار کردن. وبعد

 .دنیبلندخند یشده باصدا داشونی(که معلوم نبود از کجا پنی)ثمآوا )خواهر آراد(و مادر آراد هوی

 نباش بزار داداشم تشکرشو بکنه. سی:زنداداش خسآوا

 .دیپسره چش سف ی:عروسمو چکار دارنیثم

 دست ماساژ داد. هیانداخته بودو پشت گردنشو با  نییباخجالت سر جاش واستاد و سرشو پا آراد

 کنارش رفتو گوششو گرفت. نیثم

 .یکنیم تیباشه عروسمو اذ یآخر ربا

 باشه. شیمامان خانم کند یآ-

 .رهیگیتورو خدا دردش م دمیبخش  خاله یوا-

 .زدیانداخت و با خودش حرف م نییپا سرشو  گفته یچ دیتازه فهم یو ال دنیهرسه تا خند یال یدست پاچگ از

 .کنهیم یمامان حاال بازم بگو کارش نداشته باش. داره دلبر نیبب-

 افتادن. چارهیب آراد جون به شوهر مادر  عروس نباریا

... 

 .شد چشماش  اما اشک روونه دیخندیخاطراتش آراد م یآود ادی با
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 حال بدش شد. دیباعث تشد نیکس خونه نبود ا چیه

هم بهتر از حال آراد نبود جزرو مد وحشتناک آب موج  ایرفت. حال در ایدر سمت به  خراب پا شد و از خونه یحال با

 .دیکوبیرو به صخره ها م یوحش یها

 بارون. داد زد؛ ریرفت ز رهنیهمون پ با

 ! باتوام. ؟ییکجا یلعنت -

 . دستشو رو به آسمون برد.دهیو جواب م شنوهیم یحتما ال کردیفکر م دیدیم یاگه کس زدیداد م چنان

 خددددددااااااا.-

 .یکرد نمیکووو؟ نفر ؟یال کجاست

 !؟ییکجاا یلعنت ییییال

 .کردیو به غروب آفتاب نگاه م نشستیرو همون م یکه با ال یسست رفت رو صخره ا یگام ها با

 خواست! یکرده بزار فراموشش کنم،اون منو نم وونمیخاطراتش د ؟یکنیچکارم م یشدم بسمه؟ دار وونهید خدا

 لحظه به خودش اومد. هی

 نه  خ...خدا!-

 نبر. ادشوی ینبر خداااا خودشو برد ادشویوقت  چیه ایخدا رم،یمیهواش م یکرددددم خدددا من ب غلط

 کرده بود. سیزانو نشست بارون سرو صورتشو خ رو

 کجام! نیبب ایخدا-

 که االن بودنش آرزومه. یکنارم نشسته بود. همون یروز هی نجایدرست هم نجایا

 !ات؟یکجا؟ کدوم نقطه دن کجا دنبالش بگردم من

 خسته ام. گهید
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 دل آراد بود. یصدا نیا 

 .دیشنینم یجواب چیوقته ه یلیکه خ یدل یصدا

خودش بهش شاخ و برگ داد حاال همون شاخ و  یکه آراد خودش با دستها یجنون بود جنونه عشق عشق نیا آره

 .بستیبرگ ها داشت راه نفس آراد رو م

 شده بود. یواسه آراد معن عشق

 .وردیبود و داشت از پا درش م دهیچیپ آراد به  بود که یمانند چکیپ اهیهمون گ یخودشه عشق ال آره

 باعثش نبود. یال  جز نبود یزیچ چیوقت بود که خشک شده بود و ه یلیدل آراد خ شهیهم ر دیشا ای

 دوخت حالش اصال خوب نبود . ایواشک آلودشو به در رهیخ نگاه

 به تنگ اورده بودنش. یواقع یبه معن یقراریو ب یو دلتنگ یفگبود کال یعصب

 .کردنیم دیبارون حال بدشو تشد بادو

 زد. رجهیش یطوفان ییایصخره به داخل در یپروا از رو یو ب پاشد

... 

 

 از آراد نبود. یخبر چیاما ه الیبرگشته بودن و همه 

 گردهینرفته زود بر م یدور یبا خودش گفت حتما جا دید نگیکه تو پارک نویماش نیشاه

 گذشت. یساعت کی

 دستش گرفت. باخودش آروم زمزمه کرد. یمبل نشسته بود.چشمشو از ساعت مچ یرو کالفه

 !؟ییپس کجا-

 !یبزنه روز آخر یچرخ هیحتما رفته  ؟ینگران هی:چعسل



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
490 

 

 .رهینم ییهست در ضمن گفت جا نشیآخه... ماش-

 ر اسرار کردم قبول نکرد.خاله عسل منم هرچقد گهی:آره راست ماسی

 زنگ بزن. شی:خب به گوشسویگ

 جواب نداد. رمیواسش بگ خوادینم یزیخونه زنگ زدم بپرسم چ امیب نکهیا قبل

 جواب داد. دیبازم زنگ بزنم شا شیاریب شهیپالتومه م بیتو ج میعسل گوش-

 چشم.-

 حرف شماره رو گرفت؛ یدادو اونم ب نیرو به شاه یگوش عسل

 بوق... بوق...-

 مبل رو کنارش انداخت کردو قطع  .تلفنودیبودن به گوش رس یعسل یرو  آراد از کنار کتاباش که یگوش یصدا

 داد. هیبه دلش رخنه کرد. دو تا دستشو تو موهاش فرو کرد.آرنجشو به پاش تک یعجب دلشوره

 :به دلت بد راه نده.عسل

 ؛یورود در سمت رفت  اعتنا به حرف عسل پا شد و یب

 راه افتاد. نیهم دنبال شاه عسل

 .دوخت عسل به غضبناکشو نگاه  عسل دنیبا د نیشاه

 طوفان؟! نیتوا یکجا دنبال من راه افتاد-

 شد. خکوبیبود که عسل سر جاش م نیو خشمگ یانقدر عصبان نیشاه لحن

 قدم تند کرد و رفت. نیشاه

 غرق بود. یکیتو تار کرانیب یایروشن بود.اما در اطیچراغا ح نکهیا با

 رو صدا زد. آراد
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 آراد؟-

 .زدنیکه خودشونو به صخره ها م یامواج وحش یجزصدا دینشن ییصدا

 طرف. هی دیشد  بارون  مواج و ایطرف ، در هیهوا  یکیتار 

 سرآراد اومده؛ ییبال نکهیو فکر ا تیوضع دنیباد

 کنه. شیتونست هج یکه بسخت ییباصدا

 خدا آراد ؟! ای-

 .دیساحل رس به

 از بارون. سیشده بود خ سیخ نیشاه یها لباس

 .دییبار دو نیبود چند الیو یکه محدود اختصاص ییتاجا

 .زدیشده بود زجه م لیدادش به التماس تبد گهید

 آراد... آراد... تورو خدا جواب بده.-

 گم بود. ایصداش تو امواج در اما

 به آب زد. اونقدر آب سرد بود که ناخوداگاه اشک از چشماش روونه شد. پاشو

 کجا بگو؟! ؟یدنبالت بگردم لعنت کجا

 تراز برادرشم بود؛ زیعز که که دوستش نیبا تصور ا نیشاه

 .خوردیم نیشاه مردونه  به بدن  غیو مثل ت کردیم یبرابر خیکه با  یآب ا،یآبه رفت داخل در نیتو ا االن

 از آراد نبود. داد زد؛ یباال تراز کمرش تو آب رفته بود.خبر نیهشا االن

 آراد... خدااااا  -

 معلوم نبود. یچیه رفتیشده بود کجا م وونهید
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ه ک ییبا موج ها دیجنگیم ایمحض داشت با در یکیهم تو اون تار  نیو شاه خوردنیم نیها با خشم به بدن شاه موج

تو  یروزگار رنگ خوش یمعرفت یکه جز ب یقیبگرده. دنبال رف قشیدنبال رف دادنیو اجازه نم روندنشیبه عقب م

 .دیند شیزندگ

معلوم نبود.التماسش رنگ اشک گرفت اشکاش رو  یچیه یکی. تو اون تاررفتیبود نتونست بره. کجا م دهیفا یب

عقب نگاه کرد و با قدم  گرفت ناباورانه به شیلحظه دوباره آت هیبه عقب رونده شد.  ای. با امواج درختیصورتش ر

 .ایسمت در دییسست دو ییها

 .گردمیبر نم یخداااا... تا پسش ند-

 یب یایبازم در دنیبلع یرو م نیکه شاه یوحش یبازم رفت بازم موج ها  اشیامان از دست لجباز نیاز شاه امان

 رحم.

 .ستادیساحل افتاد. پاشد سرپا ا یها شن رو قبل دفع تراز  حال یجون و ب یبار ب نیبه عقب رونده شد اما ا بازهم

 .گردمیتا جون دارم بازم دنبالش م ای یدی... آرادو پس مایییییییییدر-

 .نینرفته بود که از پادراومد و خورد زم یثبات.هنوز چند قدم یسستو ب ییبرداشت قدم ها قدم

 نشد. ستهیتالش کرد وا هرچقدر

 کوفته بود . بدنش

 .بود گم بارون اون تو اشکاش  نتونست پاشه گهیبود. د دیلرزیسرما م زا

 .دنیبلع یتو جوش و خروش خودشو م یرحم یشو با ب یصدا امواج

 .زدیباز هم صدا م نیشاه اما

 آراد؟!-

 .کردینگاه م ایو گنگ به در جیگ

و پاش تحمل وزنشو نداشت و افتاد با افتادنش نگاهش هم به اون سمت  دیکش ریراستش ت یپاشه که زانو خواست

 شد. دهیکش
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مانع  یزیچ هی ا،یبه سمت در گشتیبرم  آب ااز ساحل یوقت گرفتیداشت کم کم عمق م ایکه در ییساحل جا لب

مت س دییدو توجه به درد پاش یناباورانه پاشد ب نیواضح نبود.شاه یلیخ یکیتو اون تار شدیحرکت آب به عمق م

سر آراد بود. بدن آراد تو  نیبه ا دیخوردن رس لوو تلو ت یبه سخت دییخورد بازم پاشد و بازم دو نیآراد اما بازم زم

 .شدیتو امواج گم م میو گاه دایآب بود و فقط سرش با جزرو مد پ

 لباس آراد رو چنگ زد؛ قهینا باورانه رو زانو نشست و  نیشاه

 !که؟یآراد... دادا... داداش کوچ -

 داد؛یاش م نهیکه به قفسه س یشد و فشار لیآرومش به داد تبد یصدا

 زارم نفس بکش. ینفس بکش. آراد؟ نم یلعنت-

 شده بود. وونهید نیشاه

آره  مگفت یزی! تورو خدا، من غلط کردم اگه چیآراد بازم لج کرد نی: ببگفتیم زدویم یلیالتماس به صورت آراد س با

 قبول دارم. یدروغ بود، تو عاشق

 من تحمل غمتو یبگردم. تو فقط باز کن چشماتو آراد لعنت یخودم باهات دنبال ال یاگه چشماتو باز کن دمیم قول

 ندارم.

 

عکس  نیکتریکوچ یآراد حت جونیبود انگار، جسم سرد و ب دهیفا یکه آراد چشم باز کنه اما ب کردیم یهرکار

 .دادینشون نم میالعمل

 ...عشق

 .شودیم رحمیآنقدر ب یکلمه سه حرف نیا یگاه

 .کندیدر تو خالصه م ارایتمام دن که

 .یرحم تر از عشق... خودت را در خاطرات خالصه کرد یتو ب و

 کردند. ریخودشان را باالخره تعب حاالخاطرات
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 که در تو خالصه شده بود. ییایبه دن یداد انیو پا یرفته ا تو

 !د؟یرحمانه تو وعشق به کجا رس یب یباز ی جهینت یدانیم

 .دانمیم من

 درآوردند. یخاطرات مرا ازپا باالخره

*** 

 

 -الهام

 ردم.ک یبه ساعت پاتخت یشدم حوصله اشو نداشتم. با سر بهش سالم کردو نگاه داریسلنا از خواب ب یتکون ها با

 اصال خوب نبود. حالم

 !دم؟یبود که د یچه خواب نیادم. اد رونینفسمو ب یسخت به نفسم بسته بود. راه

 خواب اشک چشمم روونه شد. یاداوریبا

 بهم زل زده بود؛ آراد

 خودش بود. آره

 و گرفته؟! نیغمگ یا افهیاما چرا با اشک و ق دمشیوقته ند یلیخ درسته

 من! یخدا

. شک ندارم آراد من بود. عشق من بود. شدیبه سمتش برم اون از دور م خواستمیاشک بهم زل زده بود.هرچقدر م با

 همه غمو تو دلم نداشتم. نیتحمل ا گهید

 

 بزاره و بره. نجایبعد از اون همه اصرار که باهاش نرفتم قهر کردو رفت.اما لج بازتراز اون حرفاست که منو ا لیدن
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 حاال حاال ها اونجا بمونه. قرار

 .اوردمیدووم نم رفتمیاگه مهمش سر کاره اما من  یرفتم. دن یمن نم شدیم کاش

 باشه. رانیداره ا دوست لیدورباشم دن رانیهرچقدر من دوست دارم از ا اصال

 رفتارش. نیبا ا رانیسمت ا کشونهیکم داره منو م کم

 که بخواد اونجا موندگار شه! یاز روز ترسمیم

از آراد نداشتم.  ینشون چیبار سر مزارش نرفتم اما من که ه هی یتو خواب ناراحت بود که حت نیآرادم بخاطر ا دیشا

 .کنهیم وونمیآراد د یهوا رانیپامو بزارم ا دونمیهرچقدر تماس گرفتم خاموش بود.من م ادمهی

 .گفتیزور م یوقت شدمیمتنفر م یاز دن چقدر

عنت به آن ظاهر شد. ل هیسلنا در . هیبلند شروع کردم به گر ی. با صدارمیمو بگ یلعنت هیگر یو نتونستم جلو  پاشدم

 سلنا برو. رونیمراقبته،لعنت ب همه تون،برو ب یهرچ

 کردم . رونشیب  اجازه حرف زدن ندادم بهش

تو چمدون من هنوزم که هنوزه عاشقانه آرادو  ختمیتمام لباسامو ر یچمدونمو در اوردم و با خشونت و لج باز هیگر با

 خداچرا هنوزم فراموشش نکردم.دوست دارم. چرا دوست دارم؟؟؟ خخخخ

 مال من باشه. دیبا لیچرا دن ایهمه آدم تو دن نیا ایخدا

 عشقه متنفرم، من از پول متنفرم. ی.من از هرچادیهمه کب کبه و دبدبه خوشم نم نیاز ا من

 .کنمیدارم چکار م دمیشده بودم اونقدر از خودم سوالو جواب کردم که نفهم وونهید واقعا

 .میگذاشت و سوار شد لمویراننده وسا نییساعت به پروازم آماده شدم و رفتم پا کی

 .رانیا گردمیرفتم؛ به اجبار دارم برم رانیکه به اجبار از ا شیمن بر خالف دفعه پ و

 -رهام

 رو صورتم چشمامو آروم باز کردم. یحس دست با
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 .دیکشیصورتم م یلوشو روکوچو ی.لبه تخت نشسته بودودستاکنهیبود اما داره چکار م اسی

 من چطوره؟ اسیسالم... -

 بود؟! یچش بود.چرا صورتش اشک نیا ها

 .هیخودشو تو بغلم انداخت و با گر اسی

 دلم برات تنگ شده بود. ییدا-

 داره؟! هیگر یآخه دلتنگ وونهیپسر د-

 .دونمینداره من مرد شدم م هیگر  یدلتنگ یینه دا-

 .فشردمش خودم به کردم بغلش بهتر نشتم تخت رو  اشکاشو نداشتم نیا تحمل

 ؟یکنیم هیشده؟چرا گر ی.پس چییآروم باش جان دا-

 .کننیم هیهمه دارن گر وایآخه مامانم عسل جون خاله ه-

 بهم دست داد.از خودم جداش کردم؛ یحرفش حال بد با

 ؟ییچ... چرا دا-

 اژش داد.مچ شدهشو رو چشمش گذاشت و ماس کیکوچ دست

 آراد تو آب غرق شده. ییدا گنیم-

 !گفت؟یم یبچه چ نیا

 حبس شد. نهیتو س نفسم 

 پتک محکم تو سرم خورد. هی.انگار دیشده؟ غ...غرق؟! گوشام سوت کش ی...چ...چآراد

 دادم. هیتک یرفت. به دسته صندل جیرو تخت گزاشتم و پاشدم سرم گ اسوی

 کابوسه! هیهم  نیا دیشا
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 دنبالم راه افتاد از اتاق خارج شدم. هیبا گر اسی

 داشت. تیانگار واقع شدیم شتریصدا ب رفتمیجلو م یهرچ واستیه هیگر یصدا نیا نه

 .زدیم یسست شده بود چشمام بازم به تار قدمام

 گلوم چنگ زد. بغل

 رفت. جیراهرو گذشتم پارو پله اول گذاشتم، سرم گ چیپ از

 دادم؛ هیتک لهیبه م دستمو

 رفتم. نییرو پا یاپله  چند

 گه؟یم یچ اسی وایه-

 .برگشتن  به سمتم وایو ه سویگ

 بگه. یزیچ تونستینم وایه

 پاشدو به سمتم اومد. سویگ

 ؟یگفت یمامان چ اسی-

 سکوت کالفه شدم و صدامو باال بردم. نیحالو ا نیا از

 کو؟ نیجواب منو بده آراد کجاست؟ پس شاه یکیخانم  سویگ-

 بگه ؛ یزیدهن باز کرد که چ سویگ

مک رفت اونقدر که مرد جیسرم گ دنمیچند پله مونده به رس نییبهتر شده باعجله رفتم پا جمیسرگ نکهیا الیباخ 

 تعادلمو از دست دادم. دیرس لهیدستم به م ریبود د دهیفا یب دیچشمم ناخوداگاه تو کاسه چشمم چرخ

 خون و رو سرم حس کردم. یخواستم پاشم و به خودم مسلط باشم که گرما دی.امونمو بردیچیکه تو سرم پ یبد درد

 .دمینفهم یزیچ گهید دیبود که به گوشم رس یزیچ نیآخر وایه غیج
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... 

 -یراو

 خواست پاشه. رهام

 اومده. قشیسر رف یبفهمه چ و

 بفهمه آراد زندست. نکهیجز ا یچیواسش مهم نبود. ه یچیلحظه ه اون

خورد. برخور  نیرفت که نتونست قدم از قدم برداره و زم جیچنان سرش گ هیبق یچشما یجلوتا خواست پاشه  اما

 شد. شیشونیشدن خون از پ یپله باعث جار یسرش با لبه ها

 یاون حالش کنار رهام نشست. زار زدنا سو،بایبا صدا زدن اسم رهام با ترس به سمتش رفت. کنارش نشست گ وایه

 شد. لیتبد غیرهام به ج یشونیپ یخون رو دنیبعد د وایه

 خونننن. سوینه گ-

 سر هر دوتاشون گرفته بود. یباال یهم با زار اسی

 کن! یکار هیتوروخدا  سووویگ-

 .ختیریداشت از سرشکسته رهام رو صورتش م نطوریهم خون

 پاشد و به سمت تلفنش رفت. سویگ

 نشست. نیسر رهام ورو زم یپاشدو رفت باال وایه

 پاشو . رهام تورو خدا-

 پاش گذاشت. یرهام رو رو سر

 بود. دهیفا یاما ب زدیوار م یلیو دستش رو به گونه رهام س ختیریهمونطور که اشک م و

دو چندان  وایمعلوم بود، ترس ه نشونیخون ب یشده بود و رگه ها یرهام فرو کرد دستش خون یتو موها دستشو

 شد.
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 خونه!!! نی... انیرهااام... ا-

 .زدیزار م وایه

 .دیحال رهام پشتش لرز دنیوارد خونه شد با د نیبا شدت باز شد و شاه یورود در

 زد. خشکش 

 وا؛یه غیبا ج اما

 چرا خشکت زده؟-

 نبضشو گرفت. عیسر یلیدارو ها رو رو مبل انداخت. خودشو به رهام رسوند و خ کیقدم تند کرد و پالست نیشاه

 داد. رونینفسشو ب راحت الیداشت با خ نبض

 داشت. ازین هیبخ به انداخت شیشونیپ یبه زخم رو یبود. نگاه یعاد طشیبه مردمک چشم رهام کرد شرا ینگاه 

 نگاه کرد. وایچهره وحشت زده ه به

 .هیبند گر هیبسه از صبح  وایاه ه-

 بگو حالش چطوره؟ نیشاه-

 آره خوبه.-

 هوش شد؟! یراست بگو پس چرا ب نیتورو خدا شاه-

 خوبه به جون خودم.فقط چرا افتاده؟ چش شد؟! اد؟یم یچهره من به شوخ وایه-

 هول کرده بود. یلیاما خ هیگیم یچ اسیگفت  نییدونم اومد پا ینم-

 ن؟یبهش گفت یزیشما چ-

 شد. یطور نیا هوی. رفتیانگار رو هوا راه م نییپا ومدینه بخدا داشت م-
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 نیکول شاه یرهام رو رو  وایتاسف تکون داد و با کمک ه یواز ر یشده بود سر رهیکه به چهره رهام خ نیشاه

 گذاشتن و بردش باال.

 رو برداشت. نیو بتاد هیاول یها و جعبه کمک ها نتیرفت سمت کاب وایه

کرد و بعد نشست و سرنگ  زونیآو یبود و سرم رو به چوب لباس ستادهیکنار تخت سر پا ا نیداخل اتاق شاه رفت

 .کرد  مردونه رهام بود یکه رو دست ها یرو وارد رگ

 یفعل طیجز شرا یچیکه ه یاخم بود اخم هیرو لباش االن فقط  یشگیلبخند هم یبد بود. به جا نیحال شاه چقدر

 باعثش نبود.

 گرفتم. یکیسرم  نیاز ا-

 سرو صورتش و پاک کن. گردمیتا بر م رمیازش بگ گهید یکیدوباره برگردم  دیبا

 اتاقو ترک کرد. یحرف چیه یب وبعد

 .کرد نگاه رهام کنار تختش رفت ونشست. به چهره سرد کردیهمون طور که به رهام نگاه م وایه

 بود. کینزد یبه مشک شتریکه ب یسوخته قهوه ا یلیخ ییموها

 بودن. یگوشت بایکه تقر ییو لبها یاستخوان ینیدرشت ب یپهن و مردونه چشما یها ابرو

حرف صدق  نیاما در مورد رهام ا ستین یعیطب کردیفکر م شهیچون هم ومدیمدل لب اصال خوشش نم نیاز ا کال

 .دور زخم رو پاک کرد.ستیکار ها ن نیاهل ا دونستیچون خوب م کردینم

بعد  شدیم وایه یحداقل متوجه نگران نکهیا ایبهش زل زده  یچطور وایکه ه دیدیرهام االن به هوش بود و م کاش

حالش بدتر شه. رهام لج باز تراز اون حرفا بود که کوتاه  دکهیداشت همون بهتر که نفهم یا دهیافتادنش. اما نه چه فا

 .کردیبدتر م لشوداغ د اشیو نگران وایه دنی.و عشقشو بروز بده دادیب

 صورتش یرو ین خون هااونقدر نگران رهام بود.بعداز پاک کرد اشیاز سر مهربون وایطبق معمول ه دیشا گهیم یک

 .بانداژ و  کردنش ی. بعداز ضد عفوندیزخم کش یآرام رو یلیآغشته کرد. خ نیو به بتاد لیگازاستر

 .دادیصبحونه م اسیهم داشت به  سویسوپ درست کنه.گ هیو خواست  نییپا رفت
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 رهام چطوره؟ ییخاله دا-

 شد. نیهمچ ییکه دا اسی یبهش گفت یخوبه وروجک.مگه چ-

 آراد... بازم بغض کرد. ییآراد... دا ییخاله فقط گفتم دا یچیه-

 حساب کار دستشون اومد. وایو ه سویحرف گ نیگفتن ا با

رو  یدادن که هر خبر حیو شرو کرد به توض اسیاجازه نداد و رفت باال سر  وایه  رو سرزنش که اسیخواست  سویگ

 .وفتهیبدتر اتفاق ب مدیاشایبگه وگرنه مثل اتفاق امروز  یبه کس ییهوی دینبا

 پاشد که کارشو انجام بده که؛ وایه یها حیاز توض بعد

 ؟یکنیچکار م ی:دادسویگ

 سوپ بپزم. خوامیم-

 .کنمیخودم درست م کارمینه من ب-

 .زارهیکدوممونو زنده نم چیشه ه دادیخودت رهام ب یباال امروز سراغ کارا برو

 .فرستادیحسام م یتا ظهر مطالب رو برا دیافتادم رهام با ادشی  سویحرف گ نیا با

 موافقت کردمو رفتم باال. سویگ با

 یساعت کیکرد.  یهم به رهام نگاه م یرهام بودن، گه گاه یکردن مطالب که دست نوشته ها پیکرد به تا شروع

 گذشته بود.

 داد که بفرسته. لیبار اومد و مطالب رو تحو هی نیشاه

 سمتش آره به هوش اومده بود. تکون سر رهام چشم برگردوند با 

 . دیکش رونیکنارش نشست. آروم سرنگ سرم رو از دستش ب رفت

 دوخت. وایه یآب یبه چشم ها نشوینگاه غمگ رهام
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 ...آراد؟وایه-

 بلند شد. یاز اتاق بغل نیدادو قال شاه یبده صدا حیخواست دهن باز کنه و توض وایه

 رفت. رونیحرف ب یو ب پاشد 

 ود.ب ختهیبه هم ر یانگار همه چ رونیپاشد و از در رفت ب یباال رفته بود رهام به سخت یلیخ گهید نیداد شاه یصدا

 حرکت کرد. نیبه سمت اتاق شاه واریبود به کمک د دهیفا یصدا زد ب وارویه هرچقدر

 رو سرش بود. دستش

  داد . هیتکصحنه روبروش چنان تعجب کرد که به چهار چوب در  دنیاتاق رو باز کرد. از د در

 

 -رهام

 نشستم. نیو کنار چهار چوب سر خوردم و رو زم  سمینتونستم سر پا وا گهید

 بود؟! یک نیا

 ینی کردیم هیگر وای! چرا... چرا هه؟یشکل نیچرا ا نجاستیاگه ا نجاستی... آراد که غرق شده بود. االن چرا اآراد

 همش خواب بود؟!

 .دیکش ریبه شدت از درد ت سرم

 با عجله به سمتم اومدن. وایو ه نیشاه

 لبه تخت آراد نشستم. نیبه کمک شاه و

 د؛یتو مواش کش یشد و دست ریبهت و تعجبم سر به ز دنیبا د آراد

 شرمنده داداش بخدا... -

 از کوره در رفت. نیشاه بازم
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 .هیسه ما عادچشماش گود افتاده بود اونکه وا ریآراد رو از نظر گذروندم ز نیشاه یتوجه به حرف ها یب

 تا آرنج گچ گرفته بود و دور سرشم بانداژ شده بود. یدستش چ اما

 از حد رو مخم بود. شیب نیشاه یصدا

 !؟یکنیم دادیچته دادو ب نیاااه شاه-

 با دادم ساکت شد با پوز خند گفت نیشاه

 !نهیهم شیباعث و بان نیچمه دستت درد نکنه آقا رهام حال خودتو بب -

 :اما...آراد

 ازت پره. یلیدلم خ ختست،یخونت ر یکلمه حرف بزن هیخدا  یآراد بخداوند-

 .هیچ هیبودم قض دیهنوز نفهم من

 .رونیحرف از اتاق زد ب یب نیشاه

 :رهام تورو خدا برو دنبالش.آراد

 چه خبر؟! نجاید کجا برم معلومه ا-

 هست که بزاره بره. یتو برو اول اونو برگردون اونقدر عصب-

 ؛ شدیداشت از در خارج م نیشاه  نرویب رفتم

 .نیشاه سایوا-

 رهام. الیخیب-

 اعتنا رفت سمت در. یب

 چه مرگته؟! نمیب سایوا گمیم-

 مبل و نشست. نیتر کیب اجبار رفت سمت نزد سادیوا
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 نشستم. کنارش

 شد؟ یچ نمیبگو ب-

 از خودش بپرس.-

 د بگو؟! پرسیاز تو م-

و آراد  نی.شاهکنمیدرک م  نیداد. واقعا سخت بوده واسه شاه حیرو توض یهمه چ نیچند لحظه سکوت شاه بعد

 باهم داشتن. یمیرابطه صم

 تر بود. کیما کوچ یاز همه  آراد

 بود. زیهمه امون عز یبرا نیهم بخاطر

بودم از دست آراد  یحاال منم کفر یاون لحظه داشته. حت نیرو که شاه یکلمه به کلمه حرفاشو و حال دمیفهمیم

 کارش. نیاطر ابخ

 .وفتهیبود پس ب کیاش نزد چارهیمامان ب دنشیآرادتو فرودگاه با اون حال د یمامان و بابا گهید یچی:هنیشاه

حالش خوب شه اما آراد  نیبه آراد استراحت بد یاسرار کرد که چند روز یکه مادرش زنگ زد و کل نجاستیا مشکل

 بره. میخواهش کرد که بزار ی.پدرش کلکنهیم هیبند داره گر هی دهیاش از صبح که مارو د چارهی.مادر برهینم

 اعتناست. یب رمینم گهیکه انگار نه انگار م آرادم

 که کرده. یلحظه ب بعداز گروه اخراجه با اون غلط نیا از آراد اصال نره کرده غلط  خب آراد-

 تعجب کرد؛ تمیاز جد نیشاه

 .یکن دشیخواستم فقط تهد شهیگفتم بگو بره نه واسه هم-

در  نیکنه. توام اگه پاتو از ا چهیزدم که آراد مارو باز میدارم باهاتون از زارو زندگ یمگه شوخ هیچ دیتهد رینخ-

 .یگشتیبرنم گهید یگذاشته بود رونیب

 بود که... یکنم.شوخ دشیبابا من خواستم فقط تهد یا-
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 که آراد اونجا بود رفتم . نیو ب اتاق شاه پاشدم

 حرکات و رفتار رو از آراد نداشتم. نیبودم انتظار ا یعصب یلیباز کرد.خ در

 شد برگشت؟ یبهم دوختو گفت: چ نگاهشو

 از حرکتم جا خورد . دمیاشو چسب قهیجلو  رفتم

 کرد؟ یتو چه غلط نمیبب-

 بابا رفتم شنا کرد. یا-

 که خشکش زده بود افتاد. وایبه ه نگاهم

 کار دارم. یعوض نیمن باا رونیبرو ب یزل زد یبه چ-

 هم رو به آراد. بعد

 چشه؟! ختتیسرو ر نیشنا... پس ا یکه رفت-

 .یدار تیحساس ایبه آب در البد

... 

 انداخت. نییپا  سرشو

 خسته بودم.-

  ؟ییچرا اونجا یبود نیبه فکر ا ی.اون لحظه که اون غلطو کردیاِ که خـــــستـــه بود-

 .میزنیسگ دو م میماه تمام دار 7 م؟یدیما چقدر زحمت کش یبود نیفکر ا به

 نگفت . یزیچ
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بود.  تیعشق نبود خر نیچون منم طلسم شده عشق بودم اما ا کردمیکنمو حالشو درک م تشینداشتم اذ دوست

 .ومدیبه خودش م دیشم بد بود اما با یانگار حالش جسم

 و تکونش دادم؛ دمیاشو محکم تر چسب قهی

 !؟یعوض ؟هایطوفان فکر مادرتو کردتواون  ایتو در یاون لحظه که رفت-

 به چپ و راست تکون داد. سرشو

 !؟ادیارزش داره که دل مادرت غصه دار شه؟؟؟ اشکش در ب یاونقدر عشق لعنت یعنی-

 .یبفهم یدینکش یمادر یب ،یاز بس نفهم یفهمینم

 .یستیآراد، آدم ن یستیآدم ن تو

 .یبخاطر خودت که جونتو کف دستت گذاشت نه

 .شدیم یمعلوم نبود چ شد،یهمه داغون م هیروح شدیم تیزیبخاطر گروه که اگه چ نه

 ...اخراج.یبه اشکاش؛ اخراج یتوجه بود یو ب یمادرتو در اورد یاشکا نکهیا بخاطر

 نگاهشو به نگاهم دوخت. دویباال کش سرشو

 !دمیزحمت کش قیتحق نی! م...من... منم واسه ایبگ نویا یح...حق ندار ؟یگفت یتو... تو چ-

 زدم؛ یپوزخند یریو با دلگ دمیحرفش پر تو

 .یزحمتاتو ب آب داد قیمتاسفم رف-

 اشو ول کردم هولش دادم رو بالش. قهی

 در اومد! آخش

 .یریو م یدیم لمیتا ساعت دو تحو یاریتا درشت م زیسمت در و قبل از خروج گفتم همه مطالب و از ر رفتم

 اما رهام...-
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 از اتاق. رونیحزف بزنه و رفتم ب نزاشتم

 

... 

 بود امروز. یعجب روز اوفففف

 .دادم  به بدنم یرو برگه ها رها کردم و کشو قوس خودکارو

 غذا. ایب گهی... دیییییییییی:دااااااسی

 .اسیاومدم -

 گرسنه بودم. یلیخ

 .زیپاشدم و رفتم سمت م نیهم بخاطر

 خورد. برهیو میگوش

 به صفحه انداختم. یاوردم نگاه درش

 دلم بزارم؟! یکجا نویا  ... اوهاوه

 ساکت بود. اسی یشام هم حت زیگذاشتم سرم بمیجواب ندادم و تو ج زنهیور وره جادو حتما برگشته که زنگ م نیا

وقت سر خاروندنم  یاتفاق افتاده حت نی.از صبح که اارمیاز عزا در ب یدل خوامیکه واقعا امشب گشنه امه وم منم

 و  کردم، بازم بشقابمو پر کردم یشروع کردم به خوردن بشقاب اول و خال هیتوجه به بق یندارن چه برسه به غذا.ب

 بودم  دنیبه ترک کینزد گهید. خوردم

 فرستادم. نییخودم حس کردم. لقمه آخرو پا یرو رو هیو متعجب بق رهیآبو پرکنم که نگاه خ وانیل خواستم

 نگاهشو گفتم جواب در

 !د؟یکنینگاه م نیهمچ هیچ-
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 .دنیبعد همه با هم خند و

 غذا بخوره؟! نیدیآخه آدم ند نیخندیم یبه چ-

 !میدیدکتر ند هیشو از  یمدل نیاما ا میدی،غذا خوردنم د میدی:آدم دنیشاه

 اخم بهش نگاه کردم؛ با

 شه؟یمگه ما گشنه امون نم-

 !یمنم بخور ترسمیمنو نگاه نکن رهام م ینطوریبگم ا یواهلل چ-

 حرف نزن ینطوریا نایا شیپ یعنیچشم غره بهش رفتم که  هی

 با مزه ست. یلیخ یدیدور دهنتو د ییبا خنده گفت: دا اسی

 دونه برنج دور لبم بود پاک کردم. هی دمویدور دهنم کش یدست

 زد؛ اسی یبا آرنج به پهلو سویگ

 .اسی  :اااا...سویگ

 خانم! سویگ یدار کارشیچ-

 .یمثل رهام غذابخور دیجان با ییدا یش یقو یخوای:اگه منیشاه

 .تونمینم ترکم،یمن م یی:آخه دااسی

 .دمیخند اسی یحرف و ادا نیبا ا همه

 .یش یقو دمیقول م یبخور زهیریجان اگه تو هر اندازه که مامانت واست تو بشقاب م یی:نه دامن

 با اشتها شروع کرد به خوردن. اسیبعد  و

 .وردیحرصمو در م نیما نبود و ا شیاصال حواسش پ وایه 

 چته؟! وایکمون کرد و بعد گفت:ه نییبا چشمو ابرو اشاره کردم که لبشو به سمت پا نیشاه به
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 !آراد؟  رهام جون توام بفرسته ور دل یخوایم نکنه

 .کردیم نیچرا همچ نیبارش کرد و پاشد ورفت ا یزیچ هیکردو  نیبا اخم به شاه ینگاه یچشم ریز وایه

 انقدر آراد واسش مهمه. یعنی

 خوش بحال آراد. یهههع

 .کردنیجمع م زویکمک کرد که م سویبه گ نیخوردن آب منم پاشدم وشاه بعداز

 .دشیم یعصب وای. با حرف زدنم انگار هزدمیحرف م یرو در اوردم و با خنده به تان یگوش زدیداشت بازم زنگ م ایتان

من کار خودم کردم و در آخرم خواست که برم خونه اشون.دوست نداشتم برم اما خب  وایه یبه نگاه ها الیخ یب

 خان عمو رو طرفم کرد نتونستم رد کنم در خواستشو.  یوقت

 مواجه شدم. وایاخم ه با ؛یقطع کردن گوش بعد

 اما  استپش کنم یهمون مدل شدیاخم کردشو دوست داشتم.کاش م سیچقدر با نمکه ف نیجون حالشو گرفتم.بب آخ

 محال ممکن بود. نیا خب

 ؟یکنینگاهم م ینطوریها چته چرا ا-

 !؟یبخند ینطوریا دیبا کنمیمن دارم مطالعه م ینیبینم-

 االنم وقت استراحتمه توام کمتر حرص بخور! خندمیبخوام م یمن هرجور-

 دم.به روش ز یا انهیلبخند موز وبعد

 خورم. یمن حرص نم-

 کامال مشخصه. یترکیم یچرا دار-

 .یآراد رفته اشتهات باز شده و خوش خنده شد ی.از وقتیدیترکیم یاز خنده داشت یتو بود رینخ-

 بود حاال زنگ زد؟! یگفت: ک نیکه جو عوض شه شاه نیا واسه



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
510 

 

 بود. یتان یک چیه-

 ااا مگه برگشته؟-

 .ادیکردم از پسش برب یآره فکرشم نم-

 .مردیم یداشت از فضول وایه مطمئنم

 .گردمیوقتم بر م ریباشه،د زمیگزارش ها رو م یسر خونه خان عمو آخر شب هیبرم  دیبا من

 .میخب باباکم دستور بده خودمون حفظ-

 که خودش کار داره؟! نمیست،شاهیآراد هم که ن سهیبامن مطالبو بنو یپس ک-وایه

 

 دلم بزارم؟! یکجا نویها ا تگفیراست م آره

 .اریب لتمیوسا شهیاگه م ا،یلحظه ب هیخوب -

 نشستم. ونیتلوز یب دور از صدا نیرو زم رفتم

 اورده بود کردم. وایکه ه یبه جزوه ها ینگاه

 بود. ادیهم ز یلیخ

 !میکن یگذار یرو پا دیفصل جد دینبود با ادتیانگار -

 کردم؛یبه مطالب م یکه نگاه همونطور

 .امینم گمیم زنمیاالن زنگ م ستین ینه متاسفانه، مشکل-

 نفر نبود. هیبود کار  ادیحجمش ز واقعا

 که؛ زدمیدر اوردم و شماره خان عمو رو گرفتم داشتم همزمان صفحه هارو ورق م مویگوش همونجا

 کرد؟! نکارویثابت موند چرا ا وایه یشد نگاه ناباورانه ام رو دهیاز دستم قاپ یگوش



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
511 

 

 بسپرش به من. ،یم نکرده زنگ بزنالز-

 .کنهیگفته اما دوست داشتم خودش بگه داره کمکم م یچ دونستمیم

 زنگو ؟! ویچ-

 نه خنگه بحث و مطالب امشبو!-

 .رمینم نهیسنگ یشیم تیاذ یلیاز دستش گرفتم و گفتم: نه خ خودکارو

 د؛یخودکار و از دستم قاپ اونم

 .گهیخرابش نکن د ارمیشمارو درب یبار ادا هیبابا رهام حاال خواستم  یا-

 خالصه شده بود. یآب لهیمن تو دوتا ت یایکه تمام وجودم بود.تمام دن یتعجب نگاهش کردم نگاه با

 ادا!؟-

 . دیکنیقشنگ مشکلمونو حل م دینیشیآراد م ایرو بعد تو  ییجا هی میشیمتوجه نم ای میما کاردار یآره ادا مثال وقت-

 دم.نگاهش کر مردد

 

 چقدر زنگ زد. یدیند اد،یداره م نیبرو عشقتو بب گهیااااا رهام قبول کن د-

 

 مونده. نمی! بععععععله همگه؟یرو م ایعشقم تان ها

 جز خودش عشقمه. یبزار فکر کنه هر کس کنهیفکر م ینطوری... همون بهتر که اهه

 شرط داره؟ هیاما  کنمیباشه قبول م-

 ؟یچه شرط-

 کنار. شیبزار یتون ینم گهید یهر لحظه که احساس کرد-
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 .نمآیبار عشقتو بب هی یباشه قول داد ادتی یصددرصد ول-

 ؟یدیمگه ند-

 .ستیعکس که قبول ن که،یمنظورم از نزد رینخ-

 که نشونت دادم که عشقم نبود دختر عموم بود. یاون-

 کرد. زیبا تعجب نگاهم کرد و بعد چشمشو ر اول

 ؟یگیدروغ م نکنه بهم-

 صورتم اورد و بازم گفت: نکنه سرکار بودم؟! کیخودکارو نزد وبعد

 .اریآرزو دارم چشممو درن نمیخوام عشقمو بب یخودکارو بزار کنار م نیدختر ا هینه بخدا سرکار چ-

 خورمش که! ینشو نم سیخس گهید شیحتما نشونم بد دیباشه اما با-

 خنده گفتم: باشه حاال... با

 اش. وونهیخود د یعشق منه حت نیو آخر نیاول وایدونست ه ینم یک چیه وایچش دوخته بودم به ه باخنده

 لحظه دلم سوخت و برگشتم. هیکه برم  پاشدم

 کاش نرمآ...-

 یو بعد با حالت کشدار شهیتابم گرون تموم م یاخماش چقدر واسه دل ب نیدونست ا یاخم بهم زل زد.کاش م با

 گفت: رهاااام !

 چته بابا. رمیم باشه-

 و رفتم باال که آماده شم. مینزد یحرف گهیبعد د و

... 

 -وایه



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
513 

 

 رهام سرمو باال گرفتم. یکه با صدا کردمیم یبند میمطالبو تقس داشتم

 ن؟یاسی-

 ؟ییجونم دا-

 واسه فردا؟ یدوست دار یچ یخوراک-

 داد؛یم ستیل اسیکه  همونطور

 درصدم مهربون. کیغد و مغرور  شیشگیهم ژسته 

 .بود درصد نه و نود  درصد هم سنگ هیاون  میرنگش مشخص بود. گه گاه یقهوه ا یدرصدم تو عمق چشما کی اون

 !پشووووی... تبله 

 کرد. یکرد و کفشاشو تست م یکنار در خودشو نگاه م یقد نهیآ یجلو داد؛یگوش م اسیکه به  همونطور

 چپو راست شد و درشون اورد. کمیپاش کردو  یچقدر واسش مهمه اول کتون خخخ

 ست بود. شیمشک پیاز دور با اون ت یبودن حت یعال نایا شییخدا یبوت چرم مشک مین وبعدش

 .آیفقط زود بخواب ییچشم دا-

 چشم.-

 .ستیهمراهم ن نیماش نیاز اونجا بازم گفت: شاه وبعد

 خب به من چه؟-

 برداشتم. چویخواستم بگم سو یچیبه تو که ه-

 ب سالمت رها جون.-

 !ن؟یشاه-

 .هیباز چ-
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 وقت نوچ شم؟! هی ختهیعسل نر نتیآقا خرسه تو ماش گمیم-

خرس عسل ول کنش  نیع ومدیعسل م یخرس عسل، واقعا هم وقت گفتنیبود که بهش م نیشاه هی)منظورش به قض

 نبود.(

 حرف خندم گرفت. نیا با

 رج شد.منتظر جواب نبود از در خا گهیرهام د و

 بره. ییخواست جا یبود که رهام م یبار نیمدت اول نیتونستم مانع رفتنش بشم تو ا ینم

 .دیخند یبا عشقش م یچطور یدید

 کردم. یکه با همه ام، بعد من باور نم ستمین ینطوریگفت که با عشقم ا یشانس بده م خدا

 مبرفتم تو اتاقم که تمرکز داشته باشم. دیبا  نداشت دهیفا نجایا

 زود بود. دنیخسته بودم اما واسه خواب یلیگذشته بود و خ میو ن کیبر داشتم ساعت از  سرمو

 رو خوردن . نویکاپوچ نیسوم دمیخواب یم دیجلو دستم حل کردم نبا یهم دوباره خودم رو با برگه ها باز

 .ردکیکمکم م ییجورا هیحداقل آراد بود که  کاش

 سر بزنم. هیفردا بهش  دیبا

زد، اما اگه  ی. اونقدر خسته بودم که چشمم رو کاغذ دو دو مکردیفصل ساپورت م نیرو ا یا دهیچیپ یبحث ها یلیخ

 نکردم؛ یکار دیدیو م ومدیرهام م

 منو، پس مصمم تر از قبل شروع کردم به مطالعه. کشتیم

... 

 -رهام

 ساختمون کردم؛ یبه نما یو بردم داخل. نگاه نیدرو زدم و منتظر باز شدنش شدم ماش موتیر
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وقت شب روشن بود زدم و رفتم  نیکه واسه خاطر من تا ا یخاموش بود لبخند رو به چراغ وایخونه جز اتاق ه یالمپا

 داخل.

 رو کنار دراتاقشون گذاشتم. اسی یایخوراک کیپالست

 دیفصل جد یگذار هیکه پا یمطلب میو با هم تموش کن وایبه سرعت لباس هامو از تنم در اوردم که برم کنار ه رفتم

 بود.

 

 در اتاق واستادم در زدم، جواب نداد. یروبرو

 آروم باز کردم. درو

ه گذاشت یبرگه ها یبود و سرشو رو کل دهیوسط اتاق دراز کش میگل یرو وایه  داخل؛نگاهمو تو اتاق چرخوندم رفتم

 انگشت هاشه . یمتوجه شدم که خودکار هنوز ال نمیکه بش رفتمیبود همون طور که جلو م

برگه ها بوده  نیاز بس سرش تو ا نجایا وایه و بودم داده لم راحت چه عمو خان خونه من که  لحظه از خودم بدم هی

 شدم. رهیغرق درخوابش خ صورتش به چهره یروبرو قاینشستم دق نیخوابش برده.رو زم یچطور

. نگاه کردن بهش تنها شدیممکن نم گهیوقت د چیبودکه نه حاال نه ه یواسه من محال وایدونستم که ه یخوب م نویا

 بود که دوست نداشتم تموم بشه. بخدا که  یشروع

 سواستفاده نکردم. وایبار از حضور ه کی ینگاه هوس آلود نبود.من حت نیا

 شهیندارم و تنها پناهم م یپناه چیکه ه ی. وقتشهیکه دلم با نگاه کردنت آروم م یوقت وایببخش ه مویواشکی ینگاها

مه ه نی!؟ تنها سهم من از اهیچ یدونی. آخه مارمیعشقمو به زبون ب تونمینم یحت که ببخش  شدن به چشمات رهیخ

 اجازست. یب یدوست داشتن فقط نگاه کردن ها

 .دمیکش رونیانگشتاش ب یآروم خودکارو از ال دمویبه چشمام کش یدستکرده بود سیگونه هامو خ اشک

 نشست. دنمیسرشو باال گرفت و با د عیسر یلیخ اما

 .دادیطور که چشماشو ماساژ م همون
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 بودم ها. داریاالن خوابم برد، بخدا ب نی... همیب... بخدا هم-

 دونستم چطور آرومش کنم. ینم داشت استرس و بود  هول اونقدر

 شده؟! یبه نشونه آروم باش باال بردم و گفتم: آروم ..آروم...باشه بابا حاال چ ستامود

 آخه بخدا...-

 گفتم؟ یزیدونم، من چ یجان م وایه-

 .نهیزور زدم اما مطالب سنگ یلیهنوز تموم نشده بخدا خ دیبه من کردو گفت: رهام ببخش ینگاه

 .شدیبامزه م یلیبخدا...بخدا خ گفتیچشماش جم و بعد م کردویسرشو کج م خوردیو قسم م دهیم حیتوض یوقت

 .دمیرو انجام م هیبخواب خودم بق ریتو بگ دونم،یم-

 !هیلیبخوابم بازم مونده ها خ یچطور-

 رو بسپرش به من. هیبق یخانم ساعت سه شبه شما تا االن تنها کار کرد وایه رینخ-

 آخه...-

 آخه. یکم بگو آخه...آخه.آخه ب یوا-

 کمکم کرد. واهمیشروع کردم به جمع کردن کاغذا ه بعد و

 .ریو رو بهش گفتم: شب بخ رونیکه برم ب پاشدم

 روتختش نشسته بود. اونم

 و خاموش کردم وخواستم درو ببندم که صدام زد. المپ

 رهام؟-

 جانم اما... خواستم

 بله؟-



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
517 

 

 ؟یامروز با حسام حرف زد-

 آره چطور مگه؟!-

 حالش خوب بود؟ یچیه-

 چش شده بود؟! وایرنگ بغض گرفت ه صداش

 !؟یکنیم هیگر ی!!!داروایآره چرا بد باشه ه-

 نداد. جواب

 روشن نکردم که معذب نباشه. رفتم کنارش رو تخت نشستم. المپو

 شده؟ یزیچ-

 الرویمیجواب ا یتو بگ مونمیهمش منتظر م دهیجواب نم زنمیبود زنگ م یکه حسام زنگ زد عصب یاز اون روز-

 جوابتو داده. یزنگ زد ایداده 

 واسش تنگ شده. یلیخ دلم

 رتیداداشته ورو تو غ وایاون مرده ه هیچ دونمیرفتار رو هم خوب م نیا لیمتوجه شده بودم اما دل بایراستش تقر-

 .یمهم نی.اونم به ایرو پنهون کرد یزیکه ازش چ ینکرد یداره قبول کن توام کار درست

از دستش بدم و از خودم  تونستمیمن اشتباهمو قبول دارم اما رهام درک کن که من فقط حسام دارم، نم-

 .شناسنیپدرم بره همه اون شرکت رو به اسم پدرم م یبزارم  آبرو تونمیبرنجونمش، نم

 

 پدرم وارد بشه. یبه آبرو یخدشه ا زاشتمیبودم نم وایه یبود. منم اگه جا وایبا ه حق

 مثل فرزاد به باد بره. یعوض هیثمره کاراش به دست  مزاشتینم

 .یکه اشتباه نکرد یبه کارت دار یقلب مانیکارت درسته و ا یکه فکر کرد یوقت-

 حرفت و کارت بمون. یمحکم باشو پا پس
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 اونم تنها تورو داره. مونهیکوه پشتت م نیاگه حسام هم ناراحت بشه ع ینداره من مطمئنم حت یهم نگران حاال

 .میبد لیکه قرار بود تحو ی.رفتم سراغ مطالب رونیآروم شد از اتاق اومدم ب نکهیحرفام آرومش کردم بعد از ا با

*** 

 بعد... چندروز

 -وایه

وقت صبح  نیبرم ا یریتصو فونیبه سمت آ یباعث شد با کنجکاو میهفت و ن یحدودا  ساعت فونیزنگ آ یصدا

 باشه. تونهیم یک

 زنگ زدن؟ وای:ه نیشاه

 ه؟یک نمیآره بزار بب-

 ومد؛یم نییهمون طور که داشت از پله ها پا رهام

 :آشناست باز کن.گفت

 کنار رفته بود و چهره اش معلوم نبود اما به گفته رهام باز کردم. فونیکنار آ از

داده بود و چشماشو بسته بود چشم دوختم  هینفره نشسته بود و سرشو تک هیمبل  یبعد برگشتم به رهام که رو و

 هست حاال!؟ یخوند.با تعجب گفتم: ک شدیرو م یبود چون از سرو صورتش خستگ دهیو کال نخواب شبیانگار د

 .یشیناراحت نم دنشیاز د یکیهست تو  ینگران نباش هرک-

 .کرد درباز به سمت در رفت نیشاه

 هم با اخم برگشت. بعد

 سمت در که؛ رفتمیم داشتم

دستمامو رو دهنم گذاشتم  ستادمویچنان شوکه و ذوق زده شدم که سرجام ا دنشیآراد از در اومد داخل.از د ییهوی

 آرررررآاااد. ییییگفتم: واا غیو با حالت ج
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 .واااایه ی:واآراد

 ؟یبمون یگفتم: بگو که اومد ینگران با

 پس کله سحر اومده چکار کنه؟!-

 که از پشت سرم اومد.رهام بود  یصدا نیا 

 .دیبه گردنش کش یو دست نییبه رهام و بعد آراد کردم آراد سرشو انداخت پا ینگاه

 مردونه بغلش کرد. یلیرفت سمت رهام و خ و

 دستشو پشت آراد گذاشت، چند تا ضربه زد؛ رهام

 مادرت خوبه؟-

 آره سالم رسوند.-

 ول کن منو خودتو لوس نکن. گهیسالمت باشه.خب د-

 .ستمیول کنت ن ارمیاز دلت درن یدرست و حسابتا -

 حله داداش بزرگه؟ نمیب حاالبگو

 ک؛یتامل کوچ هی بعد

 حله.-

 اشاره کرد. نیهم جدا شدن و رهام به شاه از

 با ابرو گفت نه. آراد

 .ارهیدر ب نیبا اخم بهش اشاره کرد که بره از دل شاه رهام

 .نیرفت سمت شاه آراد
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 ایبه هوش اومدم مال در ریخورده د هی. من اگه کنهیهات درد م یلیس یمن بزن هنوز جا ایب یاخم کرد هیچ یهو

 تو بود. یایلینبود مال س

 .دیمحکم آراد رو تو بغلش کش یلیخ نیشاه

 :حله داداش؟آراد

 حله. یغلطا نکن نیاگه بازم از ا-

بود.حاالبماند که منو  یجاش خال یلیچند روز که آراد نبود خ نیا شیکردن خدا یباهم آشت نایشکر که ا خدارو

. که گرفتیتماس م یلیهم خ چارهیخود آراد ب یکه برشگردونه حت میچقدر به رهام اصرار و التماس کرد نیشاه

 داد. تیباالخره رضا

 غییییکه به خودش اومد ج هویآراد خشکش زدو  دنیاومد تو آشپزخونه با د اسیکه  میخوردیصبحونه م میداشت

 خودشو تو بغل آراد انداخت.تا آخر صبحونه همونجا موند. دویکش

 .کردیخسته بود و به خودش رحم نم یلیبه رهام افتاد معلوم بود خ نگاهم

 خراش برداشته. شیشونیپ یباال یوقت از

 بود که معلوم نباشه. ختهیمدل کج رو صورتش ر مواشو

 .دادیمعصوم نشونش م یلیخ یمدل نیا

 بازم سر دردش سراغش اومده. دادیاشو فشار م قهیشق  یگاه خوردیکه صبحونه م نطوریهم

 که برگشت چشم رو هم نزاشت. یاز مهمون چارهیب

... 

 داغ و مهم بود. یلیخ میکرد یبحث م یمسئله ا هیرو یگروه میداشت

 بلند شد. فونیآ یصدا

 نبود. رونیب یخونه بودن، کس همه 
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 شد. شتریکه از صبح داشتم تو اون لحظه ب یبیعج دلشوره

 درو باز کرد. دادیم حیکه سر پا بود و داشت توض رهام

 بود؟ یک-

 داخل. ادیباشه م یمشخص نبود هر ک-

 .میکه تو چهار چوب در بود همه با دهن باز به چهرش نگاه کرد یکس دنیچند لحظه در باز شد باد بعد

 ر.چمدون چرخ دا هیاومد داخل با   حسام

 سمتش. دمییپسرآ دو الیخ یدلم واسش تنگ شده بود که ب اونقدر

 ست؟یرو لباش ن شیشگیتفاوت بود رنگ نگاهش! چرا بغلشو واسم باز نکرد؟ چرا لبخند هم یبهش چقدر ب دمیرس

اراده به  یازش متوقف شدم ب یقدم هی ینخواست برم بغلش؟! با فاصله  یعنیپاش گذاشت  یجلو چراچمدونو

 کردم. ینگاه میچمدون ن

 بخوابم. رمیخسته ام م-

 نگاهش کردم که اشک چشمتمو تار کرد فقط تونستم بگم: ب...ااش. رهیخ

 به رفتنش به سمت پله ها نگاه کردم. و

 تعجب کردن. یلیطرف پسرا مطمئنم خ گشتمیبر م یچطور شدینم روم

 !انا؟یماسه )منظورش حسام بود از اخر اسمشو گفت(نبود اح یبازرگان امیپ نی: بچه ها انیشاه

 :آره خود خودش بود!آراد

 ادامه. ایب وایخسته بود، ه یلیخ دهینخواب هی:آره چند شبرهام

 که نبود متاسفانه بحث امروزبود. ییاما من فکرم تنها جا میبچه ها بحث و از سر گرفت با

 در زدم درو باز نکرد. یکرده بود و هرچ دینهار هم دنبال حسام رفتم که درو کل واسه



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
522 

 

 غذا... . زیگرفته رفتم سرم یحال با

 -یال

ماده آ مایکمربندمو بستم و خودم واسه فرود هواپ دمیانداختم آره رس رونیبه ب یبرداشتم نگاه یصندل یاز رو سرمو

 کردم.

 تو گلوم بود. یبیعج بغض

 ش شدم.بروز مانع. کردم غلبه بهش نبود پس نیتازه ا زیچ

... 

 خبر بودم. یکه ازش ب یبه مقصد رفتمیفرستاده بود داشتم م لیکه دن ینیفرودگاه با ماش از

 برداشتم. یصندل یپشت یتوقف کرد سرم رو از رو نیماش

 روم بود.راننده در واسم باز کرد و بعد زنگ درو فشار داد. شیرنگ پ یدر قهوه ا هیبه اطراف کردم  ینگاه

 تر بود اصال مهم نبود. کیخورده کوچ هی میخونه شدم نسبت به خونه قبل وارد

 خوش رو بالباس فرم به سمتم اومد. یخانم

 خانم جان. یخوش اومد-

 سرد دادم. یلیگرفتم و جوابشو خ نییپا نکمویع

 منتظرته. یپشت اطیآقا تو ح-

 برو بهش بگو خسته است و حوصله نداره.-

 تونو نشونتون بدم.اتاق نیاریب فیپس تشر چشم

 توجه بودم؛ یممکن که بهش کال ب یها ییاز نشون دادن اتاق و راهنما بعد

 توجه به اطرافم خودمو رو تخت انداختم. یب رونیاتاق رفت ب از
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 و زمان متنفر بود. نیتحمل نداشتم از زم گهید

 شد. لیبهم تحم یکه تو زندگ یهمه اتفاقات از

 ه...نامرد ک لی. لعنت به دنانینفسام که بند نم نیکنه لعنت به ا دایادامه پ دیاب یتحمل کنم تا ک دیبا یک تا 

 در اتاق بلند شد. یصدا

 بعد در باز شد. و

 نشستم. پاشدمو

 سالم خانم بد اخالق خودم.-

 ندادم. جوابشون

 ؟یکرد هیگر نمتیبب-

 تنهام بزار. رونیبرو ب لیمگه واسه توام مهمه؟ دن-

 که آرومم کنه؛ ادیبه سمتم ب خواست

 من چمه؟! یدون یتو نم یعنی رون،یب یعنی رونیب گمیم یوقت لیبه من دست نزن دن-

 من قصد نداشتم ناراحتت کنم. ،یآروم باش ال-

 .یشیمتوسل به زورت م امی.تا بگم نمیخود سر ییتوام زور گو یبا بابام ندار یفرق چیتو ه یدونیم-

 دونمیم دیاونجا.بع ای نجایا کنهیم یباشه چه فرق شمیخواستم زنم پ نکهیامن زور گفتم؟ جز  یال ه؟یچ گهیزور د-

واست براه کردم.سوابقت  زویهمه چ نجایا یگیواسه تو تجمالت اون خونه مهم باشه. اگه ام واسه کارت م

 .یکار کن یتونیم یکه هرجا بخوا هست یطور

 .یزنیو به دوستات سر م یگردیبا خودم برم یهم خواست هروقت

 .یهمش دنبال قراردادو کار کردیم یواسه تو چه فرق-
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 .یکردیسفرات اضافه م ستیل به  اومدناتم رانیا

 .تونستمینباشم اما من بدون تو نم ایکه من کنارت باشم  ستیواسه تو مهم ن دیشا-

 از چشمام گرفت. رشویدلگ نگاه

 !؟یگردیبر م یک-

ما  یدوقف ب طیتو همون حالت گفت: بهتره خودتو با شرا رونیبره ب نکهیسمت در برگشت و درو باز کرد و قبل از ا به 

 .هیشگیهم نجای.بودن ما امیکه برگرد رانیا میومدین

 

 .رونیبعد رفت ب و

 !!!شهیواسه هم رانیگفت؟! من اومدم ا ی... چیمن چ یخدا

 به راه انداختن. لیحرف س نیا دنیبا شن چشمام

 ...!!!شهی...همنجای...من اای...خداخ

 بهم گفته بود. مجسمه رو برداشتم و ... . الیکه دان یشده بوم از دروغ وونهید

... 

 خوابم برده بود. یکرده بودم که همون مدل هیباز کردم اونقدر گر چشم

 آروم شده بودم . ینبود تاحدود یقبل یختگیاز بهم ر یبه اطرافم کردم خبر یرو تخت و نگاه نشستم

 .کردیم ینیتو دلم سنگ یزیچ هی شهیمثل هم اما

 که اونجا بود رو باز کردم. یکمد در

 عوض کردم. یشال مشک هیو  یساپورت آب هیکوتاه و   یسرمه ا کیتن هیرو با  لباسام

 به صورتم زدم. یآب
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 به اطراف کردم تشنه ام بود و وارد آشپزخونه شدم. ینگاه رونیاتاق رفتم ب از

 به سمتم اومد. یخانم قبل همون

 خانم؟ نیخوب-

 !؟یآب لطف کن وانیل هی شهیممنون بهترم،م-

 .دینیبش دییچشم، بفرما-

 ن؟یدار لیم یهست، چ یهمه چ یدنینوش-

 فقط آب.-

 از اوردن آب خواست بره؛ بعد

 .نیبش-

 بهم کرد و نشست. ینگاه مین

 ه؟یاسمت چ-

 .نایم-

 .یکرد زیممنون که اتاقو تم د،یهستم، اومممم... منظورم الهام. بابت برخوردم ببخش یخوشبختم منم ال-

 

 از حرفم تعجب کرد. انگار

 من ناراحت نشدم. ره،یگیدل آدم م یامه، درمورد برخوردتونم گاه فهیخانم وظ کنمیخواهش م-

 ! منظورم لباس هاتون، برخوردتون؟!د؟یکنیبرخورد م یانقدر رسم شهیهم-

 .زارهیب یقانون یو ب ینظم یخانم آقا از ببله -

 کنه؟یکار م نجایچندتا خدمه ا-
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 .شهیپنج تا م-

 باشه. با من راحت باش. یداره رسم یادیکه باهام برخورد ز یدوست ندارم کس لیخب من برعکس دن-

 چشم خانم ممنون.-

 آبو دستم گرفتم و خوردم. وانیل

 رو نشونتون بدم. ییجا هی نیشد داریب یخانم جان آقا گفتن وقت-

 جدا؟!-

 .دییبله بفرما-

 .میدر با دولنگه بزرگ بود، وارد شد هیسالن که  یبعد دنبالش راه افتادم به انتها و

 کتاب. یاتاق پر از قفسه ها هی-

ا کرده ج یرو تو کتاب خونه نسبتا بزرگ یکارشو خوب بلد بود. از همه نوع کتاب لیذوق به سمت کتاب ها رفتم. دن با

 بود.

 رفته بود؟! یک نایبا کتاب هاسرگرم کرده بودم اصال متوجه نشدم م خودمو

 قرار گرفته بود. هیپا یبزرگ شدم که رو یتابلو هیکه متوجه  زیسر م رفتم

 ...که... که بود  دانشگاه هیآدرس  و

 گذاشتم. زیم ی... که خودم اونجا قبول شده بودخودمم، سرم رو رویییهع

 آراد! ادیگوشه و کنار اون دانشگاه پراز  یاونجا برم وقت تونمیطور مچ ایخدا

 اتاق زده شد. در

 .دییبفرما-

 بود. نایم
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 غذا، آقا منتظره. دییخانم بفرما-

 اومدم، تو برو اومدم. زمیباشه عز-

 رنگو بستم و کنار گذاشتم. یآب پرونده

 .نییو رفتم پا پاشدم

 دور گردنم افتاده بود. شالم

 مواش گذاشته بود. یرو رو نکشینشسته بود و ع زیکه سر م دمیرو د لیرفتم دن نییپله ها که پا از

 رو مواهاش. زارهیم نکویع فهیپسر انگار مواش ضع نیدست ا از

 متوجه من نشده بود. هنوز

 نگاهمو حس کرد. ینیبرداشت انگار سنگ سرشو 

 قهره! یلیمعلومه خ نییسرشو انداخت پا بازم

 ه؟یچ یمگه گناه دن رمیتند م یلیوقتا خ یبعض ارمیاز دلش در ب دیبرخوردم درست نبود. با دمیمحق  بهش

 از رو موهاش برداشتم. نکویع کشوینزد رفتم

اشو به مبل دادو داشت با اخم نگاهم  هیتک نهیدست به س دویکاغذا گذاشت و نگاهشو باال کش یرو رو خودکارش

 چشات؟!  ای یواسه موات گرفت نکیتو ع نمیگفتم: ب کردویم

 .کرده تعجب برخوردم نیاز ا مطمئنم

 رو چشمش گذاشتم. نکویجلو ع رفتم

 پسر گلم. نجاستیجاش ا نیا-

 نکرد. یآشت بازم

 رو مبل نشستم. رفتم
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 .ستیواسم مهم ن کنهیو درک کردم و بهش حق دادم.اما متاسفانه اون فکر م لیدن شهیهم من

 رینجز هیکه  یرو دوست نداشت. دوستش داشتم اما... نه به اندازه اون کس لیمثل دن یکس شدیبرعکس مگه م اتفاقا

گذاشت و  نایبهش زد و بدتر از ا یقفل محکم و فوالد هیدر آخرم  دیرو برداشت و دور قلبم کش نیکلفت و فوالد

 .شهیهم یرفت برا

 شده. نیعج ریبا زنج دنشیکه قلبم تپ نجاستیا

 قلبمو به نام خودش پلمب کرده. شهیهم یکه آراد زده برا یریزنج

 داریناز من خر دمی. هه شایستین  یخوب داریبود! اصال خر متمیجمله ق هیبار خواستم من ناز کنم همش  هیحاال -

 نداره؟!

 به خودم اومدم. یحرف دن با

 اصال من باهات قهرم! کنمیچکار م نجایپس من ا یاگه ندار-

 ه اونم همزمان با من پاشد.پاشم ک خواستم

 .میبابا الهام خانم ما غلط کرد یا-

 .میستین داریغلط نکن آقا ما خر رینخ-

 .تیشونیاون اخم وسط پ یفدا میچنده همه چ ییلویاصال ناز ک-

 اومدو بغلم کرد دوست نداشتم کشش بدم. جلو

 دستامو دور کمرش حلقه کرد. پس

 به سرم زد. یا بوسه

 .یایکردم که ب لیخانمم اگه بهت تحم دیببخش-

 .یبغض لعنت بازم

 .ارمیتونستم بدون تو اونجا دووم ب یمنم نم کنمینه حق با تو بود حاال که دارم فکر م-
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 تو آغوشش حل کرد و خنده مستانه اش باعث شد منم لبخند بزنم. شتریب منو

 خفه شدم ول کن. لیاااا... دن-

 !؟یدیفهم یتو مال من اد،ینم نشنوم ها از کلمه ول کن خوشم-

 کرد. شتریدستشو ب فشار

 آره آره.-

 .دیکش رونیاز آغوشش ب منو

 به سرم زد. یوبوسه محکم دیمحکم تو دستاش گرفت. به سمت لبش کش سرمو

 .یاز گشنگ وفتمیغذا که دارم پس م میبر-

 تو آشپزخونه. میو باهم رفت دیبعد دستمو کش و

*** 

 -وایه

به  یاومدم. باد سرد رونیکه ب نگیحالم اصال خوب نبود.از پارک د،یباریشدم. بارون به شدت م ادهیپ نیماش از

 .دیصورتم خورد اشکام لجباز تر از قبل از چشمم جوش

بارون شروع کردم به  ریگذاشتمو و ز  قیآالچ هیرونیش ریرو همونجا ز لیو وسا فیک  بارون باشم ریداشتم ز دوست

 قدم زدن

 .میدیبار یم  زمان با هم آسمون هم منو

 نیزم یسیاعتنا به بارون و خ یکنم، لبه استخر ب هیبود که دوست داشتم گر ییخسته بودم. از اون وقتا چقدر

 کردم. یم هینشستم و گر

امروز خونه آقا بزرگ  دونمیراه ندازه چون م یکه حسام جنگ جهان انیخونه نبود. خدا کنه زود تر ب یکس امروز 

 .دهیرو از الم تا کام فهم زیبوده و همه چ
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 بارون بودم و به خدا التماس کردم. ریدونم چقدر بود که ز ینم 

 باز شدن در اومد، منو به خودم اورد. یصدا

 حسام باشه با استرس رومو برگردونم. نکهیترس ا از

 خداروشکر پسرا بودن.  اوووففف

 .شدیم آب بارون  زده داخل استخر که کم کم داشتن با خیستخر به آب برگردوندم سمت ا رومو

 من نشدن! متوجه

 .رمیمن برم بگ نیرفتم، شما بر ادمونی سویگ یدایآراد خر ی:وانیشاه

 کتابارو بکش. نیچکار؟! رهام داداش زحمت ا یتنها بر ای:بزار منم بآراد

 :بده من. رهام

 .میکن تا برگردخوش دم درست   یچا هی:رها جون نیشاه

 ...نی:شاه رهام

 جونم عشقم؟-

 ببند او دهنتو.-

 .سییچشم ر-

 بود. یجاشون کنارم خال یلیخ بابام ادیمامانم  ادی ومدنیرفتن اشکام بند نم انگار

 حسام تو گوشم اکو خورد. یصدا

 .امیخونه تا من ب یریم-

 شده؟ یزیچ یچرا داداش-

 خونه. یریبرو خونه، م وایخفه شو ه-
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 من االن شرکتم جلسه دارم.-

 که گفتم؟ نیهم ووووایه-

 شد. ریاشکام بود که سراز نی. و بازم ادیچیتو گوشم پ دادش 

 .... 

 !؟یشد وونهی! د؟یکنیچکار م نجایتو ا وایه-

 

 نیا اب نهیبب افهیشکلو ق نیرهام بود که از پشت سر اومد.دوست نداشتم برگردم دوست نداشتم منو با ا یصدا یا

 حال.

 رو دوشم قرار گرفت. یزیچ ایکردم  احساس

 رهام بود. یپالتو آره

 بعد کنارم نشست. و

 .یکس یو ب ییواقعا پر بود از غم تنها گهید رمیاشکامو بگ  یجلو تونستمیچرا نم دونمینم

 !یکنیم هیگر یدار-

 حرف دستامو روصورتم گذاشتم. نیا با

 .دیم رسنفس محکم به صداش به گوش هیمکث و  هی بعد

 !شه؟یدرست م یزیچ هیمن با گر زیدستتو بردار، د بردار عز-

 برداشتم. دستمو

 نکن. هیگر ینطوریخانم؟ ا وایمنو... باتوام ه نیدختر خوب بب نیآفر-
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 .کردیدوست داشتم.آرامش لحنش آدمو آروم م تشویمیصم نیدوست من ا هیشد مثل  یمیرهام صم بازم

 گفت که نگاهمو بهش دوختم. یمیدرست به چشماش دوختم.اونقدر لحنش به دلم نشست و صم  دمیباال کش نگاهمو

 بود. دهیرنگش به تنش چسب یآب رهنیبود از بارون پ سیخ صورتش

 رو چشمام. رهیبود خ رهیخ نگاهش

 پلک زدن. بدون 

 ؟یباش یقو یمگه قول نداد-

  د؛یشد لبم لرز یاشکام جار بازم

تنها کسم که حسامه، امروز زنگ زد و  یحت یبودن در برابر همه سخت یقو خونمینم یعنیستم تون یکه نم یکار تنها

 دلش ... یهرچ

 .دیصدام رنگ بغض گرفت و چونم لرز دیکه رس نجایا به

 انداختم. نییپا سرمو

 .دهیوخودشو نشون م رسهیزورش به تو م رسهیم یهرک گهیبهت گف؟! خوبه د یمگه چ-

 فیضع نقدریحداقل ا یباش یقو خوادیحرف نزده.نم یمگه دو کلمه پشت گوش یکن هیگر نیهمچ خوادیتوام نم حاال

 .گهینباش د

 همهفینم چیه گهید شهیم یعصب یوقت ؟یشناسیانگار حسامو نم یزنیحرف م یهمون بغض صدام گفتم: چرا طور با

.اونقدر که دوختیو زمانو بهم م نیزم شدیم یعصب یهم وقت یاز بچگ ترسمی.من ازش مرهیگیخون جلو چشماشو م

 .دهیفهم ویحاال که همه چ وفتادمیبه غلط کردن م

 شده. وونهید مطمئنم

 .میشد دهیتو که هردو موش آبکش میحسام با من حاال پاشو بر یاز حسام بترس خوادیاصال نم-

 .امیتو برو من نم-
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 .ایزنیم خیحسام  دنی! پاشو پاشو تا قبل رس؟یگیم یاااا... جد-

 داخل اصال حوصله کل کل باهاشو نداشتم. میرفت رهامبا

 شده؟! یزیچ وایبا تعجب گفت: ه یدیداخل آراد تا منو د میباز کردودوشادوش هم رفت درو

 ازش نپرس. یزیچ نکهیدستشو باال برد به نشونه ا رهام

 باال در اتاق واسم باز کرد. میرفت

 !یبرو لباساتو عوض کن سرما نخور-

 وارد بشم که؛ خواستم

 وا؟یه-

 سمتش. برگشتم

 هوم؟-

 راحت. التیبه من بسپرش خ-

 رو هم فشرد. نانیو مهربونش چشماشو به نشانه اطم ابیبا لبخند کم وبعد

 ممنون.-

 خواهش فکرشم نکن.-

 بعد رفت سمت اتاقش، منم رفتم داخل و درو بستم. و

اما  یخوش دوست داشتن یبو نیاتاق سرد بود بازم ا یخودم فشردم هوا شتربهیرهام رو ب یتخت نشستم. پالتو یرو

 .دمیهوا نفس کش نیتادلم خواست تو ا نباریا

 .دمیکشیبپرسم خجالت م خواستمیهربار که م دادیبهم آرامش م  یلیعطر خ نیچرا ا دونمینم
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 دمیبعد خز کردم کنار شوفاژ و زونشیجدا گذاشتم و آو یچوب لباس یرهام روهم رو یعوض کردم وپالتو لباسمو

 .رپتویز

*** 

 -رهام

 یکن و آرومش یبغلش کن ینتون یو حت ینیسخته، سخته غم عشقتو بب ایامو به در زدم. خدا هیاتاقم شدم و تک وارد

 امو به تخت زدم  هینشستمو تک نیروزم سیخ یبا همون لباس ها

 !زهیاشک بر ینطوریا وایباشم ه الیخیانقدر ب تونمینم ستیکار من ن گهید نیا  ایخدا

 غمشو ندارم. دنیپام بزار تحمل د شیپ یراه هی

 صبرو تحمل ندارم. ستمین وبیا من

 .کنهیفرق م هیوسط باشه قض وایه یپا یدوستش داشتم اما وقت یلیبرادرم بودو خ نیع حسام

 به چشمام. وایه ی رهیخ یدوش آب گرم سردرد دوباره سراغ اومده بود، چشما ریو رفتم ز پاشدم

 شه. یاشک کشمیمن نفس م یتاوقت دینبا یچشما نیا

 عوض کردم. یمشک یشلوار ورزش هیو  زیبافت ر یبلوز آب هیاومدمو لباسمو با  رونیب

 هرکدوم سرشون به کار خودشون گرم بود، لپ تاپمو باز کردم و کارمو شروع کردم. نیآراد و شاه نییپا رفتم

 که نسبت به حسام داشت. یجلو چشمم بود و ترس وایهمش هبود، دهیفا یب دادمیکه به کتاب دل م هرچقدر

 در به خودم اومدم؛ یصدا با

 .دید شدیبود که ازش م یزیچند روز تنها چ نیغضبناک حسام ا افهیق

 سالم رفت باال. بدون

 نگاهشونو به من دوختن. نیو شاه آراد
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 هم یبحث دخالت کنم. از طرف هیحسام بلند شد. درست نبود من واسه  یصدا

راحت تو اتاقش نشست، در لپ تاپو بستم و رفتم  الیبه قول من دلش قرص بودو با خ وایبه جوش اومده بود. ه خونم

 دست رو شونه هام گذاشت. یکی رفتمیبال.ا همون طور که داشتم م

 :کجا؟آراد

 .رهیتند م یلیحسام داره خ-

 .کردیم میحرفاش و آرامشش عصب ونیآراد م یشگیهم لبخند

 .هیمسئله خانوادگ هی نیا یبرادرشه تو حق دخالت نداداون -

 .شهیم وونهید هیعصب یوقت ،یشناسیقول دادم، تو که حسامو خوب م وایآراد من به ه-

 از حد باال رفته بود. شیحسام ب یصدا

 بود. دهیفا یبود، رفتنم ب رید گهیاونوقت د کردیبلند م وایدست رو ه اگه

 قول داده بودم. من

 معطل نکردم رفتم باال در اتاق باز بود. گهید پس

 تخت نشسته بود، پاشوتو دلش جمع کرده بود. یگوشه رو هی وایبودم ه سادهیدر باز وا یروبرو

 سرشو رو پاش گذاشته بود. و

 .یمن مردم تو خودسر شد گهی:آره دحسام

 بدبخت. یدیاز فرزاد کش کم

 !!! ها؟لمهیهمش ف نایا نکنه

 .دیکوب نیعه رو برداشت و محکم به زممطال زیکنار م گلدون

 خوام. یاز اون کارخونه نم یسهم چیمن ه وایخوام ه ی. من شرکت نمیکنار بکش دیبا ؟یدیفهم ،یغلط کرد تو
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 . گذرمیتونم بگذرم، من از سهمم نم ی:باشه داداش من نم وایه

 !؟یکن دایو شوهر پ یبگرد یخوایپس البد م-

 

د با شد که شد نش دایپ گهیهفته د هیتا  نمیشیاش شدت گرفت و سرشو باال گرفت به حسام گفت: نه، م هیگر وایه

 فرزاد...

 .یزنیکه انقدر راحت حرف شوهر م یکرد یخواست یول کردم.انگار هر غلط نجایمن تورو ا ،یخفه شو عوض-

 به سمتش هجوم بود. حسام 

 دمشیم و رفتم داخل از پشت کمر حسام و با دستم قفل کردم و کشنتونستم تحمل کن وایهجوم حسام به سمت ه با

 عقب.

 .گهیبس کن د هیحسام کاف-

 از حضورم شوکه شده بود. حسام

 شده بود. وونهیشدت گرفت و حسام هم د وایه هیگر

 . زارمیزنده ات نم کشمتیمن م یتو غلط کرد یجلو دوستام، آبروم برد یآبرو واسم نذاشت وایه ینیبیم-

 به داد کینزد یو صدا تیاش گرفت وبا عصبان هیاز قبل گر وابدتریه

داره  یرادیاگه ا کنه،یم یکه دوستم داره واسم هرکار یازدواج کنم با کس خوامیم بره آبروت  مگه من چکار کردم-

 .کنمیخودم درستش م

 شرکتم به باد بره. زارمینم

 گرفت. شیآت وایحرف ه نیبا ا حسام

 حالش؟! ینیبیبس کن نم وای:همن

 اومد داخل اتاق. نیشاه
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 تو اتاقش. میشده بود، برد شیکه گوله آت حسامو نیکمک شاه با

بود بهش شک  نیاز ا رینشد که نشد حق هم داشت اگه غ یراض یطور چیه میتمام با حسام حرف زد دوساعت

 داشتم.

 .شناختیحسامو بهتر از ما م نیو با حسام تنها گذاشت شاه نیشاه

شدم که داشت  وایه یصدا متوجه  باز بود خوردهیدر اتاقش که  وایه  اتاق سمت رفتم  اومدم رونیکه از اتاق ب نیهم

 اونور خط جروبحث ی.انگار با کسزدیم حرف  بالکن اتاقش با تلفن ی. بدون در زدن رفتم داخل داشت روکردیم هیگر

 پشتش به من بود. وایر بالکن بودم و هد وبو هنوز متوجه من نشده بود .رفتم جلو تو چهارچ کردیم

 داشت مقاومت کنه. یدختر سع نیا چقدر

 .اون واقعابدوندهیانجام م یکه کمتر اوالد ی.کارکنهیپدرش چکار م یبخاطر آبرو نی.ببستین یواقویگفته ه یک

 نداشت. ویچکیپشتوانه بود ه

 ...!هه

 عشقم ساده از دستم بده. زاشتمیمرد؟! من اگه مرد بودم که نم گنیمنم م به

احساس  وایبودم. دوست نداشتم ه یاز خودم عصب وردمشی. به زبون مموندمیحرف دلم م یمرد بودم که پا اگه 

بوداز  یحداقل کار نیو قطع کردم ا دمیرو از پشت قاپ یگوش  شدم و کیبهش نزد تیکنه از سر عصبان ییتنها

 .ومدیدستم برم

 قدش که از  من کوتاه تر بود، کمویاطر فاصله نزدبا همون حالش برگشت بخ وایه

 :گفتیو التماس وار م کردیم هیو گر کردیام م نهی.همونطور که مشتاشو رونه سکردمیباال نگاهش م از

شرکت،  نیواسه ا دمیمن چقدر زحمت کش یدونیساده از حقم بگذرم. تو نم تونمیبه خدا نم ریجلومو نگ یداداش-

 نزار از دستم برم.

 تابو تحمل نداشتم. گهید یعنیتونستم  یحال بدش بغضم گرفته بود. نم از

 تو دستام گرفتم؛ فشوینح شونه
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 من رهامم! نیدلم بب زیعز وایه-

 چهرم انداخت و خسته تراز قبل بازم اشکاش روونه صورتش شد.  یهمون حالش نگاه با

 کنه. هیگر ینطوریا وایکه ه یلیسخت بود خ یلیاشکا تحملش خ نیمن خالصه شده بود تو ا یایدن

 نکن چند لحظه من حرفمو بزنم. هیمنو گر نی... ببوایه-

 گونه هاش نگاهم کرد. یهق هق و اشک رو با

 .ینک هیگر ینیبش ینطوریکه ا یستیاون شرکت حق تواه تو شرکتتو از ما بخواه.تو تنها ن کنمیما درستش م-

 نکن. هیگر ینطوریا وایه کنمیم خواهش

تو و حسام حداقل درست شه.و  نیامشب ب نیهم دیحرف با نیا نییپا میاریبرو دستت صورتتو بشور حسامم م االنم

 سوءضنش نسبت به تو رفع بشه.

 .میمنتظر نییهمه پا ن،ییپا ایتر ب زود

 اگه حسام بازم...-

و  دیبزن یت حسابدو کلمه حرف درس ییپا ارتشیگفتم آرومش کنه ب نیبه شاه میباهاش حرف زد نینه منو شاه-

 .میکن دایهم که راه حلشو پ یرو زمیفکرامونو بر

 .امیمکث کرد و گفت: باشه م یکم

... 

 .یحکم فرما بود هرکدوم غرق افکار خودمون بود نمونیب سکوت

 .شیبه چند ماه پ گردهیبرم امون نفره پنج  هم بودن دور

 گرفتش شکست. یسکوتو با صدا حسام

 !ه؟یاورد چ نییمنو پا نیشاه نکهیا لیدل دونمیمن نم-
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چه  یتوان پس بده و بفهمه خودسر دیدلش خواسته کرده.حاالهم با یاصال منو آدم حساب نکرده هر کار وایه

 داره! یعواقب

 .یراه بنداز دادیدادو ب یخوایبازم م میکن دایپ یراه هیباهم  مینی:مگه قرار نبود.بشنیشاه

 اومدم و  نیحرف شاه تو

اما حاال  دادمیمن حقو به تو م یاصال راستشو بخوا یدار رتیغ یلیخ کردمیحسام خان فکر م ن،یهاجازه بده شا-

 .یکردیراجب خواهرت نم یهر فکر یداشت رتیباطل بوده تو اگه غ المیکه خ دمیفهم

رو تا  هیقض نیهم ا نیقسم بخورم. نه تنها من بلکه آرادو شاه هیقض نیتو ا شیریتقص یو ب وایه یحاضرم به پاک من

 .زدیزنگ م وایه یبه گوش تیعوض ییکه هر وقت اون پسر دا دوننیم یحدود

 .دیکشیم یچه زجر وایه

 شدم. وایکه زنگ زده متوجه حال بد ه یمن چند بار گهی:راست مآراد

از هم پنهون  یزیآخر.مگه ما چهار نفر چ میس ینداره.که تو زد یاحساس شرمندگ هیقض نیضمن حسام ا در

 .میداشت

سه وا وایه می. در ضمن االنم ما پنج نفر شدیریم یآب ریتو انگار ز یول میدونیوپوک همو م کی:واهلل ما که جنیشاه

 .میخوریقسم م وایه یگناه یو ب ی.ما هر سه تامو به پاکستینباشه اما کمتر از تو ن زتریاز تو عز دیما شا

 

و شرکت یکه چطور میدادیم  شنهادیو پ میزدیحرف م میشتطور که دا نیما هم یانگار آروم ترشده بود با حرفا حسام

 . حسام آروم تر از قبل شده بود.میاریدر ب یاز چنگ اون شغال عوض

 هویبود که  نمونی. بدون حرف بازم پاشدو رفت باال.بارفتنش بازم سکوت بسوختیمطمئنم داشت از درون م اما

 گفت. یزیچ نیشاه

 همون طور که من از فرزاد شناخت دارم. ندینیبب-

 .شمینم وایشرکته و با عرض پوزش منکر عالقه اش به ه ازیکه تنها هدفش استفاده از امت دونمیم
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 وایراه واسه به دست اوردن شرکت و نجات ه نیبزار حرفمو بزنم اه... تنها راه و بهتر-

 ... که...نهیا

 ؟ی:که چآراد

 نه.ازدواج ک وایکه... که... ه-

 .دیفکر به عقلت رس نیا ی! چطورریبرو بم ینی: آراد

 ده روز. نیاونم تو ا خواستگار

 .مشیکه اومد ما از کجا بشناس رمیگ بعد

 .نیبزار حرفمو بزنم آراد بعد فلسفه بچ-

 !یو الک یباشه سور یکه حتما واقع ستین الزم

 .میبهم کرد ینگاه نیشاه و آراد منو  حرف نیگفتن ا با

 .ختیر هم به  شدم از فکرش حالم یعصب 

 خشم دندونام رو هم فشار دادم . با

 یا گهیهرکس د ایبا فرزاد  وایزود ه ای رید شدیمن م یدال بر لو رفتن عشق ممنوعه  نجایا یهرحرف گفتمیم یچ

 .کردیازدواج م

و آراد  نیرفاشون بود. شاهگوشه نشستم اما گوشم به ح هی و برداشتم کتابمو و تاپ لپ  پرت کردن حواسم یبرا منم

 در قانع کردنش داشتن. یو سع زدنیحرف م وایبا ه

 بودن ازدواج خبر نداشته باشه. یقرار بود حسام از سور بازم

 کار بهش بدن. نیا یرو هم باال یکنن و پول خوب دایفرد مورد نظرو پ نیآراد و شاه و

 بهم بزن. زویمدت همه چ هی وبعد



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
541 

 

 .رفتیم جیبه شدت گ کردیدرد م یلیخ سرم

 ؟ی!چرا انقدر ساکته؟یرهام تو نظرت چ -

ه ب شناسمی.من حسامو خوب منیراه ند هیقض نیکردم به خودم مسلط باشم و گفتم: منو تو ا یاون حال بدم سع با

 .ادینم نییپا طونیاز خر ش ایسادگ نیا

 .دادنیم وایو آراد به ه نیکه شاه ییها نانیاطم وبازم

 حرفا بود. نیباهوش تر از ا یلی.خ شناختمینبود اما حسام رو خوب م یبد فکر

 .خوندیدستشونو م ی.و به راحتدادیانجام نم قیرو بدون تحق یکار چیه و

 .نیاز آراد و شاه شتریشدم ب ریدلگ یلیهم خ وایه از

 به زبون اورد. شدیرو نم یریدلگ نیا اما

 .یکنه که دوست حسامم بوده تا حدود یکار راض نیپسر عمه اشو واسه ا نیقرار شد شاه خالصه

 با پسره حرف بزنه. نیگرفته شد فقط مونده بود که شاه میتصم باالخره

... 

 یزیچون چ ق،یرو تحق میکردیچهارساعت اضافه کار م دیخونه آروم شده بود و همه در حال مطالعه امشب.با جو

 .میحسام از دست داده بود یحدود چهار ساعت روبخاطر دعوا

... 

 به بدنم دادم و نگاهمو به ساعت انداختم. یقوس کشو

 .دادیرو نشوم م میو ن هفت

 رو روشن کردم. یکتر ریکتاب گذاشتم و به سمت آشپز خونه رفتم ز یال خودتکار

 که حسام اومد تو آشپزخونه. دمیچیم زویم داشتم
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 اخماش تو هم بود. بازهم

 کنه. ریخدابخ-

 و؟یچ-

 !گمیصبحتو م-

 ممنون.-

  هیمطمئنم چشم رو هم نزاشته اونم مثل من شب زنده دار خوب دیآب نوش یوانیل ییسمت ظرف شو رفت

 کرد؟ هیگر یلیخ شبید-

 .یلیبود.منم عمدا گفتم: آره خ وایه منظورش

 ردو بدل نشد. نمونیب یحرف گهید

 .بودم  از حسام داغون تر من

 که ردو بدل شه. میهم نداشت یحرف

 .نییکم بچه ها اومدن پا کم

 ساکت بود. یلیجو خ میدور هم صبحونه رو خورد و

 .رفتمیهفته رو م نیدایاز بچه ها حداقل با یوقت بود واسه خدافظ نیبهتر

 .نمیرو بب وایمسخره ه شینداشتم نما دوست

 بودم که حوصله خودم رو هم نداشتم. یو زمان عصب نیاز زم اونقدر

 رو خوردمو گفتم . ییخورده از چا هی

 برم. دیبا یهفته ا کیمن -

 حرفم هر چهارتا با تعجب نگاهم کردن. نیا با



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
543 

 

 دستم دوختم. یازشون گرفتم و ب استکان چا نگاهمو

 هفته حسام هست، کارشم خوب بلده. هی نیا تو

 .شهیکه نم ینطوریا-

 .دمیخودمم و اونجا کارامو انجام م ی خونه  تو اتاق باشم نکهیا یفقط به جا کنمیمن که فرار نم شهیچرا نم-

اش با  هیبق نیو بفرست دیریفقط از مطالب عکس بگ دیکن پیتا ستیبا خودمه شمام الزم ن شیآماده ساز یکارا بازم 

 خودم.

 .فرستمشیم  بعد من واسه حسام و

 برقرار شد. نمونیسکوت ب بازم

... 

 بفرسته دنبالم. دویزنگ زدم که حم ایاشتم به تانمدت برد نیالزم رو واسه ا لیوسا

 نیاز ا شیب تونستمینم رفتمیم دیسر کنم اما با یچطور دیبا وایه یب دونستمیخونه سخت بود . نم نیکندن از ا دل

 حوصله تو چمدونم چپوندم . یکتاب، لباس، لپ تاپ همه رو ب نمیآب شد دلمو بب

 که در اتاق زده شد. داشتمیکت مو برم داشتم

 .دییبفرما-

 .کردیبود و ناباورانه به من نگاه م ستادهیدر ا یبود جلو واینداشتم.ه دنشویانتظار د اصال

 دوستش نداشته باشم. تونستمیمقاومت کنم در برابر دلم نم تونستمیگلومو زد.نم  یتنگ شد.،سوز بد نفسم

 .شدنیدلم نم فیحر ومدنیهم م ایاگه کل دن شدیقرار م یب یبود.وقت یاراد ریغ نیا

 ؟یبر یخوای: موایه

 خودم اومدم با لبخند ؛ به
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 .گهی! معلوم دامینه دارم م-

 به کاغذا کردم. یرفتم و نگاه زیبه سمت م بعد

 من شد. ریهمش تقص-

 شده! وونهیتواه دلم د ریتقص آره

 .ستیواسم مهم ن زامیچ نیمن خودم کار دارم، ا  رینخ-

د که نبو یراه درست نیبودم ا ریبود از خودشم دلگ وایرفتن ه نیا لیدل نیمهم تر دونستمیگرفته بود خودم م لجم

 انتخاب کرده بوده.

 نگاهش کردم و گفتم . یشگیاخم هم با

 ؟یداشت یکار-

 سرشو باال گرفت  باحرفم

 کار؟ کار نه نداشتم.-

 هی. چقدر سخت بود دلت رونیمنتظر ادامه حرف زدنش نشدم چمدونمو برداشتم از کنارش گذشتموو رفتم ب گهید

 .یازش دل بکن دیو با ستیمال تو ن نیو زمان بهت ثابت کنن ا نیباشه اما زم ریبخواد دلت عاشق باشه گ یزیچ

 کردم. یسرسر یخدافظ هیبچه ها  با

 بودم بخاطر نقشه قشنگشون. ریدلگ یلیو آراد خ نیشاه از

 بود. دهیرس دیتا حاال حم حتما

 سالم بلند باال داد؛ هی شیشگیلبخند هم باَکنه؟یچکار م نجایا نیباز کردم جانم !!! ا اطویح در

 سسسسالم.-

 کو؟ دیسالم حم کیعل-
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 بدترم؟! دیمن از حم ینی-

 رو گونه ام زد؛ یبوسه کوتاه شهیبه سمتم اومدو مثل هم بعد

 .رهیگیهمش سراغتو م زیعز یبونت برم خوب شد که اومدقر-

 متبسم؟ یآقا--

 خودشه برگشتم سمت در. دمیبه سمت درکرد فهم یکه تان یتوهم زدم بودم. اما با نگاه ایبود  وایه یصدا نیا

 :سالم.یتان

 داخل. دییبفرما دین،ببخشیمتبسم نگفت شما دم در هست یسالم آقا-

 منتظرمون هستن. زم،ینه ممنون عز-

 نگاه کردن دست برداشتمو گفتم. از

 وا؟یه یداشت یکار-

 .نهیکنار آ یپولتو جاگذاشت فیها...آره، ک-

 سمتش و ازش گرفتم. رفتم

 ؟یکنینم ی:معرفایتان

 خودم اومدم و گفتم. به

 از همکارام هستش . وایه-

 کردم و وایرو به ه و

 قبل درموردش حرف زدم. ا،یتان -

 خوشبختم .-

 .زمیعز نیهمچن-
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 .میاز خدافظ سوار شد بعد

 برم اونجا. مارستانیاصرار کرد خونه اشون نرفتم و قول دادم بعداز ظهر بعد ب ایهه... هرچقدر هم تان یسوار شدن چه

 خونه خودم. اریرو هم همراه خودم ب زیعز و

 انداختم به درو وارد شدم . دویکل

 سکوتش عادت کرده بود. نیخونه غرق سکوته. به ا نیوقته ا یلیخ

 بود. زیتم شهیخانم همه جارو برق انداخته بود مثل هم صفورا

 خودم . یفکر نکنم حت چیبه ه کردمیم یبرداشتم و رفتم سمت اتاقم سع چمدونمو

*** 

 -یراو

 باز کرد وارد خونه شد. درو

 .داد نوازش زدشو خی سردو صورت  از گرما یموج

 بود. شهیتر از هم خسته

بود که بدون صدا  یرنگشو پاکرد.اونقدر عصب یقهوه ا یها ییرنگش رو در اورد و دمپا یچرم مشک یت هابو مین

 و اعالم حضور رفت سمت اتاقش . یزدن ال

 هیسکوت بود  هیو زمان انگار منتظر  نیاز خودش از زم یلیبود اونم خ ریدلگ  باز کرد؛ خودشو انداخت رو تخت درو

 سوال نبره. ریز شویکه غرور مردنگ یسکوت هی زهیسکوت که اشکاشو اونجا بر

 کنه. یقرار داد و به خودش اجازه داد اشکاشو جار شیشونیپ یرو رو ساعدش

 رو دلش بزاره. یکس و نداشت که حرف دلش بفهمه و مرحم چیه ایدن نیا تو

 و اونو تنها گذاشته بود ایداد مادرش چشم بسته بود رودن صیچپ و راستشو تشخ تادست
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 مادرانه. ینوازش ها یحسرت بدل مونده بودبرا شهیهم و

 دیپرستیم رو پسرش و بود عاشقش واقعا اون کرد بزرگ تنها پسرش رو با عشق ادیز یکار یبا مشغله ها پدرش

از عشقش کم نشده بود بلکه دو  یا ذره تنها نه پدرش  داده بود لیتشک یخودش زندگ یحاال هم که برا یحت

 چندان شده بود.

 .رفتیبخواب نم دیشنیپسرش و نم یتا صدا بهاش

 قتیداشت... اما حاال که حق زیجنون آم یبود نسبت به پدرش حس نطوریهم هم لیطرفه نبود. دن کیعشق  نیا

 یبه بزرگ یدروغ یو چند سالش به اندازه  یتلخ به اندازه عمر س یقتیبود چه عذاب آور بود واسش. حق دهیروفهم

 .یعمر زندگ کی

 از چه قرار بود. هیقض   دهیکرده خوب باشه اما تازه فهم یسع نکهیگله نداشت به اندازه ا زیچ چیکس و ه چیازه 

 گذاشته بود عمل نکرده بود. ادگاریبه  شیکه برا یبود که مادرش تو دست نوشته ا یخواسته ا تنها

 از اون خواسته. ریغ یاون ناخواسته هم گام شده بود با راه اما

 خورد.زنگ  شیگوش

 آره پدرش بود. د،یکش رونیب بشیج از

 بود ازش پس جواب نداد و پرتش کرد رو تخت. رینداشت جواب بده گله داشت دلگ دوست

 هم گذاشت. یحرکت چشماشو رو نیبدون کوچکتر لیدن اومد اتاق  در یلحظه بلد صدا چند

 .زدیالهام داشت با تلفن حرف م انگار

 .دهیتو اتاق خواب وفتاده،ین ینه اتفاف-

-.... 

 زنگ بزنه. گمیشد م داریخسته بود، ب یلیآره خ -

-.... 
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 یامو یرسوندو گوشه تخت نشست. دستشو نوازش گونه رو لیدن به خودشو نگران یلیخ یکه قطع شد ال یگوش

 بخوابه. رهیباالو بگ ادیب یبا ال یبدون سالم و روبوس لیدن ومدیم شیکم پ یلیکشوند.خ لیدن یمشک

 .شدینگران نم یخونه بازم ال ومدیتر هم م ریسوخت که اون زن داشت اما اگه د لیواسه دن دلش

مثل خودش از عشق لطمه بخوره.و مقصر اون لطمه خودش باشه پس.صداش  گهید یکی.دوست نداشت وردین طاقت

 جان. الیدان-زد

 نداد. یجواب

 .زمیعز لیدن-

 سبک بود . یلیخوابش خ لیدن

 ور از رو چشمش برداشت. لیدست دن یحالت نگران با

 .دیکش لیشده دن سیخ یدستشو آروم رو چشما سهیکرد چشماش خ حس

 دستاشو دور کمرش حلقه کردو کنار خودش خوابوند. لیبود که دن وردهین نییپا دستشو

 شده؟ یزیچ-

 بشه. یزیچ دیصداشو صاف کرد و گفت: نه عشقم چرا با یدن

 .یگیشده و تو به من نم یزیچ هی لیبا بغض گفت: نه دن الهام

 شد( لیتبد هیبزن. )بغض به گر حرف

 نشده که! یزیچ یکنیم هیخانمم تو چرا گر ششیه-

 .ستمیمن بچه ن لیبس کن دن-

 .کرد  پدرش، آغوششو تنگ تر رازیدلتنگ مادرش بود و دلگ یلیهم که خ لیدن

 ؟یال-
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 جانم!-

 ؟یکنیچکار م شهیت تنگ مدلت واسه مادر یتو وقت-

 هم با صداقت جواب داد. یال

 .زمیریباخاطراتمون اشک م-

نامرد  یایدن نیاز مادرش تو ا یخاطره ا چیسنگ قبر ه هیجز  لیدن دیکه به ذهنش خورد فهم یبا تلنگر اما

 که االن تو آغوشش غرق بود. ینداره.چقدر دلش گرفت واسه کس

 .دیحلقه کرد و نوازش گونه رو سرش کش لیهم دستشودور گردن دن یال

 ؟یدلتنگ-

 .یلیآره خ-

 .یدوا کن یچطور تویدلتنگ یو نتون یسخته دلتنگ باش دونمیآرام باش، م-

 

 .دونهیتو دلش بود خدا م یچ د،یلرز لیدن یها شونه

... 

 .دارشدیاز خواب ب یدوش ال یباصدا 

شده به تظاهر، به  یخودشو کمتر کنه. حت یمهر یب کارهیب یبه خودش قول داده بود حاال که چند روز شبید 

که تنها هدفشون آروم کردن حال و  گهیشده به تظاهر و هزار تا قول د یحت لیدن یخودش قول داده بود بخنده جلو

 .دونستیخودشو مقصر م یال دحال ب نینداشت و تو ا یاصال حال خوب شبیبود که د لیدن ی هیروح

 و رفت سراغ کمد. پاشد

رو  لیکه صبحونه مورد عالقه دن نییتخت گذاشت و بعد از شستن دست و صورتش رفت پا یدست لباس رو رو هی و

 درست کنه.
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.... 

 کجان؟ هیبق ریبا تعجب گفت:سالم صبح بخ کردویم  داشت صبحونه رو آماده یوارد آشپزخونه شد ال لیدن

 دوست داشتم امروز خودم صبحونه واست درست کنم.خودم فرستادمشون صبحونه اشونو بخورن -

 بود. یبود اتفاق خوش یسابقه بود.اما هرچ یاتفاق ب هیتعجب کرد. یلیاتفاق خ نیاز ا لیدن

 زمزمه کرد رگوششیاوردز نییرفت و از پشت دستشو دور کمرش حلقه کردوسرشو پا یلبخند به سمت ال با

 عاشقتم.-

 .دونمیخب م-

 واست دارم الهام خانم، واست دارم. اس،ینطوریااا... ا-

 نکن! دمیتهد ؟یواسم دار یچ یعنیاااا... -

 .دیبلند خند یخنداش گرفت و باصدا یاز لحن ال لیدن 

 .وونهی:دیال

 ؛ ارهیرو در ب یال یکرد ادا یهم سع لیدن

 .وونهید-

کردو بعد با هم نشست و صبحونه اشونو  دنیرو وادار ب خند یصداش اونقدر با مزه بود که بامزه بود ک ال اما

 خوردن.

 قرار دارم. دیشرکت جد هیبا رفتمیزودتر م دیاوه... اوه امروز با-

 باشه صبحونه اتو بخور بعد برو.-

 چششششم، شما جون بخواه ملکه.-

 امروز سرکار نرو. شهیکشت اگه م شیپ خوامیجون نم-
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 زد. یکه ال یبه سرفه کردن افتاد از حرف لیدن

 کردم برو. یشد بابا شوخ یچ-

 .یعزادار کن ارویبود دن کینزد آ،یشد طونیش-

 .یمث من دار یزن یوقت یریبگ لیخودتو انقدر تحو دمیبعلله با-

 گشاده بدرقه کرد یرو با رو لیدن یخنده خورده شدوال یباشوخ  صبحونه

*** 

 -وایه

 گذاشته بود رو لمس کردم بزرگ تر شد. لیپروفا یکه از خودش رو یرهام و عکس اسم

 عکس نگاه کردم؛ به

اگه چند  یحت یکه هر آدم نطوربودیمن ا یفقط برا دی. شاشدیواقعا نبودش حس م یول  سه روز بود که نبود همش

 هیادیکه مدت ز یداشت چه برسه به رهام ریتاث یلینبودش رومن خ رفتیم یروز کوتاه هم کنارم بود وقت

احساسه اما از حق  یب یلیرهام خ دیمن... من واقعا به رفتار و حرفاش و بودنش عادت کرده بودم.شا.و شناسمشیم

 .رسهیاون موقع ها م قایدق کنمیم ییهروقت احساس تنها مینگذر

حل  راحت یلیخ ایدن  یمشکال نیسخت تر کنهیباشه با حرفاش فکر م یکه وقت شهیحس م نیبخاطرا شمیخال یجا

 .شهیم

 باش بگه هدفتو دنبال کن. یقو بگه باش آرام بگه  که ستین حداقل

 شد. دهیاز دستم کش میکه گوش کردمینگاه م میصفحه گوش به

 .دمیبا تعجب باال کش نگاهمو

 !ه؟یچه کار نیآراد ا-

 .ومدهیفقط گوش کن تا حسام ن وایه یچیه-
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 به دلم انداخت. یکالفه آراد دلشوره عجب چهره

 شده. یباشه آروم باشه بگو چ-

 فقط، فقط... یچیه-

 ؟یفقط چ-

کنم.پس اومدم و  نانیاطم بهیغر هیبه  تونستمیدست خودم نبود نم اوش،یشاپ با س یکاف یرفت یاون روز وقت-

 کردم. بتونیتعق

 .ختیریبهم م شتریمن هر لحظه اعصابم ب دادویم حیداشت توض آراد

 . نیاومد رونیاونقدر موندم که از کافه ب-

 . نبودم کنش بازم ول رونیب یکه تورو بدرقه کردو اومد نیاز ا بعد

 سوار کرد. یآنچنان یختایو ر افهیچند تا دختر با ق اول

 نیجز ماش نیماش گهید یبود چون چندتا یمهمون هیدر اوردم. انگار  یکه سر از باغها کردمیم بشیطور تعق نیهم

 هم بود. اوشیس

 .میرو که قرار بود.بهش اعتماد کن یداشتم خوب بشناسم کس دوست

 بود. یدورهم هیو پارک کردم و رفتم داخل باغ  نیماش

 .یکار فکر کن نیلحظه به ا هی یحت گهید  یحق ندار ،یگفته باشم تو حق ندار وایه

نبود که طعم  یبار یاول نیمتنفر بودم ا انتینداشتم اما خب من از دروغ از خ اوشیبه س یعالقه ا چیه نکهیا با

 بودم. دهیچش انتویخ

 اورد؛ نییاومد کنارم نشست صداشو پا آراد 

 ؟؟؟یخوب وایه-

 کردم. دییسر حرفاشو تا با
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 .دادیم میداشت دلدار آراد

 کنم. یط یادامه راهمو چطور دیکه با کردمیفکرم نیمن به ا اما

 ندارم. یکار شیخصوص یو زندگ تیمن که با شخص-

 .میگذاشت یقرار سور هیفقط  ما

 ؟یاعتماد کن یآدم نیبه همچ یتونیم یتوچطور-

 منه که بهش اعتماد کنم!  یمگه ک خوادیاعتماد نم-

 با تو داره. یچه نسبت یفهمیاونوقت م یکرد یو محضر یعقد رسم یاما وقت ستین تیچیه-

 ... یطالق نداد، وقت یوقت

 نیا میزاریبشه. ما تنهات نم یو خدا اول فکر کن قراره چنه اما تور یاگه بگ دمیمن اجازه دخالت به خودمو نم وایه-

 اما قبلش خب فکر کن. گه،یفکر د هیفکر نشد 

 شدم . رهینقطه خ هینگفتم فقط به  زیچ

 از قبل تو دلم رخنه کرد. شتریب استرس

 .گذرهیم اوشیتو سر س ینبود چ معلوم

 ؟یباشه چ یاگه من قصدم جد وایتمام گفت:ه یشرم یگفت، هه با ب یچ روزید

 .شناختمیهمون لحظه م دیبا

 .نرویب امیدختر م هیباره که با نیآخه من اول ستیاگه رفتارم درشان شما ن دیببخش گفتیکجا بود که م جالب

 به سمت آراد گرفتم؛ دستمو

 لطفا. میگوش-

 حق نداره با تو حرف بزنه. اوشیس یول دمیزنگ زد بهت م اوشیجز س یهرک مونهیدست من م یگوش نیا رینخ-
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 .کنمیخودمه خودم درستش م یکوفت هیزندگ نیبده من آراد ا-

 تعجب کرد از برخوردم. انگار

 .یریگیم یمیچه تصم یو دار ییوایکه تو همون ه کردمیباور نم شناختمتیگفت: اگه نم یناباور با

 رو به سمتم گرفت و از دستش گرفتم و رفتم سمت اتاقم. یگوش

 .سای:واحسام

 بگذرون. ریبخ ایحرف متوقف شدم خدا نیبا ا دیلرز پشتم

 کالبد. میامروز بر دیمنو بچه ها با کنم،یم امیکه واست پ یآدرس نیبرو به ا-

 برم چکار؟-

 . میکن سهیمطالعاتمون رو با اونا مقا دیبا اریرو ب یدیجد یکتاب ها-

 باشه.-

 .شهیسرته رفتن و اومدنت دوساعت نم یعنی یگردیزودتر برم-

 نگفتمو رفتم سمت اتاقم. یزیچ گهید

.... 

 یچوب لباس یکت کوتاهمو از رو یچرم مشک یبوت ها میو ن یمشک نیتنم کردمو ج یبلند دامن یمانتو هی

 برداشتم.

 پارک کردم و زنگ درو فشردم. یرو گوشه ا نیهم دور نبود. ماش ادیکه ز یآدرس  به رفتم

 ؟بله-

 اومدم. دیجد یواسه کتاب ها دیببخش-

 .ادیداخل آقا االن م دییبفرما-
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به خرج داده بود  یا قهیمنطقه باشه. عجب سل نیتو ا یخونه ا نیهمچ هی رفتیباز کردم بلللله انتظارشم م درو

 .تکتشیآرش

 رفتم. یبرداشتم و ب سمت در ورود قدم

 هست. یطرفو نگفت که بدونم ک یلیحسام فام یحت

... 

 به سمتم اومد. کیو ک یچا ینیبا س یخانم

 .دییبفرما لیرو م یی.شما چارسهیم گهیساعت د میآقا حدود ن-

 متشکرم.-

 کیکفشاش نشو از نزد یصدا نمشیبب تونستمینبود نم دمیاومد و چون در تو د یدر ورود ینگذشته بود که صدا مین

 .دادیشدنش م

 سالم.-

 .دمیاراده وپا شدم و به سمتش چرخ یصدا آشناست، ب نیا

 جا خورد. دنمید از

 تو؟ یس... سالم من اومدم خونه -

 لبم اومد. یلبخند رو دنشیبر عکس من که با د نهیدوست نداشت منو بب انگار

 ؟یپرسیاز من م-

 ؟یخوش ینیبیدکتر مارو نم یحالت خوبه ؟ آقا-

 واسه کتابا؟ یرک گفت: آره فکر کنم بهترم.اومد یلیخ

 .کردیچکار م وردیحرص در نم گهیازش دلخور شدم.اما رهام بود د یلیخ
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 با توامآ؟ -

 ها آره.-

 بود. اوشیزنگ خورد، س میلحظه نگدشته بود که گوش چند

 الو.-

 الو سالم خانم دکتر جون.-

 .ادیطرز حرف زدن خوشم نم نیگفتم از ا اوشیس-

 مهلت تمومه ها. یکر کردحاال بگو به حرفم ف زمیباشه بابا عز-

 آره -

 ؟ شدیخب چ-

 معلومه نه.-

 خنده . یلحظه سکوت و بعد صدا چند

 .میچه دست گل یفهمیاونوقت م یزنم ش بزار

 . وایه یاوردم اگه نخواد طالقت بده چ ادیآراد رو به  حرف

 دارم. یبهم زنگ نزن قرار کار گهیاالنم د یچیه یستین یچیه تو

 و زمان اونقدر حالم بد بودکه؛ نیاز زم یبودم از همه چ دهیدادم بر هیرو قطع کردم و سرمو رو به دستم تک یگوش

 ...حالت خوبه؟وایه-

 بدم. افهیق رییو با لبخند تغ امیباال گرفتم چهره نگران رهام باعث شد به خودم ب سرمو

 من. یروبرو قاینفره دقکه داخلش کتاب بود .اورد و نشست.رو مبل تک  کیتا پالست چند 
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م معلو دیفهمیرو نم یچیبود که ه ریهستش و اما اونقدر فکرم درگ یدادن که هرکدوم واسه چ حیکرد به توض شروع

 .دهیازدواج م یجد شنهادیبه من پ نوریددر از ا  رهیداره از اونور با دخترا م یچه نقشه ا یعوض اوشینبود س

 معلوم هست حواست کجاس باتوامآ؟ وایه-

 درکم کنه! تونستیحالم بد بود و رهام نم نکهیا از

 .یهارو به حسام بد حیتوض شهیبرم م دی: من باگفتم

 جواب داد. لکسیر یاما با حالت کردیداد م یدر چهره رهام ب تعجب

 .ستین یباشه مشکل-

 جا داد و بدرقه ام کرد. کیتو پالست کتابارو

 مز بود.چراغ قر پشت

 بود. دیزنگ خورد ام میگوش

 .دیالو ام-

 خانم. وایه دایناپ ابیخدمت کم شهیسالم عرض م-

 ؟یداشت یکار-

 احساس یچه ب-

 بگو، اگه ام نه خدافظ. یاالن وقت ندارم کار دار دیاه ام-

 .سای... واساینه وا-

 .دمیگوش م-

 واسه قرار داد. میبر یو داد یاگه اوک شینیبب ییایزودتر ب دیپرونده هست با هی-

 .گهید نیخب خودت بب-
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 منتظرتم خدافظ. شیمن.ساعت ش یپا نیبزار وفتهیب یکارا ندارم، فردا اتفاق نیبه ا یمن کار-

 قطع کرد. وونهید پسره

... 

 -رهام

 بستم باحرص قدم رو برداشتم به سمت خونه. درو

 ه؟یک اوشی... ساوشیاصالحالش خوب نبود.س وایه

 شد. ینطوریماس ابعد اون ت چرا

 بردمو کراواتمو چنگ زدم. دست

 برم داخل رو پله سوم نشستم. نتونستم

 دوختم. یبه آسمون ابر نگاهمو

 با فکرش گذروندم. دمشیکه ند یدلتنگش بودم. چندروز چقدر

 .دمیهام کش هیسردو تو ر یهوا

من  یوایه . ببخششدمیم رهیخ شیآب یبه چشما شتریب شدیکاش م رفتیتر م ریکاش د نمشیبب شتریب شدیم کاش

م بهم صبر بده فقط بتونم به عشق ارمیکم ب خوامینم ایحداقل آرومت کنم. خدا تونمیکمکت کنم که نم تونمیکه نم

 .ارهد یگاهیواسم چه جا وایه یدونیغلبه کنم و بروزش ندم. خودت بهتر م

... 

 چشمام نقش بسته بود. یهمه جا جلو وایه ی افهی. قشدیشم نم یاون اسم لعنت الیخ یب کردمیکه م یهرکار

 چند برابر شده بود وفکرش تمام ذهنمو در برگرفته بود. دنشیبا د میدلتنگ

 .دمیکش قیاتاقم رفتم پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم. چند تا نفس عم  یبستم و به سمت پنجره کتابمو
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 .اوشیکردم س ی! هجکه انقدر برام آشنا بود میرو کجا شن اوشیاسم س اوش،یس

 در به خودم اومدم. یصدا با

 .دییبفرما-

 قبل از بدنش داخل اومد؛ نایباز شدو سر ت در

 سالم.-

 سالم خانم. کیعل-

 اومدنش تعجب کردم و به سمتم اومد، موشکافانه نگاهم کرد. از

 انگار. یخدارو شکر بهتر-

 .خدارو شکر..ستیامروز که دور چشات کبود ن گذرهیم یا-

 کردن نداشت و خبر از دردم داشت. یباز لمیبه ف اجیکه بود که احت یتنها کس نایهاش زدم ت یبه نگران یلبخند

 .دتیجد یدارو ها نمیجناب ا دییبفرما-

 رو از دستش گرفتم و ازش تشکر کردم. کیپالست-

 ها با دوز باال. یبه دارو ها انداختم همون قبل یو نگاه نشستم

 برم دکتر؟ دیچرا با سمیخودم واسه خودم دارو بنو تونمیم  چرا من که دکترم دونمینم- 

 م؟یبحث راه ننداز قبال بحث کرد گهید نایرهام جون ت-

 دنت؟یبود امروز اومده د یدختره ک نیا گمآیم-

 بازم صفورا خانم راپرت داد؟-

 .ستمین ریمن زن بگ دیدلتونو صابون نزن-

 که من فضولم. یدونیبود م یخواستم بگم ک دونمیاوهوم م-
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 .ضمیکه من مر کنهیفکر م نیداره حسرت بار به ا نایت دونستمیم

 .نجاستیشده و همش ا زیعز ی مهیکه ند ای.تاندی.همش خونه مننیندار یزندگ ناشماکارویت گمیم-

 .شهینم یکس چیه بیافتخارا نص نیدلت بخواد.ا میلیخ ششش،یا-

 نشه. ابونیگرگ ب بیمن که شده نس بیآره واقعا نس -

 .زد صدامون شام واسه اومد خانم صفورا  کردم که یم یشوخ نایرو با ت نطوریهم

هم با آرامش  زیپت و مت اسم معروفشون عز دنیخندیو م کردی(پچ پچ منای( همش بامت )تایشام پت)تان زیم سر

 .خوردیداشت غذاشو م

 رو به یاون لحظه ا ادمیقایاالن دق کردمیفکر م وایبله طبق معمول به خاطراتم با ه ییییکه طبق معمول؛ هع منم

 پلو درست کرده بود. یکه باقال وردیخاطر م

 فرار کنم. تونستمیو خاطرش نم ادیاعتراف کنم که از  دیبا کردمیفرار م وایاگه از ه من

 ؟یخوری:پسرم چرا غذاتو نمزیعز

 بودم. نجایمن اچندروز که  نیا ییکم غذا یلیخ

 .چشم.زیعز خورمینگاه کردم م زیبرگردوندم بالبخند به عز رومو

 خدا شانس بده. یدیلحظه نخورد فهم هیچرا بعد رهام  یگیجون شما اگه من ده روز غذا نخورم نم زی:عزایتان

 .یکنیم یبچه چرا حسود نیحاال به ا یبال گرفته تو که جگر گوشم ز؛یعز

 واگرنه سابقه درخشان آشو با جاش خوردن مال رهام بوده. خورهیم نیالبد عاشق شده همچ نیا زیآخه عز-

 با ذوق بهم نگاه کرد. زیجوابشو بدم که عز خواستم

 ؟یعاشق شد گهیم یبچه چ نیمادر به قربونت ا یاله-

 بره و زبون باز کنم. نییکه غدا پا دمیآبو رو سر کش وانیل
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 .کنمیمورد فکر نم هی نیاونقدر گرفتارم که به ا یکشک چ یجان عشق چ زینه عز-

 (رسمینم امی)آره جون خودم معلومه اونقدر عاشقم که به گرفتار

 .یبد تیخودتو زندگ هی یسرو سامون هیوقتشه   گهید یحاال که برگشت یاشکال نداره مادر قول بده بهش فکر کن-

 رو حس کردم. ینگاه  ینیسنگ

 .کردیبود و داشت با غم نگاهم م دهیبود که دست ار غذا کش نایت

 بر عوض کردن بحث کردم. یسع گهید یحرفا با

 .نایبه حالم عادت نداشتم اما ت من

... 

 خانم تلفن رو به سمتم اورد و دستم داد. صفورا

 .یآقا گوش-

 هست؟ یک-

 از دوستاتونه. گنیم-

 بود زنگ زده بود که بگه مطالب رو فرستاده. نیشاه

 وده که مطالبش رو بفرسته.هم خونه نب آراد

 

تلفن همراه روشن کردم و  یبرداشتم داده ها مویو گوش میکه کردم رفتم سمت گوش یکار نیباال تو اتاقم اول رفتم

 فرستاده شده بچه ها بودم که از مطالعاتشون برام ارسال کنند. یمنتظر عکس ها

 انجام داده بودند. یکارشون رو به خوب همه



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
562 

 

براش افتاده  یحالش خوب نبود چه اتفاق مارستانیانجام داده بودند امروز هم تو ب ین را به خوبهمه کارشو جزآراد

 شمارش رو گرفتم جواب نداد. یکه کاراش رو نفرستاده با نگران

 نشستم . زیم رو

 که خودش زنگ زد؛ گرفتمیدادم دوباره شماره آراد رو م هیرو به دستم تک سرم

 الو !- 

 ؟یالو سالم حالت خوبه؟ چرا کاراتو نفرستاد-

 .شمیم وونهیرهام دارم د نمتیبب دیممنون خوبم کار داشتم با- 

 سرفه افتاد. به

 آرادحالت خوبه؟ ییکجا-

 اونجا. امیآره خوبم دارم م-

 باشه منتظرتم.-

شو  پینوشته ها و تا دییشون و تابا نگاه کردن به کردمیبچه ها م یبه کار ها ینگاه دیآراد برسه با نکهیقبل از ا تا

 حسام فرستادم.  یبرا

... 

ز باال و ا رونیجواب بده از اتاق رفتم ب یکس نکهیقبل از ا دیبه گوشم رس فونیآ یبعد صدا میساعت و ن کی حدودن 

 برآشفته و مغموم نگاهم یرفتم درو باز کردم آراد اومد داخل باچهر فونیصدا زدم که با من کار دارن سمت آ

 شده بودشده بود. یخون از دماغش جار یکیکرد.رگه بار

 جلو رفتم؛ ینگران با

 ؟یشد یشکل نیا چرا  شده یچ-

 .دمیم حیاتاقت واست توض میبر شهیم -
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 .میباشه بر -

حالش  دادیدستمو دور شونه آراد حلقه کردم معلوم نبود چشه وما خب ظاهرش نشون م میبه سمت اتاق رفت باهم 

 در اتاق باز کردم؛ میتفاوت نباشم باال رفت یباعث شده بود به حالش ب نیو ا ستیاصال خوب ن

دستاش گرفت و بعد از چند لحظه سکوت گفتم  ونیتخت نشست سرش رو م یاز من داخل اتاق شد و رو قبل

 کردوگفت :دعوام شد. یمکث یحرف بزن یخواینم

 !دونمیکه م نویا-

 در اتاق اومد. یصدا

 رو دستم داد و رفت.  هیاول یبود جعبه کمک ها دهیار صفورا خانم آراد رو دسمت در رفتم انگ به

 شده اشو گرفتم و شروع کردم باندژ کردن. یکنارش نشستم و دست خون رفتم

 .یساکت باش ینطوریهم یخوایم-

 دعوام شده. اوشیس یبا نوچه ها-

حرف  اوشیمن داشتن درمورد س دنیامروز قبل رس نیآراد و شاه دمی. حاال فهماوشیس ستادیرو از حرکت ا دستم

 .زدیم

 مهمون صورتم شد. یشگیهم اخم

 که شده ورد زبون همه اتون. هیک یلعنت اوشیس نیا دیبگ شهیم-

 ا؟یهمه امون مثال ک-

 جواب سوالمو با سوال نده آراد.-

 دادم جا خورد. یاز صدا اراد

 نگو. یزیاما تا آخر حرفام ساکت باش و چ گمیم

 کردم. نییباال وپا دییبه نشون تا سرمو
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 .نهیهمون...همون پسر عمه شاه اوشیس-

 ادته؟یرو حتما  یلعنت نیقبل رفتنت، همون نقشه شاه شب

 .میبا هم لج کرد نیشاه منو

 .وایعاشق ه ،یتو عاشق گفتیم نیشاه

 .ینداشت که پنهون کن یلزوم یگفتم که تو اگه عاشق بود نمیموضوع شک کرده بودم و ا نی... من،خودم به امن

 موضوع نیا ینشون بد ی.اگه عکس العملینشون بد یکه تو خود میموضوع رو مطرح کن نیا دیهم گفت با نیشاه

رو با  اویو بعد ه میکنیم یرو معرف یکس یدادنشون ن یاگه ام تو عکس العمل میشیم مطمئن تو از  صحت داره.اما اگه

اشتباه  و بفهمه کارش ادیکه به خودش ب وایواسه ه شهیم یتلنگر هیکار  نیا  میسونتریم هیو نشدن هیکار سخت نکهیا

 .دهیو به حرف حسام گوش م ادیو کوتاه ب

 رفت. شیخوب پ نقشه

 .گردهیم وایدور و ور ه یادیداره ز گهید اوشیس کردم فکر  من نکهیا تا

 کردم. بشیرفتم تعق نیهم خاطر واسه  رهام، نتونستم نتونستم

 .وردیسر از کجا ها که در ن هه

 .وایبعد از قرار با ه  یعوض

 عقل کل بماند. نیبزنم آراد رو لت وپار کنم اون شاه خواستمیشدم م یکفر دیکه رس نجای)به ا

 خب بازم سکوت کردم.( اما

 ...یدختر مشنگارو سوار کرد و رفت سمت باغ ها نیرفتم دنبالش آقا چند تا از ا که

 .کردیچکار م یعوض یدیبود، ند یپارت هی

 که نبود. یکیشرف با  یب

 )ادامه داد(
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بودم و واسم مهم بود که  رشیگیپ نیبخاطر ا شتریب نجاستیو چرا ا کنهیرهام واسم مهم نبود چکار م یدونیم

 گفت... نیشاه

 )سکوت کرد(

 !؟یچ نیزدم شاه داد

 .هیگفته قصدش جد اوشیگفت:س نیشاه

 باشه! یعقد سور هی  قرار بود  یگیم یدار یچ هیقصدش چ نیگفتم شاه منم

 اومدم؛  آراد گوش بدم وسط حرفش ینتونستم به حرفا گهید

 ؟یشد که دعوا کرد یچ-

 .ستین یکار شدن نیبهش گفتم عقب بکش، ا-

 لجاجت کردو بحثمون باال گرفت. اونم

 ..خوردمیچند تا م زدمیم یکیمشت و لگد بودم  ونیشد به خودم اومدم وم یچ دمینفهم هوی

 وای... هوااایخب اگه ام نگم ه یول شهیشکر آب م ونمونیحسام م شیمن اگه دهن باز کنم پ دونهیم اوشی... سرهام

 .شهیبدبخت م

 رو؟ هیقض یگفت وایبه ه-

 قراره . هی نیا گهیاعتناست م یب رهیبار نم ریز کنهیعواقبشم گفتم.اما گوش نم یآره گفتم حت-

 ردو بدل نشد. نمونیب یو حرف میساکت بود هردومون

 افتاده. ییچند روز چه اتفاقا هی دیکشیم ریبه شدت ت سرم

 دست رو دست بزارم! تونمیسکوت کنم نم دیچکار کنم بازم با دیبا ایخدا

 دادم. هیدستام گرفتم و دستامو به زانوم تک ونی. نتونستم چشممو باز نگه دارم سرمو مدیچرخیاتاق دور سرم م کل
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 !؟یهمون حال گفتم: آدرسشو دار تو

 و؟یک-

 برداشتمو با اخم نگاهش کردم؛ سر

 .گهیرو د یخونه اون عوض-

 نه ندارم.-

 اش چنگ زدم. قهی تاشیخر نیبودم بخاطر ا یخودمو کنترل کنم اونقدر از دستش عصب نتونستم

 ؟یدار یشمارشو چ-

 تعجب نگاهم کرد؛ با

 اره -

 صبرم سر اومده بود. گهید

 رفتم. میگوش سمت به

 بودم شمارشو بگه. منتظر

 .اهللی-

-0912... 

 صورتتو بشور. رونیبرو ب-

 داد بره. حیترج دیمنو د یکه چهره برزخ آراد

 ...بوق...بوق

 داد. جواب

 اوش؟یالو... س-
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-... 

 .دمیکه م یآدرس نیبه ا یایم یشیبفهمه پام یکس نکهی. بدون ایساکت باشو خوب گوش کن عوض-

 .یکن یلشکر کش سیندارم پس الزم ن دعوا

 .ایمردونه ب یمرد اگه

-... 

 کردم به سمت کمد رفتم. قطع

 رو آدم کنم . یبود که اون عوض نی.ادیرسیکه االن به ذهنم م یزیآماده شدم تنها چ و

 اتاق باز شدو آراد با تعجب گفت: کجا؟ در

 کارتو انجام بده. بحثتو تموم کن که حسام شک نکنه. نیبش ،ییهرجا-

 هیو برداشتم. خواستم از کنارش رد بشم که که دستشو به چهار چوب تک لیو موبا چیطور ماتش برده بود سو نیهم

 زدو مانعم شد.

 .امیب دیمنم با نکهیا ای یبر زارمینم ای- 

 .امینه بمون گفتم تنها م-

 .امیب دیرهام من با-

 .ایب ینشستن و دار نیاگه تحمل تو ماش-

 .ادینامردتراز اون حرفاست که تنها ب-

 .رونیشونه اش گذاشتم. و از در رفتم ب یرو یلحظه ا یرو برا دستم

 بود روکردم. دهیعقب دراز کش یسر قراربه آراد که رو صندل میدیرس تا

 ست؟ هیمشک ایاون زانت-
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 آره خودشه.برو من هواتو دارم.-

 چه برسه به... یکن گاهیبهش ن یاگه من دعوام شد و اون تنها بود حق ندارآراد -

 .یباشه بابا صد بار گفت-

 بود نشستم. کینزد نیکه ب اون ماش یمکتیباز کردم و رفتم سمت پارک رو ن نویماش در

 پر بود. یلیخ دلم

 گذاشتن به نوبه خودشون. شیخاله خرسه رو به نما یو آراد که دوست نیو زمان از شاه نیزم از

 اشیتفاوت نسبت کار یب یوایاز ه یبرسه دلم خون بودم حت نجایجبهه گرفت که کار به ا وایه هیکه عل  یحسام از

 سنگ فرش پارک به خودم اومد و سرم رو باال گرفتم. یقدم ها رو یصدا با

 ؟یزنگ زد یتو بود-

 زدمیم حرف خوش زبون با  اول دیبا

 .نیبش ایو گفتم ب دمیشدور دهنم ک یدست

 نه راحتم.-

 یکه کرد یگوشت کرد زهیدو کلوم حرف حساب بگم برم اگه آو نجایاومدم ا ،ینگفتم که تو راحت باش نیواسه ا-

 وگرنه...

 ؟یواگرنه چ-

 شدم و پا رو پا انداختم؛ نهیبه س دست

 گوشت کنم. زهیآو-

 بکش. رونیب وایه یسکوت و گفتم: پاتو از زندگ یحرف بزنه که دستمو باال اوردم ب معن خواست

 ؟یباش شیشما ک کنمیعقد م گهیتا چند وقت د وایمنو ه-
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 .ییوایسه روزه دورو بر ه دونمیکه م میمن همون-

 کافه  یدوبار باهاش رفت دونمیکه م میهمون

 .دید یکه تورو با چند تا ه.ر.ز. توپارت یهمون

 .یاریب ادمیامو  بشه برنامه یچ یگیرو م نایا یکه چ-

 .کشمیخودم پاتو پس م یپا پس نکش نجایکه اگه االن هم یبفهم گمیم ناروینه ا-

 !؟یمحل شده ا یب یها؟ نکنه تو از اون عاشقا-

 .زیخنده طعنه آم با

 .ریوقت خودتو منو نگ یالک  رد کارت برو

 .رفت کردو پشت وبعد

 

 .یراو

 و ساکت باشه. نهیرفتارا بب نینبود که از ا یکس رهام

 شد و خونش به جوش اومد. یحرص

 سمتش رفتم؛ به 

 .اوشیپالتو س قهیهمزمان شد با بدست گرفتن  نیا و  برگشت اوشیس

 شد تو انبار باروت یتیبا رفتارش کبر اوشیبد تر بود و س شهیحالش از هم رهام

 تو دستاش بود. اوشیس قهیکه  همونطور

ازش  یبه خودش گرفته بود اما کار یک اونم حالت تهاجم اوشیس یچشمابه درخت چسبوندش و.زل زد تو  محکم

 داد زد. ومدیبر نم
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 .کنمیحرفو دوبار تکرار نم هیمن  یعوض نیبب-

 باز کن. گوشاتو

 .یببر شیتو کارتو از پ زارمینم  من

 اومدن مشت گره خورده رهام به صورتش شد. نییکار مسبب پا نیا و  کردو رهام  زانوش رو رونه دل اوشیس

 شدن. زیهم گالو با

 

 زدو باال قرار گرفت. نیرو زم اوشیس رهام

 ور دلش زخم ها  ضربه یرو مشتاش نداشت ا یکنترل چیبود که ه ی.اونقدر عصبزدیم یکیو همزمان  گفتیم یکی

که اگه بروز  یرتیکه کم نبود اما خط قرمز داشت همون غ یرتی... غرتشیغ  یبودن رو یاما مرحم کردنینم درمون

 .حاال مثال آتش فشان فوران کرده بود رفتیعشقش لو م دادیم

 .زارمشیبدخواهش باشه زنده اش نم ی. هرکشونمشیم اهیچپ نگاهش کنه به روز س یمن عاشقم هرک آره

 .شیبسه کشت یکنی:رهام چکار مآراد

 .دیشنیرو نم ییصدا چیدست برداره اما رهام ه خواستیآراد بود که از رهام م یصدا نیا آره

 برداشت. اوشیجون.س مهیجسم ن یو اونو از رو دیرهام رو به عقب کش یعضوالن یها شونه 

 نشستن. نیزم یرو یبا خستگ هردو

 

 -رهام

 .دشیرونده م رونیام به ب هیاز داخل ر  مویعصب یبه اطراف کردم نفس ها ینگاه

 .میپاشو بر قیپاشو رف-آراد
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 بود. دهیچیسرم پ یتو یبد یدرد و  کوفت بود بدنم

 .شدیبلند م نیداشت از زم یبه سخت یا گهید کس ما از  اونطرف یکم

 آراد هم دعوا کرده بود. ینی

سرش رو  یلحظه ا یبرا و شد حلقه گردنم بوددور راستم  سمت که  آراد دست میرفت نیطور که ب سمت ماش همون

 به سرم چسبوند.

 و در رو واسم باز کرد. نیکه آراد رفت سمت ماش میفاصله نداشت نیتاماش یقدم چند

 هیرفت و کنترلمو از دست دادم و  یاهیو چشمام س دویسرم چرخ ادوریدون یدیکه بادرد شد شدمیم کینزد داشتم

 محض... . یکیتار

 

 -یراو

 ه سمتش رفت.ب  ناباورانه به رهام کرد و ینگاه آراد

 رهام؟-

 شد ؟! یرهام چ-

 . دادیخون آلود نشون از حال بدش م صورت

 کشوندش حال خودشم خوب نبود. نیبه داخل ماش یعجله و به سخت با 

 مارستان؛یسرو شکل بره ب نیکجا بره و چکار کنه با ا دیبا دونستیرول نشست، کالفه شده بود نم پشت

 یزنونه  یکفش ها ادی یلحظه ا یراه افتاد اول رفت سمت خونه رهام. برا فی. پس بال تکلادیوسط م سیپل یپا که

 خونه اشه. زیافتاد، آره رهام مهمون داشت گفته بودکه عز  یکفش جا  داخل

بره؛  افهیو ق ختیر نیبا ا تونستیکه م ییدور زد. کالفه تنها جا اطیبه پشت سر کرد و با احت ینگاه نهیناچار از آ پس

 گرفت. شیود پس راه رو پخونه حسام ب



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
572 

 

 .نییپا ایگفت: بدو ب عیسر یبفهمه ک نکهیرو چند بار فشرد بدون ا زنگ

 شدنش به سمت در عقب رفت. ادهیبرد و با پ اطیروبه داخل ح نیماش

 بکشه. رونیکرد رهام رو ب یسع

 رهامه؟ نی... آراد انیحس ایبه مواهاش زد و گفت:  یرهام چنگ دنیبا د حسام

 داخل، معطل نکن. میکمک کن بر- 

 .بردند داخل به را رهام  کمک حسام با

 داد. رونینبض رو گرفت و پلکشو باال زد و نفس راحتشو ب عیسر یلیخ حسام

 . ستین شیزیچ-

 زدن. غیجون رهام افتاد و شروع کرد به ج یاومد، نگاهش به جسم ب نییکه از پله ها هراسون پا وایه

 نداره. اتیادامه ح یبرا ینفس گهید کردیشک فکر م یب دیدیام رو با اون حال مره یهم داشت هرکس حق

 رهامه؟! نیآراااااد ا-

  زدیم غیدهنش گرفته بود و ج یاز ترس و شوک جلو دستشو

 آراد باتوام...-

آروم باش قربونت برم به  یباعجله به سمتش رفت بغلش کرد همزمان گفت: زنده است آبج دید وایکه حال ه حسام

 زنده است. وایجون ه

 و داد زد؛ دیلرزیوامیه

 دروغ نگووو؟! هیشکل نیحسام چرا ا-

 سوخته. وایه یروزا نیحال ا یاش چسبوند، دلش برا نهیرو س زشویسر تنها عز  حسام

 اومد. رونیهراسون از اتاق ب سویگ



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
573 

 

 شده؟ یچ-

 خانم بخدا رهام حالش خوبه. سویگ یچی: هبشه گفت کیبهشون نزد سویگ نکهیقبل از ا حسام

 .کردیم یدگیکه تا اون لحظه ساکت بود و به رهام رس آراد

 گفت: بچه ها به هوش اومد. یآروم یصدا با

 به سمتشون رفت؛ حسام

 .کردنیم هیصدا گر یب وایو ه سویگ

 آروم چشماشو بازو بسته کرد. یچند بار رهام 

 ؟یچند لحظه، حسام آروم گفت:داش رهام خوب بعد

 .ستین اریکه معلوم بود هنوز کامل هوش رهام

 هم گذاشت. یرو دوباره  هاشو چشم

... 

 -وایه

 گذاشتم. سهیو پاره بودن به دست گرفتم داخل ک یپاره رهام رو که خون یها لباس

 .کردنیم یاریاجازه صورتم رو آب یب اشکام

 شک من بودم. یکار ب نیا یو بان باعث

 رهام. یها امیپ ادیافتادم،  شیچند ساعت پ ادی

 متنش جلو چشمامه؛ هنوزم

 دلت باهاشه؟؟ یدوستش دار-

 ؟یگیم ی... چویک-
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 .گمیرو م اوشیخودتو به اون راه نزن، س وایه-

 !؟یپرسیسوالو م نیداره، چرا ا مییمن جا یبخوام، تو زندگ یمن چ نکهیمگه حرف دلم و ا-

 نه؟! ای یکلوم دار هیجواب سوالمو با سوال نده -

 .(دی)بازم اشکام چک

 ؟ینه ندارم واسه چ-

 خواستم بدونم، خدافظ. یچیه-

 

 .دمیرو گره زدم و و دستامو آب کش سهیک

 کنارشون رفتم. بازم

 دادم. هیکنار مبل نشستم و سرم رو به مبل تک نیو نداشتن رو زم ستادنیپاهام تحمل ا گهید

 ی. چقدر اروم بود. خون روکردنیم زیرهام روتم یبه رهام بود که حسام و آراد داشتن دست و سر صورت خون نگاهم

 کنار لب زخم شده بود و گونه اش خراش برداشته بود. ش،یشونیپ

 .نمیبب تویمظلوم نیدوست نداشتم ا دلم

 پاشو. رهام

 .دیاراده چک یاشکام ب بازم

 .رهیبگ یآراد رو فرستاد که لباساشو عوض کنه و دوش حسام

  

آمد چند بار پاشدم طول عرض اتاق رو  یکه خواب به چشمانم نم یرفتن یبا اون حالم رفتم باال اما چه رفتن منم

 با حسام چشم تو چشم شم. رونیکردم دوست نداشتم برم ب  یط

 زل زدم. رونیب شب به یکیبود رفتم کنار پنجره تو تار دهیفا یب انگار
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 ریینسبت به من تغ دشونیهم د نمیاطراف هیچقدره؟! حاال نه تنها حسام، بلکه بق  تمیچرا مگه من ظرف ایخدا چرامن

 کرده.

هم فشار دادم بلکه خواب به  یو سوز ناکمو رو سیخ یچشما. بردم پناه تختم به و  سرد شب کندم یکیاز تار دل

 .ادیچشمم ب

پا شدم و در اتاق رو باز  شدیم یبسته اشکم چار یها باچشم. بست نقش چشم جلو رهام  آلود خون  باز چهره اما

دراز   نهیفرش کنار شم میگل یکه رهام بود دوختم رو یرفتم و نگاهمو به طرف یفلز یکردم و به سمت محافظ ها

 بود و چشماشو بسته بود. دهیکش

لحظه و شروع کرد به ماساژ دادن  هیبالو زد  نکشویل سرش تو لپ تاپ بود.عبه حسام افتاد که طبق معمو نگاهم

 چشماش.

از رهام معذرت  دیآره با نییپا رفتمیم دیو بازم به اتاق رفتم با دمیمتوجه ام بشه خودمو پس کش نکهیاز ا قبل 

 .شدیهر جور که م خواستمیم

 که امیب رونیز اتاقش بپتو و بالشت رهام رو از اتاقش برداشتم و خواستم ا رفتم 

  کردمیرهام رو پشتش تصور م اریاخت یب کردمیکه هر وقت بهش نگاه م یچوب زیافتاد به م نگاهم

وقت  چیبر باد رفته من که ه هیکارو کرد..حال من واسش مهم بود؟ زندگ نیگلومو چنگ زد..رهام چرا ا  یعجب بغض 

 به وقف مرادم نبود .

 روز بندازه؟! نیواسش مهم باشه و خودشو به ا دیبا چرا

 اونجا بمونم واز اتاق خارج شدم. شتریب نتونستم

 رفتم. نییو پله هارو پا دمیبه چشمام کش یدست

 سرم رو بر نداشتم به حسام نگاه کنم. هنوز

 از نگاهش شرمنده بودم. چون

 تنگ شده بود. . چقدر دلم واسه حسام خودم حسام مهربونمدمیکشیازش خجالت م چون
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 کنجکاو نگاهش کنم که رمیکه سکوت حسام باعث شد سرمو باال بگ نهیسمت شوم رفتم

ه گذاشت شیشونیبود و ساعد راستش رو رو پ دهیاشک تو چشمام جمع شد و به سمت کاناپه رفتم خواب دنشید با

 بود.

 رو گونه اش زدم . یبوسه ا شهیشدم و مثل هم خم

 خسته اش نگاهم کرد. یبرداشت و باچشم ها دستشو

 سرده. نجایباال بخواب ا برو یداداش-

 به خودش اومده باشه؛ انگار 

 .بود تو چشماش یچه آرامش شیکرد. انگار نه انگار که چند لحظه پ ختهیخسته وآرومشو وبا اخم آم نگاه

 .گذاشت  حرف از کنار یو ب پاشد

 .دادیچندروز که حسام محلم نم نینبود تو ا یبار نیاول نیا

 نبود و رهام هم خواب بود. یکه کس حاال

 .ارنیشدنشون به دلم ب یاشکام نشدم اجازه دادم آرامشو با خال مانع

 روش. دمیرو آروم کش پتو

رو  نیاسیرو مطالعاتم کار کردم بعدرفتم کنار رهام واسه آروم شدن دلم بعدنمازداشتم سوره  ومدیبه چشمم ن خواب

 که؛ خوندمیم

 آخ !-

 رو برگردوندم. باصداش

 کردم. یرو ط نمونیب ینبودم. پاشدم و فاصله چند قدم دشیتو د چون

 بازش مهین  یچشما با
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 .دنمیشده بود. انگار تعجب کرده بود از د رهیخ بهم

 همون بغض گفتم: حالت خوبه؟ با

 کنم؟یچکار م نجایمن ا-

 .نجایحالت بد بود آراد اوردت ا-

  د؛یبه اخم کش جونشویب نگاه

 شده؟ یزیچ ،یکرد هیچرا گر-

 نشست؛ یسخت ب

 نتونستم خودمو کنترل کنم. گهید دیاز چشمام چک اشک

 .خوامیمعذرت م د،یگفتم: رهام ببخش هیگر با

 بس کن. وایااااا... ه -

 ادامه دادم؛ هیگر با

 .یروز انداخت نیآخه چرا خودتو به ا-

 یختیآراد اوردت چه سرو ر یوقت یدونینم یروز انداخت نیکه تو خودتو به ا شهیکار درست م نیمن با ا یزندگ مگه

 .یداشت

 .او...یموضوع خودتو با س نیبخاطر ا چرا

 ...شکونم،آخیدفع گردنشو م نیواگرنه ا وایه اریرو ن یعوض نیاسم ا گهید-

 شده؟حالت بده؟ یگفتم: چ یدست از پهلوش گرفت و با نگران  

 .کنهیم هیابر بهار گر نید خب معلومه حالم بده چرا ع-

 .دیباشه ببخش-
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د معلوم بود در زدویم یدیبه خفه کردنش داشتم آخه حالو روزش خوب نبود. رنگش به سف یام سع ومدیبند ن اشکم

 .چون دستشو سمت راستش گذاشته بود. دهیچیتو پهلوش پ

 دد... هههععع... تمومش کن.-

 چادر نمازمو گرفت. یکه برم گوشه  پاشدم

 .نیبش-

 حرف. یبر کنترلش داشتم نشستم سر جام ب یکه سع یهق هق با

 منو! نیخش دارش گفت: بب یباصدا

 توروش نگاهش کنم. ییبا چه رو دم،یباال نکش نگاهمو

 باتواما آخخخ...-

 .دمیبا آخش باال کش نگاهمو

 بخاطر منه. نیا یکشیدرد م یچطور نیبب-

 نگاهت کرد. شهینم یکنیام م هیکه گر یخوشگل میلیوق وق تواه نه که خ نیواسه خاطر ا رینخ-

 به دردش داره! یداشت. من زشت باشم چه ربط یچه ربط گفتیم یچ نیا هااااا

م با .اونشهیآدم حالش بدم کنهیم هیگر یکی یتعجب نداره.وقت  یتعجب کرد یشکل نیو ا یشیحاال چرا ناراحت م-

 زشت.  افهیو ق ختهیر نیا

ه کرد هیچند روز همش گر نیکه ا یا افهیق دویخندیمن م افهیداشت به ق نمیگرفته، ا امیخودم حالم از بدبخت  من

 بودم.

 آخخ!-

 اشکارو. نیا گهیکن د پاک

 پاکشون کردم. یبردمو سر دست
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 نینسبت به تو که خواهر بهتر تونستمیخودم بود نم رتیکردم بخاطر غ یمن هر کار گم،یم یخوب گوش کن چ-

 تفاوت باشم . یدوستم ب

 .کنمیکمکت م تونمیکه م ییباشه گفتم من پشتتم و تا جا ادتی اگه

 .یدیکشیم شیخودتو به آت یبا حماقت مسخره ات زندگ یحاال تو داشت و

 .خوردیبه حسام م یچه ضربه ا یدونیم

 کارت ارزششو داره؟! نیجواب ا هی خوامیجواب م هیفقط  وایه گمینم یچیه

 

 کرده بودم و صادقانه گفتم: دایپ نهایسوالو زود تر از ا نیانداختم جواب ا نییپا سرمو

بار آبرومو برد  کیکارو نکنم تمام دست رنجم به باد رفته. فرزاد  نیرو ندارم اگه ا یا گهید راه من اما...اما نداره،  نه-

بجنگم که حداقل سرنوشتم  دیبدم.با وصلت دوبار تن نیندارم که به ا نانیکرد حاال هم بهش اطم یو با احساسم باز

 با فرزاد گره نخوره.

 

باشه که  یکس شیفعل یسابقه درخشان و زندگ نیبا ا اوشی. ازکجا معلوم سینطوریخب باشه بجنگ اما نه ا-

 جدا ازش  هم بعد از چند ماه یو شرکتت رو حفظ کن  یهم از دست فرزاد خالص بش یبا کمکش به راحت  یبتون

 .یبش

 !؟یشیرو متحمل م ینخواد چه زجر اوشیاگه س یدونیم

 !یهست یاصل یاتفاق بازنده  نیبرد چون تو با ا یگیبرد م نیبه ا گهید اونوقت

 که آراد زد خوب شناخته بودمش. یینبود با حرفا دیکار بع نیا اوشیبود از س قتیحق حرفاش

 !کردم؟یمن چکار م اما

 نبود! یراه کردمیم سکیر دیرو نداشتم با یوقت گهید
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 چکار کنم؟! یگیگفتم: خب م کالفه

 .وایخط بزن ه یباز نیاز ا اوشیس-

 بفهم مجبورم. نویا یکیکنم، مجبورم رهام تو  نشیگزیرو جا یندارم کس یوقت گهینباشه د اوشیس-

 و بغض سجاده امو جمع کردم ورفتم سمت پله ها. یگرفتم ازش پاشدم و با ناراحت نگاهمو

 

 -رهام

 اونور! ایباشم  نوریا دیبا ایراه  یآخرا ینی نیکوبم کرد، ا خیبا حرفش م وایه

 .وایه سایحال گفتم: وا نیا با اما زدن حرف بلند برسه چه  نفس بکشم شدینم یکه تو پهلوم داشتم حت یبادرد

 ..باتوام ؟د 

 ( بلند شدم و به سمتش رفتم اطیبا احت دیبه چشماش کش یو دست سادیسر جاش وا وای)ه

 !؟یخوایم ینیگزیجا  تو-

 ؟یبرینم اوشیاز س یوقت اسم چیه گهیباشه تو د نیگزیجا اگه

 شدمو صدام کنترل شده باال بردم؛ یلحظه عصب هی

 حواست به من باشه نگاهم کن. زنمیباتو حرف م یوقت-

 ... باتوام جواب حرفمو بده؟د

 به چشمام دوخت. دینگاه نمناکشو باال کش وایه

 نگفت فقط نگاه کرد. یچیه

 جسارتمو تو چشمام دوختم؛ تمام

 ام زدم. نهیچند بار رو س دستمو
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 .شمیم نشیگزیخودم... خودم جا-

 .زدیم شهیتاب تر از هم یب قلب

 .یخوام بخاطر من خودتو به دردسر بنداز ینم-

 هه...( سین یکار که نیکنم، ا یم ی)من بخاطر تو هرکار

 .کنمیمن خودم قول دادم کمکت م ،یبه فکر من باش خوادیتو نم-

 !ارهیاسمتم نم گهیحسام بفهمه د-

 .ستیباهام سر دعوا داشته باشن مهم ن امیاگه کل دن یتو ناراحت باش یوقت

 نداره. یحسام دوست خودمه به تو ربط-

 انداخت. نییسرشو پا مردد

 رهام؟ -

 ضربه آخرش، جان دل رهام(. نمیا ی)بازم گفت رهام! لعنت

 بله؟-

 جواب ممکن رو دادم. نیخشک تر بازم

 بدونه؟ دیاون نبا یپس عشقت چ-

 .(وونهید یی)عشقم تو

 نفهمه( ویدادم چقدر سخته عاشقش باش رونیعشقم... )نفسمو با حرص ب-

 .کنمیحرف نداره تو نگران اون نباش.اصال به اون چه من دارم به خواهر دوستم کمک م نیبا ا یمشکل عشقم

 جوابمو بده. دیکشیدست دست کرد، انگار خجالت م کمی
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هم  ی. از طرفخرمیرو به جون م یکار چه عذاب نیمن دارم با ا دونستینم وایشد. ه یاز چشماش جار اشک

فاوت ت یب تونمینم زه،یریاشک م ینطوریکه تمام وجودمه وداره ا ییوایتفاوت باشم به ه یبه عشقم ب تونستمینم

 باشم .

 وا؟یبگو ه یزیچ هی-

 .یوفتیاز چشم حسام ب ترسمیحاال واسه دوتا مون، م شهیکار ترسم چند برابر م نیرهام من با ا-

 غرق شده بود . تیخاص خودشو داشت اصال تو معصوم ییبایز کردمیم هیکه گر یوقت یبود حت یچقدرخواستن

 راهشو کج کردو به سمت پله ها رفت. وایه 

 ش بشم، اما نه بزار فکراشو بکنه.خواستم دنبالش برمو مانع منم

 آروم شه. زاشتمیم دیبا

 ونیحالو روز بمونه م نیتو ا وایه زارمینم گهیراه سخت باشه من د نیا هم  بود اما هر چقدر یداشت کار سخت حق

 گهینزارم من د یکه توانم واسه عشقم کمبود ییتا جا دیتو چاله با وفتهیو ب ادیاز چاه در ب یدو گرگ وحش نیا

که همخونه اش  دونمیحداقل من خوب م نوینداره. ا بخواهرش تا یپسر ب نیحسام رو تحمل کنم ا یناراحت تونمینم

 ذکر لباش بود. وایبود که ه

 .نشستم  مبل نیتر کیبود، رو نزد دهیامونو بر درد 

 .کردمیفکر م وایه یکه داشتم به حرفا یدرد ونیم  دادم و هیمبل تک یبه پشت سرمو

 کنه؟یدرد م تیی... حالت خوبه؟جارهام -

 نگران حسام بود. یصدا نیا

 .شکسته هام دنده از چندتا کنم فکر: گفتم کنم  که چشمامو باز نیا بدون

 نشست؛ کنارم

 ؟یتو چرا دعوا کرد یچیحاال آراد ه-
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 خواست. ابونیخ یدلم دعوا یالک ال،یخیب-

 مسکن. هیو  ارمیبزار برم چسب ب یدرد دار یلیخ-

 باهات حرف بزنم. دیبا خوادینم-

 .ردیگیزود برم رون،یبرم ب دیبا ادهیو گفت: وقت واسه حرف ز پاشد

 .زهیریزهر خودشو م اوشیس دونمیمن م ستین یوقت یلعنت

 .رهیگیوقتتو نم ادیاما حسام ز-

 احم شو.مز 9االن وقت استراحته ساعت قهیبازم درمورد تحق دونمیمن که م نجام،یا گهیساعت د هیرهام جان -

 از در خارج شد. یبدون معطل وبعد

 

 شدن. داریچقدر گذشت اما کم کم بچه ها ب دونمینم

دوروزه خواست و  یمطالعاتش، مرخص لیبعد تحو شبیکه د نیدور هم نبود شاه ادمی. زمیهم صبحونه رو خورد دور

 حسامم نبودش. ،یالملل نیکنگره ب هیرفت 

 پاشد . عیسر ییبعد خوردن چا وایه

 .کنمیکار م هیروح یرو یینایب یریمن امروز رو تاث-

 خواهش کنم؟ هی شهیم وای:ه آراد

 .ستادیحرف پشت ب ما ا یب

 عنوان نده. چیبه ه اوشویجواب س-

 خاموشه. میتفاوت و سرد گفت: گوش یب

 .یممنون که به حرفم گوش داد-
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 که؛ کردمی،رفتنشو نگاه م دیراهشو کش یبدون حرف اضافه ا وباز

 ل داش رهام ما چطوره!؟حا-

 .شکسته دوتاشون کنم فکر هام دنده فقط  خوبم-

 تعجب نگاهم کرد. با

 جون من؟-

 اره!-

 پنجه بوکس تودستش بود حتما با اون زده. هینامرد -

 و با قاشق هم زدم. میینگفتم و چا یزیچ

 اعتماد ندارم. یبه کس گهیمن د شه؟یم یحاال چ-

 . میکمکش کن دیتنهاست با یلیخ وایبه نظرم ه-

 .یباال بزن ینیآست هیرهام چطوره  گمیم-

 با اخم بهش انداختم؛ ینگاه دمویکش ییاز حل کردن قند تو چا دست

 !ادمهی شبتید یهنوز حرفا گمیم یجد-

 من. شبید یشروع کرد به تکرار حرفا بعد

 زده بودم من. یگند چه

 رون؛یو پاشدم که برم ب دمیرو سرکش ییچا 

 ؟! یدادیمن گوش م یبه حرفا ای یکردیدعوا م یا داشتآراد خان شم-

 .یاونم بدجور رهیگ ششیپ یدونیرهام خودت بهتر م-

 تو چار چوب در بودم ک؛ رونیازش گرفتم و رفتم ب نگاهمو
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 !یکنینداره که کتمان م یوگرنه لزوم ستین ریالبد من اشتباه فکر کردم دلت گ-

 هردومو... میایبهم م یلیخ وایکه منو ه دمیرس جهینت نیبه ا ایتازگ

 !گفت؟یم یچ نیا دمیآرادو نشن یادامه حرفا گهید

 خوشش اومده؟! وایه از

 :فقط خواستم از تو مطمئن شم.آراد

 .زدیام م شهیبه ر شهیداشت ت آراد

 به آشپزخونه. اومد سمتم؛ یبا نگاه وایشده رفتم نشستم؛ بعد ه مسخ

 ؟یخوب-

 کردم. نییرو با حرص باال و پا سرم

 ن.من نک یتو رفاقتتو قربان ام،یکنار ب شنهادتیبا پ تونمیمن نم شهینم دمی... من فکر کردم دگم،منیم زهیچ-

 خالص. ریاز ت نمیا

 ینه... به سخت یگیم یدار ،یدلم گذاشتم که داشته باشمت اما سور یچرا حاال که پارو عقل و منطقم حت وایه چرا

 کردم به خودم مسلط باشم. یسع

 شد. دهیبهم کوب یگوش خراش  یبگم که در با صدا یزیخواستم چ یم

 

 رو باال گرفتند و متوجه ورود حسام شدم. سرم

 اعتنا قدم برداشت. یبه سمت پله ها ب زدیحرف م یطور که با گوش همون

 بحالت، ببرصداتو. یاگه دستم بهت برسه وا نیبه خاک آقام قسم شاه-

 رو قطع کرد. یبعد گوش و
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 .ختهیپته امونو روآب ر اوشیبا تعجب به من نگاه کرد. شصتم خبر دار شد که س آراد

 اوشه؟یکار س -

 به من زل زد. یبا نگران وایه

 :فاتحه همه مون خوندست.آراد

 .مونهیوقت پشت ابر نم چیخوندست که خوندست به جهنم ماه ه- 

 پله ها داد زد. یاز باال حسام 

 رفته؟ یکدوم گور وایه-

 ؟یشده ترش کرد یزیبه من کرد، من هم پاشدم و گفتم: چ یاهنگ وایه

 چپ نزن. یبسه رهام خودتو به کوچه عل-

 ترسونده بود. یبدجور وارویحسام ه یبرزخ افهیافتاد. به سمتمون اومد ق وایبه ه نگاهش

 شده؟ یچ ی:س...سالم داداشوایه

 من زد. یوایرو به صورت ه یمحکم یلینگاه دستشو باال برد س هیبعد  حسام

 حرکت جا خورده بود. نیهم از ا وایه یحت

 !یواسه من مرد گهیو مرض، تو د یو درد داداش یداد بلندش گفت: داداش با

 سمت آراد هجوم بردند.  به

 گرفته بود. ریهم سربه ز آراد

 که واسه خواهر... یباش یتو ک یعوض-

 ردمکیم یبود سع دهیچیکه تو پهلوم پ یبه سمتش رفتم و بادرد یو به جون آراد افتاده بود. به سخت زدیحرف م هم

 حسام رو از آراد جدا کنم.
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 .شدیمگه جدا م کردمیم یهرکار

 نکرده، من خودم ازش خواستم. ی:بس کن حسام آراد که کاروایه

 کرد و به سمتش رفت؛ وایبه ه یغضبناک نگاه  حسام

 .یتو غلط کرد -

 اشو جمع کرد تو شکمش.از ترس نشست رو مبل و پاه وایه

 که از درد گرفته بود . ییو دستام باز کردم.باصدا سادمیوا وایه یکه تونستم بکنم با اون حالم جلو یکار تنها

 رسه؟یم وایبخوره، نخورده ها! آزارت به ه وایدستت به ه ؟یپریاون م نویبه جون ا یخروس جنگ نیچته ع-

 کنه. یچه غلط خواستهیم ارمشیدروغ گو پنهون کاره بزار بخودش ب هی ست،ین وایه نیررررهااااام ا-

 برسه به عقب هولش دادم و با داد گفتم: وایدستش به ه کردیم وتالش

 پاشو برو باال . واید...ه-

 گرفت. شیپاشدو وراه پله هارو پ هیهم با گر وایه

 دستاش گرفت. ونیم سرشو و مبل رو نشست که  خواست مانع بشه که بازم هولش دادم حسام

 .یکه در برابر تنها خواهرت جبهه گرفت ییتو وا،یحسام نه ه ییتو ادیبه خودش ب دیکه با یاون-

 .یاریشورشو در م یدار گهیبکنه، د تونستیم یچه کار اون

 تو مال تک تک ماست. یبکش غمو ناراحت خجالت

 .وفتهیاتفاق ب نیا کردنیکردن فکرنم یو آراد هم اگه کار نیشاه

 آب دستم داد به حسام اشاره کرد؛ وانیل هی آراد

 .باال رفت  آراد اشاره کردم که جلو چشم حسام نباشو به

 نشستم، دستمو روشونه اش گذاشتم. کنارش
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 .یآبو بخور آروم ش نیا ایب نداره، چاره ک  که فقط مرگ وفتادهین یمرد اتفاق ریسرتو باال بگ-

 .دینفس سرکش هیآبو از دستم گرفت و  وانیل

 .ینبود یالک یایتوکه اهل دلدار-

 .ستمیاالنم ن-

 ریمشت آدم که اسم خودشونو گذاشتن خ هیام  گهیطرف د هیکه  واستیطرفم ه هیبگو من چکار کنم  ستیاگه ن-

 زیبود که عز ینامه مال وقت تی. اون وصگذرهینم وایسهم بگذرم ه نیمن از ا دوننی! هه اونا ملیخواه گذاشتن فام

 ام! ضهعر یب یلی. رهام من خمونهیفرزاد آدم م کردیزنده بود و فکر م

 .قیااانگو رف-

 دور گردنش حلقه کردم و سرشو به سرم چسبوندم. دستمو

 غمت نباشه. قیرف میما باهات-

 .یدیفهم یچطور ینگفت-

همه  زهیو رو آب برر یکس یبه جا اوردم و انگار که بخواد پته  یکرد به سخت یزنگ زدو خودشو معرف اوشیس-

 خانواده. یگفت ب زویچ

 قسر در بره. زارمیبدم نم اوشیبه س یدرس حساب هی دیبا

 رو گرفته باشه! یدرس حساب دیشا شیدیتو که ند-

 چطور؟ -

 گرفت، آقا داداش! شبیرو د یدرس حساب-

 ...!اوشیتو...آراد....با س یعنیتعجب گفت: با

 آره... آره.-

 نگفت؟ یزیپس چرا چ-
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 منو لتو پار کردن. قاتیبگه حسام خان رف ادیبگه ب یگفتم: چ یلبخند زورک با

 .دیبا گوشه لب زدو با مشت به بازوم کوب یلبخند

 دمت گرم داداش.-

 درد دستمو رو دنده ام گذاشتم. از

 ؟یرهام خوب هیچ-

 .یاریخوبم تو قرار بود چسب ب آره

 .امیم االن  برو باال  نهیرفت تو ماش ادمیآخ -

 !تونمیباال نم نجایا-

 باشه. -

... 

 .دیکش نییپا لباسمو

 تموم شد . ایب-

 ممنون.-

 خواهش .-

 که بره لباساشو عوض کنه که؛ پاشد

 حسام ؟-

 بود واسه گفتن؟! یاالن وقت خوب ینیسمتم، هنوزم اخماش تو هم بود  برگشت

 ؟یچکار کن یخوایم-

 که حسام آروم شه؟! گفتمیم یچ گفتم؟یم یمنم دل تو دلم نبود. چجور دیبه مواهاش کش یدست کالفه
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 .کایآمر ادیکنه با خودم م یحق نداره کار دمینم یاجازه ا چیه وایلحظه ب بعد به ه نیاز ا یچیه-

 فکر کردن به حرفم ؛ بدون

 سهم تواه. واستیسهم ه نیا یکن یشونه خال ادیبهت نم-

 الزمش ندارم. کنم،یم راتشیخ خوامشیباشه رهام نم-

 رات؟یخ یگیبه قاچاق دارو م یراتیچه خ یگیم یچ-

ندارم بزارم خواهرم زن اون  یبشه. راه یکه چ یندازیخب عذاب وجدان به جونم م یچکار کنم رهام؟ لعنت یگیم-

 شه؟! یعوض

منو حسام  خواستیکنم اون بخاطر من درخواستمو رد کرد نم یپشتشو خال دینبا وایه بخاطر  کمکم کن ایخدا

 شکرآب بشه. ونمونیم

 ...ایزحمتش به باد بره، خدا زارمیتنها باشه، نم زارمینم من

 حق با منه؟! یدیحرف بزن د یساکت شد هیها چ-

به  یهمه چ یببر یبردار واروی. اگه توام هواستیحق با ه یدونیزدم خودتم خوب م یحرف نیهمچ یمن ک رینخ-

خدا  شینباشه اما پ ریگ ایدن نیتو ا دیشا ره،یتوام گ یرو وارد کنه پا یقاچاق یاروهر د یفرزاد برسه اگه او عوض

 پدرت. یجلو یحت یشیتو شرمنده م رهیگ

 !دارو قاچاق اونم کنن قاچاق  که با سهم تو یاز سهمت بگذر دیبا چرا

 بود و حسام متعجب از رک بودن من نگاهموبه چشماش دوختم. نمونیب سکوت

 .دمیجنگیواسش م دیبا خواستمیم وارویه ینبود. من اگه خوش یمنظم تمی... رتمشیر د،یلرزیم دلم 

 .کنمیمن...درستش م-

 ؟؟؟یااا...اون وقت چطور-

 تو فقط شماره آقا بزرگ و آدرس خونه اشونو واسم بفرست.-
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 !؟یچکار کن یخوایبشه م یکه چ ؟یچ-

 .کردمیم فرار ماز جواب دادن چشم تو چش دیبه سمت در رفتم، با  پاشدمو 

اگه  ن،یفقط مونده چمدوناتونو ببند یدیرو هم ب بند کش وایه یکن یکار یخوایفقط دو روز بهم وقت بده تو که نم-

 .یبر یتونیبازم م یکنیضرر نم یزیببرم تو چ شیرو از پ ینتونستم کار

 .رونیبشنوم، از خونه رفتم ب یزینموندم که چ گهید

... 

 

 قطع کردم. تلفنو

 .دادمیکارو انحام م نیحتما ا دیبود با یقطع ممیتصم

 وایه هک یزیو هرچ وایبا ه شهیکار رضا بود البته ناگفته نماند دلم هم نیدادم. دلم به ا هیتک  مبل یبه پشت سرمو

 که نه از خداش بود بود. یشده بود راض ختهیباهاش آم

 .کردیکار منع م نیعقلم منو به شدت از ا اما

که  کردمیفکر م نیگذاشتم تنها به ا رونیپامو از خونه حسام ب  یعصربود. از وقت 5به ساعت کردم ساعت  ینگاه 

 .کردمیم یکارو عمل نیبدون فکر کردن ا دیبا

 .کردیشک نظرم رو عوض م یب دادمیبازم اگه به زمان اجازه م چون

 هیچ هیقض دونستیخوشحال شد. اون نم دیکه شن یمن چقدر از خبر ی چارهیب یعمو

 د؟ییدر به خودم اومدم بفرما یصدا با

 اومدن. یتموم شده و دکتر عباس فتتونیسالم دکتر ش-

 ممنون.-

 منتظرن. نییتموم شد پا فتتونیدکتر متبسم، گفتن هروقت ش یراست-
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 منتظر بودن؟ یاز ک-

 ساعت. میحدودا ن-

 باشه ممنون.-

 . کنمیخواهش م-

 برداشتم و رفتم. فمویک نهیرنگ رو از تنم در اورمدم وپالتومو تنم کردم بعد نگاه کردن به آ دیپوش سف رو

 ش؛یشگیفرمون برداشت بالبخند هم یسرش رو از رو نایشدم و در بستم ت سوار

 .دیسالم خسته نباش-

 .یمنتظر موند دیسالم ببخش-

 زدو راه افتاد. نیبه ماش یاستارت

 نگار تو فکراش غرق بود.نبود ا یشگیهم ینایت نایت

حس و سرکوب کنم خودم  نیکردم ا یسع کرده، کنجکاوم  گرفته بود شیرو که پ یراه نیاومدنش و همچن  لیدل

 داشتم. یفکر یریگ در از حد شیب

 شد. ادهیبدون حرف پ  نیتوقف ماش با

 شهر زل زدم. یو به چراغ ها ستادمیکنارش ا نییرفتم پا منم

 که؛

 مبارکه؟-

 مبارکه! یچ-

 .یدوماد شدنت داداش-

 .یسالمت باش-
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 ؟یدوستش دار-

 جواب دادم؛ صادقانه

 آره.-

 بغض ادامه داد؛ با

 دونه؟یم طتویشرا-

 نه.-

 ؟یچرا بهش نگفت-

 نداره بگم. یلزوم-

 نداره اون حقشه بدونه. یلزوم یچ ینیرهام -

 ؟یکارو باهاش بکن نیا یتونیتونم

 وت نکن.!زود قضا؟یدونینم یچیتو ه نایت-

 !؟دیپرس یازم سوال یکس ینگم تا وقت یچیدوست داشتم رفتارم مثل تو باشه. ه شهیهم-

 .دمیکه حال طرفمو نفهم ینپرسم تا وقت یسوال

 بسه. نمیبیتورو م یکه دارم نابود نیتو باشم. هم تونمیرهام من نم اما

 اضافه بشه. یا گهیکس د خوامینم

 نشست. نیتر رفت پشت به من روزم جلو

 ؛ هیبغل کرد.و باگر زانوشو

 .شهیشوهرش م اشیتمام دن کنهیازدواج م یدختر وقت هیرهام -

 .کردمیگوش م نایت یبودم به حرف ها ساکت 
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 خالصو زد. ریت نکهیا تا

اما بدون اون اگه زن تو بشه  یشیو درمونده م یریدلگ تیماریب طیچقد از شرا یکشیتو خودت چقدر درد م-

 .شناسمیزنم جنس همه زناروخوب م هیرهام من  شهیپابه پات آب م کشهیرد متو د شترازیب

 .گمیخودم بهش م یتو نگ اگه

 . یدم بزن یحق ندار یگینم یچیتو ه-

 بگو؟ هیچ هیپس قض-

 مچ کردم و به سمتش رفتم. دستمو

 ؟یفکر کرد یدر موردم چ نایاز تو انتظار نداشتم ت حداقل یشناسیمنو خوب م کردمیفکر م -

 عاشقشم. هیچ یدونیم اصال دوستش دارم آره

دوستش دارم  دمیفهم ینابود کنم از وقت شویزندگ خواستمیاگه م یبخاطر خنده اش جونمو بدم. منه لعنت حاضرم

 همه عذاب درد. نینه بعد ا کردمیم یازش خواستگار

 .دمیبهت قول م شهیاگه امشبم به من بله رو بده مال من نم وایباشه؛ ه ؟یرو بدون هیقض یخوایم

 کار کمکش کن. نیبا ا خوامیم من

. ونهدینم یزیبرمچ شیباره که قرار خواستگار نیدر ا  یامروز یبرعکس عشقا هیچ یدونیبازم بخنده، اصن م خوامیم

 .یشیازدواج نما هی نایقراره ت هی نی.و اکنهیاصال اون به من فکر نم

 ؟یدیفهم حاال

 ه؟؟؟یرهام ک یدیفهم

 حیتوض یتا حدود زوینفر همه چ نیو آخر نیاول یکارمو بگم برا لیبا تعجب به من زل زده بود.و ازم خواست دل نایت

 دادم.
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به اشک نشسته خودشو تو  ییدر جوابم با چشما نایخودمون بمون. و ت نیحرف ب نیا شهیخواستم واسه هم وازش

 بغلم انداخت و ازم معذرت خواست.

... 

 یزنگ زده بود.و اجازه خواستگار وایاون روز عمو بهم زنگ زد و گفت که از شوق همون لحظه به پدر بزرگ ه یفردا

 فردا شب گرفته بود. یرو برا

مام ت یاسترس  شینما یحت وای.از فکر داشتن هستین قیبه تحق یاجیقبلش خودم به عمو گفتم که احت البته

 وجودمو در بر گرفته بود .

راحت  ادمویلحظه  کی  وایمطالب اما فکر رفتار حسام با ه افتیا در ارتباط نبودم در حد ارسال و دربا بچه ه ادیز

 .زاشتینم

 بالکن اتاقم. یو رفتم رو دمیواسه آروم شدنم کاپشنمو پوش زدیشور م یبه ساعت کردم دلم بد جور ینگاه

 .کوچک کم نداشت یخلوت اطیاز ح یزیبزرگ بودو چ یکه تا حدود یبالکن

 پشت تلسکوپ نشستم. یصندل یرو

 آسمون رو از نظر گذروندم . و

 شدم. ختهیبا افکارم ام بازم

 . رفتمیبرنامه جلو م یبود که ب یاول بار

 زدم؟یباهاش حرف م یچطور دیبا یشینما یحت شدیمال من م وایه اگه

 کردم؟یباهاش رفتار م چطور

 تموم! شد،ههیتموم م یهمه چ گهیامشب د دونستمیدستام گرفتم م ونیرو م سرم

خوب  نویاما ا شهیم یچ دونستمیدلم و عقلم بود. نم یبرا یباز هیکه شروع  یتموم شدن ؟یچه تموم شدن اونم

الم و آدم اگه ع یتو اوج کنار هم بودن.حت گرفتمیبازم ازش فاصله م دی. باکردمیم شتریتحملم رو ب دیکه با دمیفهمیم

 .دونستنیمال من م وارویه
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 . کردیپرواز م شهیهم یبرا یمهمون که ب تازگ هیمهمون بود  هیچون من  شدیمال من نم وایه

 !شدیم کیبه ظاهر نزد دیشا وایمنو ه ی فاصله

 !!!موندیم یافتیدور و دست ن  شهیهم یبرا اما

 . نیو زم دیمثل عشق خورش وایمن نسبت به ه عشق

 باشم و کمکش کنم. نیزم یبرا دیمثل خورش شیو زندگ وایه یبرا دیبا من

 ازم دور بود. یلیبود اما خ کیبه ظاهر نزد دیدشایخورش

 .میکردیرو حفظ م یدور نیا دیبا

 .دیو خورش نیزم یمثال فاصله  درست

بازم از سرما نابود  نیدور باشه زم نیو اگه ام از زم کنهیو نابودش م سوزونهیم نویشه زم کینزد نیاگه به زم که

 .شهیم

 

 م داخل.تاب اومد یب

 .دمیکت و شلوارم رو پوش نیسمت کمد رفتم و خوش پوش تر به

 یزدمو ساعت مچ یشگیبرنگ کت و شلوار موهام رو همون مدل هم یو کراوات دیسف رهنیبراق با پ یسرمه ا رنگ

 رو دستم انداختم. لمیاست

 رو برداشتم. یو گوش چیسو

 شد. رهیبهم خ یزیبرانگ نیبا لبخند تحس نایاتاق باز شد ت  در

 .یان شا اهلل که خوشبخت ش-

 .دیواسش فرستادم و خند یچشمک
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 داداش جان. یزنیچشمک م سیدرست ن شهیچشمکا داره صاحاب دار م نیا-

 .بود  که از سر حسرت یلبخند  تصور حرفش لبخند رو لبم اومد از 

 .شهیوقت متوجه عشقم نشد و نم چیکه ه یشیصاحب نما هیصاحاب داره اما  آره 

 به ظاهر خوشحال. ینایت یصفورا خانم و قربون صدقه ها هیاسپند باز یکل دبع

 )راننده(اومده بودن. دیخان عمو و زن عمو با حم رونیب  رفتم

 هشیتالششو هم میکردن داشت که از حق نگذر یدر پدر یاز پدرم بزرگ تر بود.بعد از پدر سع یاز لحاظ سن عموکه

 .سوار شدم. نطوریکرده بود.زن عمو هم هم

 دعا کردن. میریعاقبت بخ یمقصد زن عموم و عمو برا تا

 .وایدر کنار ه شدمیدر آسمان خدا داشت و من هم خوشبخت م ییدعا ها هم جا نیا کاش

 داخل. میو بعد از زنگ زدن درو باز کردن و رفت میشد ادهیپ نیماش از

 تو. دیبه ام ایبه آسمون کردم و گفتم: خدا ینگاه

 استقبال اومده بودن. یبرا یاعضا  ما همه ورود با 

 انداختم. نییشدنمون سرم رو پا کینزد با

 کردن. یرو ادامه دادم عمو و زن عمو جلو تر رفتن و سالم و احوال پرس راهم 

 بود. یدنیبه شدت د وایچهره حسام ومخصوصا ه دنید

 پاش. یافتاده بود جلو قایدق وایه فک

 وا مونده بود. یحسام از تعجب اندازه نعلبک یچشما و

 .دمیو حسام که کنارهم بودن رس وایکردم و به ه یهمه احوال پرس با

 دراز کردمو سالم داد. دستمو
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 .کردمیدندون گفت:فکرشو نم یو چند تا ضربه مردونه به پشتم زدو درگوشم از ال دیدر آغوشم کش حسام

 حاال روش فکر کن. ستین یمشکل-

 کردمیبهش فکر م شتریب یمدت کم چقدر دلتنگش شده بودم هرچ نیتو ا دمیرس وایه به

 .شدمیتشنه عشقش م شتریو ب شتریب

 رو به سمتش گرفتم. ینیریگل و ش دست

 شدم؛یم رینگاهش داشتم تبخ ریز شیآب یهنوز تو شوک بود با اون چشما انگار

 کوچولو! نیا ریبگ یه-

 .ردشیبردن جعبه وادرش کردم که از دستم بگ کیبعد خودم با نزد و

  هیخودش اومد و با  به

 آها جعبه رو گرفت.-

اما به شدت فکرم برخالفه ذهنم  زدمیو بزرگ تر ها بحث و شروع کردن و من هم ساکت و بودم و دم نم مینشست

 بود. ریدرگ

 شیکه جواب منف وایباشه و فکر هداشته  یکه ازش سراغ داشتم.معلوم نبود چه واکنش یرتیحسام که با غ فکر

 .هیهنوزم منف

 باشه من آبرو دارم. یکرده منف غلط

 نقطه زل زده بود. هیافکارش بود و به  ریدرگ سخت حسام اما  نبود وایاز ه یرو چرخوندم خبر نگاهم

 حرف آقا بزرگ به خودم اومدم. با

 .شوندمیدوست حسام جان هستش.تو مراسم د دمیبله شازده پسرتون رو د-

 .دمیبله به خدمتشون رس-
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دخترمون بوده و در  دونهی وایکه ه یدونیم ؟یبگ طتویشرا شهیم یاومد یخواستگار یبزرگ:پسرم؛ حاال که برا آقا

 همه حال تو ناز و نعمت بزرگ شده.

 بله پدرجان، حتما.-

حادثه من خانوادمو از دست دادم و عمو و زن عموم  هیمن امشب با عمو و زن عموم اومدم متاسفانه تو -.دییبفرما-

 کردن. یدرحقم بزرگوار

 فراهم کنم. تونمیدخترتورو هم در حال حاضر م یرفاه طیهم فوق تخصصم رو از آلمان گرفتم، شرا میدرس تیوضع

 به حال بدم آرامش داد. یبخش نیبا لبخندتسک عمو

 به دست به سمت جمع اومد. ینیس وایه

دلم که  یتصورشم برا یحت طیشرا نیاما تو ا دمشیدینبود که م یبار نیاول ختیفرو ر دنشیاز د لحظه هی دلم

 اون مال  داره وایه الیخی. بکردیم یقرار یب یلیسخت بود و خ یلیواسش محاله خ وایبهش فهموندم ه شهیهم

 برداشتم. ور ییبهش کردم که با لبخند جوابمو داد چا ینگاه دیبه من که رس شهیم

 نداشتم. ینگاه حس خوب نیچرا نسبت به ا دونمیرو من بود نم وا،نگاهشیه ییدا زن

 .زنهیم هیحرفاش رو با کنا کردمیفکر م یگاه و

 و ادامه حرف ها. یبعد از خوردن چا و

 عمو رو به جمع مخصوصا آقا بزرگ؛ زن

 دوتا جوون برن و با هم صحبت کنن. نیا نیاگه اجازه بد-

 جان بابا پاشو. وایه-

 یبه حسام کردم و دستم رو رو یکه از اون عشوه دخترونه هاش بود پاشد و من هم نگاه یمکث هیبعد  وایه

 مثال با اجازه(.که دستشو رو دستم گذاشت و فشار کم وارد کرد. ینی) گذاشتم  پاش

... 
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 .مینشست ونیکنار تلوز یمبال یرو  ی( خصوصمنیسالن)نش هیرفتم تو  هیکنار بق از

 گرفته بود. نییسرشو پا وایه

 .کردیمن سر صحبت رو باز م دیبا

 به اطراف کردم؛ ینگاه

 هست رومو برنگردوندم نگاهش کنم. یکس ونیتلوز یروبرو ییخاموش متوجه شدم تو راهرو ونیتلوز از

رو  نیدار یزندگ  هکه واس یکه واستون هست و هر مالک می.منتظرم هر سوالنیشناسیخانم؛ شما منو خوب م وایه-

 بشنوم. نیبگ

 .دوخت من به  من تعجب کردو نگاهشو یاز لحن خشک و رسم وایه

 رو داشت. یزیچ نیب خودش اومد.انگار توقع چن وایه کردم نقطه اون به  که با چشم و ابروم یاشاره ا با

 نیا دادمیاش گوش مشروع کرد به گفتن مالک هاش و من در طول حدف زدنش با تموم وجودم و عشق به حرف و

 .دادیمنو مخاطب مالکاش قرار م وایداشت ه وایبود که ه یبار نیاول

م بود دارشونیبود اما بازم با جون دل خر شمونینما دنیرس انیدکلمه واسه به پا هیاالن فقط  دیکه شا ییها مالک

قه که تموم عشق و عال وردمیدکلمه امو به زبون م یطور دیبا دیجملش نوبت به من رس دنیرس انی. با پایمتیبه هر ق

 .کردیامو توش خالصه م

شعاره، اما من  هیلحن مثل  نیجمله با ا نیواست فراهمه چون ا یهمه چ یکه اگه مال من ش گمیخانم من نم وایه-

مو مشترک یکه تو زندگ کنمیو تالشمو م یکه تو دلم نسبت به شما دارم، تموم سع یکه با عشق و عالقه ا گمیم

 رو واست کم نزارم. یزیچ

 نیدارم که مطمئنم تا آخر نانیعاشقم و به عشقم اطم یبه حد دیبدون خوامیاما م دیدار  از عشق چه تصور دونمینم

 .زارمیجون و دلمو م تونیکه تو وجودمه، واسه خوشبخت ینفس

 باشم، که فقط حرفاشون قشنگه! ییاز اون آدما خوامینم

 .نینش مونیوقت پش چیه نیبد رو بله بهم اگه دارم سراغ دلم  که از یعشق نیبا ا دمیم یقلب نانیبهتون اطم اما
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 .دیدلم بعد از مدت ها رنگ آرامش و د هیشینما کردیفکر م وایه که هرچند حرفم تموم شدن با

شک  یکه ب گذرا کردم که متوجه شدم هنوز اون شخص ینگاه ونیتموم شد و بازم به صفحه خاموش تلوز حرفام

 در پنهون کردن خودش پشت مجسمه تمام قد داشت. یفرزاد بود و سع

 تموم شدن حرفامون؛ بعد

 بر کنترل نگاهش داشت ازم خواست که ینگران که سع یبا چشم ها وایه 

 .هیکنار بق مینمونده بر یخب آقا رهام اگه حرف-

 !د؟ییبفرما نیندار یاگه شما حرف ر،ینخ-

 .میرفت رونیپاشد و من پشت سرش از سالن ب زدیبا همون حالش که استرس توش موج م وایه

 بابا. نیجان حرف زد وایکه آقابزرگ گفت:ه مینشست هیبق کنار

 گفت: بله آقا جون. ریسر به ز وایه

 شد گل دختر؟ یخوب چ-

زدن. من  یقشنگ یحرفا شونیگفت: آقا جون؛ا رسوندیکه داشت جون منو از استرس به لب م یبا مکث و تامل وایه

 قیهستن؟! من... من اگه شما و داداش حسام که با آقا رهام مدتها رف بندیپا زننیکه م ییکه چقدر رو حرفا دونمینم

 ندارم. یمن حرف دیکن دییتا طشویبوده، حرفاش و شرا

منه،  یواقعا برا وایندارم و ه یغم چیه کردیچنان ذوق به دلم افتاد و خوشحال بودم که فکر م دمیک شن یحرف از

 !یشیحاال هرچند نما

نبود، که گفت: رهام  دیازش بع یچیکله شق هست ه یاسترس داشتم؛ حسام اندازه کاف دیها به حسام چرخ نگاه 

 .مونهیحرفاش م یمن ثابت شداست و مطئنم پا یبرا

 حرف به گفته عمو فرستاده شد. نیبعد ا یجمع یوصلوات

 .دیرو چرخوند و آخرم به من رس ینیریظرف ش وایتر ه کیکوچ ییدا
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 .میبخور شاه دوماد که باهات کار دار-

 بسه. نیبش دیآروم:ام یلیخ حسام

 همون لحن:دومادمه به شما مربوطه؟! دبایام

... 

به ما کرد و بعد به سمت  یاجمال یبه اومد و همه رو برگردونده بودن سمت در فرزاد بود.نگاه یدر ورود یصدا

 .میوارد کرد یفشار مردونه ا گهید  عمورفت دست داد و بعد من هردو چشم تو چشم هم بودم و به دست هم

  میهمه سواالت شد یگو جواب  من  موش بدونن نشدو عمو و خواستنیو خانوادش م ییآخر مراسم هرچقدر که دا تا

 .میو شروط هارو با توقع باال قبول کرد

 .ستین وایحرف دل ه نهایا دونستمیمن م که

 م؛یخونه بش یراه میکه خواست یوقت

رو دستش داشت و اجازه رو از بزرگترها گرفت و حلقه رو دست  یکردو جعبه کوچک قبل مانند رمیعمو غافل گ زن

 انداخت. وایه

... 

 سرم دراوردم گذاشتم رو سرم؛ ریاز ز بالشتمو

که نسبت به  یو ذوق یامشب از خوشحال برد،یخوابم نم وایه ازدست دادنعاشقانه و استرس  یاز فکرها هرشب

 . رهیخوابم نم یشیخودم هرچندنما یبرا وایداشتن ه

 .گهیبود د ماریدلم با خودشم مشخص نبود... ب فیتکل

 .عشق بنام  صعب العالج یماریب هی اونم

 

 ، یلیخوبتر از ل یا
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 که چون مجنون ، مستیب             

 

 . ابانمیعشقِ تو بگرداند، در کوه و ب                          

 

 

 

  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 -(ی)الالهام

 .دمیباال کش رگردنمیسرماپتوروتاز از
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. موذن گوش دادم یو بادل وجونم به صدا دمیکش یقیشده بودنفس عم کمونیانداز اتاق نسبتا تار نیاذان طن یصدا

 رممتوجهیاذان گوش دادم.خواستم پاشم که وضوع بگ یتمام وجودم فرا گرفت تا لحظه آخربه صدا یبیآرامش عج

 شدم. لینبود دن

 به کنارم کردم؛ ینگاه

 که  یمات و مبهوت به دن رونیاومد ب لیبعد دن یروشن بود، لحظه ا سیسرو المپ 

 .کردمیهاشو باالزده بود و دست هاش رو تا آرنج شسته بود نگاه م نیآست

 چپ. یراست و پا یپا یرو بیسرش وبعد بال فاصله و به ترت یرو دنیب حالت مسح کش یدست

ده که ش عهیاصالمگه ش خونه؟ینماز م لیوضو!!!مگه دن کنهیداره چکار م لیکه دن کردمیفکرم نیداشتم به ا ناباورانه

 !ره؟یگیوضو م

 نظر داشتم. ریز حرکاتشو

قامت بسته  یبود.دن داریخواب نبود من ب نی.اشک مهمون چشمام شد.انمیبیواب ماهلل دارم خ ایروپهن کرد. سجاده

 و من با اشک شوق به نماز خوندنش چشم دوخته بود.

 .کردیانداخته وذکر م نییسرش رو پا  سرسجادش لینماز دن بعد 

 العفو... استغفراهلل... یاله

 زمزمه وار و پر بغض بود. صداش

 که کردم یهمه اخالص زبونم بند اومده بودتنها کار نیدستاشو باال گرفته بود.ازا دیلرزیآروم م یلیهاش خ شونه

 بود. صدایب یاشک ها ختنیر

ومتوجه خلوتش با  داربودمی.دوست نداشتم بفهمه بدمیاشو جمع کردومن هم چشمامو بستم که مثال خواب سجاده

 خدا شدم.

 اسمم با لحن آروم چشمامو باز کردم. دنینوازش مواهام و شن با

 !ریسالم مسلمون صبحت بخ-
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 کردنه؟ داریچه وقت ب یدن ریگرفتم گفتم: صبح بخ یصدا با

 .ادآیدرم دیبکن.االن خورش تویو انقدر تنبل.پاشو برو بندگ یپاشو مسلمون باش-

 به بدنم دادم؛ یبادست ماساژ دادم وکشو قوس چشمتمو

 که زوده؟ ؟هنوزیداریتوچرا ب یگیراست م-

 یایامروز باهام ب ینره قول داد ادتیزده بودبه سرم. درضمن  یخوابیب یچیکه آتو داده باشه دستپاچه گفت:ه انگار

 واسه اون جلسه. یشرکت میبر

 آره... آره.-

 شرکت. میو رفت میخورد یمفصل یصبحونه  لیپاشدم و نمازمو که خوندم با دن عیوبعدسر

 .میسالن جلسات شد وارد

 قرار داد. نینوشتن ا یو شهرت چرا برا ییهمه دار نیبا ا لیچرا دن دونمینشستم نم لیکنار دست دن قایدق من

 استرس داشت معلوم بود که کالفه است. انقدر

 ل؟یدن-

 هوم.-

 تعجب به سمتش برگشتم. با

 ؟یچرا کالفه ا یدن هیهوم چ-

 دعا کن که بشه.-

 .دیباال پر ابروهام

 ؟یبه دعا هم دار یمگه شما اعتقاد-

 !کنه؟یخدات کمکمون م نمیها... بابا خواستم بب-



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
606 

 

 قانع شدم. مثال

 .کنهیباشه حتما کمکمون م ریآها از اون لحاظ، اگه خ-

 ان شاء اهلل که کمک کنه.-

 داده با استرس نگاهم کرد. یسوت دینبود. انگارخودشم فهم یجمع کردن گهید یسوت نیا

 ؟یچ یتو گفت-

 نگفتم. یزیمن... نه من چ-

 ؟یچرا چرا گفت-

 گرفتم. ادیتواه که منم  هیعادت حرف نایبابا ا یا-

 سماجت کنم تا اعتراف کنه که دراتاق به صدا در اومد. خواستمیم

 .دییبفرما-

 واردشدن. یرسم پیدوتا مرد با ت-

 سمتمون اومدن خودشون بودن. به

 سالم کردن و بعد رو به من ؛ لیدن با

 خانم  سالم

 .یموسو ییسعادت، حسابدار شرکت دارو دیهستم ام دیام من

 .رانیبه ا نیخوش اومد ،یزیهمکارم هستن رضاعز شونیا

 دادم. یخوشم اومد و جواب سالمشو به گرم شیریلحن  ز از

 و نظر هارو تبادل کردم. میهارو گفت طیشرا 

 بود که. یعال یهمه چ بایتقر
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 .کنمیقبول و امضاء م سییرو از طرف ر طیمن تمام شرا -

ور حض دیبا سییممکنه، ر ریغ یزیچ نیسعادت چن یگفتم: آقا لیو من قبل از دن میکرد یبه هم نگاه لیو دن من 

 داشته باشه.

 حق امضاء دارم. شونیاومده و من بعد ا شیبراشون پ یمشکل سییاما خانم، ر-

 .نیزاشتیم ت کنه اگه بود رو پروندهثاب نویکه ا نیندار ی:اما شما که مدرکلیدن

 .ارهینم شیواسه شما پ یکه مشکل نی:ایزیعز

خوره ب یقرارداد بعدا به مشکل مال نیبا ا دیشا شهینباشه نم ئسیاما اگه امضاء ر یزیعز یآقا ارهینم شیواسه ما پ-

 .ستین یقرارداد کم

نگ بدونه در دهیم یشتریامروز که سود ب نیهم یا گهیبا شرکت د میشیما مجبور م نیاگه امروز نبند لی:آقا دندیام

 .میچون وقت ندار میقراردادببند

مضاء ا دیتونیسند که در صورت نبودنش شما م هی ایباشه  سییخود ر ایاز بندقرارداده  نی.ابندمینم رآقای:نخلیدن

 قصد شما اختالس باشه! دیاصال شا ادیشرکت به وجود ب نیصاحب ا یبرا یمشکل خوامینم دمنیکن

 د؛یکوب زیسعادت پاشد و با دستاش روم دیام لیحرف دن نیا با

 سر پا کنم. تویمن فقط خواستم کمکت کنم که شرکت نو پا یزنیآقا چرا تهمت ناروا م یچ ینی-

 .یزیعز میکردو گفت: بر یزیرو به عز وبعد

 آقا بفرما. ی:خوش اومدلیدن

 دستاش گرفت. نیداد وسرش رو ب هیتک زیآرنجش روبه م لی.دنرونیرفتن ب یبدون حرف اضافه ا و

 کارصالحت نبوده نیا  دیشا مهیخدا حک ستین یزیکه واسه تو چ نایناراحت نباش بابا ا-

 قراردادو ببندم؟ نیتا ا دمییچقدر دو یدونیم-

 روشونه اش گذاشتم؛ دستمو
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 خودتو ناراحت نکن خدابزرگه.-

 اوضاع کنم. نیبه حال ا یفکر هی دیبرم با تونمیبه انبار.نم یسر بزن هی یبر شهیممنون م-

 خوب باش. گهیاما توام د رمیباشه من م-

 .یزدو گفت: چشم خانم یلبخند

 به سمت در رفتم؛ پاشدمو

 .یخدافظ دن-

 خدا نگهدار .-

 داد گفت خدا نگهدار. یسوت بازم

 ؟یگفت یسمتشو گفتم: چ برگشتم

 به سالمت.  یچیه-

 زدمو گفتم: باشششه ممنون. یلبخند

 .وردیاراده به زبون م یاسم خدارو ب یدن نکهیاز خدا ممنون شدم واسه ا تودلم

... 

 .زدیاون حرفا رو م لیکه چطور بود دن کردمیبه جلسه امروز فکرم کردمیکه دارو هارو چک م همونطور

درشتت  یرو همه اون قراردادا نمیا یدن هه اختالس بگو آقا شدیکه انگار حالل و حروم سرش م زدیحرف م یجور هی

 حرف سعادت افتادم که شرکت نو پا... ادی ییهوی

 پدرشه!!! یبرا ییدارو یشرکت ها نیاز بزرگ تر یکیکه  یلیبه دن یبه ک اونم

 ازانبارکردمو رفتم سمت خونه. یدسرسریبازد هیکه به سرم افتاده بود  ییاز فکرا کالفه

*** 
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 -وایه

 که؛ دادمیو واسه خودم شرح م کردمیکتاب رو زمزمه م مطالب 

 .دیبه گوشم رس فیضع یلیتلفنم خ یگوش یصدا

 اوردم. رونیب فمیرو از ک یگوش پاشدم

 منو تو عمل انجام شده قرار داد بود از دستش ناراحت بودم. نکهیبود اولش نخواستم جواب بدم چون از ا رهام

بدون خبر دادن به  یمدل نیاونم ا یخواستگار ادیوا شه، اون م هیقض نیتوا پات خوامینم گمیفکر من م یب ی پسره

آن به خودم  کیشد و  خیفرزاد مو به تنم س یو خط و نشون ها یمن و داداشم از فکر کردن به مراسم خواستگار

 .دمیلرز

 قطع شده بود. یبه خودم اومدم گوش تا

 بشم. الشیخیکنارش بزارم و ب خواستم

 زنگ خورد. میدوبار گوش که

 صفحه زل زدم و زمزمه کردم؛ به

 لجبازِ زورگو.-

 جواب دادم؛ لمیرغم م یعل

 بله؟-

 یهمش نقشه بوده نگ نایا یوقت نگ هیخواست از من بپرسه  یلیحسام اگه به هر دل گمیم یخوب گوش کن چ وایه-

 .میهماهنگ کرد

 متبسم. یاما من که هماهنگ نکردم آقا-

 .ستیاالن وقت لج ن هیا غهیمتبسم چه ص یآقا وایاَه ه-

 گم. یبه برادرم دروغ نم گهیمن د-
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 توپش پره. یلیخ ه؟حسامیدروغ چ وایییییه-

 

 غضبناک بهم زل زده بود. افهیباز شد. حسام با ق یناگهان یلیکه در اتاق خ زدیداشت حرف م رهام

 !ه؟ی:کحسام

 !دهیام یک چی... هیه-

 قطع کن کار دارم.-

 .زیم یرو برعکس بزارم رو یبند اومده بود فقط تونستم گوش زبونم

 نیا ،یخواستگار نیبشه بپرسم. ا رید نکهیرو قبل از ا یسوال هیکنم، فقط اومدم  دادیدادو ب نجایا ومدمین وایه-

 دوستت داره. گهیرهام منو کالفه کرده، اون که م ییهویابرازه عالقه 

تو بگو؛  اره،یومنطق م لیدوست داره، واسم دل وارویکه آره رهام ه رهیو مخم راه مر داره ساعته دو هم آراد  جالبه هه

 !ست؟ین نقشه  بازم نیا که بگو داره؟ دوستت رهام بگو و کن چشمام نگاه به

 محاله! ( نی.. رهام... منو...ایییی)چ

 ؟!بازم دروغ ای گفتمیراستشو م دی.من با کردیداشت حسام رو کالفه تر م نمونیب سکوت

چقدر  نکهیا اینه  ایخواستگارش دوستش داره  دونهی.آخه کدوم دختر میپرسیسوالو از من م نیچرا ا یداداش-

 رهام جا خوردم. دنیاز د یداره؟! بخدا قسم منم شب خواستگار یاصال چه قصد ای داره دوستش

  

 دست من نبود. گهیاتفاق د نیواسه همه ماآشکار بود اما ا نیرو حسام بود و ا یادیمدت فشار ز نیا کردمیم درک

 .دیرونه چشمام شد و رو گونه ام لغز اشک

 غضبناک حسام رنگ عوض کرد انگار آسوده خاطر شده بود. ی چهره

 پاشو حاضر شو. ؟یکنیم هیخب حاال چرا گر-
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 منو ببره.( خوادی)پاشم حاضر شم کجا م

 کجا؟-

 بعد از ظهر محضر وقت گرفته. یارهام زنگ زد و گفت بر یعمو-

 خوب بعد از ظهر به االن چه؟! -

 .جاستنیا گهیساعت د میگفت تا ن زدمینه؟ بارهام که حرف م ای میریدست بگ یبرا یزیچ هی یکن دیخر یبر دیبا -

 کاه! ریو اون آب ز دونمیغلط کرده، من م رهام

 ؟یگفت یزیچ-

 .شمینه گفتم چشم باشه االن آماده م -

 نباشه. یرستوران مستوران خبر ،یواسه نهارم خونه ا ،یگردیباهاش ول نم ادیخوبه فقط زود برگرد، ز -

 ستیکه ن کارهیب یاون رهام بدبخت درسته که لجبازه و زورگو ول ای کاریآق داداش بازم گل کرد.آخه مگه من ب رتیغ

 شدم؛ وونهیمنم د یه

 !دم؟ینشن-

 .یچشم داداش-

 .رونیرفت ب یا گهید یبدون حرف وبعد

 درنگ. یهوا دستم خورده و قطع شده ب یمن اون لحظه ب دمیاشایرفتم.قطعش کرده بود. میحرص به سمت گوش با

 رنگم و رو برداشتنم به همراه یمشک یاز پالتو ها یکیبه پالتوها  یکل یسمت کمد و درشورو باز کردن بانگاه رفتم

 دوباره بلند میگوش یرو برنداشته بودم که صدا فمیبه همون رنگ. هنوزک یراسته ا نیو شلوار ج یشال مشک کی

 شد.

 یجمالا یرو برداشتم و نگاه فمیمنتظره ک نییگفت پا نکهیرفتم آره خودش بود جواب دادم وبعد از ا یسمت گوش به

 رفتم. رونیکردم و از اتاق ب نهییبه خودم تو آ
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 زدم؛داد   رفتمیم نییطور که از پله ها پا همون

 .ارمیم نمیاسی رونیجان من برم ب سویگ-

 ممنون خوش بگذره. زمیباشه عز-

 برداشتند پام کردم. یبوت ها روازجاکفش مین

 رفته. ادمیکه شالم  دمیسرد به صورتم تازه فهم یبابرخوردهوا

رنگ رهام خورد  یمشک نیرو که باز کردم چشمم به ماش اطیشدم چون حوصله باالرفتن نداشتند در ح الیخیب

داده بود و داشت منو  هیکردمو به سمتش قدم برداشتم سوارشدم رهام به در سمت خودش تک نیگذرا به ماش ینگاه

 ازنگاه زومش رو خودم موذب شدم. کردینگاه م

 رفته بود سالم کنم. ادمیشده بودم که  اونقدرهول

 سالم. کیعل -

 !د؟یرخ میبر امیب یکه گفت یکله پز یبر یخوا یقت صبح مگه مو نیگفتم: سالم ا یخودم اومدم بادستپاچگ به 

 .میریم میاگه دوست داشته باش یاووومممم کله پز-

 .وقت ندارم.رینخ-

 .خواماینم پاشکسته دست عروس  من نییپا یوفتیم ؟ینشست یمدل نیخوب حاال چرا ا-

 به کامال ینینشسته بودم  یسوم صندل کی. رودمیسنج یصندل یخودمو رو تیلحظه به خودم نگاه کردم وموقع هی

 من راحتم. ریگفتم: نخ یاز سرتق وردنیکم ن یبودم واقعاخند دار بود اما برا دهیچسب نیدرماش

 ه؟یگوش نشستند چ لیبپرسم دل شهیمعلومه! م-

 .نمینشو که سر جام بش رهیتو بکن به منم خ یبله شما رانندگ -

 !دیبودکه از دهنم پر یحرفاچ نیا یوا

 رو روشن کرد. نیزدوبه روبرو نگاه کرد ماش یحرف من قهقه ا نیبا ا هامر
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 .نیراحت بش ایباشه ب-

 به بازار طال فروشا. دنیردو بدل نشد تا رس نمونیب یحرف گهید

 بازه. یوقت صبح طال فروش نی:مگه امن 

 کار واسه من نشد نداره. -

 .نییخانم بفرما پا حاالم

 بود. نییمغازه هاش پا یکه تمام کرکره ها یبه بازار میو به اتفاق با هم قدم گذاشت میشد ادهیپ نیماش از

 اونجاست.-

و ر انسالیم یو بعد از وارد شدن مرد میدرش باز بود به سمت اون مغازه رفت یگفتیاشاره کرد .راست م یبه مغازه ا و

 بهم سالم کرد. ییکه با خوش رو دمید

 خدمتتون. ارمیم االن حلقه هارو دینیپسرم بش-

 ممنون-

هوه شکل ق لیشده بود.چند لحظه بعد مرد با چند جعبه مخمل مستط رهیخ نیتریو به و ستادهیا  نشستم و رهام من

فروشنده در مورد  یها حیکنار من نشست و به توض قاًیدق یرنگ به سمت من اومد و رهام هم اومد با فاصله کم یا

 میداد یحلقه ها گوش م

 بعداز تموم شدن حرفاش مارو تنها گذاشت . که

 کنم یتو انتخاب م یمن انتخاب کن من برا یتو برا-

 باال انداختم و گفتم باشه. یواسم مهم نبود شونه ا چون

 رو انتخاب کردم. یکی فیرد نیاز همون اول من

 شدم. رهیخ کردینگفت و به رهام که داشت با دقت به حلقه ها نگاه م یزیچ اما

 .نمیدستت بنداز بب نویا اویه-
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 . رو امتحان کن نیا ستیخوب ن نیا نه گفت  کردو لبشو باال دادو ینگاه هیطرفم گرفت و من هم انگشتم کردم  به

 طور ادامه داد با وسواس  نیهم باز 

 خب مال من کو؟ نینامبروانه هم هیعال نیا: گفت آقا  تا حلقه و انگشتر انداختن که باالخره 20 حدود 

 نیبود هم نیا گفتم و گذاشتم دست بود کرده انتخاب که  حلقه نیاول یرو یبدون معطل منو

 انتخاب اولو آخرت بود ؟ نیگذرا با لبخند بهم انداخت وگفت: ا یبعد نگاه و

لقه ح یدار یجنابعال میینجایما ا میساعت و ن کیچون  میپاشو بر شهی: آره انتخاب اول و آخرم بود حاال اگه مگفتم

 .یکنیانتخاب م

 خونه. رسونمتیبعد م یرستوران و که مهمون من میکجا بر-

 برم ! دی. باشهینم-

 رستوران. میبر میخوایم یریجا نم چیتو ه رینخ-

 اما به داداشم نه. یزور بگ یبتون دیرهام از دست تو به من شا یوا-

 داداشت!!!-

 .شیشناسیداداشت انگار نم یگیم نیچرا همچ-

 ازش اجازه گرفتم. یول شناسمشیخب چرا م-

 .نیو رستوران رفتنو ندار یاما گفت حق ول گرد امیاجازه رو داد که ب-

 کنه. هیتسو رو ها حلقه پول که رفت و پاشد  حرفم انگار که خورده باشه تو پرش نیا با 

 گفت. یزیچ هیلب  ریز که

 ؟یگفت یزی:چمن

 اداشت.ور دل د برمتیم امیگفتم االن م رینخ-
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 .شدم هم موفق ک  کردم پنهونش کنم یلحن گفتنش خندم گرفت.اما سع از

... 

و  نیاسیو اونم موافقت کردو االن هم رفته تو مهد کودک که مثال  نیاسیدنبال  میبر دیراه به رهام گفتم که با سر

 .ارهیحرص آدمو در ب دیرفته برگرده. دوساعت منو کاشته اوووففف همش با ادشی.انگار ارهیب

واسم دست تکون داد و  نیاسی کردمیاومدن و همونطور که نگاشون م رونیدست در دست هم از مهد ب باالخره

 .نیطرف ماش دییدو

 تو بغلم. دیو باز کردم پر در

 سالم خاله.-

 ؟یسالم جون خاله خوب-

 ؟یبود که کرد یچکار نیا وونهید یسوار شدو گفت: پسره  رهام

 نکردم حقش بود. یاااا....من اصال کار بد-

 ...وایرو به من گفت:خاله ه وبعد

 وسط حرفش. دیحرفشو بگه که رهام پر خواست

 .یتو بگ یبس کن باشه اصنال هرچ اسیاااا...-

 نه. ایخاله بگه کارم درست بوده  دیبا رینخ-

 .نیاسی:اااا... رهام

 :ااا... بزار حرفشو بزنه بچه.من

 اکتفا کرد. اسیگفتن نداشت فقط به نگاه کردن به  یبرا یحرف من حرف نیبا ا هگیکه د رهام

 خاله جان حاال بگو.-
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 هیکه  فرستهیخودش م یدختره رو جا هی ادیبود هروقت نم ومدهین میمرب امروز بودم کالس سر من  خاله جون-

 لوسه  یلیخ هیجور

نگه بعد با دوتا دست  گفتیم  و رهام هم با چشم و ابرو بهش  دادیم حیتوض نیریبا مزه و ش یلیداشت خ یهمونطور

 صورتمو قاب کرد. کشیکوچ

جمع کردم و خواستم برم  لمویوسا هییدا دمیدر د یحرف زد منم از ال یکی با و در  داد، بعد دختره رفت دم وادامه

 . رونیب

 .دمینفهم قایکه دق گفتیم یزیچ هی ییدرو باز کنم دختره داشت به دا نکهیاز ا قبل 

 گفت:،من زن دارم. ییکه دا دمیشن فقط

 .ینیرو بب ییدا افهیق یخاله نبود یوا رونویرفتم ب رهیداره صداش باال م ییدا دمید یوقت

 !یگفتیکه م ییهمون دراکوال هیبود شب شده

 درد نکنه یزاریکه واسه من م یالغاب نیدست شما باا وا؟یبودم ه یچ هیشب ؟منی)رهام با تعجب گفت: چ

 و گفتم بزار بچه حرفشو بزنه.( وردمیکم ن منم

 با مزه فرو برد و ادامه داد. یلیآب دهنشوخ نیاسی وبعد

 .لبو شده ییدا که گفته یزیچ  یدختره  دمیفهم دنشیو د ییحرف دا دنیو باشن رونیمنم رفتم ب گهید  یچیه-

 !؟یهرچ ایتو کاغذ بود فحش بود  یچ دونمینم تشیکاغذ که دستش بود رو پنهون کرد واقع یمن  دنیبا د دختره

 به دختره بدم؛ یدرس حساب نکهیو ا ییمنم واسه دفاع از دا اما

 شد حرف بزن تا نگفتم به ینطوریا مییبه دا یگفت یدختره که آخش در اومد و گفتم: مگه چ یلگ زدم به ساق پا هی

 .ریخانم مد

 بد گهی.حاالم مرونیو منو اورد ب دیلم خنک بشه و دستم کشبزنم که حداقل د گهید یکینزاشت  ییدا بعدشم

 کردم؟؟ تو بگو خاله بد کردم؟
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 .ینه خاله فداتشه خوب کرد-

قدر چند وقت اون نیبخند تو ا یک نخند حاال  نتونستم خودمو کنترل کنم منفجر شدم گهید اسی یحرفا دنیشن از 

 شده بود. یبود.اشک از چشمام جار دهینخند

 .کردنیم یو رهام هم داشت باهم لج و لج باز اسی 

 

 سرم رفت. هیداد زدم بسه پسرا کاف دنمیاز خند بعد

 .نیاسیبچه همسن  هی ایرهام بود  نیرفت واقعا ا  یرهام در اورد و رهام چشم غره ا یزبونش رو برا اسی

 هم دستاشو بغل کرد و نشست تو بغلم. اسی

 بره پس خواستی. رهام ممیدیسخکنه امون بود زود ر کیمهد نزد چون

 ارهیبازم داره ادا در م اسی دمید  و دراوردم که درو باز کنم دیکل میشد ادهیپ نیاز ماش اسی منو

 خاله. گهیبسه د اسی-

 نشیااا خاله همش اونه بب-

 بود انداختم. نیبه رهام که تو ماش یبرگشتم و نگاه اسیحرف  با

 .دادیسرتق دماغو دهنشو جمع کرده بود و سرشو به چپ و راست تکون م یبچه ها نیرهام بود.ع نیخدا ا یوا

 من انقدر شوکه شده بود که نتونست اداشو جمع کنه. دنید با

 اراده رو لبم نشست یب دل ته از  من که یخنده  وبازم

 شده پاشو رو پدال گاز گذاشت و از اونجا دور شد. عیضا یلیخ دیکه د رهامم

 بهش گوش زد کردم. اسویبد  یکارها  باشم و یکرد جد یسع میگذشتیم اطینطور که از حداخل همو میرفت ماهم

 چشمم بود. یرهام جلو یهنوز هم ادا هرچند
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کنار هم بودند و داشتند  نیشاه و آراد شدن وارد  بره داخل و بعد هم خودم اسیکه  ستادمیرو باز کردم کنار و ا در

کرد که همه با سالم من  یم ادداشتیرو  یزیتابلو چ ی. حسام هم جدا از آنها داشت رورفتنیبا لبتاپاشون ور م

 نداشتند که در اتاق باز شود  نیرا زم فمیبرگشتم به طرفش سالم دادم و رفتم باال تو اتاقم هنوز ک

 داخل ؟ امیب تونمیچند لحظه م وای: هآراد

 بفرما.-

 داد ؛ هیتک در اتاق باز شده و آراد وارد شد و به در 

 ؟ ینیشینم چرا

 !رسهیبرم االن حسام م دینه ممنونم با-

 دم؟یبگو گوش م-

حال  یدار یگاهیو چه جا یکه چقدر واسش مهم یدونیتواه خودت خوب م ریفکرش درگ یلیحسام خ وایه نیبب -

 ! شهیچه م یبد تو باعث نابود

 ندارم؟! یچکار کنم من خودم حال و روز خوب یگیآراد م-

 نگاهش به چشمم دوخت آراد

 کن بازم پروازش عقب نندازه. یرا راحت کن کار الشیبخاطرش بخند خ وایه -

 تختم نشستم. که آراد ادامه داد. یحسام دوبار پروازشو عقب انداخت کالفه رو نکهیفکر ا با

 ارهامی اوشیس کنهیم یواسه تو چه فرق یرس یو به خواسته ات م یشیامروز عقد رهام م یچه نخوا یتو چه بخوا- 

باشه  دمیکش یسخت یلیآراد من خ ستینکن. دست خودم ن نیو غمگ دیمهم هدفته خودتو انقدر ناام

سم تر یدخترم م هیرو گرفت( من  نیبغض گلو ا دمیجا که رس نیقبول کن )به ا ینداره ول یمن کار یبرا  میظاهرنما

 .گهید یزهایچ یلیکه کردم از خ یاز عواقب کار
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حال بدم به سمتم اومد به التماس ازم خواست که آروم باشم و بعد چشاشو به چشام دوخت چرا انقدر  دنیدبا  آراد

 .وایبه رهام اعتماد کن ه یکن یرو سخت م هیقض نیکه ا انیخودت و اطراف یبرا

دم از اعتما مییکه فرزاد پسر دا یاعتماد کنم وقت یشده چطور میکه تازه وارد زندگ بهیغر هیآراد من به  تونمینم -

حسام هم کنارم بودند  یکرد که دلم رو شکست. تازه اون موقع مامان و باباحت لیفام یسو استفاده کرد و منو رسوا

 کنمگ اداعتم یبشه به ک یزیآراد اگه چ یفهمیم یک چیحاال ه

 

به  یکن هیه تککمکت کن خوادیکه م یبه اون کس دیبا یبه ک یدونیم  تو موهاش کرد و گفت یکالفه دست آراد

که از  ییماو کسا نیب یول یلیبازم رهامه. حاال به هر دل یآره درسته فکر کرد یاعتماد کن یبک دیبا یدونیرهامکنم م

که رهام واسه کمک  یسخته اما اعتماد کن به اندازه معرفت دونمیکار داد م نیخبر داشتن.رهام تن به ا هیقض نیا

به اندازه که حسام و زحمت هاشو واست مهم به اندازه که  یکردند به تو بخرج داد بخند و شاد باش حداقل تظاهر

چون من حواسم بهت هست حاال هم اشکاتو پاک  یستیشه درضمن تو تنها ن یحسام همون حسام قبل یدوست دار

 . دمیبه چشمام کش یدست یباش شهیهم ییوایقول بده که ه الحا نیکن از هم

 سخته! یلیاعتماد خ -

 .یبهش فرصت بد دیبا ادیخود به وجود نم یاما اعتماد به خود دونمیم -

 اما اگه... -

 ) نذاشت ادامه حرفمو بزنم(

اگه...  نیپشت سر دوستم هم همچ یکس ذارمیمن نم یزنیدر مورد رهام حرف م یدار یدونیاگه م یاگه اگه ب شیه-

 نیشناسم که تومعرفت لنگه نداره به حرفام خوب کن و بعد اگه قرار بود به ا یدوستم رو خوب م یاونم وقت  ارهیاگه ب

 چیچون پدر ه یهم نکن یو خود آزار یراحت کن الشویخ یبا حسام بر یهدف بش الیخیپس بهتر ب دیرفتار ادامه بد

وقف  طیخودتوبا شرا یتونیگه هم که نه ما دیخودت و حسام خراب کن یکه تو بخاطر اون زندگ ستین یوقت راض

 .دانیم نیو ا یگو نیا یبد

 حرف نگاهشو ازم گرفت و از اتاق خارج شد. نیا وبعد
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واسه  ییبود که جا ریآراد پاشدم لباسام رو عوض کردم و رفتم سراغ کتاب ها انقدر فکرم درگ یفکر به حرفا با 

 نگ.ز یزنگ ایروم  یروم ایدادم حق با آراد بود  هیدستم تک یرو رو سرم و بستم رو کتاب  تز نداشتم یفکرکردن رو

خودم رو گرفتم من  مینرفتم تصم رونیواسه ناهار هم ب یحت بودم کرده حبس اتاقم تو خودمو  آراد رفت یوقت از

 جذب یمشک نیشلوار ج هیساعت مونده بود بهم ساعت محضر  کیبه ساعت کردم  یکردم نگاه یکار را م نیا دیبا

بود اما  یجلوباز که باز هم مشک یمانتو کی یمشکبود به رنگ  یبلوز بلند تا وسط رونام که تماما پولک کی دمیپوش

 خورده رژ رنگ هیروح نبودن صورتم و  یب یکرده بودم برا نشییمز ییبایبه صورت پراکنده به ز یلیاکل یدونه ها

 لبخند بدرقه نیحسام رو با ا دیبود با نیلبخند زدم آره ا نهیو آخودم ت دنیزدم و بعد از د یصورت یها هیلبه تو ما

از صداهاشون  نویهمه منتظر من بودم ا رونیکنم از اتاق رفتم ب یبه حال خودم و رهام م یفکر هیکنم بعد از 

آراد  مدیپله ها د نییکه پا یکس نیرفتم اول نییکردند از پله ها پا یاظهار نظر م گهیهمد یلباسها یکه برا دمیفهم

 داد. رونیب ینفسشو به آسودگ دنیبود با د

 !؟یشد مونی:فکرکردم پش آراد 

 خواستم اما نشد. یم-

 به سمتم اومد. دنمیکه از ما فاصله داشت با د سویگ

 ؟یدیپوش یباز مشک وایگفت: ه و 

 تو اتاقم . گردمیم بر که نبود  در مورد لباس هام یزیجان خودت چ سویگ 

 حسام کجا موند نیا شهیم ری: بچه ها داره دنیشاه

داشت  یکار هیسر راه  ادیحسام گفت خودش م میریکرد و همزمان گفت : ما م یو بعد به من نگاه نیبه شاه آراد

 .دادیانجامش م دیبا

 .میشد بر ررریو آراد خودشو جا داد و گفت:د نیشاه یاز ال اسی

پشت  اسیو  سویگ  رفتم یورود در سمت به  آروم یعدش من با قدم هاپسرا جلوتر رفتن و ب  می... وارد محضر شد

و  نیرهام بود که کنار حسام شاه دمیکه د یکس نیختم شد سرمو که باال گرفتم اول یسرم بودن با ورود من صلوات

 بود. سادهیآراد وا
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 شروع شد. شینما

 .دمیفهم اومد سمتم به گل دسته و بالبخند  از حرکت رهام که نویا

 زدمو که؛ یلبخند ریسر به ز منم

 عروس و دوماد قدم برداشت. یها یها اشاره کرد کنار من به سمت صندل یبه صندل دویبه من رس رهام

 چرا دست گلو بهم نداد. یروان نیا

 .نیچند لحظه نش وایکه رهام گفت: ه نمیبش خواستم ومن زدنیدست م همه

 .نیکه بهتون دادم و بد یکیون پالستا شهیبعد رو به زن عمو گفت: زن عمو اگه م و

  ارمشیباشه قربونت برم بزار ب-

 رو به دست رهام رسوند. لنیعمو رفت و چند لحظه بعد نا زن

 :ممنون.رهام

ه جمع هم ساکت شد هیسر پا نگه داشته حاال نه تنهام من بلکه بق لونینا نیتعجب کرد که چرا رهام منو بخاطر ا من

 .کهکنهیکار مبودن.که چرارهام داره چ

 قلب مانند قرمز رنگ نگاه کردم . یبایز یاورد و سمتم گرفت با بهت به رهام و جعبه  رومیکادو ب هی لونیداخل نا از

 من به تواه. هیهد نیاول نی:بازش کن.عروس خانم ارهام

 نگاه داخلش کتاب به متعجب درجعبه کردن باز با کردم باز رو جعبه  دوطرف  یها چسب و بردم دست  حرف یب

به قران زدم و دوباره  ینگرفته بود.بوسه ا یا هیهد نیوقت چن چیرو لبم اومد ه یاراده لبخند یبودب قران کردم

 گذاشتمش داخل جعبه.

 دیبود وچادر سف وردهین نییدستشو پا گنگ به رهام کردم که هنوز یرو سرم قرار گرفت نگاه یزیچ نکهیا بااحساس

 جواب داد  رهیخ یومرتبش کرد. نگاه گنگ با لبخند و نگاه دهیسرم کش یرنگ رو رو

 عروس من. ی: حاال شدوگفت



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
622 

 

 .نیبش  گهیگلو سمتم گرفت منم از دستش گرفتم و گفت: حاال د دست

گار که کار رهام نه تنها به دل من بلکه به جمع که با نشستن من از بهت در اومده بودن شروع کردن دست زدن. ان و

 هم نشسته بود. هیدل بق

 فیواسم با ارزش تر بود قابل توص ایتو دن یمتیگرون ق ی هیکه از هر هد یا هی.هدکردیقران داخل جعبه نگاه م به

آرامش  هی دمیکه قرانو تو جعبه د یکه از لحظه ا دونمیخوب م نویکنم اما ا فشیتوص یچجور دونمینبود حالم نم

 به دلم رخنه کرد. یبیعج

 رهام به خودم اومدم. یصدا با

 .زیرو م یجعبه رو بزار یخوایخانم نم وایه-

 .دهیبهتره بهم آرامش م ینطوریبه قران کردم و با لبخندگفتم:نه ا ینگاه

 کنم؟ یبزنه که عاقد گفت آقا دوماد خطبه رو جار یحرف خواست

 .دییبله حاج آقا بفرما-

ودست بردم قرانو از جعبه  وردمیکردم خودمو آروم کنم.تاب ن یبه دلم افتاد با نگاه کردن به قران سع یعجب استرس

 برداشتم و بازش کردم.

 .دمیخوندنش بهم آرامش م شهیهم  عاشقش بودم س،ی ی سوره

 لم؟یعروس خانم وک گمیبار آخر م یبرا-

 .خوندمیکه م یا هیرسوندن آ انیحکم فرما شده بود و من هم بعد از به پا  سکوت

 بزرگتر ها مخصوصا آقا بزرگ و برادرم، بله. ی: باتوکل بر خدا و اجازه گفتم

 رد.گذاشت و بازش ک شیشونیو به پ دیبه رهام دادمش که با لبخند ازم گرفتش بوس دنشیبستم بعداز بوس قرانو

 خطبه رو خوند و رهام همون بار اول جواب بله رو داد . عاقد

 عسل رو دست رهام دادو رهام کاسه رو وسط خودش و تو دست راستش گرفت. یمو کاسه ع زن
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 .میکم داشت نویهم بلههه

 ؟یگفت یزیچ-

 ها من نه!!!-

 که!؟ یانگشتشو تو عسل کردو گفتم: شست رهام

اورد  دهنم اورد.دهنمو باز کردم که انگشتش رو جلو کیعاقل اندر فهم بهم دوخت و انگشتش رو نزد ینگاه رهام

 .دیعسل بودم که رهام دستشو پس کش ینیریمنتظر ش

عسلو تو دهنم حس کردم و آروم  ینیریش نباریاوردش ومن با منت دهنمو باز کردم که ا کیخنده آروم دوباره نزد با

 .دمیانگشتشو مک

 داد. رونیب یو نفس رو از سر آسودگ دیانگشتشو پس کش عیسر یلیخ که

 دمیکشیهمه الخصوص حسام خجالت م یکنم اما جلو ینوبت من بود انگشتمو تو عسل کرد دوست داشتم تالف حاال

 بعدا. یباشه برا یتالف

 دهنش بردم برخالفه انتظارش انگشتمو تو دهنش گذاشتمو؛ کینزد انگشتمو

 بشمو دستمو پس بکشم. یجور هیکه باعث  دیمک انگشتمو

 کتشو صاف کرد و درست نشست. من به رو  چشمک آروم هی وبعد

 جلو دستمون گذاشت؛ زیدفتر رو اورد روز م عاقد

 یشبخ نانیمحل امضاء نگاهم به رهام که سمت راست بود و بعد به حسام که با لبخند اطم یاشاره انگشت عاقد رو با

 نگاهم کردو چشماشو رو هم گذاشت.

 عروس خانم. دیامضاء کن-

 .زدمیسند عقد نامه م یرو یگریبعداز د یکیهارو  امضاء



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
624 

 

که معلوم نبود به کجا ها  یا ندهیآ زدمیخودم رقم م یرو برا ینامعلوم ی ندهیمن بود و داشتم آ ینگاه ها رو ی همه

 بکشه.

 ها تموم شد. امضاء

 .دیرو امضا کن نجایشادوماد شمام ا-

 لبخند . هیب خودکار زدو بعد  یرو سمتش گرفتم ودستشو باال اورد و بوسه ا خودکار

 کرد به امضا؛ شروع

 .کردیم یباز لمیخوب ف چقد

 تموم شدن امضاء.؛ بعد

 کرد و رو به من با لبخند؛ بشیدستشو تو ج رهام

 جان؟ وایه-

 دراز کرد و منم دست چپمو تو دستش قرار دادم. دستشو

 سرد بود. چه 

 دادم. رونیاز استرس بود ب یکه ناش یوبا لرزش نفسم

 .دیباال کش نگاهشو

 ؟یخانم یاسترس دار-

 شدم. رینگفتم و از خجالت سربه ز یزیچ

 دادم. رونیاراده نفسمو لرزون ب یدستمو نوازش کرد.از استرس ب یانگشت شصتش رو با

 .دیشنیجزمن نم یرو آروم گفت کس یزیچ هیکه اونجا بودن رهام  یکم تیجمع یدست زدنا یتوصدا

 و خوشحال نشون بده. لکسیبا لبخند گفت چقدر خوب متونست ر نویباش. ا یقو-
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 لرزونم کرد.خم شد؛ یبعد حلقه رو روونه انگشت ها و

 رو دستام زد. ی.( بوسه اکنهیداره چکار م نی)ا

 :بزن دست قشنگرو به افتخار رها جون.نیشاه

 چشم دوختن. نیتعجب کردن و همزمان به شاه نیاز حرف شاه همه

 منظورش رهام بود. دیگفت ببخش یشینما یدعسل بالبخن که

 همه با خنده دست زدن. وبعد

 هوابود. یرهام رو یرو برداشتم و دست مردونه   یا حلقه

وار  هوونید و  که حلقه رو دستش بندازم عشمه یکس کردمیفکر م شهینکرده بودم.و هم نکارویبسم اهلل تا حاال ا ای

 .کوبهیقلبم واسش م

 و آسمون داره. نیبا رابطه زم یبیآدم شباهت عج یاهایبا رو تیواقع شهیهم اما

 .دیدرخشیرهام م یمردونه  یها دست تو حلقه  خودم اومده به

 کرد. یبه حلقه زدو لبخندش رو با چهره به ظاهر آرومش تالق یدستم برداشت و بابوسه ا یاز رو دستشو

 دادن. هیرو هد ییبایز سیاومدن سرو شیپ  رهام یکم عمو و زن عمو کم

 رهام هر کدوم سکه دادن. یچهار تا دختر عمو وبعد

 .نطوریو عسل هم هم نیو شاه آراد

 رو دستم داد و گفت مبارک باشه. کیجعبه کوچ هیزد. میشونیبه پ یآخر هم داداش حسام جلو اومد و بوسه ا در

 مردونه رهام رو بغل کرد. یلیخ وبعد

 هاشون رو دادن. هیهد ییو زندا ییدر آخرهم آقابزرگ و دا و

 ماه عسل؟! ییجا  هی نیبر نیخوایالبد م نیکه مراسم نگرفت ه؟شمای:خب آقا رهام برنامه اتون چ ییزندا
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 نداشته. یزیحرف برنامه ر نیکه معلوم بود واسه ا رهام

ا ر حاال هرجسف هی میریجان موافقت نکرد گفتن بجاش م وایکرد و گفت: من که مخالف مراسم نبودم ه یخنده ا تک

 خودش بگه.

 )روبه من دستشو روچشمش گذاشت.(

 .برمشیبه روچشمم م-

 نوبت نقش من. حاال

 اووووم فعال که هواسرده، انشاهلل به وقتش.-

 .دمیکه از خودم خجالت کش ختمیتو حرفم نازو لوند ر اونقدر

خه قرار بود حسام امروز بره فرود گاه بدرقه اش کنن آ انیکم همه از محضر خارج شدن حسام نزاشت همه ب کم

 شیرهام همراه نیبا ماش یساز ظاهر واسه  .بچه ها حسام رو اوردن من و رهامممیما همراهش رفت نیبخاطر هم

 .میکرد

 

 الشیحالو روز کاش خ نیاونم با ا رفتیشدم چرا دروغ خسته بودم .دلتنگ بودم حسام داشت م رهیخ رونیب به

 .کنم سر اخالقش  با رهام اونم با اون ییبه بعد تنها نیاز ا دی. بارفتیم شدویراحت م

 خودت کمکم کن. ایواسم سخت بود.خدا طیشرا نیا هضم

 به خودم اومدم؛ یآروم یلیآهنگ خ یصدا با

... 

 . دنیخندیو م کردنیم یپسرا واسه عوض کردن جوو شوخ میشدم و وارد سالن فرودگاه شد ادهیپ نیماش از

 دم.اصال تو عالمشون نبو من
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 که حسام پا میدادیو آراد گوش م نیشاه یبه حرفا میبود داشت دهیهنوز ساعت پرواز نرس میکافه فرودگاه رفت به

 کرد . یشد و به رهام اشاره ا

 .زدنیحرف م گهیداشت و با فاصله از ما با هم د ویکه به باند و یا شهیش واریرفتن به طرف د باهم

 !گن؟یبه هم م یچ نیکنجکاو بودم بب یلیرو حرکتشون خ از

 .میکرد بدرقه رو حسام  که برگشتن قهیچند دق بعد

 من منتظرتم. وایمنو با حسام تنها بزارن که رهام گفت: ه خواستنیکردن. انگار م یها کم کم خدافظ بچه

 باشه. ینینگاه کردم که  بهش

 ؟یآبج-

 !یشگیحسام بود با همون لحن هم یصدا نیا ایخدا

 اراده اشک چشمامو تار کرد. یبرگردوندم ب رومو 

 ؟یکنیم هیگر یدار-

 اوهوم.-

 جلو و دستمو گرفت. اومد

 امخویحاالم نم کاستیبعدمون آمر دارید امیب تونمیتز من نم انیمطمئنم تا پا رمیجان من دارم م واینگاهم کن ه-

 . نمیاشکامو بب نیا

 .ومدیبازم واسه حسام مهم بودم اشکام بند نم نکهیا از

 !یچشم داداش-

 ور دلت؟! نمیرفتن شم و بش الیخیب یخوایاشکارو م نیداداش قربونت شه پاک کن ا-

 پاک کردم. یشینما یبا خنده  اشکامو
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 جون داداش بهش گوش کن. یبزنم ول یحرف هی خوامیجان م وایه-

 درمورد رهامه: دونستمیانداختم م نییرو پا سرم

 بودم؛ ریهرچند ازت دلگ یسیمحکم پاش وا دیبا یرو رفت یراه هی -

.اون زارمیوقت تنهات نم چیبدون ه نویفقط تو رو دارم ا ایو حماقتت بعدش اما من از دار دن تیپنهون کار بخاطر

درصد  کی ینداشتم حت نانیمن اگه بهش اطم هیبگم رهام پسر خوب نمیترست از من وا یپا گذاشتم  اتفاقاتم

 اما در نبودم رهام هست پس ستمیمن ن رتهیغ یداداشم ب یخواستم بگم که نگ نویبکشه ا نجایکار به ا زاشتمینم

 .ادیخم به ابروش ن قشیکه رف گذرهیازجونشم م وفتهیپاش ب ییفکر نکن تنها

 .یوفتیدر نم یک چیو خودسر با ه ییتنها پس

 ه؟یکه منظورم چ یدونیم

و هزار حرف  هیازدواج سور نیا گفتنیکه م یدیلغزش از طرف تو هستن خوب د هیاالن دنبال  مونیمادر خانواده

 .گنیکه در نبودمو م گهید

 پس واسش تالش کن. یبه هدفت برس یخوایم اگه

الزم  یستین یکس دیتو د ی.وقتیفاصله اتو با رهام حفظ کن شهیکن هم یباشم بازم هواتو دارم. سع امیدن یهرجا من

 .یکنار رهام باش ستین

 !؟یدیفهم

 کردم. نییرو باال و پا سرم

 .دمینشن-

 گفتم: چشم. ریو سربه ز آروم

 بلندتر!-

 چشششم.-
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 بعدمحکم بغلم کردو گفت: خب برو رهام منتظرته. و

 نگاه کردم . کردیکه حسام نگاه م یسمت به

 .کردیقطور فرودگاه داده بود و به پاش نگاه م یاز ستون ها یکیاشو به  هیتک رهام

 ماچ محکم کردم. هیو گونه حسام رو  برگشتم 

 شد. رمید گهی:برو دحسام

 خدافظ. یچشم داداش-

هم مردونه دست برداشت به  یزدو نگاهشو سمت حسام کرد که برا یلبخند دنمیبعد رفتم سمت رهام که با د و 

 دور شد. دمونیکه هرکجا که هست سالم باشه حسام کم کم از د کنمیو از ته دل دعا م کردمیرفتنش نگاه م

 دستمو گرفت. یبودم که حس کردم؛ کس رهیبه رفتنش خهنوز  من

 .میرو مبحث امروز کار کن دیبا ؟یباش  نجایتا برگشتنش ا یخواینکنه م میبر ایب-

 .رفتیکه راه م یمنو کشوند سمت داد،یاجازه حرف زدن بهم نم یحت

... 

 -رهام

نم فکر ک خواستمینم گهیشوق رو درک کنه.د نیهم ا یلحظه ا یبرا تونستینم یکس چیحالم خوب بود که ه اونقدر

 .نبرم  بودن لذت وایکنار ه یاز لحظه ها شدیکرد تنها باعث م یرو درست نم زیچ چیفکر کردن به حال بدم ه

 . کندیم تلخ را  حضورش ینیریش انیبه پا دنیشیکه اند شیندین انیقول معروف به پا به

 نگاهم و به جاده دوختم. شدیمن نم یق بود که متوجه نگاه هاکردم که اونقدر تو افکارش غر وایبه ه ینگاه

 اومد. ادمیحسام به  یها حرف

 روزاش بود. نیا دیجد نقاب که  شده بود؛ با اون اخمش رهیخ بهم
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 چقدر؟-

 ؟ یچقدر چ-

 راحت باشه بابتش؟ المیچقدر خ-

 .گهیم یچ دمیفهم تازه

 دونم بگم چقدر ! ینم تشیواقع: گفتم و  زدم یپوزخند

 !؟یدونیکه نم یچ ینیچقدر!؟ یبگ یدونینم یچ-

 که درست متوجه حرفم نشده بود چون صداش باال رفت. انگار

از کجا شروع  دیدونم واسه خوشحالش و خوب کردن حالش با یچون نم دونمیچقدر، آره خب نم دونمینم گمیم-

 کنم؟!

 چون... ادیخم به ابروش ب دیوقت نبا چیه من زن و  هاالن زن من وایبهت بگم حسام ه تونمیم نویا فقط

 انداختم دوست داشتم بگم چون دوستش دارم. نییپا سرمو

 کردمیبهش فکر م  یحت دیحسام.دوس داشتن حرمت داشت نبا یبود.اونم جلو یاعتراف دوست داشت کار سخت اما

 داشته باشم. شهیواسه هم وارویه تونستمیحالم نم نیچون من با ا

 که... گشتمیچون م یکلمه  یبرا یافکار خودم دنبال ادامه ا تو

 رهام؟ ی:چون چحسام

 باال گرفتمو نگاهمو به چشماش دوختم سرمو

 .ادیغم تو دلش ب یبزارم ذره ا دیمهمه و نبا یلیچون ...چون حال خوبش واسم خ-

 محکم و مردونه بغل کرد. یلیخ و برداشت کردنم نگاه از دست لحظه چند بعد  شده بود به چشام رهیخ حسام

 .یحرف بمون یکه پا یدار یبشنوم اونقدر جنم و مردونگ نویهم خواستمی:ممنون فقط محسام
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.... 

 جواب دادم. شویگوش واینگاه به ه هیشد بعد  ختهیرشته افکارم گس میگوش  یصدا با

 جانم-

 .کنهیم بمونیداره تعق نیماش هی کنمیرهام احساس م-

 چطور؟-

 االنم دنبالمونه. یچون قبل محضر بعد محضر حت-

 ؟یگیرو م هیمشک ایزانت نیا-

 اوهوم.-

 باشه ممنون.-

ا به پ واستیه ی.واسم مهم نبود البد کار خانوده مادرنیماش اون  کردم رو به میمو تنظ نهییرو قطع کردم و آ یگوش

 واسمون گذاشتن.

 گفت؟ ی:چوایه

 بود . وایه یصدا نیا

 خانم باالخره زبونتون وا شد. به به سالم-

 گفت؟ یچ گمیم-

 بدم که حالش خوب شه. ارویدن تموم داشتم دوست  ناراحت بود یبا لبخند بهش زد.وقت ینگاه

 نبود. یمهم زیگفتآ اما چ ینی  نگفت یزیچ زهیخاله ر یچیه-

 .زهیها.به من نگو خاله ر ستیرهام اصال حالم خوب ن-

 بهش انداختم و گفتم. ینگاه مین
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 باشه بابا خاله درشته.-

 !؟یگفت یتو چ یچ-

 تواااام. یگفته من خاله  یکجام درشته.اصال ک من

 هواتو دارم. یزنم دونمیم اریبابا جوش ن ه؟باشهیآها پس بگو مشکلت چ-

 کردم. یغلط نیهمچ یااااااه رهام من ک-

 شد. رهیخ رونیدادو به ب یاشو با حرص به صندل هیبعد تک و

 به سبقت رفت. وایاز طرف ه ایزانت

 .دیراننده رو د نیهم ماش وایدقت بهش نگاه کردم.انگار ه با 

 شد. یبه من کردکه نگاهمون با هم تالق ینگاه تک

 رها..ا..ام؟-

 که ترس تمام و وجودشو گرفته بود. انگار

 بله.-

 ف..فرزاده. نیا-

 کردمو گفتم:خب بزار باشه. یتفاوت یمتنفر بود.با اخم نگاه ب ادیاسم فرزاد ب نکهیا از

 بشه.؟ یکه چ گنهیم بیداره مارو تعق نیا-

 پوست لبش. دنییجو به کرد شرو  از چهرش مشخص بود با استرس ینگران

 آرومش کنم. خوادیکه دلم م یاونجور  رمویبگ  هم که شده دستشو یواسه لحظه ا شدیم کاش

 .نهیکنار من بب تویندارم که دوست دارم خوش بخت شیکار نیبگم بخاطر ا نمیقبل از توام متوجه شدم.ا دمشیمن د-

 .یبش یحرص نقدریا ستیالزم ن االن
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 .یشناسینم فرزادو  تو لمهیف یکنه بفهمه همه چ یکار هی ترسمیم-

 نداشت یاالن وقتش نبود حال مساعد کردمیاخم م دینبا

 ... قیرِف خواهر  .تا من کنارتم غمت نباشهنهکیغلط م یخانم یچه کار-

 گفتم . یبا لحن الت نویا

 با تعجب نگام کرد. وایه که

 حالم شد. یمتوجه دگانگ انگار

 خو؟! ارهیآدم موتورش جوش م ییایم گاین نیچرا همچ-

 .کنمیم رشیز ابومی نیبا هم قیرِف اخواهریب ابروت به خم اگه  جون خودم نباشه جون شوما به

 بود داشته نگهش و که دوست نداشت بروزش بده یخنده داد خنده ا هیکم کم جاشو  تعجبش

 .دیحرفا ولحنا بازم خند نیاز ا ادیاصال بهت نم یخنده هاش گفت:وا ونیم دیخند  حرف نیبا ا یترکیم رینگ جلوش

 .یزنیحرف م جلو یدیم تویشونیعقب و پ یدیوچونه اتو م مونهیم ایدونیاز همون الت چال م یکی هیشب یوا

 .خندهیکه م هیوقت ایلحضه دن نیتر نیری.ششدیقند تو دلم آب م دناشیخند با

هام آقا ر یبفهم امیچشمه اشو ب هی. بزار مایدار یما چه مرامو مقام ینشنوفت نگاریا گهیم یچ یدخ نیا نیبب یدِک-

 پاره آهن. نیبا ا کنهیچه م

 ؟یریم یکجا دار-

 .گهیخودمون د یخونه -

 تو؟ یخونه  ینیخودمون!!خونه خودمون  یخونه -

 خونه خودت. یشب عقدت بر یداره پاش تییکه خونواده دا ییهمه بپا نیبا ا ینکنه انتظار دار رینخ-

 افتاد با تعجب نگاهم کرد. انگاردوزارش
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 .؟یتا...تا ک-

 ادامه بدم. مویدادم سکوت کنم و رانندگ حیترج نیواسه هم یتاک دونمینم خودمم

 خونه ماگذشت. یاز جلو یادیدر خونه ترمز کردم فرزاد با سرعت ز یجلو

 دگذرونیبود و داشت خونه رو از نظر م ومدهین نییهنوز پا وایه نییرو زدم و رفتم داخل درباز کردم و رفتم پا موتیر

 |: کنهیاژدها م یانگار داره نگاه خونه  کنهینگاه م نیدختر همچ نیانگار ترس داشت امان از ا

 همونجا سرمو کج کردم و گفتم. از

 .مایخانم فرش قرمز ندار وایه-

 .نییبا اکراه ازم گرفت و بعد اومد پا نگاهشو

 اسپند الرم  خدا از دست صفورا خانم یدر باز شدو وا هویکه  میرفت یو به سمت در ورود داشتیسرم قدم برم پشت

 .شهیتموم نم اشیدود باز نیوقت ا چیه

 قدمت پر نور. یدورت بگردم خانم خوش اومد یاله-

 .گردوندیمتعجب م یوایمنو ول کرده بود و اسپند رو دور سره  صفورا

 .یفرشته رو از کجا آورد نیدورت بگردم ا یمادر من اله رهام

 (نی.)ممنون لطف دارکردیجمله رو تکرار م نیهم مکرر ا وایه دیبوس وارویگذاشت و ه یرو رو جاکفش اسپند

 .میبود خفه بش کینزد گهیاسپند کل راهرو رو گرفته بود...د دود

 سرفه افتادم که صفورا خانم به صورتش زدو گفت. به

 خاک تو سرم...برو آقا برو داخل. یا-

 .میخفه شد ایب وایاوووهوع....اوهوع...ه-

 کردیم یکنم چون برام مادر ینداشتم با صفورا تند دوست
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 و پشت سرم اومد داخل. دیصفورا خند یپاچک دست از  هم وایه

 

 نفره ولو کردم. هیمبل  یکراواتم و شل کردم و خودم رو رو ی قهی

 بستم و در دلم خدا رو شکر کردم. چشمامو

 منه. یبرا وایه کشمینفس م یتا وقت که

 شربت. دییبفرما آقا

 روش غوطه ور بود بر داشتم. خی یشربت رو که قطعه ها وانیمبل برداشتم و بعد تشکر ل یپشت یرو از رو سرم

 رفت. وایبه طرف ه صفورا

 عروسم. دییبفرما-

 ممنون مادر جون.-

 نگاه کردنش بودم. غرق

نگاهمو حس کرد و سرشو باال  ینی.انگار سنگبردمیکنارم بود لذت م نکهینظر داشتم و از ا ریحرکاتشو ز نیتر زیر

 گرفت.واسه جمع کردن اوضاع گفتم.

 کنم امشب. یبنداز کتابارو بهت معرف ادمی -

 .ستیهمراهم ن یچیباشه ...اما...من ه-

 آراد همه رو بفرسته. گمینداره االن م یخب مشکل-

 باشه. ینیبه راست کج کردو  سرشو

 یانقدر معذب یریم ییهرجا شهیهم-

 خورده خسته ام. هیفقط  ستمین یها من نه معذب-
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 یبخواب یتونیدر اونجا م نیسمت چپ دوم باال

 تو  بخاطرتنها بودن بامن بوداونم دونمیشد.از من ترس داشت م مونیبهم کرد انگار از گفتش پش یاسترس نگاه با

 .طیشرا نیا

گذاشت و رفت سمت پله ها و منم به رفتنش نگاه  یجرعه رو عسل هیشربت رو بعد خوردن  وانیآروم پاشد و ل یلیخ

 .کردمیم

 به و  و پاشدم برم باال که چند قدم رفته رو برگشتم دمیبار سر کش کیرو  وانیدر اتاق اومد منم ل یصدا نکهیاز ا بعد

روش بود  یرد وایکه از رژ ه  وانیل یبه لبه ا یو بوسه ا دمیمحتوا شو سر کش یرفتم و همه  وایه  وانیل سمت

 .باال رفتم  زدم

 لمیف هی نیامروزع یصحنه ها ی همه  م آروم قرار نداشتمتخت ولو کرد یرو رو خودم  اوردم و رونیهامو ب لباس

 .بستیلبم نقش م یرو  یو با هر صحنه اش لبخند گذشتیچشمم م یکوتاه از جلو

 شده بود. ریخواب تعب نیانگار خواب بود.اما انگار حاال ا وایه بودن

واب بودنش و داشتنش خ کیبود که از نزد کیاونقدر بهم نزد ریتعب نیبرام سخت بود و حاال ا رشیکه باور تعب یخواب

 .ومدیبه چشمم نم

 در اتاق بلند شد و بعد؛ یچقدر گذشت صدا دونمیقرار بودم که نم یتو تخت ب اونقدر

 بله ؟-

 ؟یداریپسرم ب-

 بله .-

 صفورا خانم ازپشت در بسته شروع کرد به حرف زدن.-

  شنومیتو صفورا خانم نم ایب-

 شروع کرد حرف زدن. زیر کید شد با توپ پر وار صفوراخانوم

 پاشو تادختر مردمو ندادم دست خانوادش . نمیخونه بندازه کنجه اتاق پاشو ب ارهیسر زن گرفته که ب رهیخ یپسره -
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به سمتم اومد و بازومو تو دستش  تیبه صفرا خانوم کردم که با حالت عصبان یزده نگاه رونیاز تعجب ب یچشم ها با

شون ک یکردم پا شدم و منو همونطور تیتبع ناخواسته  صفورا خانوم یاتت برده از تعجبه کارهاچرا م ایب پاشو گرفت

 اویبا ورودمون به اتاق ه میدر اتاقو باز کرد وارد اتاق شد دنمنو با خودش برد و بدون در ز وایکشون به سمت اتاق ه

قرمز و متعجب به  یبود و چشم ها زده  اشو به تاج تخت هیکه پاشو تو دلش جمع کرده بود و تک دمیرو د

 به جلو هولم داد  کمیکرد که  یمن تو دست صفورا خانوم نگاه م یبازو به وبعد  مادوخت

. اگه مال من بود که حلوا زهیاشک بر دیبا شیکرده زنت شده که شب اول زندگ یگناه چه  ها یعروس دار نیا-

 کردمیحلواش م

 ؟یاریبار پدرت اشک مادرتو در اوره که تو اشک زنتو درب کدوم

 وایاالن مهم ترازه یچیوام ه میدیشنیصفورا خانوم رو نم یها راهیکرد و من هم بدوب یبا تعجب به ما نگاه م وایه

 باال رفته صفورا به خودم اومدم یخونه تک و تنها بغض کرده.با صدا نیا یتو من وجود با  نبود که

 رمیبا هر دوتاتون من م دیآینم رونیاتاق ب نیهم حل نشده از ا یتا وقت دیمشکل را حل کن نیا دیرهام با دونمینم-

 .نمیشامو بچ زیم

کرد هق هقشو  یم یبود که سرش رو دستش گذاشت و سع وایه یدر اتاق نگاهم هنوز رو دنیبه هم کوب یبعدصدا و

خانوم  نمیگفتم : بب یآرام یشدم و سرم رو جلو بردم با صدا کتریبودنزد ادیز کمیتخت فاصله  یخفه کند رفتم لبه 

 ؟ کنهیم هیچرا گر

 دلم گرفته. ستین یخاص زیچ یچیه-

 بشم که گرفته( کیکوچ دل قربونت گرفت منم دل دارش بغض  ) از لحن

 چرا گرفته؟ دیبگ شهیم یخوب خانوم- 

 مکث سرشو برداشت وگفت هی بعد

 درست؟  باشه دهیاالن رس دیونه پس بام یم یرهام، حسام امشب دوب-

 داره؟ هیگر نیکردم و گفتم درست خب حاال ا یبه ساعت پاتخت ینگاه 

 .یوقت سابقه نداشت جواب نده ا چینداره آخه ه هیبغضش گفت نه گر ونیم 
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 سومش واسه من بود( کی داشت  که حسام دوست ی) کاش اونقدر

 وا؟یه-

 بودگفت: هوم. نییپا  که سرش یهمون حالت با

 ?یبه من بگ دینبا یمشکل و دار نیتواگه ا -

 .ومدیاز دستت بر نم میو کار یتو که خواب بود گفتمیبهت م یآروم و خش دارش گفت: آخه چطور یباصدا

 .دمیراه پس کش ونهیدست بکشم رو سرشو نوازشش کن.اما دستمو م خواستمیم.نداشتم  اشو هیگر تحمل

 ادت کنم.به نوازش کردنش ع دینبا

 اشکاش بشم. ختنیمانع ر دیموام فرو کردم.با یال دستمو

 تم.نشس وایتخت پشت به ه یرو  برداشتم و برگشتم مویرفتم و گوش رونیبه سرم زد پاشدمو از اتاق ب یفکر هی

 مخاطبام. نیب گشتمیم ریشماره سم دنبال

بود و بخاطر رفت و آمدمون به اون هتل با ما  یرانی.اکردمیاونجا اسکان م یتو دوب شهیبود که هم یهتل ریمد ریسم

 .زاشتیم ارمونیهارو در اخت تیسوئ نیبهتر شهیدوست شد و هم

 از چند لحظه جواب داد. بعد

 الو؟-

 ن؟یالو سالم دکترخوب-

 ر؟یداش سم یممنون شما خوب-

 ممنون شکر خدا.-

 حسام اومده اونجا. گمیم-

 نگاه بندازم. هیاجازه بده -
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 از پشت سرم شدم. وایشدن ه کیتکون خوردن تشک تخت متوجه نزد با

 .نیالو دکتر هست-

 شد؟ یچ ریاره سم-

 .اتاقشه تو االن هست حسام  آره-

 ؟یریازش بگ یسراغ یبر شهیده؟میجواب نم میزنیپس چرا زنگ م-

 .زنمیم زنگ بهت کن قطع بخواه جون شما  چشم داش رهام-

 جونت سالمت باشه.-

 .کردیم هیهنوز داشت گر وایکردم ه قطع

 بهش کردم یسمتش و نگاه دمیخورده چرخ هی

 نمناکش نگام کرد  یچشما با

 .؟یچ یسرش اومده باش یزیاگه چ-

 .دهینم لییجون به عزرا دمیکه من د ینترس اون حسام -

 جووبشو دادم. یمعطل یبگه که تلفن زنگ خورد منم ب یزیچ خواست

 ر؟یشد سم یچ-

 .کنم دروباز شدم مجبور.نداد جواب زدم در  داشدا یچیه-

 رفتم تو با کت و شلوارش دمر افتاده رو تختش. االن

 کن. دارشیبرو جلو ب-

 .سیزنگ بزنم پل دیافتاده رو تخت.ب..با یمدل نیسرووضع ا نیف...فکر نکنم خواب باشه درو باز نکرد با ا-

 زدن. غیو شروع کرد به ج دیترس وایحرف ه نیگفتن ا با
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 مواش گرفتم.به خودم اومد یرو که چنگ زده بود ال وایه یخودم اومدم دست ها به

مواهاش شدم و  دنیکه رو سرش بود تو دستم گرفتم.مانع کش وارویه یرو تخت پرت کردمو دست ها مویگوش

 تو بغل. دمشیکش

 شده؟ یچ نمیبزار بب وایآروم باش...ه وایه-

 کرد. شیهاش دلمو ر غیو ج ویباگر وایه

 چشه؟ نیبرو جلو بب ریزدم سم داد

 هنگ کرده بود. چارهیب ریسم

 اما دکتر...-

 با توام؟! ررررریسم-

 ب..باشه.-

 .دادیبودحسام هم جواب نم دهیفا ی. انگار بزدیکه داشت حسام رو صدا م ریسم یصدا

 شدمیم الیخیداشتم تلفن رو ب گهیشده بود.د وایحال بد ه دیباعث تشد نیا

 داد زد ؛ ینسبتا بلند یبا صدا ریسم که

 رهام باتوام. داریب  زنده است بخدا حسام نیرهام ا-

 زنده است. زمیعز وایاز بغلم جدا کردم وداد زدم ه وارویه

حالش  یهوش شد.جسم ب یباره ب کیحرف نگاهشو گنگ به من دوخت و ب  نیا دنیبا شن وایزنده است ه یشنویم

 به حسام. بده  ویگوش ریییییو کالفه داد زدم سم یعصبان دمش،یکش شدبازم به بغلم لیبه سمتم متما

 کرد. میعصب بدتر حسام  از خواب یگرفته ناش یصدا

بشه چنان  شیزیچ اگه بخدا  حسام تیخواب خرس نیبا ا وارویه یکشت ی.خرس خوابت خوش گذشت.عوض-

 !یتو کثافت خواب بود دیرسیداشت جونم به لب م ی.از نگرانیبخواب شهیواسه هم زنمتیم
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 شده من قرص آرامبخش خورده بودم یمگه چ-

 رو قطع کردم. ی. گوشریخفه شو دهنتو گل بگ-

 .زدمیآروم م یلیراستم گذاشتمو با دست چپ صورتشو س یبازو یرو رو وایه سر

 .شدیپا نم ی...خانم زمیعز وای...هوایه

 .رونیرو تخت برش داشتم و درو با پا باز کردم و رفتم ب از

 گفتیم یزیچ هیلب  ریاز دست صفورا که ز وانی.رو کاناپه گذاشتمش و بعد از گرفتن لاریآب ب وانیل هیصفورا خانم -

 چشماش باز شد. یبعد از چند بار صدا زدن ال دمیرفتم آب و با دست تو صورتش پاش وایگرفتم.به سمت ه

 شد. یجار چشماش کنار از اشک و  معصوم و خمارش رو به سقف دوخت یچشما

 ؟یخانم یو گفتم: خوب دمیآروم رو سرش کش دستمو

 به سمتم چرخوند. نگاهشو

 شده رهام؟ یحسام چ-

 .یریگیم یروهم گذاشتم چرا دلمو با گفتن کلمه)رهام( به باز چشمامو

 بودن. یده خواب خرسکردم و گفتم: شاز یاون الدنگ افتادم.اخم ادی بازم

 دخترم؟ یخانم:خوب صفورا

 :ممنون عمه جون. وایه

 بود. دهیحال ورنگ پر یب یلیحالشو نداشتم خ نیا دنیصبرم سر اومدطاقت د گهید

 .دیکنیخواهر و برادر آدمو جون به لب م نیپاشو بش-

 !پاشو

 دشیکرده بودوجلو کش ریبسته اش گ یمواها یو نشست شالش عقب رفته بود و رو پاشد



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
642 

 

 گفتم: غذا حاضره ؟ کردیبه صفورا خانم که کنارم بود و به ما نگاه م رو

 .دمیچ زویم نیایآره پسرم ب-

 ممنون.-

 پاشو. یگفتم چرا نشست وایروه

 برو بخور. رمیس خورمینم-

 .دیکش  یقیرو تو سرم خورد کنم.نفس عم یعسل خواستمیحرفش چنان از کوره در رفتم که م از

 .یرو به جونم بنداز یخرس جان نیا یخوایمگه دست خودته.م یخوریکرد نم جایب یلیشما خ-

 شد. ریتعجب نگاهم کرد و بعد سر به ز با

 . ایزود ب-.امیتو برو منم م-

... 

بهش کردم و بعدم بشقابشو برداشتم و واسش برنج  ینگاه یچشم ریز نشست  اومد و وایپرکردم که ه بشقابمو 

 خودم حس کردم. ی.نگاه متعجبش رو روزیحاال اگه جراعت داره بگه نر ختمیر

 .دییجلو دستش گذاشتم گفتم: بفرما بشقابو

 تعجب گفت با

 چکار کنم؟ نویا-

 کن.خب معلومه بخورش. یباهاش خاله باز یچیه -

 همه رو چپ چپ نگاهش کردم که شروع کرد به خورد. نیا-

 عوض شه. وایه هی.و باعث شد روحوایه لیاوردن وسا یبهونه  از شام آراد و بچه ها اومدن به بعد
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حالش  شهیهم کاش  نداشتم شویتحمل ناراحت گرفتمیو حرکتاش بود. با خنده هاش جون م وایهواسم به ه تمام

 .دیخندیخوب بود و م

 شاد باشه. ینطوریهم شهیمحالم هم یایرو کاش

 یفتن. به قول شاعر گخوامینم ایاز دن گهیرو د یچیه من

 ها را، بعضى

 میشود آرزو کرد. فقط

 داشـتـنـشـان،

 ترین اتفاقِ ممکن است...! محال

 

 نظام(_یقاض_ی)عل

 

 

 

 

*** 

 

 -الهام 

 .زبودیم یرنگ رو ینارنج یبه پرونده ها نگاهم



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
644 

 

لو پرونده هارو ج یلیم یبا ب تونستمیکاراشو نم نیا لیداشت از نوشروع شده بود واقعاً دل لیدن یبرا یانگار همه چ 

طرف قرار داد بود با نگاه کردن به پرونده ها و چک  یشرکت ها یماه برا نیا یدرخواست ها یجمع بند دمیکش

پرونده بازمانده را نگاه کردم وکنارگذاشتم  نی. آخرکردمیکردن درخواست قراردادها پرونده ها را چک و امضاء م

 بود. رمعقولیغ یلیخ ینوپا ساز نیواسم  ا

 اتاق زده شد. رد

 د؛ییبفرما-

 داد. لیپرونده،ها را تحو یداخل اومد و بعد از لبخند یباقر خانم

 شما. لیتحو دیجد یپرونده ها نمیالهام خانوم ا دییبفرما -

 ممنون.-

نده پرو نیتوجه امو جلب کرد ، گفتم : ا یپوشه نارنج کیرنگ  یآب یپوشه ها نیهارو را از دستش گرفتم ب پرونده

 قرار داده است؟ یرنگ برا ینارنج

  زمیبه من کرد و گفت: آره عز ینگاه ییبا خوشرو 

نگاه کردم انگار سرد شده بود دستم  زیم یرو یاز اتاق رفت به چا یباقر نکهیقرارداد بود بعد از ا نیقرار داد آخر نیا

 تیصکنم.دوشخ یهستم  فکر م لیدر کنار دن یوقت واقعا نکهیرو برداشتم به فکر فرو رفتم به ا ییرا دراز کردم و چا

ا روزا واقع نیا لی.دن یکار و شغل داروساز ییایهم دن یکیکنند  یم یکه کنار من و تو خونه زندگ یکی  یعنیداره 

 درهمم شدم. یفکرا الیخیکجاست اوفففف ب ستیبود االنم معلوم ن بیعج

شهر رو برداشتم و  یداخل یرنگ که مختص به خود شرکت بود و داروخانه ها یرو خوردم  و پرونده آب ییذره ازچا هی

 رو گرفتم و امد پرونده هارو برد. یبعد ازمطالعه امضا زدم و در آخر هم شماره خانم باقر

 ینشستم رو نیبه خاطر هم  دادمیم لیهم تحو نویا دیشدم با زیم یرو  یپاشم که متوجه تک پرونده نارنج خاستم

 برداشتم و پرونده رو باز کردم مشغول مطالعه بودم که   یخودکار را از جا خودکارو  زیم
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بود  یاسم محمدرضا رستم دمید یهم فشردم و دوباره باز کردم درست م یاسم مالک چشمم روچند بار رو دنید با

ن بود حرکت دادصفحه که اسم شرکت  نییتشابه اسم  باشه  چشممو با استرس به پا دیشا نکهیبا ا ختیقلبم ر

 بود. ادشرکت داروسازان تهران نفسم به شمارش افتاده خودش بود پدربزرگم آر

که  ییگذاشتم تا جا زیم یلب اسمش رو زمزمه کردم آراد...آراد.اونقدر اون لحظه بهم شوک وارد شد که سرم رو ریز 

سم بود نف نیاتاق برام سنگ یخاکستر هوا ریز شیتونستم صدام رو خفه کردم هنوزم عشق آراد  تو دلم بودمثل آت

 .شدیم دهیداشت به شمارش کش

 رونیبرداشتم و از اتاق رفتم ب یچوب لباس یرو از رو فمیو ک پاشدم

 

 گشتمیبا اون حال بدم م ابونیچقدر گذشته بودو تو خ دونمیشدم  نم نیواز بابک )راننده(گرفتم و  سوار ماش چییسو

 یچه کار م نجایبه اطرافم کردم؛ ها من ا یبرام آشنا بود ترمز کردم و نگاه یلیکه خ ییجا کیکه  نیا  دنیاما با د

 رستوران پدرآراد بود. نجاکهیجا، ا نیکنم ا

 میرستوران داش نیبودچقدر خاطر از ا یکه از سر دل تنگ یا هیکردم گر یم هیزده بودم به در  رستوران و گر زل

 باهم.

 .یتنها بزار یلعنت یایدن نیو من تو ت یبر یزدم آراد نامرد چطور تونست داد

 تونمیجا من نم نیا یچرا منو کشوند ای. خدادناشیتنگ بود واسه نگاه کردناش واسه حرف زدناش واسه خند دلم

 .ارمیدووم ب

شاگرد  یصندل یرورا از  فیدست بردم ک ختنینداشتم واسه ر یاشک گهیآن دلم خواست برم داخل انگار د کی

 بایقرت میکه فر نکمیدست بردم و ع دمیپف کردن کش یبه چشم ها یبه خودم کردم و دست ینگاه نهیبرداشتند از آ

آراد داشت هوامو  یهوا شدیبدتر م ضمبغ رفتمی.جلوتر م نییداشت و برداشت رو چشم گذاشتم رفتم پا  یبزرگ

 در رستوران و باز کردم. گرفتیم

 .دیشدو رو گلوم خراش غیشدن بار بغضم همانا خواستم قورت بدم بدتر شد.ت شتریکردن همانا و ب باز

آراد همه جا پر کرده بود  یداده بودند اما هنوز هم هوا رییشو تغ ونیرستوران کردم همه دکوراس نیزایبه د ینگاه

 رفتم  سمت پله ها که  یا شهیخواستم برم طبقه باال بود همون اتاق ش
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 ن؟یریسالم خانم کجا م-

 !یا شهیهمون اتاق ش یندارد حت یآراد معن یواسم ب ایدن یجا چیه گفتمیم یبگم چ یزیچ نتونستم

 خانم با شمام؟-

 .خواستم دستمو بشورم.نجاستیا سیگفتم سرو دیببخش -

 راهرو. یسمت راست که انتها -

 گفت و بعد رفت. نویا

 انداختم و را هم کج کردم و از اون قسمت فاصله گرفتم. نییپا سرمو

 شد. یمتوجه اشکام نم یکس چیبود که ه یدنج یکه تونستم پناه ببرم گوشه  ییجا تنها

 باالتر از مرگ. یشکنجه بود، شکنجه ا کیسرنوشت من  

 رو سفارش دادم. یآراد کباب سلطان یمورد عالقه  یاومد و سفارشم رو گرفت غذا گارسون

 گذاشت و رفت. زیم یغذارو رو گارسون

 به خوردن نداشتم. یلیم چیکردم گرسنه ام بود اما ه یبه غذانگاه 

 خاطرم با آراد افتادم. ادی 

 داد؛ امیکه آرادپ رفتمیور م میبود و با گوش نییپا  سرم

 .امیم ریغذاتو بخور من د-

 کردم. پیحرص تا با

 کنمینم یکار چیه یایتا تو ن-

 نکن غذاتو بخور . یکار چیباشه ه-

 .رهینم نییاز گلوم پا تونمیآررررراد من نم-
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 رسم. ینم گهیساعت د کیزود بخور من تا -

ح گذاشتم از صب زیم یسرم رو رو یدست بردار نبود از گشنگ خوردمیجوابشو ندادم اونقدر لجباز بود که تا نم گهید

 یزیکالس داشت و بعد گفت کار داره و زود رفت با برخورد چ کینزده بودم آراد امروز  یچیکالس داشتم و لب به ه

 با منو خوابوند یروان یرو به رو نگاه کردم آراد بود  پسره  یبرداشتم با تعجب به چهره  زیم یبه سرم.  سرم رو از رو

 بگم؛ یزیچ نکهیتو سرم قبله ا

پاتون  یجلو دیتو ثبت شده اول با است که به نام وونهیعاشق د هیمخصوص امروز قلب به  یسالم عشقم غذا-

 کنه. یجونشو قربون

 ؟ یاون وقت چرا قربون وونهید -

 جونشون نذرچشا خوشگل عشقش کنه. دیآخه گفته با-

 اااا....آراد.-

 .دونمیم  یگشنه ا یلیخ یآراد به فدات خانوم -

 .یکردینم ریاگه مهم بود د -

 مثال ناراحتم . نییسرموانداختم پا-

 .ربودمیبا من به خدا گ گهیاااا...نکن د-

 بدن . میزن یم یکن عوضش با همه کباب سلطان یآشت-

 گذاشت( زی)گارسون غذارو م

 اوممممم شرط داره!-

 نگاهم کرد. زیر

 ؟یچه شرط-

 .میبخور  یسنت یبستن میبعدشم بر-
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 .یخوریزمستون سرما م نیتوا رینخ-

 .خورمیپس منم نم-

 .زتریبچه از خودش عز تیباشه نخور ترب-

 شدینرفته بود که به سرفه افتاد داشت خفه م نییلقمه از گلوش پا نیشروع کردم به خوردن هنوز اول بعد

 نفس کیبعد از خوردن  دینفس سر کش هیدستش دادم  با ختمیدست بردم و از تنگ آب واسش ر یدست پاچگ با

 و من خفه نشم. یتو گرسنه باش یدار الیخ رهینم نییپاگفت: د بخور المصب از گلوم  تیراحت و بعد با عصبان

 با اخمش سرشو به چپ وراست تکون داد. وبعد

دهنش که هر دو همزمان  کیبرداشتم و بردم نزد کهیت هیدهنم آورد منم  کیاز کباب رو برداشت و نزد کهیت هیبعد   

 .میگرفت گهیها گوشت رو با دهن از همد کهیت

 خانم حالتون خوبه ؟-

 بود. سیخ سیخ دمیبهش کردم و دستم رو چشام کش یحرف زدن گارسون به خودم اومدم و نگاه با

 شرکت جا گذاشتمش. یافتاد که تو ادمیکنم  داشیگشتم که پ میگوش دنبال

 ساعت چنده؟ دیبه گارسون گفتم ببخش رو

 20:50دستش چشم دوختو گفت یلبخند نگاهشو ازم گرفت و به ساعت مچ با

 متعجب شده بود. یلیاز رفتارم خ چارهیشده بود.انعام گارسونو دادم و پاشدم ب رید یلیخ یوا

 رونینکرده بوداون قسمت بودبعد از حساب کردن از رستوران ب یچندان رییکه تغ ییسمت صندوق رفتم تنها جا به

 اومدم وبه سمت خونه حرکت کردم.

که متوجه تکون خوردن پرده  کردمیم یط یبه سمت در ورود اطویبردم داخل.داشتم عرض ح نیزدم وماش موتویر

  لینغضبناک د افهیمحکم باز شدو ق یلیدر برسه در خ رهیدستم به دستگ نکهیرنگ پنجره شدم. قبل از ا دیسف ی

 بزنم. یحرف نکهیجلو روم ظاهر شد.قبل از ا
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 !؟یتا حاال کجابود-

 نگاه کردمو؛ هیط در جوابش فق دویمنتظرانش سوت کش ریاز داد غ گوشم

 شده؟ یزیس..سالم...چ-

 ؟یاطالع رفت یچرا ب یجا گذاشت تویوقت شب؟چرا گوش نیتا ا یبدونم کجا بود خوامینشده فقط م یچیه-

 .دادیو دستاشو رو هوا تکون م کردیم دادیبلند  دادو ب یلیخ یبود که با صدا یاونقدر عصب لیدن

 ؟ینه؟؟چرا ساکت ای ینیبیمنو  م یبا توام ال-

 بردم و گفتم :حق با تواه. نییپا شتریب سرمو

 چقدر نگرانت شدم. یدونیمنو م نی.سرتو باال کن ببینگوووو...نگو حق با منه به من حق نده لعنت-

 بشکنه. یبد یبا صدا نهیکوبوند و باعث شد آ یکنار جاکفش نهیمچ شدشوبه آ دست

 .یستیبه فکر خودتم ن یتو حت یوقت منو درک نکرد چیتو ه یال-

 .گفتیپدربزرگم م شهیهم نوی.ااشیآخر دن ینیمرد هیبا بغض گفت بغض  نویا

 بفهم. رن،یتورو ازم بگ خوانیمثل خودم.م ییآشغاال هیبفهم من دشمن دارم  یال-

 .دیچشمم لغز داشکیصداش لرز تا

 نیچرا ا شهیآراد نم یچکیچرا ه ریآراد و بگ یجا تونهیچرا شوهرم نم نیمنو دوست داره خداااابب یدن نیبب ایخدا

 .یدیخاکستر مونده  خاکسترشم به باد نم هیکه ازش فقط  یشیآت

 شیبه نما اشویبود و داشت نگران شرومیپ لیام دن گهیشدم از طرف د مونیکه کردم پش ییآن  از دعا کی

 ینتونستم  نظارگر حرص خوردنا گهی.دزاشتیم شیتلخ رو به نما یتراژد هیوقت بود  یلیمن خ هی...زندگزاشتیم

 باشم.به سمتش رفتم پسم زد. لیدن

 اشکام دوبار به طرفش رفتم و با دست صورتشو قاب کردم . با

 آروم باش. شهیتکرار نم گهی.بخدا دزمیعز خوامیمعذرت م دیببخش یدن-
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 نگاه کردم ناباورانه نم اشک به چشماش اومد. بهش

که  مدیکشیم یلیدن یکارو نکن دست هامو تند و تند رو گونه  نینه  با من ا هیگر یدن دمیرو گونه اش کش دستمو

 .زدیفقط به من زل زده بود و اشک تو چشماش حلقه م

 .رمینم ییبدون راننده جا گهیباشه د-

تشم دس هیدستشو دور کمر حلقه زد و  کیتو بغلش و  دیلحظه کش کیکه منو در  دیتو چشمام د یچ لیدن دونمینم

 دور شونه هام.

 .دیمردونش به اسارت کش یدستها ونیمنو م و

 .کنهیم هیداره گر دمیفهم شدیم نییاش که تند و تند باال و پا نهینامنظم س تمیبار

 .دیبوس مویشونیلحظه گذشت که منو از آغوشش جدا کردو پ چند

 شدم. یکه عصب دیببخش-

 بهش دوختم. نمویغمگ نگاه

 من ناراحت نشدم. -

 راهمو کج کنم و برم که متوجه دست خراش خورده اش شدم و دستشو  تو دستم گرفتم؛ خواستم

 .امیاالن م نیبرو بش یچکار کرد نیبب- 

 .یریجا نم چیه ی...درضمن تا شما نبخشهیخراش سطح هی ستین یزیبابا چ یا-

 بهش کردم که... ینگاه

 .ایناز ن گهیببخش د-

ده ش ونهیانگار د ایبود. شیچند لحظه پ لیواقعا دن نیشدنگاهم بهش بودا رهیجمع شده بهم خ یلبخند و چشما با

بودم که  لینامعقول دن یبار مهربون تو فکر رفتارا هی  یبار عصب هی.نیلحظه غمگ هی خندهیلحظه م هی هیشکل نیچرا ا

 گفت.
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 همه نگاه کردن نداره. نیا گهیبار به اسم شما شدم د کی نجانبیا-

 که از خودش در اورد خندم گرفت ییلحن و ادا با

 ؟ یخم کردو گفت: آشت سرشو

 .ستمیمن قهر ن وونهیخنده گفتم: خودتو لوس نکن د با

که اومد و دستشو دور گردنم حلقه  ارمیرو ب هیاول یاز تو دستش دراوردم ازش دور شدم برم جعبه کمک ها بازومو

 کرد.

 .ارهیب نایم گمیعشقم م ایب-

خورده هارو  نهیاومد واز آشپزخونه جعبه رو اورد وبعد رفت آ رونیب عیپله ها سر ریصدا زد که از اتاق ز نارویم وبعد

 بود بانداز کردم. دهیند میادیز یکه صدمه  لویجمع کرد. منم دست دن

 .میرو نداشت ینگاه کنم ما که کس لیباعث شد به دن فونیزنگ آ یصدا که

 .میباسامونو عوض کنم مهمون دارل میبا لبخند گفت:بر لیدن

 مهمون؟؟؟-

 :آقا باز کنم.نایم

 .گردمینره تامن برم ادتی ییرایپذ نایآره  باز کن م-

 شدم شیدست منو گرفت و کشون سمت اتاق که منو مجبور به همراه وبعد

برگشته انگار به گوشش  ئسیادته؟حاالرینبودمعاونش اومد کار هاشو انجام بده. ئسشیآره همون شرکته که ر-

 میشرکت اما هردومون وقت نداشت ادیبودم و بهم زنگ زد خواست ب ریگیچقدر واسه بستن قرار داد باهاش پ دهیرس

 .دادمیبستم.وجنس هاشونو سفارش م یم هاروتا پس فردا همه قرار داد  دیکه کار منم لنگ بود با ییواز اونجا

 دعوتشون کردم. پس

 .دادیم حینقص توض یکامل و ب شهیهم ادیناقص بدم م حیاز توض دونستیچون مبه روش زدم  یلبخند
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 ؟یخندیچرا م-

 !؟یموفق باش یچیه-

 خد...ا دیممنون گلم با ام-

 برق گرفته ها سرشو برداشت و به من نگاه کرد. نهیع

 .برهیبه خدا روم دیبار اسم ام نیچندم یبرا دمیفهم نهیبب که

 گفتم:چرا ماتت برده؟ دمیخند

 به بازوش زدم. یبستم و دست رهنشویدکمه پ هیرفتم جلو و بق 

 منتظرن. نییخان برو پا پیخوش ت -

 ؟یایمگه تو نم-

 .رمیبرم دوش بگ دیاومدم.فعال که با دیشا دونمینم-

 نشوند. میشونیبه پ یجلو و بوسه ا اومد

 باشه گلم.-

 رفت. رونیاز اتاق ب و

 -یراو

 ایلب گفت:خدا ریرفت و قبل از ورودش ز ییرایبه سمت پذ بستیم رهنشویپ نیآست یطورکه دکمه ها همون لیدن

 تو. دیبه ام

ه ک نیآورد قبل از ا مانیبهش ا یپرنگ شده بود که از وقت یبه حد شیعوض شده بود .رنگ خدا تو زندگ لیدن چقدر

 . کردیو بعد کارشو شروع م کردیم هیخدا تک دیروشروع کنه از ته دل اول به ام یکار خواستیم

 .نشستن دست داد وبعد سالم دعوتشون کرد به دیبه سمت مهمونا رفت با ام ییکه واردشد با خوشرو نیهم
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 نیبه هم دیسوال به زهنش رس کیتشکر کرد نگاهش به پرونده ها بود که  شخدمتیرا برداشتم و از پ یچا وایه

جالبه چون شرکت از ما بهتر و بزرگتر  یلیواسم خ دیرا انتخاب کردشما چطور شرکت ما  یحامد یخاطر گفت: آقا

 هستش. ادیز یلیهم خ

 داد. هیگذاشت و تک ینعلبک یو رو یاستکان چا لیدن 

که کارش درست انجام  نیهم ییشرکت دارو هیواسه خوب بودند  هیخانوم شما مالکتون چ دیینفرما ینفس شکست

 .هیبده کاف

کردو  یم قیتحق شهیداشت چون اون قبل ازبستن قرارداد هم یگفت تعجب کرد واسش جا لیکه دن یاز حرف  وایه

 .ذاشتیم شیبپاپ نانیبعد از اطم

 شناخت. یروهم خوب م لیدن  

 یطرف مقابل چ دونستیهمه قرارداد خوب م نیاز چه قراره اون بعد از ا هیقض دیفهم  و واکردیبه ه یبا نگاه یدن 

 گذرهیتوفکرش م

 د،یپرس یسوال را نم نیا لیدل یدونم که شما ب یم یم موسو: خانگفت

 وقت متحمل چیخواستم کار پدرم را انجام بدم ه یمن اگر م ادینم شیپ یمشکل چیکه ه دمیخاطر م نانیاطم بهتون 

 شدمینم یسخت نیچن

   نداشتم. یمنظور یحامد یخوام آقا یپوزش م -

 روبا شرکت شما بستم. یبود که قرارداد اصل نیمن به خاطر هم دیکرد یخوب-

و انبار کردن  یبه عنوان بدل فروش شناختنشیکه همه م یحرفا را از ذهن تنها پسر حامد نیواسش جالب بود ا وایه

 شدنشون ابیداروها تا گران شدن وکم

 اعتماد کردن به شما سخت واسمون. گنیم نیکه ا نیناراحت نش-

 هستن . رییآدما قابل تغ یکرده بعد از چند لحظه کوتاه گفت:خانم موسو یهبه استکان دستش نگا لیدن 

 .نجامیحرفاست که االن ا نیدارم و بخاطر هم مانیشما ا یحرفها منم به-
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 گذاشت ادامه داد. زیم یاستکان رو وایه

 ! یدشمن تراش یعنیکار  نیو ا نیکار واسه همه فروشنده ها انگشت نما شد نیشما با ا یحامد یاما آقا-

 زد و  یپوزخند وایه یبه حرف ها لیدن

 .ستمیمن تنها ن ستین یالیخ :گفت

 از پدرش ؛ لیمنظور دن نکهیفکر ا وایه

 .میببر شیاز پ تونهیرو نم یکار چیقانون داره و پدر شما ه نجای:اما ا گفت

 اما منظور من پدرم نبود.-

 پس..س..-

دا خ یجوابگو دیکنم با یزدو گفت: پشتم به خدا گرمه اگه کار یلبخند وایبر طرف کرد شک و شبه ه یبرا لیدن

 باشم.

 یبه رو یدور نبود لبخند لیتعجب از چشم دن نیدادبا تعجب به هم نگاه کردن کا ا لیکه دن یاز جواب دیو ام وایه

 هردوشون زدو 

 م؟ی: حاال امضا کنگفت

 .دییبفرما-

 نایداد که م یهر دو طرف م یبرا یحاتیتوض یهم گه گاه دیقرارداد ام یدو شروع کردن به خوندن بند ها هر 

 برم ؟ تونمینداره م یرفت و خم شد و گفت:آقا مادرم حال خوب لیوارد و به سمت در دن ییرایهراسون پذ

 نداره و گفت :برو بابک هم هست با بابک برو. یکرد که معلوم بودحال خوب نایبه م یبا نگران ینگاه لیدن

 نون آقا با اجازه.مم-

 روبرو شد. یکه داشت متوجه اطرافش نبود با خارج شدن با ال یخارج شد با نگران ییرایاز پذ نایم
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را نسبتا کنترل شده گفت: چ یبه سمتش برگشت وبا صدا ایم نیف نیف یبا صدا شدیم ییرایکه داشت وارد پذ یال

 ؟یکن یم هیگر یدار

 برم . دیبا ستیخانم مادرم حالش خوب ن -

 گفت: بروآماده شو معطل نکن یبدون معطل یال نایحال بد م دنیباد

 رفت کرد . یکه به سمت اتاقش م هیهراس و گر ینایبه م یبابک و گرفت خاموش بود نگاه شماره 

رها کنه   ضشیکس و تنهارو با مادر مر یب ینایکه م دادیاجازه رو نم نیافتاد.قلبش ا شیمادر یخودش ودرد ب ادی

 یلا دنیهم با د لیدن ادیو اشاره فهموند که ب مایروبروش نشسته بود با ا قایکه دق لیاز همونجا به دن نیبخاطر هم

 رفت. یمعذرت خواست و به سمت ال قهیچند دق یدادن برایکه داشتن به حرفاش گوش م دیوام وایزد از ه یلبخند

 .گهیداخل د ایب یجانم خانوم -

 روتنها بزارم حالش بده. نایم ادیا دلم نمام امیدارم م -

 .رهیبا بابک م ستیتنها ن نایم-

 . ستین شیبابک االن خاموشه ساعت کار -

 خوام باهاش برم دست تنهاست. یمن م یدن-

 وقت شب ؟ نیا طیشرا نیاالن تو ا یاما ال -

 .خدا امون  بزارمش به تونمیجزما ندارند من نم یو مادرش کس نایکنم م یخواهش م یدن-

 ازطرفم معذرت بخواه. نمشونیب یطرح م یمعرف  من تو مراسم یندار یاجیکه به من احت تو 

 اومد خبرم کن. شیپ یاگر مشکل یباشه برو ول -

 .ادیرفت که بگه باهاش م نایزد بعدبه سمت اتاق م یلبخند لیرو به دن یال
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زد وسرشو به چپ و راست تکون  یلبخند شیو دلنازک شیمهربون به کردینگاه م یکه به رفتن ال ینطوریهم لیدن

خوب باشم و بعد روشوبرگردوند به سمت مهمونا  تونمیتو نم یوقت انداره  چیمن ه قتهیحق هی نیگفت ا رلبیداد و ز

 .زدیبرگشت.همونطور که داشت لبخند م

 .تونندیبیبعدا م نکهیمعذرت بخوام و ا ومدنشیاومد که بگه از شما بخاطر ن رفتیم دحتمایخانمم بودبا دیببخش

 . میرفع زحمت کن میخوایم گهیمام د نیرسوندی:سالم موایه

 ؟یزود نیکجا به ا-

 .میندار یما که کار دیکه شما هم به کارتون برس میرفع زحمت کن عتریما بهتر هر چه سر یحامد ی: آقادیام

 داد هام بسته شد. قرار

 شتن پرونده پاشدن وحرف بعداز بردا نیبه دنبال ا و

 رفتنیمانع نشد و رو به هردشون که به سمت در م هیقطع مشونیتصم دیکه د لیدن

 .میباز هم با هم مشارکت داشته باش دوارمیام نی:خوش امدگفت

صورت  یبود که تو قراردادتخلف نیاز ا وایبره)منظور ه شیطبق قرار داد پ یهمه چ دوارمیام نی:بله همچنوایه

 (و بعداز خدافظ از خونه خارج شدن.رهینگ

شه.بعدازهمزمان با سوار شدنشون  اطیکه بخواد وارد ح یطور قایرو زده بود که دق نیپل در ماش یو رو نیماش دیام

 روشن منتظر باز شدن کامل در بود. یپشت در با چراغ ها نیماش هیباز شد و  موتیدر با ر

چهرشونو از نظر گذروندسعادتو  یلحظه ا ی]برا دیدیهردوشونو خوب م فهایبلند بود ق یسوار شاست نکهیبخاطر ا یال

 شرکت بود.[ سیی( روایکه کنارشه.اون دختر جوون)ه یبود پس حتما کس دهی(که قبال ددی)ام

هم که  لیراننده شده بود.دن افهیق دید مانع ها چراغ نور  بودن بخاطر ارتفاع کمشون دیام یاونا که سوار آذرا اما

 شد. نیسوار ماش عیسر نیب نیفقط کتش رو برداشته بود درا

 نشه. ریکه د میبر عیسر-

 .دنیممنون آقاشما چرازحمت کش-
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 زد و بعدچشم به جلو دوخت. یلبخند لیهم رو به دن یال

از  بوق هیا شد و ب ابونیو وارد خ چوندیبردو همزمان فرمونو پ رونیاز پنجره ب یعذرخواه نشانه به  دستشو دیام که

 اونجا دور شد.

 ه؟یک لیزن دن نمیکنجکاو بودم بب یلیخ دیام گمیم-

 .یکرد فشویتو تعر یازوقت مخصوصا

 .نیکرباس هیتو سروته  نیع یکی.اونم ستین یخاص زیچ-

 .زنمیدارم حرف م یمن جد دیکرد و گفت:ام یاخم دیرو ب ام وایه

 گل تر. یکیاز  یکیواگرنه ما زنا که  نیکرباس هیکه سروته  نیضمن اون شما مردا در

 

 .نیخل تر یکیاز  یکیشما همه  یگی.باشه قبول تو راست میکنیکردو گفت :خب چرا ترش م یخنده ا دیام

 مردک. یگفت یزیچ دمیو گفت:نشن دیکش دویام یچنگ زد و موها وایه

 .یآ یول کن آ رغضبتیجون اون شوهر م یآ یواآیول کن جون خود ه یآ یآ-

 .یخوب اومد رغضبویگفت:م دویبا خنده دستشو کش وایه

 ن؟یزنونست.آخه مو گرفتنو شما از کجا کشف کرد یدعوا یو گفت: لعنت به هرچ دیبه مواش کش یدست دیام

 .دیدخندیام یبه حرص خوردنا زیر زینگفت و ر یچیه وایه

 داره. یگذشته زن با فهم شعور یاز شوخ وای:اما هدیام

 مبرغیخدا و پ یپسر حامد نکهی. واقعا فکر ازدیحرف نم ینطوریاالن ا لیفهم و شعور نبود که دن خب معلومه اگه با-

 سرش بشه هم محال بود.

 من خدا پشتمه. گهیم برگشته
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 ست؟ینقشه ن نایبه نظرت ا-

 .کردیاز صفر شروع نم یحامد الینه داداش من اگه نقشه بود دان-

 .شهیرو به اونرو م نیکه طرف از ا موننی.اونقدر پاشون مادیم رشونیگ ییخدا شانس بده مردم چه زنا-

 .استیاجنب نیزنش ازا دیروبه اونروش کرده؟شا نی:از کجا معلوم زنش از اوایه

 زن فوق العاده راحت باشه. هی کردمیآقا بود.برخالفه تصورم که فکر م نیزن ا نکهیبود.با ا یرانیمن زنش ا زینه عز-

 بود. نیمتشخص و مت یلیزن خ هی

 در افکارش غرق شد. وایزد ه دیکه ام ییحرف ها از

 لیزن دن یاوصاف چطور نیزن باا نیداشت ا لیدن یطیداره.اونم با شرا یزن نطوریا لیجالب بود که دن یلیخ واسش

 شده بود.

رو  یکه خدا کس  لی(بلکه به خود دنی)اللیشد نه به زن دن شیحسود ییجورا هیحسرت خورد و  وایلحظه ه اون

آدم سعادت  یتوزندگ یطور فرد نیرو کرده بود.وجود ا رویز لویدن یفرستاده بود.که با وجودش زندگ لیدن یبرا

ض خدا عو یبه سمت وسو اتویو دن نیبهش د هیبه با بودنش آرومت کنه و اونقدر خوب باشه که با تک ی.کسخوادیم

 کنه.

 رفتم خونه! ریاالنه که آقا بزرگ زنگ بزن د نییدختر پاشو برو پا ییکجا وای.. هوایه-

 .میرو تز کار کن دیبا دیشرکت با امیکردم و گفتم فردا نم دیام به  نگاه هی  برداشتم فمویاومدم ک رونیاز فکر ب 

ر داد و شروع کردبه ق نییرو پا شهیشدم و در رو بستنم ش ادهیپ نیبزنه از ماش یو حرف رهیخواست جبهه بگ دیام تا 

دست تکون دادم و در و بستم همه چراغ ها  یدرو ببندم رو با لبخند گشاد نکهیدر آخر رفتم داخل و قبل از اقر 

آن به اطراف نگاه  کیکرد  یم ییخودنما اطیح یکیتار  بود که تو منینش چراغ ، روشن چراغ  خاموش بود و تنها

درو با استرس باز کردم و رفتم  یسمت در ورود دمیوبعد پا به فرار گذاشتم و دو  دمیترس اطیح یکیکردم و از تار

که توجهمو  یزیکس نبود تنها چ چیه منیداخل همه جا غرق سکوت بود همه چراغ ها خاموش بودند جز قسمت نش

 شهیهم نارویداد اما ا یعمل مغزو نشان م هیروشن بود و داشت  یکم یلیبود که با ولوم خ ونیزیتلوجلب کرد 

 را خاموش کنم که؛ یو یکجاست؟ رفتم جلو تخودش  ینیبیم  رهام
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بود  دهیدراز کش نیزم یرو دمر  رو کنار زده بود چند تا کتاب هم دورو ورش بود یعسل زیبه رهام افتاد که م نگاهم

اش بود لباسش باال  گهیدست د یانگشتا یسرش گذاشته بود هنوز خودکار ال ریبالشت و ز یاز دستاشو رو یکی

مبل گذاشتم  یرو رو فمیبخواب ک دمیدوروز ند آوردیبه خودش فشار م یلیش دوندون شده بود.خرفته بود .و پوست

رو  اوردم پتو نییپا  رنگشو دیآروم دست بردم و تک پوش سف یلیسبک بود خ یلیو از اتاق پتو رو اوردم خوابش خ

 رو خاموش کردم و یو ی.تدمیشونه هاش کش یتارو

 به صورت غرق خوابش کردم. ینگاه

 رهام کنمیچرا احساس م دونمی.نمومدیسرم م یبال هیافتادم.اگه رهام نبود  روزید ادیبردم و موهاشو کنار زدم  دست

 کار رو کرد.  نیچراواسه من ا گمیوقتا هم باخودم م یگاه  کشهیعذاب م یلیداره بخاطر من خ

و ر  میزندگ روزیجلوه کنه.کاش صحنه د  یشت عاشقانه و واقعدا یسع یلیخ رهینم ادمیوقت  چیمحضرش ه حرکات

 داشتم. م،یکه واقعا از ته دل همو دوست داشت یمن با کس

 ؛ شدمینشده همونطور که پام داریبهتر بود زودتر پاشم برم تا ب الیخیب

 خواب گرفته اش نگاهم کرد.  یبکشند که سرش برداشت با چشمها رونیانگشتاش ب یخودکار از ال خواستم

 ؟یاومد یک ییتو وایه -

 استراحت کن. دمیو گفتم: آره االن رس دمیپتو رو باالتر کش 

 نه کاردارم.-

 .کنمیم دارتیب گهیساعت د هیخورده استراحت کن  هیکار رهام  یکار ب-

هره با لبخند به چ دیواببگه و سرشو رو بالشت گذاشت و خ یزینتونست چ گهید یحرفم از شدت خستگ نیاز ا بعد

 دشویلب اسم جد ریبرم ز شدمیهمون طور که پام شدیآرومش با سکوت خونه حل م ینفسا یشدم صدا رهیاش خ

 زمزمه کردم 

 اَخمو. مِهربوون

 .یش هوشیبخواب تانزدم ب ریبگ
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رهام  یبار تو خونه  نیاول  یلباس هام رفتم آشپزخونه برا ضیگذاشتم و بعد از تعو یعسل یکتاب ها رو رو آروم

کردن شروع کردم به درست کردن  دایدرست کردن گشتم بعدپ یبرا یزیچ دنبال  کنم یآشپز  خواستمیم

 .یکه خودم دوست داشتم بدون شکستن ماکاران ی.همون مدلیماکارون

 که بشقاب بردارم. نکیبرم سمت س دمیچرخ

 .دمیبلند کش نیه هیترس  از

 .کردیو داشت نگاهم م لخچایداده بود به  هیتک رهام

 ؟یدیچته بابا انگار جن د-

 .یشد داریب یتو ک-

 خوابم نبرد. ینیاصال خواب نبود -

 چرا؟-

 .پرهیم ییهوی گهیخوابه د الیخیب یچی... هیچون همش -

 . میکه غذا بخور نیخب پس بش-

 کن. ریخودت بخ ایبه باال کرد.گفت: خدا ینگاه

 عاقبتمو گفتم. یچیهاه-

 آها. -

 به خوردم. میگذاشتم و با هم شروع کرد زیآماده سرم غذارو

برگشته بود و  یبه رهام نگفتم که انگار از قحط یزیگشنم بود چ یلیچون خودم خ میخوردیبا اشتها م هردوتا

 .خوردمیخودمم بدتر از اون م

 .دهیکردم رهام دست از خورد کش احساس

 .کردیجب  بدون اخم نگاهم منگاه آروم ومتع هیباال گرفتم که داشت با سرمو
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برده و کمتر خجالتم بده سرمو به چپ و  رهینگاه خ نیکه تونستم انجام بدم بلکه دست از ا یپر بود تنها کار دهنم

 چته( که از خنده منفجر شد. ینیراست تکون دادم )

 غذا بخوره! ینطوریا دمیخدا دختر ند یچته تو دختر...آروم وا-

 کردو شروع کردم به سرفه. ریذره گوشت تو گلوم گ هیو حرف بزنم.  نییکه بره پا دمییجویغذارو م داشتم

 سرفه شتری.بشدیوارد حلقم م یشتریب یکه نفس بکشم باز غذا کردمیدهنمو باز م یهرچ شدمیخفه م داشتم

 .کردیم

 .هیجد هیقض دیکه د رهام

که  یهمون مدل  وانوینگاهش به من بودکه  ل رفت انقدر حول شده بودو نکیخداپاشد و به سمت س ای.وااای.هوایه-

 آب گرفته بود . ریبرداشته بود برعکس ز

 .شهیپر نم نیخدا چرا ا یا-

 برعکسش کرد. عیمتوجه کارش شد سر یاورد وقت رونشیب

 .رفتیخنده دار بود اما من داشت جونم از سرفه در م یلیخ شیپاچک دست

ت شه غذا رف یبرد باال که محتواش خال وانویگذاشت دهنم ته ل یآبو بدون هماهنگ وانیبودم سر پا که رهام ل پاشده

 آب بود . یدفع نوبت خفگ نیا نییبود پا

از شدت سرفه به جلو خم شده  گهیگذاشتم شروع کردم به سرفه کردن.د نمیدستمو روقفسه س دمویپس کش سرمو

 بودم؛

 هی  تو بغلش دیبکنه منو کش یکار دادمینم با سرفه ام امونش نمکرد اما م ستادنمیرهام بادست مجبور به صاف ا که

 اش چند ضربه به پشتم خوابوند. گهیدستشو دور شونه ام حلقه کرد با دست د

دستش رو به باال  دمیکش قیچندتا نفس عم کردویسرفه ام قطع شد .از شدت سرفه دل و رودم درد م نکهیاز ا بعد

دون ب یحال یلحظه ازب داونیکش قینفس عم هیاش چسبوندو  نهیس به  و روحرکت دادو پشت سرم متوقف کردسرم

 دادم. هیمردونش تک نهیسرمو به س یمقاومت چیه
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 یخوش ینفس ها داشتم. بو نیادامه داشت نه واسه خوب شدنه حالم چون نفسم جا اومده بود.با ا قمیعم یها نفس

 .دمیکشیبه مشامم م ومدرویآغوش رهام م یکه فقط از حوال

مدت جز رهام کمکم نکرده بود به  نیکس ا چیبود.ه نیبخاطر ا دیچرا ؟شا دونمینم بمونم اونجا  داشتم دوست

پاره  دیرهام روبازوم هام که منو ازخودش جداکرد و حالمو پرس یآرامش برسم.رشته افکارم با قرار گرفتن دست ها

 شد.

 رهام فقط تونستم سر تکون بدم. یشیم یچشما درجواب

 مردونه اش اشک هامو پاک کرد. یبا دستها دمبع

 گاهن رفتنش به بودو گنگ  از آشپزخونه اما من رونیمکث از کنارم گذشت و رفت ب کیو بعد  دیکش یقیعم نفس

 اشک تار شد. یا هیچشمام با ال کردمیم

 .کردمیمنظور احساس آرامش م یآغوش گرفتن ب هیچقدر تنها بودم اونقد تنها که با  من

 آروم کردن حالم داشتم. یبرا یبگم کاش من هم آغوش ایر یب

 اشک و رو گونه هام حس کردم. یحرف دلم لجم گرفت اونقدر هضمش به غرورم ضربه زد که داغ از

 کردن آشپزخونه رفتم زیتم بعد

 بودن ؛ یسراغ کتاب هام که رو عسل میرفت

 ؟یربط روان با جسم صحبت کن و درمورد یسن بر یفردا قبل همه رو دیکه تو با یدونیم وایه-

 مگه فردا چه خبره؟-

 میکه واسه ارائه طرحمون الزم دار یهمون ییواسه گرفتن مجوز نها میدار ناریسم-

 خب چرا من؟-

 .ییچرا من معلوم تو تنها روان پزشک ما رویچ یتعجب گفت چ با

 .نیبد حیو شما توض دمیخب من مطالب و به شما م-
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 نه من. نستیزم نیکه تخصص تو درا شهینم-

 وقت گفتنه؟ نیآخه رهام ا-

 !گفتم؟یم  بهت یچطور یخب امروز نبود-

 کتابا بودن ب دست گرفتمو نگاه کردم  یکه رو یا برگه چندتا  نگفتم و مغموم یزیچ گهید

 سن متنفر بود، چون ... یدادن رو حیقلنبه سلنبه بود و من از توض یلیخ حاتیتوض

 حرف رهام نگامو بهش دوختم؛ با

 .نمتیبب وایه-

 نگاهش کردم. دمویباال کش سرمو

 ؟یدار نارتیبا سم یمشکل -

 ندارم. یرابطه خوب ناریسم با من رهام راستش...  راستش  مشکل که نه-

 .ینشون بد دخودتویبا یدیزحمت کش یلیتو که خ ستین یمسئله ا نکهیخب ا-

 اما رهام...-

 روش مشغول کرد. شیپ یها کتاب با  خودشو بعد و کن خبرم و  بخون عیرس یلیاما نداره خ-

چند روز  ناریسم هیواسه  ؟منیو گفتم: چطور دمیحرف از زبون رهام نگاهمو باال کش نیا دنیچرا امابا شن دونمینم

 اما حاال فرداصبح... کردمیقبلش کار م

 شدم رهام اومد کنارم نشست. رهیانداختم و به برگه ها خ نییپا سرمو

 ساکت بود. اولش

 چونم گذاشت و سرم به سمت خودش چرخوند. ریبعد دستشو ز اما

 کردم. یکه بغض کرده بودم نگاهش نم منم
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 چرا؟ نمیبب-

 

ه با نفرت شد پیتا یبود که با فونت بزرگتر ییویکه توجه امو جلب کرد.کلمه سنار یکلمه ا نیبرداشتم اول کاغذهارو

 کاغذ. یاشکم رو یقطره  دنیبهش زل زدم.پوزخندم همراه شد با چک

 .رهینم ادمیوقت  چیاما اونقدر شوم بودکه ه گذرهیکه داشتم م ییویسنار نیاز آخر یادیز مدت

 یم یخورده چرخوندم سمتش ک هیکنارم نشسته سرم رو  یکس نکهیدونم چقدر گذشت اونقدر که با حس ا ینم

 .میقبل یو خواستم پاشم که دستمو گرفت و نشوند سرجا دمیبه چشام کش یتونست باشه.جز رهام دست

 کجا؟-

 برم باال.-

 منو نی! ببیریجا نم چیشما ه-

 نگاهش نکردم. نیاشک بود و بخاطر هم سیخ صورتم

گرفتم و  نقش بست چشمامو ازش شیشونیپ یرو یزیچونم گذاشت به طرف خودش چرخوند اخم ر ریز دستشو

 نگاهت به من باشه؛ زنمیباهات حرف م یگفت: وقت

 ه؟یاشکا واسه چ نیا

چندتا اشک  ختنیباعث ر نکاریهم فشردم بلکه آروم شم اما ا یبغض کردم.و پلک هامو رو شتریحرفش ب نیا با

 داد. رونیپشت سر هم شد.رهام نفس با حرص ب

 ؟یکن هیگر نیهمچ دیبا یمشکل دار نارتیبا سم-

 !؟یکنیم هیگر نیهمچ ویسنار هیباورم بشه تو بخاطر  یخوایم ینی

 .گرفتیبغضمو م شتریب من و  شد یم ایرهام حالمو جو شتریک ب یهرچ

 به درک تو فقط آروم باش. وهامونینکن اصال همه سنار هیگر ینطوریتوروخدا ا وایه
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 .دیموهاش کش ونیم یهم دستشو با کالفگ بعد

 ...یشکل دارچند صفحه کاغذ م نیبا ا اگه

 وبا بغض به زبون آوردم ایر یب نیشدم به خاطر هم یداشتم منفجر م گریحرفش اومد و د ونیم

 رهام؟-

 !یجونم حرف بزن بزار اروم ش-

 رو یکنم همه چ یمطمعنم فردا خراب م تونمیمتنفرم من نم ناریمن از سم-

 .هرچقدر هم تالش کنم بازم رهام من از خودم خبر دارم.رهیچکار کنم همه تالشمون به باد م دیفردا با حاال

 زدم صورتمو با دستاش قاب کرد و با انگشت شصت اشکامو پاک کرد . یکه واسه رهام حرف م نطوریهم

 .یندار یریتقص چیاتفاق بوده تو ه هیجان اون  وایه-

 دینداشتم اونروز و اون ساعت چرا با ناریاما رهام من کشوندمشون به اون جاده.اونا بخاطرمن اومدن اگه من سم-

 کس شم یکه االن ب انیب

 بوده. ریفقط تقد نایاما ا زمیعز دونمیم-

بده.اگر برم رو  زهیبهم انگ ستین یکس گهیندارم.د یدلگرم چیه گهیچون د تونمیرهام من نم یزیهرچ ای ریتقد-

 دارم که برام دعا کنه که نظر اونارو جلب کنم. ویسن ک

شد  هدیو نفس تازه کنم حس کرد سرم به سمت جلو کش زهیچشمم بر یتموم شدن حرفم چشمامو بستم که اشکا با

 ونریکه با صدا ب قینفس عم هیبعد  دیکشیسرم م یو بعد هم حل شدم تو آغوش رهام که پشت سرهم دستش رو رو

 داد گفت:

 تو نباشم؟! یاگه حام خوردمیم یدرد چه به  ها؟ میپس من چ-

 مشیمن خودم کست م ییتنها ینکنه فکر کرد هیاشک واسه چ نیا شمیم تیمونم.خودم دلگرم یمنتظرت م مخود

شوهرت شدم .مگه االن  یشیانصاف هرچقدرم من نما یهستم.اصال ب یعنیپشتتم  گمیم یباهاتم وقت گمیم یوقت

 کن بخدا اگر بزارم آب تو دلت تکون بخوره. هیپس بهم تک یستین من زن  تو
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 شدگفت: رهیاش جدا کرد و بهم خ نهیاز س سرمو

 ؟ یزن من یدار قبول  کلمه هی یواقع ای یشینما  منو نینکن بب هیگر یخانم-

 شده بودم.  رهیبگم و مات و مبهوت بهش خ یزیتونستم چ یرهام تعجب کرده بودم که نم یاز حرف ها اونقدر

 ؟یقبول دار وایباتوم ه -

بود چرا قبول  خواستمیهروقت م یرهام منو از اون مخمصه نجات داد وقت یباشم وقتقبول نداشته  شهیمگه م اره

 تکون بدم. دیینداشته باشم.در جواب حرفش فقط تونستم سرم رو به نشون تا

 

 لبش نشست. یکرد لبخند رو رییمن تغ دییخسته و مغموم رهام با تا چهره

 ؟یدیفهم شیتا آخر نما یباش یخوب گریباز دیبا یکن یچشماتو بارون یحق ندار گیپس د-

 حرف نگاهم کرد و بعد دستشو برداشت و یچند لحظه ب یکردم برا دییکه بازم با سر تا یدیگفت فهم میبا تحک اونقد

 شد.  نیگفت: ا دویخورده خودشو عقب کش هی

 .میکن میو تنظ نارتویآب به صورتت بزن و برگرد تا سم هیپاشو  حاالم

 !یارائه دار اما تو خودتم فردا-

 داد هیرو پا انداخت و دستشو به دسته مبل تک پاشو

 کار نداشته باش. ناشیبرو بچه برو تو با ا-

 ؛ییرفتم سمت دستشو دمیو دست به چشمام کش پاشدم

 دخترگل. نیآفر-

 .اریب خچالویدر  یها وهیم وایکنار رهام که گفت: ه منیاز شستن دست و صورتم خواستم برم تو نش بعد

 کج کردم و رفتم سمت آشپز خونه؛ راهمو
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انار  هیبودم همش  نجایکه من ا یدوروز نیکه رهام تو ا مییبرداشتم از اونجا بیبازکردم واسه خودم س خچالویدر

 دستش بود.

 اناربرداشتم. واسش

 رو دستش دادم. بشقابش

 ؟یدونیتو از کجا م-

 و؟یچ-

 خورم؟یکه من فقط انار م-

خوردنتم  وهی؟میاریم ری.واسم سواله االن انارو از کجا گیدر حال انار خوردن شهیتو هم خوادینم دنیفهم گهید نیا-

 !بهیعج

م خواست کردیشدم مخصوصا قسمت آخر که قرار نبود بلند بگمش رهام با تعجب نگاه م مونیلحن صحبتم پش از

 بگم که رو حرفم سرپوش باش. یزیچ

 از خنده منفجر شد. هوی

 .(دیبگم...)بازم خند دیبا یدی.اما در مورد سوالت که پرسقمهیاز عال خورمیهمش انار م نکهیخب ا-

 اونقدر که دوست داشتم. کردیاز حد جذاب م شیاخموشو ب شهیهم یچهره  ادیخنده هابهش م نیا چقدر

 .نهیکاتبخوردن و باز کردنشون کار کرام ال یکه اخماش به هم گره م ییکنم واسه وقتا ویخنده هاشو س نیا

 و صداشو صاف کرد. دیخنده اش ته کش انگار

 ..هیانارا هم سرد خونه ا نیاوههوووم اوهوممم ا-

 هامون؛ وهیاز خورد م بعد

 من. یویسنار یبه کار کردن رو میساعت دوازده و ربع شب شروع کرد قایدق

 :گفت کردو من روبه  برگه هارو به دست گرفته بود و نگاهشو رهام
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 .یداورارو جلب کن ینظرا دیبا  یسن هست یفکر کن رو یدرچه حد نمیبب بگو  خودت بار هی  خوب-

دادن رهام هم  حیکردمو شروع کردم به توض یکاوریمطالبو ر ینگاه کل هیبرگه هارو از دستش گرفتمو بعد  منم

 .کردیم اداشتی زویهم چ یهمه حواسش به من بود.و گاه کردویداشت نگاهم م

 مطلبمو برسونم. کردمیم یتمام حواسش به من بود به شدت معذب بودم اما سع نکهیا از

 گفتم: حاتمیاز تموم شدن توض بعد

 تموم شد خب چطور بود؟-

 و گفت: دیبه صورتش کش دست

 رو اضافه. ییو حرکتا یکن تینکاتو رعا یسر هیخب بد نبود اگه -

 ؟یمثال چ-

 ر مال تورو اجرا کنم.با هیمن  نیاومد کنارم و گفت برو بش پاشدو

 باشه -

 هارو به سمتش گرفتم وگفت: برگه

 نه الزم ندارم.-

 .کردمیتعجب م یاگه الزم داشت یرهام  تو بله

که آدم دوست  کردیو خوب نقش کلمه هارو ادا م دادیم حیدادن اونقدر قشنگ تو ض حیشروع کرد به توض رهام

به سوال کرد از خودش وا  کردویهمون موقع آدمو کنجکاو م قایدق کردیمکث م شیجاها هیداشت فقط گوش بده. 

 .کردیم انیب وایش یلیرو که تو ذهنت بود و خ ی.وبعد همون مکث کوتاه قشنگ جواب سوالداشتیم

 کارت کجا بود؟ رادیا یدیاز تموم حرفاش گفت: حاال فهم بعد

 بودن! یدیاما کل زینکات ر هی.قایدق-

 کن که منم رومال خودم کار کنم. نیتمر گهیپاشو چند بار د اهللیخب پس -
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 .خوندن به کردم شروع و  گوشه دورتر از اون که تمرکز هر دومون به هم نخوره هیو ازش تشکر کردمو رفتم  پاشدم

... 

شدم که کنارم نشسته بود و داشت پوست  وایه یکه متوجه حس پر از نگران کردنیم یداشتن مدارک و بررس داورا

 بود گذاشتم . یکند. دستمو باال بردم و دو دستش که رو دسته صندل یلباشو با دندون م

 به من دوخت؛ نگاهشو

 گفتم؛ کردمیرو دستش گذاشتم و هم زمان که نگاهش م دستمو

 لبتو. یبا کند یکنیم کاریچ یجان نکن دار وایه -

 !دن؟یم ریچقدر گ نایرهام ا گمیبه سمتم کرد بعد گفت :م ینگاه وایه

 دارم نگران نباش. مانیاما من به کارمون ا هیعاد یلیکه خ نیا زمیخب عز-

و  ستمین یا گهیبا کس د نهیبه پشت سرش کرد که بب یباز شد و نگاه یاندازه نعلبک وایه یحرفم چشم ها دنیشن با

 شد. رهیبعد بازم به من خ

دستم آروم  ریشد خواست دستشو ازز ریبا خودشم سر به ز دیهم که د وایکنترل کردم ه طیتو اون شراامو  خنده

 رو تو دستم نگه داشتم و گفتم: فشیظر یبکشه که مانع شدم دست ها رونیب

 محکم باشه.حاال هم آروم باش به خودت استرس نده. دیخانم من با-

اال ح دهییما تا دیاز د نیدار یجالب ی هیمتبسم طرح و نظر یاز داورا پاشد و رو به ما گفت آقا یکیاز چند لحظه  بعد

 .امیزدم و رو به دارو گفتم: چشم االن م وایزده ه خیبه دست  یفشار آرام نیبد حیراجبش توض شتریب نیایب شهیم

 دادن . ین مداورا بودن داشتن بروشورها رو به داورا نشو زیگه جلو م نیو شاه آراد

 گفتم وایبه من بود که روبه ه نگاهشون

 نوبت شماست. یپاشو خانم-

 با حرف پاشد که بره . وایه
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 وا؟یه-

 منتظرتم. نجایهم  باش من مطمئنم کارت حرف نداره یسمتم و با لبخند گفتم:قو برگشت

 .گاهیپر از استرس زد و رفت سمت جا یجوابم لبخند در

 نگاهش به من بود. حیدادن همرا با توض حیکرد به توض شروع

حال وصف  هیمن  یبرا نیو ا یا گهیشد فقط رو من نه کس د یو باز هم رو من ثبت م چرخوندیهم نگاهشو م یگاه

 که؛ کردمینگاه م وایبود .به ه ینشدن

 ایم متوحه رفتار دونستمیگفت م یخانمت رو با لحن خاص ی: داداش بززگه نگران خانمت نباش کارشو بلده کلمه آراد

 شد.منم جوابش رو قشنگ دادم. وایه

 سرش یجان تو کارتو انجام بده نشدم نشد.فدا وایه گمی.مدهیاز حد به خودش استرس م شینگرانشم ب یلیخ-

 سرش؟!! یکه دو طرفم نشسته بودن هم زمان نگاهم کردن و باتعجب گفت: فدا نیشاه آرادو

 ها شاخ در آوردن دروغ نگفتم. چارهیبگم اون لحظه ب اگه

 .شهینگاهش به ماست حواسش پرت م دینیدرست بش گیبس د -

 شه؟یم ی:جااان حواسش چنیشاه

 پرت دلبندم. شهیخان پرت م نی:شاهآراد

 شبه رو دست منو اومد! هی:جلل خالق نیشاه

 ؟یبار آراد گفت : واسه چ نیا

 (لی)زن زل نیبابا همون تفاهم طرف-

 تو شده. هیشب یدیحاال فهم هیشب یرهام امروز به ک گمیم نیشاه نیآفر-:آراد

 .ستمین لی.درضمن من زن ذل گهید دی: خفه شمن
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 حرفم هر دو ساکت شدن اما بعد چند لحظه آراد گفت: نیا با

 نداره. یناراحت نهینه برادر من مقاومت نکن ا-

 .مینیهمه مردها هم دمیفهم قمیتحق یالبته بعد از کل نهیزم نیبودم در ا یتو دوران خودم نمونه بارز منم

 .ارنیمردا نم یخانم ها تو جمع به رو یبعض اما

 بود. وایاما من تمام نگاه و هواسم به ه دنیبعد هردو خند و

 یمعطل یو آراد هم بعد من ب نیکه پاشد و شروع به دست زدن کرد من بودم شاه ینفر نیاز تموم شدن کار اول بعد

 رو سن نوبت با ارائه مشترکشون بود.رفتن 

 شدم رهیشدنش خ کیسنا به سمت من اومد با لبخند به نزد یاز رو  تیبا دست زدجمع وایه

 بود. یخانم عال نیافر -

 رهام؟ یگیراست م-

 زمیعز گمیبله که راست م-

 کامال تو چهرش معلوم بود نیبا حرف تعجب کرد ا وایه بازم

 هم بهتر بود. شبید  تازه ارائه-

 یندلص نییپا کیگرفتم و هم زمان به نشستن دعوتش کردم انگار هنوزم تو شوک بود دست بردم از پالست دستشو

 آوردم به سمتش گرفتم. رونیب وهیآبم هی

 بخور اونا کارشونو بلدن. یوفتیجان االن پس م وایه: گفتم  گرفتم و به زور تو دستش چپوندم دستشو

 به دستش کرد. یو نگاهازم گرفت  نگاهشو 

  وهیشروع کرد به خوردن آبم  بعد 

 همه ابهتم. نیخودم برم با ا قربون
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جماعت که هر  نیکردم واقعا قانع کردن ا یاونا رو جمع بند یرفتم و من هم بحث ها نیآراد و شاه یاز ارائه  بعد

 بود. یسخت یلیبودن کار خ یخودشون کس یکدوم برا

 خواستم  گشتم وایجمع قرار گرفتم چشم گردوندم دنبال ه قیو کاملم بازم مورد تشو دادن جامع حیاز توض بعد

 وایه هتر کرد و ب قیخنده اشو عم دینشسته بود! تا نگاهمو د وای... فر...فرزاد کنار هنی...انیکه ا نمیبب العملشو عکس

 رفتم. نییشد. خونم به جوش اومد و از سن پا رهیخ

شد فرزاد با  میرو شیرو برداشت و به سمتم اومد. مانع پ لیوسا وایبهشون نمونده بود که ه دنیتا رس یا فاصله

اخمم و اعصابه داغونم فرزاد بود، دستم  هیبود اما هدف اصل دمیتو د وایکرد. ه یداشت نگاهم م یلبخند حرص درآر

 شد. دهیکش وایتوسط ه

 رهام توروخدا. میبر ایب-

 بار. هی ونیبار ش هی. مرگ دمیرسیحسابشو م دیبا کردم مچ  مصمم دستمو

 .رهیکه تالشمون به باد م یدعوا کن خوادیم نویتوروخدا فرزاد هم هم ستیرهام االن وقتش ن -

 از من نداشت . یشد آراد بود اونم دست کم دهیبه عقب کش دستم

 . ستیاالن وقتش ن واستیرهام حق با ه-

 نگفت. یزیدوختم که چ واینگاهمو غضبناکمو به ه-

 بر کنترلش داشتم. یکه سع ییشد. با صدا ریبه ز سر

 .امیتا من ب نیبروتو ماش -

 مونده با من فقط مونده حرف داورا.  ی: نه تو برو کاراآراد

 .دیبا ترس دستمو کش وایه ومدیداشت به طرفمون م فرزاد

        رهام توروخدا. ایب-

 .ستی: رهام برو االن جاش نآراد
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م از که دستمو محک میبود نگیبه پارک کینزد گهیشدم د دهیکش وایو به فرزاد دوختم و به دنبال هم نیخشمگ نگاه

و ناراحت بودم  یشدم. اونقد عصب نیتوجه بهش رفتم سوار ماش ی. مات زده نگاهم کرد و بدمیکش رونیب وایدست ه

به جوش اومده بود.به سمت خونه حرکت کردم  ونمکه گذاشتم فرزاد بره خ نیام از ا گهیکه حد نداشت از طرف د

 اعتنا بودم. یخورد اما بهش ب یم برهیتلفنم مکرر و

 خواست حرف بزنه که داد زدم. وایه

 خوام بشنوم. ینگو نم یچیه-

  اما...-

 نشنوم صداتو. گمیم-

داد مغزم  نییپا کردم. پنجره رو یرو خورد م یعوض فرزاد اون گردن داشت  اعصابم خورد بود که دوست اونقدر

 وایکه کردم و رو سر ه یبودم ازکار یبود.از خودمم حرص دهیفا یب دمیبه صورتم کش یدست دیکش یداشت سوت م

به  وایه  هق هق آروم یگذاشتم. با صدا نجرهلبه پ یزدم. وآرنجم و رو میشونیبه پ یداد زدم. با کف دست ضربه ا

جاشو داده  تمیکه رو صورتش بود. حالم عوض شد عصبان ییاشکا دنیبهش کردم با د یخودم اومدم.ناباورانه نگاه

چه  یفهمینم یشیم یعصب یحالشو نداشتم.لعنت بهت رهام وقت نیداد تحمل ا یمونیحس ندامت و پش هیبود به 

 اشکتو در اوردم عشقم. کنه.خدالعنتن یکن یم یغلط

و درو باز  چوندمیکرد هق هقشو خفه کنه. فرمونو پ یم یسع نکهیمخصوصا ا گرفتیم شیهق هق دلم آت  یصدا با

خاموش  نویچرخوندم و ماش چویشد و رفت سمت خونه سو ادهیپ نیاز ماش عیسر یلیخ وایه. داخل رفتم و  کردم

 زدم که دربست شه. موتیکردم و ر

 ؛ داخل  رفتم وایبلند دنبال ه یبا گام ها و

 وا؟یه-

 هول کوچک دادم بسته نشد. هیقط رفتم داخل که درو ف یعجله ا اونقدر 

 ودم.ب مونیاز کارم پش یلیبدتر بود.خ وایحال خودم از ه دهیناراحته و ترس یلیهامو بلندتر کردم معلوم بود خ گام

 صداش زدم؛ بازم
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 وا؟یه-

 نداد. جواب

 شدم. شیرو شیداخل خودمو بهش رسوندم و دستشو از پشت چنگ زدم ومانع پ رفتم

عا تابش بودم واق یسمت خودم با تموم وجود خواستم بغلش کنم.ب دمشیصداشو نداشتم کش یب یاشکا نیا تحمل 

 آرومو قرار ندارم.  گهیباشه د ریاگه ازم دلگ کردمیحاال که فکر م نیهم خواستمشیم

به خودم  شتریب یهرچ ادیواسه داشتنش از دلم در ب امیقرار یو ب امیدلتنگ تمام که  محکم بغلش کردم چنان

نفس  هیتو آغوشم حل کنم  وارویه کیاونقدر که نزد شدیم شتریو ب شتریب انیتاب یو ب یدلتنگ  کردمیم کشینزد

 دمیتو هرم نفساش به عمق جونم کش قیعم

 نفسش.  تمیر صداویب هیگر با

 رو سرش حلقه کردم به خود چسبوندمش.  دستمو

 کردم آرومش کنم سرمو به سرش چسبوندم؛ یسع

 ؟یخانم یکنیم هیچرا گر -

 کرده بود. سکوت

 ها؟  یاز من ناراحت-

 ببخش خانمم دست خودم نبود. خوامیمعذرت م زمیجان حرف بزن عز وایه-

 شدم رهیام جدا کردم بهش خ نهی.بعد چند لحظه سرش رو از سدمیگونه دستمو رو سرش کش نوازش

 نکن. هیگر ینطوریا  خدا تورو  بسه-

 بردم و اشکاشو پاک کردم. دست

 انداختوبازم با بغض گفت : نییپا سرشو

 شد. داشیدونم از کجا پ یرهام به خدا...به خدا من نم-
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 اش اوج گرفت و نگاهم کرد،گفت: هیگر یزنیم شمیآت ینکن بخدا دار هیگر ینطوریا وایه-

 .یدعوا کن یخواست یم یدیصدامو نشن یشد یآخه رهام عصب-

 که من باعثش بودم به ستوه اومدم. یحال نیاز ا سشیاش و صورت خ هیگر از

 اشکاشو نداشتم سرش رو بغل کردم و گفتم : دنید  تحمل 

و ساکت باشم ببخش  نمشیکنار ناموسم بب تونمیدست خودم نبود.نم دمشید ادیاز من فرزاد بدم م زمیعز وایه-

 آروم باش. کنمیم خواهش نبود  بخدا قصدم نگرانت کردنت وایه

 

 ودنشیکه واسم مهم بود و تحمل د یزیوار دوستش دارم تنها چ وونهیبفهمه که عاشقشم و د وایمهم نبود که ه واسم

 وایشدم و گفتم:ببخش ه رهیخ بهش  اشکاش بود که من باعثشون بودم. از خودم جداش کردم مغموم نینداشتم ا

 خودم . حاالباعث حال بدت شه اما  یزیچ ای یمن به خودم قول دادم نزارم کس

 گرفتم ادامه دادم ؛ یبا صدا دمیبردم و اشکاشو آروم از رو گونه هاش چ دست

 نبود. نیببخش خانمم قصدم ا-

 زد. ینه پلک م ختیر یمن بود که نه اشک م یاز حرفا ادشیبخاطر تعجب ز دیشا ختیر یاشک نم گهید وایه

 ایدن یمام دوست داشتن ها و عالقه هاچهره با مزه متعجبش و حس بودنش تو بغلم انگار که تمام عشق ها ،ت دنید با

مهر لباش  لبامو هیشدم در صدم ثان رهیخ چشماش به و کردم قاب صورتشو دستم با  از قلبم فوران کرد کباری

 .دمشیبوسیهمونطور که م دمیبوسیم لباشو وجودم تموم با کردم

خودم  یدندون ها یرو وینیریکشوندم اونقدر فشار دادم که احساس درد ش یهمزمان سرشو به سمت خودم م و

دن باز ش یکه جونم بود و حاضر بودم جونمو فداش کنم با صدا یکس یلبها دنیبود بوس نیریاحساس کردم چقدر ش

سر برگردوندم سمت در که  عیسر یلیخکردم و  وایبه ه یجدا کردم نگاه شیلبا یلبهامو از رو لمیدر برخالف م

 آورد. یکوچک به دستش داخل شد داشت کفشاشو در م یدست ساک و سر به چادر  صفورا خانم

 نگاه کنم  نبود! وایسر برگردوندم که به ه بازم



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
676 

 

 رفته؟! یمتوجه نشدم ک اصال

 سالم پسرم.-

 سالم کردم. ییخودم اومدم و به سمت صفورا خانم رو برگردوندم با خوش رو به

 و احوال کردم. حال

 درنگ جواب دادم. یبود.ب مارستانیخورد از ب زنگ میبرم لباسامو عوض کنم که گوش خواستم

 الو؟-

      اومده. شیپ یمورد اورژانس هی دیالو سالم دکتر زودتر خودتونو برسون-

 باشه اومدم. -

زنگ  انمارستیبگو از ب وایبرم به ه عیسر  دیرو قطع کردم و همزمان به سمت در رفتم و گفتم صفورا خانم من با تلفن

 بوده.  یزدن مورد اورژانس

 ... .رونیمنتظر جواب نموندم و رفتم ب گهید و

 ساعت دستم نگاه کردم ساعت از هشت هم گذشته بود. به

 و امضا کردم فتمیرفتم و برگه ش یپرستار ستگاهیسمت ا به

 . همونطور که فرم رو پر کردم.دیپچ پچ پرستارها به گوش رس یصدا

 .گمیم کی:دکتر متبسم تبر پرستارگفت

 خانم؟ یبابت چ -

 از نگاهش به حلقه ام با لبخند نگاه کردم و گفتم:ممنون. تیبه حلقه دستم کردو منم به تبع یچشم نگاه با

 یبعد من بودن دست فتیکه ش نیآراد و شاه دنیبا د نگیپارک تو  از امضا به اتاقم رفتم و لباسامو عوض کردم بعد

 خارج شدم. نگیتکون دادم و از پارک



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
677 

 

بود.   بیعج یلیخ  ساعته بازم حالم خوبه واسه خودمم 4با وجوددو عمل  یام خوب بود. حت هیروح یلیخ امروز

 واسه حال خوبم چراغ قرمز شد و ترمز کردم نگاهم به چراغ بود و به فکر رفتم. لیدل هیداشتم  یدلخوش هیانگار 

 بود؟ یحال خوبم چ نیا لیدل

 از چراغ که سبز شد گرفتم. چشم

 موند لبخند رو لبم نقش بست. رهیفرمون بود ک خ یحرکت کنم نگاهم رو دست چپم ک رو خواستم

 ها به خودم افتادم.اونقدرتو فکر غرق شده بودم. نیبود.با بوق مکرر ماش وایو حال خوبم ه میدلخوش نیا لیدل آره

 ه دادم.راهمو ادام یشتریب شتاب با و گذاشتم گاز رو پامو.شدم غافل  از سبز شدن چراغ که

 شده بود. واتنگیه یبرا دلم

 بدون سرو صدا وارد شم. خواستم

خوان گذاشتم و  شیرو پ فموینبود ک وایاز ه یچرخوندم خبر ییرایآروم چرخوندم و وارد شدم نگاهمو تو پذ دویکل

تاقش مت اشدم به س دهیتنگ شده بود که کش واینبود انقد دلم واسه ه یاز کس یبود خبر دهیچیعذا تو خونه پ یبو

شد  دهیاتاق با نور شب خواب روشن بود و نگاهم کش کردمدر زدم جواب نداد دوباره در زدم جواب نداد.درو آروم باز 

 اراده لبخند رو لبام نشست . یبه سمت تخت ب

قرار داده بود. کنارش نشستم.اونقدر ت خوابش غرق شده بود که متوجه  رسرشیدستشو روهم گذاشته بود ز دو

 باز کرد. یصورتش کنار زدم چشم ها خمارشو به آروم یرو یحضورم نشددست بردم و موها

 بزنه؛ یکه بخواد حرف نیاز ا قبل

 : ساعت خواب؟گفتم

 .دیخسته نباش -

 زدم. شیشونیپ یکوتاه رو یا بوسه

 کردم.بالبخند به چشماش چشم دوختم؛ یبیکه کار عج اوردمیخودم ن یرو به اما  ردهاز کارم تعجب ک دونمیم



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
678 

 

 ؟یدیبخش- 

 .ستیها...آها مهم ن - 

 کارم بازم به بالشت برگشت خم شدم به سمتش؛ نیبا ا دمیپتوشو کنار بزنه که دستشو کش خواست

 نه؟ ای یدیمهمه. حاال بخش میلیخ ستیگفته مهم ن یک-

 .دمیگفت : آره بخش یکرد و با مکث کوتاه ینگاه

 ؟یو گفتم: غذا خورد دمیدوست داشتن و دماغشو کش  یزدمو بادست از رو یلبخند

 تو برو بخور. رمیآره س-

نکرده باشم.  تشیاذ ادیتر صحنه رو ترک کنم.خواستم پاشم که ز عیمعذب بود که دوست داشت هرچه سر اونقدر

 گفت: شیشگیلب باز کرد حرف بزنه که صفورا از پشت در طبق عادت هم دیدر به گوشم رس یصدا

 ! ؟یمنتظر باش یخوایم ی.تا کادیوقت ن ریتا د دیغذاتو بخور رهام شا ایمادر گشنه نخواب ب وایه-

 خانمم یمن فدا یاله ختیتو دلم ر  هوی یشوق وصف نشدن هی و  شد یبه حال یحرف صفورا خانم دلم حال دنیشن با

 دیشا دونم ینم ختمیکه نسبت بهش داشتم تو چشماش ر یدوختم و عشق وایمنتظر من بود .نگاهمو به ه یعنیبشم 

 شده بود که ختهیاونقدر افسار گس گهیلحظه عشقو از چشام خونده باشه چه کنم باهاش مقصر دلم بود د نیتو هم

 به دست گرفته بود. زمویکنترل همه چ

 .یبا شکم گرسنه بخواب زارمیکه نم میغذا بخور میپاشو بر-

 .رمیمن س-

 مگه دست خودته . یریکه س یجا کرد یشما ب -

 پاشو . -

 غلطا. یمارو چه به ا الیخ یب یهعععع رهیبگ  دلم عقلمو به سخره یبه طور کل نکهیبعد من پاشدم قبل از ا و 

 چنگ زدم گفتم پاشو زود. شناختمش از همونجا پتو رو یکنه چون م یدونستم لج م یپتو کرد م ریسرشو ز ا
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 تکون نخورد. الیخ یاعتنا و ب یب بازم

 .شهیپانشو به ضررت تموم م باشه

 رفت. رونیها از اتاق ب دهیجن د نیزدو بعدشم پاشد ع یفیخف غیبردم که کمربندمو باز کنم که ج دست 

  دمیخند  حرکتش خنده دار بود که بلند یحد به 

 ها. وونستیدختر هم د نیا دهیکرد مگه جن د نیچرا همچ نیا

 به اطراف و بعد به خودم کردم. ینگاه

 فرارشو بفهمم؟! لیبه دستم که رو سگک کمربندم بود ثابت موند.دل نگاهم 

 نه!!! یخوام...وا یو فکر کرده من م دهی... نکنه حرکتمو دیوا یا

 !شهیم شیییینگم که ش بزار

 دیتهد هیخواستم لباسمو عوض کنم و اونم درحد  یباشه من فقط من ایخوام دن یبه جون خودش که اگه نباشه م یول

 بود.

 نیبهتر وایه یمهم بود که برا یلیخ واسم  از کمد انتخاب کردم مویخانگ یلباس ها نیبردم و خوش پوش تر دست

 من. میپسر ریبه خودم انداختم عجب ش نهیینگاه از آ هیباشم.

 باال زدم  ناشوی. آستدمیپوش یتوس یست زرشک هی 

 .رونیحاال خفن تر شد وبعد رفتم ب ولیا 

 

 .دینقشه بحال به ذهنم رس هیبردم و بشقاب غذارو واسش پر کردم و بعد هم مال خودم نگاهم به نمک افتاد  دست

 رو برداشتم و رو پام گذاشتم. نمکدون

 نشست انگار دستاشو شسته بود. زیم سر  اومد تو آشپزخونه وایه 
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 گفتم هویاولو خوردم . کهیکرد به خوردن منم ت شروع

 برنج چرا نمک نداره. نیاه ا-

 شه نمک بهش بپاش خب. ینداره االن عمه ناراحت م یگیم نیخب نداشته باشه .چرا همچ -

          نمکدون کو؟-

 .شنوهیم نییپا اریاِ رهام صداتو ب-

 خودم برداشتم . واسه  شویقاشق دهن ارهیبعد پاشد که بره نمکدون رو ب و

 یرو م رویز نتارویداشت کاب وایصداش دراومد ه نیزم افتاد  عجله خواستم مال خودمو بزارم رو بشقابش که با

 کرد.گفتم:

 ؟یگرد یم یدنبال چ ینمکدونه دار نیا نیبش ایب-

 رفت. یا غره چشم  نمکدون دنیبا تعجب برگشت سمتم با د -

 دم؟یکجا بود که من ند نیمگه ا- 

 رو اپن.-

 قاشق چرا افتاد.-

 .میغذا خورد گهیقاشق رو آورد با هم د پاشد

 اشتهامو دوچندان کرده بود. وایشدم قاشق ه یداشتم تلف م یگرسنگ از

 گفتم و شروع که چه عرض کنم حمله کردم. یاعلی

 رو پرکنم که؛ یکه تموم شد خواستم بشقاب بعد غذا

 روبرو شدم. وایتعجب ه یچشم ها با

 نکن سفره حرمت داره. یشماتو اونطورچ اون
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 .خورمی.( دوم که چته دارم غذا مکنمیوبازم بوسش م رمشیگیم ییهویبود که  نی)منظورم ا

 آرومتر! ستنیسفره حرمت داره دوما دنبالت که ن یگیکردم م کاریگفت:اوال که مگه چ طلبکارانه

کوچولو دوما که از  شهیسرت از حرمت سفره نم یابرو مو باال دادم و گفتم اوال که تو هنو بچه ا یتا هیدر جوابش  منم

 .دهیم مزه غذا به که خوبه  المصب طعم قاشق اونقدر ستین یگشنگ

 .وونهیبرو بابا د یعنیباال انداخت که  یا شونه

کرد که  یم خانم صفورا کمک  داشت وایآشپزخونه نشستم.ه یمبل رو برو یو رو منیاز خوردن غذا رفتم نش بعد

بود از خنده منفجر شم. حاال  کیجمع کنن. به سمت بشقابم رفت و قاشقو برداشت و با دقت نگاهش کرد.نزد زویم

 .هیمنظور حرف من)طعم خوب قاشق( چ نمیرفته بود ب

 دبشموشاه مانعش  نستمتو ینم دمیبلند خند یو با صدا خندمیدارم به برنامه م ینیکردم  ونیزیسمت تلو رومو

 باشم. دنمیترک

 کنن خندمو فرو بردم و لبخند زدم. یبله هردو دارن نگاهم م دمیبرگردوندم د نگاهمو

 شد؟ یزیچ-

 هست. یبهتره چ نی.ازایبخند شهیهم شاهللیخانم : نه پسرم ا صفورا

 ن؟یپس چرا نگاه کرد-

 .یباش دهیخند یطور نیندارم تو ا ادیمن  یدونم .ول یرو نم وایه-

 منم عمه جون! قای: دقوایه

 بزنم که؛ یحرف خواستم

کردم و بعد پاشدم  وایبه ه یدمت گرم خودشه نگاه ولی.ادمشیکش رونیب بمیو از ج دیبه گوشم رس میگوش یصدا

 صدامو نشنوهِ  وایکه ه یرفتم گوشه ا

 ... 
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 و که قطع کردم؛ تلفن

گذاشتم.بعد کمک کردن به صفورا خانم رفت باالو منم  ونیدرم وایاستراحت فردا رو با ه انیجر منینش برگشتم

 یبیانقالب بزرگم شوق عج یخسته بودم اما برا نکهیبودم که نگاهم به ساعت افتاد با ا دنید ونیمشغول تلوز

 صحنه روبروم تو چهار دنیباز کردم .با د آروم یلیهم بود خ یداشتم.بعد خوردن قرصام منم رفتم باال! درو که رو

       زد. یتمام قد اتاق موهاشو شونه م یرو تخت نشسته بود و رو به پنجره  وایچوب در خشکم زد ه

بلند و فرش رو  یبود که موها یبار نیکرد اول یم ییاش به شدت خودنما یمشک شهیرو لباس هم شییخرما یموها

 .دیفرش پرکش یلحظه واسه غرق شدن تو موها هی  دلم دمید یم یبدون روسر

 کجا پنهون کرده بود . نارویا وایمدت ه نیتو ا دمیوقت موهاشو ند چیمن ه راچ

ده ش  ییها بچه اون  دونم چقدر گذشته بود که اونجا بودم مثل یترم کرد نم یتاب یاز قبل ب دنشونیحاال با د که 

 تونن ازش چشم بردارن. یو نم ننیبیم نیتریعروسک نازو پشت و هیبودم که 

 وایکه ه  نیدستپاچه شالشو رو سرش انداخت از ا دنمیبرگشت با د وایسکوت اتاق شکست و ه میگوش  یصدا با

از اتاق  نرویکه اون لحظه تونستم بکنم برم ب یانداختم و تنها کار نییشد خجالت زده سرمو پا میواشکیمتوجه نگاه 

 و تلفن رو جواب بدم.بعد قطع کردن تماس که از طرف آراد بود .

رنگ  ییبلند و خرما یتخت بود نه از اون موها یرو وایاز ه یخبر نه اما  دعوتمون کرد.به اتاق برگشتم فردا یبرا و

موج هاش غرق بشم. به سمت کمد  نیبار هرچند کوتاه ب کی یو دادن نفسهام برا متیکه حاال دوست داشتم به ق

 .نمیاون صحنه رو بب شتریزدم که ب یقرار شده بودم کاش کمتر پلک م یرفتم و بدجور کالفه و ب

 کردم به خودم مسلط باشم. یو سع دمیکش یقیعم نفس

 منتظرتم. نیجان تو ماش وایکرد گفتم:ه یکه داشت لباسهاشو مرتب م وایلبخند به ه با

 م؟یبر ییقراره جا -

   آره-

 کجا؟-

 شما آماده شو جاشو بسپار به من. -
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        گه؟یوقت د هی یبزار شهینم -

 منتظرم عجله ام نکن. نییپا رینخ -

 منتظر جواب نموندم از اتاق خارج شدم. گریبعد د و

 شه. الیخ یرو ب شیهم اومد خداکنه امشب اون لجباز واینشسته بودم که ه نیماش تو

 م؟یریچرا م م؟یریکجا م یبگ یخواینم -

قول بده  هنکینپرس و ا شهیبگم اگه م دیچراشم با یفهمیم گهید قهیبهش کردم و گفتم: کجاشو تا چند دق ینگاه مین

 .یاریو حرف رو حرفم ن یکه حرفمو گوش بد

 م؟یرس یم یک یکنیکنجکاوم م یلیخ یدار گهیهاشو باال داد و گفت:د ابرو

 تحمل کن. یخانم میرس یم-

 کردم. یدادم پل یگوش م ایرو که تازگ یو دست بردم آهنگ دمیکش یقیعم نفس

..... 

 . از جواب سوال اول نیکردم و رو بهش گفتم :ا ترمز

 گفت: نیبه مغازه کرد و بعد به من ا ینگاه یگنگ با

 جا چرا بازه؟ نیشب ا نوقتیا

 .گهیبخاطر تو بازه د -.

 تعجب گفت من؟چرا من؟ با

 !؟گفتم صبر داشته باش.یکنیهمه چرا چرا م نیبابا خانم چرا ا یا -

 . کردم باز درو و رفتم در سمت به  بود ریبا خودش درگ وایه  انگار نییپا رفتم

 بانو. نییبفرما پا -
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 -وایه

دستمو  یکه وارد مغازه بشم احساس کردم دست نیرهام درو بست و پشت سرم راه افتاد و قبل از ا نییپا رفتم

 کرد. ریمردونش اس یگرفت.پنجمو تو پنجه ها

 هب کردن بانگاه بود شده پر  انگشتام با انگشت رهام یفاصله  یگرم ستادیا دنیقلبم از تپ یلحظه ا هی یبرا

 شد. میریتو دلم رخنه کرد. که باعث خجالت و سر به ز یبیشور عج هی دستامون

نار زدک یپسر که با دختر مو نم هیدختر در سن و سال من و  هی دمیبه خودم اومدم نگاهمو باال کش  یسالم دنیشن با

 با هردوشون سالم کرد.  ییبودن با خوش رو ستادهیهم ا

 مغازه مطلق به شوهر عمه ام هستش . نیرو به من گفت ا رهام

 و پسر عمه ام پرهام. یدختر عمه ام پر نیا و

 نیبخوا یگرفتم و شما هرکدومشون با هر رنگ یخانم تمام اجناس رو االن از باربر وایپرهام رو به من گفت : ه -

 .میدار

 که راحت باشن. میبر ایهام جان ب: خب پریپر

 :ممنون بچه ها. رهام

خاب انت شویکردم و از هر لباس که دوست داشتم رنگ مشک یو من هم با دقت بهشون نگاه م میگشتیلباسا م نیب 

 کرد. یبگه و دست دست م یزیخواد چ یکردم رهام م یم احساس  کردم

 .دمیکش رونیو دستمو از تو دستش ب ستادمیا از

 شده؟ یزیحرکتم برگشت و گفت: چ نیا با

       اوهوم.-

      ؟یخب چ-
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 چته؟ یبگ شهیم -

 دست دست کرد و گفت: کمی

 خواهش کنم؟ هی شهیم وایه-

 :گفتم  واسه آروم کردنش شیلبخند به کالفگ با

 . کنمیخواهش باشه قبول م هیاگه فقط -

 جون من؟ -

 مهم باشه. یکس یبرا دتییبهش دادم .چقدر خوبه تا ارویاز حرفم ذوق کرد که انگار با حرفم دن اونقدر

 هست خواهشت. یچ نمیآره جون شما. حاال بگو بب -

 ؟ینپوش یمشک گهی... د گهیخواهش کنم د شهیم وایه نیبب-

 چشه؟ یکه زد.هنگ کردم و با بهت گفتم : مگه مشک یباحرف

 زیمن داغ عز یتو اندازه وایه نیبب .ستیبپوشه خوب ن یکه ادم همش مشک نیاما ا ستین شیچیه یمشک -

در واسه اونق ینیانداختم  نیی. سرمو پاگردهیبرنم یک چیه دنیپوش اهیکه با س نهیا دمیکه فهم یزیحداقل چ یدیند

 .رومادرمپوشم و عزادار پد یم یمن مشک دهیمدت فهم نیرهام مهم بودم که تو ا

 ردکیاخم نم گهیروزا رهام انقدرمهربون شده چراد نیشدم چرا ا ریاز رهام که منتظر جوابم بود گرفتم سربه ز نگاهمو

 .شدیم شیاز پ شیروز به روز ب اشمی.مهربون

 .شدیم یجور خاص هیرفتارش عادت نداشت با هر نگاهش دلم...دلم  نیبه ا من

 افکارم باحرف رهام پاره شد. رشته

 !کنمیخواهش م وایه - 

 رو بردارم. یا گهیرنگ د رهیبهش گفتم: اما رهام من دستم نم رو

      امممم اونو بسپار به من.-
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    چکار کنم! -

 .امی.تو برو اتاق پرو االن مگهیبسپارش به من د-

 امشب با ساز رهام برقصم رفتم اتاق پرو. دیبا دمیشک نگاهش کردم .ازم دور شد منم که د با

 به رنگش نده. ریگاهم کرد و گفت جون حسام گدر اومد و رهام از کنار در ن یمحض رفتنم تو اتاق پرو صدا به

  دمی.در اتاق زده شد باز کردم و رو به رهام چرخدمیبود پوش کیشلوار و تن هیکه  ییا روزهیف یست آب هی

 کرد. یبود فقط نگاه م ساکت

 شدم که؛ ینگاهش آب م ری.داشتم ز

 شک خوب بود یکرد ب یم نیرو تحس یزیرهام چ یشدم وقت ریسر به ز نشیبا تحس ادیبهت م یلیخ هی: عالگفت 

 گرفت. یقرار م نشیکه مورد تحس

 .یبپوش دیها فعال با یاتاق پرو رو بستم که از پشت در گفت بمون در

 خودمو برنداز کردم. شتریلبخند زدمو ب ومدیبهم م یلینگاه کردم واقعا لباس خ نهییآ به

بار اونو  هیگرفت  یجلو پوستم م نویبار ا هی یسبز و خردل مدل در دورنگ هیاز  ویلباس کردم باز  زد و دوباره در

 .دیبه گوشم رس یپر یکارش ادامه داد و باالخره صدا ادبهیبهت م شتریگفت :سبزه ب یباالخره دست آخر

 نمونده رهام جان. یمدل گهید-

 .ادیمن بدم م دیشا کنهیفکر نم هیمیدختره چرا انقدر صم نیا

که اونطرف تربا  یپر یکرد که متوجه حرفا یرهام داشت حساب م رونیو اومدم ب دمیراحت لباسمو پوش الیخ با

 شدم. زدیتلفن حرف م

 

 کرد. یم فیازش تعر ییکه زن دا ستین میآش دهن سوز نینه مامان خانم همچ-
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پروانه دور دختر  نیکه ع شمیم یحرص نیاز ا دهیبود دختره اصال محلش نم نیهم اقتشیمامان، رهام ل یدون یم 

 یشم و به حرفاش ب الیخ یگرفت .خواستم ب نوی.بعد به من که نشون کردش بودم پشت کرد و اگردهیم یافاده ا

ر هم د یلباس هارو نگاه کنم که با سگرمه ها هکرد که من بشنوم .برگشتم ک یکارو م نیباشم از عمد داشت ا تیاهم

 بود. دهیرو شن یپر یپشت سرم بود مواجه شدم. انگار حرفا قایرهام که دق

عبوسش زدم.با  یبه رو ی.لبخندادیاخم اصال بهش نم دمیسمتش رفتم چند روز بود که با وجود لبخنداش فهم به

 تموم نشده. دمینسبتا گفتم:؛رهام جان من هنوز خر یصدا

 چهره اش بود.از اخم تو  ییرهام از حرفم متعجب شد  هنوز رگه ها افهیق 

 

به خو یلیسبزه خ نیرو برداشتم و گفتم : ا یکیمردونه رفتم دست بردم  یکنارش گذشتم و به سمت لباس ها از

 .کنهیم یخودشو معن یلیالبته نا گفته نماند به تن تو خ

 با لبخند به سمتم اومد. رهام

 رف تر بود رفت.. برش داشتو به سمت پرهام که اونطزمیعز دارمشیتوه برم ی قهیچون سل -

 دور شدنش گفتم؛ قبل

 خواهش کنم؟ هی شهیرهام جان م-

 کرد و گفت : یسرمست خنده ا رهام

 شما جون بخواه.-

 ؟! یشه ست لباسامو توام بردار یجونت سالمت م-

همه راهو( بعد گفت: شما امر بفرما  نیبره ا یاوه اوه ک ینیبامزه سرشو به چپ تکون داد) یلیجمع کرد خ لبخندشو

 بهتر. نیاز ا یچ

 کرد. یمسکوت شده به ما نگاه م یپر  من یحرف ها با

 خودشو حساب کنه. یرفت پول لباسا رهام
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 رفتم که خودشو مشغول مرتب کردن شال ها کرده بود. ینگاه به دورشدنش کردم و با غرور به سمت پر هی منم

 خانم؟ یپر-

 جانم!-

 نگاه کردم. چشماش به

 .ستیمربوط ن ینه به کس ایدر حد رهام هستم  نکهیا-

که  زهی. رهام اونقدر واسم عزدهیارزش من رو محبت ها و عشق رهام نسبت به من نشون م نکهیمهم تر از همه ا و

 دارم. ارویزن دن نیندارم .چون احساس خوشبخت تر اقتشویمن ل نیاگه بگ دمیحق م

 گفتم: یبهش زدم و روبه پر یکه لبخند دشیم کیداشت بهم نزد رهام

 به مآلم چشم داشته باشه. یوقت پس ازاسمش جانم ننداز که خوش ندارم کس چیه درضمن

 ازجانبش نشدم با رهام هم گام شدم. یمنتظر جواب گهید

 ؟یخانم می:بررهام

 .میبر زمیآره عز-

د رفته بود مرتب کن ادشیکه بخاطر پرو لباس  رهنشیپ قهی و جلورفتم منم کرد بجا جا دستش تو  رو کیپالست 

 یمطمعنم رهام از خستگ میهر دو ساکت بود میخونه شد یرفتم و بعد از سوار شدم و راه رونیمرتب کردم . ب

 دیخواهش از سع هیانداز شد .)آهنگ  نیطن نیتو ماش یمیآهنگ مال یبود که صدا  رونیساکت بود نگاهم به ب

 شهروز(

 

 

 تو یبرا میوونگیمن دتو مال  یخستگ
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 تو یاز همه جدا شدم همه به استثنا من

 

 خواد دور خودش خط بکشه یهست که م یکی نجایا

 

 عاشقت بشه ینجوریروز ا هی یکرد یرو م فکرش

 

 به تو بازهیکه م یدل یبر یعاشقتم م آره

 

 خواب تو عاشقتم دهیکه بازم د یعاشقتم بده دل به کس آره

 

 از همه عاشقتم شتریدلم واسه تو کمه ب نکهیا با

 

 به تو بازهیکه م یدل یبر یعاشقتم م آره

 

 خواب تو عاشقتم دهیکه بازم د یعاشقتم بده دل به کس آره

 

 از همه عاشقتم شتریدلم واسه تو کمه ب نکهیا با

 

  ییتو شیآت زومیسوزم ه یمن م اگه
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 ییتو شیشدم باعث و بان وونهید اگه

 

 دست و اون دست نکن نیا گهیبده بسه د دل

 

 بن بست نکن یچشماتو راه عاشق

 

 بازه به تو یرو که م یدل یبر یعاشقتم م آره

 

 خواب تو عاشقتم دهیکه بازم د یعاشقتم بده دل به کس آره

 

 از همه عاشقتم شتریدلم واسه تو کمه ب نکهیا با

 

 .کردمیزبونم مزه مزه م ریخوب بود و آرامش داشت کم کم ز حالم

 نفر که هینفر .  هیآرامشو به بودن  نیا نمیب یکم شده رنگ آرامشو دارم کم کم م میفرزاد از زندگ هیسا یوقت از

 میکه پاش به زندگ یاما از وقت دیند ینامرد ایدن نینفر که خودشم کم از ا هیکرد حال منو خوب کنه.  یسع شهیهم

کرد اوضاع رو  یم یشدم سع یخسته م یکه هروقت از همه چ دبوباز شد هروقت کم آوردم کنارم بود. اره تنها رهام 

 یرو نداشتم که به حالم فکر کنه کار سخت یتنها بودم و کس شهیکه هم یمن یموضوع برا نیا دنیخوب کنه. فهم

 اومد. ادمیبودنش و آروم کردناش رو یتمام صحنه ها یلحظه ا ینبود. برا
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م و من یستیو رهام گفت: تنها ن دیدفع که فرزاد خط و نشون کش اداونی.شدن مزاحمم  اون پسرا تو پارک یوقت ادی

 باهاتم.

شب که وسط  اداونی.میو قدم زد رونیآرامشم منو برد ب یبود آرومم کرد و برا یک زدیحسام تو  یها ادحرفی...

 .بود نزاشت یبزنه ک یلیبهم س خواستیدفع که حسام م اداونیرهام بود آرومم کرد و کنارم بود ... میموند ابونیب

 

هنگ کردم حسام  دمیکه رس نجایو به ا ستادیجلو حسام وا یمنو از باتالق فرزاد نجات داد.ک یرهام بود ک آره

 نده اجازه نشه مطمئن طرف از  شدمن زن رهام بشم اونکه خاک مامان و بابا رو قسم خورده بودتا یراض یچطور

 قانعش کرده؟ یربه حسام گفت که قبول کرد؟چطو یچ رهام روز اون مگه. کنم ازدواج

 اه. ناست،ینبود.مگه نگفت عاشقه ت یا گهیرهام خودش عاشق کس د مگه

رو به  نایزنگ خورد اسم ت شیگوش یرهام تو محضر وقت یتفاهمه که حرفا خودمو راحت کنم که سو الیخ خواستم

 یشباهت چیرهام ه یزد در ضمن حرفا یصداش م یکرده بود تازه بعد هم چند بار باهم حرف زدن که آبج ویس یآبج

 نداشت. نایبا ت

 

 فکرم اکو شد. ونیحرفش افتادم که م ادی

 .یکه تو عاشقش یاون چارهی))من:ب

 .((یدماغ نخود یچشم گندم هیمو فرفر یوجب مین یمه از خداشم باشه دختره من چ مگه

 گفت خانم کوچولو! یبه من م رهام

((.دستم به سمت آفتاب یزده از شالم صدا بازم اکو شد ))مو فرفر رونیب یدستم رفت سمت موها ناخودآگاه

((دستم رو رو دماغم گذاشتم یداشت بازم صداش اکو شد ))چشم گنده(( ))دماغ نخود نهییسرم رفت که آ یرباالیگ

. 

 رهام؟! یعنی  نه یمن... رهام... من... وا یعنی
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 .وردیم ادمی حرفامو داشت  که یاکو شده ا یصدا بازم

 رفتارت. نیکنه با ا یعشقت تورو چطور تحمل م چارهی))من: ب

 مگه من چمه؟ یب نداداما جوا یگفت نویا گهیبار د هی -

 فقط مغرور .سرتقه لجباز.اخمو.خود خواه. یچیه -

از  ایرو تو دن یچیمن عاشقشم دوما اگه داشته باشمش اگه قسمتم شه ه دونهیتعارف نکن بازم بگو.اوال اون هنوز نم-

نم ک یم یمردونه با رفتارم معن یلیرو واسش خ یباشم نه اما مهربون لیزن زل نکهیزارم نه ا یواسش کم نم یمهربون

 کوه پشتشم.(( نیو ع

 حل نشده رهام من بودم که یشده بود کردم و آره معما رهیبه رهام که به جلو خ ینگاه تک

 مردونشو نشونم داد. یها یبا کاراش مهربون هم

 کوه پشتم بود. نیتو مشکالت ع هم

 واسه خودمم مجهول بودم فرو بردم. لشیو بغض که دل دمیکش یقیعم نفش

    اجازه سکوتو بهم نداد. نیاز ا شیب رهام

          .وردیداشت شاخ در م یپر یکرد یچقدر خوب نقشتو باز گمیوامیه-

 کردمو گفتم: ینگاه مین

 کردم. یبهش ثابت م دینکردم که آخه حرفاش درست نبود .با یکار-

 .کدوم حرفاش درست نبود؟!کرد و مردد و گفت: ک.. یبهت نگاه با

) دمیعاشق شد؟ آهافهم ومدهیبدم که رهام نگه دختره دوروز ن حیتوض یحرف و زدم حاال چطور نیمن ا چرا

شق ع یفهم یم ینگاهشون کن رهیگیگفت دختره خودشو م یگم که پر یرو م ییاونجا کرده فکر رهام که  فکرکردم

 طرفست. هیرهام 

 اشو بگم.که شکش برطرف بشه ( گهیجمله د هی دیپس با گردهیپروانه م نیرهام دوردختره ع فقط
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 یگفت دختر خودشو م ی...میشد چشم دوختم و گفتم: م یمنو جاده رد و بدل م نیمنتظرش که ب یچشم ها به

 .گهیحرفا د نیاز ا دونمیچم هی.افاده ا رهیگ

 حرفا حس کرد. نیب ویکه کالفگ رهام

 :گفت  و دیرو صورتش کش یدست

 آها درسته. -

ص جو خال نیبود که خواستم زودت از ا نیسنگ یلیخ نقدریا نیجو ماش نییدرو باز کردم که برم پا دمیخونه رس به

 شم.

 رهام متوقفم کرد. یصدا

 هیو قصدم چ میریامشب جواب ندادم.فکر کردم اگه بگم کجا م یکه ازت خواست کجا و چرا دیببخش وایه یراست-

 .یوجود اومد نیو ممنونم که با ا یاین

 زدم و گفتم: یو به چهره خسته اش لبخند محو دمیسمتش چرخ به

 .ادتیز یبابت امشب ازت ممنون باشم باوجود خستگ دیمنم که با نیکه من ببخشم درضمن ا ینکرد یکار-

 .یواقعا باکارت خوشحال کرد منو

 .دیکشاز چهرش پر یحرفم لبخند به لبتش اومدوخستگ نیا با

 شدم. ادهیپ نینموندمو از ماش یمنتظر حرف گهید 

 راست رفتم باال کیخانم نبود حتما رفته بخوابه . صفورا

 باال. رفتم

 .کردمیرو نگاه م یاتاقم هر طرف تو

 از چمدونم. یبود نه خبر زینه از لباسم رو رخت آو یخبر

 داخل اتاق شد. رهام
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 لباسا. نمیا دییبفرما-

 از گشتن گفتم:ممنون. کالفه

 ؟یگردیم یزیدنبال چ-

 آره لباسام.-

 گفتم صفورا خانم همه رو برداره. یگیآها اونارو م-

 گفتم: چرا؟ یدلخور با

 حرفم نباشه. یبپوش یوجه مشک چیبه ه یحق ندار گهیچرا نداره شما د-

 دوختم. دمیجد یلباسا کیاز چهره مصممش گرفتم و به پالست نگاهمو

 داشتم. ینقدر مورد توجهش بودم احساس خوبا نکهیا از

   موند؛ رهینگاهم به در بسته خ رون،یدرک کردو از اتاق رفت ب طویشرا انگار

 .زدیداشت تمام معادالت منو بهم م رهام

 .کردیم ریتعب یا گهیجور د هیمنو داشت واسم  یاخمو یو خوب بودناش اسطوره  اشیمهربون نیوجود ا با

 برانداز کردم. نهیخودمو تو آ دمویپوش لباسامو

 لباسا افتادم ! دنیرهام بعد پوش یها نیتحس ادی

رهام در بر گرفته بود به سمت  یچرا امشب تنها فکرو زکرم رو کارها و رفتار ها دونمیرو لبم اومدنم یمحو لبخند

 رفتم بعد ازمسواک زدن به اتاق برگشتم. سیسرو

 . ادیتو اتاق ن دنمیوابرهام بعد از خ گهیکردم که د دیو کل در

 .شمیمعذب م یمتر هی یتو فاصله  یحت دنشیبا د شمیم داریب یوقت اخه

 نگفتم. یزیچند شب متوجه اومدنش شدم و چ نیکه ا امیشرموح یفکر کنه من چقدر ب ترسمیم
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 شد. نییدر چند بار باالو پا رهیدستگ کردم احساس  که  رو بالشت دراز نزاشته بودم هنوز

 نگفتم. یزیبودمو چ ساکت

 .دیرس گوشم به رهام  آروم یدر رفتم و صدا کینزد نیو پاورچ آروم

 .شهیباورم نم یدی...نگو که خوابوایباتوام ه وا؟یه-

 جواب ندادنا و حرص دادناش. نیواسه ا رمیمیم

 طلبت. یکی مونهیم ادمیکردنا  دیدر کل نیخانم ا وایباشه ه-

 دم .در زد و جواب ندا گهیبار د چند

 پتو و بالشتمو بده . وانهید خوب -

 .ستیهمه پتو و بالشت که قحط ن نیمن چه ا به 

 .دمیتخت دراز کش یورو  به حرفش برق و خاموش کردم الیخیب

 .دمیکش قینفس عم هی

حرکات امشبش  ادیلب اسمشو زمزمه کردم.  ریرهام...چند بار ز یهوا تو  هام غرق شدم هیورود هوا به داخل ر با

 لبحند رو لبام بعد از مرورشون بود. هیخاطر هام با رهام اوردن  هیشگیاراده لبخند رو لبم اومد.کار هم یافتادم ب

 انگار دست از تالش برداشت و رفت. دمیزدم و به سمت در چرخ یغلت

 عطرش هنوزم بود انگار که بازم تو آغوشش حل شده بودم. یبو

دور از رهام هم واسم  یبو حت نی.چقدر ادمیبه مشامم کش قیعطروعم یسبوندم. و بوبه خودم چ شتریرو ب پتو

 آرامش بخش بود.

 رو سن بودم . یاومد وقت ادمیبستم و  چشمامو
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چهره رهام و اون لبخندش آرامش تموم وجودمو اره من  دنیداشتم اما با د یبد شیاول تشو تینگاه کردن به جمع با

 .داشتیلحظه ام چشم ازم بر نم هی یکه حت یود کستنها نبودم رهام کنارم ب

نکنم . آروم لباشو رو  هیاشکامو پاک کردچقدر واسش مهم بود من اون لحظه گر یافتادم که امروز با نگران یادوقتی

 لبم گذاشت.

رو  یچیدوست داشتم. چشماش اون لحظه ه یلیخ زویتما  نینکردم.رهام مغرور بود اما واسه من نه ا یمقاومت چیه

 نهکینگاهش و با نگاهم قفل م یخدا وقت یکه فقط رو من بود.وا ینگاهشو دوست داشتم نگاه نیا دمنیدیجز من نم

 اون لحظه نجاتم بده خودشه که تونهیکه م یکس اکه تنه کنهیچشماش اونقدر منو غرق م رمیچشمو ازش بگ تونمینم

و با خودش مطالبو زمزمه  کنهیم مطالعه  داره یوقت ...یمثال حرکاتش اله ای ارهیبا پلک زدنش منو به خودم م

 .نهیریتو اون لحظه ش دنشی.چقدر دکنهیم

 .هکنیم کیو به طرف مخاطبش شل جوهیرو م ایدن یکلمه ها نیتر نیریانگار ش دهیم حیتوض یکه کل ییوقتا ای

 حرکات و حرف زدناش،اداهاش لبخنداش.اخماش. تمام

 نبود. یآدم عاد هی گهیمن د یبرا رهام

 ها تو دلم جوونه زده بود. شیوقت پ یلینکردم از خ دایپ ایحسو تازگ نی.اشدیم تر خاص  به روز داشت روز

 . شدیتنومند م یخودش داشت درخت یحاال برا و

 ؟؟؟یبه چه وقت گردهیبرم  حس نیفکر فرو رفتم ا به

 سوالم نداشتم . یبرا یو جواب شدمیتر م جیگ شیاز پ شیمرور خاطرات فقط ب با

 .شدیبودن باعث آرامش م نیکه من هروقت تنها بودم رهام بود و ا دمیرسیجواب م نیبه ا فقط

 زنگ. یزنگ ایروم  یروم ایبا خودم رو راست باشم،  دیبا

 ؟ میکدوم ور من

 رو تخت. نمیباعث شد پتو رو کنار بزنم و بش یو خفگ یگرم احساس
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آبو خوردم  نکهی.بعد از ازمیبود بر یپا تخت یرو که پارچ  آب از وانیل کیخودم  یخوابو روشن کردم و برا شب

به  یبرگشتم و نگاه عیو سر دمیخودم کش یرهامو رو یخواستم دراز بکشم که با نور شب خواب متوجه شدم که.پتو

 اون بود. یبالشت کردم.بالشتم برا

 کنارمه. کردمیبود که فکرم نیا یبرا پس

 هی.دمیعطرشو به وجودم کش یبو قینفس عم هیاوردم.با  مینیب کیلبم نقش بست و پتو رو چنگ زدم و نزد لبخندرو

 االن سردشه؟ ینی؟یآن به ذهنم خطور کرد اگه رهام پتو برنداشته باشه چ

 .اتاقش سمت  رفتم و برداشتم رو و پتو و  پاشدم ینگران با

 آروم درو باز کردم. یلیخ

 که انگار به صفحه یتو دستش بود و خوابش برده بود.طور شیبود و گوش دهیچرخوندم دمر خواببه سمت در  نگاهمو 

 اش نگاه کرده بود و بعد خوابش برده.

 

 نزنه. خیکه  وردهیپتو واسه خودش ن هیتنبل  ی پسره

 .دمیآروم روش کش یلیسمتش رفتم پتورو باز کردم خ به

 داره.که تا خوابش نبرده کنارش نزاشته. یچ یگوش نیتورو خدا مگه ا نیبب

 که؛ دمیکش رونیدستش ب یرو آروم از ال یگوش

 قند تو دلم آب شد. یصفحه گوش دنی...با... دب

 !کرده؟یخوابش ببره عکس منو نگاه م نکهیتا قبل ا ینی

به قلبم  شوینداشتم دروغ نگفتم. گوش یغم چیبودم و ه ایآدم دن نیبگم اون لحظه انگار خوش بخت تر اگه

 یچند لحظه ا یگلوم گرفت برا یبیتشکر کردم بغض عج میچسبوندم و از ته دل از خدا بخاطر وجود رهام تو زندگ

 .مجدا ازش بخواب زاشتیبود و نم داریشدم.کاش ب رهیبه صور غرق خوابش خ

 حضورم بشه؛رهام متوجه  نکهیکه سردش نشه.نم اشک به چشمم اومد و قبل از ا دمیباال کش شتریب پتوش
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 رفتم. رونیاتاق ب از

  

 

 -روز بعد چند 

 -آراد

خانواده  نیا ریخوام .حاال تنها گ ی. من زن نمدیبابا بفهم دیخوایاز جون من م یاتاق رو محکم بستم و داد زدم چ در

 نه؟ ای رمیرو منه که زن بگ

 بودم. یاونقدر عصب ننیخاندان انگشت به دهن موندن که زن گرفتن منو بب هی نیاریدرم هیادعا و اطوارا چ نیا

 دوست داشتم سر به تنم نباشه.  که

 .برداشتم رو  که بخاطرشون اومدم یلیوسا  به سمت کمد رفتم گفتمیم راهیو زمان بدو ب نیطور که به زم همون

 نهیبود و برداشتم محکم به آ زیم یکه رو یمداد جا شهیتمام قد افتاد ش نهیاز کتاب خونه گرفتم نگاه به آ چشمو

انگار نه انگار منم آدمم رفتن دختر سوا کردن که زنم شه.ته  زارنیاعصاب نم ختیفرو ر یبد یکوبوندمش که با صدا

 شهیدامیپ یروزا عجب دلسوزا نیا

م . گفت یناسزا م میزندگلب مدام به خودم و سرنوشت  ریهام وز قهیتخت نشستم و شروع کردم به ماساژدادن شق رو

 نییپا ایب طونیگفت: صادق غلط کرده توروخدا از خر ش ونیگر یبا صدا دیمادرم از پشت در به گوشم رس یصدا

 مرد.

 باهاش حرف بزنم. خوامی.مجایب یایطرفدار نیخانم دست بردار ا-

 داد زد. ومدیبعدم همونطور که به سمتم م واریشدن حرفش همزمان شده با باز شدن درو برخورد محکمش به د تموم

 پسر گستاخ.  یکرد یتو چه غلط -

 دستام گرفتم. ونیموام چنگ زدمو سرمو م یتراز قبل دستامو ال یعصب

 .سمینداشتم تو رو آقامو وا خوش
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 گرفتم . نییسرم رو پا ستادمیاومدم و به احترامش پاشدم و ا رونیب رمیداد پدر از خود درگ یصدا با

 بربخوره فقط گفتم: ینگفتم که به کس یزین چم -

 نکنه. فیتکل نییمن تا یبرا یکس

هم  یاز سوز بدش چشممو رو یلحظه ا یرو رونه گوشم کرد برا یمحکم یلیجمله ام تموم نشدا بود که س هنوز

 فشار دادم.

 به سمت بابا اومد و دستشو گرفت. هیبا گر مادرم

 تمومش کن صادق.-

 از دهنم بپره .  یکه مبادا حرف دمیدندونام گز ریبه داخل دهنم بردم و ز لبهامو

 .یسیمیما وا یکه تو رو دهیکارت به کجا رس نیبب یمرد شد یثابت کرد یاقا آراد خب بزرگ شد زادیدست مر - 

 !خوامیمن زن نم گمیم نهیگفتم جز ا یآقاجون من مگه چ -

 حمق.ا یبس کن آراد کم غصه تو خوردم پسره  -

 پشت یچ نیدر و اون در نامزدش گذاشت و رفتو ولش کرد بدبخت اون رفته گوشاتو باز کن بب نیاز ا دمیشن کم

 .گنیسرت م

 گنیبه توام م  یو تا االن پشت سرتو نگاه نکرد یدختر رفت هیکورت کرده. بخاطر عشق  یعاشق گنیمجنون،م گنیم

 مرد.

 

 پاش غرورمو له کرد. ریجون با حرفاش ذره ذره ز آقا

 و دم نزدم. دمیشن یلیگفت خودمم خ یگفتم.بزار بگه راست م یم یزیچ دینبا

 .ستیخانواده وصله تن ما ن نینگفتم آراد نگفتم ا-

 شهیم نیدونستم هم یم دیهمون بار اولم با ادیرو انتخاب کن که به ما ب یگفتم کس چقدر
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 خالص رو زد. ریحرف ت هیدر آخر هم با گفت  و شدمیآقاجون هر لحظه بدتر خوردم یها باحرف

نه  ایخونه ب نینه ا یوردیدر ن یفیبال تکل نیکه خودتو از ا یآراد تا حاال سکوت کردم اما تا وقت نکهیآخر ا کالم

 .ارمیاسمتم نم گهیبشه د زشیاما اگه مادرت چ ستیخودتو پسر ما بدون واسه تو که مهم ن

 

و تنها پسرش یخوشبخت یدختر شروع کن بخاطر دل مادرت که آرزو نیبا ا تویآراد توام زندگ شیزندگ یرفت پ یال

 داره.

 !؟یلعنت ی... بامن چکار کردیال   ...یدادم ال رونیبسته شدن در سرمو باال گرفتم و چندبار نفسمو ب یصدا با

 برداشتم؛ لمویو وسا فیک

 به سمت در رفتم. نییپله ها پا از

 .ستادیتو چهارچوب ا هیسخت بود ،مادرم جلوم سبز شد با گر یلیاز پدرم هضمش واسم خ ییرفاح نیچن دنیشن

 حالت؟ نیبا ا یریآراد مادر کجا م -

 . ستیمن ن یجا گهید نجایبه پدر کرد( ا یمامان توروخدا اسرار نکن بزار برم)نگاه -

اسمشم  یحق ندار گهیبارم به حرفم گوش نداد، د هی یخوام که حت یمن پسر سرخود نم ری: خانوم جلوشو نگپدر

 .یاریب

 !رمیمیآرادم بره من م یگ یم یصادق چ -

 زدم. شیشونیبه پ یسمت مادرم رفتم و بوسه ا به

 نیآخرشم گفت نیتون چندسال رو خوب به زبون آورد نیکه تو دلتون نگه داشت ییحرفا یبه پدر گفتم : همه  رو 

ز ور ا نیدونستم از ا یم نیگفت یخودمو بگم که شما هم نم یمنم حرفا یبزار قبل همه چاما  رمیبرو ،چشم آقاجون م

عشقم گذاشت و رفت، آره حق با همه شماست  م،آره بابا همه رو راست گفتن من نامزد نیدیشن یلیاون ور خ

 پاش گذاشت و رفت. ریغرورمو ز
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آقاجون عشقم کورم  ه؟یچ یدون یتر از مجنونم. م وونهیمن د دیدونه شا یم یطرف مجنونه آره ک گنیسرم م پشت

 خوشم. الشمیچرا چون اونقدر دوستش دارم که با خ یدون یکرده و چشمم رو همه بسته م

 نیگفتیم شهیکه هم نیشما نبود نیمگه هم یکیعشق  یکیآراد خدا  ی.مگه نگفتهیکیمرد حرفش  نیگفت خودتون

 آقاجون. ادمیحرفا رو خوب  نی. اگهید یکی یه و فرداباش یکیکه امروز  ستین یپسرم عشق بچه باز

 .رهینم ادمیوقت  چیه نیگوشم کرد زهیالهام چنان آو یقبل از خواستگار شب

 شم. یدورتر م یهرچ دیجنگ شهیقبول کن با عشق نم آقاجون

کنار  طمیاست من با شرا دهیفا یتالش ب دیصرفا خواستم بدون دیدل بسوزون گمینم نویشه ا یم کیبهم نزد شتریب

 کنم. یم یزندگ  عشقم مجنون وار الیاومدم با خ

 ابا باشه.حق با ب دینکردم.شا توینبودم وغالم یبعد رو به مامانم گفتم: من نوکر اشکاتم هستم ماما ببخش پسر خوب و

 صادق.  نمیبیاز چشم توم ادیسرش ب یمادر ؟ بال یریحاال کجا م -

 وضع ترکش کنم. نیداد با ا یبهم اجازه نم مارشیحال بمادرم که  یاشک ها بازم

 بوق جواب تماستو بدم. نیبا اول دمیدم آروم برم.قول م یقول م شهیمامان واسه من نترس مثل هم -

 کردو پسرشو که باعث شرم و خجالتش بود. ینه بخواه بمونم نه بخواه برگردم تا حاالشم بابا مردونگ اما

 ننداخت. رونیخونه اش ب از

 

 زدم. رونیمعطل نکردم از خونه ب گهید

 واسم مهم نبود. یچیه گهید دمیحرفارو شن نیاز پدرم ا یوقت

 نه ناراحت. شدیخوشحال م یزیدلم مرد چون نه از چ ییجورا هیواسم مهم نبود و  یچیه گهید یبعد رفتن ال از

 مو هم تو گورش لرزوند.که بودنشو به رخ بکشه.اما پدرم امروز همون دل مرد دیتپیم فقط

 .ارمیالهام ب یرو جا یکس تونمی. من نماستیدن ایتا دن دونهیندونه پدرم خوب م یهرک
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 .شدمیوهر لحظه داغون تراز لحظه قبل م شدیسرم تکرار م یپدرم اکو وارتو یحرفا

 از پدر و مادرم. یو زما از خودم از ال نیبودم از زم یشاک

 شهر نبود. یاز هم همه  یخبر گهیرفتم که د اونقدر

زه نفس اجا ومدویکه فرو ببرمش نه باال م رفتیم نییکه راه نفسم بسته شده بود و گلوم سنگ شده بود نه پا انگار

 .دادیبهم م دنویکش

 شدم. ادهیپ نیکم کردم و از ماش سرعتمو

 بود. دهیفا ینفس بکشم ب خواستم

 بلند داد زدم خددددددددددددددآ  یکه تو اون لحظه تونستم بکنم با صدا یکار تنها

 گلوم از چشمام فوران کرد. ینفسم باز شد. بغض سنگ شده  راه

 زانوام افتادم . رو

 .دیغرورم از چشمم چک یها خورده

 !؟یداد زدم: خخخخخدا چرا ساکت بازم

 !؟یزنیو دم نم ینیبیم

 معرفتت که اونم منو گذاشت و یب یبنده  هیبه امون  میگذاشت یکرد بمیبود نس یچه سرنوشت نیخسته ام.ا گهید

المه، ح یچ نهیکه جونم به جونش بستست کجاست که بب یاز خودش به جا نزاشت. حاال اون لعنت مییرد پا چیرفت ه

 از عشقش. کشمیم یچ

 .یزنیدم نم وینیبیاون به کنار تو چرا م اصن

 ه؟سر نوشت نیکه جزاش شد ا هیبه حال من مگه گناهم چ سوزهینم دلت
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امو به  هیتک حالیچقدر گذشت که ب دمیرو نداشتم اونقدر با خدا حرف زدم نفهم هیحرف زدن و گر ینا گهید

گذاشته بودن  شیرو به نما یجالب یمحض منظره  یکیشهر که تو اون تار یداده بودم و به چراغ ها نیماش کیالست

 شده بودم . رهیخ

 رو شکست. میسکوت منو تنها میگوش یصدا

 اوردمش، رهام بود. رونیب بمیج از

 الو؟-

 الو زهرمار.-

 به لحن حرف زدنش زدمو گفتم:جانم غرغرو؟ یلبخند

 ست؟یچرا در دسترس ن تیگوش یهست یکدوم قبرستون-

 زدم کاش قبرستون بودم، به خودم اومدمو جواب دادم؛ یپوزخند

 آروم باش. یزنیداد م نیحاال چرا همچ دیببخش-

 کجا؟ یایامشب ب ببند دهنتو، قرار بود-

 زدم گفتم: میشونیبه پ یحرف رهام ضربه ا با

 .امیرفت، االن م ادمیداد کال  یا-

 بچه ها رفتن. یایالزم نکرده ب یکه هست یاالن بمون همون قبرستون یخسته نباش-

 مگه ساعت چنده ؟-

 ربع به دوازده! کیساعت از دستت در رفته  یخوش یلینه انگار خ-

 داش ره...  یوا- 

 دروغ بشنوم. خوامیببند دهنتو نم-
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 زدمو گفتم: یلبخند

 دروغ گفتم؟ یداداش من ک میچاکر-

 ناراحته. یلیخ وایه ویومدین نهیمهم ا ستیمهم ن یک-

 گفتم: یلودگ با

 !؟یاالن تو کاسه داغ تراز آش ینی-

 ؟یواصل شد یبه کدوم درک نمیخواستم بب رینخ-

 ؟یلییمگه شما عزرا-

 به دو نکن! یکیآراد با من -

 .یمارو عفو کن یشیم یباشه بابا سه به چهار بکنم خوبه؟راض-

 .خندهیداره م ینی نیکرد و ا سکوت

 جناب متبسم.  میهست تمیواشکی یچاکر خنده ها-

 ؟ییخب حاال مزه نپرون، کجا-

 !گهیقبرستون د-

 آراااااد.-

 بسه، یشوخ ارهیداره موتورش جوش م دمیفهم گهید

 .زنمیم دیارتفاع نسبتا بلند که شهرو د هی یشهر رو کیمخلص شما االن نزد-

رفته نسبتا گ یدوست که با صدا هی ینگران ابیدفعه جنسش از خنده نبود. جنس نا نیسکوت کرد اما مطمئنم ا بازم

 گفت: حالت خوبه؟ یا

 اره. گهیاالن د-
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 .امیبده ب قیآدرس دق-

 .گردمینه داش دارم برم-

 گفتم پاشدمو خودمو تکوندم. نویر که اطو همون

 آدرس. گمیآراد م-

 شدم. نیسوار ماش نی.آ...آ.بب گردمیب جون داداش دارم برم-

 )سوار شدم و در بستم که صداشو بشنوه(

 راحت؟ المیخ-

 .گردمیاره داداش جون تو دارم برم-

 بنداز. سیم هی یدیباشه رس-

 اونم چشم جناب متبسم.-

 ست؟ین یامر-

 کن. یازطرف من معذرت خواه واینه فقط از ه-

 .یعل ایباشه -

 .ارتی یعل-

 بود شدم. ارمونیتز در اخت انیکه تا پا وایخونه ه یقطع کردن تماس راه بعد

 شدن. ادهیپارک کردمو قبل از پ اطیتو ح نیماش

 شدم ادهیپ نی.از ماشدمیرس که دادم  رهام تکس به

 .یکنیخلوت م یلحظه بعد جوابش اومد. بار آخرت باشه تنها چند

 !؟ییتنها ینیخلوت  دونمیکه من م ییخلوت کنم.تا جا ییتا چند  پس-
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برخورد  یرنطوی.تکرار نشه که بار بعد اکنهیخلوت م ییتنها قشی.با رفکنهیخلوت نم ییآدم تنها رسهیتو عقلت نم-

 !کنمینم

 .ئسیباشه ر-

 ؟یای.فردا میکله پوک حاال آدم شد ولیا-

 کجا؟-

چون  یپدر بزرگت خواسته توام همراهش بر یکه پدر بزرگت رو دعوت کردن و توام گفت یمهمون همون  بابا یا-

 .ستیعاملش ن ریمد

 .امیاگه مطالب فردارو زود جمع کنم م دونمیآها... نم-

 .ایمطالعه اش کن  یاگه سرسر کشمتیم-

 باشه بابا.-

 .هیباهات حرف زدم.فوق سر یدر مورد مهمون نکهیراجب ا ینگ یزیچ وایا فردا ظهر خبرم کن.البته به هخب ت-

 باشه بابا.-

 

افتاد که دمر  نیرفتم اتاق نگاهم به شاه میردو بدل نشد و منم رفتم داخل همه خواب بودن و مستق یام یپ گهید

 شده بود. هوشیکه انگار ب یبود طور دهیخواب

 کرده بودم. هیکه انگار خون گر کردنیدرد م یو چشمام به حد دمیکش دراز تخت تو  عوض کردن لباسام بعد

 . یلیدادم.خسته بودم خ رونشیپر از درد و رنج ب دمیکش یقیعم نفس

 از نبودن الهام . خسته

 هم گذاشتمو زمزمه کردم؛ یرو چشمام

 بعد  از
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 تو

  یخستگ

 ختهیر ترسش 

 رود. ینم در

 (ایگو_ضل)ابوالف

... 

 تلفنم سر از کتاب برداشتم و دنبالش گشتم. برهیو با

 برداشتنمش و جواب دادم؛ یعسل یرو از

 الو؟-

 سالم پسرم.-

 ن؟یسالم آقا جون خوب-

 ؟؟؟یممنونم.آراد جان سرقول وقرارت هست-

 بود که پدربزرگم  یبار نیبه رفتن نداشتم اما چون اول یلیم چیه هرچند

 کمک خواست گفتم: مرد و حرفش. ازم

 .دنبالت بفرستم رو راننده  با بفرست واسم رو آدرس  منتظرم بمون شیخب پسرم ساعت ش-

 .فرستمیچشم واستون م-

 فرستمیآدرس واست م دمیرس وگفتم روگرفتم  شماره رهام دمیبه صورتم کش یبا کالفگ یفرستادن آدرس دست بعد

از مطالعه خوندم و کتاب جمع کردم خواستم برم آب بخورم که قبل   ماندهیباق یبعد از قطع کردن تماس صفحه ها

 با مامانش شدم. نیاسی  ورودم متوجه حرف زدن
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 مامان؟- 

 جانم پسر گل؟-

 چرا من تا حاال تولد بزرگ نداشتم؟ یمامان -

 پارسال. ادینم ادتی میتو هم داشت-

تازه  یگذاشت  شمع هی روش  و یاورد یکردیه توش کار مک یخونه ا  یمونده  یباق کیاون که تولد نبود ک-

 مامان. ادمهی  یدید یداد  رو هم بهم هیمشک تفنگ  اون

 رم؟یگیم کیامسال واست ک یباش یخوب پسر  پسرم اما اگه نیآفر - 

 همه دوستان رو دعوت کنم؟ تونمیمنم مثل سبحان م ینی-

 .میراه بنداز یمهمون یتون ینم زمیعز ستیکه خونه خودمون ن نجایجان مامان ا نیاسی-

 همه تولد دارند من ندارم. رهیدوستام م شیخوام مامان من آبروم پ ینم-

 مادرشو تحت فشار بزاره. دیتولد بخواد اما نبا دادمیبچه بود بهش حق م نیاسی

ود نشسته ب یهم روصندل نیاسی  شب بود یبرا یمشغول آشپز سویگ شدن ساکت دو هر ورودم با  آشپزخونه رفتم 

 آب را پر کرده و به سمتش رفتم. وانیزانوهاش بود ل یزانوهاشو بغل کرده سرش رو رو

 خان؟ نیاسی-

 ؟ییبله دا-

 چته پهلوون؟ -

گفت  یبه من کرده با دستپاچگ ینگاه یبرگشتم که با نگران سویاونه به سمت گ ریمامانم به پرس همش تقص از 

 آروم باش. یعنیمتوجه نشده  نیاسیکه  یآقا آراد دستمو باال بردم ور یچیه

 !شکنهیمرد بزرگ مثل تو که دل مامانشون نم هیخوب گل پسر  -

 !ییآخه دا -
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 خوام بهت اجازه بده اما شرط داره . ینکن م ییدا ییباال بردم و گفتم: دا دستمو 

 !زهیباال گرفتو گفت:جا سرشو

 کردم و گفتم: اوهوم. نییباال و پا سرمو 

 ؟ یواسه چ -

 .یخوایمعذرت م یبوسیدست مامان تو م یریو م یشیچون االن پسر خوب م-

 !!!مامانمو  -

 آره. -

 چرا؟-

 . شکننیوقت دل مامانشون نم چیبزرگ ه یمردا چون 

 ستم؟یمن مرد بزرگ ن یعنی-

 ؟! یتودل مادرتو شکست یعنیچپ زدمو گفتم:  یبه کوچه عل خودمو

 به خودش اومدو گفت: سویگ  نیاسیبل از به هم نگاه کردند و ق سویو گ نیاسی

 کنه! یکارو نم نیا هیپسر ماه نیاسی،  یینه دا-

 و بغل کردم. نیاسیرفتم و جلو

 .یشهرباز میریم ایفردا با عرش-

 .دیدور گردنم حلقه کرده و گونه امو بوس دستشو 

 .ییدا یمررررس-

 گرفتم . یحساب دوش و باال رفتم. دارم برنامه  که بعدا واسش اسیکردن  یراض بعد

 .دمیرو پوش یا روزهیف یبا کراوت آب دیسف راهنیبا پ یکاربن یوشلوار آب کت
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 فیضع یلیخ یشد که جسم جوونمو بعداز ال ریپ یجسمم جوون باشه اما روحم به حد دیشا  کردم نهیبه ا ینگاه 

 کرد.

 . آرادم همون من که  کنم ییظاهر نما انمیاطراف یکه برا یواسم موند نه اون جسم  یبعد رفتنش نه روح و روان از

 گرفتمو به صفحه اش دوختم. نهیچشم از آ میگوش یصدا با

 .نییپا امیبزرگ بود جواب دادمو گفتم :االن م پدر

 برداشتمو از اتاق خارج شدم. فمویعجله ک با

... 

 حواسم بود که آدرسو به خاطر بسپارم . میرفتیم رویمس طور که همون

 هیه.گرفت رانیاز تازه کارا تو ا یکیو  یمهمون نیچون ا دیایبهت گفتم همراهم ب نکهیا قتیپسرم حق نیجون:بب آقا

رو داره اما پسرش اومده  ییدارو یشرکت ها نیاز بهتر یکیآقا تو کشور خودش  نیپدرا  خورده مشکوکه چون

 هم داره. شهیکشور ها م ریو سا رانیکه به ا ییها چاقاوقات دست تو قا یآقاگاه نیو از صفر شروع کرده .پدر ا نجایا

 من خودمو بکشم کنار . لنگهیم ییاگه جا اریدر ب نایکه سر از کار ا یایب  یبهرام یامشب تو به جا گفتم

 رو از پنجره گرفتم وبه آقا جون دوختم. چشمم

 دستشو بخونم. کنمیم یجون.سع راحت آقا التویخ-

 رو زانوم گذاشتو گفت:ممنون دکتر. دستشو

 .میشد ادهیتوقف کرد و ماهم پ راننده

 رنگ کردم و پشت سر آقا جون راه افتادم. دیبه در سف ینگاه

 گذاشتم. بمیرو داخل ج یرهام فرستادم و گوش یآدرس رو برا رفتمیکه راه م نطوریهم

 .میرفت یآقا جون به سمت یشلوغ بود با اشاره  یو تاحدود میشد وارد

 قرار داشت. یخال یزیم که
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 .شناختمیکدومشونو نم چیاومدن و با پدر بزرگم دست داد که من ه یادیمحض نشستنمون افراد ز به

 که آقا جون دستم داده بود گرم کردم و بند هاشو با دقت خوندم. یرو به پرونده ا سرم

 سالم.-

 رو شناختم و سرمو باالگرفتم. کردیبود.که با پدر بزرگ سالم واحوال م وایه یصدا

 تعجب به من نگاه کرد. با

 د؟یکنیچکار م نجایا ن؟یخوب هست یسالم جناب رستم-

 لبخند  با

  امیم ییجا نجوریباره ا نی. آره اولنیشمام خوب باش دوارمیسالم خانم ممنون ام-

 بزرگ پدر بزرگم هستن امشب رو بخاطر قرارداد همراهشون اومدم. هیم: رستمداد ادامه و کردم  به آقا جون ینگاه

 .نیشناسیرو م گریبزرگ:شما همد پدر

 :بله از همکاران هستن. من

 .وبعد بالبخند مارو ترک کرد.دینیبش دیی.بفرماشمیمزاحمتون نم نیاز ا شتری:خوشحال شدم بوایه

 بودار بود.  هیقض ومدهیچرا همراه رهام ن نیا نمیبب

 افتاده. یاتفاق هی ینینفهمه آدرس خواستم  وایگفت ه یرهام وقت دمیفهمیم دیبا

 .زدمیم حرف بزرگ پدر به که طور همون  رو هماهنگ کردم زیو با آقا جون همه چ نشستم

 رو به پدر بزرگم دراز شد. یحرفم تموم نشده بود که دست هنوز

 بر داشتم و نگاهش کردم ؛ سر

 خوش برخورد و خنده رو. میلیوالبته انگار خ لیو خوش است پیا به سن من خوشتحدود یپسر

 خنده و برخورد نداشتم. نیبه ا یحس خوب اما
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 از آقا جون منم پاشدم. تیتبع به

 .دیبه سمتم چرخ نگاهش 

 نگاهم کرد. خیلبخند از لبش محو شد.و نگاهش و م یلحظه ا یبرا

 دراز شدشو و به دست گرفتم.که از بهت در اومد. دستمو

صحنه  ندیشد؛با..با د دهیکش کردیکه نگاهش م ینگفت و به پشت سرش نگاه کرد که...که منم نگاهم به سمت یزیچ

 روبروم؛

 خون تو بدنم متوقف شد. انی...نفسم قطع شد شرنف

 شدم. رهیخ یشده به...ال مسخ

 کرد؟یچکار م نجای..انیمن ا الهام

 .شدیاب دهنمو فرو ببرم نم خواستم

 پلک زدن. یرو نداشتم ح... حت یحرکت چیرفته بود. قدرت ه ادمیراه رفتن  انگار

 بود. ستادهیاز من ا یبه فاصله چند قدم قایدق یال

 .کردیبا بهت به من نگاه م اونم

؛دستو به دست گرفتو  کردیجلوه دادنش م یبر عاد یکه سع ییصدا با  به خودش اومدو الیما دان یاز همه  قبل

 .نیکوچک خوش امد هیسالم جناب رستم کیگفت:عل

 بود رو الهام. خیرو هم قفل شده بود و چشمام هنوز م دندونام

 بدوزم لیو به دن رمیبگ یکه مردمک چشمو ازسمت ال دمیکشیبه دوش م دیرو با ایکار دن نیتر سخت

 آوار کردم. لیدن یبرداشتمو رو چشم ها یال از یبدبخت  )چشمامو(رو بهیکوه لعنت نیخره ا باال

 .دیبه گوشم رس یبه سخت لیدان یصدا
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 .تونییخوش بختم از آشنا-

 .نیاومده که ملزم ب جواب دادن بود گفتم:هم چن رونیاز ته چاه ب یصدا با

 دراز کردو به جمع ما کشوندش. یدستشو سمت ال بعد

نگاهشو چرخوند و  دیدزدیکه انگار عکس العملشو از از نگاه م یکنه و ال یینما رو  از عشق من خواستیکه م انگار

 .نید..ام وش..خ  دهن باز کردو گفت:س..الم یبالبخند منحصر به فردش به آقا جون و بعد به من دوخت به سخت

 .امیکارشو خوب بلد بود باالخره منو قانع کرد ب روزید یدار یعامل زبده ا ریجان مد یبزرگ:حامد پدر

جناب  نیاهام حلقه کردو پشت بندش گفتم: لطف دار یدستشو دور شونه ها دویگوشم رس به لیخنده دن یصدا

 منه. هیشانس بزرگ زندگ یال ،یرستم

 زده به هردشون چشم دوختم نفسم به قطع رفت. بهت

از  حرف  یو گنگ یجیگ  احساس نبود  جا متمرکز چینگاهم به ه گهیانداخت. د نیینگاه من پا دنیسرش باد یال

 کنم. یباعث شد در دل خودم حرفشو هج لیدن

 بود شیمن ع..عشق من..ش..شانس چ یال

 نبود ادامش به قاصر دلم  انگار اما  . خواستم کامل تر تکرارش کنمستادیاز تپش ا قلبم

 دادم. که مانع افتادنم شم. هیتک زیبه م دستمو 

 یرفت و من هم با ناباور یا گهید زیمارو ترک کردو به سمت م دیکن ییرایپز خودتون از  تموم شدن حرفاش با بعداز

 به رفتنشون نگاه کردم. شمیچند لحظه پ شیاز نما

 .من نبود یکا...کابوسه من مطمئنم او...اون ال نیکابوس بوده...آره...ا هی..ی دمینه شا ایبود. الیخ هیفقط  نیا دیشا

 و  شدنم انگشت اشاره داریب یصورتم ثابت نگه داشتم و برا نییقسمت پا یو دستمو رو دمیبه صورتم کش یدست

 .دادم فشار گذاشتمو چشمام  رو شصتمو

 شم و بعد دستمو برداشتم اما..اما نه خواب ن...نبود. داریب بلکه
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 باورش کنم. خواستمیمطلق بودم که من نم هیداریب هی نیا

 فکر کردم. شیرها کردمو با بهت به چند لحظه پ یرو صندل خودمو

 

 شونم قرار گرفت نگاهمو چرخوندم و منتظر حرفش شدم. یرو یدست

 بزرگ: آراد پسرم حالت خوبه؟ پدر

نگار که ا ستادیا دنیچنان از تپ یلحظه ا یبد فکرکنم قلبم برا ای!مگه االن من زنده بودم که حالم خوب باشه  حالم

 یرو ییظاهر نما یبرا  و آقاجون متوجه حالِ بدم نشه وکنج کا یاصال وجود نداشته دستمو باال اورد که چشم ها

 .شهینم نیگفتم : بهتر از ا یو لبخندساختگ دمیصورتم کش

حوصله رو به آقاجون  یامضاء الزم داشت ب هیروگرم کردم و فقط  شیازش گرفتمُ سرم رو باز با پرونده پ نگاهمو

 شما. یگفتم: فقط مونده امضا

 باشه پسرم ممنون. -

شد. بغض گلومو  خیم یو ال الیدان یبا دوستاش بحثش ادامه داد. پاشدم و نگاهمو به اطراف دوختم که بازم رو بازم و

نگاهِ منتظرِ گارسون  دنیرو بروم سربرداشتم با د ینیرحم باشه با قرار گرفتن س یتونه ب یگرفت عشق چقدر م

 ایدن یجا نیبه دورتر شهیداشتم برم واسه همهم بستم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم. دوست  یچشمامو رو

 خودمم نفهمم کجام.  یاونقدر دور برم که حت

 کرده بودم. دایمن که تازه گمشده مو پ اما

چرا برم عقلم  میقدم هی نیهم نجاستیالهام فرار کردم، حاال که ا یِخال یرفتم؟! من تمام عمر از نبودن و جا یم کجا

رد ک یاعتنا به عقلم کار خودشو م یرفت و ب یحرفا تو کَتِش نم نیداد. اما دلم نفهم بود ا یبه پاهام فرمونِ رفتن م

 یلی.پاشدمُ خدید یکورم فقط و فقط الهام رو م یبردارم چشما الهامتونستم نگاهمو از  ینم یهم حت یلحظه ا یبرا

.هه ستگید یکیستم. الهامِ من کنار داشت نش زشونیبه م یدِخوبیکه د یزیتر رفتم .سَرِم کینزد تیجمع نیآروم ب

 یعنی ایخدا گستید یکیاالن واسه  یزد یم نهیو سنگشو به س یهمون الهامِته که دوستش داشت نیا نشیآراد بب

 ترک کرد. پس الیالهام منو بخاطر دان یعنیلحظه ام به فکرم نبود.  کی یبودم که حت یهمه وقت عاشق کس نیمن ا

 باز نشه. بغضمو فرو بردم.  یدندون چیگره کور که با ه هیاونم  یچرا دلِ منو بهش گره زد
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 کرد گفتم :آقا. یجا به جا م سید یرو دارویمشروبِ کم خر یکه داشت جام ها یبه گارسون رو

به جام ها کردم و گفتم همرو  ییسمتم و انگار از نگاهم حرفِ دلم رو خوند و با لبخند تعارفم کرد. نگاه گذرا برگشت 

 بزا.

 یتو خاطراتم باهاش غرق م شتریکردم ب ینگاه م یکه به ال یکه گفتم انجام داد و رفت.هر لحظه ا یحرف کار یب

خوردم چون به الهام قول داده بودم اما مگه اون سر قولش موند که من بمونم. با  یم دیشدم. جام اول رو برداشتم نبا

از  رهیگ یم شیدلم که داره آت هیکشوند. به سالمت شیآتبه  نییاز گلوم تا پا رشویمشروب تمام مس کِیپ نیاول

 فکرشم سر نشد. یلحظه ام ب هی یساآل حت نیکه تو ا یشه عشق ینم ریس دنشیعشقش اما بازم از د یِنامرد

رت اراده پَ یخاطرات ب  یکردم و... )با گفتنم کلمه  یتمام خاطراتِ دونفرمون که باهاشون زندگ یدوم: به سالمت کیپ

 چال خاطراتم.( اهیاعماق س هیشدم 

 .یگردیوِل م ابونایراست راست تو خ یتو غلط کرد-

 شد . ریغضبناکمو بهش دوختم و از ترس سر به ز نگاه 

      آراد! -

 .یلگردو وفتیراه ن ابونایدختره که مثال دوستِتِ تو خ نینفهم مگه نگفتم خوش ندارم با ا ینشنوم صداتو دختره  - 

        آراد من ... -

 د زدم کردم و دا یقاط دنشیدستش افتاد با د هیِو نگاهم به گوش دمیبه صورتم کش یببند دهنتو دست گمیالهام م -

 دستت نباشه. یگوش یرونیب یالهام مگه من نگفتم وقت -

همش  یدیج مبه خر یالک رتِیغ ی.تو رو همه چیگیم یخوایم یهرچ یشیم یرتیغ یوقت یروان ی:حقته پسریال

 ؟یرفتارتو ادامه بد نیا یتا کِ یخوای.م یدیم ریبهم گ

 

 ...اُه عجب توپش بر بود.اُه

 قبرستون. ی نهیکه برم س ی.تاوقترتشینداره مردِو غ دنیکه سوال پرس نیا-
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 زد تو دلم. فشویک یحرکت ناگهان هی با

 .یبر ییبدون من جا یکنیتو غلط م-

 ؟یکنیم نیآخ آخ باشه بابا حاال چرا همچ-

 شد. رمید وفتیخوبت کردم حاال راه ب-

 .خورمیجُم نم نجایاز ا یتا نبخش-

 .بخشمیدادنات منم م ریگ نیاز ا یاگه تو دست بردار-

 انداخت. نییسرشو پا یریحرف با دلگ نیاز گفتن ا بعد

 به روش زدم. یتو دستش گرفتم و لبخند دستمو

 هیلیعشقمه ،مگه بده که دوست ندارم عشقم،ل نای.استیدادن ن ریاسمش گ نایندادم ا ریجان من به تو گ یلیل-

 یلحظه با کس کی یتورو برا تونمینم وونهیمن مجنونم و د یدونیبشه. الهام خودت م یا گهیواسه کس د میزندگ

 رتیو رو هوا تکون داد.بار آخرت باشه؟ غ ردکنم .حاال ببخش باشه؟ برگشت سمتم انگشت اشاره را باال او میتقس

خوب  یرومن دار تیاگه تو احساس مالک ادیخوشم م یخودخواه نیداره، درسته از ا یحد یزیآخه هرچ یدار جایب

 ؟یدیمجنونم فهم یالیل ،منمیهست  الیل مجنونِ تو  منم دارم. اگه

 دمیفهم  آره دمیتو مشتم گرفتمُ بوس دمُیحرفش قند تو دلم آب شد انگشتشو که رو هوابود قاپ از 

 .دیم شوکه شده بود به خودش اومد و دستشو پس کشحرکت از 

 نشدم. مونیحاالم منو بزار خونه تا پش دمیبخش گهید 

 

 مجنونتو. یالیل ریبگ لیزدم با تعنه به دلم گفتم تحو میبه سادگ یخودم اومدم. پوزخند به

 دادم. نییاز مجروب پا گهیبا جام د مویلعنت بغض  با پرده از اشک تار شدو چشمم
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 میشده بود رهیخ گهینگاهمو حس کرد سرشو به سمتم چرخوند. چشم تو چشم هم به همد ینیسنگ یال انگار

که االن از اومدنش داشتمُ تو  ینبودنشُ ،دلخور یلحظه ها یتموم دلتنگ  شدیاما مگه م رمیخواستم نگاهمو ازش بگ

 از اونو بتونم به الهام بفهمونم. یا یگوش دیکه شا ختمیچشمام ر

 شد. ری. سربه زدیتکون.انگار از نگاهم خجالت کش یاز اشک چشمو گرفت با تاسف سر یا دهپر

 کرد. کیدستشو دور کمر الهام حلقه کرد و به خودش نزد زدیکه با دوستاش حرف م یهمون طور لیدن

 بود. ختهیبه شمارش افتاد، اعصابم بهم ر نفسم

 .دیکشیداشت دل عاشقمو به عمد به دار م یلعنت شینما نیا

 به شمارش افتاد. نفسم

 رو ترک کردم. ییپاشدم و اون سالن کذا تیعصبان با

 اومدم. رونیب ییتحمل اونجا موندنو نداشتم و پاشدم از اون سالن کذا گهید

... 

 -رهام

 داشتن مراسمُ ترک کنن باهم به سمت در رفتن  منم  میقرار داد انگار تصم یامضا بعداز

 نیدنبال ا یتا ک خوادیمعلوم نبود م یلعنت  یوایراه افتادم از سالن خارج شدم هپشت سرشون  تیعصبان با 

 .وفتهیراه ب  یعوض

 بود. ومدهیخودش ن نیبا ماش نیماش وایفرزاد شدن م...مگه ه نیدو با هم سوار ماش هر 

 کنار فرزاد دو چندان شده بود. وایه دنیو با د فیخف جهیرو هم فشار دادم سردرد و سرگ تیعصبان  با دندونامو

بود هر لحظه حالم  نیکنار فرزادماش  وایه نکهیشدم و پشت سرشون راه افتادم از ا نیسوار ماش بشونیتعق یبرا

 یمشت محکم تیاز شهر داشت شد.از عصبان یکمتر یکه فاصله یباغ  کم که گذشت فرزاد وارد هی شدیبدتر م

فکر منو نکرده بود که تا  طیشرا نیهم تو ا ظهلح کی وایه ینیگفتم  راهیبد و بلب به خودم  ریروانه فرمود کردم ز
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نداشت.از  یتیسنخ چیبا االن ه  وایقبلو ه یرفتار ها کردیم خطور  به ذهنم یفکر هی  هر لحظه شرفتهیپ نجایا

 شدم  ادهیپ نیماش

 

 .نِیبرسه حساب کارش باکرام الکاتب وایواهلل قسم اگه دستم به ه به

 باغ درِ سمت به  . خون جلو چشمامو گرفته بود گرددیراست راست م یعوض نیرهام زنت داره با ا رتتیبه غ تف

باال رفتن هر لحظه  واریو از د دمیپر ستیتو کوچه باغ ن یمطمئن شدم که کس یبه اطراف وقت ینگاه با  رفتنم

 .اویاز نه فرزاد بود نه از ه یداخل نگاه کردم خبر ههراسون از کنار پنجره ها ب دادیم یدلم گواه بد شدمیم کترینزد

 به  برگشتن خواستم درُ بشکنم که چشمم یداشته اما نبود هراسون به سمت درِ قبل یراه هیرو دور زدم بلکه   خونه

 از اونجا وارد شدم. یمعطل یباز بود و ب مهین افتاد در کنار پنجره

ز رفتم خواستم دهن با دیبه گوشم رس کتریکه صدا نزد یسمت به  بود دیچیتو گوش پ وایو التماس ه هیگر یصدا 

 شدن یخصوص منینش هیشب ییفضا تو حضورشون  کنم و صداش بزنم که متوجه

 کنم. انتیو به عشقم خ ستمیمن مثلِ تو ن دیفکر کرد ی:با خودت چوایه 

دون ب تونمیمن نم وایه یبرگر دی.حاالم بایراه ول کرد مهیو منو ن یومدیخواستم تورو ببرم تو ن وا،منیخفه شو ه-

 اما فکرت باهامه. یستیتو بخدا کنارم ن

ا ب یلیمن بهت عادت کرده بودم.عشق و عادت خ ی.تو از اولم اجبار بودرهید یلیخ یلیخِ گهیفرزاد د رهید گهیاما د-

که قبل رهام  یکرده بود ی. توِ نامرد اونقدر عشقو برام بد معندمی.من عشقو با رهام فهمیلیخ یفهمیهم فرق داره م

 خودمم متنفر بودم. یاز همه حت

 

 .داد تکون هوا رو و گرفت باال اشارشو انگشت  رفت وایبه سمت ه فرزاد 

 

ن م یبرا رمیکه ازت اجازه بگ نجایا وردمی. من تورو نیاریرو م یمن انقدر اسم اون عوض یِباشه جلو هیبار آخر-

 .یمال بش یچون مجبور یینجایتو ا یباش



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
719 

 

.همه که مثل من مجنون کنهیمثل آشغال پرتت م یکرد انتیو بفهمه بهش خ نهیمارو بب یعکس ها یوقت شوهرتم

 ببندن. یو چشم رو همه چ ستنین

 

بعد آقام ،رهام بوده و  میمرد زندگ نیمرد تر یکرد یبزرگ یلیخ اسِینکن آقا فرزاد. ق سهیرهام رو با خودت مقا-

 کنمیم ادیکه در تمام طول عمرم ازت  یبود یمرد نینامرد تر  یهست اما تو چ

 

 یلیهم منو دوست داره برام خ وایه نکهیا دنیهنگ کرده بود و فهم یلحظه ا یبرا وایه یحرف ها دنیشن با

 دزد.مقابله با فرزادِ ناموس  یبود برا  یمثبت یخودش انرژ نیبود وا ندیخوشا

 مکررش باعث شد کنترلمو از دست بدم. یبا التماس ها وایه هیگر یصدا

 .سادمیاومدم تو چهار چوب وا رونیپشت در ب از

 زدم  داد

 .کنمیمحوت م نیدستت بهش بخوره از رو زم-

 کردنیم نگاهم بهت با بودو برده ،ماتشون زده تعجب  و فرزاد از وجودم وایه

ه چ ستنیوسط باشه عالم و آدمم جلو دارم ن وایه یپا یاما وقت شدیتار تر م دمید لحظه وهر  حالم خوب نبود درسته

 برسه به فرزاد.

 داد زد. هیبه خودش اومد و با گر وایاز فرزاد ه قبل

 رهام...کمک؟-

 :خفه شو !وایرو به ه فرزاد

 فاصله گرفته و به سمت من اومد. وایه از
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و به فرزاد زورم یکی زدمیمن م یکی  میشد ریمشتو روونه صورتش کردم. با هم در گ نیمن برسه اول به نکهیاز ا قبل 

 .رسدیهم نم

 .کردمیرو تموم م یهمه چ شدیتار م دمید نکهیقبل از ا دیبا من

 هیحال شدو پاشدم و تحمل گر یزود ب یلیزدم و سوار دلش شدم چندتا مشت رونه صورتش کردم خ نیزم  فرزادو

 رو نداشتم. وایه یها

 . رفتیم یاهیس  شده بودو چشمام دیوحشتناکم تشد ی جهیسرگ 

 اشکا واسه من بود!  نیاز اشک بود واقعا ا سیخ صورتش  سمتش رفتم به

 بلند شد. غشیکه ج وایه یکردم به باز کردن دستا شروع

 رهااام...-

 سرمو رو چرخوندم. کردیکه نگاه م یسمت به

 .ربودیخورده د هی اما

 شدم. نیبه پهلوم ضربه زد و پخش زم یبا لگد محکم فرزاد

به سمتم هجوم اورد هولش دادم که کنار بره  دادمینم صیصورت فرزاد رو تشخ گهیتار شده بود که د یبه حد چشمم

 شخواستم بازم پاشم که با لگدش پخ دیچیتو پهلوم پ دیبودچاقو رو فرو کرد تو شکمم و درد شد دهیفا یاما تالشم ب

ورو کمرم نشست درد   دیبه پشت کش ستامد فرزاد  چنگ زدم که دردمو آروم کنم نیزم به  شدم نیزم

 یلب چاقورو رو یدسردیسرمو چنگ زد و باال کش ی.دستمو ب سرعت بست و موادیچیتو پهلوم پ  یوحشتناک

 گردنم حس کردم.

 بود دهیفا یدست و پازدم ب یهرچ

 .ارهیبدستش ب دیاگه ام بخواد با ای خوادیرو نم یزیچ ایست.فرزاد  دهیفا یتالش نکن دکتر ب-

 بچه! یکنینم یغلط چیتو ه-

 داد زد. هیبا ضجه و گر وایه
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 .نه... نههههه  :فرزززززادوایه

 .حال بدم بود دیباعث تشد نیبود و ا دشدهیتارم ناپد دِیبود.تو د دهیفا یب نمیبب وارویه کردمیتالش م هرچقدر

 نکن. وایکمکم کن.منو شرمنده ه ستینه االن وقتش ن ایخدا

 .زمینترس.آروم باش عز کنهینم یغلط چیه وای:همن

 یعشقمو از چنگم دراورد یتاوان بد دیخاَلصِت کنم.با ترسمیباهردوتاتونم؛ دکتر جان فکر نکن م نی:خفه شفرزاد

 .ارمیحاال من جلو چشمات عشقتو از چنگت در م

 داد. رونیفسمو با خشم ببدنم گر گرفتو ن تمام

 رو به زبون اورد. یچه غلط دمیچکار کنه.با هضم حرفش فهم خوادی!مگه م یچ

 پاره شد. میصوت یها تار  حس کردم یزدم طور داد

 .یعوض زارینم ات زنده  بخوره وایناموس خفه شووو دستت به ه یب-

 .دیچیداد فرزاد تو گوشم پ یصدا

 !شه؟یتو سرت از ناموس م یدیسالمو دزد ستیسال عاشقش بودم.عشقِ ب ستیب  یتاوان بد دیببرصداتو، با -

 ادامه داد. وایبه ه رو

 

 !؟یشیمال من م ویکشیاالن ازش دست م نیهم ایکنم. یقربون نجایعشقتو هم یخوایانتخاب با تواه عشقم؛ م-

 .ستیبه عکس فرستادن ن یاجیاحت گهیکه خودش حس و د االنم

 شد. یکیامونُ مکررِ من رو سَرِفرزاد  یب  یباال رفتو با داد ها وایه هیگر یصدا

 انتخاب کن! اهللی:فرزاد

 به من فکر نکن. یندار شتریانتخاب ب هیتو  وای:همن
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 درهر صورت. کنهیکار خودشو م نی: اهیبا گر وایه

 ! کشمشیخودم م ی:غلط کرده عوضمن

 خنده فرزاد فضارو پر کرد. یصدا

 ؟ دمیمن نفهم یعاشق هم شد یک  شما نارویا-

 ولش کن.نامرد، ازت متنفرم! ی:لعنتوایه

 .یش مونینکن که بعدا پش یکار اریحرصمو در ن وای: ه فرزاد

 .گهیشِر م یعوض نیا ووواینه ه-

 . دینفساش فهم یاز صدا نویکرد ا کیامو به چنگ گرفتو به خودش نزد قهی.کرد خودش سمت رومو  یعصب فرزاد

 .یدیاز چشم خودت د یدید یها؟ هرچ گمیم شِر  من-

 !کشمتیباالخره م کشمتیم: گفتم و دمیدر هم کش اخمامو

خون که با حرکتش رو  یا کهیرو رو گردنم حس کردم و بعدم روونه شدن بار یبد  کرد و سوز شتریدستشو ب فشار 

 شدم. یگردنم متوجه شدم پاره گ

 .میینایرگشتن بب  یاز دست داره بودم برا دمویام گهید  که من

 و دست  مطلق یکیتار هیبود چون تو  دهیفا یب  کردمیتالش م شتریب یهرچ اما پازدن دست  شرو ع کردم به  

وسط فقط  نیکنم چون ا ینتوستم کار گهیپرت شد د دمیباال خره با دست چاقو رو زدم که با صداش فهم زدمیپام

 .زدیم تمش  اش گهیگرفته بود و ب دست د رو  قهیدست  هی با  فرزاد بود که

 :کثافت ولش کن.وایه

 هجوم برد  وایبه پهلوم زدو به سمت ه یلگد  دست از زدن برداشت و پاشد فرزا

 بلند شدن نداشت. یجونم از درد نا میجسم ن ترسمیولم کن، رهام کمک تورو خدا من م ی:عوض وایه

 برم. وایه یکردم به طرف صدا یسع اما 



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
723 

 

 شدم. نیاما بازم پخش زم پاشدم

 

 .شدمیتاب تر م یو ب زدمیداد م شتریب دمیشنیرو که م وایه یدرد واسم مهم نبود صدا گهید

 کشوند.  یم یبه سمت وارویفرزاد داشت ه انگار 

 ... رهام!امیمن نم ،ییییآ ی:موامو ول کن عوضوایه

 بلند شم و به طرف صدا برم. یبار آخر تالش کردم که باال خره تونستم به سخت یبرا

که منشا صداش بود زدم که با  یبه سمت یفرزاد چون دستم بسته بود پامُ باال بردمُ لگد یشدم به صدا کینزد با

 پشتش اثابت کرد. 

 . یولش کن عوض-زدم  داد

ت شدم پر یبه سمت دیچیتو صورتم پ یکه درد بد یاما وقت  دمیدینم یزیچ که من و برگشت سمتم به فرزاد  دادم با

درد اونقدر به سرم  دیرو شن غیج هیشب زیچ یلحظه ا یانگار که جسم به شدت با صورتم برخورد کرد. گوشام برا

 .دمینفهم یزیچ گهیشدو د نیسنگ هام پلک  فشار اورد که

... 

 ود.تو اتاق نب یبه اطراف کردم کس ینگاه یباز کردم اتاق با نور شب خواب روشن بود. با گنگ چشم

 کردم؟یچکار م نجایا من

 به درد اومد.  یکالفه شدم خواستم پاشم که تمام بدنم از کوفتگ یگنگ نیازا

 رو شکمم حس کردم. یُبد سوز

 اومد. ادمی یپانسمان همه چ دنیباد  باال زدم لباسمو

 ...فرزاد...وایه

 جواب نداد. یرو صدا زدم، کس وایو نگران ه هراسون
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 .شدیم دیلحظه فکرام تشد هر

 ؛ دوخت در به نگاهم  باز شدن در اتاق باعث شد یصدا

 کجاست؟-

 سرش اومده؟ یچ-

 شد. شونه هامو گرفت و تکون داد. کیهراسون بهم نزد آراد

 ؟ ی؟خوبیبه هوش اومد ؟یزنیرهام چرا داد م-

 .ختستیخورده باشه خونش ر وایآراد کجاست؟ دستش به ه-

 ؟یگیم ویکِ-

 آراد؟ ستیچرا ن-

 ؟یگیم یچ نمیرست حرف بزن ببرهام د-

 کو؟ فرزاد کجاست؟ وایه گمیآراد م -

 خورده بخوابه. هیبود االن فرستادمش  داریب شیپ قهیهست.تا چند دق وامیآروم باش ه-

 سرش اومد حرف بزن. یچ وایبه من دروغ نگو ه-

 بخدا خوبه پسر ، چته تو به خودت مسلط باش.-

 افتاد. ینبود پس حتما اتفاق شهیهم آرادِ...آراد  اش کردم ختهیداغون و بهم ر یبه چهره  ینگاه

 افتاده بگو آراد! یاتفاق هی دونمیم-

 راحت شه. التیکنم.خ دارشیاصن بزار برم ب یبابا چه اتفاق یا-

 امو به تاج تخت بدم آراد پاشد و کمک کرد و بعدم رفت سمت در؛ هیوتک نمیبش کردمیم یطور که سع همون

 .ادیب گمیاالن م -
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 کنه حرفاش راست باشه . خدا

 انتظار به چهار چوب در منتظر اومدنش بود. چشم

 ومد؟یکرد؟چرا ن رید چرا

 .گذشتیسال م هیاندازه   هیقرار بود که هر ثان یتابُ ب یاونقدر ب دلم 

 تخت نشستم. یلبه  اطیشدم و با احت الشیخیدَرد داشتم اما ب کمی ارمیرو تخت دَووم ب نتونستم

به اشک نشسته بهم  یبود و با چشم ها ستادهیتو چهار چوب در ا وایبه دَر کردم که ه ینگاه میپاشم ن خواستم

 شده بود. رهیخ

 هست. وایه  دادم و در دل خدارو شکر کردم که فقط رونیب یآسودگ ینفسمو از رو دنشید با

 ؟یدهن باز کردو گفت: خ...خوب وایبگم ه یزیچ نکهیاز ا قبل

اعتنا به دردام.گفتم: آره  یانقدر حالم خوب شد که ب دیحالم واسش مهم بود و حالمو پرس نکهیشتم اما از ادا درد 

 خوبم.

 صورتش شد . ی.اشک روونه دیکش یقیآره گفتن من چشماشو رو هم گذاشتو نفس عم با

 اومد افتادم. شیکه واسمون پ یاتفاق ادیاشکاش  ختنیر  با

افتاده نگران به سمتش رفت و اونم به سمتم اومد. اشکاش پشت سر  ی. انگار اتفاقدیچیتو دلم پ یفیدرد خف  پاشدم

گفت:  ه،یانداخت با گر نییسرشو پا وایقدم بود ه هیو فاصله امون کمتراز  میهم قرار گرفت ی. روبروختیریهم م

 .دیببخش

 .دمیچونه اش گذاشتم و سرشو باال کش ریز دستمو 

 من ... نه نه! یوایبه ه یفرزاد عوض نکنه

 منو نگاه. وای...هیحالم کالفه شدمو گفتم: ه نیا از

 نگاهم نکرد با دستم صورتشو قاب و با انگشت شصت اشکاشو پاک کردم  ختیبازم پشت سرهم ر اشکاش
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 منو. نیبب -

 افتاده؟ یکالفه شدمو گفتم:اتفاق دنشونیبه چشمام دوخت.با د شویاشک یدوچشمایباال کش نگاهشو

 هش چشم دوختم؛ب منتظر

 !وفتادهیحالو روز تو بدتر نه،ن نیا دنِیاتفاق از د-

 بدم. حیواست توض دیبا من

 بود اونقدر خوشحال بودم که دستمو به نشانه سکوت باال بردمو گفتم: واسالمیه نکهیا از

 .میزنیبعدا در موردش حرف م سیه-

 .وفتهیبراش ب یاتفاق یشکرت که نزاشت ایدادم.خدا رونیب یبستمو نفسمو با آسودگ  چشمامو

واقعا تازه  شمیهر لحظه دارم از لحظه قبل عاشق تر م کردمیوقت ها فکر م یشدم گاه رهیباز کردم بهش خ چشممو

صله بغل کردن عشقم که فا یبا تصوراتم دلم برا استیاتفاق دن نیحدو مرز تر یکه عشق ب رسمیم جهینت نیدارم به ا

دستمو دور   هی دمویرو محکم تو بغلم کش وایه  نتونستم تحمل کنم گهیشت ضعف رفت و دباهام ندا یادیز ی

 با بغل کردن بهش ثابت خواستمیانگار م موینگران مویامو دور کمرش تموم دل تنگ گهیگردنش حلقه کردمُ دست د

 ه؛یاز گر دیلرزیکنم شونه هاش م

 منو ببخش. خوامیمعذرت م اد؟رهامیسر ب یینکنه بال دمیچقدر ترس یدونیم -

 توآغوشم حلش کنم. شتریتر شد خواستم ب نیریحرفش از قبل برام ش با 

 .ادیدرد زخمم باعث شد آخم درب که

  ؟یخودشو ازم جدا کردو گفت:خوب نگران

 منو به سمت تخت کشوند و کمکم کرد دراز بکشم. یبا دست پاچگ وبعد

 کارش خواست خودشو از مهلکه نجات بده. نیبا ا انگار

 خواست بره که دستشو گرفتم. دیرو کامل رو کش پتو
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 بگم. یزیباز کردن که چ دهن

 اِهِوُم.-

.اخمامو در کردیتو چهار چوب در به ما نگاه م یطونیبود ک با لبخند ش نیبه سمت صدا.شاه میسر برگردوند هردو

 .دمیهم کش

 .شیفرما-

 .دیکش رونیدستشو از دستم ب وایه

 بعد واسمون شاخ شو و اخم کن یایچته بزار هنوز به هوش ب ی: هونیشاه

 ؟ هیخب کارت چ-

 پاچه شد و گفت: دست

 بودم؟!  یبود؟ من چ یهآ...گشت ارشاد...اِ نه منظورم همون... چ-

آراد عجله رفت  افتمی.آها ...آها..یوقت شب کجا رفت نیو گفت:خدا لعنتت کنه آراد ا دیبه سرش کش یدست 

 عوض کنم. تویرع یِپانسمان تو ایکرد که ب داریب میمنو از خواب پادشاه مارستانیب

ارج .و از اتاق خارمیآماده کرده بودو ب سویکه گ یپاشدو گفت: من برم سوپ وایبعد به سمتم اومد و کنارم نشست ه و

 شد.

 .دیدخن زیر زیدستشو جلو دهنش گرفتو ر نیرفتنش شاه با

 کردو گفتم: درد. یاخم

 .ادیخب چکار کنم خندم م-

 مگه خنده داره؟ یرو آب بخند-

جمله کم داره. فَتبارک اهلل احسن  هیفقط  دنیمثلِ تو د  یعاشقانه از بُت یخنده نداره ، صحنه  رهیتن بم نیا-

 .نیالخالق
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 .اما خندمو فرو بردمو گفتم: گفتیراه نم یب ادمیک زدخندم گرفت ز یاز حرف تشیواقع

 عاشقانه کجابود یسبک مغز صحنه  

که من مانع  یبوسش کن یخواست یدیهستم.دستشو کش ینکن داش رهام ما خودمون لوله بخار اهیاِ...اِ مارو س-

 استغفراهلل! شدیم باز منم گوشِ چشمو االن  شدم وگرنه

اون لحظه داشت پتوُ  وایو ه دمیمن دراز کش  یوله بخار.درضمن جنابِ لیآره جون خودت، تو چشم و گوش بسته ا-

 تو... دکهیکشیروم م

 و گفت: یدخترونه ا یبه صورتش زد وبا ادا یلیقطع کرد و با س حرفمو

 پتو چه خبر بود. خوب شد من اومدم. ریاوا خاک برسرم نگو مرَد قباحت داره واال.مگه ز -

 نثارش کردمو گفتم: یپس گردن هی کردیطور که داشت پانسمان م همون

 ببند اون گاله)دهنش( رو منحرفِ بدبخت.-

 مگه من چِلَم. یگفته تو منو پانسمان کن یک اصَن

 .کنمیبرو بگپ خودم پانسمان م پاشو

 تو. یجز اون سگرمه ها شهیبا خنده درمون م ایدن یتمام مَرَض ها یاریباشه بابا چرا جوش م-

 .افتمیگفت:آها  یکرده با خوشحال دایمسئله سختو پ هیدادو انگار که جواب  نییپا لباسمو

 و؟یچ-

 ! گهیدرهمتو د یدرمون سگرمه ها-

 .ررررونیب ینیرفتم و به در اشاره کردم؛  یغره ا چشم

و چهار  ستی.به سرعت وبکنمیم زیرو تجو یوادرمانیتو شما ه یبرا  در هم یها اخم متخصص  دهقان نیمن شاه-

 .دیریاونم با دُز باال قرار بگ  یوادَرمانیه  ساعته تحت

 دادُ و به سمت در رفت. یخال جا که کردم پرت سمتش به  خنده کورسن و برداشتمُ با
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 بود(. دنمی)منظورش به خند کنهیمعجزه م ادیکه م وایجواب داد، المصب اسم ه یدید-

 که سنگم آب کرد. یگفت: بسوزه پدر عاشق رفتیم رونیکه از اتاق ب همونطور

 از سنگ من بودم. منظور

 .رونننننیب-

 .گهیباشه توام رفتم د-

 و چشممو از در گرفتم. دمیکش ینفس راحت هیرفت  رونیاتاق که ب از

کمان  نیمنو رنگ دیو سف اهیس یایدن وایبودن کنار ه گفتینم راهمی.بستیحرفاش لبخند رو لبم نقش ب یاداوریبا  اما

 .کردیهفت رنگ م

 .یشد یگریچقدر ج یعاشق شد یخنده هات بشم از وقت نیا ی: من به فدانیشاه

 بود کله اشو از کنار در اورده بود داخل اتاق. نیرو به سمت صدا چرخوندم شاه نگاهم

 .نییییمگه دستم بهت نرسه شاه-

 بهت دآشِ گلم. یعاشق مآیخودمون یخدارو شکر. ول رسهیفعال که نم-

 چشم زد و دَرُ بست. هی بعدشم

 ...اوفففف

 به دست داخل اومدو کنار تخت نشست. ینیس اویه

که کنارم بود ناخوداگاه تمام حواسمو  یپلک زدناشو دوست داشتم و وقت یچشم دوختم تمام حرکتاشو حت بهش

 .کردیجمع خودش م

 هوامو داره. وایبودم چقدر خوبه که ه ضیمر شهیهم کاش  دهنم آورد کینزد  سوپ رو پرکرد و قاشق

 .کردمیخوردن سوپ نم یبود و اصال توجه ا وایحواسم به ه همه
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لبم که زخم بود زد وبا سوز  نییتو دهنم بزاره به پا نکهیا یهم که انگار از نگاهم کالفه شده بود.قاشق رو بجا وایه

 .چشمامو رو هم فشار دادمامویبدش باعث شد به خودم ب

 !خوامی...معذرت مدیببخش-

 برداشت. یدستمال یگذاشت و با دست پاچگ یپاتخت یرو رو ینیس

 .خوامیدرد اشت معذرت م  یلیخ-

 باز کردم که جوابشو بدم. چشمامو

.با برخورد دستش به کردیاز دور لبم پاک م یسوپ رو به آروم یمحتوا اطیدستمالو رو لبم حس کردم، با احت ینرم

 تم نفسم به شمارش افتاده بود. که داش یاز حال گرفتمیداشتم گُر م کرد،یم یقراریصورتم دلم ب

 .پاشه خواست  انداخت نییبه دستش زدم سرشو پا یا بوسه  دستشو گرفتم رنهیباال بردم و غافلگ دستمو

نزاشت تو اتاقشم  یحت گهید دیخر میکه رفت یشب از نداشتم  ازشو دنیو دور خواب ییتحمل تنها گهیمن د اما

م دوخت و لباس قهیسمت خودم و تو بغلم گرفتمش.نگاهشو به  دمیکش اطیبخوابم.چه برسه به کنارش.دستشو با احت

 برم. دیآروم گفت: من با

 ! یریجا نم چیشما ه-

 اما...-

 شنومیگفتم: نم تیجد با

 سرم و المپُ خاموش کردم. یدست بُردم باال بعدم

. کردیتوجه امو به خودش جلب نم وایه ینفس ها یجز صدا یزیچ چیکه ه کیشد اونقدر تار کیجا تار همه

 دلنواز نفساش گوش بدم. یبه تنها ملود یمزاحمت چیه یصدا بکِشم ب ینفسامو ب کردمیم یکه سع یاونقدر

ه ام شونه اشو ب گهیکه سرش رو بازوم قرار گرفت با دست د یتشک و گردنش عبور دادم.طور نیب یاز فاصله  دستمُ 

 کیتاب تراز قبل تنها با  ی.دلم بخوردیم صورتم به  داغش یردم نفس هاب کیسمت خودم چرخوندم.سرم رو نزد

 اشاره به عقلم فرمان داد و من هم به فرمان دلم وعقلم لب هامو مهر لبهاش کردم.
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 .دمیبوس ولع با لبهاشو عشقم تموم با  دل ازته 

 عقلم هم عاشق شده. دمیرس جهینت نیا به

 یفکرم مکث کوتاه تیتثب ی.ناباورانه براکنهیم میهم داره همراه وایبوسه هام حس کردم که ه ونیلحظه م یبرا  

 کردم.

 نسبت به من رو کرد. وارویمکث دستِ حس ه همون

 ترشیب  دستمو پشت سرش گذاشتم و یلحظه ا یبرا   که کردیمهمون دلم م یهربوسه اش چنان شوق وصف نشدن با

 .دمشیوار تراز قبل بوس وانهیتو آغوشم حلش کردمُ د

 انگار که نفس کم اورده. دیعقب کش سرشو

 چسبوندم. شیشونیبه پ مویشونیپ

 .گذاشتم  صورتش یرو دستمو

 .یرخانمیشب بخ-

 .ریآروم و گرفته گفت: شب بخ یصدا با

 که مدهوش شدم. دمیکش یقینفساش نفس عم یردوبدل نشدومن اونقدر تو هوا نمونیب یحرف گهید

... 

 باز شد. وایه  غرق در خوابِ  یتو چشما قایبه بدنم دادم وچشمام دق یقُوس کشو

 .میبود دهیرو بالشت بودو رخ به رخ هم خواب سرش

 .دمیکش یقیو بستم و از ته دل نفس عم چشمام

 نگذشته بود که متوجه شدم شالش از سرش افتاد. وایزدن ه دیاز د یدوختم هنوز لحظه ا وایچشم به ه وبازم

 .دمیرنگش کش ییفِر و خرما یموها یآروم رو یلیاراده دست بودو خ یب
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تو  که چشماتو خورهیرقم م یوقت  ایدن یلحظه  نیتر نیریمرداها هم با حرفم موافق باشن.که ش هیبق دیشا دونمینم

شه سمت مواهاش دستتو تو  دهیاراده دستت کش یب یلحظه ا یو اون غرق خواب باشه و برا یعشقت بازکن یچشما

حس  ارویدن یلحظه  نیتر نیریتو اون ش دنغرق ش یاون وقته که تازه معن یکن  مواهاش فرو یوحش یموجش ها

 .یکنیم

کوتاه به لبش  ی. آروم چشم هاشو باز کرد. و من بالبخند بوسه ادادیشدنش م دارینشون از ب وایه یپلک ها حرکت

 .یخانم ریزدمو گفتم: صبحت بخ

 بود. ومدهیانگار هنوز به خودش ن دیدزدیچشم هاشو هراسون از من م هیآب مردومک 

 ازم گرفت و گفت: سالم . نگاهشو

 جلوه کنم.  یعاد نکهیا یبودن معذبه.برا کینزد نیکردم از ا حس

 .دمیکه من ند یکجا پنهون کرد یواشکیموهاتو  نیتو ا نمی: ببگفتم

باز. و بعد دستشو باال آورد انگارکه  ینعلبک یشد و چشماش انداز متوقف دنشیکش نفس کرد هنگ انگار  حرفم از

ن! ! میگفت: ها! چ یرو دست من قرار گرفتم.و با دست پاچگ قایکنه که دستش دق دایدستمو پ تیموقع خواستیم

 !.نجای! امیمواها! روسر

خواستم بازم بغلش کنم که قبل از سر  و از خنده منفجر شدم.  شیدست پاچگ نیاز ا رمیجلو خنده امو بگ نتونستم

 پتو دنبال شالش کشت. انگار متوجه نشده بود شال دور کردنشِ . ریجاش نشست و هراسون ز

 برداشتو چشم به من دوخت. سرشو 

 کجاست؟-

 .بود گذاشتن سر  وقت واسه سر به نیبهتر

 کجاست؟  یک-

 تو هوا معلق شده بودن. یز بامزه ابود. به طر دهیبمب توشون ترک هیانگار که  وایفر ه یموها

 رهاااام؟-
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 جونم.-

 شالمو بده.-

 .ستیبخدا با من ن-

 کن. داشیمثل چادر زد رو سرش و گفت:نخخخند.خب بگرد پ پتورو

 کجاست؟ دونمیگشتن نداره آخه م-

 زودباش بگو.-

 باال انداختمو گفتم: نوچ. یابرو

 باشه نگو کجاست.-

و آراد از راهرو باعث شد برگرده و  نیجروبحث شاه یکه صدا رونیرفت و خواست بره ب نییبعدبا حرص از تخت پا و

 ب من نگاه کنه. یبا نگران

 .شهیزشت م نجامیمن ا ننیبب انیکن االن ب یکار هیرهام -

 رفتم؛ وایپاشدم و به سمت ه اطیاحت با

رس با ت یهمونطور وایبه سمتش رفتم.ه ی.پوز خنددیرس واریباالخره به د رفتیعقب م وایه رفتمیمن جلو م هرچقدر

رو  دمیحرف شالو کش یآوردمش بعدم ب نییپا  نداشت.دستامو رو پتوگذاشتمُ  یراه فرار  کردیداشت به من نگاه م

 سرش؛

 بود. اشیخنگ باز نیهم عاشق

 بردم جلو که ببوسمش سرمو

 وارد اتاق شد.  نیاسی یخواب الو یباز شدو چهره   در

 ؟ییکجا یی... داییدا-

 به هم هنگ کرد . کیتو اون حالت نزد وایمنو و ه دنید با
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 بلند داد زد. یباصدا

 .خجالت بکش.یزنیخاله رو م یچرا دار ییدا-

 .شدیاروم م نیسمتش رفتم حاال مگه ا به

 جان کجا زدمش. ییدا اسی-

منو  یپس چرا داره خاله  ضهیآقا مر نیا یآراد مگه تو نگفت یی.)صداشو باال برد(داشیزدیم یداشت دمیخودم د-

 .زنهیم

 به من؛ رو

 !اد؟یآراد ب ییبزار دا رسهیم  زورت به خاله-

 .شدن اتاق وارد  و آراد نیشاه

 .کنهیداره استراحت م ییباال دا ایمگه نگفتم ن اسی:آراد

 .سسسستیمن ن ییدا گهید نیا-

 شده؟  یحاال مگه چ نیاسی: ا نیشاه

 نکردم. یجان من که کار نیاسی:من

ه ب وارویکه خاله ه یمگه تو نبود اری:ادا درننیاسیبود  دهیفا یلبمو به دندون گرفتم و ادا در اوردم انگار ب یهرچ

 ...وارید

  ییدا اسی:اِ من

 . یی:بزار بچه حرفشو بزنه خُب.بگو دا نیشاه

 رفت و گفت: یوایبه سمت ه اسی

 ش.تو دماغ یبا کَلِه بر یخواستیم یدوطرف شالشو گرفت یچسبونده بود واریبه د وارویخاله ه یمگه تو نبود ییدا
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 و آراد به من نگاه کردن.معلوم بود که االناست از خنده منفجرشن. نیشاه اسیحرف  با

 زن خودمه دوست دارم بهش کله بزنم. زهیو گفت: خ... خُب چ دمیبه سرم کش یدست

 بزنن؟ که بهشون کله رنیگیمگه مردا زن م یچ ینی:اسی

با  وایاز اونا نداشتم اما ه یو منفجر شدن.البته خودم که دست کم رنینتونستن جلو خندشونو بگ گهید نیو شاه آراد

 .رونیانداختو از اتاق رفت ب نییخجالت سرشو پا

 مگه کله زدن خنده داره. نیخندیم ی:شماها به چنیاسی

 رفتو گفت: یعصبان نِیاسیبا خنده به سمت  نیشاه

 بزنه؟ یجان به زَنش کله نزنه به ک ییخب دا-

 و آراد منفجر شدن. نیبعد بازم شاه و

 .رونیاز در رفت ب تیپا زد تو ساق پامو با عصبان کیاومد سمت منو با ت نیاسی

 طفل معصوم به خانمت کله نزن. نیجلو ا گهی:خب برادر من دنیشاه

 .دونهیخدا م سازهیمردا تو ذهنش مازما  یریبچه چه تصو نی،حاال ا گهی:آره واقعا راست مآراد

 یکله با)دستشو به چپ و راست تکون داد(کله ها نیا  فهمهیبچه نباش خودش بزرگ شه م نی: تو نگران انیشاه

 .کنهیفرق م یآ کنهیفرق م یآ گهید

 .رررررونیشدو داد زدم ب زیکاسه صبرم لبر گهید

 هگید یکیلب و آروم : کله اشو  ریز نیکه شاه رونیبه خودشون اومدن خنده اشونو فرو بردنو خواستن برن ب هردو

 .میدادشو بشنو دیما با خورهیم

 .ادیخندم در ن یکردم صدا یبه دندون گرفتمو سع لبمو

  رونیگرفتو بردش ب نویهم دست شاه آراد

 اعصاب نداره. نیبابا ا رونیب ایب-
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ا بچه ه یامروز و برا  یِ زیر  امو چک کردمو بعدشم برنامه لیمیا رفتمو تاپ لپ سمت به خنده همون  ابسته شدب در

صبحونه بودن و قبل از نشستن برنامه هارو دستشون دادم و  زی.بچه ها سرمرونیرو کاغذ نوشتم و از اتاق رفتم ب

  نداره؟ یوالس ی:خب کس دمیهات کامل واسشون دادم.در آخرم پرس حیتوض

 .خوامیم یساعت مرخص هیهمون طور که نگاهش به برنامه بود گفت: سوال که نه اما من  نیشاه

 کار انجام بده. تونهینم کهیشب هم کش یبد یبهش مرخص ی:رهام حق ندارآراد

 .میکله بزن هیمام امروز  یبابا اگه گذاشت ی:اَنیشاه

 خونه داداشش بوده. دمیعسلُ  رو از روز عقدتون ند بابا

 .یرینم ییشما جا ادیواسه کله زدن ز روقتینگاه کردم و گفتم:نخ نیاخم به شاه با

 جرات داشت بخندِ. یک اما  گرفت خندشون همه  از حرفم گمیم یچ دمیبودم که نفهم یعصب اونقد

 و آراد هم بعد من منفجر شدن. نیخنده که شاه ریداشت خنده اشو کنترل کنه زدم ز یکه سع وایه دنیباد

 .گهیفرو بردمو گفتم: درد بس د موخند

 .میحرف نزدو صبحونمون خورد یکس گهیکردم که د یاخم چنان

  

*** 

 

 -الهام

 به خودن غذا نداشتم. یلیم چیگرفته بودن ه یحوصله برنج هارو با قاشق به باز یب

 !؟یغذا بخور دمیند.چندروزه  چته ی:خانمنایم

 تشکر کرد. نایکنار زدمو از م بشقابو

 اومد بگو غذاخوردم. لیباالبخوابم دن رمیمن م-
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 چشم خانم.-

 بود. دهیفا یب ادیکردم خواب بچشمم ب یباال هرکار رفتم

 .کردمیصورتمو حس م یداغمواز پهنا یبه سقف بود روونه شدن اشکا نگاهم

 دم؛یکه آراد رو د یلحظه ا از

 .رهیلحظه کنار نم هیجلو چشمم حک شده و  رشیتصو

 گهیکِست د نیتر زیعمر به دروغ تو گوشت بخونن عشقت،عز هی  .کهستین یکار آسون چکسیواسه ه تصورش

 توجود بند بند که  .عشقتشیمثل چند شب پ یوقت هی. بعد به خواست خدا یکشیم یخروار ها چ ریمُرده ز ستین

 اد؟یسرت م یچ ینیب. رو چشم تو چشم بیخبر مرگش توام مُرد دنیشن بعداز و. بود بسته بودنش به

 گنجه. یتو حرف و جمله نم تصورش

 نمیبیم المیتو خ شهیکه هم هییبازم از اون آراد ها نیمسخ شدم نفسم به قطع رفت.با خودم گفتم نه ا دمشید یوقت

 آراده. کنمیدر نگاه اول فکر م  هیآراد بهشون شب یاز چهره  یرد ایکه چون رنگ لباس  ییازاون آراد ها

 .ستیاون ن نمیبیم زنمیخوب بهش زل م یوقت یول

م بود هر لحظه شَک دهیفا یب ستیکه بخودم ثابت کنم آراد ن کردمیبهش نگاه م شتریب شترویب یبار هرچ نیا اما

 .آرادِ من که مُرد یالغر تر و جا افتاده تراز قبل و..ول یلیخودش بود آرادِ من بود اما خ شدیم لیتبد نیقیبه  شتریب

وار بود که بابا س یاز هزار کلک یکیهم  نیا ینیم که آراد زندهست.باورش سخت بود.به خودم بقبولون تونستمینم

 رهیکرده بود ک آرادمو ازم بگ

 در به خودم اومدم. یصدا با

 بله؟-

 .نییپا نیایب بگم گفت آقا اومدن  (وپدرتونلی)پدر دن یحامد یآقا  :الهام جاننایم

 .وبعداز گفتن حرفش رفت.دیفهمیچند روزمو خوب م نیحالِ بد ا ناینگفتم و انگار م یزیچ
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 از قبل تو خودم شکستم. شتریالهام سابق نبودم ب گهیاون شب به بعد د از 

 .کردمیبود که فکرشو م یزیتلخ تر از اون چ یلیخ تیواقع

 کنه .هه منم ازدواج کرده بودم. دامینکرده بود پ یسع یزنده بود و حت آراد

 دوست داشتن. یبود حت رید یواسه همه چ گهید

 اتفاق بدتر هم وجود داشته باشه.  تونهیم یطیتو هر شرا دمیرس جهینت نیا به

کردنم  دایواسه پ یکار چیه  چرا  بودم ریزنده است.ازش دلگ دمیفهمیبودم .کاش نم دهیند آرادو  من اونشب کاش

 زود فراموشش شدم. یلینکرده و خ

 سخت! یلیواسم سخت بود...خ قبولش

 خودم ساخته بودم . یکه من از آراد برا یبُت

 و خاکسترش ب هوا رفت. ختیشبه فرو ر کی

به لباسم  یسرم بستم و دست یبه خودم کردم.حالم اصال خوب نبود.موهامو باال ینگاه ستادمویا نهییآ یروبرو

 و از اتاق خارج شدم. دمیکش

 .رفتمیم نییپا دیبا لیناما بخاطر د دادیآزارم م شهیاز هم شتریب نجایپدر ا وجود

 داشت. ازیمن ن یبه امضا چون

جِلوِ ندم.  ادیز مویناراحت کردمیم یچند روز سع نیدوستم داشت ا یقیو حق ایر یبود که ب یتنها کس یدَن ظاهرا

 .دمیرو شن لیپدر دن یصدا رفتمیم ییرایکه به پذ یهمونطور

 .میرو منصرف کنه وبا خودش برگرد لیداشت دن یبا اصرار سع که

 است. دهیفا ینکن چون ب یسع رهید یلیبرگشتن خ یبرا گهیپدر د-

 دم.خو شِیپ یبرگرد دیبا رمیگیم گردن به  تو یکوفت یقرار داد ها نیبدو نکن. تمام خسارتا یکیبا من  لیدن-
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 به برگشتن وادارم کنه. تونهیهم نم یکس گردمیعنوان بر نم چی:من به هلیدن

 .یپدرتو تنها بزار یتونی:اما پدرت تنها تورو داره. تو نمپدرم

 

 .شهیپدرش باز م فیکث یبا رفتنش بازم پاش تو معامله ها دونستیم چون  که بمونه دیجنگیم یلیخ لی)دن

 (صداشنو بشنوم و تو بحث پدر و پسر دخالت نکنم. نجایدادم از ا حیو ترج ستامیدر ا کنار

 

. فتیکث یمعامله ها نیا ایمن  ایمن تنها کِسشم. بهش گفتم  دیگیپدرِ من که م نید؟همیکنیمسخره م نی:دارلیدن

 .دهیبه گند کش منویزندگ  که همه

 قاچاق دارو. فیشغل شر یجان کدوموُ انتخاب کرد؟ هه معلومه ادامه  ییدا یدونیم

 .یبافیم فیخودت اراج ی: ببند دهنتو، برالی)ناصر(پدردن

 .گمیکه دارم بهت م هیبار آخر نیا لی..دنیو بهم بگه تمام عمرتو گند زد سهیتو روم وا یروز هیبزرگ کردم. پسر

 بَرتگردونم خوادیکه دلم م یاونجور یکنیمجبورم م ای یگردیهفته برم نیآخر هم تا

 .دیکن دیمنو تهد دهیرس یی:ممنون پدر کارتون به جالیدن

 .بهش حق بده.هیپدرت عصب جان االن لی:نه دنپدرم

 یکن.آقا دمیکه تهد دمینم یچکیحق و به ه نی.من انیپشت همو دار نطوریهم شهیهه...جالبه شما دوتا هم-

نترس مال حروم خوردن  یکه به نامم کرد میاموال یاست.برا دهیفا یچون ب ینکن بازم منو متقاعد کن یسع یحامد

 .دمیپَست م ینداره.هروقت خواست

 شما دوتا از کاراتون بترسم. دیکه با تهد ستمی. من الهام نیکن دمیتهد دیتونیم ینکن چون آدمشو دار فکر

 مگه من الهامو چکار کردم. نمیب سایوا-
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 یرستم یکه با آقا یاون کس شبی! دیجان.پدر نبودن شماکه بود ییدا ستین ادتی شبیجالبهِ انگار اتفاق د-

 ومد؟یبه نظرت آشنا ن یاومده بود.آراد بود آراد رستم

 !تونیقبل دوماد

 بده. نجات نیزدیکه تو ش دستو پام یکه دخترتون با من ازدواج کنه و شمارو از باتالق نشیکه به دروغ کشت یهمون

 .نیکه بچه ها وخانوادتونو نابود کرد نیاونقدر تو پول و کثافت غرق شد نیدوتا کُپ هم شما

 .دمیرو تو بُهت و سکوتش د یال ختنیفرو ر یصدا دنیم اون لحظه که همو دنابود شد خودم شاهدش بود شبید الها

 .مونهیصدا نم ی.جدا کردن دلِ دوتا عاشق بنیتاوان پس بد دیبا گهیاز االن تا صد سال د نیتاوان پس بد دیبا 

واسش  یاون پسره زنده ست چرا تو کار یدونستی.توهم میریتقص یکه انگار خودت ب یزنیحرف م یچرا طور-

 .ینکرد

 .دیحرف گوشم سوت کش نیا دنیباشن

 .دیچرخیو تموم خونه دور سرم م رفتیلحظه صدا هاشون باال م هر

 آراد زندست. دونستیمگه م لیدن

بزرگ کنار ستون برخورد  یرونده شدم و محکم به مجسمه  یبه سمت جیبرم از اونجا دور شم از شدت سرگ خواستم

نتونستم  گهیکه د یخوردم طور نیشکست و منم زم یبد یشد و با صدا نیکردم و مجسمه با برخورد من پخش زم

 از جام تکون بخورم.

 سر برداشتم. لیدن یزدنا باصدا

 نشست و نگران  منو تو بغلش کشوند. کنارم

 ؟ چِت شد؟ یخوب زمی... عزی:اللیدن

 ل؟یدوختمو با بغض و اشک گفتم: دن لینخسته امو به د نگاه

 جانم.-
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 فرو دادم. بغضمو

 چرا؟ لیچرا دن-

 اجازه نداد دهن بچرخونم چشمام رو هم رفت.  گهید  جمیحالم بد بودو احساس ضعف وسرگ اونقدر

*** 

 -رهام

 به نه شب بود. کینزد  به ساعت انداختم ینگاه

 بچه ها چرخوندم. نیب سرمو

 بازم رو آراد ثابت موند. و

 !شه؟یبحث تو م یکار فردامون دنباله  یآراد چکار کرد یه-

 نه؟ ایشد  تموم

 . گهید گمیخو اگه تموم شده باشه م ،یپرسیم قهیاَه رهام دم به د-

 کمونه کرد. نییبه من دوخت و لباشو به پا یچشم ریز یتوجه کرد و نگاه نمیشاه یبودنش حت یتند خو از

 پا شدم و به سمت آراد رفتم. اطیبا احت یکتاب گذاشتم پرت کردم رو عسل یال خوتکارو

 ننوشته بود یزیبهش دوختم جز چند خط چ یهارو از جلو دستش برداشتم و نگاه برگه 

 خودکارشو رو کتاب کوبوند. یعصب

 به دست گرفت. وسرشو

 .کنهیم ییو ظاهر نما ارهیهست اما به رو نم شیزیچ هیبودم  دهیفهم

 نبرده بود. شیبود که از صبح تا االن کارش رو از پ ریذهنش درگ اونقدر

 .هیامشب کاف یبرا گهیادامه نده د-
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 یحرف پاشد که بره خواستم مانعش بشم و بپرسم چه مرگشه که صدا یبرداشت چشاش کاسه خون بود.ب سرشو

 .دیبه گوشم رس فونیآ

 خانم به سمت در رفت که بازش کنه. صفورا

 صفورا خانم؟ هیک-

 !شناسمشونینم نیآقا و خانم هیپسر -

 باز کن.-

... 

 از در وارد شدن.  وایه ییو زندا ییلحظه بعد دا چند

 .وفتادهین یاتفاق چیکردن که انگار ه یسالم و احوال پرس یطور

 و قبل از همه؛ مینشست

 .ستنیجان ن وای:هییزندا

به صفورا سپردم ازشون  رفتمیپاشدم و همون طور که باال م   کنمیم دارشیخسته بود رفت باال بخوابه.االن ب-

 کنه. ییرایپذ

سرش گذاشته بود. صورت غرق  ریبود و دستاشو ز دیتخت به سمت چپ دراز کش یرو وایه  اتاقو باز کردم در

 بود. شهیتراز هم یخوابش خواستن

ونش گ یرو یاراده جلو رفتم بوسه ا یرفتم و کنار تخت نشستم اونقدر معصوم تو خوابش غرق شده بود که که ب جلو

 .دمیفِرِ مواش کش یموهاش فرو کردم و بعدنوازش گونه رو یزدم دستمو ال

 .دوخت من به و کرد باز  هاشو آروم آروم چشم

 ساعت خواب؟-

 ممنون.-
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 سردردت بهتر شد؟-

 کر.آره خدا رو ش-

 .میبود.پاشو که مهمون دار یواسه کم خواب-

 ه؟یمهمون! ک-

 .تییو زندا ییدا-

 تو؟ انیب یچرا گذاشت کننیچکار م نجایا-

 اِ زشته. ششیه-

تورو  نایا وفتادیم یاتفاق تو واسه  نکرده اونشب واسه من که نه اصن ییرو زشته رهام اگه خدا یچ  یچ-

 .گردوندنیبرم

 .دمینم تیمن بهشون رضا-

 

 .دنیسر رس نایا  شد بپرسم که داریب نکهیو قرار بود بعد ا دمیرو نپرس هیقض وایجور نبود از ه طیشرا چون

 .میاومد رونیاز اون مخمصه ب یاصن چجور یکرد تیمگه تو شکا-

 کردو ادامه داد؛ بغض

 یضربه دست بردار نبود و تورو به لگد گرفته بود. منم با آباژر هی با  که فرزاد تورو زد ی. اون وقتدمینم تیمن رضا-

 و اورژانس. سیبود کوبوندم تو سرش.وبعدشم زنگ زدم به پل یکه کنار پا تخت

 اشو نداشتم. هیتو بغلم تحمل بغضو گر دمشیکش

 .زمیآروم باش عز یادامه بد خوادینم-

 نادر بود. یلیخ وایحرکتا از ه جورنیا دنید  نشدم مانع منم  ام چسبونده و نهیبه س سرشو
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 .دمینم تیرهام من رضا-

منم  یدیخودت صالح د یو هرجور رونیب میبر حاال  زدم باشه بابا شیشونیبه پ یتو دستام گرفتم وبوسه ا بازوشو

 .ستیبغ کردنا ن نیبه ا یاجیاحت گهیپشتتم د

 بود. نیباهاشون سر سنگ وایه نییپا میرفت باهم

 .میبد تیو رضا میکه ما از خطاش بگذر زدیم یشروع کرد به بحث کردن .و حرفاشو طور ییدا

 دهن باز کرد؛ وایه

 بده!؟ تیرضا نیزاشتیم فتادیبراش م یاتفاق نیجان اگه دختر خودتون هم همچ ییدا-

آقاجون حالش بد شده بود. نتونست برگرده و منم به  نکهیا بخاطر برد  همراهش نبود مال من نیماش دیام اونشب

 اصرار فرزاد چون بد موقع بود باهاش اومدم.

نظر بدم منو کشوند  دشیخونه باغ جد یداره و منم برم داخل برا یکیکار کوچ هیکه  رنگیو ن لهیفرزاد منو با ح اما 

 داخل.

 بدتر تو دادگاه بگم. نیار دهن باز نکنم و از ابز ییدا وفتادیواسم م یبود چه اتفاق ومدهیاگه رهام ن بعدم

 .دیینخوا تی. شمام بهتره ازم رضادمینم تیوجه رضا چیبه ه من

 رفتن.  یپاشدن و بعد از خدافظ دینا ام  دنیواسه حرفش د وارویسماجت ه یوقت ییو زندا ییدا

 .نشست جا همون  رفت وانیا  یها یو صندل زیبه سمت م ومدویهم داخل ن وایبدرقه، ه بعد

 روبروش نشستم. یصندل یرو منم

 شده؟ یزیلبخند گفتم:چ با

 کرد. یانداخت و با دستش باز نییپا سرشو

 ؟یحرف بزن یخوایتو دستم گرفتم و گفتم :نم دستاشو

 چند لحظه مکث گفت :رهام؟ بعد
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من از فرزاد گناهم کمتر  کنمیم من بود .حاال که فکر یاونشب همش از سر لجباز یاتفاقا ،یمنو ببخش دیتو با -

 .شدینم ینطوریا یایباهام ب کردمیازت خواهش م زاشتمویپام ری.اگه اونشب من غرورمو زستین

 بود.  یبود کارش اشتباه بوده برام کاف  دهیکه فهم نیبه دستاش دادم هم یفشاراروم

 منو. نیگفتم:بب بالبخند

 . ادیفر دادو  ت استفاده کنم وشروع کنم بهمردد بهم دوخت انگار منتظر بود از فرص چشماشو

 مهربون بودنو ازم نداشت. انتظار

 یابر یتند رفتم بهت مهلت حرف زدن ندادم.چون همش منتطر بودم به منم بگ یلیمنم اونشب خ یراستشو بخوا-

 اونوقت شب. یریکجا م یدار  که ینگفت یحت  اعتنا به من یاما ب امیهمراهت ب یمهمون

کر کردم ف یاینگفتم بود.اگه ام ازت نخواستم ب لیدل نیا  ارمیسر در نم یبگ اویب ینخوا هیفکر کردم چون قرارم کار-

 .شمیمزاحم کارت م

و حسام تورو به من سپرده من درقبال تو  یاما تو زن من یدرسته هرچند سور هیمزاحم چ یگیم یچ یفهمیم وایه-

 مسئولم.

 میشبا تنظ تویکار یقرار ها شتریچرا ب دونمیمن نم ی.به جاش گفتینگفت نویا یداختدادو قال راه ان یاما وقت-

 که باعث شکستن غرورم شد. گهید ی.مگه روزو ازت گرفتن وحرفهایکنیم

 .یاما قبول کن تو مقصرش بود  خوامیدادو قالم اشتباه بود بابتش معذرت م-

 .خوامیمعذرت م نیهم یو برا دونمیگرفته گفت:م یانداخت و با صدا نییپا سرشو

 و گفتم: دمیکش دماغشو

 باهات حرف بزنم. ستمیباشم مجبور ن دیمن اگه نبخش-

 اما...-

 .اریاما و اگر ن واینبش قبر کنم ه خوامینم-
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 ؟یکرد دایپ یاصال من و فرزادو چطور یمگه ادرس داشت یمهمون یتو چطور اومد-

 بود. یاده اس یلیکردنت کار خ دایبدون که پ نویفقط ا-

 نشست هوا سرده. رونیتو که هنوز واسه ب میپاشو بر حاالم

ودش که به خ دمیبود پاشدمو دستشو کش یبراش کار سخت دمیانگار که هضم رفتار جد کردیمبهوت بهم نگاه م ماتو

 و بغل کرد. دیکش رونیمعذب از دستم ب فشویظر یاومد و پاشد دستا

 سرده. یلی:هوا خوایه

 قدم هاشو تند تر کردو رفت سمت دَر وبعد

 فرار از دست من.  یبرا  از بهونه هاش بود گهید یکی نمیا. کردم رفتنش  با لبخند به ینگاه

 خودم اومدو منم قبل از بسته شدن در رفتم داخل. به

*** 

 

  

 

 

 

 

 -الهام

 آروم باز کردن. چشمامو

 دم حس کردم.رو تو مع یپلک زدم تا به خودم اومدم سوز بد یچندبار
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ن مطمئن بودم م گهی.حاال ددمیکش قینفس عم هیبه سمت پنجره که منشاء نور اتاق بود زدم غروب شده بود. یغلت 

 نیسقف به اسم آسمون.هم هی میکشیو نفس م میکنیم یسقف مشترک زندگ هی ریز ایعشق دن نیمعرفت تر یبا ب

 .نیبه هم بودبود سهم من از آراد خالصه شده  یبرام کاف دمیکشیکه تو هواش نفس م

داشت فقط  شهیآدم ها رو نم یسر هیکه  امیبا خودم کنار ب دیآراد منو به دست خاطره ها سپرده بود.من هم با دیشا

 دوست داشت. شهیم

 نداشتم و بر نگشتم سمت در. یبه کنجکاو یلیاتاق باز شد م در 

و حس ر لیدن یعطر آشنا یشدو از پشت بغلم کرد بو کیبهم نزد یو کسشد نییباالو پا یلحظه ا یتخت برا تشک

 کردم.

 بودم. ریکنارمه و چقدر ازش دلگ نکهیحس ا با

 شد. یچشمام جار اشک

 ؟یشد  داریب یک یخانم-

 جلوه بده. یرو عاد یداشت همه چ یندادم چرا سع جواب

 .دیکش یقیرو سرم گذاشتو نفس عم دوسرشویباال کش خودشو 

 گفت: یگرفته ا یصدا با

 قتیاز گفتن حق دمیترسیبگم بخدا اما جراعتشو نداشتم.م خواستمیمنو ببخش اشتباه کردم.م ی.؟الیریازم دلگ-

 بدون که من... نویفقط ا

 بزنه وگفتم: یحرف یلیندادم دن اجازه

 یچیکدوم.من از ه چیبشنوم نه از تو نه از پدرم نه از آراد ه یچیه خوامیبس کن نم لیبسه دن کنمیخواهش م-

 میکس تقس چی.من غمامو با هیباش دهیخوب فهم دیهمه سال با نیمنم نباش. بعد ا یِرینگران دلگ ستمیناراحت ن

 .کنمینم

 من... یبشنو دیبا یاما ال-
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 که مرد بودنشون ییکسا ینامرد از پره دلم پره  بشنوم، گوشم از دروغ یچیه خوامینم گهیبشنونم. من د خوامینم-

 بردن. یسوال نم ریدوستشون داشتم ز یلیواسه من که خ دیرو حداقل با

 فقط تنهام بزار. حاالم

 الهام مَن...-

 .کنمیخواهش م لیدن رونیب-

 .پاشدم و رفتم حموم.لیاز رفتن دن بعد

 .کردمیحال بدم فکر م هیدوش بودمو با به خودم و باعث و بان ریز

 د.نبو ریتقص یب یک یچیه

 درد العالج شد. هی میتسل شیکه تو اوج جون یمادر

 برده با دوز وکلک به حراج گذاشت. هیتنها دخترشو مثل  یپدر

 .دیکش یمنو به نابود هیکه فقط از خودش واسم خاطر به جاگذاشتو با اون خاطرات چند سال زندگ یعشق هه

.اونم درد دادیرو نشون م یا گهید زیچ تیواقع  همدرده اما هی کردمیچند سال به اشتباه فکر م نیکه تو ا یشوهر و

 بود.

 کنم. یکار هیخودِ از دست رفتم  یبرا دیخسته ام اما با نکهی.با ادیکه باالخره ته کش یواحساس

 کردم. یم یعمل دیکه به سرم زده بودو با یفکر  اومدم رونیحموم ب از

فرق داشت. موهام رو  هیبا بق لیگلومو چنگ زد.کاش حداقل دنبودبا نگاه کردن بهش بغض  دهیرو تخت خواب لیدن

 .دمیچیخشک کردن و حوله رو دور سرم پ

 یدلم برا یاز حرف ها یرو برداشتم و چراغ مطالعه رو روشن کردم. شروع کردم به نوشتن چند خط یو قلم کاغذ

 .کردیدلم خاک م یحرف ها متیرو به غن ییهر کلمه اش اشک ها یکه پا ییحرف ها لیدن

 گذاشتم. خوندیکه هر شب قبل خواب م یکتاب یتموم شدن نوشته هام کاغذ رو تازدم ال بعد
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 ی. سعدمیرو تخت دراز کش لیپنهون کردم، رفتم پشت به دن یبدور از چشم دن یگوشه ا دمُیهامو تو ساک چ لباس

 ... .نمیبچ دنیخواب یبرا یا سهیدس رمیکردم با فکر درگ

 -یراو

 درنگ آماده شد. یساعت شرکت بود ب نیا لیساعت تلفن چشم باز کرد طبق معمول دن یداباص

 گذاشتُ چمدون به دست از در خارج شد. یپاتخت یرو رو لشیو موبا چیسو

 .دادیتو آشپز خونه م یخوردن ظرف ها به هم نشون از وجود کس یصدا

 اطیاز باغبون نبود.به سمت درِ ح یبه اطراف کرد ،خبر ینگاه شد خارج خونه از آروم رفتو در سمت به  از اطیاحت با

 لب زمزمه کرد. ریرفت.قبل از خروج به سمت خونه برگشت بغض گلوشو گرفته بود و ز

 خدافظ.-

 میگذشته اش بست اون تصم یکارش درُ به رو نیالهام با ا رشدیخارج شدو در رو بست.اشکاش سراز اطیح از

 شیتو زندگ  یکِس چیه یحت ،یخاطره ا چیگذشته،ه چیکه رد ه ییجا هیبره  بره، خواستیخودشو گرفته بود م

 نباشه.

 .شدیم شتریب شیشد هر لحظه شَک و دو دل نیماش سوار

 دوخت و گفت: کجا برم خانم؟ یبه ال نهینگاهشو از آ راننده

ور د نجایگفت: برو آقا فقط از ا کردیم هیبا سماجت همون طور که گر یمانع از رفتنش بشه اما ال خواستیم یحس هی

 شو برو.

 حرکت کردُ و دور شد. یحرف چیبدون ه راننده

 

*** 
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 -یراو

 عدازب  کردو ترک اتاقش سمت به رو عمل اتاق  آورد و تو سطل پرت کرد. رونیاز دستش ب تیهارو با عصبان دستکش

   خارج شد. قدم برداشت؛ مارستانیلباسا از ب ضیتعو

 .کردیفکر م یال  بازم داشت به شیشگی. به عادت همزدیپرسه م ابونایخهدف تو  یب

 اراده پشت سرشون راه افتاد. یشد.ب دهیکش زدیکه تو پارک قدم م یبه دخترو پسر جوون نگاهش

 هنوز به فکرش دیبا یا گهید یکس کنار  الهام دنیبود که چرا باد ریبا خودش درگ کردیم وونشیداشت د یکالفگ

 باشه.

فکر کنه که ناموس   یاالن به اِل دینبود...پس چرا با یک چیوقت چشمش به دنبال ناموس ه چیاون ه نکهینه ا مگه

 .هیا گهیکس د

 جمله اشو به آخر نرسونده بود. که جوابشو گرفت. هنوز

 .یآراد لعنت یکردیبود که بهش فکر م یاون عشقت بود. چون اون تنها دختر چون

 .نشست و  رفت مکتین نیتر کیسمت نزد به 

 .یا گهیالهام کنار کِس د دنید یراه رفتن.خسته از تحمل درد و رنج هیخسته بود نه از خستگ ییجورا هی

 جز الهام داشته باشه. گهید یبه کس ینگاه مین یکه نتونست حت یاز چند سال تحمل فراق و دور خسته

 د.رو گرفته بو شییشد چقدر خوب جواب تحمل و تنها یآخرشم چ که
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 .روشن کرد.دیکش رونینخشو ب کیبه پاکت زدو  یاورد،با پوز خند رونیب بشیرو از ج گاریس پاک 

 دردو دل کنه،  گاریباس خواستیزد.انگار م گاریبه س یقیعم پک

 تونهینم یآدم جیهست که ه ییدردا هی.اما ومدنین ایبه دن یگاریکه س گهید یایلینبود،مثل خ یگاریس آراد

 .گارینخ س هی شهیبفهمدشونُ آرومت کنه اون وقته که تنها همدمت م

 رفت خونه. گارشیدود کردن س بعد

 به سرش بسته بود. شیشگیسر درد هم یورودش متوجه رهام شد که دستمال برا با

 اتاقش شد که؛ یسالم راه یب

 کارت دارم. نیبش ای:برهام

 .ستادیاز حرکت ا آراد

 .ایب گمیم ستمی:با تو نرهام

 .شد  حرف منتظر یبه سمت رهام قدم برداشت رو مبل تک نفره رو بروش نشست پاشو رو پا انداخت و ب تیعصبان با

  ؟یهمونطور که سرش تو لپ تاب بود. گفت: کجا بود رهام

 جواب پس بدم؟  دیبا-

 بهش زل زد. یحرف آراد جا جا خوردو با ناباور از

ه ک یبود یکدوم جهنم نمینداشتم.فقط خواستم بب ییآشنا دتیجد تی.با شخصستیبه جواب ن یاجینه احت-

 .یمادرت هرچقدر زنگ زده جوابشو ندار

 چرا زنگ زده. گهیندارن.د یاجیاونا به من احت-

 اشو چنگ زد. قهیو  دیپاشد و بهش رس تیحرف پاشد که بره رهام با عصبان نیگفتن ا بعد

 چته ها معلومه چه مرگته؟-
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 .یاالن گوش به زنگ مونده که بگم تو برگشت نیمادرت تا هم مینگاه ساعت کن! ساعت چنده ها...دو و ن یعوض

 .یدیچرا جواب مادرتو نم  یدار یبا پدرت مشکل تو

 ؟یچیه یدونینم یچیتو ه-

 ییخوو با تند  ی. پدرت گفت که تو زنگ زدمارستانیامروز پدرو مادرت اومدن ب دونمیخوب م زویهمه چ دونمیم-

 .یزنگ نزن گهیگفته د

 خونه اگه شده به خاطر مادرت. یکه برگرد خواست

 آراد زنگ خورد. یبود گوش دهیآراد رو چسب ی قهیطور که رهام  همون

 نگاهش و به آراد دوختو گفت: رهام

 جواب بده.-

 جواب داد. شویکوتاه گوش یبعد از مکث آراد

 .ستادیپنجره تمام قد ا ی. روبرودیکش کنار برداشتو  دستشو رهام

 مقدمه گفت: چند وقته؟ یب  آراد با مادرش یتموم شدن حرفا بعداز

 زده بود. واریاشو به د هیتک و  باهاش داشت یکم یسرو تا رهام که فاصله  یمبهوت از سوال ب آراد

 چند وقته؟  وی:چگفت

 ؟یکشیم گاریس-

-... 

 .دینشن یجواب

 :دیشدن بهش حس کرد پرس کیکه از نزد یگاریس یسوال رو بخاطر بو نیا احتماال

 درسته؟ یاز شب مهمون-
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 کرد. دییانداخت و با سر تا نییسرش رو پا آراد

 ؟یکنیکارو با خودت م نیا یچرا دار-

... 

 همه سال بس نبود پسر! نیا-

... 

  ایکنار ب تیبا واقع-

 ژِکوند رو لب داشت. یحرفا آراد فقط پوزخند نیا درجواب

 فکر نکردم اون شوهرش باشه. دم،یاِلهام خانومُ د یمونتو مه اونشب

 بود که اون آقا شوهرش بوده. دهیفهم وایه  فکرو نکرده بود اما امروز که با هم مالقات داشتن نیهم ا وایه یحت

 .ستیحکمت ن یاما مطمئن باش که کار خود ب م،یهمه امون ناراحت ییجورا هی

 اما نه رهام میکنیبرف م ریکبک سرمونو ز نیحتما حکمته و ع نیا گمیو م میزاریم قمست یپا ویما آدما هراتفاق-

 .میبه سر خودمون زد میزد یهر گل میخودمون  ماهرکدوممون مسئول سرنوشت

 خودم بود. ریتقص ینطوریهمه سال برگشت اونم ا نیرفت و بعد ا یال اگه

 .شدمیبره،اگه عرضه داشتم مانعش م زاشتمیم دینبا که

 ؟یستینه انگار واقعا خوب ن-

 نه.-

 .یکن شیزندان نکهیجز ا یکرد یتو که واسه بودن نامزدت هر کار یگیم یدار یچ-

 .یبگو که آروم ش یحرف بزن یخواینم-

 تموم شدست. زینگم بهتره... همه چ-
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 .موندیم خواستیبفهم اون اگه م نویتموم نشده، آراد ا زیهنوز همه چ ینی ینیتو ا یوقت-

 اما نزاشتن بمونه، خواست،یاون م-

 ؟یدیفهم نویبپرسم شما از کجا ا شهیبعد م-

که  روز هی نکهینبود تا ا زدمیم یشده بودم از بس به هر در یدنبالش گشتم.روان یلیچند ماه بعد از رفتن الهام خ-

 منه. یپاکت ومامانم دستم دادو گفت برا هیبرگشتم  یمن خونه نبودم وقت

 بود. یباز کردم نامه از ال یوقت

 که نسبت به من داشت و داره. یعشقش گفته بود و از حس از

از خودشون به جا  یرد چینکنم چون ه یتالش چیه داکردنشیدور وواسه پ یجا هیبره به  خبریمجبوره ب نکهیا از

 نزاشتن.

 .رسنیوقت به هم نم چیه یواقع یآخرم نوشته بود مجنونِ من عشق ها در

اگه نداشت مجبور نبود که تو نامه  فرستادیمنو دوست داشته.اگه نداشت تو همون پاکت حلقه امو پس م ینی نیا

از خاطرم  وادتی تونهیوقت نم چیرفته فاصله ه ادشونیاگر چه داشتنتو ازم گرفتنو نزاشتن کنارت باشم .اما  سهیبنو

 کنم.ی.و تازنده ام با تمام وجودم عشقتو در قلبم حَک مرهیبگ

.و الهام هم اون الهام چند سال ستین شی.االن چند سال پمیموند یما سر حرفمون م ینداشت اگه همه  یغم ایدن- 

 آراد. یفهمینمونده.م شیپ

 گفتن نداشت. یبرا یکرد جواب سکوت 

 کرده. رییتغ یمدت همه چ نیتو ا دیحق با رهام بود شا دیشا 

 شب زل زد. یکیرو روشن مغموم به تار گارشیو به سمت پنجره رفت و س دیتو موهاش کش یدست

 ه؟یلعنت نیتنها راه حلت دود کرد ا-

-... 
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 .یش میتسل یزود نیبه ا کردمیفکر نم-

... 

 آراد خواست ترکش کنه که... یحرف یکالفه از ب رهام

 یلیدوتا باهم خ نیا ستین نیشدن ا لمی.تسستیمال من ن گهید یکه اِل رمیپذینشدم بلکه دارم م میمن تسل -

 ؟ کنم بگوچکار بهم بجاش   نشو ریتفاوت دارن. دلگ

 و برنگشت؛ ستادیحرکت ا یب رهام

  ق؟یرف ویچ-

خاطره هرچند  هیبا   شهیفراموشش کنم اما نم خوامی... مخوامیرهام م یدونی. مکنهیم وونمیداره د گهیعِشقشو د-

 .شمیبازم با دوست داشتنش غرق م کیکوچ

 تر. یتر خواستن یافتنیدست ن یچهر گنیم یدیشن

 .یِ دوست داشتن ال تیحکا

 .کنمیم یتابیبراش ب یلیخ دمشیکه د یاونشب از 

 چشمم دنبال ناموس مردمه اما...اما. یاگه فکر کن ینامرد

 که االن ناموس مردمه عشق من بود، سهم من بود. یاون

 ارمیکه بروم ن جنگمیوقتا با خودم م یگرفتنش، ازم نخواه خوب باشم انتظار نداشته باش آراد باشم راستش گاه ازم

 .ینیبیکه االن م ینیهم شمیو بازم م کنهیدرد شونه امو خم م نیا ینیاماسنگ

 رد.به شونه اش وارد ک یفشار آروم یهمدرد یآراد گذاشت و از رو یشونه ها یرو  برگشتو دست رهام

 .کنهیحل م زویاما مرور زمان همه چ قیسخته رِف یلیخ زایچ یسر هیتحمل -

 یکه باالخره عاد میحل کن مونیعالقه رو توروزمرگ نیو ا امیبا هم کنار ب مینتونست چوقتیاما رهام من و زمان ه-

 شه.
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 .شدیحل م شآیوقت پ یلیخ شدیم اگه

 

 بود... دهیفایب  اما هیکرد آراد رو توج یسع یلیخ رهام

 شهیو منطق سرش نم لیعاشق دل هی دل که  چون اونم عاشق بود و خبر داشت هیا دهیفا یکار ب دونستیم خودشم

 ...!عــــــــــشـــــق

 "عشـــــق"ازاولش  ہشـــــیهم

 .اســـــت 

 باز ہڪروز چشـــــم  ڪی ےول

 ...ےنڪیم

 "عشق" گـرید "عشق" ےنیبــیم

 ...ســـــتین 

 ..."ےبرو" ےتوانیم ہــــنـ ےنیبــیم

 ...ےبمـــــان"      ...ہنـــــ

 "عشـــــق" گرید ہڪ آنجاست

 اســـــت... "درد" 

 ڪ "ےدرد"از  ےنیغمگ وتـــــو

  نـــــقدریا  

 ... .وفـــــاداراست 
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 -یراو

 .نای... منایوارد خونه شد و داد زد: م هراسون لیدن

 بله آقا؟-

  ده؟یکو؟ چرا تلفنشو جواب نم یال-

 شرکت؟! ومدهیو گفت:مگه امروز صبح با شما ن دیرنگ از رخسارس پر نایم

 گرفت و رفت باال. نایو نگاهشو از م یبا نگران لیدن

 رو صدازد نبود. یبار ال چند

 بست. خی دیتمام بدنش لرز یلحظه ا ینبود برا یاز ال یدر اتاق باز کرد خبر دیاتاق رس به

 !ستیالهام ن نا،یم-

دستاش  نیتخت نشست سرش رو ب ی. رودیالهام رو د نیماش چیتلفن و سو یدوبرابر شد وقت لیدن ی دلشوره

 گرفت.

 رفته باشه. تونستیرفتن نداشت.کجا م یرو برا ییجا الهام

 داد. یقدم زدن رفته خودشو دل دار یبرا نکهیا الیخ به

 شد. یقرار منتظر اومدن اِل یرفته بود ب اطیبه ح شدینگران تر از قبل م لیدن گذشتیم شتریب یهرچ

 گشتن سراغ نداشت. یرو برا ییجا چیه 

 پدر افتاد. شبید دیتهد ادی.دادیم غلیهاشو ص یطور که افکارش نگران همون

 درنگ گرفت. یرو در اورد شماره پدرشو ب شیگوش

 .یباهم برگرد یخوایالو پسرم.انگار سرت به سنگ خورده و م-
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 .ستیسر تو ن ریحرف نزن که فکر کنم ز یطور-

 شده؟ یدرست حرف بزن مگه چ-

 شده ؟ یچ یدونیتو نم ینی-

 نه حرف بزن !-

سر تواه.هرجا هست بگو زود تر برشگردونن.در ندارتو به  ریز دونمیکار تواه م دونمیم ستیازصبح ن ستیالهام ن-

 .کشونمیم شیآت

 با الهام چکار دارم؟! من ؟یشد وونهیانگار د-

 تو گوشمه.  شبتید یدای.هنوز تهدزارمیزنده نم شویباشه.واگرنه باعث و بان نطوریدعا دعا کن که ا-

 قطع کرد. یحرف اضافه ا یب تلفنو

 دنبال الهام بگردم؟! دیوقت شب االن من از کجا با نیتو ا ایخدا-

تونست  یاطراف شد.نم یها ابونیخ یشدو راه نیماش سوار که  تاب بود یرفتو چند اونقدر ب نشیسمت ماش به

 .ارهیرو طاقت ب یدست رو دست بزاره و نبودن ال

 .برهینم ییوقت شب راه به جا نیا دیخسته شدو فهم ابونایبس پرسه زده بود تو خ از

 شب هم گذشته بود، با ورودش داد زد: 4خونه رفت ساعت از  به 

 !؟یبرگشت مزیعز ی...الیال -

 جواب بود. یهاش ب حرف

 رفت. لیاومدوبع سمت دن رونینداشت هراسون از اتاق ب یهم که حال خوب نایم

 نشد؟ یآقا خبر-

 سرشو تو دستاش گرفت. یقرار یرو کاناپه نشسته بود از ب لیدن
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 !ستینه نبود...ن ناینه م-

 آب برگشت و به سمتش گرفت. وانیل هیبه آشپزخونه رفت وبا  نایم

 آقا. دییبفرما-

 اورد و رویقرص هاش رو ب یکتش کرد و قوط بیدچار شده بود دست تو ج شیشگیکه به سردرد وحشتناک هم لیدن

 .دیآب سرکش وانیل هیر با  یقرص

 دادو چشماشو بست. هیمبل تک یبه پشت سرشو

 به ساعت انداخت ساعت از پنج گذشته بود. یبه ذهنش خطور کرد،نگاه ینگذشته بود که فکر یزیچ

 دنبالش ادیزنگ زدو گفت ب یال یرو برداشت و به راننده  یگوش

تموم شد اذان موندو قامت  کرد،منتظریم پهن شو سجاده که طور همون  راننده رفت اتاقشو وضوع گرفت دنیتارس

 بست.

 خودش کمک خواست. یتموم شدن نماز دست به دعا شدو از خدا بعد

 برده بود. یوقت بود که به اشتباه خودش پ یلیخ لیدن

 شده بود. دهیبه سمت خدا کش یوقت از

 مونهیاز چشم خدا پنهون نم یزیچ چیه دونستیم

 خالفشو بده. یتاوان کار ها دیبا یروز هیبود که  دهیفهم خوب

 کارشو نشونش بده. یجزا یال یا لهیکه خدا به وس دیترسیم نیاز ا اما

 فکر ترس به وجودش رخنه کرد. نیا با

 لب زمزمه کرد: ریز

 یدونیکرد، خودت خوب م یعده گرگ زندگ هی نیاون نبود که ب ریتقص نیبوده و هست ا گناهیالهام ب ایخدا-

 بوده. نیا رشیتقد
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مارو  یایبازم تاوان ندونم کار ینزار ال پس یسوزونیتو خشک و ترو باهم نم دونمیم سپارمش،یکه هست به تو م هرجا

 پس بده.

 باز بودُ؛ دراتاق 

 سر سجاده دهنش واموند؛ لیدن  دنیبا عجله به وارد شد با د نایم 

 شده؟  یدر حال جمع کردن سجاده گفت:خبر از ال ناشد،یکه متوجه تعجب م لیدن

 به خودش اومدو گفت: نه آقا، راننده اومده منتظرتونه. نایم

 شد.بعد از برداشتن کتش از خونه خارج  لیدن

 رفتن بره. یبا اِل ریاخ وقت چند  که ییکه شد بدون سالم از راننده خواست به تموم جاها نیماش سوار

  

*** 

 

 -رهام

 پروفسور دوختم. حاتیکاغدا گذاشتم و چشم به توض یرو خودکارُ

 ه؟یچ تونیَفرض یجواب برا نی:خُب پسرا نظرتوت راجب اپروفسور

 شد. رهیاوردُ به تابلو خ نییموهاش پا یرو از رو نکشیع آراد

 نقص و قانع کنندست. یجواب ب هیبعد از چند لحظه گفت:به نظرم  و

 تفره رفته و بحثُ کش داده شیجاها هیمسئله  یاما ا گمیکه م دیپروفسورببخش ی:ولنیشاه

 به قول شما تَفره مارو به جواب رسوند نیموضوع فکر کردم اما هم نیجان خودمم به هم نی:شاهپروفسور

 که تا اون لحظه ساکت مونده بودم من
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 . دمُیداده بود خط کش هیماهرانه به فرض یلیکه پرو فسور خ یجواب ریحرف پاشدم به سمت تابلو رفتم ز یب

 تابلو نوشتم  یتمرکزم باال یخواست حرف بزنه برا نیشاه

 در سکوت. میتا  ساعت کی 

 جواب استاد بودم. یکوتاه تر وبُرنده تر از رو یئله دنبال جوابنگاه به مس با

کننده  لیکوتاه وتکم یکلمه ها نشیبر چ یفکر نشات گرفت شروع کردم به نوشتن. اونقدر سع هیکه از  یجرقه ا با

 انداختم. ینگاه کل هیکنار هم داشتم که سرم درد گرفته از تابلو فاصله گرفتم و به جواب خودم 

 .اومد خودش به پروفسور همه از قبل  بستم و برگشتم هر سه نفرشون چشم به تابلو دوخته بودن کویماژ در 

 فوق العادست.واقعا احسنت رهینظ یب نیا-

 جواب دپش. هی...آره خودش نهی:همنیشاه

 !ن؟یبش ریبگ یمث گچ شد ی:رهام حالت خوبه ؟ چرا انقدرعرق کردآراد

 بابا از بس فسفر سوزنده! ین شیزی: چنیشاه

 به سمتم اومد. یبا جعبه دستمال کاغذ بعدم

 گفت: کردیم یهمون طور که جوابو بررس پروفسور

 شما جوونا کارتون حرف نداره. یِکار زهینمونده فقط چندتا ر یازش باق یزیچ گهیطرح د نیا-

 استاد کجا بزارم؟ دی:ببخشنیشاه

 رو پسرم؟ یچ-

 !گهیهندونه هارو د-

 رفت که ساکت شد. نیبه شاه یچشم غره ا ادآر

 .میبه سمت خونه راه افتاد میکرد ترکیُقاتیپروفسور مرکز تحق دیکوتاه و مف حیچند تا توض بعداز
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 تورو خداخسته ام. نیآف بد گهیبچه ها امشبُ د دی:واقعا مغزم پُکنیشاه

 اون کتابا واقعا واسمون جون نمونده. یرهام از ساعت هفت صبح تو اون اتاق ال گهی:واقعا راست مآراد

 دوتارو نداشتم و خودم هم واقعا خسته بودم. نیا یغر غر ها حوصله 

 .نیآزاد  12 ساعت تا ، 7 ساعت هنوز تا فردا نه،-

 .میریدر گ دونمیکمه تازه فردا از ساعت هفت صبح تا چهار شب خوب م یلیکه خ نیبابا ا ی:انیشاه

 کمه؟-

 آره!-

 .میکاردار یاستراحت کل یاستراحت ب:باشه پس من

 !ریبگ لینگو کمه نگوحاال تحو گمیم یبه آراد زدو گفت:لعنت بهت آراد هرچ  یپس گردن هی نیشاه

 ؟یزنیچرا م یو گفت:دِ روان دیبه گردنش کش یدست کردیم یکه داشت رانندگ آراد

 داش رهام نده تا جون به لب شه. اصن

 !میآرادم کمکش نکرد گفت:اصن نخواست دیکه فهم نیشاه

 شدو رفت داخل. ادهیپ نیحرف از ماش نیگفتن ا بعد

 بزار بره گناه داره یبلده قهر کنه؟ول نمیا ینیشکرت  ایخدا-

 مهربون تراز مادر. هیباشه بابا دا-

داشت با تلفنش که تو گلخونه شدم و راهمو کج کردم.  وایشدم و خواستم برم داخل متوجه حضور ه ادهیپ نیماش از

 .زدیحرف م

 جان.شمام سالم برسون خدافظ. نایچشم ت-

 متوجه حضورم نشده بود. هنوز
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 .زدیرفتم داشت با خودش حرف م جلو

 .پرسهیو حال رهام رو از من م زنهیدختر هرروز زنگ م نیداره که ا یچه لزوم-

 گفتم: یریمچ گ یشد و برا یبه حال یحال یلحظه ا یداشت دلم برا رتیو رو من غ خوردیداشت حرص م نکهیا از

 حال من واسش مهم تو نزار بپرسه. نیا ایخب از دار دن-

 بلند برگشت سمتم. نییییه هی با

 نگام کرد. رهیخ یلحظه ا یبهم دوخت و برا نگاهشو

 آخش دراومدو دستشو رو هوا تکون داد. هوی

 خآرا. نیلعنت به ا یآ-

 رفتم.تو دستم گ فشیرفتمو دستِ ظر جلو

 .یخودتو چکار کرد نیبب یزنیچرا دست م یکن  هَرس یستیخُب بلد ن-

 طور که از درد صورتش جمع شده بود گفت: همون

 !؟یزایمگه تو حواس واسه آدم م-

 شده گفتم: رهیاز سر عشقو عالقه بهم خ نکهیحرفش خشکم زد.با تصور ا نیا با

 !!زارمیمن حواس نم-

 گفت: یدستپاچگ با

 .گهیاومدنات د ییهوی نیهم-

 .دمشیلبم گرفتمو بوس کیباال اوردم و نزد دستشو

 .دیباشه ببخش-

 جورو عوض کرد. دویکش رونیاز دستم ب عیسر دستشو
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 شما پسرا. نیمعلوم هست کجا بود-

 پروفسور. شیپ میریم میمگه نگفتم دار-

 ؟یها...آها چرا گفت-

 مگه قرار نبود. یکنیچکار م نجایبپرسم شما ا شهیم-

 برگردم. یوقت یبحثاتو بهم بد صهخال

 بلد نباشه. سویآقاحاال اومدم قبل از سفر گُالرو هَرس کنم.نکنه گ لهیحرص گفت: بحثتون تکم با

 باغبون. یگفتیم یستیخب بلد ن-

 .کردمیفکر کردم بلدم.آخه قبال باغبوُن کمک م-

 از گالم مونده. یکُندم، کل یلی،خ ادیحاال اگه ام بگم نم اما

 

 یکه بفهم سنگ بزرگ برداشتن نشانهِ  ادیسرش ب اد،بزاریبرم یتنه از پس همه چ هی کنهیبود فکر م نیهم شهیهم

 نزدن است.

 .وفتهیکارتو بکن که دستت راه م-

 انداختو رفت سمت گالُگفت: اوهوم. نییپا سرشو

 .دیحرف به کارش رس یبعد ب و

 سمت دَر که؛ رفتم

 درم پشت سرت ببنبشنود.  یرفت-

 شدم برگشتم. میخستگ الیخیتنهاش بزارمو ب ومدیصدا و لحن خسته اش دلم ن نیا با

 .اریانبر واسه منم ب هی-
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 .برو استراحت!یبرداشتو گفت: تو که خسته ا سرشو

 انبرو اراونیب عیبا من بحث نکن سر ،یتوام خسته ا-

 گذاشتمو کتمو دراوردمُ . یکیهمون نزد فمویک

 هم انبور مخصوص هَرس رو دستم داد و با لبخند گفت:ممنون  وایگذاشتم ه فیک رو

 .میکردمو انبورو از دستش گرفتم و باهم شروع به کارکرد یشینما اخم

 .کردمیم مشغول  .و بازم خودموشدمیکه متوجه نگاهش به خودم م دوختمیم وایاوقات نگاهمو به ه یگاه

 سوال بپرسم؟  هی شهیم-

 اومدمو گفتم: رونیبود ب میکه باعثش خستگ یسکوت از

 البته.-

 ه؟یتز چ لیبعداز تحو یبرنامت برا-

 که دلم اونجا باشه. رمیم ییجا هیمسلما  یول دونمینم -

  ؟یکردیم فکر بهش  شه یکار شنهادیپ  اگه تزمون موفق شه وبهت ینی ستیکارت مهم ن ینیدلت؟-

 آره حتما.-

 .لیادامه تحص یخانم هم قرار بره خارج از کشور؟ برا نایت  یدونستیم-

 بگم پس گفتم: یزیچ  داره یحساسش کنم و بدونم بهم حس نکهیا یبرا  کردم یسع

  مینباش  تنهام نیکشورو انتخاب کن هیباهاش مشورت کنم  کنمیم یسع پس  اِ واقعا-

 شده! یزیدگفتم: چبو زده خشکش  کرد نگامواز گل هَرَس شده گرفتمُ بهش دوختم سکوت

 ها...نه!-

 ناراحت شدم. یلیسکوت خ نینگفتو من از ا یزیچ گهید
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 . میاز گل خونه خارج شد وایه با  گذاشتم و یتموم شدن کار انبور رو کنار بعداز

 .میکه رفت داخل

 نیا لیاز حد به عسل وابسته شده بود و دل شیپسر ب نیا  شدمو فرستادمش که بره نیحال پکر شاه متوجه

 بود که بهش پشت کرده بودن. یهم طرد شدن از خانواده ا شیوابستگ

 جزوه اومد سمتم. یبا کل آراد

 ه؟یچ نایا-

 ؟یا هیکنم کمکم پا یهمه رو جمع بند خوامیم-

 آره بزار لباسامو عوض کنم.-

 .خوردمیعوض کردم.داشتم قرصمو م یشلوار اسپرت آب هیو  یمشک شرتیت هیهامو با  لباس

 کرد. زونیبه دستم کردو رفت کتشو آو یاومد داخل نگاه وایدر اتاق باز شد و ه که

 اومد سمتم. بعد

 !؟یخوریم ینطوریهستن هم یچ نایا نمیبده ب خورهیقرص م شهیچرا تو هم-

 دستش رو دستم قرار گرفت. ارهیکه نتونه از دستم درش ب چوندمیپ یمحکم دور قوص دستمو

 ؟یاز همه چ یاریمگه تو سر در م-

 حق به جانب گفت: باحرصو

 نداشته باشه. یخوردنش واست ضرر ادیو ز ی.فقط خواستم بفهمم چیاریم  نه فقط تو سر در-

 

 بلده نگران باشه. نمیبابا ا نه

 مگه مهمه؟-



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
767 

 

 اسمم تو شناسنامته. یخوب معلومه مهم.حداقل تا وقت-

 .ینش وهیتو شناسنامم که ب یاسم بود هیکه تو فقط  سمینویفرصت م نیشما واسه اون نترس در اول-

 حرفم سرشو باال گرفتو با بهت نگاهم کرد. از

 اسم؟! هیفقط -

 .دمیگرفتم و کش دماغشو

 .یخانم دهینشون م نویشواهد که ا-

 .ثمیخدا من چقدر خب یوا

 .رونیکنارش رد شدم از اتاق رفتم ب از

 .میمنو آراد سرمونو باال گرفت یرو عسل یزیچ دنیکوب یکه باصدا میکردیم میجزوه هارو تنظ میآراد داشت با

 جلو چشم رهام. اریهنوز ن ناروی.آراد مگه نگفتم ادیدفتر دستکتونو جمع کن نیا قهیدو دق یچ ینی-

 حواست باشه. یعنیبا آرانج به پهلوم زد که  آراد

 رو سرمون؟ ختهیکار ر یکل ارمیخب چرا ن-

 . گهید نهیو رنگ به رو نداره، خب مال هم سیحالش خوب ن یمگه نگفت-

 ؟یگفت یزی:آراد تو چمن

 .نیآره بابا از در که اومد-

 که نگه مصمم تر گفتم:خُب بعدش؟ ومدیواسه آراد م وایکه ه ییچشم ابرو با

من بشه  شیزی.اگه چادیکه انقدر بهش فشار ب نیدیچرا شما کار انجام نم ن؟یرهام رو چکار کرد گهیاومده م وایه-

 کردم؟  یمن کم کار اسیشما دوتا.رهام جون  دونمویم
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 انداخته بود دوختم. نییکه سرشو پا وایبه آراد زدمو نگاهمو به ه یاراده با لبخند چشمک یکه آراد زد ب یحرف از

 گفت؟ یک نارویگفتم:ا حواسیب یآدما نیاونقدر ذوق کرده بودم که مثل ا شینگران از

 ...وایکه ه گمیدارم م آیبابا داداش از دست رفت یا-

 به آراد رفتم.  یغره ا چشم

 !یگی:آراد خان چرا دروغ موایه

 بزار . یچی.اصال من هگمیمن کجا دروغ م وایه-

 سمتمو سالم کرد. دییدو دیاومد.تا منو د رونیاز اتاقش ب اسی  اس،یآراد شروع کرد به صدا زدن  بعد

 گفت: یچ وایرهام رفت باال خاله ه ییدا یتجان وق ییدا اسی:آراد

فت: گ کردیم وایکه نگاه ه یلبش گذاشتو همونطور یدستاشو بغل کردو انگشت اشارشو رو یبا حالت با مزه ا اسی

 اووووم آها.

 ! اسی:اِ وایه

 گفت بگو؟ یجان چ یی:دامن

 گفت. یآراد رو مثل طوط یهمه حرفا یکی یکیهم  اسی

 کردش. دییشوق تا از

 .دمشیبغلش گرفتم و بوس محکم

 .یاونو ببوس دیکه خاله گفته با نارویا یبوسیمنو، چرا منو م یکشت ییاِ دا-

 پروندآ. آراد سکوت کوتاهمونو شکستو گفت: یزیچ هیبچه باز  نیداد از دست ا یا

 ه؟یانعکاس چ یدونیجان شما م ییدا-

 !یینه دا-
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 بکن. تویرهامت انعکاس داشت.حاال برو باز ییحرکت دا نیا یفهمیم یجان بزرگ بش ییخُب دا-

 سمت اتاقش دییرفت و دو نییاز رو پام پا اسی

  ؟یدیحرف نشون بچه م نی:امن

 بگم انعکاس نداشت. یگیم ینی-

 اشاره کردم. زدیم  که داشت قهوشو هم وایاخم بهش چشم دوختم وبه ه با

 مطمئنم. گهید نویشکست نور بود ا یگفت: باشه بابا انعکاس نداشت ول که

 دست برداستکانو برداره که؛ وبعد

 مال تواِ  شیبغل ستیماله تو ن نی:اوایه

 !م؟یباشه تا رهام هست من ک دمی:خدا شانس بده نباآراد

 ییچا نیدستم دادو گفت: بفرما تافته جدا بافته، بفرما گل سر سبد.اصن خدارو شکر کنارت بودم وگرنه ا دمنوشو 

 .شدینم بمیمونده هم نص

 یوقت تموم چی.ازاونا که هخوادیم نیسنگ مهی.نکنه دلت جرآیکنیم تیخانم رو اذ وایه یدار یلیداشِ شما امروز خ-

 ندارن.

 اش گذاشت و گفت : نهیرو س دست

 موقع باز شود آ...آ.بستم آقا بستم. یکه ب یگفتم.لعنت به دهان یزیمخلص زن داداش گلمم هستم، آقا مگه من چ من

 

هم موفق  شهیتر کنه و عشق هامون رو به رخ هم بکشونه.هم یمیروصم وایمنو ه یداشت رابطه  یسع آراد

وقت ها هم  یشاد تر از قبل شده بود اما گاه یما ها تا حدود نیشده بود ب بیعج یلیخ تشیروز ها شخص نی.اشدیم

 کردمیخودم رو فراموش م یاونقدر که غما استیمرد دن نیداغون تر کردمیاحساس م زاشتمیکه پا به خلوتش م

 حالشو خوب کنم. کردمیم یسع
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 ثمر نمونده. یتالشت ب ینی.که زدیلبخند تلخ م هیآخرم  دست

 .دمیبو کش کردمینگاه م وایدمنوشُ باال اوردم و همونطور که به ه وانیل

 .زعفران و گاوزبون گل  و نیدرد نکنه دارچ دستش

نگاه  ونیمن تلوز یزدنا دیخبراز د یشده بودم و اون ب وایهرخ  میخوردنش شدم همون طور که محو ن مشغول

 .کردیم

ام فرصت نیاز بهتر یکیاالن  شدیم ینگاهمون باهم تالق شهیشمو نگاهش کنم هم رهیبهش خ شدیاواخر مگه م نیا

 بود.

بود...آره  رید یلیخ گهیبه خودم اومدم د یوقت دونمیاز کجا شروع شد فقط اونقدر م وایدوست داشتن ه دونمینم

 !!رید

 کرد. یتمام لحظه هام معن یبرا  شییهویبا اومدنِ  وایبود که ه یا گانهیب یمن کلمه  یبرا رید

 آراد به خودم اومدم. یصدا به

 رهام؟ گمیم-

 جانم ؟-

 ؟یکرد میتنظ یک یپرواز رو برا-

 ساعت چهار. گهیسه روز د-

 .میرسیم نیاسیپس خوبه به تولد -

 س خوبه.پ ؟یگیجدا! راست م-

 .میریجشن مفصل براش بگ هی دیخوبه.با یلی:آره خوایه

 دوست داره. یلیخ اسی:آره آراد

 باشه. یکه چ میها فکر کرد هیو به هد میکرد یزیبه خرج داد برنامه ر وایکه ه یاقیاشت با
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 .مونیانیپا یایسراغ جمع بند میهم رفت  یخستگ یاز اون با کل بعد

 از صفحه هارو برداشتمُ.شمارشو ثبت کردم. گهید یکی

 کردم بخوندن. شروع

 لبخند رو لبم نقش بست. وایدست خط ه دنید با

 یب کلمه  یچشمم به زور از کلمه ا خوندمیرو که نوشته بود م یمطالب یدست خطشو دوست داشتم وقت اونقدر

 .شدیم دهیکش گهید

 بدون مثال نبودن. حاشی.توضنوشتیم قیقشنگو دق یلیخ

 میقانون داشت هینوشتن  یما بود چون همه برا هِیمثل بق وایه یخندم گرفت.نوشته ها یلحظه ا یخودم اومدم برا به

موقع ها  شتریو ب یواسم عاد خوندمیرو م نیشاه ایمطالب آراد  یدست خطا بود.اما من وقت نیهم زشیتنها تما

 بود. یتکرار

 شمُیصفحه اشو بخونم بازم خسته نم هیبگم که اگه صدبار هم  تونمیبه جرات م دمیرسیم وایبه مطالب ه یوقت یول

 دوست دارم از اول با دقت بخونم.

ازش نبود  یشد.سر برداشتمو و اطرافو دنبالش گشتم.خبر دنشیهوا دلم خواستار د یکردم که ب وایه وایه اونقدر

و  بهیهمه کاراش عج کنهیکار م قاتی،رو تحق یوارید ی، گوشه  یدختر حتما بازم داره پشت مبل نیامان از دست ا

 .خاصن دهیانجام م وایه نکهیبخاطرا اشونیسر هیمنحصربه فردالبته 

 گشتن خسته شدمو صدا زدم. از

 وا؟یه-

 .ومدین ییصدا

 وا؟یه-

 .دمینشن یجواب

 پاشدم که از چشم آراد دور نموند و گفت: نگران
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 .دهی.رفت باال تو اتاقش حتما خوابش برده جواب نمیفقط تو زن دارانگار  یزنیچته بابا داد م-

 رفتم داخل. ینگرا با نداد جواب زدم درکه. اتاقش سمت  نزدمُ رفتم یحرف

 اتاقو با چشم گشتم که.. اطراف

سمت من بود ودستاش رو به آسمون  مرخشیبود، ن دهیکش ریرو به تصو ی.چه صحنه ادیبا چادرو مقنعه سف وایه

 .آهسته جلو رفتم کردیم ازیخودش راز و ن یبود و داشت با خدا دهیدرازکش

 از اشک. سیبود خ سیخ صورت

 برداشت. حشویفرستاد، تسب یصلوات دویدستاشو روصورتش کش دنمید با

 .کردیم زمزمه  لب ذکر اهلل رو ریز

 اون حال شُکه شده بودم. تو دنشیرفتمو آروم کناراش نشستم.از د جلو

 هم گذاشت. یصدا،پلک هاشو که رو یاشکاش شدت گرفت اما ب ختنینشستنم کنارش ر با 

 شد. یجار اشکش 

ش صورت هیاشکو راه یلیصدا س یب  کارم چشماشو بست و نیو با ا دمیصورت نمناکش کش یجلو بردم و رو دستمو

 کرد.

 .گهینکن د  یاِ خانم-

 .کَندیکارش از جا م نیادامه دادکه انگار قلبمو با ا ختناشیانداخت و به اشک ر نییپا سرشو

 به سرش زدمو گفتم: یتو بغلموُ وجودمُ از عطرِوجودشو پرکردم بوسه ا دمیکش سرشو

 کرده.به حسابش برسم یمارو ابر یدل خانوم کوچولو ی.کیکنیم هیخانم خانما چرا گر-

 ردکیام داشت م وونهینکنه د هیگر  کنم که یکار تونمینم نجامویمن ا نکهیدادایادامه م ختنشیبه اشک ر هنوزم

 ام برداشتم همونطور که صورتشو با دستم قاب کرده بودم با انگشت شصتم اشکاشو پاک کردم. نهیسرشو از رو س

 بشم. مشیبار بازم تسل نیچندم یبرا نکهیاز ا دمیترسیکردم نگاهمو به چشماش نندازم م یسع
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 بشم. کیبهش نزد ادیز دیبود که نبا ادمی نویا

 با حرص گفتم گفتینم یزیاز بغص پر بودو چ انگار

 ؟یآراد ناراحت شد ی. از کَل کَالینکن خانم هیبابا گر یا-

 حرف به چپو راست تکون داد. یب سرشو

 گفته؟ یزیحسام چ-

 کرد. ینچ هی

 گفتم میچشممُ بهش دوختمو باتحک ناخواسته

 اشک تورو در اورده؟ یپس کدوم احمق-

 به چشمام دوخت.  شویاشک یو چشما دیباال کش نگاهشو

 سیخ یاشکاشو نداشتم.و چشمامو رو هم فشاردم ک چشما دنیشدو تحمل د دهیچشماش قلبم خراش دنید با

 یبود،مرز یو مرز یحد هی نمونیاجازه رو بهم نداده بود که راحت برخورد کنم انگار ب نیا وایاشکشو ببوسم.رفتار ه

 ساخته بود. اشیبا متانت و حجب و ح وایکه ه

 عَهد دونفرمون. هی یبه اندازه  یمرز

 

 گفتم: یپرخاشگر با  شدم و یبکنم عصب نکارویا تونستمینم نکهیا از

 نکن، بگو چته؟ یچشمارو بارون نی... نکن اواینکن ه-

 دلم گرفته!؟ کمی ستین یچیه-

 دلت!اون وقت چرا ؟-

 .ستین یمهم زیچ-
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 دم؛یدرهم کش اخمامو

 ...تیینکنه دا ست؟یگفته که مهم ن یک-

 حرفمو اومدو گفت: ونیم

 نداره مشکل خودمه. یربط ینه نه اصال به کس-

 افتاده. ی!؟واسه شرکت اتفاقیحلش کن کنمی؟ کمکت م هیخوب مگه چ-

 نه .-

 شده؟ یچ نمیجان بگو ب وایه-

 .ترسمیخورد م هیبابا فقط  یچیه-

 نترس، یچیمن کنارتم از ه یمگه من نگفتم تا وقت یترسیم ی!!! از چیترسیم-

 .وفتهیب میاتفاق تو زندگ هیدو بار  نکهیاز ا ترسمیم-

موامو چنگ زدم خواستم  تیمثل فرزاد... با عصبان کنهیبهت نگاهش کردم نکنه به من اعتماد نداره و فکر م با 

کرد و شروع کرد به جمع کردن سجاده اش من هنوز مبهوت از زدو اشکاش رو پاک  یکه لبخند یبپرسم چه اتفاق

 تو همون حالت مونده بودم که وایحرف ه

 بخوابم!؟  ستین یامشبمو تموم کردم.کار یمن کارا-

 ستیکه ن یخودم اومدمو گفتم :کار به

 .یخوابیشمام نم اما

 تعجب نگاهم کردو گفت چرا؟ با

 باش. نییپا گهیربع د هیآماده شو تا -

 به سمت در رفتم. پاشدمو
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 اما.-

 . میاما و اگر ندار-

 رفتم. رونیبهش فرصت حرف زدن ندادم و از اتاق ب گهید

 بزارم با اون حالش بخوابه. ومدین دلم

... 

 .رونیب رفتم اتاق از  کمدم از کاله کاسکت هیموتور برداشتم و با  چیسو

 رهام کجا؟ رهیمتعجب گفت:خ دنمیبا د آراد 

 .میبزن یگشت هی وایبا ه میبر

 ن؟یبا موتور بر یخوایم مگه ؟ چرا کاله-

 آره.-

 

 رفتن . نیبه سمت ماش وای،که ه نگیپارک میبا آراد رفت یحرفمون نا تموم موند و بعد خدافظ وایاومدن ه با

 .میرینم نیبا ماش-

 نگ؟یپارک میپس چرا اومد-

 .میریچون با موتور م-

 موتور!من تا حاال سوار نشدم آخه.-

 ضرر نداره. یامتحان کن دیبا-

 .وفتمیآخه م-

 من مواظبتم. ؟یتوبرون یخوایمگه م-
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 شدم و صداش زدم کیگفت و به سمت موتور رفت.منم بهش نزد یزیچ هیلب  ریز یزیانداختو چ نییپا سرشو

 وا؟یه-

 سمتم. برگشت

 !یچایم یسوار موتور ش شهیکه نم ینطوریا-

 

 و کاله رو سرش گذاشتم محافظ کالهو باال داد، دمیپالتوشو باال تر کش پیبه تعجبش دست بردمو ز  یبالبخند

 خفه شدم!-

 .شهیسردت م رونیب میبر رونیو گفتم:اِ نکن بچه االن ب دمشیکش نییپا

 

 شدمو گفتم بپر باال. سوار

 که به من نچسبه نشه. کردهیم یسع یلیاما معلوم بود خ دمیدینم تشویبهم انداخت و مردد سوار شد.موقع ینگاه

 مدت منو سکته بده. نیا  داره تو یدخترسع نیکارش لجم گرفت ا نیا از

 اویه دنیکش یغیج با شد همراه  کارم نیموتور شدُ ا یعمد گازو گرفتمو کالژو ول کردم که باعث پرش به جلو به

ز دادم و ا رونی.نفس پر حرارتمو بو قلبم به شمارش افتاد دیحرکتش دلم لرز نیوحلقه کردن دستاش دور کمرم از ا

 خونه خارج.

 .ترسمیتورو خدا م وااااشیرهام  یوا-

 کردمو گفتم: شتریب سرعتمو

 .شنومیخانم؟!نم وایه یگیم یزیچ-

 و حلقه دستشو محکم تر کرد. دیکش غیییج
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 .ترسمیمن م وونهیرهام د سایوا-

 ؟یگیم یزیچ شنومینم-

 .شدیمحکم بغلم کرده بود که داشت باهام حل م چنان

ه ک دادمیگاز م شتریب  زدیم غیج وایه یازم جداش کنه.هرچ تونستینم یچیبود. ه کیانقدر بهم نزد شهیهم کاش

 محکم تر بغلم کنه.

 نبود. وایاز داد وغال ه ی.به خودم اومدخبرشدمیدلتنگش م شتریب شدمیم کینزد وایبه ه هروقت

 دستاش دنیتو همون حالت مونده بود با د وای.با توقف من هنوز هم همیبود دهیبه مقصد رس گهید. دکم کر سرعتمو

 دور کمرم صاف نشستمو به دستاش زل زدم.

 تر از بار قبل بود. نیریهر بار برام ش فشیظر ی.لمس دستادمیدستاش کش ینوازش گونه رو دستمو

 من باشه و فقط دور کمر من حلقه شه کااااش..  یبرا تاابد  کمربند نیا شدی.کاش م

 است رََیڪ نفس

 آغــوشــت یفـضا

 تعارف دستانت

 یچشمان ھب شودی،اگر م دارنــد

 ڹاهشاََڪبرق ن ھڪ

  ھرا ب تـــو

 !یعشق شد نیتوهم طلسم ا دیبنگر شا یکم دیکش یم ریتصو

 

 دادمو گفتم: رونیب یکینزد نیاز ا یبا کالفگ قمویعم نفس
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 وا؟یه-

 ؟یخانم وایه

 .مآیدیمن، رس یوایه

 دستاش کم کم شل شدو سرشو برداشت. حلقه

 شد. ادهیحرف پ یب و

به  رشتیب یا لحظه که.بود شده متوقف  باعث شده بود تو اون حالت بمونه اماانگار زمان هم به نفع من یچ دونمینم

 باشم. کینزد وایه

 شدم. ادهیپ منم

 م؟یریکجام-

 .ادیشما اون اخماتو وا که اصال بهت نم زیاوووم اول از همه چ-

 من !! -

 راست،باز...بازتر. یچپ، حاال ابرو یمونده. حاالابرو گهیذره د هیدختر خوب،  نیواکن آفر گه،ید ااهللیآره تو واکن ...-

 

 یو پق هری.اولش با بُهت نگاهم کرد و بعد نتوست جلو خندشو بگ دادمیم فرمون  حرکات دستم که انگار به راننده با

 خنده. ریزد ز

 .دناشیلحظه خند هی ی... جونم... نفسام... وجودم فداامیتمام دن د،یباالخره خند شیجانم آخ یا

 ! . به حرفخندهیم یوقت رهیاز تنم در م میخستگ همه

 (مینیفقط تحمل غُصه خوردنِ عشقمُ ندارم آره داش ما ا ستمآین وونهیمن د یه ی)ه

 .یدیفرمون م یلیهمش واسه باز کردن اخم من بود؟انگار به تر نایا-
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 د؛یبه شالش کش یام به خودش معذب شد و دست رهینگاه خ از

 گمآ؟یم-

 بگوآ-

 .وایخوشحال کردن ه اتیعمل یبه سو شیپ میبه راه افتاد یتودستم گرفتم و با فشار آروم دستشو

 نجا؟یا میایب یهمه خستگ نیشب با ا وقت نیداشت ا ینگاهم کردو گفت:حاال لزوم بالبخند

 .زهیناچ یایخ شیاومدنمون معن یلزوم برا-

 ؟یبگو کنجکاوم کرد هیاوه...اوه مگه چ-

 آخر سر بگم؟ یزاریاوووووم م-

صاف تو چشماش نگاه کنم بگم واسه خوب کردن حال تو  گفتمیم یگفتم که دست از سر کچلم برداره چ نویا

 .ینخواب تیاشک ی.که با اون چشمامیاومد

 .یراحت یجور هر باشه اما مهمه واسه  که نیبا ا-

 

 بخوابم. رمیتخت نگ  نجایواونقدر خسته بودم که خدا  رحم کنه فقط هم میپارک شد وارد

 .ادیحالش در ب نیاز ا وامیکردم بر عکس حال درونم بخندم و شاد باشم که ه یسع

 ؟یاومد نجایتا حاال ا-

 .دمیازش شن ینه ول-

 ؟یدیسوال تو آفتاب ،مهتابُ د هی-

 .ستادیحرکت ا از

 از پشت کوه اومدم؟ یبگ یخواینکنه م ینی یه-
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 خندم گرفت و با خنده گفتم: ازحرفش

 ی،)با ادا دختر یا دهیبود که آفتاب مهتاب ند نیکه پشت کوهن مگه آفتاب ندارن؟،من منظورم ا ییاونا یچ ینی-

 .یکنیدل منو شاد م شهیو هم یندازیاون عقلتو به کار نم کمیکه  یش ری(گفتم  پ رمردایپ

 از عقلم استفاده نکردم. یکرد گفت:من ک یکه من جلو تر بودم رو ط یچند قدم دویکوب نیزم پاشو

 ؟یدیمگه نگفتم؟واقعا نشن-

 ؟ینه دوست دارم بازم بگ-

 صورتش و گفتم: یجلو بردم و رو برو صورتمو

 خانم کوچولو  شهیهم-

 ط کرد و اخمشو در هم.خ لباشو

 شه؟یهم-

 .شهیآره هم-

 رو تو ساق پام حس کردم. یدیکه محو چشماش بود درد شد یهمونطور

 در اومد. آخم

 با خنده.  یبه سمت وایه دنییبعدم دو و

 مگه دستم بهت نرسه. وایه سایوااااا-

 .رفتیباال م ییایرفتم که داشت از برج فانوس در ییوایلنگون به سمت ه لنگون

 بود. دهیفا یب زدمیهرچقدر صداش م چشیمارپ یراه پله  تو

 .رفتیفقط با خنده باال تر م اون

 نفس نفس زنان رو زانوم خم شدم؛ دمیکه رس باال
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 تمیموقع دنیباال نبود باد نیانگار به جز ما ا یکس ستادمویگرفتن نفس راست ا بعداز

 افتادم. یحرف هی ادیبود. ستادهیر محافظ اکه چند قدم از من جلو تر بودو لبه برج کنا ییوایه و 

 گفته بود ب شدت از ارتفاع واهمه داره. که

رف به ح ینگرانم شدم ب یلحظه ا یبرا  دونستمیبود رو نم ستادیلبه برج ا کِیاومد رو برج اونم نزد نکهیا یلیدل اما

 تو بغلم. دمشیسمتش رفتمو کش

 .یشد کیباال چکار؟چرا اونقدر به لبه نزد نیا یمعلوم هست اومد-

 .کردمیداشتم اطرافو نگاه م-

 زد. دید شهیام چسبوندم و گفتم عقب تر هم م نهیبه س سرشو

... 

 روبرو شم. دباترسامیبا-

 .آیکنیکارو م نیا باشه آخرت بار فکر کردم ال اله اال اهلل یشده بود کیکه تو نزد ینجوریواهلل ا-

 .ینیبیم نوییپا ،یکرد زونیرافت هست تو خودتو از محافظ آوهمه منظره اط نیا

 گفت: لکسیر یلیاعتنا به حرف من خ یب

 رهام؟-

جواب بدم. و با لحن  دادیکه دلم فرمان م یکردم اون جور یکردم.من سع وونهیلحن رهام گفتنش بازم قلبمو د با

 خاص خودم مثلِ خودش جواب دادم.

 ؟یجآانم خانم-

 کردو گفت: یمکث

 .ادیسرت م یبترس یاز هرچ گنیچرا م-
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 .ادیبود که نگران بود سرش ب دهیترس یاز چ وایه مگه

 .کنهیوقت احساس ترس نم چیه  در خطره زهیکه واسش عز یزیچ اون نکنه فکر  حرفه، آدم تا هیفقط در حد  نیا-

از دست  زُیاره بلغزه و اون چد امکان و  پاش سسته ریسراغ آدم که فکر کنه ز ادیم یاون احساس ترس فقط وقت و 

 بده.

 ام فشورد و گفت: نهیبه س شتریرو ب سرش

زم داشته باشه با یبستگ یا گهید کس  به  تالش کنه اما داشتنش یلیآدم خ زیاگه واسه نگه داشتن اون چ یحت-

 ؟یگیم نویهم

 بعداز، نکهیا ایبه صالحت نباشه  زیداشتن اون چ دیقسمت.شا گمیاوووم نه به اون م-

 کنه. بتیبهتر از اونو نس  هیاز دست دادن اون خدا 

 

 کنه متنفرم. رشیکه درگ یکرد...از سکوت سکوت

 که صورتشو قاب کرده بودم گفتم: یام جدا کردمو همون جور نهیاز س سرشو

 قرار نبود. ی...آیآ -

 .دیپر از اشکش حرف تو دهنم ماس یچشما دنید با

 هشینگهش داشت و از دستش نداد.اصال نم شهیچشمت دنبال بهتراز اون نباشه.نم یُاگه تو فقط اونو بخوا یحت -

 از دست نره. زیکنه که اون چ یکار شیخدا به اون بزرگ

 گفتم: یاشارمو باال اوردم و با کالفگ انگشت

جمع شده تو  یقطر از اون اشکا هیقطر فقط  هی یزنیکه ازش حرف م ییقسم، اصن به همون خدا زمیبه جون عز-

 .نییپا زهیچشمات بر

 انه؛؟ی یدیبعد خودمو.فهم نییپا ندازمیم نجایتورو از ا اول
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 به یمستانه کرد و دست یخنده  هیچشماش برق زدو  هویشده بود. رهیبُهت به عکس العملم به اشکاش بهم خ با

 .دیچشماش کش

 نوبت من بود که تعجب کنم. حاال

 لب گفتم: ریز و

 ...شفا.یاله-

 بابا بزرگ. ضمیمگه من مر-

 . من مطمئنم.هیاختالل روان هی نی.ایترک بردار ترسمیم یحال امشبت از بس سردو گرم شد نیواهلل با ا-

 اش گفت: شهیهم یعکس لج باز بر

 صدرصد..شک نکن.-

 سمت راه پله. دمیگرفتمو کش دستشو

 .یکرد وونمید  نییپا میبر ایب-

 گردن من نزار. یبود وونهیشما د-

 .یکرد وونمینزدم.پس مطمئن باش تو د یبه کس ییتهمت ناروا چیدر طول عمرم ه-

 طرف. هیمدته هم  نیطرف ا هیعمرم  یساال تمام

 .دیخوشش آ ندیب وانهیچو د وانهیقبول کن د ی...ولوونهیاصن قبول...من د-

 .وونشمید گمیم یزبون یزدم انگار بازم متوجه منظورم نشد.من دارم با زبون ب یحرفش لبخند به

 .یییاون هعع اما

 !الیخیب
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... 

 .گفتمیخندوندنش از خاطرهام با حسام م یبرا میزدیطور که قدم م نیهم م،یبرج فانوس خارج شد از

 کشوندم که فواره ها بودن و با یعمد قدم زدنمونو به سمت به

 

 پامون رو همون قسمت آب فواره بستُ باال رفت. گذاشت

ه هر ک وتنی.)همون قانون نبستیفواره م ومدیما بهش فشار م یکه با پا یبه نسبت نیزم ریبود آب از ز یباز هی نیا

 گفت: اقیبا اشت وایداره(با باال رفتن آب ه یعکس العمل یعمل

 چه جالبه! نجایرهام ا یوا -

 در اومد. غشیکه ج دمیحرف من باز به جلو پر نیگفت ا بعد

 شدم. سیرهااااام خ-

  گهیتوجه به حرفش قدم د یب

 .میشد سیبرداشتم که بدتر خ یا

 .دیاز کار من حرصش گرفت و محکم جلو پر اونم

 اوه...اوه چته بابا آرومتر.-

 به کمر زدو گفت: دستاشو

 .یش سیتوام خ دیبا یکرد سمیحاال که خ-

کردن من باعث خندم  سیخ یبرا وایه یحرص خوردنا میآب شد سیکه با هم خ میکارو انقدر ادامه داد نیا اونقدر 

 گهیقدم د کیبا خنده  وایکنم.ه سیبپرمو اونو خ دیرفته بود منم با ادمیشده بود اونقدر محو تماشاش شده بودم که 

ه و از هر بار فواره ببند شتریهمزمانمو باعث شد آب ب حرکتکه  دیقافل نموندم و پر دنشیو منم از پر دیبه سمتم پر

 .زهین فرو برباال برهُ رو سرمو
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 .شد قفل هم نگاه تو نگاهمون  دوختم که وایبه ه نگاهمو

 ادمیکه به نظر ز یروز یعشقمو برا سپردمیم ادیبه  دیشدم با رهیخندونش خ سیف به

 نبود. دور

 که سردشه. نیبا فکر ا دیخودش لرز به

 رفتم و شونه هاشو تو دستم گرفتن و گفتم: جلو

 .روقتِید میبر هیکاف گهیسردت شده؟ د-

 نگفت. یزیچ یحالم تعجب کرد ول ییهوی رییاز تغ انگار

 بود. دیزنگ خورد حم میگوش

 جواب دادم. یمعطل یب

 د؟یجونم حم -

 و آوردم حاال چکار کنم ؟ نیداداش ماش دمید امتوتازهیپ-

 دم در. میایبزار االن ماهم م-

 باشه منتظرم.-

... 

 پارک. یسمت  دربِ خروج میو با هم رفت 

 کردم. یازش خدافظ نیماش چیموتورو دستش دادمو بعداز گرفتنِ سو چیبه سمتش رفتم و سو دیحم دنید با

ه ب یسوار شدم نگاه یمسافرت یسوار شد. و منم به سمت صندوق رفتم و بعد از برداشت پتو وایزدم که ه موتویر

 کردمو بعدم پتو رو بازکردم که روش بکشم. وایه

 .کردیبهت بهم نگاه م با
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 گرنش و پشت شونه هاش انداختم. ریتا ز پتورو

 .ستیمن که سردم ن-

 بهتره. یلیباشه خ نیا-

 به راه افتادم. نیازش گرفتم و بعد روشن کردن ماش نگاهمو

 .کردیترم م واکالفهینگاه ه ینیلحظه حس سنگ هر

 گفتم: یکالفگ با

 شده؟ یزیچ-

 گفت:نه. دستپاچه

 .میکردیگوش م شدیپخش م نیکه تو ماش یکیو به موز میکرده بود سکوت

 دستش بود و برداشت .  یرو که جلو یدست بردو پاکت وایه

 به سمتم گرفت. و

 بود. یرو صندل نیا نمیبش نکهیقبل از ا-

 هست؟  یچ-

 چطور ایعقب.خدا یبه پاکتش کردم و انداختمش رو صندل یاجمال یدعوت نامه.نامه رو از دستش گرفتمو نگاه هی-

 ستین یمدت که زمان کم نیتو ا وایه ینی رمیبگ میرفتنم تصم یباشه که من برا نینظار گر ا یراحت نیبه ا تونهیم

نشون بدم که دستش دارم اما  وایرفتارم به ه کاراموکردم با  یسع شهیدرصدم به من وابسته نشده. من  هم کی یحت

 ...دمونیدفع هم ابراز نکرد.هِه البته جز اون دفع که فرزاد به بند کش هی یاون حت

 اومدم. رونیاز فکرم ب باصداش

 بقاپنت. خوانیم یدار یتاپ ی دهیا دنیفهم یانگار از وقت -

 خودش کنه. یتاپو برا یها دهیبخواد ا یکه هرکشور هیعاد یزیچ نیآره ا-
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 ؟یریم شهیهم یبرا یاگه بر-

 نه عشق! یاز کنجکاو دونمی.هرچند ملرزونهیوقتا دلمو م یلحنت بشم که بعض نیا یمن فدا یاله

 درونم خونسرد گفتم: برخالف

 .دیشا یاِ-

 چرخوند. رونیچند لحظه نگاه شو به من دوخت و بعد سرشو به سمت ب یبرا

... 

حال  و ضد یو منم از بد عنق رهیگفت س وایکه ه رمیمتوقف کردم و منتظر باز شدن در بودم.قرار بود  غدا بگ نویماش

 شدم. ریبودنش خورد تو ذوقم و نخورده س

 رو چه به عاشق شدن. ضیکسو کارِ مر یخدا قربونت برم من بدبخت ب االن

 اد؟یب رونیاز مخمسه ب وایکه ه کردمیم نکارویا دیچرا با اصالمن

 .؟فهمهیاون حال منو م مگه

 !دوساعت در باز شده خب برو تو؟ ییرهام...کجا-

 حرف رفتم داخل. یب

 شدو درو بست. ادهیپ وایه

 رو فرمون گذاشتم. سرمو

 .داشتیدست از سرم بر نم یلعنت یفکرا نیا

 اکو وار تو سرم ؛ ییصدا هی

 .زدیتو سرم م کردویهمه رو چوب م شُ،یعقد نما نیبودنمُ،ا ضیمر

 سردتر باشم. وایکه هستم با ه ینیاز ا تونستمیواقعا من نم اما
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 .ریازش فاصله بگ نیاز ا شیب تونستمینم

 چقدر گذشت؟! دونمینم

 خورد به خودم اومدم. شهیکه به ش ییصدا با

 بود و بعد در و باز کردو سوار شد. آراد

 داخل؟ یسالم چرا نرفت-

 دادم. رونیب قمویدادمو نفس عم یصندل یامو به پشت هیتک

 خورده خسته ام. هی یچیه-

 کیزنگ زد گفت بدم کش مارستانیاز ب نمی، شاه سویگ یرفتن خونه خاله  اسیو سویتنهاست.گ وایبرو داخل ه-

 امشب به ما خورده.

 نگاهش و بهم دوخت.  قیکرد، دق یمکث

 ه؟یپس چ می.؟ بارون که ندارنیسیچرا شما دوتا خ تمیبب

 دونفره. یباز هیپوزخند گفتم:  با

 ؟ قیگفت: رِف شیشگیرو پام گذاشتو  با حالت هم دست

 هوووم؟-

 ؟یایچته کالفه به نظر م-

 .ستمین-

 .یهست-

 آره هستم.-

 تعجب کرده بود. ممیکرد انگار از تسل یمکث
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 مارستان؟یاومده.از ب شیپ یمشکل-

 نه!-

 ؟ینکنه واسه تز نگران-

 نه بابا.-

 .کردمینگاهشو هنوز حس م ینیکرد اما سنگ یمکث

 .به چشماش زل زدم و گفتم:رهیمچمو بگ خواستیم انگار

 ؟یبَرش دار شهیم

 و؟یچ-

 زدو گفت: ی.لبخندنهیسنگ یلینگاهتو خ نیا-

 !؟یگیخب چرا نم-

 و؟یچ-

 ؟ یدوستش دار یگیچرا بهش نم-

 و؟یمن! ک-

 بهش یک یدیکه دلتو نفهم ی.اونگمیم رهُیکه االن داره رو مخت رژه م یبس کن رهام من خودم تا تهش رفتم ،کس-

 یباخت

که بخاطرش با  یدنبالشه همون شهی.نگاهت همیدار شهیهم باره،هواشویعشق ازت م یکنینگاهش م یکه وقت یهمون

 بازم بگم داش رهام؟ یحالشو خوب کن دیتا شا یبود رونیتا االن ب تیهمه خستگ نیا

 

 نبود که آراد متوجه عشقم شده بودو دستمو خونده بود. یبار نیاول نیا
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 فرار از اعتراف؛  یمنکرش بشم.برا تونستمینم گهیگفت که د یحکمو قاطع  طورم یلیدفع خ نیا اما

 شد و دنبالم راه افتاد. ادهیشدم که از آراد دورشم...اونم پ ادهیپ نیماش از

 .یاز عشقتم فرار کن یتونیبا فرار کردن از من م ی.هه فکر کردیکنیچرا فرار م-

 سمتش برگشتم . به

 بزار کنار فرار کدومه؟ فیاراج نیآراد ا-

 ها؟ یدیبهم نتوپ شهیبود پس چرا مثل هم فیهه اگه اراج-

 در افتاد. شهیباعشق نم دستیفا ینکن بخدا ب فرار

 چرا؟ یدونیم یشیم می. تسلیتونیکه نم بخدا

 . وایآرامشت از اونه، چون نفست به نفسش بنده.چون تموم فکرو زکرت شده  ه چون

 ؟یار کناز حست فر یخوایکجام تا

 .کنهیجز بودنش دوا نم یچیدردِ عشقو ه نی.استیمن گَشتم نبود نگرد ن ق،یرف

 اول. یسر خونه  یگردیبدون برم ی.ولیبِگَرد یبر یتونی. اصن میامتحان کن یتونیم

 یکنینگاه م یهست که به هرک یکیفقطُ فقط  لرزهیم یکیفقطو فقط دلت واسه  نیزم یها آدمِ رو ونیلیم نیب چون

 .شهیآت یهمونِ که  خنده هاشم مثل آب رو  کنهیهاش داغونت م هیاونه.اونِ که فقط گر

 یلیخ داونوقتیوقت برگشتنت سر جاش باشه،چون شا زیمنتظر نباش همه چ یریم یحواست باشه.تو که دار فقط

 ...!رهید

 

 چسبندم و داد زدم: واریاشو گرفتم و به د قهیبه سمتش رفتمو  یعصب

 جز من نگاهش به... یهست؟!بگو کِ یکس ره؟نکنهید یلیکه خ یچ یعنی-
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 بگم. یزینتونست چ گهیشدو د دیآراد منو به خودم آورد.حرف تو دهنم کل یخونسردانه  لبخند

 !یگفتیم ی! داشتق؟یرف ی:نگاهش...چآراد

 .دمیاش کش قهیول کردم. همونطور که دست به  قشوی

 .ومدهیبه تو ن شیفضول-

 .ادیبهم م میلیخ شیفضول نهیزم نیاتفاقا در ا-

 شدم اما اون برخالف من با همون لبخند حرص درآرش جلو اومد. یعصب بازم

 که محکم بغلم کرد. ریبازم براش خطو نشکن بکشم که جلو دهنشو بگ خواستم

 مردونه دست به کمرم زدو گفت: و

 ستین یراه فرار چیما مجنونا ه یای،تو دن زنهیزار م افتی. چون منم نگم از قدستیفا یبازم خطو نشون نَکش ب-

 عشقه. یجذبه  نی.اقیرف

 جدا شد و گفت:بهش بگو. ازم

 و؟یچ-

 .یدعوت نامه ها واست مهم ن نیو ا یرینم نکهیکردو گفت: ا یعاقل اندر فهم نگاه

 دوست ندارم...اما... واروی...هوارویه گمیآراد من...من نم-

 حرف؛زدنم شد. ی رو دهنم گذاشتو مانعش ادامه دستشو

 مگه  نه؟! ی.تو دوستش داراریرهام تورو خدا اما و اگر تو عشق ن-

 دست دست کردمُ گفتم: کمی

 .ستین یکردن با من کار آسون یباشه. زندگ دیکه با ستین یمن اون طیمال من شه.شرا دی..خب آره.اما نباخُ

 ؟یفهمیم یریگیم میتصم وایه یبه جا یتو دار-
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 .شهیم یو بعدا چ یهست یافتاده.و االن چ یینبش قبر کنم که تو گذشتت چه اتفاقا خوامینم من

 رو شد. رویحالش ز دیدعوت نامه به دستت رس نیکه اول یکه از ساعت ییِوایه شیدلِ تو پ دونمیخوب م نویا اما

 رجکشوست ب یزد ی.شمام کم نزاشتانهی یریازم بپرسه  که تو م ییجورا هیداشت   یکه سع شبیازد

 .یگرفت وایخوب باشه چرا که نه.از اون لحظه به بعد آروم قرارو از ه شنهادیاگه پ یگفت و

 .یریبگ میو صد البته دوستت داره تصم یکه دوستش دار یکس یبه جا یتو حق ندار رهام

 .رهیبگ میخودش تصم بزار

 .ستیکمتر ازم تو ن وایه عشق

 ؟یدونیاز کجا م نویتو ا-

 .یتو عاشقش دمیکه فهم ییاز همون جا-

 متاسفم وایه ی  نهیداشته باشه در زم یبه من حس وایمن باور ندارم که ه-

 اورد. لیحرفش دل دییتا یزد و دستشو رو شونم گذاشت و برا یلبخند

 یقبل خبر شیداخل به حرفاش فکر کردم انگار حالم بهتر شده بود و از تشو رفتمیرفت و من همونطور که م آراد

 نبود.

 حق با آراد بود. دیشا

 .کردمیم لیتحم وایوحرفِ خودمو به ه رفتمیم یطرفه به قاض هی دینبا من

 .گفتیآراد  افتادم که ازعالقه اش نسبت به من م یحرفا ادی وایگفتن ه با

که  از چشم من پنهون مونده بود.مثلِ دعوام با  یآراد رو با خودم مرور کردم.حرکات یرو لبم اومد و حرف ها لبخند

چقدر نگران شده بود و چقدر از من مراقبت کرده بود.مثل خوندن تمام دعوت  وایهوش شدنم ه یفرزاد که  بعداز ب

 .گرفتیم یبا نه گفتن من چقدر انرژ نکهیمن و ا ینامه ها

 گرفته بودم. یازه ا.انگار جون تدمیکشیبه رخِ دلم م وارویفکرام غرق بودم و ه تو
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 .یشوق وصف نشدن هیعاشقم  شده  بودم.  وارویکه ه دمیبالینبود. به خودم م اترحمینسبت به من توَهم  وایه عشقِ

 .خوردمیاز برم باال  قرصمو م نکهیاز ا قبل

 به سمت اتاقش رفتم. دهیخواب وایه نکهیفکر ا با

م دلم آرو یوارد اتاقش بشمو تا وقت یبعد دزدک دیخواب وایکه ه یتا وقت داربمونمیب نکهیهر شبم شده بود ا کار

 بزنم. دشید رهیگیم

 سمت در رفتم؛ به

 در داخل بردم. یو سرم رو ااز ال دمویکش نییدرو پا ی رهیآروم دستگ یلیخ

 .شدیداشت وارد تخت خواب م هیبا گر وایه

 از حالِ بدش صداش زدم ؛ متعجب

 وا؟یه-

به سمتش رفتمو روشوسمت  دیبه چشماش کش یبه سمت پنجره برگردوند و دستروشو  ستادیا  یدست پاچگ با

 خودم کردم.

 از اشکش روبرو شدم. سیخ یچشما با

 کرد؟ هیتوبازم گر ه،یگر-

 بود. دهیفا یهمه تالش کردم که حالشو خوب کنم اما انگار ب نیا نکهیشد از ا یدلم خال ته

 نه!-

 .دمیچشماش کش ریو  دست ز دمیدر هم کش اخمامو

 تمام گفتم: یخونسرد با

 کنه؟یاشکا چکار م نیا یدونی؟م یکرد هیچرا گر-
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 حرف بزنه فقط سرشو به چپو راست تکون داد. شدیشدت بغض نم از

 .یکشیم شیلحظه به لحظه جونمو به آت یانگار دار یزیریکه م ییاشکا نیهر دونه از ا-

 بهم زل زد.ادامه دادم. شیاشک یچشما با

ه ب یدادُ دست رونی.)نفس پر استرسم وبادیبه چشمات ن یکه نمِ اشک حت دمیجونمم م ی،حت کنمیم یمن هرکار-

 . شمیم وونهیاشکا د نیمنو با ا یدینفهم نوی(هنوز ادمیموام کش

 انداخت. نییپا سرشو

 

 .دمیچونه اش گزاشتمو سرشو باال کش ریز دستمو

 وا؟یه-

 هوووم.-

 خانمم؟ هیهات چ هیگر لیدل-

-... 

 .رمایمینکن م هیگر ینطوریاشکات بخوره توسرم ا نیمگه نگفت من  هستم، مگه نگفتم دردتو به من بگو آخه درد ا-

 

 .با بغضش گفت:خدا نکنه!دیحرفم لبش از بغض لرز با

 رو لبش گذاشتم. دستمو

 رفتن من بود؟ یدیترس یکه ازش م یاون اتفاق یگفتم: چرا نگفت مردد

 انداخت. نییپا نگاهشو

 نگاه تو چشمام کن. زنمیباهات حرف م یوقت یخانم-
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 با اتفاق بهترش ،من بودموعشق نسبت به من. ی،حتیعوضش نکن یکه دوست داشت یاون اتفاق یبهم نگفت چرا

 .ختیبستو اشکاش ر چشماشو

 .شدیدوا نم یدرد چیه ،یبر یخوایرهام تو که م گفتمیم  یچ-

بهش زل بزنم  ینطوریهم ایکنم. بغِلش کنم  هیگر ایبخندم  دونستمیشدم .نم هریاز حرفش بهش خ یناباور با

 منم اعتراف کنم. دیبا  و،یهمه چ دیفهمیم دیآرومش کنم .با یچطور دونستمی.اشکاش کالفه ام کرده بود نم

 عقب تر بره. تونستیشدم بخاطر وجود تخت نم کترینزد بهش

 گذاشتم. شیشونیرو پ مویشونیامو پشت گردنش، پ گهیدور کمرش و دست د دستمو

 .دمیکش قینفس عم هی

تمام وجودم آروم  زنمیباهاش حرف م ینفر هست که عشق منه، وقت هیهمه آدم فقط  نیا نیو ب ایدن نیتو کل ا-

تم دس یتو رمیگیدستاشو م ینفر هست که وقت هیفکر کنم، فقط  تونمینم زیچ چیبه ه گهید نمشیبیم یوقت شه،یم

 .خوامینم زیچ چیاز خدا ه گهید

 باهاش باشم. مویتمام زندگ خوامینفر هست که م هی فقط

 نفرِ؛ هیفقط و فقط  زنمینباشه وبند بند وجودم عشقشو صدا م ایدن خوامینفر که اگر نباشه م هی

که بدون اون  ستمهیبراش ، که تمام هست و ن رمیمیکه عاشقشم ، که م ینفر هی، اون  وایه یینفر فقط تو هیاون  

 !ییادامه بدم تو میبه زندگ تونمینم

... 

 کنارتم. تونمیتا م زارم،یتنهات نم استیدن ایتا دن یکه بدون گمیم نارویا

 بگم. یزیتونستم چ یبود و نم دهیزبونمو به بند کش وایخواست ه حس

 دادم. رونیکالفه امد ب یبستمُ.نفس ها چشمامو

 .خوردیداغش به لبم م یبودم که نفس ها کیکردن اونقدر نزد کیبه لبش نزد لبمو
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 .کردیترم م وونهیبا حلقه شدن دستش دور کمرم و تنگ شده لحظه به لحظه اش داشت د 

 .دمشیبوسیو تشنه تراز قبل م کردمیتاب ترم م یهر لحظه حرارت لباش ب دمیبوسیم یلباشو به آروم ینرم

.  میخورده جلوتر رفتم که هردومون با همون حالت روتخت افتاد هیبه عمد  دیطلبیرو م وایباره ه کیوجودم  تمام

 مواهاش غرق کردم. یو دستمو ال دمیکش رونیدستبردمو شالشو ازسرش ب

 به حسم غلبه کنم وباتمام وجودم تو آغوشم حلش کردم و... . تونستمینم گهید

... 

 تاک ساعت رفتهِ رفتهِ چشمامو بازکردم. کیت یصدا 

بدوزم که غرق خواب بود و سرش رو بازومو پاهاشو حبسِ پام کرده  وایباعث شد نگاهموبه ه یدل خوش هی  ساساح 

 شدم. رهیخ نشینازن یدادمُ به چهره  رونیبودم.نفسمو با آرامش ب

 .شمیقبل عاشقش م یاز لحظه  شتریب شمیم رهیقسم بخورم هر لحظه که بهش خ تونمیجرات م به

 .ختیبه دلم ر یوصف نشدن شب،ذوقید یاونم دوستم داره،از اتفاق ها نکهیدارمش،از ا نکهیاز ا یلحظه ا یبرا

 محکم به مواهاش زدم. یتو آغوشم حلش کردمو بوسه ا شتریب

 کنم، فشار دستمو کم کردم. داریاز خواب ب وارویه دینبا نکهیفکر ا با

کارا  نیا با عشقِ من اگه خواهر همون داداشه نیباطل ا الیخ یشده اما زه داریکه خورد فکر کردم ب ییتکونا با

 .شهیدارنمیب

 به سرش زدم. گهید یبوسه  آروم

 دمش؛یاز کنارش برم، بازم بوس زاشتمیپاشم دل نم خواستم

 به ساعت افتاد. نگاهم

 .شدیم ری...اوه داشت داوه

 وا؛یپاشدمُ.خواستم برم سمت حموم،که با فکر بد خواب شدن ه ییسرو صدا نیتر کیکوچ بدون
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 استفاده کردم. نییرو برداشتمو رفتمُ از حموم پا حوله

 .دمیو لباسامو پوش رونیب دمیاز حموم پر ینیاز دوش گرفتنه پنج م بعد

 نره. وایه شیبارو گند نزنم و آبروم پ هی نیخودت کمکم کن ا ایسمت آشپز خونه.خدا رفتم

 رو سرچ کردم. یکاچ ی هیطرز ته میکه کردم با گوش یکار نیاول

 .ارهیب یزوج ها برامون کاچ هیکه مثل بق میرو نداشت یکس وایمن نه ه نه

 روز حس کنه. نیرو تو ا یخال کس وایرو.مگه من مرده باشم ه گهیهم د ،بلکهیُ.البته نه کسمیبه بعد دار نیاز ا اما

 کردم. دایرفتم و مواد الزمو پ نتایباال به سمت کاب ی زهیانگ با

 .دمیاسترس همه رو کنار گاز چ با

 درست کردن داشتم. یکاچ هی یانقدر استرس نداشتم که برا دادمیده تا عمل رو انجام م اگه

ق عش کردمیکه اضافه م یتمام مواد یبا دقت اضافه کردم .البال رویوسواسه باال شروع کردم و طبق دستور همه چ با

نه رهام  کردیرو درست م یعشق بود که کاچ نیراستش ا ینی کردمیم بیگاز ترک یبا مواد رو ادیرو به مقدار ز

 درست نکرده بود. مروامین هیتا حاال  یکه حت یمتبسم

 ... 

 روشو صاف کردم. ختمویداخل ظرف ر رویکاچ

 دستور کردم اما پسندن نبود. نییبه تز ینگاه

 .شروع کردم با خالل ها به طرح مورد نظرم.دیکه به سرم رس یفکر با

 .دمیکش یا آسوده کار نفس انیدر آخرم بعد از پا و

 بزرگ برداشتموُ؛ یِنیس هی

 بعدم حاصل کارمو برداشتم رفتم باال به سمت اتاق. دمویچ داخلش  خوب باشه وایه یبرا کردمیکه فکر م یهرچ
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... 

 -ویه

 از رهام نبود.با فکر تنها بودنم بغض گلومُ گرفت. یشدم.خبر داریبود ب دهیچیم پکه تو دل یدیدرد شد با

روش  نمیتنها بودم ا شهیاحساس کجابود.که منو االنم تنها گذاشته بود.اشکام در اومد، من هم یب یدراکوال نیا

 پاشدمو بعدِبرداشتن حوله به سمت حموم رفتم.

 دوش حالم بهتر شد. هیراه برم.بعد از گرفتن   تونستمیبدنم کوفته بود.نم تمام

 الخصوص رهام دراکوال نبود. یبه کس یاجیشکر که لباس اورده بودم احت خدارو

 منتظر منه. میحاال انگار رهام اومده پشت در واستاده و لباس به دست با تعظ هه

 .دمیهام کش هیتازه رو به ر یحمومُ باز کردمُ هوا در

عطرش عقلو هوشمو مست خودش  یبکشم که بو غیچشمام قرار گرفت خواستم ج یور یخارج شدنم دست با

و همون .ترسوندینفر بود و باهاش تَپش قلبمو به اوج م هیآشنا و منحصر به فرد که فقط و فقط مختصِ  یبو هی  کرد

 .دیحالت از پشتِ سر گونه امو بوس

 .ریسالم خانمم.صبحت بخ-

خانمم  وایداغ که مطمئنم متوجه حالم شد که گفت: نوکر ه ینم داغ شد.به حدبودنمون بد کینزد نیحرفش و ا از

 .میهست

 از اتاق.  یشدم به سمت دهیبسته کش یبا چشم ها بعد

 موش زبونتونو خورده خانم خانما؟-

 استاپ کن. نجایتو هنگِ حرکتش بودم که توقف کرد و گفت هم هنوز

 ...دو ...سه. کیگفت:  وآروم
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 برداشت. دستشو

شُ که دور تا دور یبالکن نسبتا بزرگ یدو نفره.رو یو صندل زیم هیروبروم ماتو مبهوت مونده بودن. ریتصو دنید با

 .بود پوشونده  درخت

 .اورد  چشمم تکون خورد منو به خودم یکه جلو یدست

 چشم قشنگ؟خوشت اومد؟ ییکجا-

 منه؟ یبرا نیا-

 نه!-

 ه؟یک یپس برا-

 .یدماغ نخود ی.چشم گندهیمو فرفر یِوجب مین  خانم هیاوووم.واسه -

 .زیسمت م دیو دستم و کش دیخند

 نخند هیوجب میرهام من کجام ن-

م و منتظر نشستن دیرو واسم کش یکه رهام صندل نمیشده بود.خواستم بش نییتز ییبایبه ز یظرف کاچ دنید با

 شد.

 .!قهیچه با سل-

 رفته. یمزه اش به کاچ نیحاال بخور بب- 

 بهت نگاش کردم و گفتم: چطور مگه؟ با

 بخور. یبوده دار یک نکهی...همون... اصال تو چکار به ازیچ-

 

 لقمه گرفت وبه سمت دهنم اورد. هیبرام  کردمیکه نگاهش م همونطور
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 ...سویانداختم و گفتم: نکنه گ نییپا سرمو

 ادامه حرفمو بزنم. نزاشت

 .خودم کن فکر اصن بابا یا -

 بود و رید دنیشپس ک یبرا گهید

 تو دهنم مزه مزه کردم. ارویدن یمزه  نیتر نیریش  لقمه رو از دست رهام خوردم نیباز کردم و اول دهنم

 منتظر نظرم بود. کردیکه درست کرده بود اضافه م یکاچ یکه به مزه  نشیرینظرم بودو با لبخند ش منتظر

 چطوره؟-

 لقمه رو فرو بردم. دمیکش یقیعم نفس

 

 خوش مزست. یلیخ یلیخ هیعال-

 ؟یگیاز گلش شکفت با خنده گفت :راست م گل

 سر ذوقش اورده بود خوشحال شدم وگفتم: نقدریجوابم ا نکهیا از

 !؟یهم درست نکرد مروین یگفتیتو که م یحرف نداره اما چطور خودت درست کرد-

 خانم کوچولو. گمیاالنم م-

 پس!!!-

 لقمه دهنته حرف نزن ضرر داره. یجان وقت وایه-

 .ستین یزیکه چ نیبار، ا نیاول یتجربه کردم برا زارویچ یلیبابا خوب من با تو خ باشه

 

 اب پرتقالو دستم داد. وانیپاشدو به سمتم اومدل یکردو با دستپاچگ ریدهنم تو گلمو گ ی لقمه
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 خورده که خوردم حالم بهتر شد. هی

 ؟یگفت: خوب ینگران با

 تکون دادمُ گفتم:اوهوم. سرمو

 به سرم زد. یا بوسه 

 نکرده. ییخدا یباال خره بر اثر خفگ ترسمیمواظب باش م-

 کرد. کتریبهم نزد شویصندل

 تر جلوِ کنم و خجالتو بزارم کنار. یمیکردم صم یسع منم

 لقمه براش گرفتم وگرفتم سمتش. هی

 اورد. کینزد دهنشو

 به تن آدم...ها! شهیت که گوشت ملقمه هاس نی.ایاووووممم چه لقمه ا-

 رو لبم اومد و لقمه رو خورد. ینیشرمگ ی خنده

 شد. یجور هی افشیکردم ق احساس 

 .دیکنار دستشو سر کش وانیل یسرفه افتادو محتوا به

 شد آخه حواست کو؟ یچ-

 :گفت  گرفتو ینفس

 !خوادینخور... نخور نم  نویا یخوریم ی! دختر تو چطورنه؟یریچرا انقدر ش نیاه اه ا-

 خوشمزه ست. میلیخ- 

 بود. نیریگلوم گرفت بس که ش وونهید-

 باشم که هستم. یراض دیمن با -
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 سوال بپرسم؟ هی-

 !دن؟یم ضارویمر یروانپزشکانست.که دل دار یاز اون عکس العمل ها نیخوشمزه است.ا یگیچرا م-

 ازنونُ بردارم ،دستمو گرفت. ی کهیبردم که ت دست

 !؟یخانم بده منو ابجو-

 نه! تشیاامممم واقع-

 گفت: پس چرا؟ متعجب

 چون که خوش مزه است.-

 .ستین یدونی...خودتم موااایرفتو گفت:ه یغره ا چشم

 باهوش نبود . کردمیرهام اونقدرام که فکر م انگار

 خوشمزه است چون دوست دارم،-

 به من دوخت. نگاهشو

 ؟یدوست دار ویک-

 دوس دارم. گمیها!!!...مزه اشو م-

 .زمینوش جان عز یباشه حاال که دوست دار-

 آخرو با حرص گفت. زمیعز نیا

 لب به صبحونه نزدو پاشد به سمت لبه بالکن رفت. گهید بعدم

 کالفه است. نیچرا همچ دونستمیقربون صدقه اش رفتم.آخه من م یتو دلم کل رفتیم نطورکهیه

 .بودم نکرده اعتراف خودش مثل هنوز  بود که نیا بخاطر

 افتادم. شبشیاعتراف د ادیحرف،  نیا با
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 م،یمرد زندگ نیتر مغرور.کرد اعتراف  بود.که چشم تو چشمم به دوست داشتنم یهمون لحظه ا امیلحظه دن نیبهتر

که  یرفتن کس میبار تو زندگ کیکه  ی.اعتراف سخت بودمخصوصا واسه مندیباریاون لحظه عشق از نگاهش م

 داشت. فرقبا فرزاد  شهیبودم.اما رهام نه تنها االن بلکه هم دهیدوستم داشتو د

حضورم  یبودم هنوزمتوجه  شیقدم کیتو خودش غرق شه پاشدم و به سمتش رفتم. تو  نیاز ا شتریب ومدین دلم

 نشده بود.

 .دادیبهم نم یُشرویپ یکه داشتم اجازه  یشدم و خواستم پس بکشم.ترس مونیپش یلحظه ا یبرا

 ؟یتنها شم چ یا گهید لیبار به دل نیاگه ا اما

رهام باهام سرد شه واقعا  نکهیبحال ا یمن عاشق فرزاد نبودم که رفتو انقدر داغون شدم.وا کردیفرق م گهید قصه

 و سرد شدنشو نداشتم. یتحمل ناراحت

ه.از باش ریواسه اعتراف د دمیترس رمینارش قرار بگک  تحمل نداشتم یکرده بودم حت ریتا االن هم د نکهیفکر ا با

 پشت محکم بغلش کردم.

 

 بره. ادمیازحرفام  یذره ا یحت نکهیقبل از ا گفتمیزودتر م دیبا

 

 دستمو محکم تر کردم. یبرگرده که اجازه ندادم.حلقه  خواست

 

 نیریش ادیاما من مثل تو فکر نکردم ز دم،ی.از همون اولم فهم نِیریش یلیخ یحق با تو بود کاچ دیرهام...ببخش-

ندارم  ادیبود.  ایدن یمزه  نیتر مزه، خوش مزه نیباورت نشه اما ا دیبه من، شا ادتیعشق ز یبودنشو گذاشتم پا

 باشه. دهامروز تو دهنم مزه دا یِکاچ یاندازه  ایتو دن یزیچ چیه

 چرا؟  یدونیم
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بود.و منو بابخوردنش  ختهیکارو کرده بودو تو ذره ذره اش عشق ر نیمرد عاشق با تموم عشق و عالقه اش ا هی چون

 از قبل به سمت خودش کشوند. شتریب

 یگذاشت میپا تو زندگ یکه از وقت ی.طوریبوده تو با کار هاتو رفتارات منو به سمت خودت کشوند نیهم شهیهم

 قیسخت بود اما با وجود تو و کارات اونقدر عم یلیلمس دوست داشتن برام خ تشیرو حس نکردم واقع ییتنها گهید

 یکجا دیعاشق که دلشو خودشم نفهم هیعاشقم، هیحسش کردم که حاال فکر کنم منم...اوووممم ...منم هم 

ام که کمتر از تو دمیاز تو عاشق نباشم اما بهت قول م شتریدبیجا گذاشته شا تاتیدنا،حمایات،اخمات،خندیمهربون

 . ستمین

 دستامو شُل تر کردم. یدادم.باحس نوازش شدن دستام.گره فرو  بغضمو

و واسه غرق شدن ت ی.من هم به دنبال بهونه امیشیم یکیحس کردم االن  یسمتم برگشت. و محکم بغلم کرد طور به

 اش گذاشتم. نهیآغوشش بودم و سرم رو رو س

 دور کمرش حلقه کردم . دستامو

 رهام؟-

 !یجانم خانم-

که دوست  ینفس دمیتو آغوشش کش یقی.نفس عمستیراحت شد که از دستم ناراحت ن مالیگفتن جانمش خ با

 شه. یداشتم تا ابد

 .یممنون که هست-

 افتاده بودن. رونیمواهم کرد که با سر خوردن حوله ب یممتدش رو رونه  یتو موام فرو کرد و بوسه ها سرشو

 قلبمو از جا بکن. یانگار باخودت عهد کرد-

 من نه...آخه!-

ا نفس گذاشت وچند ت میشونیرو پ شویشونیپ دیچونه ام گذاشتو سرمو باال کش ریانداختم. بادستشو ز نییپا سرمو

 .دیکش قیعم



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
805 

 

 هووومم؟ یباالخره توام گفت-

 اوهوم.-

 ؟یام بگ گهیبار د هی شهیم یگفت یچ دمیاما من نشن-

 بار نگفتم؟ هیمگه -

 .بگودمینشن گمیم-

 .یتو که انقدر خنگ نبود-

 گو خوُ ب-

 .گهیباشه بابا گفتم، دارم د-

 ؟یچ دمیبود نشن گهید زیچ هینه قبل دارم -

 گفتم: یبا کالفگ کردیبگمو رهامم سمجت م دمیکشیخجالت م من

 ؟یدیچطور نشن میندار گهیتر د کیفاصله نزد نیاِ رهام از ا-

 به چشمم دوخت؛ چشمشو

 یدادش بزن هیاونقدر که اگه هرثان امیمرد دن نیو خنگ تر نیعشقت کَرتر دنیوفهم دنیشن یمن برا-

 اونقدر خِنگ،خِنگ نکن گهی.پس ددمیانگار تابه حال نشن یکن شیبرام معن هی.هرثانشنومینم

 کرد؛ شترینگاهمو ازش گرفتم ،فشار دستشو دور کمرم ب نیشرمگ 

 بود؟ ی؟چیگفت یزیچ هیسر اصل مطلب شما انگار  میخب حاال بر-

 کردموگفتم: یاروم ی خنده

 .گمیخدا م یرضا یبرا گهیبار د هی نشیو البته خنگ تر ییایمرد دن نیحاال که کَرتر-

 به چشام دوخت. کیشدو چشماشو تو اون فاصله نزد ساکت
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 .یچشم تو چشم بگ شهیم-

 هریخمن  یچشماش نفسم بند اومد اونم ساکت بود و به چشما یشدن توو قهوه ا رهیبا خ دمیمردد باال کش نگاهمو

 بگم. یرفته بود قرار چ ادمونیشده بود.انگار 

 لحن ممکن.گفتم: نی. آروم و باعاشقانه ترادیبه خودش ب نکهیا یبرا

 دوستت دارم. -

 .کردمینفساش به صورتم حس نم یگرم گهیحرفم د نیگفتن ا با

 .کردمیاش بودضربانِ قلبشُ حس نم نهیدستم که رو س زد،یپلک نم چشماش

 رهام؟-

 صورتشو با دستام قاب کردم و صداش زدم. نگرانتر

 رهام... با توام...!-

 رهام رو لبهام.  یلبها یاجازه  یحرف همزمان شد با قرار گرفتن ب نیا

 نفسم به قطع رفتو چشمامو بستم. یلحظه ا یبرا

 .دیکوبیم نمیبه شدت به س قلبم

 نکهیا  یحس بهم اجازه  نیشدن ا دهیم. دکردیم قیبهم حس عشقُ تزر میگوشت یرهام رو لبها یلب ها هینرم

 پرازعشقم بوسه باران کردم. ینکردنشو ندادو منم لبهاشو با بوسه ها یهمراه

... 

 به ساعت کردم که از دو گذشته بود. ی. نگاهدادمیانجام م ارویبند میشده بودم و داشتم تقس رهیبرگه ها خ به

 چند ساعت دلم گرفت. یبرا یبره حت خواستیساعت سه رهام م نکهیحس ا با

 .کردینگاهم م یژست خاص هیباال گرففتم بهش نگاه کردم، اونم با  سرمو 
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 اشو به مبل داده بود خوتکارُ کنار دهنش گذاشته بود. هیتک و یگذاشته بود رو عسل پاشو

 که زد به خودم اومدم و گفتم: یچشمک با

 نگا نگا داره!-

 کرد و گفت: یاخم

 .یِشقمهِ خانممِ ارتباطمالَمهِ ع کشهیعشقم م-

 گفتم. یزیتعجب از حرفش گفتم:نه.. نه مگه من چ با

 تکرار نشه. کالیآ..بار-

 فرار از نگاهش گفتم: یبه نگاه کردنش ادامه داد پاشدم و برا بازم

 ؟یخوریم یچا-

 قربون دستت آره!-

... 

 .گذاشتم یعسل یرو رو ییبرگه ها گم شده بود متوجه اومدنم نشد چا یکه ال رهام منیبه دست رفتم تو نش ییچا

 باال زدو با لبخند گفت:ممنون. نکشویع دنمید با

 رو مبل روبروش که با دست اشاره کرد به کنارش نمیبش خواستم

 .یریگیباشه فاصله م یبار آخر-

 .لبخند کنارش نشستمُ دستشو دور گردنم حلقه کرد چشماشو به من دوخت با

 که؟ یشی.ناراحت نمقاتیمن قراره برم مرکز تحق-

 کرده بودم. دایاما ناراحت نه ،انگار تازه رهام رو پ شدمیم دلتنگ

 .گهید ه؟کارمونهینه ناراحت چ-
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 انجام بدم؛ دیکه در نبودنش با ییدادن کارها حیبوس.و بعد شروع کرد به توض هیزدو پشت بندشم  یلبخند

اشو خودم لباسش ه ی قهیرفت.منم از فرصت استفاده کردمو رفتم باال و ب سل ییاز اونم پاشدو به سمت دستشو بعد

 انتخاب کردم.

لباس ها نگاهشو پراز عشقشو بهم دوخت که تموم وجودم  دنیکه داخل اتاق شدو با د بستمیدر کمد رو م داشتم

 سرشار از عشق کرد.

 ره؟خانم شمام آ وایبابا دست خوش ه-

 آره. یکیشما  یبرا یهمه که نه ول یبرا-

 دوباره که؛ ادیبه سمتم ب خواست

 .ادیعمه صفورا ب کشمیم غیج یکن تیاذ یبخدا اگه بازم بخوا-

 باشه. ادتیطلبت  یکی یجوجه.باشه بابا اصال نخواستم ول یخوریبابا چرا قسم م یا-

 به سمت در رفتم.  غیییییبکش و لباسشو عوض که با ج نییسمت لباسا رفتو دست برد که شلوارشو پا به

 به سمتم برگشت. عیوحشت سر از

 چِت شد؟-

 :گفت  خنده ونشیزدو م یمتوجه دستم رو چشمام شده بود که قهقه ا انگار

 به موال. ینوبرش -

 دادم و از صحنه دورشدم. حیفراروبه قرار ترج گهید

... 

کردم به سمت در خدارو شکر با وجود صفورا  شیکرد پاشدمو همراه قدماش توجهمو جلب یبودم که صدا نشسته

 بکنه. تونستینم یخانم کار
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استفاده کردمو  تی.منم از موقعکردیتمام قدِ کنار در رفت و داشت کفشاش رو با لباساش ست م ی نهیسمت آ به

 .دمیشونه هاش کش یبرس رو برداشتم و رو

 مرد ها سَر تر. یتک باشه و از همه  رهیکه م رونیداشتم ب دوست

 شده بود. رهیبا لبخندبه من خ نهیبودو تو آ ستادهیخودم اومدم رهام از حرکت ا به

 !یبه موال تک-

 به سمتم برگشتُ دستاشو دور کمرم حلقه کرد. عیتموم شدو خواستم دست بکشم که سر کارم

 .یندازینابود گر به راه م اتیعمل هی یدار کنمیخاص خودش گفت:احساس م یادا با

 بهت گفتم :من!!مگه چکار کردم؟ با

 ستین یتر شم.کاف وونهید نیکه از ا یقلبمو از عشقت رسوا کن یقصد دار نکهیخانم، هم یچکار کن یخوایم گهید-

  ه؟ینه جواب بده پس چ ه؟یبپرسم پس چ شهیم ستینابود گر ن نیاگه ا

 قانع کننده جواب دادم . یادا خجالتو کنار گذاشتم و مثل خودش با منم

 خودِ عشقِ، خودِ عشق. نیا ستینابود گرن اتیعمل نینه آقا جانِ من ا-

 به گونش زدمو ازش فاصله گرفتم دستمو رو هوا تکون دادم به سالمت. ییهم بوس کوتا بعد

 .دیکشیبه من ماتش بره بود.و دستشو رو گونه اش م رهیحرفو حرکتم هنگ کرده بود خ از

 ها! شهیم ریگفتم: دکتر داره د یالفگک با

 خودش اومدو گفت: هاااا...آها...خدافظ. به

 هنوز رو گونه اش بود. دست

 گفت و به سمت در رفت. یزیچ هیبا خودش آروم  و

 (زارهیمگه واسه آدم حواس م گهیبود خودشهِ د ی... پس کوواایبود؟!ه یک نی)ا-
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 .ادیبه خودش ب نکهیا یبرا

 .زمی:خدافظ عزگفتم

 برم. یزاری.؟ خودت نمیکنیچکار م نیحرفم راه رفته رو برگشت و گفت:بب نیا با

 لبم زدو از در خارج شد. یرو یمحکم و کوتاه یبزنم بوسه  یحرف نکهیا قبل

 و گفتم:خدا به همرات. دمیکش کردیلبم که گِز گِز م یرو یبُهت دست تو

.... 

 مورد نظرم بدمو. یفردا شب به مغازه ها یبرم .سفارشا رو برا دیرگرفتم با صفورا به خ میاز رفتن رهام تصم بعد

 .رمیو رنگ بگ لهیبرمو چند تا وس یبعدم به رنگ فروش و

 .دادمیکه رهام بهم سپرده بودو انجام م ییکار ها دیبود تازه با ادیز یلیخ کارا

 بخورن. دنیگرم کرد که وقت رس نیآراد و شاه یصفورا غدارو برا نکهیاز ا بعد

 .میعازم بازار شد باهم

... 

. کردیکمکم نم یبمونم کس نجایام ا گهیساعت د هی اگه من  رو برداشتم هیمبل گذاشتم و چهار پا یرو رو ناتییتز

بخاطر  نیرو تز کارکرد میبود داریهمه ب شبُیطرح هستن اما خب د یینها یکارها ریکه همه درگ کردمیدرک م

 .نیانجام بد میتولد بتون یامروز کار ها نکهیا

 گذاشتم هیرو رو چهارپا یرفتمو بالشت نیی. پادیرسیبازم دستم به نقطه مورد نظر نم هیوجود چهار پا با

 .میایم  . االننیبش ایب یکنیچکار م وای:ه نیشاه

 .ومدهیرهامم که هنوز ن  سمیوا یتا ک خوامینم-

 .میزنیمه رو مه نیمنو شاه گهیساعت د میجان لج نکن ن وای:هآراد
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 ؟یزاریم عیدارآ چرا از من ما ی:هنیشاه

 .ارتشونیبره دنبال بچه ها از مهد ب یپس ک یوا یکمک شما دوتارو نخواستم.ا-

 .رمی:من مآراد

 با پاشدن آراد.پاشد و گفت:  نیشاه

 ختهیهمه کار ر نیام نگرفتم خدا بگم چکارت کنه رهام. ا هیبرم دنبال عسل خاک تو سرم.هد یمن با دادیداد ب یا-

 .ستیخودشم ن

 .زنهیاالن داره با پروفسور سرو کله م چارهیبابا کم نق بزن ب ی:اآراد

 مطالب رو تو سرشون بچپونن منفجر شن. نیدوتا از بس ا نیا ترسمی.میگی:آره واال راست منیشاه

 .دیمعطل کن یخوایم یصبرم سر اومدو داد زدم، تا ک گهید

 انداخت و رفتن آماده شن. نییبرکنترلش داشتن سرشونو پا یکه سع یحرف با خنده ا یدو ب هر

 وصل کنم. ناتوییکه تز دیرسینم یدستم به حد کردمیم یرفتن و من تنها بودم و هر کار پسرا

 .دمیهارو چ وهیو م نییپا رفتم

 .شدیم رید دیرسیبود. تا اون م وردهین کویهنوز ک سویکه تموم شد برگشتم گ کارم

 بچسبونم؟ نارویچطور ا حاال

 بالش دوتا گذاشتم. هی یدفعه ب جا نیکه تالش کنم ا هیرفتم رو چهار پا بازم

 بهتر شد. حاال

 که در باز شد. کردمینصب م ناتوییتز یبه بدبخت داشتم

 نکردن و بکار خودم ادامه دادم. یتوجه بهش
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 کیکه داشت به من نزد دمیرهام رو دکنجکاو رو برگردوندم ،  شدیم کیکه به سرعت به من نزد یقدم ها یصدا ای

 .شدیم

 مواظب باش.-

 به سمت جلو؛ خورهیم زیحس کردم پام داره ل یلحظه ا یبرا

 .دمیکش یبلند غیاز دست دادن تعادلم چشمامو بستم ج با

ردو مردم و د دینه شا ییییییهنوز خون گرمم.وا دمیشا هینبود  یبد از افتادنم بودم انگار خبر حیفج یدرد ها منتظر

 .کنمیحس نم

شد، آره خودش بود رهام مانع افتادنم  قیخوش آشنا با نفسام تلف یبو هیچشمامو باز کردم .انگار رو هوابودم  عیسر

 م.گفت یآخه آروم یلحظه ا یشده بودو منو قبل از افتادن گرفته بود.اونقدر محکم تو آغوشش منو حل کرده بود برا

داشتم دستامو محکم تر دور گردنش حلقه  دنشیکه از ند یبه خودش اومد ب سمت کاناپه رفت ومنم بادلتنگ انگار

 کردم.

 ساکت بود. چرا

 مبل گذاشتو ازم جدا شد. یرو منو

 شد. خیس تنم به مو  اخم کرده و غضبناکش یچهره  دنِید با

 ؟یچ یافتاد یاون باال؟ اگه م یرفت توچرا که کجان  اون دوتا الدنگ مگه-

 قدم عقب تر بودم. هیاگه  شد؟اصالیم یچ دمیرسیم ریاگه د یدونیحرف بزنم که گفت:حرف نباشه م خواستم

 .ختمیریتو سرم م یچه خاک دیبا االن

 .زدیو رفت سمت پله ها همونطور داشت حرف م دیاش کش ختهیبهم ر یتو موا یدست زدیازش زار م یخستگ

توسرم  یخاک هی امیمن ب یموند یتنه انجام بده. م هیهمه کارارو خودش  ادخویم شهینفهمِ سر به هوا هم-

 .وردیسر خودش م ییاگه بال کردمیولش م ینطوری.فکر کرده همختمیریم
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 شدن محکم درِ اتاق به هم. دهیکوب یبعد هم صدا و

 کرد. لشیرفتارش تکم نیاز ترس که رهام هم با ا دیلرزیبدنم م هنوز

قربون صدقه امون بره و مثل بچه  دیکه با ییاز شوهرمون اونجاها نمیا ینگران من بود! هعععع نیاالن ا  یچ ینی آخه

 آدم نگرانمون بشه. ی

 .نمیگره خوردشو بب ینه اون سگرمه ها وفتمیکه حاضر دوبار از اون ارتفاع ب کنهیاخم م نیهمچ

 . ییرایپذرفتم سمت   یگل محمد ییچا هیسمت آشپزخونه رفتم بعد از دم کردن  ب

 .بود کرده اخم هنوزم اما دوخت بهم نگاهشو  ورودم با

د که بو یاز سر نگران  دونستمی. خوب م چسبوندیهارو م سهیگذاشتم و به سمتش رفتم داشت ر یعسل یرو رو ییچا

 بود. نینمه خشمگ هی شینگران ی وهیکه ش میرفتار کرد حاال بگذر یطور نیرهام ا

 جلو و پاهاشو بغل کردم . رفتم

 رهام؟-

-... 

 رهام خان با شمامآ؟-

-... 

 خودم دست به کار شدم. نی.واسه همگهید شدیم رید داشت  حق باتواه اما دیاِ خب ببخش-

-... 

 که باالخره به حرف اومد. دمیمحکم تر چسب پاشو

 ها! یندازیبابا باشه دختر االن منو م یا-

 .کنمینمول  یتا اخماتو وانکن رینخ-
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 .گهیوا کردم ول کن د ایباشه ب-

 رفتم. اییپاشو ول کردمو به سمت چا باخنده

 شده بود. نیافتاد و پخش زم هیشد که رهام از چهار پا یچ دونمینم نهیبش ادیخواستم بگم ب تا

 بُهت زده نگاهش کردم. اول

 لمِ ی. همش فکنهیم یرفتم فکر کردن شوخ کنارش

 به کمر گفتم: دست

 .یبرد گرویباز یهرچ یپاشو دکتر،پاشو آبرو-

 نخورد. یرهام تو همون حالت موندو تکون اما

 بود. دهیفا یبه سمتش رفتم اما انگار ب ینگران با

 گشتم. میشد با اشک پاشدمو دنبال گوش شتریب  میحالِ بد رهام نگران از

 آراد. زدمیزنگ م دیبا

 نبود که نبود. لمیموبا 

 !؟ییکجا یاه لعنت-

 از پشت بغلم کرد و دستاشو دو کمرو گردنم حلقه کرد. یکس گشتمیکه نگران و آشفته دنبالش م همونطور

 گرده؟یم نیدنبال ا میرو جلو چشمم گرفتو گفت:زندگ یگوش

 بعدم سرشو تو گردنم فرو کرد. و

 !یشینگرانم م دهیم یچه حال-

 بود. چرا ... وفتادهیپس ن نیاالن رو زم نیمگه ا نمیسابیوا
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 نهیبه سمتش برگشتم و با مشت با تخت س دمیکش رونیاز حصار دستاش خودمو ب یسر کار بودم حرص نکهیفکر ا با

 .دمیترس یکرد نیچرا همچ یلیرهام خ یبد یلیاش زدمو و گفتم:خ

 خانم. وایه میشد یمساو تازه االن  اآخ چته-

 .اریب ادتیاونو  یمنو ترسوند یکه جناب عال یوقت اون

 من حالم از تو بدتر بود. تازه

 بفهمه باهام چکار کردو نصفه عمرم کرده. دیحالش خوب بود خدارو شکر کردم امابا زدویداشت حرف م نکهیا از

 اش کردمو گفتم: نهیمشت روونه س هی بازم

 اصال کارت درست نبود.-

 .هیگر ریدستمو رو صورتم گرفتم و زدم ز بعد

 هامو توو دستاش گرفتُ؛ شونه

 .یکنیم هیمن سالمم.هنوز نمردم که گر نیبب وونهی. دیکنیم هیگر یتو دار وایاِ ه-

 .بخشمتیرهام نم یبد یلیخ-

 .رسنینکن االن بچه ها م هیگر گهیاِ د-

 ؟یشده بود چ زتیاگه چ-

 و منو به آغوشش کشوند. دیخند

 سُرُ مُرُ گنده. گهینشده من هستم د میزیحاال ک چ-

 دور گردنش حلقه کردم. دستامو

 .کردمیچکار م یرفتیهمه رفتن بَسَمه تو م-

 .یکارو بکن نیبا من ا یدیمن تنها تورو دارم. چطور به خودت اجازه م رهام
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 کردم. هیگر یها یبگم ها یزینتونستم چ گهید

 حبس آغوشش بشم. شتریب شدیکمرم باعث م یرهام رو یدستا حرکت

 من غلط بکنم تورو تنها بزارم نفسم آروم باش.-

 ونه؟مینفس زنده م یتنهات بزار آخه خُلِ ،آدم مگه ب تونمیبرم.بخدا که نم تونمیمن کجا م یتو انقدر دوستم دار تا

 برداشتمو گفتم. سرمو

 کار نکن. نیوقت ا چیه گهید-

 دیگونه ام کش ریباال اوردو ز دستشو

 کارو نکن. نیوقت ا چیه گهیچشم ،شمام د-

 که... یاشکارو بزار واسه وقت نیا-

 انگشت اشاره امو رو لبش گذاشتم و با بغض گفتم :-

 بشنوم . خوامینم یتورو خدا نگو حت شیییه-

 زانوام انداختو بغلم کرد. ریدستشو ز هیثان هیدر کمتر از  دیانگشتمو بوس رینگاهشو ازم بگ نکهیا بدون

 گذاشتم به سمت مبل رفت؛ نشیحلقه گردم و سرمو رو س شتریدور گردنش ب دستامو

 دونفرمون. یسراغ چا میبر گهیخب د-

 به گردنش زدمو نشستم.  یرو مبل نشست بوسه ا یهمونطور

 رو دستم داد و منم قندو سمتش گرفتم. ییچا

 ... قندِ عسل.یخودت قند-

چشما فقطُ فقط منوُ  نیخوردم چقدر خوب بود که ا موییچا گاهشیگاه و ب ینگاه ها ریبه روش زدم و ز یحیمل لبخندِ

 چشماش باشم. یبرام بس بود که تنها مخاطب قهوه ا نیهم ایاز تمام دن دیدیم
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... 

 اومدن . نیعسلو شاه مویزد ناتوییبه کمک رهام تمام تز ییخوردن چا بعد

 اورد. کویهم ک سویگ

که بهش  نیاسیمهدِ  یمرب میو در آخر هم زنگ زد  اوره بود سشونیبا سرو اسیهم بچه هارودور از چشم  آراد

 .ارهیب میریو دنبالش نم میما کار دار یهمه  نکهیا یرو با بهونه  اسی میسپرده بود

صدا  کیبرقُ روشن کردُهمه باهم تولد مبارکُ  نیشاه هویبود  کیوارد خونه شدن همه جا تار شیو مرب اسی

 .میخوند

 و خودشو غرق آغوش رهام کرد. دییو به سمت منو رهام دو دیکش غیییج یس اول متعجب بود و بعد از خوشحال ای

... 

 .میزدیو ما هم باشون دست م دنیرقصیو عسل م نیبچه ها با شاه ی همه

 .میبساز  اسی یبرا ییایشب رو هی میداشت یبود چون سع یمعن یهمه امون ب یبرا یخستگ

 خوشحال نشونش بده. اسیبخاطر  کردیم یکه سع شدمیآراد م یاوقات متوجه حال گرفته  یوسط گاه نیا اما

 آراد و به رهام نشون دادم که اونم با اشاره بهم فهموند که بزارم تو حال خودش باشه. بااشاره

در آخر نوبت وعسل ،آرادو نیسو،شاهیگ شدیجا بند نم هی  یدادن که از خوشحال اسیهاشونو به  هیکم بچه ها هد کم

 .دیبه منو رهام رس

 .یچشماتو ببند دیمرحله شما با نیجان تو ا ییدا اسی:رهام

 به مامانش کردو بعد از به ما. یمردد نگاه اسی

 حاضرم. ییباشه دا-

 به سمتش رفتو گرفتش بغل؛ رهام

 .یچه مرد شد ییماشاهلل دا -
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 ؟ییمثل بابام شدم دا-

 گفت: یشدو بعد مکث کوتاه رهیکه دستش رو چشمش بود خ اسیبه  یلحظه ا یبرا رهام

 .ییدا یشیاش م هیکم کم شب یدار-

 لیرو تکم لشیوسا میکه شبِ قبل منو رهام براش رنگ زده بود یزدو بردش سمت اتاق اسی یبه گونه  یا بوسه

 .میکرد

 رفت داخل اتاقُ  رهام

 و رو تخت نشوند و گفت حاال باز کن.ر نیاسیرهام  م،یدم در موند میکه پشت سرش بود سویگ منو

 با باز کردن چشمش.گفت: اسی

 چه قشنگه. نجایا ییدا یییوووا-

 خوشت اومده؟ ییدا زِیعز-

 گفت:آره مگه مال منه؟ یسرخوش با

 خنده رو لباش اومدو گفت: اسیاز حال خوب  رهام

 .خودتِ مال کردنت ذوق  قربونت ییآره دا-

 خودِ خودم.-

 خودِ خودت.-

 از سرو کولش باالرفت. دوینتونست بندشه و به سمت رهام پر یاز خوش گهید اسی

 قشنگه. یلیخ نجای.ایجونم.، مرس ییدا یمرس-

 منم از اسیبود ذوق کرده بود و رهام از ذوق  دهیباالخره به آرزوش رس نکهیاز ا اسی
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افتاد که چشماش به اشک  سوینگاهم به گ دمیشدم و از ته دل خند یرهام غرق خوش یو خنده ها اسی یشاد

 .کردیو رهام نگاه م اسینشسته بود و به 

 سمت خودم بغلش کردم. دمشیکش

 بردو اشکاشو پاک کرد.و گفت: دست

 .زمیاتاق ممنونم عز ،بابتیممنون بابت امشب ،بابت مهمون ایدن کی وا؛یممنون ه-

 .رهیگیدلش غم م نهینکن بچه بب هیگر گیخوشگلم د یِمامان کنمیخواهش م-

که به  میرفت ییرایهم و به سمت پذ یجون دارن بزنن تو سرو کله   ییکه تا جا میاون دوتارو تنها گذاشت سویگ منو

 .میبه خونه و ظرفا بزن یکمک صفورا خانم دست

 

 ی.خالصه بعداز انجام همه شدیم زیمگه تم میکردیم یکه هر کار میشلوغ کرده بود یچند ساعت به حد نیا اماتو

 اونقدر خسته بودم که باال رفتن از پله ها هم برام سخت بود. کار ها

توجه امو جلب کرد. صدا  شدیزده م تاریکه با گ ییملود یصدا رفتمیکه باال رفتم و داشتم به سمت پله ها م نیهم

نگار تو ا دیشنینم زدمیتفاوت باشم. به سمت اتاقش رفت در که م یبه حال بدش ب تونستمیآراد بود.من نم یحتما برا

 اجازه وارد شدم. یحال بدش غرق شده بود.ب

 شدو گفت: رهیکنه بهم خ قشیداشت با خنده تلف یکه سع یساز گذاشت. با پوزخند یورودم دستشو رو تار ها با

 کرد؟ تتیاذ  صدا دیببخش-

 سمتش رفتمو کنارش نشستم. به

 ام قشنگ بود. یلینه اصال.خ-

 ممنون.-

 داد. هیکنار گذاشتو به پشت رفت به دستاش تک تارویگ
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 کوتاه گفتم: یمکث بعد

 سخته؟ یلیخ-

 ؟یچ-

 ؟ یاریسرت در ب ادشوازیفکرشو،خاطرشو ، ی،بخوا یفکرشو نکن گهید یبخوا نکهیا-

 ؛یمکث کوتاه هی بعد

 سخت!!! تو سخت بودنش گمه. یلیخ-

 هیه بگم ک نطوریبهتر ا یدونیدرک کنه م تونهیهمه ، نمبف تونهیجز خود آدم نم یک چیرو ه ییدردا هیوقتا  یبعض-

 .کنمیدرک م یدرد منحصر به فرد دار هیتوام مثل من  نکهیدردا منحصر به فردن.و ا یسر

 کشم؟یم یمن چ یدونیم یکنیحاال که درک م-

 اوهوم.-

...نه خاطر هاش که با هر ادشیکه انگار نه خودش بوده نه  یچکار کنم که فراموش کنم طور دیمن با یبگ شهیخب م-

 وفتم؟ین ادشیمنو  یتلنگر

 ؟یهمدرد ایکنم  حتیپر از غمش کردم و گفتم:نص یبه چشما ینگاه

 کرد و بعد دستشو رو گوشش گذاشتو گفت: یکوتاه مکث

 رو انتخاب کنم. یهمدرد شهیپره م حتیاز نص گوشم

 بازم مثل دفع قبل ناراحت نشآ. گمآیخودمو م دیمن د یلبام نشست و گفتم:امممم باشه ول یمحو رو یلبخند

 تلخه. یلیخ یگاه قتیزدو گفت:نه حق یلبخند-

 نیبسپاره..چون ا یو به دست فراموش رهیبگ دهیناد شویزندگ یخاطر و نقطه  نیتر نیریش تونهیآدم نم گمیمن م-

متفاوت وخاص همون  گاهیجا هیداره  یگاهیجا هیقلب ما  یتو یداره. هر کس یاتفاق به قلبو ذهنِ خود بستگ

وقتا دست خودمون  یرخ دادنشو داره.گاه ربهت یحت ای دینفر امکان تجد کیخاطره فقط با  هی نیآدم.بخاطر هم
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 یلیدستمون بهشون به هر دل دی.که... که شامیوفتیم نمونیتر زیخاطره از عز هیادینگاه  هی یحت ایکلمه  هیبا  ستین

 یهارو به دست فراموش ادی و  نشه خاطرات دیبرسونم.که شا نیتورو به ا خوامیهمه حرف فقط م نیا ونینرسه.م

آرامش  به یا گهید زیچ یحت ای یو با کس میبدون مونیاز زندگ یاونو جز میایکنار ب تیبا واقع دیبا  سپرد.به نظرم

 .نیو خودمونو آروم کن میبرس

 مشکل من؟ یدونیم وایه -

 نه!-

 کِس نداشتم. چیه زویچ چیکه با الهام داشتمُ با ه یآرامش-

بود مهره  دهیرو که بخاطر عشق به جون کش ییها یسخت کردیرو خون م یدل هر کس زدیکه آراد م ییها حرف

 .زدیلبام م یدادن رو یدلدار یسکوتُ برا

 ی. بعداز حرف زدنشهیمن شیکه عشق حرف حال دونستمیخوب م نویکه تونستم باهاش حرف زدم.اما خودم ا ییجا تا

 نبرد پاشدم و به سمت در رفتم که... ییجا چیکه مطمئنم راه به ه

 وا؟یه-

 و منتظر نگاهش کردم. برگشتم

 .زدنیزخم زبونم نم دنویفهمیممنونم.کاش همه مثل تو حالمو م یبا حرفات آرومم کرد نکهیاز ا-

 خارج شدم.هم گذاشتم و از اتاق  یدرجواب حرفش چشم هامو با لبخند رو-

 رو که دستش بود یداده و داشت کتاب هیبود و به تاج تخت تک دهیکه روتخت دراز کش دمیورودم به اتاق رهام رو د با

از  یکل شدیو باعث م کردیمنو جذب خودش م یتو هر حالت دنشیدادم . د هی.درو بستم و به در تککردیمطالعه م

 یخنده ام گرفت که از چشم رهام دور نموند از باال رماز فک یلحظه ا یبزارمو قربون صدقه اش برم برا هیجونم ما

 نگاهم کردو گفت:  نکیع

 دلم بزارم. یخنده رو کجا نیا رمیبگ دهیزدنتون رو ناد دیمحترم د خانم

 یتخت نشستم کتاب رو از دستش گرفتم و گذاشتم رو پاتخت یرو کنارش رفتمُ  سمتش به
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 ؟یکنیاِ چکار م-

 .یکنیم تشونیخسته است چرا اذچشمات  یوقت-

 هیبود. رهیبرداشتم. هنوزم خ نکشوینگاهم کرد.دست بردمو ع لرزوندیم یکه دلمو بدجور یشدو بانگاه رهیخ بهم

لبخند پرنگتر.باخنده دستُ جلوبردم  شدویم شتریبود اما برق نگاهش هر لحظه ب رهیخورده نگاهش کردم بازم خ

 .ختمیموهاشو بهم ر

 نکن گاهین ینطوریاِ رهاااااام ا-

 اجازه ندارم نگاهتم کنم؟ ینیعروسکم دلم برات تنگ شد  یتو بغلشُ گفت:کجا بود دیخنده از همون جا منو کش با

 ؟یدیچرا نخواب یبود کاریباال امشبو ب یدوساعت اومد نمیاصن بب-

 شدم. یطور هی دایجد-

 ؟یچطور-

 .رهیخوابم نم یتا تو نباش-

 حرفش منو به عرش کشوند. نیبا ا یا لحظه یبرا

 چونه اش زدم . ریبه ز یمحکم یعشقم سربرداشتمو بوسه  یاراده  به

پاش کرددستش رو با  ریاش چسبوندو پاهامو اس نهیتو آغوشش حل کردو سرمو به س شتریکارم رهام منو ب نیا با

. اونقدر  دمیتو امواج موهام غرق کرد منم دستهام دور کمرش حلقه کردم و عطر تنشُ به وجودم کش یخاص تمیر

 خودم خوابم برد. یادهم رفتوتو سلول انفر یچشمام رو یفکرکردن چیخسته بودم که بدون ه

... 

 

 .دل پر از آشوب بود.دمیها کش هیتازه رو به ر یبرا لحظه هوا مایخروجم از هواپ با

 عشقم. میدور کمرم حلقه شدو کنار گوشم گفت: بر یدست
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 میاومد نییپا مایهواپ یپراز آرامش رهام نگاه کردم.و بعد با هم از پله ا یخودم اومدمو به چهره  به

 رهام؟-

 جانم .-

 آشوبه! یلیدلم خ-

 بگه که.. یزیدستُ تو دستش گرفت، خواست چ رهام

 .کنمیم جون یرم از خستگبخدا که دا گه،ید نیوفتیبابا راه ب ی:انیشاه

 . میریلباس بگ میبر دیخان الزم به زکرِ که بگم با نی:شاهآراد

 آقا آراد حرف دل منو زد. د،ی:آخ جون خرعسل

کردو گفتم:خانمم اگه آروم  کیکه رهام سرشو به گوشم نزد دادمیم گوش  با بچه ها نیشاه یو کل کال یحرف ها به

  ارهیحال دَرت م نیدارم که از ا زیسورپر هی یباش

 ؟یچ-

 ؟ نیبب وایه زنهیاِ اون آقا رو چقدر آشنا م-

 آشنا؟ نجایا یکِ یشد وونهیآقا!!! ...مگه د-

 .سمتش دمییییحسام رو صدا زدم و دو دمویکش غیاز سر شوق ج حسام دنیبرگردونم که طرفو نگاه کنم.با د سرمو

 حسام؟-

باشه  نجایا گهیروزِ د 5در دلتنگش بودم.اصال قرار نبود تا واسم باز کردو خودم انداختم تو آغوشش چق بغلشو

 خودشو رسونده بود. یچطور

 .کننیچطور نگاهمون م هیبق نیول کن بابا بب یخفه ام کرد وونهیدختره د-

 به اطراف کردم. یاز دور گردن حسام وا کردم و نگاه نامحسوس دستامو



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
824 

 

 خاک تو سرم . ینی

 .کردنیهمه با تعجب به ما نگاه م یصدمتر یشعاع تا

چلغوزُ انقدر دوست  نیا ینینکردن  ینطوریا دنید سالم من هی: خدا شانس بده سه تا خواهر داشتم بعد از نیشاه

 !؟یدار

به هم  دیبغل کردو به رهام که رس نویآراد و شاه یمیمردونه و صم یلیو حسام خ دنیها هم ب منو حسام رس بچه

 .دنیمردونه همو درآغوش کش یلیشدن بعد هم خ رهیخ

 بهت ساخته؟! یلیما انگار خ یب قِی:رفرهام

 سبزه. شهیهم ادتی یول یکنارم نباش یحضور دی: شما شاحسام

 یوننسبت ج نیبا هم نداشتن اما به قول شاه ینسبت خون نکهیچهارتا با ا نی.اخوردمیغبطه م نشونیب یدوست به

 با هم داشتن. یقیعم

 .دمیخندیپسرا م یکردنا یشرکت کننده ها در نظر گرفته بود منو عسل به شوخ یبرا زبانیکه کشور م یهتل تا

رهام بود.جنس دوست داشتن  یسابقه  یب یخنده ها ی. صداکردیکه دلم رو آروم م یهمه تنها خنده ا یها توخنده

حس  کردمیعالقه ام فکر م یاندازه به  یاونقد دوستش داشتم که وقت دیگنجیمن توکلمه و اندازه نم یرهام برا

 .شهیم شتریب شترویهمون لحظه هم داره ب کردیم

که به ارائه مونده  یچند روز نیا یرستوران و بعداز خوردن غذا وکارارو برا میقبل از ورودرفت میدیهتل که رس به

 . میانجام بد یبررس هی یکل یمطالب یو رو میقرار شد دو گروه ش میکرد یبند میبود. تقس

 .ادین شیارائه پ یبرا یرادیا که

 و رهام سر گروه شدن.  حسام

که اون  ومدیچشم ابرو م نیهمه ما شاه نیبه جمع کرد.از ب یهاشونو انتخاب کنم حسام نگاه یبود همگروه وقرار

 .وفتهیب حسام با و  انتخاب بشه

 :اممممم بزار بگم!حسام
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 برازنده خودته. ییو آقا یدیرش نیو قشنگ بازکن دکتر به ابه خودش اشاره کردو گفت:داش حسام چشمات نیشاه

 بارم روش!  هی نیا یشمیر خیب شهیباشه بابا برازنده تو هم-

 ه؟یک تی:و نفر بعدآراد

 به سمت خودش برد. دویبعد دست منو کش و وایه گهی:خب معلومه دحسام

 .دیامو با سمت خودش کش گهیبرم سمتش که رهام دست د خواستم

 .نورهیخانم ا وایه رینخ-

 دلتنگشم. دمیوقته ند یلیخ وارویگفت:شرمنده داش رهام ه حسام

 سمت خودش. دیکش وبعد

 بار سمت حسام. هی شدمیم دهیکش رهام سمت  بار هی چارهیب من

 .واستی. حاال نوبت منه و انتخابم هم هینه داداش دشمنت شرمنده اما شما انتخاب اولتو کرد-

 کنه؟یم یاونور چه فرق ایباشه  نوریا وایه نا،یبچه شد ونیبابا آقا ی:اآراد

 .کنهیکار نم وایبعد رو به حسام گفت:حسام جان دستِ زنِ مردمو ول کن، رهام بدون ه و

 .کرد نگاه حسام بعد  دستمو ول کرد که رهام منو کشوند سمت خودش بالبخند مردونش به منو حسام

دوخت وکم کم لبخند رو لبش اومد. سرمو از خجالت  میا که کنار هم بودهم نگاهشو از آراد گرفتو به ما دوت حسام

 .انداختم نییپا

 :آررررره رهام خان؟حسام

 .گهِید گهِی:درهام

 ؟یدزدیقاپ خواهر مارو م ارم،یسرت در م شویرهام خان تالف یول شم،یدو گل نم نیباشه بابا من خارِ ب-

 داداش بزرگه. شمی! خودم هم گروهت مرت؟یغ ایحسادتِ  نیال احا  جانم یبا خنده به سمتش رفتو گفت: ا اراد
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 خودتو عشقه. قیباال بردُبا حسام محکم دستشونو بهم زدو گفت: دمت گرم رف دستشو

 ون؟یکارم آقا ی:خب من کجاعسل

 عشقم. ی:شما رو سرِ بنده جادارنیشاه

 زد. نیبه شاه یدستشو باال برد و پس گردن حسام

 ؟ینکرد کیرو هنوزم تفک یوعموم یخصوص میتو حر-

 .شهیسرش نم زایچ نیحرفا خودجوشه عشق که ا نیا گهیخب عشقِ د یزنیبابا داش حسام. چرا م یا-

 .یکن تیاگه الزم شد اد نیسرو سامون بد دیو عکس هامونو با ویدیوُرد و و ی:عسل خانم شما کارارهام

 .میدیها رو انجام م رادیمرور به مطلباو رفع ا هیهم  ما

 کنن. رادیکنن و رفع ا یکالبد رو بررس یها لمیدفیهم با پسرا

 حله؟-

 با هم گفتن:حله. همه

 .دیواسه خر نیباش یالب  6خوبه ساعت -

 اتاقِ ما لطفا. دی:حسام کلرهام

 ا؟یک ینیداش رهام ما -

 جواب داد؛ یبا خونسرد رهام

 منو خانمم.-

 خلوت میبا آبج خوامی. بعد مدت ها میماست کور خوند یزدو گفت:اگه منظور از خانمت آبج یطونیلبخند ش حسام

 کنار خودم باشه. دیبا نیینجایچند روز ک ا نیکنم ا

 ؟ینه آج مگه
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 و زارهیکه حسام داره سربه سرشون م کردنیرهام هم فکر م یبچه ها حت دیحسام خنده ام گرفته بود شا یرفتارا از 

 .هیرتیحسود و البته غ یلیخ زایچ یسر هیحسام نسبت به  دونستمیما خوب ما کنهیم یشوخ

 .کردیرهام که با نگاه منتظر و مظلومش نگاهم م میحسام از طرف یکرده بودم از طرف ریگ یدو راه نیب

 بگم؛ یزیچ نکهیاز ا قبل

 دییگرفت و گفت:سکوت عالمت رضاست بفرما کردیبه من نگاه م یسمت رهام که با ژست خاص دویکل حسام

 خان. یاستراحت دُک

 .یکه فقط من بشنوم گفت: خوش باش یآروم طور یلیخ پاشد و همزمان رهام

 اتاقمون؟ میکم کم پاشدن و رفتن سمت اتاقاشون، حسام روبه من گفت:بر همه

 .میاتاقمون؟ ها!! اره بر-

 .میکردو با چشمک گفت:بر یخنده ا تک

 آراسته شده بود. ییبایفوق العاده ز ونیدکوراس اتاق با میباال.واردکه شد میدست به دست هم رفت و میپاشد

 .زهیبرانگ نیتحس نیا-

 هتل کار کردن که مخ امثال مارو بزنن. نیاتاقا، ا نیا یچقدر رو طراح یدونیباشه م دمیبا-

 نویمکه ه نجایاوردمت ا ستیزرق و برق ن نیا یبدون همه چ نویواست صف شه.فقط ا شنهادیچند تا پ نیبزار بب فعال

 بهت بگم.

 و؟یتعجب گفتم :چ با

 همون طور که به سمت کاناپه رفت و نشست با دست ،منم به نشستن دعوت کرد حسام

رقا زرقّ ب نیبه دام ا ترسمیاحمق فرضت نکردم.فقط م ای شمُرمینم کیتورو کوچ گم،یحرفارو م نیا دیببخش وایه-

 .یوفتیضرره ت منفعت ن شتریکه ب ییشنهادهایو پ یوفتیب

 .یشیمطرح م یلیطرح تو خ نیا تو  مطمئنم من
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 یچشم داشت جیکه بدون ه یبهم قول بد دیاما تو با دنیبهت م ریچشم گ یها شنهادیها پ یمدع ی همه

 .رانیب ا  یبرگرد

با  یعالقه ا چیه دونهیاون م کردمیشدم.من فکر م ریدل گ یراجبم کرده بود تا حد یفکر نیحسام همچ نکهیا از

 جز کشور خودم نداشتم. یکشور چیاقامت تو ه

 فکرموخوند که گفت؛ انگار

 که روتو و کشورم دارم. هیرتیحرفام غ نیا لیتنها دل شناسمیمن تورو خوب م-

 .یاتفاق ش نیا ریما اس یندارم تو ام مثل گذشته  دوست

 یبرا نجای. وجود ما امیونیبودنمون بهش مد نجایمتعلق به کشورمونه که ا میاریبدست ب نجایرو ا یهر افتخار ما

 کشور هاناراحت کننده است. یلیخ

 ما بشن اما نتونست. شرفتیهاشون خواستن مانع پ یلیخ

 .میکشورمون یفقط برا میتعلق ندار ییجا چیما به ه یگفتم که بدون نارویا

 .کردیداد م یحسام ب یتو چهره  ینگران احساس

 یکرد منم همه  دای. حرفمون کش پرمینم ییکردم متقاعدش کنم که جا یمطمعن کردنش حرفامو زدمو سع یبرا

 فکرو ذکرم کنار رهام بودم.

شده بود. از  لیبهش تحم بیکشور غر هیکه تو  ییشدنا تیاز اذ گفت،یم شیدلتنگ ویاز دور حسامم 

 .رانیا به برگشتنش عشق  که رد کرده بود از  شنهاداشیپ

خوشُ نشونش  یبه بعد بهش رو نیاز ا خوادیم یآرامش بدم که زندگ دویدرد ودالش بهش ام ونیکردم م یسع منم

 بده.

 بخواب. ریکه وقتتو گرفتم، برو بگ دیببخش یخسته ا یلیپاهاش زدو گفت:حتما خ یآخرم دست هاشو رو در 

 آره ممنون واقعا خسته ام!-

 اتاق خوابه. رفتم که احتمال دادم یسمت در به
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 :کجا؟حسام

 .گهیبرم بخوابم د-

 .216نه اتاق  نجایا-

 مگه...-

 .ستمیبار گفتم من خار ن هیراجب من؟  یفکر کرد یحرف نباشه دختر چ-

 .مونمایم نجایا ییاگه تنها یزدم و گفتم:داداش رفتیخسته اش که به سمت در م یبه چهره  یلبخند

 .زهیچقدر واسم عز یدونیبد خلق شه، خودت م قمیرِف خوامیبرو نم ای،ب طونیبرو ش ایب-

 شتر؟یبه شونه اش زدمو گفتم :از منم ب یحسادت ضربه ا با

 .برو بچه بزار بخوابم.سهیشد مقا نمیحد! آخه ا نیاما نه در ا یخُل باش کردمیبه گونه ام زدو گفت: فکر م یا بوسه

 !؟یداداش گمیم-

 به در ها کردم و به یبزنم و درو بست. چشممُ از در گرفتمو نگاه یکردو نزاشت حرف رونمیبزنم که ب یحرف خواستم

 گشتم. 216دنبال شماره 

 یکرد، جاذبه  دنیهوا شروع به تپ یب  دلم بست نقش لبم رو لبخند  216که روبروم قرار داره  یشدم اتاق متوجه 

 تابتر شد. یقلبم ب دنشیلحظه در باز شدو با د چند بعدااز و فشوردم زنگو کشوند در  رهام منو به سمت بیعج

 ورا؟ نیگفت: از ا شیشگیبا اخم هم ستادیا نهیبه س دست

 بست؛ درو سرم پشت.داخل رفتم شدمو رد کنارش از  زدمو همونطور که سالم کردم یلبخند

 ؟یخواب بود-

 کیخورد. رهام بااخم و بدون حرف بهم نزد واریام به د هیتک شد به عقب دهیحرف تو دهنم بود که بازوم کش هنوز

خواستم از کنارش رو بشم که با  خوردیداغش به صورتم م ینمونده بود. نفس ها نمونیب یشد. اونقدر که فاصله ا
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رمو کرد س میدستاش زندون ونیشدو م کیبهم نزد شتریام برم که ب گهیدستش مانع شد.روبرگردوندم که از سمت د

 باال گرفتم.

 شده؟ یزیچ...چ-

 کوتاه که توام با نگاهش بود؛ یمکث بعد

 شال رو با دست آروم کنار زد. ریدراومده از ز یموها

 بهت خوش گذشت با خان داداش؟-

 که کنار توام. یوقت یگفتم: نه اندازه  گرفتمویکنار بره داشتم گُر م کمیاش گذاشتم که  نهیامو رو س دسته

 اخماش پنهون کنه. یکرد تعجب رو البال یسع

 .ارمیقبل نبودم که بخوام لجش رو در ب یوایه گهید من

 ؟یاگه نزارم بر یشیچکار؟ ناراحت نم ی:اِ... خُب حاال اومدرهام

 برم. خوامیآرام گفتم:نه چون خودمم نم یلحن

و چشم چشم تکوتاه  یبسته زدو بعد مکث یبا لبا ی. اخماش باز شدلبخندرهینتونست جلو خودشو بگ گهید نباریا

 گفت:

 اون وقت چرا؟  -

 حرف خم شد به سمت صورتم نیبا ا همزمان

 با عشوه گفتم: کردمیکه نگاهش م یهمونطور

 .وردیاووووم دلم طاقت ن-

 از لبم گرفتو به چشام دوخت. چشماشو

 ؟یواسه ک-



 گلمه  – 1جلد  تر از مجنون وانهید

 
831 

 

-... 

 .یبگ یخواینم-

 دارم جز تو که دلم از نبودش طاقت نداره!  یُمن ک-

به لب هام زد. سرشو عقب گرفت و لبخند به لب  قیعم یف رهام لباشو رو لبم گذاشتو بوسه احر نیا باگفتن

 گذاشت. میشونیرو پ شویشونیو پ دیبوس مویشونیپ

 .دیکش یقیعم نفس

 که؟ یدونی.میشیحسام همدست م یها طنتیبار آخرت باشه باش-

 کردو به سمت تخت رفت. بغلم

 ؟ یکه چ دونمیم-

 ؟یدونینم ینی-

 که... یبهتره ندون یدیخُب پس اگه تا حاال نفهم-

 بگه اما خوب دوست داشتم از زبون خودش بشنوم. یچ خواستیکه م دمیفهم

 رو هوا تکون داد. پامو

 ؟یکه چ دونمیم یبگ دیتا با  نیمنو بزار زم-

 که... یدونیاست چون م دهیفایب یهرچقدر هم ورجه ورجه کن-

 اِ رهام!-

 .دیعروسکش منو تو بغل داشت دراز کش نیطور که ع همون

 رو بازوش بود ومحکم بغلم کرد. سرم

 نگفت. یزیچ گهیکوتاه به گونه ام زد.د یا بوسه
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 دادم.دستمورو صورتش گذاشتمو منم چشم هامو بستم رونیب یاز سر آرامشو آسودگ نفسمو

 .هدیمنظمش بهم فهموند که خواب ینفس ها تمیچند لحظه نگذشته بود.که ر هنوز

نبودم نتونسته  نکهیبود.از ا نیکه ؟(هم یدونی.پس جواب اون )مدیلبم اومد.چقدر زود خواب یاز آرامش رو یلبخند

که...که دوستم داره چقدر خوب بود که جواب سوال هاش با وجود مبهم بودنشون تهش  دونمیم دمیشا ایبود بخوابه؟

 .دمیبشُ بوسغرق خوا یزدمو چهره  ی.لبخندشدیبه دوست داشتنم ختم م

 کراواتشم شل نکرده بود.  یحت دیخواب رونیب یخسته بود که با همون لباس ها اونقدر

کردن خواب به چشمم.همشم  یدست بردم و کراواتشوشل کردن که راحت بخوابه.من که هرکار اطیو با احت آروم

 رهامه که... واهلل . یرفتارا نیمقصر ا

 آدم برق سه فاز بهش وصل شه و بتونه بخوابه . هی شهیم چطور

 ما بود زدم. یکه به عهده  یبه مطالب یدوش گرفتم و بعدش هم سر هی میرفع خستگ یپاشدم و برا آروم

... 

عدِ کنم.ب داریگرفتم آماده شم. بعدش رهام رو ب می.تصمشدیم شیبه ساعت کردم که کم کم داشت ساعت ش ینگاه

به خودم جذب کنم به  شهیهم شترازیبراش کرده بودم بلکه بتونم نگاه رهام رو ب یادیز تالش  آماده شدنم که

منتظرمون بودن  نیی.بچه ها پادارشدیب خرهموهاش و صدا کردن اسمش، باال یرو دستم نوازش با رفتمُ رهام  سمت

 یلیخ یلیا وجود حسام خ. کنار بچه هابودن مخصوصابمیوباهم به بازار رفت نییپا میرفت عیسر یلیخ نیبخاطر هم

. البته ناگفته نماند جز آراد که برخالف کردمیتک تکشون حس م یو آرامشو تو چهره  یبهم خوش گذاشت.شاد

 کردیاستفاده م یتیبود که از هر موقع نیده و غمزده داشت. نقطه مقابل آرادِ تنها، شاهیکش بیبه سل یظاهرش قلب

کارش  یازم جدا نشدو عشق رو البال یلحظه ا ینگه داره.و مهم تر از همه رهام بود که برا یمیکه جمع رو گرمو صم

 .کردمیحس م شترینگاهاش ب یو حرفاش حت

 .میهتل شد یتموم شدو راه دامونیخر یک دمیبچه ها اصال نفهم یو خنده ها یباشوخ

 .کسب مقام یبرا میو مصمم تر بود میشدیماده ماز روز قبل آ شتریروزِ قبل از ارائه مثلِ برق گذشتو ما هروز ب چند

 قبل از ارئه؛ روز
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 . میدادیطرح رو انجام م یها یو با هم پارت بند مینشسته بود یعسل تو الب منو

 حاال چطوره؟ نیاز ا نمی:بفرما اعسل

 دقت نگاهمُ به کار عسل دوختم کارش محشر بود. با

 ممنون. یلیخ ه،یعسل کارت عال یوا-

 نکردم که. یسپاس کار-

 تاپو بست و فنجون قهوشو برداشت. لپ

 وا؟یه گمیم-

 ها. دمشیند رونیآراد چشه؟از صبح که رفته ب-

 .رسونهیخودشو م هیاره به رهام گفته بود واسه افتتاح-

 متاسف شدم. یلیآرادو واسم گفت خ ی هیقض نیشاه-

... 

 

 

 .شدم خارج  ه نبود. هراسون از اتاقک یاصل لیاز فا یرفتم اول لپ تاپ رهام رو چک کردم خبر جلو

 اتاقش نفسم گرفت دست بردمو در اتاقو باز  یدر باز مونده   دنیاتاق حسام رفتم با د به

 کرده  سیاشکام صورتمو خ دیاز اتاق ما نداشت.بغضم ترک یاتاق حسام هم دست کم کردم

 رفتم. نیبا حالِ بدم به سمت اتاق آراد و شاه بودن

 حسامو گرفتم  یتار شماره  دِیدر اوردمُ با د مویاونا هم افتاده بود گوش یاتعاق برا نیهم

 نداد. جواب
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 رهام رو گرفتم؛ ی شماره

 جانم خانمم؟-

 گفتم : هیگر ونیم

 رهام خودتو زودتر برسون تورو خدا رهام زودتر.-

 جواب بده؟! یکنیم هیچرا گر وایشده ه یچ-

 !ایرهام ب ست،یپروژه ن ست،یسر جاش ن یچیه دونمینم-

 رو قطع کردم . یگوش  همونجا نشستمو هیشدت گر از

 رهام پاشدمُ به سمت در رفتم . یگفتن ها وای... هوایه یساعت گذشت که با صدا ها مین حدودا

 .رهام بغل تو انداختم خودمو کنم کنترل خودمو نتونستم  حسام و رهام شونینگرانُ پر یچهره  دنید با

 سال زحمتمون به باد رفت. کیرهام بردن...بردن... -

.نا باورانه به تک تک ستیخودش ن یسر جا یچیکه ه شدیبه سرم زدو ازم جدا شد انگار باورشون نم یبوسه ا رهام

 اتاقا سر زدن.

 هتل؛ حالِ همه بد بود. تِیریمد حساب کار دستشون اومد رفتن یوقت

 نیپسرا ع دادن،یجواب نم شونویکدوم گوش چیو عسل نبودن و ه نیخبر خودشو رسوند.شاه دنیبعد از شن ارادم

 .وردیاشک منو در م شتریب نیهم ارومو قرار نداشتن یلحظه ا یزخم خورد برا یرهایش

 .دنیخودشونو انجام داد و هزار تا سوال ازم پرس یتو هتل کارا ختنیر سایپل

 چند ساعت که دور و ورمون خلوت شد. بعد

 اما از من داغون تر بودن. کردنینم هیمثل من گر دیشا نشستن  و کنارمآراد اومدن  حسامو

 .رهیآروم بگ کمیپام که سوزِچشمام  یگذاشتم رو سرمو
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 بود توجه امو جلب کرد. دهیچیپ یالب یداد و قال رهام که تو فضا یصدا

 شد. وونهیرهام د اخدای:آراد

 شه! وونهی:حق داره دحسام

 نکن. ستی.رهامُ سر به ندی. پروژه که پرمیآرومش کن می:پاشو برآراد

 باهم پاشدن و به سمتش. ارادوحسام

 به گوشم شدیم کیحرف زدنشون که نزد یصدا  اول نبودسرمُ برنداشته بودم یاز سرو صدا یچند لحظه خبر بعداز

 نشست کنارم. زدی.بعدم رهام همونطور که حرف مدیرس

 

 که ثابت شه. برهیزمان م یشته باشاگه ام دا ؟تازهیمدرک دار ی:حاال که چحسام

 

بزرگ رو  طانیش  یالملل نیب یارگان ها و سازمان ها شتریب یوقت ؟یگیم یدار ی: ثابت!!هه!! حسام چآراد

 .یزنیحرفو م نیچطور ا کنن،یم تیحما یعلن

 

 کردن. زیدندون ت زدمیحدس م دیبا دادیچرب م یها شنهادیبه همه امون پ ی:کار خودشونِ وقترهام

 .میشیحلقه به گوششون م یبه خاکمون به همه اعتقاداتمون و برده  میکنیکردن ما هم مثل اونا پشت م فکر

 یرهام حاال هم نوبت ماست که قربان ستیبار اولشون ن گرانید یبودن نسبت به مال و خاک و داشته ها صی:حرآراد

 .میبزرگ بش طانیش نیا

 کشور...( ؟! ی ندهی)نمایبه اون عوض ی. چرا زنگ زدمیمتهمشون کنکه  ستین یمدرک چیه نایا ی:االن که چحسام
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... بود.چون ی ندهینما  رو که متهم کرد اون آشغال ی.فکرم تنها کسدمیزنگ زد و اومدم د وای:چون کار اونه ،تا هرهام

 نیا.توننینم دنیشده بخره.حاال که د یمتیمارو به هرق میداشت ت یدستور گرفته بود سع اشیکه از باال یاونجور

 کارو کردن.

نشون  دو ریت هیکارو کردن که با  نی.ارانیپروژه به اسم ا نیکار کردن قبل از ثبت ا زیتم یلی:آره کار خودشونه خآراد

ره به ثم یدردسر نیمسخره بوده هم خودشو بدونه کوچک تر شینما هی یبره که بگن همه چ نجایما ا یبزنن.هم آبرو

 .دیکارِ ما رس ی

 هاشونو مثل من سکوت کنن. یدادن کالفگ حینزد انگار همه ترج یحرف یسک گهید

 چند لحظه؛ بعد

 شد. یخبر دیشا میمونیم نجایببر باال.منو آرادم هم وارویگفت:رهام ه حسام

 شونم قرار گرفت سرمو برداشتم. یکه رو یپام بود و با دست یرو سرم

 باال. میپاشو بر وایه-

 گرفت. شتریبه خون نشسته اش که افتاد دلم ب یبه چشما نگاهم

 .میرفت آسانسور سمت  به دستم دادو به یحرف دستمو دراز کردمو دستمو گرفتو فشار آروم یب

 هاش بود. قهیسردرد داره چون همش دستش رو شق یلیبود خ معلوم

 .میاسانسور باز شدو داخل شد در

 .دمیرفتو منم رو تخت طرف چپ دراز کش سیرهام داخل سرو میرفت دمونیاتاق جد به

 چند لحظه ؛ بعد

 به خودش انداخت. ینگاه نهیاز آ ومدیکنار تخت م یشیآرا زیم سمت به که  به رهام بود نگاهم

 .شدیباز م یاز شدت سردرد به سخت چشماش

 اشک چشمامو تار کرد. ی هیال
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 اشکام اومدو کنار تخت نشست،؛ دنینگاهمُ حس کرد به سمتم برگشت با د ینیکه با سنگ رهام

 .دیکشیکوتاه دستشو رو گونه ام م یمو با دست به عقب خوابوند و بعد مکث شونه

 ؟یکنیم هیچرا گر-

از  شیب صورتمو طرف دو اشکام  تفاوت باشم یباز نگهشون داشته بود.نتونستم ب یچشماش که به سخت دنید با

 ذاشتم .گونه اش گ یکرد دستمو باال بردمو رو سیخ شیپ

 کنه؟یدرد م یلیسرت خ-

 ها! کنهیکردنات روانمو داغون م هیگر نیدرد کنه ا دینبا-

 .دمیزحمت کش یلیاما رهام ما خ-

 .ترکونهیقلبمم م  چیکردنات سرمو ه هیگر ینطوریاشکات بشه ا نیا یرهام فدا-

ندنش  ملیاگه تحو کشمشونیم شی. به آتیکن هیگر گردهیبازم بر م یعنیاشکات.  نیقطره از ا هی یکه شده فدا شده

 برشگردونن ازشون آتو دارم. دیتا آخر شب با

 .گردهیبرم دمیسوال، قول م ریز رهیم شونیزبانیم

 .کنمیاگه برنگرده من دق م-

 یگیکلمه رو م نوی.بار آخرت باشه ایزیدو قطر اشکو بر نیگذاشتم ا یرو در اورد یلیجوجه.انگار خ یتو غلط کرد-

 تو دهنت. زمیریشدَتو م فیقشنگُ رد یدندونا نیخودم اواگرنه 

 چشم. ینیخم کنم که  کمیحرفش زبونم بند اومدو فقط تونستم به چشماش نگاه کنمو سرمو  از

 

 .شهینگام نکن واست گرون تموم م ینجوریا-

 محکم به لبم زد. یبوسه  هیرو لبم فرود آوردو  یمعطل یلبشو از اون باال ب بعدم

 بخواب. ریخوب بگ یبچه  نینکن و ع هیگر ینطوریا گهیخانمم د نیافر-
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 بره؟یمگه خوابم م تیوضع نیتو ا-

به عنوان زشت  یبمون داریب گهید قهیشده. دو دق یچشمات قلنبه ا یکرد هیاونقدر گر ینخواب یجا کرد یشما ب-

 .یشیثبت م نسیتو گ ایزن دن نیتر

 اش کردم که؛  نهیس یحواله  یمشت

 آبروم نگرانم. ؟واسیزنیخب چرا م-

 !شم؟یم ایزن دن نیکردن زشت تر هیگر هیمن اونقدر زشتم که با ینی-

 رو سرم. دمیمالفه رو کش یبا دلخور وبعد 

 و گفت: دیکش نییمالفه رو پا عیسر یلیخ

 ایدن خوامیم ی.واگر نه به مرگ خودت که اگه نباشینداشتم که خواستم بخواب یخانم من منظور وایبابا ه یا-

 که... یدونی.خوبهِ خودت میمن یایزنِ دن نیتر باینباشه.تو ز

رو لبم اومد.خوب بلد بود چه موقع  یجمله اش چنان خر شدم که همون لحظه لبخند محو نیکه با ا گمیم تیقاطع با

 باشه. شیآت یبگه که آبِ رو یچ یها

 قهر نبودم که!-

 ؟یدیم یمرخص یکه... حاال اجازه  دونمیو گفت: آره بابا م دیکش دماغمو

 حالِ بدم زدمو گفتم: کجا!؟ ونیم یلبخند

 اون جا باشم بهتر. نییبرم پا-

 رفت. یبه لبم زد و بعد خدافظ یکوتاه ی بوسه 

 چشمامو روهم گذاشتم. من

 .دادیجلو چشمام بود و آزارم م ریساعت اخ شیش یاتفاقا تمام

 نداشت. یتیماه چیبراشون ه نیمسئول  بود که معلوم
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 کردن. ینم یتوجه ادیز و

 از خدا خواستم که کمکمون کنه. دمویکش یقیعم نفس

 

 بود. دهیفا یتالش کردم بخوابم ب هرچقدر

 .نییمجبورشدم برم پا ورد،یکردم دلم طاقت ن یبه دست و صورتم زدم. هرکار یآب پاشدمو

 ؛یورودم به الب با

 دنشون؛یچرخوندم و دنبال پسرا گشتم باد چشم

 حضورم شد. ی متوجه همه از قبل  که رهام زدنیسمتشون رفتم.داشتن با هم حرف م به

 ن؟ییپا یاومد ؟چرایخوب-

 بود. نجایخوبم اما نتونستم بخوابم فکرم ا-

که انگار تازه  نیشاه یمتوجه  رفتمیرو هم فشردو با دست به کنارش اشاره کرد.همونطور که به سمتش م چشماشو

 دستاش گرفته بود، یخبر شده بود شدم، سرشو ال از موضوع با

 .رفتنیحسام و آراد هم با لپ تاپاشون ور م نیشاه یروبرو

 شد؟ یکه سالم کردم همه با سر جواب دادن رو به رهام گفتم: خبر باهاشون

 بازرس اومد چند تا سوال کردو رفت. هینه... فقط -

 ؟یوردیحرفشُ از سر گرفت:حاال چرا عسلُ ن نیبه شاه آرادخطاب

 .نهیو روز رو بب حال نیا ادویبود با من ب نیداداشش بهتر از ا یچکار؟ اصال بهشم نگفتم، گفتم بمونه خونه  ادیب-

 واسش سمِ. استرس

 وَر؟ نیا ادیداره م ستیعسل ن نیاما ا ،یکرد ی:کار خوب حسام
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 .میرو برگردوند کردیکه حسام نگاه م یبه سمت همه

 :آره خودشه.من

 بود، لجبازِ لجباز. بیعج ومدی:اگه نمنیشاه

 .نی:خفه شو شاهآراد

 سالم کرد؛ ییو با خوش رو دیبه ما رس عسل

 شده؟ یزیکوتاه گفت:چ یمکث بعد  که میجواب داد ماهم

 که؛ میکرد نگاه نیبه شاه همه

 .ایگفت:مگه من نگفتم ن نیشاه

ردم شده؟ م یچ دیبگ دیخوای. حاال نمامیبعد ن یبود شیاسپند رو آت نیکه ع نمیاون حال تورو بب یچطور توقع دار-

 ؟یاز نگران

تو  یچیو تمام اطالعاتُ پاک کردن االن ما ه دنیکه نشده فقط اومدن طرحمون رو دزد یزی:زن داداش جان چحسام

 .میدست و بالمون ندار

 مونو از نظر گذروند. همه

 ن؟یفت:چرا به من نگفتزدو گ یپوزخند

 دیکنیاز گروه حساب نم ینبودم؟همه اتون از هم غُد تر و مغرور تر. اصال منو جزو وتریکامپ یمن مسئول کارا مگه

 که... نیشاه نیهم یحت

 توهم مثلِ ماحالت بد شه! میما فقط نخواست هیچه حرف نی:اآراد

 از شمام. یکیمنم  ن،یگفتیبه من م دینداره آراد شما با یربط چیه-

 :عسل تمومش کن،حالِ همه داغونه!نیشاه

 دهنتو ببند،خب حق داره. نی:شاهرهام
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فقط دوست  نیشاه شه؟یدرست م یزیجرو بحثا چ نیرو به عسل گفت:عسل خانم حق با شماست.حاال با ا نطوریهم

 .نیهم نینداشت شما نگران ش

 مبل تک نفره نشست. یرو برداشت رو آراد تاپ لپ  حرف یب عسل

 طور که سرش تو لپ تاپ بود.گفت: همون

 بوده؟ یچه ساعت یبرا قیاتفاق دق نیا-

 .دونستینم قشویساعت دق یکس مویبه هم انداخت ینگاه همه

 داد و گفت: هیمبل تک یبه پشت نهیدست به س نیشاه

  بکنه.غلطُ نیا زاشتمینم شکستمیو گردنشو م موندمیبوده خودم م یکه چه ساعت میدونستیاگه م هیچه سوال نیا-

 گفت: نیتوجه به حرف شاه یب عسل

 قبل از همه؟ دیفهم یجان کِ وایه-

 من!-

 بود؟ یچه ساعت بایتقر-

 بود.  6هولُ  هوش -

 روشن بود؟ ای یلپ تاپ خاموش بود روشنش کرد یدیفهم یوقت-

 .یاصل یروشن رو صفحه -

 گفت: شدیم پا  تکون دادُلپ تاپ رو بستُ همونطور که دییتا یبه نشونه  یسر

 .ارهیواسم ب تونیکیلپ تاپارو هم  هیلپ تاپ با منه،بق نیا-

 .ارمی:من منیشاه

 رفت باال. یحرف چیهم عسل نموندُ بدونِ ه بعد
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 و ناراحته.ماهم بعد از رفتن اون. یعصبان یلیبود خ معلوم

 . میاتاقامون شد یو راه میپاشد یکی یکی 

به سرش بستُ  یدم از غذا نزد به محض ورودمو به اتاق رهام دستمال یک چیبهمون شوک وارد شده بود.که ه اونقدر

 رو تخت. دیدراز کش

 صداش زدم؛ دارهیب دونستمیم نشستم  زانو چهار و کنارش رفتم  لباسام ضیخاموش کردم و بعد از تعو المپُ

 رهام؟-

 جانم؟-

 بال. یجونت ب-

 .یخورده ماساژ بدم که بهتر ش هیرو پام  بزار سرتو

که از  یمانند مهتاب نور  پامُ منم تو یبه زانوم زد سرشو گذاشت رو یبه سمتم اومد و بوسه ا یکیتار تو

 شدم. رهیبود خ شهیهم از تر معصوم که  رهام یخسته  یاتاق شده بود به چهره  ییروشنا باعث  پنجره

 .دمیزبرش چند بار کش یشایه رت یدستام صورتشو قاب کرد و رو با

 لبش برد. کیتو دستش گرفتو نزد دستمو

 رو دستم زد. یاروم ی بوسه

 .دمیشدمو گونه اشو بوس خم

 هاش. قهیشروع کردم به ماساژ دادن شق بعدم 

 نفسم؟-

جوابشو ندم که بار هاوبارها  شدی. کاش مزدیمنو صدا م یو دوست داشتن نیریکه انقدر ش نیرو لبم اومد از ا لبخند

 بار قبل کَر تر بشم و اون بازم صدام بزنه. شترازیصدام کنه منم هر بار ب

 جانم؟-
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 خواهش کنم. هی شهیم-

 اوومم باشه بگو.-

 ؟یآرامبخش قبل از خوابو نخور یوقت اون قرص ها چیه گهید شهیم-

 . خوردمیمن قرص م دونستیکه زد جا خوردم رهام از کجا م یحرف از

 یپس به چه درد رمیبگ واست  قرصُ  یقوط هی یتونم جا یمن نم یعنی ادیاز خودم بدم م نمیبیم شویقوط ی:وقترهام

 خورم؟یم

 .کردیم نییباال و پا شیروزها ضربان قلبمو باحرفا و کارا نیاوج گرفت. چقدر ا شیاز پ شیقلبم ب تپش

 ندارم. یاز سلطان قلبم انتظار نیاز ا شیاون سلطانِ و من ب گهیاش شده بود.هه معلومه د چهیباز یبدجور دلم

 ها. خوامیالو؟ جواب م ؟یی...کجاوایه-

 خودم اومدم. به

 جانم؟ -

 ؟ینخور شهیم-

 اتفاق حالم بد بود مجبور شدم بخورم. نیامروزم بخاطر ا خورمینم هیچند وقت ینیخورم،یچشم نم-

 بال خانم گل. یچشمت ب-

 .ارهیکه از پا دَرش م دهیاونقدر نوسان به قلبم م دهیکه به من م ییصفت ها نیهام با اگفت،باالخره ر بازم

 صدا زدنش به خودم اومد با

 جانم؟-

 ؟ یدیجواب م رید زنمیصدات م ییبپرسم کجا شهیم-

 !نجایهم-
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 ؟یکردیفکر م یزود بگو به چ ،ینبود نجاینه خانمم ا-

 عمررررا!!!-

 .یحتما بگ دیعمرا پس با یگیاِ... حاال که م -

 نچ!-

 ؟یگیکِسِت بازم نم نیتر زیاگه بگم جون عز یحت-

 .یزنیتو جر م ستیاِ آقا قبول ن-

 .آیرپاگذاشتیکِسِتُ ز نیزتریجونِ عز یخود دان یباشه نگو ول-

 .گمینه... نه باشه االن م-

 .شنومیرو لبش اومدُ گفت:م یمندانه ا روزیپ لبخند

فس ن هیآروم کردن حال بدش چشمامو بستمُ  یفرصت بود برا نیبهتر نیازم گرفتُ دوباره چشماشو بست.ا نگاهشو

سکوت من داستانش  تیموهاش غرق کردم با عشق بهش زل زدم و گفتم:حکا یو دستمو البال دمیکش قیعم

 کردمیکه االن فکر م یزی.اما چهیطوالن

خنده هاش، نگاهش، لبخندش، دستاش، نفس  کنهِ،یمردآ فرق م هیمردکه با بق هیمرد دارم.  هیکه تو دلم از  هیعشق

 که یکنیم یوقتا کار ی. گاهرنیگیم یبه باز دنشونیکه هر لحظه دلمو با د نیاونا  حرف زدناش.. همه و همه دنا،یکش

 !ه؟کن یعاشق ایبتپه  دیبا رهیم ادشی یلحظه ا یقلبم برا

هر تآپ تآپ، قلبم بلند،بلنداسم  یاالنه به جا کنمیکه فکر م  رهیگیوقتام با کارات ضربانِ قلبم چنان اوج م یگاه

 تورو صدا بزنه.

 

 راحت تر حرفِ دلمو بگم( دادیم زهیشدم نگاه کردن بهش بهم انگ رهی)به چهرش با لبخند خ

خب معلومه با  گم؟یم یچ یدونیکن م فیهام رو تعرکردم. مثال اگه بگن ر دایرهام؟ باالخره معادل اسمتو پ یدونیم

 سلطان قلبم. شهیمن م یبگم؟! تنها معادل اسمت برا یچ یکردنِ ضربان قلبم انتظار دار نییباالو پا نیا
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نفس هاش  تمیشدم که متوجه نامنظم شدن ر رهیسر دادمو با عشق بهش خ یتموم شدنِ حرفم نفس آسوده ا با

سرشو از رو پام برداشتو با دستش به عقب هولم داد، سرم  یچطور دونمیکه نم کردمیشدم. هنوز داشتم نگاهش م

 یبود و همه جا صیتو بوسه هاش حر نقد. اودنمیزدو شروع کرد به بوس مهیروم خ یمعطل یبالش فرود اومدو ب یرو

 کجارو ببوسه. خوادیحدس بزنم م تونستمیکه نم دیبوس یصورتمو م

 دادم تو بوسه هاش غرق شمُ لذت ببرم. حیاز تالش برداشتم و چشمامو بستم، ترج دست

 وقیعم یمحابا رو لبم گذاشتو بوسه  یبوسه هاش کندتر شدُ در آخر هم لبشو ب تمیاز چند لحظه حس کردم ر بعد

 لیبه سمتش متما دزی.تندُ تند ،نفس نفس مدیرو لبم زد. خودشو کنارم رو رها کردو رو به سقف دراز کش یُطوالن

 پاش انداختم که حبس شد تو آغوش. رو یقلبش گذاشتم و با دستم بغل کردمو پامو طور یشدمو سرمُ رو

 .برمیاندازِ جسمو روحم شده بودُ تو سکوت اتاق ازش لذت م نیضربانِ قلبم طن یصدا

 سرموبه نوازش گرفت. یدست موا با

حالش سخت نبود چون عشق  دنیفهم.بود شده خسته  کردنِ کلمه هاابراز عشقش از صَف  یرهامم مثل من برا انگار

تو سکوتِ شب از کنار هم  میداد حینبودُ ترج انشیکه زبونمون قاصر به ب یکرده بود ،به حد ریمارو تسخ یهردو

 .میبودن لذت ببر

 که گذشت؛ یکم

 یِنینتونستم سنگ گهیمنم د گرفتی.انگارداشت خوابش مشدیدست رهام رو موهام هر لحظه کندترو کِشدار م حرکت

 چشمامو تحمل کنمو رِو هم گذاشتمشون که خواب منو با خودش بُرد.

*** 

 -رهام

 .بزنم پلک باز چند  خواب زده ام باز کنم یزنگ در باعث شد، چشم ها یصدا

روم آ یبوسه اغرق در خواب نگاه کنم .  یوایدست چپم باعث شد. لبخند به لب به ه نهیبه اطراف کردم.سنگ ینگاه

 کردمیشدنش درباز م داریقبل از ب دی. بادمیکش رونیسرش ب ریبه موهاش زدمو دستمو از ز
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داشتم چشمانُ باز  یکه سع ینباشه.به سمت در رفتم همون طور کیتار ادمیهوا باعث شده بود اتاق ز شهیو م گرگ

 هوووم؟ دادم وخطاب به حسام گفتم: هینگه دارم درو باز کردم.به چهار چوب تک

 ؟یدیجواب نم تویتو چرا گوش-

 کجاست؟ دونمیاصال نم-

 طور که گفت: باشه فقط نگران شدم. همون

 دستم، با انگشت نگهش داشتم؛ یتو یبه سمتم دراز کرد و منم بهش دست دادم، با لمس کاغد دستشو

 نگران شدم. دیببخش-

 نزد و رفت. یحرف گهید

 به کاغذ که اندازه کف دستم بود انداختم. یدادم. نگاه هیدرو بستمو به در تک منم 

 

 [دیرفتن نزن رونیاز ب یحرف دیکن یاتاق کار گذاشتن، سع یشنود تو  یآدرس...راست دیایب  6]راس ساعت 

 

 .میوقت داشت یدو ساعت شیهنوز تا ساعت ش بمیمچاله کردم، گذاشتم تو ج کاغذُ

 .رمیگرفتم دوش بگ میتصم وایکردن ه داریقبل از ب نیهم یبرا

کار حسامو  نیا لیدل  شه و  6کاغذ که دوست داشتم هرچه زود تر ساعت  کهیبودبابت اون ت ریفکرم در گ اونقدر

 بدم.

سر  وایه دنیحوله از حموم خارج شدم و با د دنیآبو بستم بعد پوش ریبرداشتمو ش شونمیپر یاز فکر ها دست

 رو لبم اومد. اریاخت یلبخند ب کردیم مناجات و بود کرده بلند آسمون به رو دستاشو که  سجاده

 شدم. رهیدادم و با عشق بهش خ هیدر تک به

 . شهیم ریامروز حتما بخ وفتهیکه ب یاتفاق هر
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 بوده. منیسرِ نماز واسم خوش  شهیهم وایه دنیمطمئنم، د نویا

 .یکنیام منگ نیچرا همچ ری:صبح بخوایه

 .یِدوست دارم نگاه کنم ارتباط ر،مالمِیصبح توام بخ یقبول باشه. خانم-

ها دوساعت به من زل  دهیآدم ند نیحموم بعدشم،ع یسحر رفت یگفت:کال انگار امروز زده به سرت کله  دُیخند

 !؟یزد

 کرد. دارمیاومد ب شتیاوال؛به سرم نزده داداش روان پر-

 که بخوام بهت زل بزنم. یستیتو آدم ن دوما؛

 !؟یستیتو آدم ن یچ ینیاِ... رهام -

 د؛یتو موهام کش یرفتم و دست نهیسمت آ به

 .یستیتو آدم ن گمیم یجد-

سر در  گفت،کهیبا خودش م ییزایچ هیلب  ریز کردینظر گرفتمش همون طور که داشت چادرش رو تا م ریز نهیآ از

 بودم . اشیریخود درگ نیعاشق هم گهیم یچ وردمین

 رفتمو از پشت بغلش کردم. جلو

 ؟یدیحاال فهم ،فرشتهیتو فرشته ا مینگو هستم، زندگ یستیآدم ن گمیم یوقت-

 گوشش زدم. یبه الله  یتو موهاش فرو کردمُ بوسه ا سرمو

 رو دستام که حلقه شده بود دور کمرش گذاشت. دستشو

 اوهوم. -

 .رونیب میخوب حاال برو آماده شو بر-

 صبح! نوقتیچرا؟ ا رونیب-
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 رفتنمونو گفتم. انیدرگوشش جر آروم

 تو اتاق شنود گذاشتن رفت که آماده شه. دیفهم نکهیبعد از ا یا گهیحرف د چیه بدون

 .میزد رونیآماده شدنمون از هتل ب بعداز

 جشنوار. یمحل برگزار یروبرو قایپارک بود دق هی آدرس

 دم و گفتم:دا یرو که تو دستم بود فشار آروم وایه دست

 ؟یکه شنود نداره چرا ساکت نجایا یخانم -

 .میشرکت کن میتونستیکاش ماهم م یچیه-

 کی یکه زحمتا یبود که افتاد اتفاق یکرد اتفاق شهیتاسف تکون دادم. چه م یاز رو یجواب حرفش فقط سر در

 .نمیشیمن ساکت نم یسالمونو به باد داد. ول

 به دستم داد ب خودم اومدم.  وایکه ه یفشارِ آروم با

 .میبهترشو بساز میتونیاما م میبرش گردون مینتون دیکه از دست رفته شا  یزیچ ؟ییکجا  آقاجان -

 .میاونجا باش شنیکه االن وارد سالن م یینایمثل ا میتونستی.مام ممیدیزحمت کش یکل کن قبول اما باتوِ حق -

 شه. مالیحقمون پا میزاریمانم شهیدرست م یچ همه  رهام جان -

 یحت رفتیم ادمی یچ همه زدیکه هر وقت صدام م کردیمن اضافه م هیجان هارو به اسمِ چهار حرف نیقشنگ ا اونقدر

 واقعا اسمم رهامه. نکهیا

 نامحسوس... یو اون لبخند دار ژیپرست نیکه با ا یکنیفکر م یبه چ یبگو دار عیزود، تند، سر-

 

 .ادیفشار مردونه به دستش بدم که آخش در ب هیباعث شد کنجکاو شمُ  ناتمومش ی جمله

 .شیشکست یآ-
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 بعدشو بگو؟ یزاریحقته،خب چرا جمله رو ناتموم م -

 ؟یکردیفکر م یبه چ یداشت یکه نگ یکنیم یجر زن ی؟ االنم دار یاِ مگه تو گفت -

 .چسبهیاّنگا به ما نم نی! نه خانمِ من ا؟یمن... منو جر زن-

 گفت: خب بگو! یطلب کارانه ا یادا با

 خودشو در اوردمو گفتم: یادا منم

 .رهیگیرنگ م یاسمِ چهار حرف نیچقدر ا یزنیتو اسممُ صدا م یکه وقت کردمیفکر م نیاوووم داشتم به ا گم،یخب م-

 اسم نیتر بایز کنمیاحساس م یگیکه تو م یبشنومش، اما وقت انمیهزار بار از زبون اطراف یروز دیشا نکهیا با

 ه؟یچ یدونی. اصن ماستیدن

 صورتشو از نظر گذروندم.[ ی.اجزاستادیاونم ا ستادمی]از حرکت ا

 ؟یناراحت ش یبه بعد حق ندار نیا از

 ]با تعجب [گفت:

 ؟یاز چ-

 اسممو از زبونت بشنوم. شتریبزنم و بخوام ب دنیاگه در جواب رهام گفتنات خودمو به نشن نکهیاز ا -

 

چنان بغلش  خواستمیخجالتش دلم براش ضعف رفت که م دنینگفت.از د یزیانداختُ چ نییزده سرشو پا خجالت

 باشه. زیانقدرعز تونهیآدم م هی یوقت رهیگیخورد شدن استخوناشو بشنوم.آخه حرصم م یکنم که صدا

 اوهوووم ... اهو....م بفرما تو دم در بده رهام خان.-

 .میبا بُهت رومونو سمتشون کرد وایحسام منو ه یصدا دنیشن با 

 بودن[ ستادهیبچه ها کنار هم با فاصله از ما ا هی] حسامو بق
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 .دنیبلند خند یعکس العمل ما باصدا دنیها با حرف حسام و د بچه 

 و گفتم: دمیبه سرم کش یخنده دست با

 !ن؟یبود نجایا یشما از ک-

 :از همون اول.نیشاه

 االن. نیهم گهی:دروغ معسل

 :اِ عسل بزار صحنه عاشقانه رو کوفتشون کنم خو!نیشاه

 .میدیرمیمگه ما با تو گ ،یکنیجا م یزدو گفت: تو ب نیبه شاه یپس گردن آراد

 ...نهیزم نیدر ا یکیخان؟! تو نی]سرشو جلو بردوگفت[بگم شاه

 حرف آراد تموم شه نزاشت

 .دیبابا غلط کردم ولم کن ی:انیشاه

 خنده باال گرفت. یاد دوباره صدابه حرف آر نیعکس العمل شاه از

 .مآیمون یجا م میو بعدش بر میبخور یزیچ هی گهید نیوفتی: راه بعسل

که هنوز کنارم بود دستشو گرفتم.با  وایه دنیداخل پارک رفتن و منم با د یاز عسل بچه ها به سمت کافه  تیتبع به

 .میهم به سمت کافه رفت

 ؟یجمله اتو تموم کن یخواینم-

 !ستین ادمینه -

 اعترافا نکنم، دفعه آخرم باشه. نیاز ا گهیباشه د ادمی.ستین ادتیاِ پس -

 .مینشست هیکنار بق مویدیرس زیفرصت نکرد حرف بزنه چون به م گهید

 رفت؟! ادتونیواقعا انقدر زود  خونهی: معلومه شما چتونه همه کپکتون خروس مدمیپرس یزیاز هرچ قبل
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 رفت؟! ادمونی یگیبعد به ما م یدیخواب یتخت گرفت شبید یته! جنابعالرف ادشیزود  یمعلومه ک ن؛یشاه

 .میستین الیخیآراد: نه داش من ما اونقدرام ب-

 به کله امون بخوره. یباد میحاالم اومد ومدیتا صبح خواب به چشممون ن شبید میکن چکار جان : رهامحسام

 هیگر یتو دهنش که صدا میدونفره رو لوله کرد یپتو هی شبید خندهیحسام که داره االن م نیهم : آره بابا،نیشاه

 نشنوه. یاشو کس

 

 بودم به زور جلو اشکاشونو گرفته بودن ششونیکه من پ شبید شدیم شونیزیچ هی نای]ا

 کردن تز باشه.[ دایپ یبرا یسرنخ هیحال خوبشون نشون از  نی. کاش اخوندیکپکشون خروس م حاال

 کوبندم؛ زیم یشدم و کالفه،با مشت رو یهاشون عصب ازخنده

 چه خبره؟ نجایبگه ا تونیکیدِ دردُ خنده، کوفت خنده سرم رفت -

 خواست حرف بزنه که دستمو بردم باال و گفتم: نیشاه

 فاتحه ات خوندست.  یدهن باز کن یکیتو -

 :من بگم؟عسل

 غضبناکم چشم دوخته بود دوختم. افهیبه عسل که با تعجب به ق نگاهو

 بگو.-

 به جمع کردو و گفت: ینگاه

ر س یبخوام بال نکهیاطالعاتو از تک تک لپ تاپا برداشتم. نه ا یهمه  نجایمن...من قبل از اومدنمون به ا تشیواقع

 نیا تهوفیهر کدوم ب یکه برا یپازل هستن و هر اتفاق هی ی کهیهرکدوم از لپ تاپا ت دونستمینه. فقط م ارمیپروژه ب

 کارو کردم. نیا نیبخاطر هم .شهیپازل حل نم

 .کنهیم یچه فرق گهیشده. د یخب لپ تاپ توام مثل ما خال-
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 .یارائه با خودم برده بودم تو الب هیپارت بند لینه من اون روز لپتاپو واسه تکم-

 دیبا دونستمیحرف عسل حرفشو چند بار مرور کردم.اونقدر از حرفش شوکه و خوشحال بودم که نم نیگفت ا با

 . اومدم خودم به  که عسلو بغل کرد وایه غیچکار کنم با ج

 .دمیگنجیتو پوست خودم نم یاز خوشحال واقعا

 عسل خانم کارت درسته! هیعال نیا-

 خانمه منه. گهی:بله دنیشاه

 افتاده باشه گفتم: ادمی یزیانگار که چ یلحظه ا یبرا

 نسخه ازش دارن. هیاونا هم  دهیچه فا اما

 .دیمه ساکت شدنُ لبخند رو لبشون ماسحرفم ه نیا با

 .میشن که طرح مال اوناست چون ما هنوز ثبتش نکرد یمدع توننیم اونام  :آره عسلآراد

رو  هیقض نیکهُ به نفع خودشون ا کننیم یو اعتراض بکشه. گذشته ثابت کرده هر کار تی: اگه ام کار به شکاحسام

 بِدن. صلِیف

 و گفت: زیبادست زد رو م  نیشاه

 بده. حیخانمم توض نیاجازه بد گه،یموند د داریب  تاصبح شبُید نی.عسل هم بخاطر هم نیاجازه بد دوستان

 .شد دوخته عسل  نگاه بازم به ی همه 

 ؟ یورود یکارت ها لیواسه تحو نیهمه رفت شیچند روز پ ادتونهی

 تو اتاقه. یساس کردم کساح رونیب امیب نکهیروز من بعد رفتن شما رفتم و دوش گرفتم. قبل از ا اون

فاصله گرفت.و گفت  زیدست پاچه از م دید منو تا  وارد اتاق شده ایازنظافت چ یکی شدم متوجه حموم از  خروجم با

 گلدون نبود. هیجز لپ تاپ و  یچیه زیاومده واسه نظافت. روم

 سر جاش بود. یاز ترس برداشتن اطالعات رفتم و لپ تاپ و چک کردم همه چ منم
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کنم رو تک تک  اطیباعث شد احت نیکه اون دختر داشت.باعث شد حس کنم طرحتون تو خطره هم یدست پاچگ اما

 لیمیا یکات کردنش برا ای یامکان برداشتنش نباشه.در صورت کپ گهیکردم که د رهیذخ الرویفا یلپ تاپ هاتو طور

 .خواستیورود م یو اجازه  ومدیم امیمن پ

 اومده بود. الیباز کردن فا یبرا امیچند تا پ چک کردم لمویمیهم که ا شبید

 هم نگران ب نظر اومد. نیواسه طرح افتاده چون شاه یاتفاق هی دمیفهم

کردم که با هر  یکار لیمیهمون ا قیبتونن رمز رو هک کنن از طر نکهیحدسم درست بوده قبل از ا نکهیا دنیفهم با

 .شهیباعث حذفشون م ل،یمجدد رو فا کِیکل یحت یاقدام

 شه؟یمگه م ی:چطورحسام

ه که ب فرستهیروش نصبِ برام م لیکه فا ستمیرو از همون س یاطالعات ادیمن م یکه برا یلیمیآره چرا که نه اون ا-

 .کنهیکمک م یلیهکش خ

بروز  یچطور مونویخوشحال میدونستی.واقعا نممیهنگ کرده بود یلحظه ا یما برا هیکه عسل زد. همه  ییحرفا از

 متوجه نشه و شک کنه. کنهیم بمونیهم تعق یاگه کسکه  میبد

 :چرا دهنتون وامونده؟عسل

 به خودش اومد. نیاز همه شاه قبل

 .زننیشورشون تورو چشم م یکنار االن باچشما ایب نایمن قربونت بشم از جلو چشم ا-

اگه طرحشونو  نایا گنیبِپا واسمون گذاشته باشن، نم دیواسه بعد.شا نیبزار ارویشوخ نیا نی:خواهشا شاهحسام

 ه؟یخنده هاشون چ نیبردن ا

 ممنوع. یجون مادرت تا آخر امشب جلف باز نی:آره شاهآراد

 کالفه به خودش گرفت. یا افهیق نیشاه

 .تونمیمتاسفم من نم ونیآقا-

 کردم که گفت: نیبه شاه ینگاه دهیاخم درهم کش با
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 .کنمیخودمو م یسع یوا کناخماتو  نیا یسخته اما اگه قول بد یلیبه جون رهام خ-

 ه؟یشنودآ چ هیگرفتم وگفتم:خب قض نیاز شاه نگاهمو

افتاد رو  که واریبالشتو برداشتو زدش به د گفتیم  راهیو زمان بدو ب نیبودو به زم یعصب یلیکه حسام خ شبی:دآراد

 بود. زیم یکه رو یگلدون

 ه. شنود هی نیگفت ا دنشیکه حسام بعداز د میکرد دایهاش پ کهیت  یتراشه ال هیشب یزیشکستن گلدون چ با

چون حدس زدم اونجا هم  اطیبا احت یلیبراشون گفتم اما خ انویو عسل رفتم جر نیشاه  کمک به اتاق یکه برا من

 شنود کار گذاشتن.

 رد.او رونیگل ها بود ب یکه ال یعسل افتاد پاشد و به سمت گلدون رفت و شنود یحرفم انگار دوهزار نیگفتن ا با

 اونجاست؟ یدی:عسل از کجا فهموایه

صحنه همش جلو چشمم بود آراد که گفت رفتم  نیاسترس گرفت.ا دیاونجا بود تا منو د یخب اونروز نظافت چ-

 سراغش.

... 

 .میمراسم رفت یبرگزار سالن سمت به  و میزد رونیشاپ ب یکاف از

 . میبهونه کرد دُیجد یرح هااز حضورمون اونجا تعجب کردن.اما ما تماشا کردن ط ایلیخ

 . که؛میبود شدیکه ارائه م  یو نظارگر طرح ها  میبود نشست گاهمونیکه جا یو قسمت میرفت 

 به سمتمون اومد. ومدیخوش پوش که به نسبت آشنا م یمرد

 د؛یکه رس وایبه همه دست داد،به ه ییخوش رو با

 .کردمیاَره م شهیواسه هم فشویظر یخدارو شکر دست نداد، اگه دست داده بود اون انگشتا اوف

 کرد. یبه ظاهر محترم معرف یما و رو به آقا حسام

 بهش نداشتم. یحس خوب چیه
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 کنه. یاومده بود اوضاع رو بررس انگار

 .دمیکجا د نویافتاد ا ادمیکه گردنش بود و اسمش تازه  یکارت دنید با

 بره! ره،کهینگ لشیتحو ادیبه حسام کردمو با چشمو ابرو بهش فهموندم ز ینگاه

زش که ا یی... بود. تا جایها التیاز ا یکیحسام بودکه تابعِ  یها یاز هم دانشگاه یکینبود، اون  لیدل یبدم ب رفتار

داشت  ی.در واقع سعشدی.چاکرُ مخلص مدیرسیها نداشت،اما به حسام که م یرانیبا ا یخوب یبودم رابطه  دهیشن

مغز متفکر داشت که تمام  هیبه  اجیبودن و احت  ایدن یها بغهنا نیکه از برتر یحسامو وارد گروه خودشون کنه ، گروه

بزرگ ثبت کنه،  طانیبه اسم ش یپزشک ی نهیمنحصر ب فرد در زم ی دهیا هیکنه و  یکینابشونُ  یفکر ها

 .فتگیاز حد داشت شِر م شی،ب خوردیخوره مخمُ م نیع  وجودش

وقت تلف کردن اومدن که بگن ما  یفقط و فقط برا نجانیکه ا میی،کشورا نیهمون بهتر که طرحتون رو ارائه نکرد -

 .میهم هست

 منفجرم کرد. وفتهیکه تو انبار باروت ب یتیکبر نیشدم،حرفش ع داغ

 مترسک ساکت باشم. نیع  نیمثل ا  یی،حسام نبودم که در برابر حرف کالغ ها من

 بهش دوختم. مویبرزخ نگاه

 .دمیکتش کش قهی یاوردم و رو رونیشلوارم ب بیاز دستامو از ج یکیسمتش رفتم،  به

 .ستین ثروت و سواد سطح به ها آدم شعور کرده ثابت بهم تجربه  -

 .دمیدندونام غر یغضبناکمو به چشماش دوختم.و از ال نگاه

 نیی.ارزش وجود ما رو تو و امثال تو تعیبهره ا یازش ب یکیبه ذات و دَرکشون ربط داره که تو  ه؟یبه چ یدونیم-

 .کننینم

 هیپوزخند  نیمثلِ ا شهیهم یوگرنه برا رفتیسوال م ریکه کشورم ز فی...حفیلبش سبز شد. ح یگوشه  یپوزخند

 .کردمیم شیوَر

 نبود حسادت تو کار دستش داد. نجایاون االن ا یاگه تو دور ور حسام نبود ه؟یچ یدونیم-
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 نهادشیپ تشیهدا یبرا رهام  اون گروه به یکه قبل از وجود تو ،تو یخبر ندار یوقت یبهتره دهنتو ببند انی: براآراد

 شد.

 حرف دهنش بسته شد. نیا دنیکه با شن انیبرا

 .دوخت من به گرفتُ  از آراد نگاهشو

 االنت اونقدر ارزش داشت گاهیجا . واقعایهست یعصب انقدر که از حماقتت یمونیهه معلومه پش ؟ییپس متبسم تو -

 .یکه با ما نباش

 زدمو گفتم: یپوزخند کردمیکه نگاهش م همونطور

 .کنهیفروختن دَرک نم یامثال تو که کشورشونو به سادگ گاهمویارزش جا -

 بزن به چاک. ؟یجوابتو گرفت انی:برانیشاه

 

 .یبازنده ها با شهیزدو گفت: هم یبرداشت پوزخند یطور که به پشت چند قدم همون

 بعد رو برگردوندُ که بره؛ و

 ان؟یبرا ی:هحسام

 که از ما فاصله داشت برگشت سمتمونو. انیبرا

 در جواب نگاه منتظرش گفت: حسام

 .فروشمینم یمتیق چی. من کشورمُ به هنهیاگه صد بارم برگردم انتخابم بازم هم یحت ستم،ین مونیمن پش-

 ببردشآ. ادینعشکش ب دیبره گم شه وگرنه با نی:بزارنیشاه

 .نیبش ای! ب؟یبریآبرومونو م نیخان بب نی: شاهعسل

 ها. شهینوبت ما م گهیسه گروه د دینی:بچه ها تابلورو ببوایه
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 نگاه همه به تابلو دوخته شد. وایحرف ه با

 حرف بزنه؛ یکس نکهیاز ا قبل

 .میاالن پنجم میبود نیکره ما که نهم ی:تابلو انگار قاطنیشاه

 .گهی:راست مآراد

 .زاشتنی؟اگه دستشون بود مارو اول م هیچ نایدرد ا دونمی:من محسام

 : آخه چرا؟ وایه

 نیا یخورد شدنمونو جلو  میخودمون تو مراسم هست تا خوانیبدر کنن.م دونیزود تر مارو از م نکهی: بخاطر امن

 جماعت اعالم کنن.

 .میکن یبند میهاتونو تقس ی.که پارت بندمیم نباشگوشه جلو چش هی میبر دیم،بایوقت ندار نی:زود باشعسل

... 

 شد. میتقس نمونیب م،یکرده بود یزیها همون طور که برنامه ر یبند پارت

 به ساعتم کردم. ینگاه

 که قبل از ما بودن. یمونده بود به اتمام کار گروه قهیدق پنج

 اگه بگم؛ دروغِ

 .زدیموج م یهرکدومم از بچه هااسترس و نگران ینداشتم،نه تنها من بلکه تو چهره  استرس

ا نگاه ه یکل سالن رو گرفت.همه  یبیخونده شد سکوت عج رانیا زمونی.اسم کشور عزدیانتظار به سر رس باالخره

 .ننیاعالم کرد، بب جیپ نکهیعکس العملمون رو بعد از ا خواستنیما بود. انگار همه م گاهیبه جا

 حذف کشورمو از جدول بلند شد. یبرا نباریازم اسممو رو صدا بزنه اما اب خواستیکه م جیمجدد پ یصدا

 رد شدنمون رو اعالم کنه به حسام اشاره کردم و اون هم پاشد. نکهیقبل از ا اما
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 و اومد خودشون به  مدارک لیرفتم.هنوز همه تو بهت بودن.داورا با تحو گاهشیبچه ها حسام به جا قیتشو با

ر کا ی هیکه پا یهات حیکردن. حسام شروع کرد با توض دییمدارک شد بعد چند لحظه که مدارکُ تا هیوارس مشغول

ه ک هیپا حاتیبود که همه جذب حرفاش شده بودن بعد از تموم شد توض لکسیو ر دادیم حیتوض وایبود اونقدر ش

رفت که داشته هاشو به  دِخدایه امکرد و اون هم ب میلپ تاپ تنظ یرو رو نیشاه یبود عسل برنامه  یواقعا کار سخت

 بزار. شینما

 بود.اما بچه ها خوب لمس کرده بودن. یداشتم کارِ سخت مانیمن به تک تکشون ا رفتیم شیخوب پ یچ همه

 .زاشتنیم شیارائه خودشونو به نما یراحت ب

 یکه رو وایبه اتمام کار آراد مونده بود. دستمو رو دست ه یا قهیچند دق دیرسیم وایو آراد نوبت به ه نیشاه بعداز

 بود گذاشتم. یصندل یدسته 

 از استرس باالست. دونستمیم زدیم یبه سرد دستاش

 و گفتم: خانمِم آمادست؟ دمیسمتش چرخ به

 بهم دوخت و گفت: رهام؟ شویپراز نگران یچشما

 ته دلم گفتم: جونِ دل رهام؟! از

 کار نکردم نکنه خراب کنم؟ ادیمن ز-

و تو هرروز بهتر از روز قبل  میکنیکار م میتمامِ ما دار کسالیجان،  وایدادمو گفتم:ه فشیظر یبه دست یآروم فشار

 .ینیو االنم بهتر یبود

 !؟یهوامو داشته باشه  شهیم-

 معصومش زدم و گفتم: یبه چشما یلبخند

ثلِ م دونمی! میینفس تو یکه هواتو داشته باشم؟وقت یچ ینی ،ییوفکرو ذکرم ت یرو سِن همه  یریم یوقت یخانم-

 .ینیبهتر شهیهم

 آراد باال گرفت. یها برا قیتشو یهنوز تو دهنم بود که صدا حرفم
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 رفت. گاهیهم پاشد و لپ تاپشو برداشت به سمت جا وایه

 رو هوا تکون دادم. یلحظه ا یدستمو باال بردمو برا گشت،یکرد انگار داشت دنبال من م تیجمع  به ینگاه

 نیبه ا یاونقدر که تو سالن دادیمسلط تر کارشو ادامه م رفتیم شیکوتاه شروع کرد.هر لحظه که پ یتبسم بعد

 سکوت مطلق همه جارو فرا گرفته بود.  تیجمع

 دامها بازم  مدوست داشت دیرس انیبه پا یکار کرده بودم اونقدر جذب حرفاش شده بودم که وقت وایمنم که با ه یحت

 .بده

 یرو ارائه دهنده بود میکه متعلق به ت یزیبچه ها نشست که پشت م هیکنار بق  میکه تموم شد. بعد از تعظ وایه کارِ

 سِن بود نشست.

 کنم. یفقط مونده بود من برم بحث رو جمع بند حاال

 تر بود. نیسنگ هیکار من نسبت به بق درسته

 سن باال رفتم. یها پله از  محکم یداشتم که با گام ها زهیاونقدر انگ اما

 کنم. میرو تنظ کروفنیم نکهیآخر قبل از ا لحظه

 .دیکش ریهام به شدت ت قهیشق کروفنیگوش خراشِ م یصدا با

 نام خدارو به لب اوردم. شهیلب از خدا کمک خواستم و رساتر از هم ریهم فشردمو و ز یتسلطم،چشم هامو رو یبرا

 نامان. یمِ نامبه نا-

که هر  دادمینشون م دی. باکردمیاز حق کشورم دفاع م دیوجود نداشت با یمن گهید نجایتمام قوا شروع کردم، ا با

 ...میگفتن داشته باش یبرا یحرف میتونیم میبا ما رقابت کنه.ما اگه اراده کن تونهینم یکس

ار ک مهی. ترسِ از نشهیداره کم کم تار م دَمیبحث حس کردم د ینگذشته بود که الب ال  حاتمیاز توض نیده م هنوز 

از دست بدم  دمویکامل د نکهیکردم قبل از ا یسع و گرفتم دست به رو  موس  لرزون  یدستا با حاتمیموندن توض

 قرار داده بودم . هبود ک یبیترت یاز رو صمیهارو نشون بدم. تنها تشخ دیاسال
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بود  ریسخت و نفس گ یلیبنشونم برام خ یبه کرس دنیپرسیکه داورا ازم م ییسوال ها نیحرفمو ب کردمیم یسع

کارو  دادیهم نم دنیبهم مهلت نفس کش یحت که داورا همِ سر پشت و مکرر سواالت تحمل حال بدم و جواب دادن به

 واسم سخت کرده بود.

با  یرفت دستمو باال اوردمو فشار آروم جیسرم گ یلحظه ا یبرا دادمیکه داشتم به سوال ها جواب م همونطور

 انگشت شصت و اشاره ام به چشمام ماساژ دادم.

 . گرفتم سر از دادنو جواب بازم و

 حالم بده دنیبچه ها فهم انگار

 اعتراضشون باال گرفت. یصدا 

 ! حق با اونا بود.پرسن؟یم سوال انقدر چرا که شدن یو آراد مدع حسام

از کارمون  رادیا هیداورا بود اما سواالشون از حد معمول گذاشته بود و دنبال کشف  هفیاز وظ دنیسوال پرس درسته

 بودن.

بهونه  خواستم یسکوت رو لبم گذاشتم نم یبچه ها بود نگاه کردم و دستم رو به نشانه  زیکه م یتارم به سمت دید با

 دست داورا داده باشم.

 بچه هارو به سکوت دعوت کردم. و

 .رفتیبه باد م ادمونیز یچون زحمتا ارمیکم ب دینبا

 تمام سالن رو در برگرفت. قیتشو یصدا کارم نیا با

 باال برد. تیسکوت روبه جمع یاز داورا دستشو ب نشانه  یکی

 سوال شو مجدد تکرار کرد. و

 جوابشو دادم. یمعطل بدون

 لپ تاپ نگاه کردم. یبه صفحه  نانهیب زیر دمیبهتر د یبرا ،یبعد ریاومدن تصو با
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 .شد شروع  داورا یبازم سواال یاز وارس قبل

 .ننیبیرو دارن م ریکدوم تصو دمیسوال هاشون فهم یرو از

 لبم حس کردم. یباال  رو از یگرم عیحرکت ما دادمیم حیکه داشتم توض همونطور

 مینیآوردم و رو ب رونیو بر  داشتم بمیکه تو ج یخون بالفاصله دستمال دنیبا د دنیبردمو رو دماغم کش دست

 گذاشتم.

 .دیچیتو سرم پ وایه یصدا

 رهام...رهام...خ...خون!-

 به سمتش گرفتم که سکوت کنه. دستم

فرا  یبود که کل سالن رو همهمه  نگذشته یا هینبود، بچه ها هم دست به اعتراض زدن. چند ثان وایتنها ه مشکل

 گرفت.

ا متبسم شم یخواهان سکوت شد. رو به من گفت:آقا کروفنیضربه زدو از پشت م زیم یرو تیاز داورا با عصبان یکی

 .شهیمحسوب م متونیاز تا یاما استراحت جزئ دیاستراحت کن دیتونیم

 .ایب ن،رهامیروُ نگه ندار میست،تاین ی: باشه مشکل یبا نگران حسام

 خودشون درخواست بدن. دی:باداور

 .وردمیداشتم وقت کم م شمینجوریباخت،چون هم یعنی رفتمیم اگه

 .نینه شما کارتونو ادامه بد-

 .نیبش ایب ی:لعنتحسام

 برم، رومو سمت داورا کردم و به کارم ادامه دادم. خواستنیم ازم  اعتنا به بچه ها که یب

 تموم شد. حاتمیباالخره توض خوردیحالم بد بود که تمام صدا ها تو سرم اکو م اونقدر

 .دامیبه تک تک سواالتشون جواب م  کردمیم یمه داشت و من با غلبه به حالِ بدم سعسوال ها همچنان ادا اما
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 سر دادم. یآسودگ یاز رو ینفس دادیوقت م انیکه نشون از پا یبوق مانند  یصدا  با 

نشه  دتریکه خون دماغم شد اطیبه خودم اومدم و با احت تیجمع قیداورا نبود، با تشو یاز سوال ها یخبر گهید

نفس هام هم  تمیر یدست زدنا، حت یبود که صدا یگرفتم سردردم به حد نییتشکر پا یرو به نشانه سرم 

 الماستقب به و پاشدن اونام.برداشتم قدم سمتشون به  بچه ها بود برگردوندم زیکرد. رومو به طرف م یم دشیتشد

بهم  یدیقرار داد که حالت تهوع شد ریرو تحت تاث مینایب یحد به شدو وتار تنگ  چشام یلحظه ا ی،برا اومدن

 غرق شدم... . یدست داد و تو اون همهمه در سکوت مطلق

  

 

 

 

 جلد اول  انیپا

 رمانکده منتشر خواهد شد  تیداخل سا یرمان ادامه دارد و به زود نیا
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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 .
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