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 نام رمان : چند لحظه عاشقم باش

 یژانر رمان : عاشقانه/اجتماع

 دبرگی: طناز ب سندهینو نام

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  ینترنتیا آدرس
http://roman-city.ir 

 

 

 رمان :  خالصه

و  هیساخته نشده و به خاطر رشتش که عکاس یعاشق یکنه قلبش برا یکه هجده سالشه و فکر م ساسیبه نام آتر یداستان درباره دختر 

شه و  یبند و باره آشنا م یخوشگذران و ب یکه پسر یده با ماهان کاشف یدفتر دوست پدرش انجام م یمجله هنر یکه برا یکار عکاس

 ادیم شیکه پ یحوادثبه خاطر  سایکنه و آتر یکه ماهان به عشقش اعتراف م نیکنه تا ا یباهم رو به رو م رودو  نیسرنوشت چند بار ا

 ایدو رو به هم برسونه  نیعشق آن قدر قدرتمنده که ا ایشه و....آ یهر دو م یزندگ یکه باعث نابود شهیم یمجبور به گفتن دروغ

 ره؟یگ یم یدو رو به باز نیا یسرنوشت زندگ

 

 

 

 :مقدمه

 شود! یتنها نبودن، له نم یدارم، که برا ینامند. غرور یمرا دختر خانوم م    

 سازد! ینم انیدارم که با منطق گدا یاحساس

 را نخورده است. یخنجر نامرد یزیدارم، که هنوز ت یقلب

 شد! گانه،نخواهدیب یدارم که حراج چشم ها ییها ییبایز

*** 

 ندارند. شیچون آرا ستند،ین ششانیکه نگران پاک شدن آرا یهنوز هم هستند دختران    

 لرزد، چون دلشان دل است! نه ژله. یدلشان نم نند،یب یسر پولدار مپ کی یکه وقت یدختران هستند

 ها دخترند! نه دلستر. نیکنند!چون ا یپسرها، کف نم نیماش دنیکه با د یدختران هستند

      *** 

 کنکور شرکت کنم. گه،یرو گرفتم و قراره سال د پلممیو هجده سالمه، ساکن تهران. تازه د ساسیمن آتر اسم

 دوست پدرم هست رو انجام بدم. یکه، برا یمجله هنر کی یبرم، تا کار عکاس شگاهینما کیامروز قراره به     

 راه افتادم.  شگاهیشدم و به سمت نما نمیکرد. سوار ماش یرو برداشتم و از مامان خداحافظ نمیحاضر شدم  و دورب عیسر    
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نشست و  میلب ها یچشم نواز و قشنگ، لبخند رو یاون همه نقاش دنیبا د دم،یرو د یادیز یکننده ها دیبازد دم،یکه رس شگاهیبه نما   

 .رمیها، عکس بگ یجلوتر رفتم تا از نقاش

از کاراش که دوست داره، ازش  یکیها گشتم تا هم کنار  ینقاش نیها گرفتم و دنبال هنرمنده ا یچند تا عکس خوشگل، از نقاش کی

 مصاحبه کوتاه باهاش داشته باشم. کیو هم  رمیعکس بگ

ها، هنر  نیممکن بود که ا ریبه نظرم غ یآدم با احساس باشه ول کیکار  دیها با نیگفت ا یکردم، حسم م یها نگاه م یبه نقاش یوقت    

که  یبرگه ا ادیکنم، تازه  داشیپ شیلیاسم و فام قیتا بتونم از طر اد،یب ادمیمرد باشه. به ذهنم فشار آوردم تا اسم هنرمند رو  کیدست 

 بهم داده بود، افتادم. دعمو محم

به چشمم  یزدم که اسم ماهان کاشف یتو سالن قدم م نیو رو کردن برگه شدم و در همون ح ریبرگه رو در آوردم و مشغول ز بمیج از

پوش بود و لبخند زد بهم، سرم  کیهم ش یلیکه خ یپسر دنیبرخورد کردم، سرم رو بلند کردم و با د یآن محکم به جسم کیخورد و 

 داشته باشم. یخواست با مذکر جماعت برخورد ی. اصال دلم نمنییرو انداختم پا

 گفتم: اجبارا

 خوام آقا. یمعذرت م-

 نداره. یکنم، اشکال یخواهش م-

 

 ازم دور شد که برگشتم و گفتم: یقدم چند

 دارن؟ فیکجا تشر یدون یگردم. شما م یم یکاشف یآقا! دنبال آقا دیببخش-

 برگشت و گفت: دوباره

 .دییخودم هستم، بفرما-

 اومد!( یجاخوردم، اصال بهش نم ی)از حرفش حساب

 هستن، مزاحم شدم. یمجله هنر کیکه ناشر  یمنصور یمن از دفتر آقا دیببخش-

 !دیی. بفرمادیکنم، مراحم یخواهش م-

مصاحبه کوتاه باهاتون  کیکه  نیبعدم ا رم،یعکس بگ د،ین که عالقه مند هستاز اثراتو یکیخواستم از شما و  یراستش من عکاسم و م-

 هماهنگ کرده باشن؟ یمنصور یکنم آقا ی. فکر میمجله هنر یداشته باشم برا

 . بله. من درخدمتم.نطوریکه ا-

که کارم رو درست انجام دادم، به  نیاز ا تیو احساس رضا یکردم، با خوشحال ادداشتیکه عکس ها رو گرفتم و گزارش رو  نیا بعداز

 سمت دفتر عمو محمد، گام برداشتم.

 :رهیذخ

نبودم  شیاهل آرا ادی. حاضر شدم و چون زدیاز دوستام بهم زنگ زد و گفت تا امروز باهاش برم مرکز خر یکیهفته گذشت. عسل  کی

 دادم .  یم حیترج یزیرو به هرچ یزدم. سادگ ملیر یکمیکمرنگ زدم و  یرژ صورت کیفقط، 

 که عسل گفت: میقهوه سفارش داد کیشاپ و  یکاف میعسل رفت شنهادیو بعد به پ میو رو کرد ریبا عسل کل پاساژ رو ز  

 !ایتو هم حتما ب رم،یخوام بگ یم یمهمون کیآخر هفته تولدمه!  یباهام. راست یکه اومد یمرس سا،یآتر- 

 مبارک باشه. یکنم، به سالمت یخواهش م-

 راحت! التیدخترونس خ یصد در صد؟ مهمون گهید یایم سایآتر-

 .دمیخر یکردنت منم لباس م دیتا موقع خر یگفت یعسل. حداقل از اول م امیاگه بتونم حتما م-

 سا؟یکن! آتر دیدوباره تو هم خر میگرد ینداره! االن برم یبیع-

 جانم؟-

 ؟ییاز تنها یتو خسته نشد-

شه،  یهوس  گفته م یکه از رو نیدروغ یدوستت دارم ها دنیرو به شن ییکنم! چون تنها یهام حال م ییعسل من با تنها ؟یچ یعنی-

 شم. یکس نم چیاحساس ه سیدخترم، چرک نو کیدم. من  یم حیترج

 نخواد عاشقت بشه. یکه کس یستین یهم هست. تو هم دختر یعشق واقع ا،یدن نیا یبه جون خودم تو سایخب بابا! آتر-

 شه. ینوشته م یدونم عشق چطور یاحساسم! اصال نم یعسل خواهشا بس کن. من ب-

 !ریخودت رو دست کم نگ یول سا،یباشه آتر-
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نگاه کن تو روخدا، سه تا دختر  ست؟ین یکاشف یهمون آقا نیپسره...ا نیشاپ بود، ا یافتاد که اون طرف کاف یزیآن چشمم به م کی

 یکنه! ب یقدر خوش و بش نم نی. آدم با خواهرش که اسایکنه. حتما خواهراشن. نه بابا آتر یم یدورش جمع کرده، چه خوش و بش

 . به من چه اصال!الیخ

 رو! اروی یبا توام! چته؟ خورد سا؟یآتر-

 نگاهش کردم و گفتم: یرو سمت عسل چرخوندم و با گنگ سرم

 آن چشمم خورد فقط. کیاه عسل! -

 ش؟یشناس یم-

 .الیخ ینه بابا! ب-

 رو کردم. دامیپاساژ و منم خر میاز خوردن قهوه، دوباره با عسل برگشت بعد

 شیآرا کیسالن گرفته بود.  یگرفتم. جشن تولدش رو تو هیساعت، بعنوان هد کیو  براش  دیگذشت. روز تولد عسل رس یچند روز   

 کیگرفته بودم و  نامهیشدم. تازه گواه نمیوار ماشکردم و س یبستم و از مامان و بابا خداحافظ یلختمم، دم اسب یساده کردم و موها

 دم تاالر و رفتم داخل.یداشتم. رس دیپرا نیماش

خدا  ی! واهیکه دختر و پسر قاط نجایا یدخترونس ول یعسل گفته بود که مهمون یراحت شد ول المیعسل، خ دنینکنه اشتباه اومدم؟ با د

 من، همراه من اومد. از دستش ناراحتم. دنیرفتم سمت اتاق رختکن و عسل با د عی. سرادیها بدم م یجور مهمون نیمن از ا

 

 یشد، وسط هفته بود که داداشمم م ییهویتو روخدا بمون! به خدا  یول یدونم که از دستم عصبان ی! می. خوش اومدسایسالم آتر-

بدت  ایجور مهمون نیدونم که از یم سایا خرج نشه! آتردوت گهیروز باشه و د کیتو  میگرفت میبا دوستاش که تصم رهیبگ یخواست مهمون

 .ادیم

 اومدم. یکه نم هیقاط یمهمون یگفت یم شبیعسل تولدت مبارک. به خدا پام رو گذاشتم حالم بهم خورد. حداقل د-

 یگران نباش! آزار. ننیخوب یپسرعموم و داداشمن. پسرا یدو نفر از دوستا یکیفقط  لنیبه جون خودم وقت نشد. همشون فام سایآتر-

 هم هستن! رستانیدب ی! بچه هاایندارن. لباست رو عوض کن ب

 کنم. ینکن! امشب رو فقط به خاطر تو تحمل م یلطفا من رو معرف یباشه ول-

 ممنون.-

دادم شالم  حیبود. ترج یکه بلند بود و رنگش هم صورت یتور ینایلباس بلند با آست کیبرداشتم،  یلباس درست و حساب کی خداروشکر

 بگذرون! ریخودت به خ ایسرم باشه.خدا

 کی. میهم اومدن سمتم و باهم گپ زد رستانیدب یداشت، نشستم. چند تا از دوستا یکمتر دیوارد سالن شدم و گوشه از سالن که د   

کردم متوجه  یشتریدقت ب یچسبوندن وقت یپسره م کیآن حواسم به اون طرف سالن رفت که چند تا دختر داشتن خودشون رو به 

 ! هیکاشف یشدم اون پسر همون آقا

کنه؟  یهمه خودش رو سبک م نیگفتم که آخه ارزش داره دختره ا یرو داشتم م نی! انمیبب دیبا نویمن همش ا ه؟یبابا! چه حکمت یا 

 ...یول هیده پسره خوب ینشون م نیهست و ا یخاص تیداره! ته چهرش معصوم یچهره جذاب یعنینداشت،  یبد یهم چهره  یکاشف یآقا

 ! الیخ یب

 شدم. نیکردم و سوار ماش یبعد از تموم شدن جشن، از دوستام وعسل خداحافظ    

 کار کنم؟  یچ ییجاده، من تنها نیتو ا یخدا! حاال نصفه شب یپنچر شد. وا نمیماش کیراه، الست یوسطا    

کنم. خداروشکر زاپاسم دارم.  یرو عوض م کشیمرده؟ خودم الست کیاز  کمتر میرو باالزدم. مگه من چ نمیشدم و آست ادهیپ نیماش از

کار کنم؟ با  یرسه! حاال چ یزورمم نم نجاستیا یچقدر سفته! بدبخت ینشستم و در جعبه ابزار رو باز کردم. آ نیماش کیکنار الست

 !یبازهم کاشف بابا یبرگشتم، ا یپسر یصدا

 تونم کمکتون کنم؟ یافتاده خانوم؟ م یاتفاق-

 پنچر کردم. نهیب یکوره نم انگار

 کنم. یممنون خودم درستش م یلیبله، پنچر کردم. خ-

 شم، خداحافظ. یخب باشه!مزاحمتون نم-

 .یش ی! موفق میدرستش کن یتون یتو م سایشد و رفت! آتر شیسوار سمند مشک یروان ی ونهید
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 یو داشت سمتم م نشیشد و کتش رو در آورد و انداخت تو ماش ادهیپ نیمن، پارک کرد و از ماش نیچند قدم جلوتر از ماش یکاشف یآقا

 چپ و به کارم مشغول شدم، که اومد باالسرم و گفت: یاومد که منم خودم رو زدم کوچه عل

 برو کنار درست کنم!-

 . خودم بلدم.دیببر فیممنون. شما تشر یلیخ-

 گفت: تیعوض شد و با جد لحنش

کنم درحقت  ینکن لطفا! دارم لطف م یمرده نه شما. لجباز یکارا، کارا نیکنم. ا یرسه خانوم. بلند شو! گفتم درست م یا زورت نمشم-

 .ینصفه شب

خودمه! تو برو سوار  نیمرده. طلبکارم هست آقا! اصال به تو چه؟ ماش کیکمتر از  میشعور! از لحنش بدم اومد. انگار من چ یب ی پسره

 شده! لینخورده، فام ییسمندت شو پزش رو بده! چا

 نه؟ ای یش یبا شما هستم. بلند م-

 که دستم بود رو با زور ازم گرفت. یندادم که کنارم نشست و بعد هم آچار یجواب

 . نهیبش کمینزد نقدریپسر ا کیاومد که  یبلند شدم، چون خوشم نم عیسر منم

 نشیرو داد تا برم تو ماش چشییکنه و بعد سو یم یغر زد و گفت انگار داره خاله باز کمیگرفت،  یرو م نیاشم یداشت پنچر یوقت

خودم پارک  نیماش یجلو قایرو دق نیشدم و دنده عقب رفتم و ماش نشیکه منم تحمل غر زدناش رو نداشتم و با حرص سوار ماش نمیبش

که کارش تموم  نی. مثل ادمیکردم که اون هم هم زمان نگاهم کرد که نگاهم رو ازش دزد یهم نگاهش م لبغ نهیکردم و هم زمان از آ

 شده بود. فیهم کث کشیشده بود و بله! لباس ش

 و گفتم: نیینشستم که اومد کنار پنجره و سرم رو انداختم پا نمیشدم و رفتم تو ماش ادهیپ نشیماش از

 ممنون آقا. دستتون درد نکنه. یلیخ-

 و... دیآورد یم نیسر ماش ییچه بال دمیرس یم ریدونه اگر د ی! خدا منیکنم. خدا رحم کرد به ماش یخواهش م-

 زد که گازش رو گرفتم و راه افتادم سمت خونه! چون حوصله نداشتم به چرت و پرتاش گوش کنم. یحرفش رو م داشت

 شد. یدادم که چ حیخونه و دوساعت واسه مامان و بابا توض دمیساعت نه شب بود، که رس   

 خوابم برد. عیسر ،یشدت خستگ از

دختر عموم بود که دوسال از من  تایزنگ خورد، رز میکه گوش دمید یم ونیزیدو روز گذشت. تو خونه نشسته بودم و داشتم تلو     

 کوچک تر بود.

 

 زن عمو و عمو خوبن؟ ؟یچطور تا،یالو سالم رز-

 آرمان خوبن؟ ،یعمو، زن عمو و برادر گرام ؟یجونم، اونا هم خوبن. خودت خوب سایسالم آتر-

 جونم؟ سایآتر یکن یشده صدام م یبله خوبن! آرمان هم خوبه. چ-

 نوشتم. ی. امتحانام که تموم شده، بگو خب! امروز رفتم آموزشگاه اسم جفتمون رو کالس نقاشیچیه-

 کنکور دارم. گهیدرس بخونم، سال د دی! باوونهیارم دد یحالت خوبه؟ من کار و زندگ تایرز ؟یچ-

سه  یباش! هفته ا شمیتونم برم، تو پ ینه خواهر دارم نه برادر، تنها که نم یدون یکه گفتم! خودت که م نی! همگهیحاال کو تا سال د-

 .میزن یم شگاهینما کی م،انشاهللیریگ یم ادیکه خوبه، باهم  تمی! تو هم که هنرمند، نقاشگهیروزه د

 ؟یهست؟و چه ساعت ییخب! فقط بگو چه روزها لهیگه. خ یذره بچه هم به من زور م کینگاه کن توروخدا! -

 .میفرد، ده صبح تا دوازده و ن یروزها-

 ؟یکالس نقاش امیب کلیقد و ه نیمن با ا تایآخه رز یهست که کار ندارم. ول یمیخوبه! تو تا-

 .انیاز تو بزرگتر ها م ه؟یمگه چ-

 ! آدرس رو برام بفرست. خداحافظ.نمتیب یباشه پس، فردا م-

 نره! خداحافظ. ادتیرو  ینقاش یالزم برا لیباشه فقط وسا-

 اومد سمتم و گفت: مامان

 سا؟یبود آتر یک-

 نوشته. یرفته اسم من رو کالس نقاش ونهیبود مامان. سالم رسوند. د تایرز-

 ؟یبر یخوا یم-



Roman-City.ir 
 چند لحظه عاشقم باشن رما

 

https://telegram.me/romancity 7 

 

 مونه. یهم تنها نم تای. رزهیبرام سرگرم ییجورایآره مامان. -

 .سایذره شده آتر کیآرمان زنگ زده بود، سالم رسوند. دلش برات  یباشه. راست-

 تو رامسر قبول شد. االن دوساله که از ما دوره. ی. آخر هم حسابداریدرس بخون، دانشگاه تهران قبول ش ادیهه! صد دفعه بهش گفتم ز-

*** 

 :رهیذخ

شدم و رفتم دم  نیاز مامان، سوار ماش یرو داخل کولم گذاشتم و بعداز خداحافظ لیاز صرف صبحانه،حاضر شدم و وساشد و بعد  صبح

 .نییپا ادیتک زنگ زدم تا ب تایعموم و به رز یخونه 

خودم،  هیکردن شهرو بعد از حساب  میآموزشگاه باال رفت یاز پله ها تایدم در آموزشگاه. من و رز میدیو بعدش رس میزد یگپ کوتاه   

که چند  نی. مثل ادنیخند یبلند م ی. چهار تا دختر هم اون جا بودن و با صدامیو نشست میته کالس بود که رفت یخال یدوتا صندل

دختر همسن  کیهم با  تایرفت.  رز یداشت حوصلمم سر م گهیبود. د ومدهیاستاد هنوز ن یگذشت ول قهیدق ستیاومده بودن. ب یجلسه ا

 :دیپرس یاز دخترا از منش یکیزدن باهم. سه تا پسر هم  اونطرف کالس نشسته بودن.   یخودش دوست شده بودو حرف م

 ان؟یخانوم، استاد نم دیببخش-

 .انیکنن م لیرو م شونییآوردن، چا فیچرا تشر-

 به گوشم خورد که گفت: یمرد یآشنا یکاغذ بودم، صدا یاسب رو یبود و مشغول طراح نییکه سرم پا یدر حال    

و در واقع شما  میرو باهم داشته باش یخوب یکالس ها دوارنیهنر دارم. ام سانسیهستم و فوق  ل یسالم. من کاشف ونیخب! خانوما و آقا-

 .دیریبگ ادی یدیمف یزایچ ز،یعز یهنرمند ها

 یاز هر چ  ،یبرخورد داشته باشم و به قول گفتن ادیدونم چرا دوست نداشتم باهاش، ز یجا خوردم. نم یحساب ،یاسم کاشف دنیبا شن   

که بعدش با  ارهیب ادیبه ابروش آورد تا من رو به  یمن، خم دنیبا د ی! سرم رو بلند کردم و کاشفتایرز یریبم ی! اادیم اد،سرتیبدت ب

که دستش بود، چند تا طرح در آورد و به پسرا داد.  یپوشه ا یاز ال به ال و دیها رو تو خونه انجام داده بودن رو د بچهلبخند کار  کی

 اسبم ادامه دادم. یو به طراح نییعقب و منم سرم رو انداختم پا فیبعدش هم اومد رد

 گه؟یخانوما شما جلسه اولتون هست د-

 بله استاد.-تایرز

 رنگ روغن؟ ایقلم  اهیس-

 قلم، دختر عموم هم رنگ روغن. اهیمن س-تایرز

 د؟ی! تا حاال کار کردنطوریکه ا-

 .ریخ-تایرز

 !یخانوم شما هنوز جواب نداد-

 گفتم: یخودم شدم و سرم رو بلند کردم و با گنگ ینگاهاش رو ینیسنگ متوجه

 هوم؟-

 د؟یقلم کار کرد اهیس ایتا به حال رنگ روغن  دمیپرس-

 کار کردم.  یقلم، رنگ روغن رو در حد مبتد اهیبله، البته س-

 و گفت: دیکش یکرده بودم، خطوط یکه اسب طراح یکاغذ یرو از دستم گرفت و رو مداد

 خانومه... ی. راستادیجذاب تر از آب در م ،یبکش یطور نیاسب رو ا یها الیاگر  یول هیعال نیا-

 هستم. یصداقت-

 

 رو به من گفت: یکاشف یآقا

 اون اتاق! بوم ها اونجاست. دیببر فیتشر لتونیشما با وسا یخانوم صداقت-

بود  ابونیداشت که رو به خ یبزرگ یداشت، پنجره ها یخوب ریکه گفته بود، گام برداشتم. نور گ یرو جمع کردم و به سمت اتاق لمیوسا   

رنگ بود که  دیسف وارید یروبه رو یکیقرمز رنگ پالست ی. دوتا صندلدیرو هم د الدیشد کوه ها و برج م یم یو چون طبقه باال بود، حت

 قرار داشت. بومجلوشون دوتا 

 معذب شدم. یکاشف یها نشستم و منتظر شدم. با ورود آقا یاز صندل یکی یرو

 م؟یخب خانوم، کارمون رو شروع کن-
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 کنه؟ یرنگ روغن کار نم ،یا گهیاز من کس د ریسوال دارم. به غ کی دیببخش یبله. راست-

 دارم. یادیز یزوج، شاگردا یروز ها ی. ولیفرد فقط شما تنها هنر آموز ینه! روز ها-

واقعا معذب بودم، چرا که تا  یکاشف یآقا شیهم بود! پ تایدادم، برام سخت گذشت. کاش رز یبه حرفاش گوش م دیکه با یدوساعت اون

 کردم. ینم یاحساس راحت ادیبا آرمان هم که برادرم بود، ز ینداشتم، حت یبرخورد یپسر چیاالن، با ه نیهم

*** 

 ی. تودمیکش یم یقشنگ یاستادمه. تابلوها یشده بود که کاشف یبرام عاد گهیگذشت. د یم تایاز کالس رفتن من و رز یدو ماه بایتقر   

کنه،  ی! مثل جلسات اول نگاهم نمهیکاشف یکنه، نگاه ها یم تمیکه اذ یزیچ یکارام رو باال ببرم ول تیفیخوام ک یم ،یماه باق کی نیا

 .اشتباهمهم من در دیشا

که تو  ینقاش یشدن تابلو ادهی. موقع پمیخونه ما مونده بود، باهم به سمت آموزشگاه راه افتاد شبید تایحاضر شدم و چون رز عیسر   

 کنه. یم فیتعر یباز کارم حسا یکاشف یبودم رو برداشتم، مطمئن بودم آقا دهیخونه کش

بوم،  کی یاون اتاق رو یرفتم. تو یم شهیکه هم یرفتم تو اتاق عیسر کالس بود. سر یکاشف یو آقا میبود دهیرس ریباال. د میرفت تایرز با

. بچه ها هم مشتاق بودن تا اون تابلو رو دهیپارچه کش کیسمتش بره و روش هم  یده کس یکه اجازه نم دهیکش یچ یکاشف سیمعلوم ن

  یول ننیبب

 شه. یم یعصب یکاشف یدر صد مطمئن بودن که آقا صد

 وارد اتاق شد. یکاشف یخودم بودم، که آقا یحال و هوا تو

 

 !دیکرد ریامروز د ،یسالم خانوم صداقت-

 مونده بودم. کیبله تو تراف-

 بعد از کالس... یعنیامروز ساعت آخر، -

 تلفن رو جواب دادم: یعذر خواه کیزنگ خورد، آرمان بود، با  میمد حرفش رو بزنه که گوشاو تا

 زنم! یالو آرمان بعدا بهت زنگ م-

بود باهاش صحبت  یزد و منم چند وقت یآرمان هنوز داشت حرف م یکنه و از طرف یداره با اخم نگاهم م دمیکردم و د یبه کاشف ینگاه

خوبم آرمان!...منم دلم تنگ شده...جان؟ چقدر خوب!پس "کوتاه باهاش داشته باشم: یسالم و احوال پرس کینکرده بودم که مجبور شدم 

 "! فعال.نمتیب یم

 لرزون گفتم: ییبود. آروم با صدا یعصبان یلینگاه کردم، خ یکاشف یبه آقا دوباره

 استاد. دیببخش-

 تکرار نشه! گهید-

 چشم.-

 برداشتم و نشونش دادم و گفتم: یبودم رو از بغل صندل دهیکه تو خونه کش ییتابلو

 ه؟یتابلو چ نیاستاد! نظرتون راجع به ا یراست-

 انداخت و گفت: ینگاه مین نیعصبان با

 !ستیبد ن ،یه-

 !ستینظرش هم برام مهم ن یشد؟ول یعصبان هویخورد تو ذوقم!  چرا  یحرفش حساب نیبا ا 

 استاد؟ هیچ رادشیا یول-

 در بود که گفتم: یعکس بهم داد ، تا بکشم. جلو کیو  نداد یجواب

 ؟یبعد کالس چ دی. فرموددیبگ یزیچ کی دیخواست یم یزیچ کی نکهیاستاد! مثل ا یراست-

 که بهم نگاه کنه، گفت: نیا بدون

 .ستیمهم ن ،یچیه-

 یهوا بود و دختره پشتش بود. منظره قشنگ یرنگ که با جهش باد رو ییدختر با لباس آلبالو کیبود که  ایعکس نگاه کردم، عکس در به

 بود. 

 شدم. ینقاش دنیکش مشغول
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تا من کارم تموم شه. غرق کامل  نهیبش نیره تو ماش یهم گفت که م تایکارم بود.  همه رفته بودن. رز یآخرا گهیگذشت. د یدوساعت

 نبود. یکاشف یول دمیرو شن یپسر یبه گوشم خورد.  صدا یکس یقدم ها یبودم، که صدا یکردن نقاش

خواستم بهت بگم دوستت دارم.  یم ی! هان؟ راستیدیکش یبد نبود اگر کناره دختره، عکس منم م یول هیقشنگ ی! نقاشیبه به ! چه عال-

 .یرو دار اقتشیدونم که ل یم

 برام مهم نبود. اتشیاومد! چرند یو به کارم ادامه دادم. خونم داشت به جوش م اوردمیخودم ن یبه رو یحرفاش جا خوردم ول از

 . فقط بدون عاشقت شدم خانوم و...ابونیپارک سر خ ایساعت شش عصر ب یا هیشمارمه. اگه پا نمیا ایب-

 صداش رو قطع کرد. هیکه حدس زدم کاشف گهیمرد د کی ینصفه بودو صدا حرفش

بچه بهت  نی. آره؟ بباقتیل یب یبهش بگ یخوا یآخرش هم اگر قبول نکرد، م ؟ید یشماره م ،یذار یکه قرار م گه؟ید یکه عاشقش-

 داره! ییها امدیدم نگاه کردن به ناموس مردم، چه پ ینشون م

 خوابوند در گوش پسره. یلیس کیپسره رو گرفته و  ی قهی یکاشف دمیگرفتم و  برگشتم. د یرو از نقاش نگاهم

 زنه. یداره از نگاه کردن به ناموس مردم حرف م یک نیافتادم که تو رستوران، چند تا دختر دورش بودن.  بب یاون روز ادی

 خواستم... ینداشتم، م ی! منظور بدادین شیآقا سوء تفاهم پ-

 شد؟ تیدونم و تو! حال یمن م یپلک یم یدور و بر خانوم صداقت نمیبب گهیبار د کیخفه شو! -

 بله.-

 . بگو غلط کردم!دمیبلند! نشن-

 یکه آقا رونیپسره رفته بود. تا اومدم از در برم ب نکهی. مثل استنیرو جمع کردم، تازه متوجه شدم ن لمیتفاوت نسبت به کاراشون وسا یب

 گفت: یکاشف

 راستش بابت... ؟یحالتون خوبه خانوم صداقت-

 بله ممنون.-

 رفتم و برگشتم خونه. نییبه حرفاش گوش بدم از پله ها پا نکهیا بدون

*** 

 خوشحال  بودم. یحساب میداداش دنیدوروزه که آرمان اومده تهران تا به ما سر بزنه و بعدش برگرده رامسر. از د    

 ***دو روز بعد

 گهیگردونه. بعد از گذشت دو ساعت تو آموزشگاه که د یبره و بر م یرو م تایبرم آموزشگاه چون عمو خودش رز دیخودم با گهید امروز

 گفت: یخودم بودم که کاشف یآموزشگاه. تو حال و هوا ادینم گهیکه اون پسر مزاحم د دمیشن ین کاشفآخراش بود، از زبو

 رو بهتون بگم. یخوام موضوع مهم یم دیشه . لطفا بعد از کالس صبر کن یکالس تموم م گهیاالنا د یخانوم صداقت-

 ؟یچه موضوع دیببخش-

 گم. یشه. بعد کالس م یاالن نم-

 دونم! ی... چه مایراجع به کاراس!  دیقراره بگه! شا یچبودم که  کنجکاو

قدر  نیراه افتاده تا بره رامسر ا نشیکه آرمان  با ماش شبیدونم از د یشدم. نم یکاشف یمنتظر آقا یصندل یتموم شد و رو کالس

 نگرانشم.

 :رهیذخ

 زنگ خورد، شماره ناشناس بود. جواب دادم: میگوش

 .دییالو بفرما-

 د؟یهست یآرمان صداقت ی. شما از بستگان آقارمیگ یتماس م مارستانیمن از ب دیببخش-

 شده؟ یزیبله! چ ؟یچ-

 .مارستانیب دیزودتر خودتون رو برسون-

 االن حالش چطوره ؟-

 گفت: یکه کاشف رونیرو برداشتم و از اتاق زدم ب فمیشد. ک ریاشکام سراز اریاخت یرو قطع کرد. ب تلفن

 باهاتون کار دارم. دیستیافتاده؟وا ی! اتفاقیداقتخانوم ص دیصبر کن-

 .مارستانیتوجه به حرفاش، گازش رو گرفتم و رفتم ب بدون
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راه افتاده ،  شبی! من موندم آرمان تو راه رامسر که ددهیتصادف کوچک کرده و سرش صدمه د کیکه گفت  دمیرو از پرستار پرس حالش

 شده؟ یتهران بستر یچطور

 سرمم به دستش وصل بود.  کیبودو سرش رو پانسمان کرده بودن و  دهیتخت خواب یوارد اتاقش شدم. آرمان رو   

 نگران حالش شم. نقدریبرام ارزشمند باشه که ا نقدریکردم که آرمان ا یوقت فکرش رو نم چیه

 باز بود و چند بار صداش زدم که فقط لباش تکون خورد و گفت آب. مهیباالسرش، چشماش ن رفتم

ترنم  یگفت ترنم. ول یم نکهیتر کردم، مثل ا زیزد. گوشم رو ت یرو صدا م یکیلبش گرفتم.  انگار آروم  کیو نزد ختمیآب ر وانیل کی

 .ارهیب ادیتا من رو به  دیباز کرد و طول کش یچشماش رو به سخت ه؟یک

 تو...تو...ترنم، آخ سرم! کجاس؟ نجایا-

 اد؟یبه دکتر بگم ب یخوا ی. میداداش سامیمن آتر مارستانه،یب نجایا-

 گفت: نهیرفتم و دکتر رو صدا زدم، بعد از معا عیسر

 . فقط داروهاشون رو سر موقع بخورن.هیسرشون جزئ یخانوم. شکستگ دیشن. نگران نباش یشه. انشاهلل فردا مرخص م یحالشون خوب م-

 ممنون دکتر.-

 از رفتن دکتر، کنار آرمان نشستم. بعد

 آرمان؟ یبهتر-

 آره. مامان و بابا کجان؟-

 ؟یشد ینجوریشد که ا یچ یدونن. راست یاونا نم-

 فکر جواب داد: یاز کم بعد

نم که جلوم رو خودم رو برسو عیتلفن شد که خواستم سر کیتو هتل موندم شب رو، صبح ساعت هشت بود که راه افتادم. بعد بهم -

  شهیترمز کردم و سرم خورد به ش هوی،  دمیند

 زنگ زده بود؟ یخب ک-

 ت...-

 رو نصفه خورد. حرفش

 ترنم آره؟-

 ؟یشناس یتو اون رو از کجا م ؟یچ-

 هست؟ ی. حاال کیخودت گفت-

 راستش ...-

 گم. ینم یخجالت نکش!به کس-

 

 و گفت: دیکش یآه آرمان

چند روزم اومده  نیهست که از حسم بهش گفتم، ا یماه کی. ادیهامه. خب منم ازش خوشم م ییاز هم دانشجو یکیراستش ترنم، -

گفت که باباش  یکرد و م یم هینشد. ترنم صبح زنگ زد، گر یول د،یخودتون رو حاضر کن یخواستگار یخبرو بدم که برا نیبودم بهتون ا

 بزرگتره، ازدواج کنه.مجبورش کرده با پسر عموش که دوازده سال ازش 

و نه درست  یدار ینه کار درست و حساب ؟یریزن بگ یخوا یسالته م ستیآرمان؟ ب یکش ینه واقعا خجالت نم ؟یکش یخجالت نم-

 .یهم هنوز نرفت یتموم شده. تازه سرباز

وش دوازده سال ازش بزرگتره، گم پسرعم یم سای. آتریذار یقدت، به برادر بزرگترت احترام نم نیکه با ا یکش یخجالت رو تو نم-

 سال ازش بزرگترم. کیاونوقت من فقط 

 ؟یکن یکار م یازدواج کرده، چ یاالن اگه بفهم ؟یخب که چ-

 شکنه. یشم، دلم م ی! ناراحت میخودکش-

 بهش دل نبند. خب؟ نیاز ا شتریکارا رو نداره. آرمان ب نیبرو بابا، عشق ارزش ا-

 !هیعشق چ یفهم یبه تو چه؟ تو چه م-

. حاال اگه اون دختر...اصال میخونواده متوسط تو وسط شهر کیخوره؟ ما از  یاصال وضعش به ما م نیمن، بب یکرده  لیآخه برادر تحص-

 تهران؟ شیاریذارن ب یکنه تو، تو تهران. به نظرت خانوادش م یم یدختره تو رامسر زندگ
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 گردم رامسر. یکردم، فردا بر مبهتره واال. به مامان نگو من تصادف  ی! نظر ندالیخ یب-

 نگاه به سر و وضعت بنداز! کی! وونهیآخه د-

 برو خونه.  گهیگردم رامسر. تو هم د یمن خوبم بر م-

 به خدا. یا وونهید-

 داداش توام آخه.-

خواد بپرسه کجا بودم  ینگرانته. من االن برم خونه مامان م ،یدیبده که رس امیحداقل به مامان پ ؟یکار کن یچ یخوا یم ییشب تنها-

 ! گهید

 .دیخر یدم. به مامان بگو با دوستات رفت یم امیعادت کردم. باشه پ ییمن دوساله که به تنها-

 باشه پس...-

 !سایآتر گهیبرو د-

 زنم. خداحافظ. یکن! مواظب خودت باش! فردا باز هم سر م رونمیممنون از برخورد خوب و مهربونت. ب یلیخ-

 :رهیذخ

خدا  یبود. وا رگاهیتو تعم نشیاز آرمان برگشتم خونه. نگران آرمان بودم. قرار شد با اتوبوس برگرده رامسر، چون ماش یاحافظاز خد بعد

 بگم؟  یبه مامان چ نگ؟یپارک ارمیب رگاهیآرمان رو از تعم نیماش یحاال چطور

 کردم سمت رامسر. شیپول بهش دادم و راه یکمیبه آرمان سر زدم و  یاون روز، اول صبح یفردا  

*** 

هم،  تای. رزتایآژانس گرفتم و رفتم دنبال رز نیهم ینداشتم برا ی. حوصله رانندگیبرم کالس نقاش دیبا گهید یهم مثل روزها امروز

 دیرس یسرموقع م دیبا تایکارم داره. چون رز ستم،یگفت که بعد از کالس وا یکاشف یکالس آقا ی. وسطادیکش یم یقشنگ یها ینقاش

 .رمیبگ لیگاه تحو ریآرمانم از تعم نیماش دیکار واسه انجام دادن دارم، با یگرفتم. بعد از کالس کل نیخونه، براش ماش

شد.  کیبهم نزد تیاومد تو اتاق و در رو هم قفل کرد و با عصبان یکاشف یهمون اتاق منتظر نشسته بودم که آقا یبعد از کالس، تو   

 فته؟یقراره ب یدونم چه اتفاق یخدا نم ینشست. وا یصندل یرو یکاشف یتر چسبوندم به خودم. آقا و کولم رو محکم دمیترس کمی

 .میحرف بزن میخوا ینگران نباش!فقط م-

 چرا...درو... یآخه...ول-

 و گفت: دیحرفم پر وسط

. بذار یر یمختلف م یبه بهانه ها ی. سه روزه قراره باهات حرف بزنم ولیبه حرفام گوش بد یخوا یدونم نم یدر رو بستم چون م-

 یتو دلمه رو بهت بگم. راستش من، م مه،یکه دو ماه و ن ییخوام حرفا یامروز م سایراحت حرفم رو بزنم. خواهشا وسط حرفم نپر...آتر

دونم توهم  یدم. نمعاشقت ش میدوماه و ن نیا یمن ...خب من دوستت دارم، تو سای...آترقتهیحق یول یمتنفر ش مناز  دیدونم اگه بگم شا

 انه؟ی یرو بهم دار یحس نی، همچ

 نیبرم! حوصله گوش دادن به ا دی! حاال هم در رو باز کندیسرهم کرد یقشنگ اتیواقعا چرند د؟یمن رو به اسم صدا زد یشما به چه حق-

 دروغا رو ندارم.

 

 دروغ؟ باور کن حسم بهت عشقه!نه هوس. یگ ی. چرا مسایدروغ؟ به خدا من دوستت دارم آتر-

 که... یخدارو قسم نخور! اون همه دختر دور و ورت هست، اونوقت تو من یالک-

 سا؟یآتر یکه چ ییتو-

شم، سر دوماه تو با اون همه  یم یتکرار هیوقتا، واسه بق یبعض یحت ،یکه حت یمن اد،یخودم هم، از خودم بدم م یکه حت ینذار بگم! من-

 ی. تو چمیستیهم سطح همم ن یما حت نجاسیبود!هه! مشکل ا یقشنگ فهیلط ؟یش یبهتر از منه دورت، عاشقم م یغرور و پول و آدما

شدن، خونواده متوسط.  اولندش قلب من واسه عاشق  کیخونواده پولدار و من از  کیک دخترم، ارزش دارم. تو از یاز من؟ من  یخوا یم

 شه که هم سطحش باشه. یم یساخته نشده. دومندش اگر هم بخواد عاشق بشه، عاشق کس

خوام که من رو به  یرو م ی! من کسیتو رو انتخاب کردم چون واسم با همه اون دخترا فرق دار ؟یفکر کرد یتو راجع به من چ سایآتر-

شدم؟ فقط  یختیر نیچرا ا یبدون یخوا یخونواده متوسطم! م کیوضعم رو! منم از  نیبب ،یخاطر پولم نخواد. من ماهانم! ماهان کاشف

که  می. من همونیش ینم یچیگفتن که ماهان تو آخر ه یدوستاش بهش م یمعلم ها و حت شه،یکه هم میپسر مونواسه توجه! آره من ه

 نیکه منم تو دل تک تک ا نیره همش واسه توجه! واسه او دو سال، تنها تر از همه بودم. آ ستیب نیا یتو شهیخونواده داشتم اما هم
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منو؟ من عاشقم.  یکه با هزار نفر...حاال شناخت ییبه خاطر پولمه، همون دخترا ینیب یکه دور و ورم م ییآدما جا داشته باشم. دخترا

 ینگاه ها یکه گدا ییسرت تو کار خودته، عاشق تو شهیکه هم ییعاشق تو دم،یخندت رو نشن یبارم صدا کیکه  ییعاشق تو... عاشق تو

 یمهربون ا،یدر کیقلبت اندازه  ست،یقلبت از سنگ ن ی... ولیول یمغرور یبهم اثبات کن یخوا یشدم که م ییعاشق تو ،یستین فیکث

 .یتو حقته که عاشق ش سایداره، آتر

گرفت. کاش همش  میگفت، گر یکه ماهان با داد م ییزدم و حرفاکه  ییهمه دک و پز فقط واسه توجه بود؟ از حرفا نیشد ا ینم باورم

 خالص شم! یزندان لعنت نیخواب بود! کاش زودتر از ا

 ؟یفهم یزودشه. م ینه! قلب من واسه عاشق-

 چرا زوده؟فقط بدون من عاشقم، به خاطر تو سه ماهه که با اون دخترا کات کردم. منتظر جوابتم. غرور رو کنار بذار!-

 کنم! یاز کن بذار برم! خواهش مدرو ب-

 منتظر جوابت هستم. یباشه ول-

 

آرمان رو از  نیماش یبا هزار بدبخت یگرفتم و رفتم خونه. عصر نیماش کیرفتم و  نییرو باز کرد و کولم رو برداشتم و از پله ها پا در

 روزا چم شده؟ نیدلم رو بهش زدم؟ من ا یکردم. چرا راحت حرفا یماهان فکر م یگرفتم. تو کل راه داشتم به حرف ها رگاهیتعم

 :دیکه تو چشماش بود ازم پرس یبا برق ماهان

 سا؟یآتر هیجوابت چ-

 ماهان من دوستت دارم.-

 .یشه غرور رو کنار گذاشت یباورم نم سایواقعا؟ آتر-

 منم عاشق شدم باالخره؟ ایبغلش جا دادم. خدا یبه دستم زد و منم خودم رو تو یبار دستم رو گرفت و بوسه ا نیاول یبرا

 بود. به ساعت نگاه کردم، سه صبح بود. ی. هوف! چه خواب مزخرفدمیخواب پر از

*** 

 نیا یروز کالس بود. من رو چه به عشق! تو نیامروز آخر یاز اعتراف ماهان گذشت. هنوز هم منتظر جوابمه و از طرف یهفته ا کی    

 کالسه. یبچه ها هیحواسش به بق یکنه ول فیهام تعر یتو اتاق و سرک بشه و از نقاش ادیب یدم، ههفته همش منتظر بو کی

 زد.  رونیزودتر از همه از آموزشگاه ب م،یتشکر کرد یکاشف یکه همه از آقا نیکالس و بعد از ا بعداز

که به صورتش نگاه کنم سوار شدم  نیبوق زد و بدون ا نیماش کی. رمیبگ نیماش کیتا  ستادمیوا ابونیرفتم و کنار خ رونیآموزشگاه ب از

نگاه به راننده  کیسرم رو بلند کردم و به اطراف نگاه کردم، اطراف تهران بود،  قهیدادم. بعد از چند دق یو داشتم به مامان اس ام اس م

 که ماهانه. نی! ایوا یکردم. ا

 !سایشو آتر ادهیپ-

 ؟یآورد نجایچرا من رو ا یول-

 ترسوند  یسکوتش، من رو م یبود ول یآروم یشدم، جا ادهیپ

 ه؟یجوابت چ ؟یخب به حرفام فکر کرد-

 تونم باورت کنم. یمن نم یآره ول-

 نزدم. بهم اعتماد کن! بیآس یبارم به دختر کی سا،یخدا شاهده آتر-

 بشه؟ یبهت اعتماد کنم که چ-

 کنم. بذار قلبت مال من شه. یجونمم فدات م زم،یرو به پات بر ایبهم اعتماد کن تا دن-

  ؟یچ یناپاکش کن ای شیبشکون یقلبم؟ قلب من پاکه اگر بخوا-

 نشه. بهم اعتماد کن! مغرور نباش! شیزیدم مراقب قلبت باشم تا چ یبهت قول م-

 تونم. ینم-

 :رهیذخ

 ؟یشناس یهست، م یاصل ابونیخ یکافه تو کی سایآتر-

 ؟یآره. خب که چ-

 مونم. خب؟ یکافه منتظرت م یتو یتاهر وقت که نظرت برگرده و عاشقم ش-

 .امیمنتظرم نمون! چون نم ادیبه نظرم ز یباشه، خداحافظ. ول-
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 رسونمت. یخودم م ایمونم. ب یمنتظرت م-

 ممنون.-

 رو گذاشته بود که حس و حالم  با صداش بهتر شد. یمیابراه ثمیعاشقشم از م دیآهنگ شا نیماش یتو

*** 

گفت،  یکه راست م نمیب یشم و م یرد م نیدر کافه با ماش یگذره. من هم مثل خل و چال، هر روز از جلو یسه هفته از اون ماجرا م   

شه و  ی! تو قلبت عاشق نمساینه آتر یبذارم؟ ول یحس رو چ نیدونم اسم ا یبهش دارم، نم ییحس ها کیمنم  دایواقعا منتظرمه. جد

 شه. یتو نم قعاش هم یچکسیکه ه نیا

خوام  یدونم امروز چرا همش م ی. نمدمیدوش گرفتم و بعدش لباسام رو پوش کیبزنم و برم کافه.  ایگرفتم ، دلم رو به در میتصم امروز

 .امیخوب به نظر ب

 تنگ شده. یاستاد کاشف یتونم بگم دلم برا یم ییجورا کی

اون دختره که  یکرده ول یبغل پاشه که عکس من رو نقاش ینقاش یتابلو کیدنبال ماهان گشتم.  یشدم و با خوشحال ادهیکافه پ یجلو

نشستم و  نیرفتم تو ماش عیدونم چرا اون لحظه دلم شکست، بغضم گرفت و سر ینم ه؟یزنن ک یرو به روش نشسته و دارن با هم حرف م

آهنگ  نید از رد کردن چندتا آهنگ، سرم رو گذاشتم رو فرمون به ارو ، روشن کردم و بع نیچند قدم جلوتر پارک کردم و ضبط ماش

 کردم: هیگوش دادم و گر

 نبود قرار

 بعد من که

 و اون جا بشه نیتو قلب ا بره

 گفت یم بهم

 بعد من که

 تونه که تنها بشه یآخه اون نم رهیم یم

 

 شکست دلم

 هست حواست

 من به گل نشست یآرزو تمام

 چشام اشک

 گونه هام رو

 هام برات به دل نشست هیگر ستونش

 

♫♫♫ 
 

 نموند تنها

 منو یول

 اشکام چه تنها گذاشت با

 بود نگفته

 زود رهیم که

 رو داشت یبود به جز من کس نگفته

 به جز دروغ نگفته بود بهم

 

 شکست دلم

 هست حواست

 من به گل نشست یآرزو تمام

 چشام اشک
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 گونه هام رو

 هام برات به دل نشست هیگر نشستو

 

. همش دروغ بود. آخه یستیدوست داشته شدن ن قیتو ال سا؟یآتر یدیگفتم د یپر و گرفته بود. همش به خودم م یلیاون لحظه خ دلم

 دمش،یبا اون دختر د یکمتر از اون دختر بود؟ آره اون دختر از من سر تر بود. من که ماهان رو دوست ندارم، پس چرا وقت میمگه من چ

 شد؟ ابرو سرم خر ایانگار دن

 .ستیاشتباه نکن! حست عشق ن سایبود؟ آتر یبود، چ دهیکه عکس من رو کش ییاون تابلو پس

*** 

 کیباشم، آخه عمو محمد بهم زنگ زد و گفت قراره  یبه فکر مهمون دی. باستیواسم مهم ن  گهیگذره و د یپنج روز از اون ماجرا م   

 که ماهانم دعوته. نیرو دعوت کنه، مثل ا یدفتر مجله هنر یو کل بچه ها رهیبگ یمهمون

خونده  کیاز دوستان که گراف یکی شیگرفتم برم پ می. تصمارمیکارش رو در ب یخواد تالف یدونم چرا دلم م یزده به سرم، نم یفکر کی

بار به  نیسم آرمان چند. آخه اسهیاسم خودم و آرمان رو مجبور شدم بگم بنو یدرست کنه ول یکارت عروس کیبودو ازش خواستم تا برام 

 گم مثال پسرعمومه. یگوش ماهان خورده و م

 فیو شال و ک دمیدار پوش نیکت آست کیبود رو با  یتور ناشییبود رو پا یکه باال تنش پولک یلباس بلند مشک کیامشب  یمهنون واسه

 گذاشتم و راه افتادم. فمیبود و اون رو هم تو ککرده بود، واقعا قشنگ  یرو که دوستم طراح یبودن. کارت یو کفش پاشته بلندم هم مشک

زنن که  یماهان با چند تا پسر نشسته و دارن حرف م دمیکردم و به اطرافم نگاه کردم. د داینشستن پ یخلوت برا یجا کیتاالر  یتو    

 من اومد سمتم. دنیبا د

 گهیراستش شنبه د ت،یخواستگار امیکه گذشت دنبال آدرس خونتون بودم تا ب یچندهفته ا نیا یمن هنوزم منتظرتم، تو سا،یسالم آتر-

 .یمال خودم ش دیخواد باشه، تو با یم یجوابت هرچ گهیخونتون، د میایم یواسه مراسم خواستگار

 گفت، زشته واقعا! ی! چه راحت دروغ مهه

 .یکاشف یجناب آقا یدیرس ری! نه! دهیجواب من تکرار-

 سا؟یآتر یچ یعنی-

 .یفهم یحرفم رو م یمعن ی! بعد مهموناریاسم من رو به زبونت ن-

 رونیکه از شالش ب یحالت دار و مشک یاون دختره هنوز جلو چشمامه! موها افهیحرفم جا خورده بود، واقعا که؟ اصال انگار نه انگار! ق از

 و بزرگ. یقلوه ا یکوچولو و  لبا ینیب ،یقهوه ا یبود، چشما ختهیر

متناسب با صورتم و  ینی، ب یمشک یکه تا وسط کمرمه، چشم و ابرو یلخت مشک یبه خودم نگاه کردم، موها نهیو تو آ ییدستشو رفتم

 متوسط رو به بلند. خودمم الغر بودم. یبا قد د،یسف یبا صورت یو معمول یصورت یلبا

 :رهیذخ

 یی.از دستشوستیکنن، اصال برام مهم ن یفکر م یراجع به من چ انگریکه د نیبه خودم نگاه  نکرده بودم. ا قیقدر عم نیبه حال ا تا

افتاد.   یخورد، قلبم به تپش م یبه گوشم م یمرد که وقت کی یآشنا یبه گوشم خورد، و صدا تاریانداز گ نیطن یاومدم، صدا رونیب

 نییخوند. بالفاصله به چشمام زل زد و به خوندن ادامه داد ، سرم رو پا یزد و م یم تاریماهان بود که گ نیا هسرم رو برگردوندم. آر

 کردم: ینگاهش رو حس م ینیبازهم سنگ یانداختم و چشمام رو بستم ول

 ... سایوا

 یرو بد یکه عاشق کرد یجواب قلب دیبا

 

 ... سایوا

 یبه من بگ دیمونده که با ییزایچ هی هنوز

 

 ... سایوا

 یبه من پس بدتموم خاطره هامو  دیبا

 

 ... سایوا
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 یبه سرت زد بر هینجوریهر وقت ا یتونینم

 

 ... سایوا

 یبعد بر یش وونهیمثل خودم د دیهم با تو

 

 ... سایوا

 یبال سرت اومد بر نیهر وقت ا دیهم با تو

 

 نرو کنمیهق هق م یکنم نرو ، بر یتو من دق م یب

 کنم نرو یتموم بشه تو رو عاشق م ینجوریا نزار

 

 پس نرو کنمیهق هق م یکنم نرو ، بر یتو من دق م یب

 کنم نرو یتموم بشه تو رو عاشق م ینجوریا نزار

 

 کسو کارم صبر کن یتو من ب یتو من خاطره دارم صبر کن ، ب با

 ندارم صبر کن ایبا دن ی، کار امیاز تو دن یتو کم بش اگه

 

 کن صبر کن ... صبر

 

 نرو کنمیهق هق م یکنم نرو ، بر یتو من دق م یب

 کنم نرو یتموم بشه تو رو عاشق م ینجوریا نزار

 

 پس نرو کنمیهق هق م یکنم نرو ، بر یتو من دق م یب

 کنم نرو یتموم بشه تو رو عاشق م ینجوریا نزار

 شد. میخوند. تو دلم به دختره، حسود یعشقش آهنگ م یچشمام رو باز کردم، چقدر با احساس و از ته قلبش برا 

ماهان به  یخودم بودم که صدا یرو برداشتم و از عمو محمد تشکر کردم و رفتم تو باغ. تو حال و هوا فمیبود، ک یمهمون یآخرا گهید

 گوشم خورد.

 صبر کن. من هنوز جواب سوالم رو نگرفتم. سا؟یآتر-

 داشت. ی برق خاصداشت، چشماش اصال یمعصوم یبار، به چهره اش نگاه کردم، چقدر چهره  نیو واسه اول برگشتم

 خواد. یمنم دلم محبت و توجه م سایدوستت دارم؟ آتر یقبول کن یخوا یچرا نم سایآتر-

 همه آدم دورتن. نیا-

 جواب سوالم رو بده! سایتو...آتر یخواست. ول یچندماه دلم فقط توجه تورو م نیا یمن تو-

 نزدت رو بهتر از خودت بفهمه.  یحرف ها یعشقه که معن قیال یتنها کس ،یبهتره بدون-

 دعوت رو درآوردم و دادم دستش که بهت زده نگاهم کرد و گفتم: کارت

 !اریب فیتشر یخواست مه،یکارت عروس -

بگو  سای. آتریبد باش نقدریا یتون ی...نمیتون یمن هنوز عاشقتم، تو نم سایشه؟ آتر یم یپس قلب من چ ؟یتو چطور تونست سایآتر ؟یچ-

 دروغه!

 بهش گفتم: هیاشک تو چشماش حلقه زد و فقط با کنا دمیکنه، د یم یباز لمیدلن گفتم چقدر قشنگ ف وت

 مبارک. دتیعشق جد یراست-

به  دیقدر دلم براش سوخت. شا نیکه تو چشماش بود، ا یتیمعصوم دنیدونم چرا با د یبعد از اون جا دور شدم و برگشتم خونه  نم 

 بزرگ شده. یمهر یگفت، تو ب یم نکهیخاطر ا

*** 
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 بعد دوسال

حسم اون موقع عشق  دمیفکرم مشغول بود. آخرش نفهم یماه کیاون شب، که تمام حرف هام رو به ماهان زدم، تا  یبعد از مهمون    

 ترحم؟  ایبود 

که حالش بده و تو  هیکنه و چند وقت یواسه دفترش کار نم گهیکه گفت ماهان د دمیدوماه بعد از اون ماجرا از زبون عمو محمد، شن   

 روز افتاده بود. نیبه ا یبه خاطر مصرف مشروب و زهره مار ایعلتش هم معده درداشه که گو ه؛یبستر مارستانیب

 !کیکنم. گراف یم لیدوست دارم، تحص یدوسال، تو رشته ا نیا یتو

 کیعمو هم بچه اش  ی. راستهی! دختر خوبماههیکه اسمش پر هگیدختر د کینه با ترنم، با  یساله که نامزد کرده ول کیآرمان هم   

که ماهان  یو ماهان کوچولو اومدن خونمون. وا تای. امروز صبح زن عمو و رزتایشه داداش رز یسالشه و اسمش رو ماهان گذاشتن که م

 !هیچه بچه خوشگل

 گفت: تایعمو رو به رز زن

 !گهید ریداداشت رو بگ قهیدق کی ایب تایرز-

 گفت: یبا کالفگ تایرز

 کردم، خسته شدم. یقدر بچه دار نیمامان به خدا ا-

 دارم. یمن ماهان رو! نگهش م دیزن عمو بد-

 گفت: یعمو با مهربون زن

 جان. سایممنون آتر-

 شه ماهان رو ببرم پارک؟ یسوال؟ م کیزن عمو  یکنم. راست یخواهش م-

 کنه. یم تطنیتازه راه افتاده، ش ؟آخهیمواظبش باش یتون یم-

 پارک! میحاضر شو بر عیسر تایراحت! رز التیآره زن عمو خ-

 دم تو خونه باشم و به زن عمو کمک کنم. یم حیاصال حال ندارم.  من ترج سایآتر یوا-

 تنهابرم؟ یعنی-

 ساعته ها! مین کی. سایآتر گهیآره د-

 باشه پس.-

 :دیپرس یبا کنجکاو تایرز

 شد؟ یآقا احسان چ یراست-

 :دیگرد شده، پرس یعمو با چشما زن

 ه؟یاحسان ک-

 در جواب زن عمو گفت: مامان

 یخانوم ناز م سایآتر یول ،یخواستگار انیم گهیالبته خونوادش زنگ زدن گفتن دوهفته د سا،یآتر یها ییاز هم دانشجو یکیاحسان -

 که حد نداره. هیو خوب بیقدر پسر نج نیکنه! پسره ا

 .گهیازتون من برم دخب مامان، زن عمو با اج-

 عمو نگاهم کرد و گفت: زن

 برو به سالمت! مراقب خودت و ماهان کوچولوم باش!-

 چشم.-

 :رهیذخ

 که ماهان کوچولو تو بغلم بود، رفتم تو اتاقم تا حاضر شم. یحال در

تر  نیی. پارک سه تا چهارراه پامیرو برداشتم و راه افتاد چییو سو فمیماهان کوچولو رو هم عوض کردم و  ک یحاضر شدم و لباس ها عیسر

 از خونمون بود.

ماهان کوچولو  دمیرو سفت کنم که د میتا روسر نیلحظه گذاشتمش زم کیپارک ماهان رو سوار تاب، سرسره و االکلنگ کردم،  یتو   

 یبخوره که با صدا مکتیماهان کوچولو به لبه ن بود سره کیبود، نزد نیینشسته بود و سرش پا مکتین یپسره که رو کیسمت  دیدو

 داد زدم: یبلند مهین

 ماهان؟ مراقب باش!-
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 من هردو بهم نگاه کردن. یپسره که نشسته بود، ماهان رو نگه داشت تا سرش نخوره و با صدا دمید 

شده! ماهان کوچولو هم دلتنگ مامانش چقدر عوض  یول یپسر، ماهانه. ماهان کاشف نیذهنم فشار آوردم تا پسره رو بشناسم، آره ا به

با  یعنی نیکه ماهان باهاش ماهان کوچولو رو گرفته بود، نگاه کردم، حلقه تو دستش بود و ا یگفا مامان!  به دست یم یشده بود و ه

 چولو گفت:باز قلبم به تپش افتاد، باز صداش به گوشم خورد که به ماهان کو دمشید یدونم چرا وقت یعشقش، ازدواج کرده. نم

 مامانت. شیآقا ماهان برو! برو پ-

 یول میو برگشت میشد نیو سوار ماش دمیماهان رو بغل کردم و نگاهم رو ازش دزد عیفکر کرده من مامان ماهانم. سر الی! خوش خهه

 ماهان تو ذهنم مونده بود. یچهره 

* 

 هفته بعد کی

 میصفحه گوش یبرام اس ام اس اومده. اسم عسل رو رو دمیکه د دمید یرو م یهنر یعکس ها نترنت،یا یلپ تابم رو باز کردم و  تو   

 که نوشته بود دمید

 《پاک کن! یکنم، نخواست یتلگرام رو نصب کن! خواهش م عیسر سا،یآتر سالم》

آشنا! مشخص  یون صدا! باز هم همایخدا یکردم.  وا یآهنگ فرستاده، آهنگ رو بعد از دانلود، پل کیعسل برام  دمیاز نصب برنامه د بعد

 ماهان بود، چشمام رو بستم و به آهنگ گوش سپردم: یصدا هیبود که طرف تو خونه، خودش خونده. چقدر صداش شب

 خلوتم پا بذار بذار بشکنم تو

 بمونه توم تا دل بکنم یبا فکرت حس عاشق بذار

 خوده منم میکسیب یبره مقصره تموم لحظه ها ادمیبگذره تا  دیبا

 زخممو هنوز مونده جاش نیبب

 هوامو داشته باش هیادگاریقلبم از تو  یرو هنوز

 هاش هیو دلم هنوز تو عشق و گر یتیکه تو غرق زندگ شهینم نیخب ا شتهیپ دلم

 پاهامو پا بند زد یکیانگار  دمتید یچند سال اتفاق بعد

 لبخند زد هیشد به من  رهیکه خ یبچه رد شد هی با

 تو مثل ماه هیچقد شب دمشید یاتفاق

 راهه نیا رویمس یمن سکوته و ادامه  سهم

 راهه نیا رویمس ی ادامه

 

 ازم گذرنیمن نم یتو لحظه ها یب

 رهنمیپ یتو هنوز مونده رو عطر

 شکنمیم یمنو وقت نیبب خوب

 کنمیلحظه دل نم هی یول شکنمیم

 هیدلم چه حال یدونیتو نم بعد

 هیحوال نیعطرش ا ادیم بارون

 هیجات خال هیعال هوا

 هیدلم االن چه حال یدونیچه م تو

 پاهامو پا بند زد یکیانگار  دمتید یچند سال اتفاق بعد

 لبخند زد هیشد به من  رهیکه خ یبچه رد شد هی با

 تو مثل ماه هیچقد شب دمشید یاتفاق

 راهه نیا رویمس یمن سکوته و ادامه  سهم

 راهه نیا رویمس ی ادامه

 دادم: امیبه عسل پ عیدونستم.  سر یرو خودم هم نم لشیشد! دل ریرو باز کردم، ناخود آگاه اشک از چشمام سراز چشما

 《؟یکه چ خب》

 《هیباحاله متناش! عشق و عاشق یلیشو خ نیدلشکسته، جو  یکانال هست، عاشقا کی 》داد: جواب
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 بود: نیبه چشمم خورد اکه  یپست نیماهانه. اول یکانالش عضو شدم، مطمئن بودم، صدا یتو

 خواستند، نخواستم. یم گرانیرا که د یزیمن از تو، چ یفهم یکه م یشود، آن زمان یتنگ م میبرا دلت》

آن  یفهم یم یوقت ،یشو یکند...دلتنگم م یهمدرد را م کی یو دلت هوا یکرد ییشود، آن زمان که احساس تنها یتنگ م میدلت برا 

 .ستمین گریکه من د یاما...روز یشو یکدام مرد نبودند. دلتنگم م چیها که دورت بودند، ه

 《ماهان#

 فهمه که چقدر تنهاس! یم هوی ییوقت ها کیآخه آدم  ره،یگ یدلم م ییهویوقت ها  یگفت، منم بعض یبود! راست م یمتن قشنگ چه

* 

 برد.  یاون آهنگ، خوابم م دنیدونم چرا شب ها فقط بعد از شن یروز گذشت. نم دو

و بگم که من هنوز ازدواج نکردم،  نمشیاون االن زن داره،  اگر بخوام بب یول ستمیدچار سوء تفاهم شده و البته من هم کم مقصر ن ماهان

 بفهمه مجردم، عشقش رو ول کنه. یکنم اون قدر براش مهم باشم که وقت یهم فکر نم یاز طرف یبهم بخوره ول شونیزندگ دیشا

 اونجا باشه. دیو برم آموزشگاه، شا ایخوام دل رو بزنم به در ی. امروز میازش دارم و نه نشون یا من نه شماره یول

 :دمیپرس یوارد آموزشگاه شدم و از منش   

 کنن؟ یم سیتدر نجایهنوز ا یکاشف یآقا دی!ببخشریسالم خانوم، وقت بخ-

 هستن. دیراد مدرس جد یآقا شونیا یرفتن. به جا نجایهست که از ا یسال کیسالم ، ممنون. نه -

 د؟یندار شونیاز ا یزیچ یشماره ا-

 نه.-

 .دیخواهشا بد دیاگر دار-

 :دیراد بودو از من پرس یآقا ایاومد که گو کمونیمرده نزد کی

 افتاده؟ یاتفاق د،ییبفرما-

 :رهیذخ

 د؟یشناس یرو م یکاشف یشما آقا دیببخش-

 از دوستانم هستن. یکیبله -

 هستم. شونیا یاز آشناها یکی د،یشه لطف کن یم دیاگر دار د؟یازشون دار ینشون ،یشماره ا-

 د؟یچرا شمارشون رو ندار دییاگر آشنا یبله، ول-

 د؟یشه شمارشون رو لطف کن یخبرم، م یهست که ازشون ب یخب دوسه سال-

 ...دیکن ادداشتیالبته! -

 ممنون.-

رو برداشت، مطمئن  یبار زنگ زدم، گوش کیرو برداشتم تا بهش زنگ بزنم اما، اما دو دل بودم.  لمیبرگشتم خونه، موبا یبا خوشحال   

 باز هم قطع کردم، دوباره شمارش رو گرفتم. یقطع کردم. دوباره زنگ زدم ول یشدم خودشه ول

 گفت: یخشن یصدا با

 .دییبله؟ بفرما-

 الو...-

 د؟یزن یزنگ م یخانوم ه هیشما؟ چ-

 ده. یصدام بهت آرامش م یگفت یه مک میمن همون-

 ؟ییتو سایآتر-

 آره.-

 گفت: یاز مکث بلند بعد

 حرف بزنه. بهیبچه، با من غر کیخانوم متاهل با  کی ستیدرست ن-

 کردم و گفتم: یا خنده

 متاهل؟-

 ؟یخند یچرا م-

 من ازدواج نکردم.-
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 بود؟ یپس کارت دعوت چ ؟یچ-

 بار.  کی. فقط نمتیخوام بب یم یکاشف ی. آقادمیلقت رو دح ،یدونم تو االن متاهل یبود، م یالک-

 پارک. ای! بمیحرف بزن دیرو بگم. با نیخواستم هم یباشه. اتفاقا منم م-

 باشه خداحافظ.-

 خداحافظ.-

 برم.  ادهیگرفتم پ میخواستم خوب به نظر برسم. تصم یم یحاضر شدم ول عیسر

 نشستم. مکتیتنها نشسته بود، برام دست تکون داد، رفتم سمتش و اونور ن ،یچوب مکتین یپارک ماهان رو یتو

 .یکاشف یسالم آقا-

 امروز رو ماهان صدام کن. کی سایسالم.آتر-

 باشه ماهان.-

 ؟یچرا بهم دروغ گفت یممنون. راست-

من هنوز  سای. آتریکن یازدواج م یدار یمعده دردام هنوز هم ادامه داره. داغون شدم گفت دم؟یکش یدوسال، چ نیا یتو سایآتر یدون یم

 هم دوستت دارم.

 ؟ی! پس عشقت چیگ یدروغ م-

 عشقم؟-

 آره عشقت!-

درآورد و عکس همون دختره رو  بشیرو از ج شیگوش ،یکردم و ماهان بعد از خنده کوتاه فیاون روز رو براش تعر یکل ماجرا بعدش

 : دینشونم داد و پرس

 ؟یگ یرو م نیا-

 همون دخترس. نیآره ا-

 خواهرمه. نیا ونهید-

  ا؟یخواهر الک نیاز ا-

 !یجفتمون رو خراب کرد یسوء تفاهم زندگ کیسر  نیبب سای. آترمهیخواهر واقع رم،ینخ-

 دنبالم یاومد یم یمن خراب کردم؟ تو اگر دوستم داشت-

 

 اومد آخه؟ یاز دستم بر م یچه کار-

خوردم تا بلکه آروم  یکه م ییبودم، اونم به خاطر مشروبا یبستر مارستانیدم. دو، سه ماه فقط بنکر داتیو رو کردم اما پ ریتهران رو ز کل

من به خاطرت  سای. آترانیرو انداختم تا همه فکر کنن زن دارم، سمتم ن نیتو نبودت ا ؟ینیب یحلقه رو م نیشم و بتونم فراموشت کنم. ا

 رو باختم. میزندگ

فکر کردم که چقدر واست مهم بودم که اسم من  ،یکه اون پسر بچه رو با اسم من صدا زد دمتیتو پارک د یعاشقتم؟ وقت یدیفهم حاال

 .میاز نو بساز زرویهمه چ ای. بیبار بگو دوستم دار کیبه دروغم شده  سای. آتریرو رو بچت گذاشت

 بذارم؟ یحس رو چ نیدونم اسم ا ی. نمنگرانت شدم ییجاها کیدونم  یدوسال فقط دلم برات تنگ شد، نم نیا یماهان من تو-

 عشق چقدر قشنگه! بهت تابت نشد که دوستت دارم؟ نیتو روخدا، فقط چند لحظه، فقط چند لحظه عاشقم باش! بب سایعشق! آتر-

 .میشه ماهان از نو شروع کن ینم یچرا، ول-

 دروغ نگو من دوستت دارم. گهید سایچرا ؟ آتر گهید-

 .ادیآخه قرار فردا برام خواستگار ب-

 .رنیتو رو ازم بگ سایذارم آتر ینم گهیغلط کرده! د-

 .هیدانشگاهه. پسره خوب یاسمش احسانه ، دوسال از من بزرگتره و از بچه ها-

 .گهیبسته د-

 وونهید نی. ادنیرو روشن کرد و شروع کرد به کش گارشیو اخماش تو هم بود، س ستادیبلند شد و چند قدم اون طرف تر وا بعدش

 متنفر بودم. گاریهم شده! منم به شدت از س یگاریس

 پام له کردم. با اخم گفتم: ریو ز دمیکش رونیلب هاش ب نیرو از ب گاریسمتش و س رفتم
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  ؟یخور یهم م یحتما زهره مار-

 گارهیساله ترک کردم، فقط س کی گه،ینه د-

 

 زنه! ینم گاری. احسان هزار ماشاهلل اصال لب به سادیخوشم نم یگاریس یشه؟من از آدما!بایکش ینم گهید-

 احسان، احسان! ی! بسته! هسایاه آتر-

 کنم. یمرد! تموم شد. باشه اصال غلط کردم، باشه به خاطر تو ترک م احسان

 .ادیبرم، فردا مهمون قراره ب گهیگم. من د یممنون، به خاطر خودت م-

 بهشا! باشه؟ ید یجواب رد م-

 شه! خداحافظ. یم یچ نمیدونم بب ینم-

 خداحافظ.-

*** 

داد.  هنوزم  یم امیناراحت شد. ماهانم چون شمارم رو داشت، شب ها فقط پ چارهیدکش کردم، ب یجوریروز گذشت. احسان رو  سه

رو  گهی! امروز ماهان زنگ زد و گفت که همدالیخ ی...بیذره اعتماد دارم ول کی یعنینه؟  ایتونم بهش اعتماد کنم  یکه م ستمیمطمئن ن

 .مینیبب

که پژو بود؟ منتظرم بود.  نشی. ماهان تو ماشابونیساده کردم و بعد از خداحافظ از مامان، رفتم سرخ شیآرا کی. میعاشق سادگ هنوزم

 شدم. نیسوار ماش

 سالم.-

 سا؟یآتر یسالم خوب-

 ؟یممنون شما بهتر-

 .میماهم خوب ،یشما خوب باش-

 کن! یرو خال باتیج-

 ؟یچ-

 پشت. بیجلو، دوتا ج بیلباس، شلوار، دوتا ج بی!جبیج-

 ن؟یاونم تو ماش ؟یچ یآخه برا-

 شم. یم ادهیپس من پ-

 .میو کارت اعتبار یکارت مل نمیپولم، ا فیک د،یکل نیا ایباشه بابا. ب-

 !نمیداشبوردو باز کن بب ست؟ین باتیتو ج یا گهید زیچ یمطمئن-

 توش. ختمیداشبورد. خرت و پرت ر نمیا ایب سا؟یوا! حالت خوبه آتر-

 ؟یدروغ نگو!کجا جاسازش کرد-

 رو؟ یچ-

 !ایاون زهره مار-

 ؟یزهره مار-

 .گارهیآره منظورم س-

 :رهیذخ

اصال حالم  دمینکش منم سه روزه نکش یندارم. گفت گاری. سیگرد یگفتم االن دنبال مواد مخدر م ،یکرد یبازرس یجوری!سایهوف آتر-

 . سیخوب ن

 به من دروغ نگو. دهنت رو باز کن.-

 ؟یدکتر-

 باز کن.-

 .ایخب. ب یلیخ-

 ها کن!-

 ! ها.ایب-
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شکر!  ایده. خب خدا ینم گاریس یبو کردم، بله لباسش هم بو کیبردم و لباس رو از نزد کشیداد. سرم رو نزد ینم گاریس یدهنشم بو بله

 شد. تیبه راه راست هدا

 . اه!دمینکش گاریبه خدا س سا؟یآتر یکن یکار م یچ-

 !نیآفر-

 شدم؟ یچه پسر خوب یدید-

 بودم. یمن که از اول دختر خوب-

 باز بود. ییسه تا دکمه باال ادتهیبندم. اوال  یلباسم رو تا ته م یدکمه ها گهیتا آسمون فرق کرده. د نیرو نگاه کن! زم پمیاصال ت یبله ول-

 کردم. یبه نامحرم نم . واال من نگاهرینخ-

 .یریاز بس که سربه ز-

 داره ها! رادیا کیلباست  یکاشف یآقا ی. از بس که خانومم. ولستمین ریسربه ز-

 ؟یرادینه و ماهان! بعدشم چه ا یکاشف یآقا--

 باال! دو ، چرا لباست جذبه؟ یتا آرنج داد ناتیآست ک،ی-

 ؟یتو چرا چادر سرت نکرد ه،ینجوری. اگه استای! امروز حالت خوب نسایوا آتر-

 کردم. یشوخ-

 رو بهت بگم. یموضوع مهم کیخوام  یم سایآتر-

 ؟یچ-

 رابطه رو تموم کنم. نیخوام ا یراستش م-

 ؟یچ-

 رابطه رو بهم بزنم. کات! نیخوام ا یم -

 واقعا؟-

 .گهیآره د-

 کات کردم. شیباشه، من که دوسال پ-

 .میکن یخداحافظ میتون یپس راحت تر م م،یدیخوام کات کنم. ما تازه سه روزه همو د یمنم امروز م-

 

  ؟یباشه. پس اون دوسال، اون سه ماه چ-

 بود. یاونا که الک-

 باشه پس خداحافظ.-

 ! شماره مامانت رو بده بعد برو.ستایوا یه-

 کار؟ یچ یخوا یشماره مامانم رو م ؟یچ-

خوام  یم ،یباش یصداقت سایخوام فقط برام خانوم آتر یرابطه. نم نی! راستش خسته شدم از ایستگارخوام زنگ بزنم واسه خوا یم-

 .یباش میخوام زندگ یم ،یخانومم باش

 .ختیقلبم ر وونهیبرو بابا! د-

 بگم؟ یزیچ کی سایآتر-

 بگو.-

 .دمیخندت رو نشن یبارم صدا کی یحت دم،یبار هم لبخندت رو ند کیسه سال  نیا یتو-

 ؟یدید ؟یرو چ میخود گر ای میگر یصدا ؟یخب که چ-

 .یکرد هیگر ،یدیکه درو بستم تو آموزشگاه، اون روز ازم ترس یبار فقط!  اون روز کیآره. -

 .دمیداد کردنت رو د یو هم داد و ب تیمن هم خندت، هم گر-

 م؟یبخور یبستن میبر-

 خوام. ی. لواشکم ممیبر-

 شماره مامانت رو با آدرس خونتون رو بده. ی. راستیچشم خانوم یعنیباشه بابا! -

 کار؟ یچ یخوا یم-
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 .گهید یخواستگار امیخوام ب یکار؟ م یخوام چ ی! میدزد امیخوام ب یم-

 اول آدم شو بعد! ؟یخال یخال ؟یالک ینجوریهم-

 درست حرف بزن.-

 . گهیزدم؟ راستش رو گفتم د یمگه حرف بد-

 ؟یدیکش یدوسال نقاش نیتو ا ی! شروع نکن باز. راست سایآتر الیخ یب-

 ؟ یبدم اومد. تو چ یاز نقاش ،یکرد انتیخ دمیفهم ینه! وقت-

 از تو. یذهن ریتصو کیکردم؟ فقط  انتیمن کجا خ-

 :رهیذخ

 .میکرد یو دادن شماره مامانم به ماهان، از هم خداحافظ یاز خوردن بستن بعد

 انیم گهید یکردم و مامان ماهان هم تماس گرفت و گفت که هفته  فیرو واسه مامان، تعر شیدوسال پ یخونه، کل ماجرا دمیرس یوقت

 .یخواستگار

بودن و باران، خواهر ماهان هم برخالف تصورم،  یخوب ی. پدر و مادر ماهان، آدمامیدیو خدارو شکر به تفاهم رس دیرس یروز خواستگار    

من و ماهان  نیب تیمحرم غهیص کی گه،ید یمن هم از ماهان خوششون اومد. قرار شد هفته  یواده بود. خون یدختر مهربون و خون گرم

هفته  کیگفت  یبود. اگر به ماهان بود که م یصبرانه، منتظر جشن نامزد ی. ماهان بمیو بعد عقد کن میماه آشنا ش کیشه و تا  یجار

 .یو چند روز بعد هم عروس میعقد کن گهید

 شممیباز درست کرده بود و آرا ونینی. موهام رو ششگاهیگرفته بود و من رو رسوند آرا دیکت و شلوار سف کیماهان برام  ،یروز نامزد     

 خوشگل بود. یلیخ

تو  یبیعج یحس خدشحال کیماهان حلقه رو تو دستم انداخت،  یخونه و بعد از شروع مراسم،  وقت میماهان اومد دنبالم و رفت یوقت    

عقد  یماه دنبال کارها کی یگرفتن تا تو میقرار بود بشه. خونواده ها هم تصم یچ نده،یماه آ کیدونست که تا  یدلم بود. اما خدا م

 .میباش

*** 

 هفته بعد کی

 نیاز ا شتریکردم، آرمان باشه، اجازه نداشتم ب یمرد که فکر م کی یآشنا یدر و صدا یبه صورتم و صدا دینور خورش یبرخورد پرتوها با

 بخوابم.

 بله؟-

 سا؟یتو آتر امیماهانم، اجازه هست ب-

 کرد؟  یکار م یچ نجایده صبح، ا یعنیوقته صبح  نیخدا ماهان ا یوا

 تو. ادیوارک بودو گفتم که ببلوز و شل یروم ، البته لباس داشتما ول دمیسرم و ملحفه رو کش یبرداشتم و انداختم رو نیزم یرو از رو شالم

 سالم خانوم خانوما! ساعت خواب!-

 ؟یر یمگه سرکار نم ؟یینجایوقت صبح، ا نیا ؟یسالم خوب-

 .میر یم زایجور چ نیحلقه و ا یبا خونواده ها برا یعصر م،یرو انجام بد یاصل یدایخر می. گفت امروز برنجامیبه دستور مامان ا یچرا ول-

 

 م؟یریکارت دعوت و لباس عقد کنون و کت وشلوار بگ میاالن قراره بر یعنی! نطوریآهان که ا-

 .میبخور که بعد بر یزیچ کیزودباش برو دست و صورتت رو بشور!  سایآره. آتر-

 ماهان، مامانم کو؟-

 .میر یباهم م یگفت انشاهلل عصر د،یخر میبر ایره خونه خالت. گفتم مادر ب یبهم گفت که م-

 ام؟یتو آشپزخونه تا من ب یبر شه تو یماهان، م-

 .میما به هم محرم دم؛یمن تا حاال موهات رو ند سایازم؟ آتر یکش یخجالت م-

. بعد راجع به یکن یگم مسخرم م یگشاداس ، م نیتنمه، بعد از یبلوز و شلوارک خرس یدون یکشم ماهان. آخه م یخجالت نم ر،ینخ-

 .ینیبب یکه مشتاق ستیجالب ن نیموهامم همچ

 ! چرت و پرت نگو! پاشو برو دست و صورتت رو بشور !سایاه آتر-
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. از تو ختیرو باز کردم که موهام دورم ر پسمیو شال رو از سرم در آوردم و کل شمیآرا زیملحفه رو کنار زدم. بلند شدم و رفتم سمت م  

 کرد. برگشتم سمتش و گفتم: یبه ماهان نگاه کردم، اونم داشت نگاهم م نهیآ

 من رو بخور! ایب ه؟یم نکن! چنگاه-

 کرد و گفت: یخنده ا ماهان

 بگم؟ زیدو تا چ ی. راستیعاشقانه عادت نکرد ینگاه ها نیتو هنوز به ا سایآتر-

 .دییبفرما-

 وقت موهات رو کوتاه نکن. باشه؟ چی! دو ، هیمثل بچه ها شد ک،ی-

دوسال تا  نیا یتو  گهیرو بعد از شونه کردن، باال جمع کردم. موهام د برگشتم و موهام نهیرو به عالمت مثبت تکوت دادم و  رو به آ سرم

 باسنم شده بود.  یباال

و  صبحانم رو  ختمیر ییدست و صورتم رو شستم، رفتم آشپزخونه. ماهان هم توآشپز خونه بود. دوتا چا نکهیو بعد از ا ییدستشو رفتم

 مبل نشست. یرو ییرایخوردم و تا من حاضر شم، ماهان تو پذ

 اومد که گفت: یم ییرایماهان از پذ یصدا

 زودباش!دوساعت شد! زم؟یعز-

 .دیسمت مرکز خر میزدم و راه افتاد ی! لبخندزمیگفت عز یبار بود کا بهم م نیاول زم؟یعز

و خوشش  دیان هم دخوشم اومد! مخصوصا از رنگش، رفتم تو اتاق پرو تا پروش کن، درو باز کردم، ماه یلیخ دم،ید یلباس نامزد کی

رفتم و روبه فروشنده  رونیبرام گشاد بود. مانتوم رو تنم کردم و ب یعنی نیو شش. ا یمن س زیو هشت بود و سا یس زشیسا یاومد ول

 گفتم:

 د؟یو شش بد یشه س یبزرگه برام، م نیا د،یخانوم ببخش-

 گشت، گفت: یکم نکهیلباس ها رفت و بعد از ا سمت

 ؟یخوا یتموم شده، فقط بنفشش هست م یرنگ نیو شش ا یس زمیعز-

 کردم و گفتم: یماهان نگاه به

 .دیرو دوست داشتم که اونم ندار شینه خانوم، آخه صورت-

 .دیببخش گهید میندار-

 .رونیتشکر، از مغازه خارج شدم و ماهان بعد من اومد ب کیناراحت شدم و بعد از  یلیخ

 هم داشت. یبودا! صورتخوب  هیونیپاپ یاون لباس نارنج سایآتر-

 خوام اصال. ینم-

 ؟یناراحت شد سایآتر-

وشش بنفشش رو داشت،  یزسیو شش نداره. چطور سا یش زیدوست داشتم. اصال خانومه دروغ گفت سا یلیاوهوم. آخه اون لباس رو خ-

 رو نداشت؟ یصورت

 و گفت: دیخند ماهان

 .میکن یم دایجلوتر خوشگل تراش رو پ میبر ایگفت؟ ب یدروغ م یچ یعنی! سایعه آتر-

 خوام.  یخوام ماهان! من اون رو م ینم-

مغازه افتاد که تو  کیبه  ابون،چشممیکه اون طرف خ میچند تا مغازه رد شد یمچ دستم رو گرفت و با خودش جلوتر برد. از جلو ماهان

 ماهان زدم که گفت: یرو داشت. با دستم محکم به بازو یهمون لباس صورت نیع نشیتریو

 ها! ابونهیخ سایاونور؟ آتر یکش یچته؟ چرا  من رو م سایآتر-

 .میبر ای. بهیاون مغازه رو. همون لباس صورت نیتریعه ماهان! و-

وشش!  یس زیکه تن مانکنه، سا یلباس نیپسر جوون بود. مطمئن بودم ا کیو  یدختر افاده ا کیداخل مغازه و فروشنده هاش  میرفت

 که تن مانکنه. هیمدل نیداره، هم یو شش رنگ صورت یس زیکه سا یزد و گفت فقط تنها لباس یتکرار یفروشنده حرف ها یول

 گفت: هیافاده ا دختر

 خوره. یو هشت ، چهل م یگم به شما س یمن که م یو ششه؟ ول یس زتیسا یخانوم مطمئن-

 از مغازه و گفتم: ی! دست ماهان گرفتم و بردمش گوشه او ششه یمن، س زیهر طور شده به دختره ثابت کنم که سا دیبا

 اره؟یاز تن مانکن در ب یشه بگ یخوام. نم یماهان، من اون رو م-
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 ؟یبعد اگر اندازت نشد چ اره،یلباس رو در ب ن،یتریاز پشت و سایآخه آتر-

 خواد بگه من چاقم. یم ه،یشه. برو به پسره بگو بده، آخه دختره افاد ی! اندازم مگهیاه ماهان! بهش بگو د-

 ! یپسند یم گهیلباس د کیاگه قبول نکرد،  یگم ول یتو کجات چاقه؟ باشه م زمیآخه عز-

 باشه.-

 یبا هزار بدبخت ن،یتریلباس رو از پشت و نیبرادرمن! من ا آخه》گفت یم یجمله رو ه نیپسره هم یبا پسره حرف زد ول یکل ماهان

 《ه همون آش و همون کاسه!بردارم ، بعد اگه اندازش نشه دوبار

 کنم. ینداشت.  اصال دوبرابر پولش رو پرداخت م میهم رفت ینییمغازه پا نیآقا فکر کن خواهرته، ا-

 برادر من. ستیاصال بحث پولش ن-

 چیهنوز ه ،مهیجشن نامزد گهیبه خدا دو هفته د د؟ید یکارو انجام نم نیخواهرتون، ا یخواهر شما، برا یمنم جا دیآقا لطفا! قبول کن-

 .میکار نکرد

 .یباشه آبج-

 شما هم زحمت نشه. یکه برا ن،یتریذارم تو و یکنم م یدست گلت درد نکنه داداش! حاال اگر اندازه خانومم نشد، خودم تن مانکن م-

 .میزد رونیاز مغازه ب یکه پولش رو حساب کرد ماهان، با خوشحال نیکامال اندازم بود. بعد از ا دمیرو  که پوش لباس

 خوشحال بودم. یلیخ

 

 نگاهم کرد که گفتم: یجوره خاص ماهان

 ماهان ممنونم. یمرس یوا-

 افته. یلپات چال م یخند یم یوقت یدون ی! آخه مسایخنده هات رو دوست دارم آتر ،یقدر خوشحال نیا نمیب یباره که م نیاول-

 زدم و ازش تشکر کردم. یلبخند

 نکرده بود. فیتعر یجور نیازم ا یاشت، تا حاال کسذ یبغل آدم م ریقشنگ هندونه ز چقدر

 .میانجام بد دارویخر یتا باق میدوباره با خونواده هامون رفت یو  عصر میهارو هم انجام داد دیخر هیبق

* 

 .شگاهیآزما میبود و  قراره فردا با ماهان بر ایمه زیو تاالر هم رزرو شده بود. همه چ میهفته گذشت و کارت ها رو هم پخش کرد کی

 زنگ خورد، ماهان بود. میقراره بشه که گوش یکردم فردا چ یاتاق بودم و داشتم فکر م یتو

 ؟یخوب سا،یالو سالم آتر-

 ؟یتو خوب یسالم مرس-

 . حاضر شو!یما باش شیدنبالت که شام پ امیمامان گفته ب یراست زم،یآره عز-

 گه؟یروز د کیشه  یماهان خستم! نم-

 کنه. یاصرار م نه، آخه بارانم-

 .ایباشه پس منتظرم ب-

که چقدر خسته بودم و سرم درد  یاونجا برداشتم. وا یهم برا کیتون کیکردم و  میمال شیآرا کیدوش گرفتم و حاضر شدم و  کی رفتم

 کرد. یم

* 

 ی. من و باران ظرف هارو ممیآشپزخونه تا کارهارو انجام بد میبودم که بعد از صرف شام، من و باران و مادر رفت نایتو خونه ماهان ا   

 ماهان اومد تو آشپزخونه و گفت: هویکرد.  ینگاه م ونیزیکرد. بابا هم تلو یو مادر خشک م میشست

  میکه بر امیم رم،یگ یدوش م کیرم حموم  یمن م سای. آتردیخانوما خسته نباش-

 باشه ماهان.-

 بعد کارها تمو شد و به مادر گفتم: قهیدق ستیربع، ب کی بای. تقرمیدیخند یو م میزد یاز رفتن ماهان، حرف م بعد

 باران ممنون. ن،ی! با اجازتون من برم باال حاضر شم، شرمنده امروز به زحمت افتاددیمادر خسته نباش-

 .یهمه کار انجام داد نی! دست تو درد نکنه که اینه دخترم چه زحمت-

 بود مادر. فهیوظ-

:. 
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تخت  یماهان رو دمیده. نگران شدم و درو باز کردم و رفتم تو اتاق. د یجواب نم دمید یسمت اتاق ماهان رفتم و چند دفعه در زدم ول به

که داشت  یی. چند دفعه صداش زدم و تکونش دادم اما ازون جادهیو خواب دهیبود، بله! آقا دوش گرفته، لباس هاش رو هم پوش دهیخواب

بچه ها شده بود.  نیبود و ع ختهیصورتش ر یرو سشیخ یشدن نداشت. بهش نگاه کردم؛موها داریقصد ب د،ید یرو م هخواب هفت پادشا

هم  کلشیبه رنگ قرمز کمرنگ، ه ییبلند ، دماغ متناسب با صورتش و لب ها بایتقر ییبا مژه ها یقهوه ا یداشت! چشما یصورت معصوم

 و من تا گردنش بودم. دقدشم بلند بو ،یدرشت بود،نه چاق!ورزشکار

 رو برداشتم و در اتاق ماهان رو آروم بستم. مادر جلوم رو گرفت و گفت: فمیروش و مانتوم رو تنم کردم و ک دمیرو کش ملحفه

 کجا دخترم؟ ماهان کو؟-

 رم. ینشد. با آژانس م داریصداش کردم ب یخسته بود، هرچ یرم خونمون، با اجازتون! ماهان هم طفل یم-

 لباش رو غنچه کرد و گفت: باران

 . خواهش!سایما بمون آتر شیامشب رو پ-

 ماهان به دنبال حرف باران گفت: مادر

 . شگاهیآزما دیر یتا نگرانت نشه، انشاهلل فردا صبح هم با ماهان م یینجایآره مادر، به مادرت خبر بده که ا-

 شم. ینه مادر! مزاحمتون نم-

 گفت : باران

 !یچیه گهیشه، د یم یرتیغ یماهان بفهمه با آژانس تنها رفت ساجون؟یآتر هیمزاحم چ-

 اومد و گفت: کیماهان نزد پدر

 . بمون!ینداره تنها بر تیوقت شب خوب نیدخترم! ا گهیبمون د-

 باشه پس ممنون.-

 گفت: مادر

 خونه خودته. گهید نجایرو بذار بخواب. ا لتیبرو دخترم! برو تو اتاق ماهان وسا-

 بود تو اتاق ماهان معذبم گفت: دهیفهم که باران

 باشه. میامشب رو مثل آبج کیمن بخوابه و  شینه مامان، پ-

 .میزن یهم حرف م یبهتره.تازه کل ینجوریآره مادر ا-

 همون جا بخواب. یهر جا راحت ساینامزدش، آتر شیآخه دخترجون بذار بره پ-

 ممنون مادر.-

 یکرد! حوال ی. آخ که چقدر سرم درد ممیزد یحرف م میداشت میتو اتاقش، لباسم رو عوض کردم و بگم تا ساعت دو ون میبا باران، رفت بعد

که در اتاق باز شد، من که از ترس ساکت شدم و تپش قلب گرفتم، باران هم  میخودمون بود یساعت سه بود که من و باران تو حال و هوا

 زد. غیج

 و در رو بست. رونیران رفت ببا غیماهانه که با ج دمید

 خنده که ماهان دوباره اومد تو. ریز میواکنشش من و باران زد از

 

 رو به ماهان گفت: یبا حالت تهاجم باران

 .مینکنه ماهان! سکته کرد لتیخدا ذل-

 سایزنه؟ آتر یحرف م یدختره خل شده داره با ک نیا ایاومد، گفتم خدا یاز اتاقت صدا م نکهیهمم ا غت،یهم از ج دم،یبابا منم ترس-

 آب بخور! ایب دیببخش ؟یدیترس یلیخ

 باشه ممنون.-

 .یکرد، نذاشت بخواب یاز بس وراج وونهیباران د نیدونم ا یم سایآتر-

 مخ باران رو خوردم. یاتفاقا من ه ه؟یچه حرف نیماهان زشته! ا-

 خوابم برد. یه منم از شدت خستگکل کل کردن تا چهار صبح. ک یو ماهان کل باران

و بعدش من رو  میصبحونه خورد میبا ماهان رفت شات،ی. بعد از انجام آزماشگاهیآزما میکردم  و رفت دارمیب ،یماهان با هزار بدبخت صبح

 رسوند خونه.
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خونمون به  ادیت به احتمال زگف یماهان م یداشتم ول یعروس ها، استرس کوچک هیبودم، ته دلم مثل بق شیمنتظر جواب آزما مشتاقانه

 خوره. یهم م

*** 

 عقدمونه. گه،ی. چند روز دمیریرو بگ شیجواب آزما میحاضر شدم تا با ماهان بر عیگذشت. صبح سر دوروز

 :دیهارو گرفت و پرس شی. ماهان جواب آزماشگاهیآزما میدیرس

 شد؟ یخب خانوم، جوابش چ-

 خوره.  یبه هم نم تونیام...متاسفانه گروه خون-

 :میدیو ماهان همزمان پرس من

 ؟یچ-

 خوره. یبه هم نم تونیگروه خون-

 جا خوردم، ماهان صداش باالتر رفت و گفت: یحساب ازحرفش

 اشتباه شده! دیخانوم؟ شا یچ یعنی-

 ستن؟ین یصداقت سایو خانوم، خانوم آتر یماهان کاشف یآقا!مگه شما آقا دیآروم باش-

 .میچرا هست-

 .گهیخب درسته د-

 ومده؟ین شیپ شاتیتو آزما یاشتباه دیخانوم مطمئن-

 تهرانه! امکان نداره اشتباه باشه. یها شگاهیآزما نیاز معتبر تر یکیما  شگاهیبله خانوم. آزما-

 :دیو پرس دیبه موهاش کش یدست ماهان

 ؟ میبد شیشه دوباره آزما ینم-

 

 شه. یم نینداره ! چون جوابش مثل هم یا دهیدادنتون فا شیدوباره آزما-

 از من نداشت. روبه ماهان گفتم: یکرده بودم و ماهان هم دست کم بغض

 ماهان؟ میبر-

 یموهاش م یزد و دستش رو ال یبود و قدم م ستادهیوا نیماش ینشستم، اما ماهان جلو نیماش یو من تو رونیب میزد شگاهیآزما از

 کالفه بود و من هم شوکه. ی. حسابدیکش

 دهیاز ماهان دوباره جدا شم؟ما تازه به هم رس یمن! آخه چطور یخدا ی... وانهیهفته بعد عقدمونه و اون همه هز م؟یکار کن یچ حاال

 گفتم: هیبود. باگر یعصبان یلیخ ن،ی. ماهان نشست تو ماشمیبود

 م؟یکار کن یماهان حاال چ-

 با داد گفت: ماهان

 .مونیگند زد به زندگ ،یلعنت شهیآزما نیدونم. ا ی! نمسایآتردونم  ینم-

 ماهان آروم باش!-

 م؟یبگ ی، رو سرمون خراب شد. به خونواده هامون چ میکه بافته بود ییاهایشد. حاال اون همه رو ریکه ماهان زد، اشکام سراز یداد با

بچه  میتون ینم م،یاگر هم ازدواج کن م؛آخهیبکن م،یتون یازدواج هم نم گهیاز هم؟ ماهان ما د میدورش دیبا یعنیشه؟  یم یماهان حاال چ-

 شه. ماهان من طاقت ندارم... یمن و تو، تباه م یعمر زندگ کی ینجوری. اادینم ایبچمون سالم به دن م،ی! بچه دار هم بشمیدار ش

 و گفت: دیحرفم پر وسط

نگو. بذار من تا فردا فکرام رو بکنم، تو هم فکرات رو بکن! فردا راجع  یزیچ یکسکلمه هم به  کیفقط  سای! بذار فکر کنم! آترسایبسه آتر-

 . میگ یرو به خونواده ها م ییو جواب نها میزن یمسئله باهم حرف م نیبه ا

خوره. ماهان  یازدواج بهم م نی. مطمئن بودم ادنیبار یگونه هام م یصدا، رو یبود. فقط اشکام ب یمن و ماهان، سکوت حاک نیراه ب یتو

خدا! من ماهان رو دوست دارم.  یبابا صداش کنه. ا ،یفسقل کیگرده،  یاز سرکار برم یوقت گهیخواد چند ساله د یهم آرزو داره. اونم م

 از االن. نمیا ش،یاون از دوسال پ م؟یستین همچرا ما قسمت 

 رو بهونه کردم و نرفتم. یمو، که من هم خستگخواستن برن خونه ع یخونه رفتم تو اتاقم و مامان و بابام م دمیرس یوقت
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صبرانه منتظر طلوع آفتاب بودم تا بتونم ماهان رو تو  یماهان شم. ب یحد، وابسته  نیکردم تا ا ی! فکر نمهیگر ایفکر کردم،  ایشب رو  کل

 و بتونم به حرفاش گوش کنم. نمیپارک بب

 سکوت گفت: قهیکه ماهان بعد از چند دق میپارک بود یتو

شه! اما  یمشکل سر راهمون سبز م یکل م،یخوام بگم که اگر ما ازدواج کن یم سایفکرام رو کردم، خب ... آتر روزیراستش من... د سا،یآتر-

نفهمه.   یکنم تا کس یم یرو دستکار شاتیخوام بعد دوسال دوباره از دستت بدم. من جواب آزما ی. نممیخوام با هم ازدواج کن یمن م

 خودمون بمونه. نیراز ب کیاتفاق مثل  نیبده که... ا ولبهم ق سایآتر

:. 

 م،یبچه معلول داشته باش کی میخوا یمادر شم. ما هم نم یروز کیمنم دوست دارم  ؟یبچه داشته باش یماهان، تو هم آرزو دار یول-

 یکیدنبال  یر یو م یش یهم ازم خسته م ماهان تو ن؟یش یگن چرا بچه دار نم ینم هیبق گهیچند سال د م،یازدواج کرد رمیاصال گ

 !گهید

 میگ یوقت ازت خسته نشم. فوقش بعد چند سال به همه م چیدم ه یخوام. مطمئن باش قول م یبچه، من بچه نم یگور بابا سایآتر-

 . لطفا قبول کن! من تازه تو رو بدست آوردم.میش یمشکل از منه که بچه دار نم

 ؟یوقت تنهام نذار چیوقته ه چیه ید یماهان قول م-

 راز رو! باشه؟ نیا ینگ یدم! قول مردونه. تو هم قول بده به کس یآره قول م-

 دم. یباشه قول م-

 نباش! باشه؟ یچیپس نگران ه-

 .نطوریباشه. تو هم هم-

* 

 میه ! به هم قول دادمن و ماهان محکم تر از قبل شد وندیخوشحال شدم که پ یلیگذشت. خ یو خوش یروز عقد کنون هم با خوب باالخره

 مهربونه. یلی. ماهان رو دوست دارم، خمیرو ول نکن گهیهمد یطیشرا چیکه تحت ه

 * دوهفته بعد

 تا کمکشون کنم.  ششونیبپزه و منم امروز رفتم پ یفردا قراره مادر ماهان، آش نذر پس

مادر ماهان به گوشم خورد که  یرو بذارم و لباسام رو عوض کنم که صدا فمیرفتم تو اتاق ماهان تا ک ،یو روبوس یاز سالم و احوالپرس بعد

 گفت:

 کردم. باران تو هم برو کمکش. ستیل ناهاشیا ا،یب ریبگ نارویپسرم برو ا ایب-

 غر زد و گفت:  باران

 دم. ماهان خودت برو! یکار هارو انجام م هیمونم،بق یم نجاینه مامان ا-

 ره سمت در. یماهان داره م دمید و دمیدو رونیاز اتاق، ب عیسر

 !ستایماهان!...ماهان وا-

 برات! رمیبگو بگ یخوا یم یزیجانم؟ چ-

 باهات. امیخوام، منم م ینم یزینه چ-

 .امیم یرم، زود یباران و مامان! خودم م شیتو بمون خونه پ-

 ناراحت نگاهش کردم، منم دوست داشتم باهاش برم. فقط

 

 گفت: ماهان

 !ایب یخب حاال اگه دوست دار-

 باشه ممنون. خداحافظ مادر، خداحافظ باران.-

 . میانجام بد دارویخر میپارک کرد تا بر یرو گوشه ا نیماهان ماش م،یدیکه رس نیو بعد از ا میشد نیماهان سوار ماش با

 در گوش ماهان گفتم: مونده بود. آروم یکه فقط سبز دیخر یماهان داشت حبوبات و رشته م م،یمغازه بود تو

 خونه؟ میکه برگرد رمیبگ یبرم ازون جا سبز یحساب کن نارویماهان، تا تو ا-

 .میر یبا هم م ستایوا-

 تر. نییمغازه اونجاست! سه تا مغازه پا-
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 .ریپولم بگ نیا ایباشه، ب-

اومدم.  رونیها از مغازه ب یسبز دیبعد از خر. یفروش یرو خونه گذاشته بودم و پول همراهم نبود، پول رو گرفتم و رفتم سبز فمیک چون

 بودن! با چشم دنبال ماهان گشتم اما نبود. نیچقدرم سنگ

 گفت: یشد که م یم دهیپسر از پشت سرم شن کی یصدا

 تا خونتون کمکت کنم. ایکجا خانوم خوشگله؟ ب-

رفت!   یکشه، پر رو از رو نم یرو داره از دستم م یسبز یمشما دمیماهان د نیو بهش اخم کردم و تا اومدم برم سمت ماش برگشتم

 کار کنم؟ یمن چ ایخدا

 کارت. یول کن آقا ! مزاحم نشو! برو پ-

 گفت : پسره

 !یذارم تنها بر ینه مگه م-

 آشنا از پشت سرم، به گوشم خورد. برگشتم، خود ماهان بود. یصدا کی دوباره

 ؟ یکن یخانوم رو همراه یخوا یداداش، م-

زد. مردم هم نگاه  یو بهش مشت م نیشدن. بعدش ماهان پسره رو خوابوند زم زیما رو ول کرد و ماهان هولش داد و با هم گالومش پسره

 گوشه و رفتم سمت ماهان و گفتم: کیرو گذاشتم  یکردن. سبز یم

 .شی! کشتمیبر ایماهان! توروخدا ولش کن! ب-

پشتش و دستش رو آورد باال که به پسره مشت بزنه که آرنجش محکم خورد به دلم، اون  ستادمیماهان با داد گفت که برم اونور، اما وا بعد

 یرو تو دستم گرفتم تا ماهان ب یسبز یدلم گذاشتم و رفتم اون طرف و مشما یبد زد! دستم رو، رو یلیمردم! خ یلحظه از درد داشتم م

 ن،یو من رو به سمت ماش دیرو از دستم قاپ یسبز یرو محکم گرفت و مشماهم ول کن پسره شد و اومد طرفم، بازو هام  عد! بادیشعور ب

 دنبال خودش کشوند.

 

 طرف! کیطرف و درد بازوم هم  کیدلم  درد

 و با داد گفت: دیدر رو کوب تیکه ماهان هم با عصبان نیتو ماش نشستم

 .کثافت.. یکه اون پسره  ید یصد دفعه بهت گفتم اون موهاتو بکن تو! گوش نم -

انداخت  یدستمال کاغذ کیشدن. ماهان  یمهمون گونه هام م اریاخت یبود. اشکام ب میمال شممیداد، من موهام تو بود و آرا یم ریگ یالک

 رو پام و گفت:

 پاک کن!  االی! گهیشه د یم ینجوریکه ا یکن یغلطا رو م نیاون زهره مار هم از رو لبت پاک کن!  هم-

کردم و در  هیبود! فقط دستم رو گذاشتم رو دلم تا دردش آروم شه و روم رو کردم سمت پنجره و گر یعصبان یلیلحنش بدم اومد، خ از

 ؟یپاک کردم. راحت شد ایآخر بعد از پاک کردن رژ لبم گفتم: ب

 خواستم برگردم خونه.  ینتونستم بگم، فقط م یزیشد! از شدت درد چ یحاک نمونیو بعد دوباره سکوت ب 

 سالم دادم و رفتم تو اتاق ماهان. کیسمت خونه.  دمیو دو دمیرو کوب نیشدم و از حرصم، در ماش ادهیپ عیسر م،یدیرس یوقت

 رفتارکرد؟ یطور نیماهان باهام ا یبد زد. به چه جرئت یلیشعور خ یکرد! ب یهنوز درد م دلم

 رو گذاشته بود و گفت:  دایماهان به گوشم خورد که خر یکردم. صدا هیتخت نشستم و گر یرو

 . کار دارم.رونیرم ب یمامان من م-

 گفت: مامانش

 تو پسرم... ایچته ماهان جان؟ ب-

مانتوم بودم که باران  یبودم و مشغول باز کردن دکمه ها ستادهیوا نهیتا لباسام رو عوض کنم. کنار آ فمیدرک که رفت! رفتم سمت ک به

 اومد تو و گفت:

 افتاده؟ یاتفاق یول دایابت خر. ممنون بزمیسالم عز-

 باران اومد سمتم و گفت: هویلباسم شدم که  دنینگفتم و مشغول پوش یزیکه پشتم بهش بود، چ یحال در

 ! چرا پهلوت کبود شده؟نمیبب سایآتر ستایوا-

و باران با  دمیکش نییو پالباسم ر ،یبه خودم اومدم و به پهلوم نگاه کردم، کبود شده بود. بدون توجه به کبود دم،یخجالت کش ازش

 فشار آورد که ناله کردم و باران گفت: یانگشتش به کبود
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 چرا پهلوت کبود شده؟  سای! آترانهی یدرد هم دار نمیخواستم بب ی! مدیببخش-

 شده! یبهم بگو چ نم،یبب نیبش ایب ه؟یقرمز و اشک چراچشمات

 گفتم بهش؟ یم یشد. آخه چ ریتخت نشوند، اشکام سراز یرو گرفت و من رو رو دستم

 بود؟نکنه دعواتون شده؟ یشده؟ ماهان چرا عصب یزی! چسایبگو آتر-

 

 از ماهان بپرس باران.-

 بشه انشاهلل! ی!  بگم ماهان چیکرده؟ بشکنه دستش اله ینجوریشده؟  نکنه ماهان پهلوت رو ا یماهان که رفته، بگو چ-

 یم فیمامانش کل ماجرا رو تعر یکه داشت برا دمیصداش رو شن اره،یب خیاران رفت تا کردم و بعدم ب فیکل ماجرا رو براش تعر بعدم

 بشه! یماهان بگم چ یگفت اله یم یپهلوم گذاشت و ه یرو رو خیکرد. بعدش مادر و باران اومدن تو اتاق. باران 

 خودم بودم. یمقصر اصل دیلحنش خندن گرفت.البته شا از

 گفت: مادر

 بود! یرتیغ نقدریا ی؟ ماهان از همون بچگشده یجون چ سایآتر-

 لباسم رو باال زد و گفت: هوی باران

 دستش بشکنه. یکرده! اله یپسرت چه غلط نیمامان بب-

 باران زشته نکن!-

 کرد. ی. ماشاهلل باران هم مدرک جرم رو، رو مدمیکش نییلباسم رو پا عیو سر دمیکارش خجالت کش نیا از

 گفت:  مادر

دستش  دهینفهم دیگم مادر شا یکنه! م یدست رو زن بلند نم گهیهم داشته باشه، د یکارو کرده؟ ماهان، هر اخالق بد نیواقعا ماهان ا-

 دستش بشکنه. یباشه که اله یخورده. اگر عمد

 رو به من گفت: باران

 . باشه؟رونیب یایاز اتاقت ب یدارنکنه حق ن یو ازت عذر خواه ادیجا استراحت کن! تا ماهان ن نیجون تو هم سایآتر-

 دم باران. یقول نم-

 بگو چشم.-

 خب چشم.-

 فونیزنگ آ یساعت بعد، صدا میکنم. ن یرو برداشتم تا باز میگذشت. تو اتاق ماهان تک و تنها، حوصلم سر رفته بود. گوش یساعت دو

 باران به گوشم خورد که گفت: یبعد صدا قهیاومد و چند دق

اصال ازت توقع نداشتم. برو خدات رو شکر کن،   یول یدستت بشکنه. درسته داداشم یشعور! اله یب یپسره  ؟یکش یماهان، خجالت نم-

  ؟یکرد یکار م ینکرده! وگرنه چ یزیدختره خونر

 ماهان بلند شد و گفت: یصدا

 وونه؟ید یگیم یحالت خوبه باران؟ چ-

 گه؟  یم یچ نیمامان ا ؟یقرصات رو نخورد باز

 گفت: باران

 تونه از درد تکون بخوره. ینم سایآتر ؟یزد یچه گند نیبرو خودت بب-

 !نیتوقع نداشتم. برو شکم دختره رو بب گهیماهان پسرم، از تو د-

 .رمیم یچخبره؟ من خودم دارم از معده درد م نجای؟ ا یچ یعنی-

:. 

 درد هاست.  نیپهلو،  بد تر ی. درد کبوددمیبه حرفاشون گوش ندادم و به زور به پهلو خواب گهید

 جوابش رو ندادم. هنوز هم از دستش ناراحت بودم.  پشتمم بهش بود که گفت: یباز شد و ماهان اومد تو و در رو بست. سالم داد ول در

 .یداریدونم ب یخانوم، م سایسالم عرض شد! جواب سالم واجبه آتر-

بود! بعدم  یبار موهام رو نوازش کرد، آخ که چه حس قشنگ نیاول یتخت نشست. برا یوو اومد پشت من ر زیرو انداخت رو م ساعتش

 گفت:

 خانوم! سایآتر نمتیبرگرد بب ؟یگن خانوم یم یمامان و باران چ-
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و ماهان نگران  دمیچیحرکت، آخم بلند شد و از درد به خودم پ نیدستش بازوم رو گرفت و من رو سمت خودش برگردوند که با ا با

 : دیسپر

 دکتر؟ میبر یخوا یم هو؟یشد  یچ سا؟یآتر یخوب-

 قدر نگرانم بود؟ نیا یعنیاز چند لحظه که دردم آروم شد، نگاهش کردم.   بعد

 شده؟ یگن؟ پهلوت چ یم یمامان و باران چ-

 .یچیه-

 گه؟ من زدمت؟ یم یباران چ نیا ؟یشد یچ نمیکنم. بذار بب یباور نم نمیتا نب-

 پهلوم برداشت و خواست لباسم رو باال بزنه که گفتم: یرو از رو دستام

 عه!نکن ماهان!-

 .وونهید میازم؟ محرم یکش یخجالت م-

 کرد و گفت: یجوریافتاد، لباش رو  یرو باال زد و تا چشمش به کبود لباسم

 واقعا من زدمت؟ ه؟یچ نیا سایآتر-

 افتادم و گفتم: د،یسرم کش نیکه تو ماش ییدادها ایپر بود!  دلم

زهره مار رو از لبت پاک  ی. به من گفتی. من رو مقصر دونستیتو دنده هام. بعدم سرم داد زد یبا آرنج محکم زد ی! تو زدیبله تو زد-

 ماهان. یشعوریب یلیکرد ! واقعا که خ ینجوریپسره ا یغلطا رو کرد نیدونم موهاتو بکن تو! هم یکن! نم

 

خواستم پسره رو بزنم،  یبرسونم. باور کن م یبیخواستم به تو آس یبودم.  به خدا نم یمن اون موقع عصب د،ی! ببخشیخانوم سایآتر-

 گهیاز خودم مرد د ریبه غ ادیبودم اون موقع. بدم م یعصب سایدستم رو آوردم باال که محکم خورد به تو ...من که بهت گفتم برو کنار. آتر

 یمن اشتباه کردم. به خدا خودمم چند ساعته از معده درد دارم م زمی. عزیخانوم گهید دی ببخشبود. حاال ی!پسره هم عوضتد سمت ایب یا

 .رمیم

 کی شی... که تو زدشعورهیتو آموزشگاه، اون پسر ب شیبار که دوسال پ کیشه!   یپسر پست مزاحمم م کیبارمه  نیشه دوم یباورت م-

 !گهید شیبار هم امروز...که تو کشت

 تخت شالم رو برداشت و انداخت رو سرم و بعد گفت: یاز گوشه  ماهان

 .مارستانیپاشو! پاشو ببرمت ب سایآتر-

 سادس. یکبود هی ستین یزیچ-

 الی! خمارستانیب میره هوا. پاشو بر یم غتیج ،یخور یتکون کوچولو هم م کی ی! تو حتسیساده ن یکبود کیجان!  سایشه آتر ینم-

 جفتمون راحت شه!

 .آخه..-

 کنم. پاشو خانوم خوشگل من. یبغلت م نینگران نباش! خودم تا دم ماش-

 . مارستانیحرکت بغلم کرد و برد من رو ب کینذاشت مانتوم رو بپوشم، با  گهیتا زانوم بود، د کمیتون

 نییفشارم پا نکهیا یچند تا قرص و مسکن نوشت و برا کیو  ستین یمهم زیدکتر گفت که چ یو عکس و سونوگراف نهیمعا یاز کل بعد

 بود، سرم داد.

هست و  شیشگیهم یگفت که قرص ها یکه من سرمم رو بزنم، ماهان هم واسه معده دردش بره دکتر ول نیاصرار کردم قبل از ا یکل

 شه. یخوره، بهتر م یاونارو م

 زد.  یو تا پرستار سرم رو وصل کنه، ماهان جلو اتاق داشت قدم م دمیتخت خواب یرو

تنها بودم و االن که ماهان رو  شهیکه هم نهیبه خاطر ا دیدونم شا ی. نمرهیم چرا اون لحظه دلم خواست کنارم باشه و دستم رو بگدون ینم

 میتو زندگ یعشق چیهام داشتم، جبران شه. اون موقع ها جز عشق مامان و بابا ه ییکه تو تنها ییدارم، دوست دارم کنارم باشه تا کمبودا

 نبود.

 ستاره گفتم:به پر رو

  د؟یکه جلو دره رو صداش کن ییشه اون آقا یخانوم، م دیببخش-

 ؟یدار شیگم. شوهرته؟ کار یبذار سرم رو وصل کنم بعدش م-

 .ادیاالن ب دیآره! لطفا بگ-
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 ؟یترس یدختر جون! بذار سرمت رو بزنم بعد. نکنه م-

 .ادیکه ب دینه اصال! لطفا بگ-

 شه!  یمن حواسم پرت م اد،یزنه؟ اگه اون ب یقدر تند م نیچرا نبضت ا یترس یاگر نم-

 دم حواستون پرت نشه. یشدم. قول م یم ینجوریا دم،ید یدکتر و پرستا  م ای  مارستانیرفتم ب یهر وقت م یترسم، از بچگ ینم-

 باشه خب.-

 ممنون -

تا حرفم رو بهش  نییپا ارهیاز دوستاش اشاره کرد که ماهان رو صدا کنه. ماهان اومد تو اتاق و بهش گفتم گوشش رو ب یکیدست به  با

 بگم.

 ؟یریدستم رو بگ ،یباش شمیشه تا سرم تموم شه پ یم-

 یم رو محکم گرفته بود . گرماو بعدم به پرستار  اشاره کرد که سرم رو بزنه و دست ستادیلبخند سرش رو باال برد و صاف وا کیبا  ماهان

پرستار که کم و کم تر  یپا یشد و چشمام رو بستم تا درد سوزن رو متوجه نشم. با صدا یسردم منتقل م یدستش قطره قطره به دستا

 کردم. بازشد، چشمام رو  یم

 طبق عادت گفتم: یبهم نگاه کرد و با لحن خاص ماهان

 خب؟ هیچ-

 گفت: یلبخند قشنگ ماهان

 کنم. یدارم به بچم نگاه م ،یچیه-

 ؟یهوم؟ با من-

 !یآره، االن باورم شده که چهار سال ازم کوچکتر-

که پسرا پنج، شش  دنیرس جهینت نی. آخه دانشمندا به ایاگه من بچه باشم تو هم بچه ا ؟یش یرو بگم ناراحت نم یقتیحق کیماهان -

 دارن. یسال عقب ماندگ

 کرد و گفت: یاخم ماهان

 خانوم کوچولو. ستمین دسته نمن جزو او-

 گن. یگم دانشمندا م یمن نم نویا-

:. 

 ینم نجایدم. ا یرو نشون م شیدانشمندا رو واست عمل یها هیاز نظر یکیخونه،  میبذار بر ؟یباور کن دیگن، با یم زایچ یلیدانشمندا خ-

 شه! 

 زد. طونیلبخند ش کی بعدش

 ماهان! برو اونور پر رو! یتیترب یب یلیخ-

 و کلره! میمنحرف! منظورم واکنش سد یمنحرف! ا یا-

 ! الحمدا...یاونم شد ،ینبود دانیمیعه! عه! ش-

 خونه. میکه سرم تموم شد، ماهان دوباره بغلم کرد و برگشت نیاز ا بعد

 میشسته بودم گوشکدوم اجازه ندادن از رو تخت بلند شم. رو تخت ن چیه یداشتم برم آشپزخونه و به مادر و باران کمک کنم ول دوست

 زنگ خورد. آرمان بود.

 ماهان خوبه؟ ؟یخوب یالو سالم آبج-

 خوبه؟  ماهیپر ؟یآرمان. تو خوب یسالم مرس-

 شده؟ یزیدلشوره داره! چ یمامان که از عصر م،یهمه منتظرت بود ؟یومدی. چرا شام نمیخوب ،یمرس-

 هم اونجاست؟ ماهیمفصله. پر انشینه، جر-

 !یماهان بمون شینداره پ تیخوب سا؟یدنبالت آتر امیمونه. ب یم شمونی! امشب پنجاستیآره، عشقمم ا-

 شوهرم باشم اشکال داره؟ شیبمونه اشکال نداره! اون وقت من پ شتیپ ماهیوا! پس چطور پر-

 .وونهیاوه شوهرت؟ نامزدته د-
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 یو منم آروم گفتم که دارم با آرمان حرف م میبخورشام  میزد که ماهان اومد تو اتاق با اشاره گفت بر یداشت حرف م ینجوریهم آرمان

پوستم حس  یداغش رو رو یکه نفس ها کینزد یهم بود، به قدر کیشه و صورتامون نزد یم کمیداره نزد ینطوریماهان هم دمیزنم. د

 رو فراموش کردم. دنیلحظه، حس کردم نفس کش کی یو برا یفاصله ا چیه یبود، ب صورتمو صورتش مماس  کردمیم

و با آرمان مشغول صحبت شد و از اتاق رفت.  دیرو از دستم قاپ یبا تلفن حرف زدن نداشتم. گوش نیرو اونم ح یکار نیتوقع همچ واقعا

 ! وونسید یلیخ

آورد که  یخودش نم ی. اصال به رودیرس یبه نظر م یکردم؛ماهان سرحال و پر انرژ یو به همه سالم دادم و به ماهان نگاه زیسر م رفتم

... 

 سکوت جمع رو شکوند و گفت: ماهان

 خونه. یکبکم خروس م یبا برادر زنم صحبت کردما، حساب یمامان، خدا شاهده رفتم تو اتاق، از وقت-

 

 چشمک بهم زد و مشغول خوردن غذاش شد. کی ماهان

 گفت:  باران

 غذات رو بخور! لپات چرا گل انداخته؟ ؟یخوب سایآتر-

 گفت: یخاص طنتیش با ماهان

 کشه. یاز من خجالت م-

 در جوابش گفت: یبا حالت خاص باران

 .یکه بهش زد هی! به خاطر ضربه اوونهیماهان د هیچه حرف نیا-

 گفت: ماهان

امشب  یخوام اگر دوست دار یم یآرمان گفت بعد از شام ببرمت خونتون، ول سا،یآتر ی! راستیباران! غذاتو بخور خواهر گرام گهیبسه د-

 !یبمون شمونیپ

 زحمت دادم بهتون. یلیشم، بهتره که برم. امروز خ یمزاحم نم نیاز ا شترینه من ب-

 گفت: یماهان با مهربون پدر

 کن. یشد! از طرف ما ، از خونوادت عذر خواه ینطوریکه ا دیدخترم؟ تو ببخش یچه زحمت-

 پدر! هیچه حرف نیا-

 !یمواظب دخترم باش ،یریقرض بگ دیدو تا هم با ،یداربه بعد ماهان خان، دو تا چشم  نیاز ا-

 چشم بابا.-

کرد، منم در قبالش اعتراف کردم که دوستش  یم یاعترافات قشنگ میکه بود نیماش یاز صرف شام، ماهان من رو رسوند خونه و تو بعد

 دارم.

* 

 یکه ازش واهمه داشتم، مشکل یزیبا شکوه برگزار شد. تنها چ مونیو خدارو شکر مراسم عروس میکرد یماه بعد ، من و ماهان عروس چهار

 خورد! یکه بهم نم مونیمن و ماهان بود، گروه خون نیبود که ب

 .ستهیمیقولمون وا یداشتم و بهش اعتماد کرده بودم و مطمئن بودم که پا نانیمن به ماهان اطم یول

 بود. تیمیمشترکمون، با آرامش و صم یزندگ شروع

* 

 سال بعد سه

شم...باال  یدارم عمه م نکهیباران، تموم شدن دانشگاهم و ا یآرمان، نامزد یافتاد؛ مثل عروس یکه گذشت، اتفاقات خوب یسه سال نیا یتو

سه ماه، واقعا سخت گذشت  نیشد. ا یمال یماهان دچار ورشکستگ شیاول، آخه سه ماه پ میگرفتن کار ماهان که البته تا دو سال و ن

 یسه روز سرکار م یماهان هفته ا یکنه. منم پابه پا دایکار خوب پ کیهاش رو داد و تونست  یسه ماه، بدهکار نیا یو. ماهان تبرامون

 رفتم. 

 شد. یدوباره همون ماهان قبل ،یخداروشکر به تازگ یو پکر بود ول یعصب یلیسه ماه، ماهان خ نیا یتو
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هر طور شده  دیکردم. امشب با شیآرا یکمیو  دمیپوش یتاپ و دامن کوتاه صورت کیدوش گرفتم و بعدم  کیبود، رفتم حموم و  عصر

بود. به ساعت نگاه  یکه ماهان دوست داشت رو پختم. ماهان عاشق قورمه سبز ییحرف دلم رو به ماهان بزنم. رفتم آشپزخونه و غذا

 ماهان کال خونس. . فردا هم که جمعس ودیرس یموقع ها م نیا دیبا گهیکردم، هشت شب بود و د

 زنه خودم در رو براش باز کنم.  یدونم چرا زنگ نم یانداختن اومد، ماهان بود. نم دیکل یصدا

 حرفا. نیو ا یبعد زنگ بزنم از خواب بپر ،یترسم خواب باش یبار هم بهم گفت م کی آخه

 سمت در. رفتم

 !یخسته نباش ،ییسالم آقا-

 ؟یمن! خوب یسایسالم آتر-

 سرکارت چه خبر؟ ؟یممنون، تو خوب-

 ! همش کارو کار وکار!یچیمنم خوبم. سرکار ه ،یشما خوب باش-

 . منم پشت بندش رفتم تو اتاق.رهیو به سمت اتاق رفت تا بره حموم، دوش بگ دیرو بوس گونم

 بردار. فمهیک یتو م،ینیبب مینیگرفتم، امشب بش لمیف کی سایآتر یراست-

 ه؟ترسناک یمثل اون سر-

 .هینه گلم، کمد-

 سوال بپرسم؟ کی! ی. ماهان! ماهانیمرس-

 بپرس! زم؟یجونم عز-

  ؟یمن رو دوست دار-

 زد و گفت: یلبخند ماهان

خدا روشکر که تو،  دم،یلحظه ها از هفت خان رستم گذشتم تا به تو رس نیدوستت دارم! واسه هم یلیکه دوستت دارم، به خدا خ معلومه

 !یهست میتو زندگ

 و گفت: دیرو بوس میشونیدستاش گرفت و پ نیسرم رو ب بعد

از خجالتت  سایبا اخالقم...ممنونم آتر م،یپول ی!  با بیساخت زمیبا همه چ ر،یسه ماه اخ نی! به خصوص ایدیکش یسخت یلیدونم خ یم-

 .یخانوم امیدر م

 ادته؟ی م،یماهان ما به هم قول داده بود-

 !ادمهیآره -

 امشب سنگ تموم گذاشته بودم! دم،یرو چ زیهم مرفت حموم و من  ماهان

 .ادیماهان موندم تا ب منتظر

 !یخانوم یسوپ، ژله!به به! مرس ،یعشق! قورمه سبز ی! بوادیم ییبوها کیاوم! به به! -

 

 نوش جان.-

 .ششیو رفتم پ ختمیر یی. منم دو تا چامینیرو گذاشت تا بب لمیاز صرف شام و شستن ظرف ها، ماهان ف بعد

 تو دلم هست. یدیام کی یشه ول یدونم نم یبگم؟ م یزیچ کی!  یماهان-

 ه؟یچ انیجر-

 !یدونم تو هم بچه دوست دار یخواد. م یم ین یماهان، من دلم ن-

 هنوز. میخودمون بچه ا ؟مایذار یچرا حرف تو دهن من م سایآتر-

ما  ی. االن پسر آرمان دوسالشه ولنهیهمه سوالشون هم د؟یاریکه گفت چرا بچه نم یدید یآخه ماهان، سه سال شد! عمت اون روز-

 هنوز...

 سوال ها رو نپرسه. نیا گهیبه عمم گفتم مشکل از منه و د یمن اون سر ؟یکار دار یو اون چ نیمن...تو با ا زیآخه عز-

 م؟یداشته باش ین ین کی یتو دوست ندار ی عنیماهان   ؟یماهان آخه...خب چرا دروغ گفت ؟یچ-

 یمن صبح تا شب مامان صدات م یخوا ی!  تو هم اگر بچه مساسیدارم اسمش آتر ین ین کیندن! من  ریگفتم که گ ینجوریا گهید-

 کنم! چطوره؟
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نه؟  ای میبچه دار ش میتون یم مینیبب میبد شیدکتر، آزما میشنبه بر هیگم. ماهان نظرت چ یم ی!  دارم جداریدر ن یماهان، مسخره باز-

 ..اگر هم نشد که.

 یاگر دکتر گفت که نم یدم ول یهم م شیآزما ام،یکه من م شهی.؟ اگر مشکلت دکتر و آزمامیاریاز پرورشگاه بچه ب یبگ یخوا یحتما م-

 خوام. یمن بار ها بهت گفتم که بچه نم ؟یش الیخیب ید یقول م م،یشه بچه دار ش

 .ارمیاسم بچه رو هم ن گهیشه، د یدم اگر دکتر گفت نم یباشه قول م-

*** 

 روز بعد چهار

دل  یدکتر. حساب شیپ میو قراره بر میو امروز جوابش رو گرفت میرو انجان داد شاتینوشت و آزما شیدکتر و دکتر هم آزما میرفت شنبه

 شه! یشه، حالم گرفته م لیتبد یدیهم که تو دلمه، به نا ام یدیذره ام کیشوره دارم  اگر اون 

خواست بگه  یبود،انگار م یها بود و به من و ماهان نگاه کرد، نگاهاش جور خاص شیجواب آزما یگذشت و دکتر غرق بررس یا قهیدق چند

 شه. یکه نم

 ماهان، تار و پود سکوت شکسته شد و گفت: یصدا با

 استرس داره. یشد؟ خانومم کل یچ دیخانوم دکتر بگ-

 تونن مادر شن و شما هم پدر! یراحت م الیخانومتون با خ یکاشف ی!آقادیندار یشما که اصال مشکل نجا؟یا دیشما اصال چرا اومد-

 

 اد؟یم ایبچمون سالم به دن یعنیشه؟  یخانوم دکتر مگه م ؟یچ-

 .نطورهیالبته که ا-

 :دیپرس ماهان

 خوره! یبهم نم مون،یچطور ممکنه؟ من و همسرم گروه خون د؟آخهیمطمئن-

 با تعجب گفت: دکتر

 .ستین یمشکل چیخانومتون هم ه یخوره و از لحاظ باردار یبهم م تونیکه نوشته شما گروه خون نجایا ؟یچ یعنی ؟یچ-

 خوره. یبهم نم تونیگفتن گروه خون میداد شیعقدمون آزما یخانوم دکتر آخه برا-

 .ستین ی! خداروشکر که مشکلادیم شیپ ادیجور اتفاقات ز نیبگم واال! البته از ا یچ-

 ممنون خانوم دکتر، با اجازتون.-

 گفت: ماهان

 !دیممنون خانوم دکتر، خسته نباش-

 .یقلب بچت رو بشنو یمن صدا شیپ یایب ،یریدست خانومت رو بگ ندهیکنم، خدا به همراهتون. انشاهلل تا چند ماهه آ یخواهش م-

 انشاهلل ممنون.-

 شکرت! ایشه؟ خدا یشد! مگه م یخدا اصال باورم نم ی. وارونیب میزد و زد یحرف دکتر خندم گرفت و ماهان هم لبخند با

 در گوش ماهان گفتم: آروم

 ! یلیخوشحالم ماهان! خ یلیگفت؟ خ یدکتر چ یدیماهان شن یوا-

 خدارو شکر. زم،یعز نطوریمنم هم-

*** 

 ماه بعد نه

خوشحالم. ماهان همه توجهش به منه،  یلیهستم، بچمون پسره! خ یماه هفتم باردار یکرد،االن تو ینه ماه،  باران هم عروس نیا یتو

خوش گذشت! دوازده  یلیخ م،یو همه دور هم جمع بود میهمه خوشحالن !  امروز خونه مادر ماهان دعوت بود یعنیمامانمم خوشحاله، 

 خونه. میشب بود که برگشت

دل  نیا دیگفتم شا  یدکتر ول میم. به ماهان گفتم و گفت حاضر شم برکرد، دل شوره هم دار یدونم چرا از صبح تا حاال، دلم درد م ینم

 که خوردم. ییبه خاطر غذاها دیشا ایبچه باشه  یدردها به خاطر تکون خوردن ها

 یرو رونمونیب یبا همون لباس ها یزدم، جفتمون از زور خستگ یبه ماهان م دیبود که با ییدست خودم نبود، دلم پر از حرف ها امشب

 .میتخت ولو شد

 بچمون رو دوست داشته باش!باشه؟ گمایماهان، م-
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 تونه بچش رو دوست نداشته باشه؟  یمگه پدر م-

 ! یریبگ گهیزن د کی یبخشمت اگر بعد من بر یبده مثل االن خودت باشه! باشه؟ بهش از من بگو! ماهان نم ادیماهان به پسرمون -

 ! یبخواب خانوم ریبگ وونه؟ید یگ یم هیچ اتیدچرن نیزنمتا! ا یشم م ی! پا مسایاه آتر-

 یجا اشکال کی! فقط یوقت سر پسرم داد نزن کیدوستش دارم. ماهان  یلیحرفا بزنم. ماهان به پسرم بگو خ نیخواد از ا یماهان، دلم م-

 که دور از جون سمت خالف خواست بره. ماهان حواست به بچمون باشه ها! یاونم وقت ،ینداره اگه داد زد

 که زدم، بغض گلوم رو چنگ زد.  معلوم بود ماهان هم، بغض کرده. ییحرف ها از

 روز تولدمن!  فتهیتولدش ب دیو شا ادیم ایبه دن گهیدوستت دارم. ماهان اون طور که دکتر گفته بچه دوماه د یلیخ یماهان راست-

شد و ماهان بغضش  ریکوبنده قلبش بهم آرامش داد. اشک هام سراز یچسبوند. باز هم صدا نشیتخت نشست و سرم رو به س یرو ماهان

 . ساعت دو نصفه شب بود.دیرو قورت داد و سرم رو بوس

 یمعصومانه حرف م نقدریا یوقت رهیگ یعشقم.  دل ماهانت م یحرفا بزن نیاز ا گهید نمیدوستت دارم، نب یلیعشقم من هم خ سایآتر-

 شه!  یاره و ناراحت مذ یم ریرو بچمون تاث یگ ی. نمیزن

 یدلم به طرز وحشتناک دم،یذره گرم شده بود که از شدت درد از خواب پر کیخوابم برد.  چشمام  یک دمیبغل ماهان بودم که نفهم تو

 زدم ماهان پاشو! یکرد.  ماهان خواب بود، ساعت سه صبح بود.  فقط داد م یدرد م

 بذار بخوابم. سایآتر-

 . ماهان تو رو خدا!ادیم ایماهان تو رو خدا پاشو! فکر کنم بچه داره به دن-

. میشد نیو سوار ماش میاومد رونیرو برداشت و من رو هم بغل کرد و از خونه ب یو مدارک و پوشه پزشک چییبلند شد و سو عیسر ماهان

که از  یپارک کرد و دوباره بغلم کرد. در حال مارستاتیب یجلو رو نی. ماشمارستانیکردم که زودتر من رو برسونه ب یکل راه رو التماس م

 در گوش ماهان گفتم: مردم، یدرد داشتم م

 ماهان دوستت دارم. خداحافظ.-

سرم و  ختنیداشت آرومم کنه. فقط من رو روتخت گذاشت و بعدش دکترا ر یماهان هم سع د،یاز دهنم پر اریاخت یب یخداحافظ اون

ماهش، اشک از  یرو دنیپسرم و د هیگر یصدا دنیماهان هنوز جلو چشمام بود. با شن یداشتم و چهره  یادیز بردنم اتاق عمل. درد

 و چشمام بسته شد. دیچشام چک

*** 

 ماهان

نگرانشم. صداش هنوز هم تو  یلیخ  رون،یب ادیکنم که سالم ب یسره دارم دعا م کیرو بردن اتاق عمل،  از همون موقع  سایآتر یوقت

 دوست دارم و خواهم داشت.  یعنیرو دوست داشتم،  سایبغضم گرفته بود، آتر د،یچیگوشم پ

براشون فرستادم.  وقت اذان  امیپ کی نیهم یخواب بودن، برا ینصفه شب یشده ول ینجوریخبر بدم  که ا سایخواستم به مادر آتر یم

صبرانه منتظر دکتر  یزد. ب یشور م سا،یآتر یهنوز هم دلم برا یزدم ول یلبخند دنشیداد؛ با د صبح بود که پرستار بچه رو بهم نشون

 .رونیب ادیبودم که ب

 ...قهیساعت، چهل دق میربع گذشت، ن کی

 چه خبره؟  نجایکنن؟  چند تا از پرستارا هجوم بردن سمت اتاق عمل. آخه ا یم کاریمگه دارن چ اد؟یچرا دکتر نم پس

 :دمیترسوند، سمتش رفتم و پرس یاومد. نگاهاش من رو م رونیاز اتاق عمل ب دکتر

 دکتر...حال همسرم چطوره؟-

 ...یکامال سالمه خداروشکر ول دیدیبچه رو که د-

 . یخوبه؟ منظورم خانوم صداقت سایحال همسرم چطوره؟ دکتر کش نده! آتر ؟یچ یول-

اومده و همسرتون  ایبچه هفت ماهه به دن نکهیبا توجه به ا م،یخودمون رو کرد یام سعمتاسفم واقعا! من و همکار ،یکاشف یراستش آقا-

 ...مارستانیب نشیرسوند رید کمیکه از دست دادن، فوت شدن! راستش  یادیبه خاطر خون ز یرو متحمل شدن ول یادیدرد ز

 و گفتم: دیدور سرم چرخ ایحرفش دن نیاگفت،  با  یگفت؟ نه! داشت دروغ م یم یچ نیبه لب دکتر چشم دوخته بودم، ا فقط

 ؟یگ یم یدار یچ یفهم یدکتر م یآقا-

 جناب!  دیآروم باش-

 دکتر رو گرفتم و داد زدم و گفتم: قهی اریاخت یب
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زندس هنوز،  سامیدونم آتر یزنده بمونه، تو رو خدا دکتر! نجانش بده! من م دی! زن من باشیزن من رو کشت ؟یگ یم یچ یفهم یم-

 مونه! یمن زنده م یسای! تو روخدا... آترنمشیکشه! بذار برم تو اتاق بب ینفس م

 ایخودت کمکش کن تا زنده بمونه. خدا ایخدا رم،یخواستم بم یشدم. اون لحظه فقط م یم وونهیداشتم د د،یچیمعدم پ یتو یدیشد درد

مادرت تک دخترش رو  سایخواد،  آتر یمادرش رو م ارمونیعشقم تنهام نذار! مه سایمونه! آتر یبوده باشه، زنده م یواقع سایاگر عشق آتر

 کنم.  یم التماست سایخواد. آتر یم

خواستن ببرنش سرد خونه. اون لحظه  یروش...م دمیملحفه سف کیتخت  یاتاق عمل بود، رو یراهرو یتو سایتو اتاق عمل، آتر رفتم

 شدم. یم وونهیم، دمرد یحال ممکن رو داشتم، داشتم م نیبدتر

من از  یسایافتاد آتر ادمی هویزدم که  ی. داد مرهیام اوج بگ هیهق هق گر یجون عشقم، باعث شد صدا یرو کنار زدم، صورت ب ملحفه

 از جلو چشمم رد شد.  لمیف کیمثل  میآوردم. تموم زندگ نییترسه، صدام رو پا یداد م یصدا

سردش بود.  اون لحظه خواستم  سامیسردش رو گرفتم، آتر یخواب بود! دستا یلعنت یصحنه ها نیا یشد! کاش همه  یباورم نم اصال

 که بهش نزدم رو بزنم: ییتموم حرف ها

 شمیاز پ یقرار نبود سایکار کنم؟ آتر یچشمات رو باز کن!  عشقم من بدون تو چ ،یرو دوست دار ارمونی...اگر من و مهمیزندگ سایآتر-

تورو خدا چشمات رو باز کن! به خاطر من، به خاطر پسرت، به خاطر  سایخوام.  آتر یرو بدون تو نم اری. من مهیودز نی! اونم به ایبر

 . یبه خاطر مادرت! قرار نبود واسه بار دوم ترکم کن مون،یزندگ رعشقمون، به خاط

خورد.  سرم رو بلند کردم!  نکنه  یمکه به گوشم  یمیشد و نس یم دهیشن ینفس که به آروم یشدم، صدا یزیحرفام متوجه چ نیب

 من شکرت! به دکتر نگاه کردم و گفتم: یخدا یگرفتم...آره وا شینیب یکشه؟ انگشتم رو جلو ینفس م سایآتر

 کشه!  یدکتر داره نفس م-

 تکون داد و گفت: یدکتر سرش رو به عالمت منف اما

 تموم کرده.  گهیپسرم. اون د یکن یفکر م-

 گم. ینه دکتر! به خدا راست م-

 نبضش رو گرفت و گفت:  سا،یحرف من اومد سمت آتر دییاز پرستارا واسه تا یکی

 .رونیکردو به من گفتن برم ب نشیاومد و دوباره معا کشیزنه.  دکتر نزد یم فیضع یلیگن. نبضش خ یراست م شونیآره دکتر ا-

 بودن، رفتم سمتشون و سالم دادم. ستادهیوا ونیگر یبا چشما سایآتر یباباکردن، مامان و  یدعا م سایآتر یدلم همش برا تو

 گفت: سایآتر مادر

 اومده؟ بگو دخترم زندس! سایسر آتر ییگن؟ چه بال یم یچ نایسالم پسرم! ا-

 مادر. دینکن هی!گردیگرده! نگران نباش یبرم ساینه مادر من مطمئنم آتر-

 .رهیداره و همراه پرستار به اتاق رفتم تا ازم خون بگ اجیبه خون احت سایاومد و گفت که آتر رونیاز اتاق ب پرستار

 خود داشت. یهم جا دمیحالم بدتر شده بود و معده درد شد سا،یحال و روز مادر و پدر آتر دنید با

 سایبا مادرو پدر آتر لیوسا دی. بعد از خررمیبچه بگ یالزم رو نوشت تا برم از داروخونه برا لیاز پرستارا وسا یکیکه خون دادم،  نیاز ا بعد

 یتاب یب ارمونی! مهادیبهوش ب سای. چون هفت ماهه بود، تو دستگاه گذاشته بودنش. کاش زودتر آترمینیبخش نوزادان تا بچه رو بب میرفت

 کنه. یرو م درشما

زدم  مارستانی.  از بدیکش یطول م یچند ساعت ومدیرو به بخش منتقل کردن و تا بهوش م سایمتوجه شدم که آتر نییطبقه پا رفتم

ها بود  یکیاون نزد یطالفروش کیگرفتم،  یم هیهد کی سایبهتر بود واسه آتر دیشا رم،یبگ ینیریجعبه ش کیدسته گل و  کیتا  رونیب

مادر و بابا  یگرفتم، برا سایآتر یبرا وهیکمپوت و آبم یسر کیو و کوچول نیماش کیو واسه پسرمم  دمیخر دگردنبن کی سایآتر یکه برا

 .نمیرو بب سایصبرانه منتظر بودم تا آتر یوقته که منتظرمه! ب یلیخ سایبهم گفت که آتر سایو مادر آتر مارستانیهم صبحونه گرفتم. رفتم ب

*** 

 سایآتر

 جون گفتم: یباغ بودم...از شدت درد، فقط ب کی یکجاست؟ من که تو نجایا یبودن. ول شمیرو باز کردم، مامان و بابا پ چشمام

 کجاس؟ نجایمامان...ماهان...کو؟ ا-

 سا؟یآتر ی! درد ندارمارستانهیب نجای...اادیدخترم االن م-

 چرا، مامان آب...-

 ستگاه باشه.تو د یچند روز دیاومد. خداروشکر سالمه، سالمه! فقط با ایپسرت هم به دن یدخترم. به سالمت ایب-
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به  یگفت که چطور یو پرستار با بچه اومد تو و داشت بهم م رونیخواست. مامان و بابا رفتن ب یآب خوردم. دلم ماهان رو م یزور کم به

جانم چقدر ناز  یکرد. ا یبود. کاش ماهان پسرمون رو بغل م یحس قشنگ یلیبار بغل کردم، خ نیبچم رو واسه اول یبدم. وقت ریبچه ش

 بود.  چولوکو یلیخ یبود! ول

 پرستار با بچه رفت، ماهان اومد تو. نکهیاز ا بعد

 ماهانت رو. یتو که کشت ؟ی! خوبیسالم خانوم-

 سالم چرا؟-

 من بعد تو... شیپ ادیخدا هم بهت گفت برو دخترجون! اول ماهان م یدی. دیو برگشت یدیخدارو د یآخه تنها بدون من رفت ،یچیه-

 دمیدو یو من م نیشد یازم دور م اریبعد تو و مه میتو باغ دمیمرده بودم؟من فقط خواب د یبگ یخوا یم یعنیخدا نکنه ماهان! ماهان -

 سمت شما.

 !سای. چشمات رو ببند آتری! خداروشکر که االن کنارمسایآتر شمیپ یکه موند یمرس-

 چرا؟ -

 گردنبند خوشگل برام گرفته. کی دمیانداخت گردنم. چشمام رو باز کردم و د یزیرو بستم و حس کردم ماهان چ چشمام

 ماهان. یمرس یوا-

 کوچولو بود. اریکوچک، از طرف من و مه هیهد کی نیقابل تو رو نداره. ا-

 ؟یماهان بچه رو بغل کرد-

 شه. یم ضیبچه رو بغل کنم، مر فهینه، پرستار بداخالق گفت دستام کث-

 فت و گفتم:حرفش خندم گر از

 ماهان، دوستت دارم.-

 . من اصال کشته مردتم به موال.سایدوستت دارم آتر شتریمن ب-

*** 

و  میخوش حال یلیکوچولو، کنار هم خ اریهفت سالش شده. من و ماهان و مه ارمونیگذره. مه یده سال از ازدواج من و ماهان م االن

 ه هم برسن.خداروشکر. انشاهلل همه عاشقا ب میدار یآروم یزندگ

 وجود تو یعنی عشق

 آدامش یعنیتو  وجود

 حضورت یعنی آرامش

 یخوشبخت یعنی حضورت

 با تو بودن یعنی یخوشبخت

 من یتنها آرزو یعنیتو بودن  با

 انیپا                

 

 

*** 
 
 
 

 

 


