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 ساخته شدهtelegram.me/donyayroman رمان توسط کانالنیا

  مقدمه
 که ی هر چند راهش سخت است، راه دشوار و ناهموار هنگامد،ی به دنبالش بروخواند، ی که عشق شما را میهنگام

    اگری حتدی از او اطاعت کندی شما را در آغوش کششیها بال
 ...  کندی پنهان باشد و شما را زخمشی پرهاانی ميریشمش

 هم به ارمغان ي با خود نابودگردد ی شما میگونه که سبب رشد و تعال  عشق همانرایز)... ستی نيعشق، باز(
   تواند ی نمزی نکس چی و هردیگ ی نميزی و چدهد ی نميزی عشق چآورد، یم

 . ردی گشی خواری را در اختآن
 ...  عمر و محبت استواري هی عشق با عشق زنده است و بر پارایز) ستی ني بازعشق،(

    کردمتمنّا
  ی تو با من باشکه
  ی به من گفتتو

 ...  هرگز.... هرگز
   سخت و درشتیپاسخ

  هرگز کُشتنی مرا غصه او
 

 چطور دلش دونم ی رفت نمرونی بمی از زندگرحمانه ی که بی کسي اونو کرد هواي دل من باز هواد،یبار ی مبرف
    جای زندگنی از ايا  در گوشهی و دلتنگیی همه تنهانیاومد که منو با ا

 نی اي زمستون تونی تو اشی خالياما رفت و جا »تونم یبدون تو نم«: گفت ی و بره اون که عاشقم بود و مبذاره
    و بهم قول داددیبار ی عشقمون، برف معادیروز م. هی خالیلی خیروز برف

 درست کنه، چه زود فراموشش شد و فراموش کرد چقدر دلم گرفته چقدر دوست می را برای بزرگیبرف  روز آدمنی اتو
    طاقت ندارمگهی دای بزنم و اسمشو صدا بزنم و بگم پسر، بادیدارم فر

 طاقت دید ی کردم، زار زدم اما گوش نکرد، سنگ شده بود اون که تا اشک منو مهی و رفته گرستی نده،ی چه فااما
    نه بهبار نی اما ادیبخش ی خودشو نمکردم ی مهی اون که تا گرآورد ینم
 ي زمستون باز منو تو حال و هوانی برف، انیا.  فقط رفت و دور شدیی کرد نه به حرفام، فقط جدای توجههام هیگر

 .  بردیتاون و خاطره لعن
 خواهرم تند اونو پاك ي صدادنی اشک من بود که با شننیبازم ا.  عشقنی به من، لعنت به اون و لعنت بر العنت
 . کرد



 

@donyayroman 3 

   شده؟ی باز چ؟ي که غمبرك زدنمیب ی مـ
    ندارهینخود هر آش به تو ربط:  را به طرفش چرخوندم و گفتمسرم

   یزنی مدی رو ددی سوار بر اسب سفي  شده حتماً شاهزادهی به پنجره گفتم چي زل زدي جورهی هه خوبه واال، ـ
    دلمزی عزستی دور نادی زادی بله، اونم باالخره مـ

 از بس شوخ و شمی مگهی آدم دکی زنم ی با سحر حرف می اون لبخند زدم وقتي  خنده و منم از خندهری زد زسحر
  کاش منم مثل اون بودماله،یخ یب

 
 ری مادرم دبشدنی وقتا پدرومادر از دستمون کالفه می که گاهمیدیخند ی و ممیکردی بدو میکیتا اونقدر با هم  دو ما
    و پدرم استاد دانشگاه، اونمکرد ی  مسی تدررستانی بود و تو دباتیادب
 چیپدر و مادرم تو دانشگاه با هم آشنا شده بودن هم رشته بودن و باالخره با هم ازدواج کردن ه. اتی ادبي  رشتهتو

    بودن بای متوسطي  هم سر راهشون نبود، هر دو از خانوادهیمشکل
 وبا وجود سر ی که بذاشتنی به هم می احترام خاصشهی عاشقانه  دوست داشتن همگروی خوب بودن وهمدهم

 ...   سنیهردوعاشق تدر, کردن ی سرو و صدا حل می اونو بی تو زندگیمشکل
 به هی کامالً شبمی  گرفت ما دو تا دوقلو بودیی اگهی دي اونا هم رنگ و بوی زندگمی اومدای من و سحر به دنی وقتاز

    ما راگرانی لب سحر  باعث شده بود که دکیفقط خال نزد. هم
 یالیخ ی بود سحر دختر بيادی زراتیی در اخالق و رفتارما  تغمیم  بود ههی شبافهیهر قدر در ق.   بدنصی تشخازهم

    و برعکسگرفت ی و خنده می رو به شوخزیبود که همه چ
 شهی مثل اون بخندم و خوش باشم همتونستم ینم... تونستم ی مثل اون باشم اما نمکردم ی می هر چقدر سعمن،

    اما خودم نبودم به قول عمو، من دختر آبکردم ی می شوخزدم یلبخند م
 من دختر مغرور و از کردن ی با همه خوب باشم با همه بگم و بخندم و اونا فکر متونستم ی بودم من نمرکاهیز

   ،دمید یها به سحر بود و من م  توجهي  ما همهي  هستم توخانوادهیخودراض
 با هم می هر دو به هم قول دادمی شرکت کرده بوديپرستار ي  هنر و منم رشتهي سحر رشته.  برام مهم نبوداما

 می قبول بشعیم،وسریدرس بخون
 
 را عوض گری همدي  جایی  وقتاهی میداد ی که انجام نمییها يباز  چه مسخرهمیکرد ی که نمیی چه کاراری بخادشی
    من و سحرمیدیخند ی مها طنتی شنی به ای و کلمیکرد یم

 اومد یمن از موهام خوشم نم.  بودی  اما صورتمون گندمی مشککدستی ي با موهامی   داشتی عسليها چشم
   ي وزمخت بودکه رو اعصابم بود  برعکس من، سحر موهاياونقدر فرفر

 ،  من اونقدر تو حس گذشته بودم که کردنی مسخره ام مادی داشت ازهمون اول به خاطر موهام زیکدستی وصاف
 . دمی سحر صدام زد ترسیوقت
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   سحریزنی اِ چه مرگته داد مـ
 :  نگاهم کرد وگفتموشکوفانه

   زدم ی که رو تخت غلت می در حالي صدات زدم جواب ندادی هر چيکرد ی مریتا حاال کجا سِ -
 کنار تو خوامیمنم م:  و گفتدی بخوابم، المپ هم خاموش کن سحر اومد کنارم خوابخوامی مرونیبرو ب: گفتم

   زمیبخوابم عز
   بره ی خواهر گُلم باشم  وگرنه خوابم نمشی پخوامیم:  سحر دستش رو دور گردنم آورد و گفتوانهیگمشو سحر د-
   سحريام کرد خفه -

   بکنه اون دوست داره تو رو بغل کنهدی باکاری شوهر بدبختت چگهی دی از دست تو اگه شوهر کنيوا:  و گفتدیخند
 :   پشت به اون کردم و گفتممنم

  ادی بغلم کنه من بدم مخوام یسال نمصد -
  ي و گفتم تو برو فکر خودت باش به من چکار داردمی منم خنددی تو رو خواهم درسه، یباالخره اون روز م -

 :   و گفتدی کشی آهسحر
  براش تنگ شدهیهنوز دو روز نشده دلم حساب -
 

 :  وگفتمدمی رو سرم کشپتو
  رار نشد فردا برگرده؟حاال خوبه سفر قندهار نرفته مگه ق -

 :   جواب دادسحر
  ادی اگه کارشون تا فردا تموم بشه حتماً مدونم ینم -
    ما بد بگذرونشیحاال دو روز هم پ-
 :  تخت افتاد و گفتي بعد روو
    اتاق رو کرده بودنی اي هوایلیآره دلم خ -

 :   افزودبعد
   دمی من خوابي خواهرریشب بخ -
 یلمی چشمانم را بستم و گذشته مانند فداشت یها و گذشته دست از سرم برنم  فکر خاطرهبرد ی من خوابم نماما

    وقت بود مرورش نکرده بودمیلی که خییگذشته ا.  چشمانم اومديجلو
 نداشتم اونروزا گهی اونو دي ام رو خودم خراب کرده بودم وامکان باسازیبه قول سحر زندگ.. منییای رویی اگذشته

   شهی اون ادم ازم دور ممی با کارهاکردمیفکر نم...  وخامبچه بودم
 بازم به عقب برگردم اما محال بود رفتن وبه عقب تونستمی داشتم کاش مگهی فرصت دکی کاش گردهی برنمگهیود
  بودندهی فقط ادنیرس
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 ....یعنی یزندگ
 

  کردن به احساساتاعتماد
 

  ازفرصت هااستفاده
 

   گرفتن ازگذشتهدرس
 

 ... کردرخواهدییزتغی همه چنکهی اودركِ
 

 رو دور هم لی فامکباری همه رو به باغ بابابزرگ دعوت کرد، اون هرچند وقت ز،یعز.هوا سرد شده بود.  بودي دماه
 .  می و با هم بری دسته جمعنباری خاطرقرار شد انی به همکرد،یجمع م

 استراحت ي کنکور تموم شده و براگهی دنباری اما ام،یترف ی نمیی جاادی قبل من و سحر به خاطرکنکور زيها دفعه
    صبح همه5ساعت .  میرفتی هم که شده دعوت رو پذی و روحیجسم

 شی آراي افهی ـ دخترش ـ باز هم با قمی بود و شمستادهی که ادمی عمه رو دنی ماشم،ی جمع شدزی عزي  خونهدم
   ی و دل خوشدیجوش ی با ما نمادی عمه زکرد،ی به اطراف نگاه مبایکرده و ز

 وقتا حسادت رو تو نگاهش نسبت به من و سحر ی ـ دخترش ـ هم مثل مادرش بود و بعضمی مادر نداشت، شماز
   هی خاله ستاد،ی ما اکی خاله پروانه هم نزدنی وقت ماشنیتو هم. دمیدیم

 شرکت مشغول به کار بود و هیران تو  هم در تهری بودن و امکی تو جکی با سحر جرایالم.  دختر داشتهی و پسر
    البته اون سحر رو دوست داشت و چند بارمیدیدی کم اونو میلیخ

: گفت ی چون مکرد،ی بابام موافقت نمیول. انی ی بي خاله به مادر گفته بود که اجازه بدن که به  خواستگارسربسته
 ،   بودی و جالبرپسرخوبی درسش رو بخونه امدیست و با هنوز سحربچه

 و زی باالخره عزکردی به اون نمی  اما سحر اصالً توجهدمیدی رو مدادی سحرانجام مي که برایی و کارانگاهاش
    عمه نشستن، پدر هم پشت سرنی ماشي اومدند و تورونیبابابزرگ از در ب

 :    راه افتادن، مادر گفتزدنی که به هم بوق می در حالنایماش
   نشدنادهی پنی بگن از ماشادی نشی پی حاال باز حرفم،یکردیاقل سالم م حدن،یی پامیرفتیکاش م -

 :  دیباباخند
   دی انجام بدتونوی و سالم و احوالپرسی اونجا روبوسه،یازی چه نم،یرسی مگهی ساعت دهی خانوم حاال تا يا -

 نه ازعمه نه از دخترش نداشتم   باالخره تا ی من که دل خوشبردی حساب ميادی مادر ازعمه زگفتی راست مبابا
    سرگرم کردم سحر هم سرشمی به مقصد خودمو با آهنگ گوشدنیرس
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 با پدر در مورد درس و دانشگاه و دانشجوها صحبت شهی مادر طبق روال همدیهام گذاشت و خواب  شونهي رورو
    و کوه بودم دوست داشتم برم باغي اما من محو جاده و برف روکرد یم

 باغ مثل دمی کشیقی شدم نفس عمادهی که پنی بودم، از ماشدنی منتظر رسصبرانه ی بسازم، بی آدم برفهی عیسر
 ،   شاخه هم نداشتهی ی از برف حتدهی بود اما درختان پوشزی تمشهیهم

 که شد همه  وارد یی های که با هم کردن وبازار سالم واحوالپرسی بود همه بعد خوش و بشادی زنی زمي روبرف
 ساختمان شدن

 
 درست کردم و به طرف سحر پرت ی برف گرفتم و مشتری هوا رو دوست داشتم اونقدر که دستم رو زنی من ااما

 :  کردم اونم اخم کرد وگفت
  یطونی بعد شروع کن به شمی بذار برساس،ی کشمت یم -

 :  و گفتدیخندی مطونشی شي با چشمارای الم به طرفم پرتاب شد به پشتم نگاه کردميا  ناگهان گولهدمیخند
   زمیام و دوست عز  زدن به دخترخالهی  به تالفنمیا -

زنان پشت سرم وارد شدن   گفتم و راه افتادم به طرف ساختمان باغ، اونا هم قهقههیشی براش دست زد، منم اسحر
    دوستیلی رو خزی رفتم و بازم در آغوشش گرفتم، عززیبه طرف عز

 اون خونه و موندمی  مي و چندروزرفتمیاش م  وقتا به خونهشتری دوست داشت چون بشتری اونم منو از همه بداشتم
 ،   خلوت بوداطی که پشت حيا خونه  پرگل بابابزرگ و اون گليها باغچه

 منو شی ملکوتي با اون صدازی قرآن خوندن عزی و حتکردی که منو محو خودش مداد ی به آدم می اونا نشاطي همه
   آورد یسر ذوق م

    ذره شده بودهی دلم براتون یسالم مامان -
 :   و گفتدی رو  بوسصورتم

    چقد منتظرت بودمیدونی مدنمی دانی بدوننی خانم ما رو قابل نمگهید  -
    مشغول خوندن بودمی کنکور بود و حسابدی خبر دارشتریخودتون که ب -
    زحماتت هدر نرهنی و ای بش خبردارم، انشاهللا قبولزمیآره عز -

 ی نازك کرد اما من از عمد دست دور گردن خاله پروانه آوردم و حسابی پشت چشمدی معمول عمه منو که دطبق
    داشتمگهی دي  خالههیبوسش کردم خاله رو واقعاً دوست داشتم البته 

 ما يادر بود، قرار شده بود اتاق باال برا ما مثل ميخاله پروانه برا. زدی به ما سر می اون شهرستان بود و گاهکه
    باشدی باحال میلی خينجوری هم مردا و زنا جدا، انییدخترا باشه و اتاق پا

 و میگفتی تا نماز صبح با هم ممی که با هم بودیی شبارای اما من و سحر و الممی نداشتی دل خوشمی از شمنکهیا
    چرادونمی رو مرتب کنم اما نملمی به طرف اتاق رفتم تا وسام،یدیخندیم
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 ام ینیها و ب  نگاه کردم گونهنهیگردنمو بستم و خودمو تو آ  شالعی بزنم، سری چرخهی و رونی داشتم برم بدوست
 ،   وارد شدنرای  سحر و المرفتمی  مرونی قرمز شده بود تا از در بیحساب

 :  گفتيا  با لحن بامزهرایالم
   خانم  کجا کجا ؟؟؟؟ي ي يا -

 :   با ژست خاص خودم گفتممنم
   به خودم مربوطه دخترا -

    زدی چشمکسحر
   می نکنتی اذمیدی قول ممییایما هم ب -
 دییای سرده وبرونی هوا بدی بپوشيزی چهی شما هم  فقط  رمیباشه من زودتر م -
 
 جلب نکهیبدون ا.  نهاري هیآشپزخونه مشغول ته مردا مشغول صحبت کردن بودن و زنا هم تو نییپا.  رفتمرونیب

   ي  خارج شدم  در باغ رو که باز کردم متوجهالیتوجه کنم ازو
 ی کسادی فصل زنیها سوت و کور بود چون تو ا  باغشتری شدم اما به راهم ادامه دادم بي از باغ کنارییسروصدا

   کردمی م و ذوقدمیشنی برف بود رو مي پام که روي صداکرد،یمسافرت نم
 باال رفتم و از اونطرف عی سرنمی رو ببیی سرباالنی دوست داشتم پشت ادمی رسدار بی شیی سرباالهی به ناگهان
    به طرفش رفتم، آدمی کوچولو شدم، با خوشحالیبرف  آدمهی ي متوجه

 کردم و با سنگ شی درست شده بود، منم دست به کار شدم و بازسازی سطحیلیخ.  داشت نه چشمینی نه بیبرف
    با خودم آورده بودم چون االنچی رو براش ساختم اما کاش هو چشم

 به عقب برگشتم دل در ییشال گردنم رو درآوردم و دورگردنش مرتب کردم که ناگهان با صدا.  کم داشتینیب
    به طرفم اومد از کنارم رد شد ویپی پسر جوان و خوش تدیکوبی مام نهیس

 بگم با يزی بود که نتونستم چي فرو برد و نگاهم کرد چشماش جوریبرف  آدميداشت رو رو که در دست یجیهو
 : لبخندگفت

   يخوب درستش کرد -
 :   با اخم گفتممنم

  مال شما بود؟ -
    باال انداختشانه

   دی حاال که بدون اجازه بهش دست زدستیمهم ن -
 بگم راهمو کج يزی چنکهی بودم اما بدون ای لبش بود از دست خودم عصباني روي تعجب نگاش کردم، پوزخندبا

   دمیکردم که برم، اما صداش رو شن
    خانومي معذرت بخوادیبا -
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 ی مشکي چشمازدی که قلبم هنوز می با عجله دور شدم در حالکرد،ی که با لذت نگاهم مدمی و اونو دبرگشتم
   منو مسخ کرده بود، تو راه سحر و  پسر اونقد جذبه داشت که ییوسورمه ا

 :  و گفتمدمی رو درایالم
   دیمن خسته شدم بهتره خودتون بر -
   ي خسته شدي زودنیچرا؟ به ا -

 تخت افتادم و چشمام رو بستم بازم اون صحنه و اون ي به اتاقم رفتم و رودمی رو ندادم و به باغ که رسجوابشون
  چطور  خوابم بردونمدی دفعه نمهینگاه  تو ذهنم اومد و 

 
 دیکشی طرح مباتری جالب نشده بود سحر زادی از باغ بودم زی طرحدنی روزگذشته بود من تو اتاقم مشغول کشهی

    کالسها رو نداشتم کهنی اي  حوصلهادی اما من زرفتیچون اون کالس م
 :  گفتنی و سحر وارد شدن و با خوشحالرایالم
   می زود باش آماده شو براسی -
    تعجب نگاهشون کردمبا
  د؟یچه خبره سر آورد -

 :   گفتسحر
 و می که در مورد اون دختر حرف زدادتهی ازمون دعوت کردن، ي کناريالی همون ومی من قرار شده  برزینه عز -

  می دوست شدمیگفت
   هم اشنا شده بودن رفته بودن واونجا باهی همسايالی اونا هم به ودمی اونروز که من اون پسره رو دگفتی مراست

   ادمهیآره  -
 نشستن و حرف بابا و مامان نجای از اگذره،ی خوش می  کلمی برای بم،ی موضوع دعوت رو بهت بگنی رفت اادمونی -

   تنبلگهیگوش دادن که بهتره، پاشو د
 رفتم تا دست وصورتم رو بشورم که یی بهتر بود به سمت دستشويکاری نداشتم ازبگهی دي باال انداختم چاره شونه

    زده ان بهجانی هیلی اون دوتا بلند شد معلوم بود که خيسروصدا
 صورتش بود افتاد تعجب کردم شی که مشغول آرامی اومدم که چشمم به  شمرونی کارم تموم شد بنکهی امحض

    داشتن سحريا  چه حوصلهنای اومد که متوجه نشدم  ای کمی شمنیا
   رفت رو گدستم

   رونی بي بريخوای مافهی قنی به صورتت بدم با ایی تا صفانی بشنجای اایب -
    دارهی چه اشکالامی بينجوری اخواد یاصالً دلم م -

    کرد و گفتیشی امیشم
   یاسی یذوق یچقدر ب -
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 :  از عمد گفتممنم
 .  تو با ذوق باش بسهحاال

 :  کرد و بلند شد و رفت مرجان گفتی اخممی و شمدی خندرایالم
   پژمرده شدهافتی قیلی موافقم خمی رو با شمیکی نیا -

 که ی ماتشی بود از آرادهی که مرجان کرده بود پف صورتم خوابیشی نگاه کردم با آرانهی به آی به کار شد، وقتدست
  کرده بود خوشم اومد

 و هر دو تا می چند تا جوون هم تور بزنمی اطراف بزننی اي دورکی می برای خانوم حاال باسی يبه چه شد به -
  دنیخند

  ها  خوش مزهدی خندی خود میچراب -
 :   گفتدیخند ی همون طور که مسحر

    دارنادی مون  پسر و دختر زهی همسايالی ويچه فکر کرد -
 :  تعجب نگاهش کردم و گفتمبا
  ؟یدونیچشمم روشن تو از کجا م -

 :  زد و گفتی چشمکرایالم
   هستنی باحاليها  بچهیلی خمیبه اوناش کار نداشته باش  اونجا با هم آشنا شد -
   یچه جالب و چه سرعت عمل -

 :  گفتکرد ی که شالش را مرتب می درحالسحر
   یشی آشنا ممی برای هستن حاال بی باکالسيمعلومه آدما -

 کوتاهم ی مشکي هستم خوش بگذرونم باالخره مانتونجای تا امخواست ی فقط مکرد ی نمی باال انداختم برام فرقشونه
    و بادمیچی دور موهام و گردنم پشهی مثل همموی شال آبدمیرو پوش

 به زنگوله شباهت داشت را شتری که بیشکل رهی پروانه بود گره زدم گردنبد بزرگ داکی که شکل میشگی همي رهیگ
 :  و گفتدی کردم که سحر خندزانیآو
  ؟ي کردزونی آوهی چنی حاال انیبب -

 :  بهش کردم و گفتمینگاه
 کمه و راه افتادم از اتاق خارج شدم اونا هم پشت سرم اومدن يزی چکی تو گردنم نباشه نی ایدونیخودت که م -

    مادرمدمی کردم و جواب شنییهمه تو هال نشسته بودن سالم بلند باال
 : گفت

 . يرد نهار هم نخوست؟یات ن  گشنهزمیعز -
   خورم ی نميزی فعالً چرونی برم ی مهینه مامان جان من با بق -
  بروزمیباشه عز -
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 يالی افتاد والی چشمم به همون ومی از درِ باغ که خارج شدمی رفترونی برای و با سحر و المدمی مادر را بوسي گونه

    مشغول حرف زدن بودي که با دختردمی را دمی بود شمییبایبزرگ و ز
 :  دختره نگاهمون کرد و گفتمیدی به اونها رستا
 .  تو، همه منتظر شما هستندییایها ب سالم بچه -

 :  گفتسحر
   اسی خواهرم نمیا -
 مون یی ماست، با داداش، دوتايالی ونمیمنم دالرام هستم، ا.  ،خوشبختمدیزنی باهم مو نمی چه شباهتيوا -

 .  تو جعمموندییای شما هم بمیش ی خوشحال میلیخ. میاومد
   بهش زدمي لبخندمنم

   می مزاحمتون شددی طور، ببخشنیمنم هم -
 .  دی مراحمزم،ینه عز -
 هم وسط باغ قرار ی بزرگقیآالچ.  و گلوهی مي مثل باغ ما بود بزرگ و پر از درختانمی ام،ی شدالی هم وارد وبا

    شدن، دو تا ازکی آن نشسته بودن به محض نزدری زيداشت که چند نفر
 :  و سه تا پسرا بلند شدن و دالرام رو به همه کرد و گفتدخترا

   هستناسی و می شمنمی ادی آشنا شدرایها با سحر و الم بچه -
 :  سرم را تکون دادم و گفتممنم

   خوشبختم -
 :  از پسرا گفتیکی
    هستم نامزد دالارامی من هم ماندیخوش اومد -

 بود دالرام دی  و اون قدبلندش که  تو دی مشکيها  داشت چشمی جالبي افهی بود دالارام هم قی قدبلند و جذابپسر
   کردی را معرفهی و بقدیخند

    پسرعموم پرهامنمی و اسای دخترعموم پرنمی و االی آقا پسر هم داداشمه داننیا -
 ی هم بودن ولهی شبیلی و پرهام خسای پرمی کردم باالخره کنار هم نشستی و اظهارخوشبختمی آشنا شدیکی یکی با
    که باعث تعجب همه شده بود دو قلو بودن من و سحر بود و دريزیچ

 میذاشت یها م  که سر به سر معلمییها  و ما هم از خاطرهزدنی بحث داغ شده بود و حرف می اون حسابمورد
    کهمی بوديباز  اونقدر مشغول حرف زدن و مسخرهمیدیخند ی و ممیگفت یم
 روزی که دي بود با تعجب به اون پسر نگاه کردم همون پسرری که امنی دو نفر سرم را چرخوندم اي با صداکدفعهی

 : رگفتی بودمش  امدهی دالی ونیکنار ا
   می که اومدمیبه جمعتون جمعه ما فقط کم بود به -
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 :  و گفتدی خندیمان
   دیاری بفیشما هم تشر -
 نای با ای کری خوشحال شدم تعجب کردم که امیلی خدمی دنجای را اشونی تا امی وقته آشنا هستیلی خریما با ام -

    نگاهنهی اما اون پسر ساکت و دست به سدمیپرس ی ازش مدیآشنا بوده با
   بود که حرصم گرفتتفاوت ی اونقدرخونسرد و بکرد یم

 تکون داد سحر هی بقياون سرش را برا.  ماهان،ی دوست ماننمیها ا  بچهدینی بشدییبفرما:  بلند شد و گفتدالارام
    لبخند زدم و نگاهش کردم اونمیپسره از خود راض:  گفترگوشمیز
 رهیخ
 

  صمونی تشخشد ی شال بستنمون مقی انگار منو شناخته بود خوب آره چون من و سحر فقط از طری کرد ولنگاهم
    تار مو روکی یت من حی ولبستی رو سرش ميداد سحر شال رو عاد

 شال بستن رو دوست داشتم وعادت کرده نی اما اکردمی باشه انگار باشال  خودمو خفه مرونی دوست نداشتم بهم
    من نشست، من سرم راي بود روبرودهی دينطوری  منو اروزیبودم اونم د

 چرا استرس داشتم ونستمد ی اما من نمزدن ی بودن و حرف موهی انداختم همه مشغول خوردن تنقالت و منییپا
   ي  پسرهکرد ی نگاهم مرهی سرم را بلند کردم باز هم اون بود که خکبارهی

 نیی زد و لبخند زد از حرص سرم را پای چشمکدی خودش دي  تا منو متوجهکنهی نگاهم منقدری چرون، چرا اچشم
    کرد ،اخم کردم امای خودش دراز تر ممی داشت پاشو از گلگهیانداختم د

 :   بلند شدم همه نگام  کردن گفتمکنه ی به من نگاه مرهی هنوز خکردم ی از رو نرفت حس ماون
    بزنمی قدمکی تو باغتون شهی مدیببخش -

 :  گفتدالارام
  امی همرات بيخوایم. البته، چرا که نه -
    اطرافم، توبمون  راحت باشنی من همزمینه عز -
 خوشم اومده که زل زده به من ؟ انگار اش افهی کرد از قی از نگاهش دور باشم و فرار کنم حاال فکر مخواستم یم

   رلبی زجورکه نی همکنه ی نگاهم مي جذابه اونجوریلیخ, کردیفکر م
 يا  شاخهومد،ی ، راه افتادم، از سحر هم حرصم گرفته بود که همرام نزدمی گفتم وبا خودم حرف می راه می و ببد
    کنار درختکردم ی مي افتاده بود رو برداشتم و باهاش بازنی زميرو

 بهش نکردم از کنارم گذشت ی برگشتم خودش بود توجهیی پاي که با صدادمی از هلوها را چیکی و ستادمی اهلو
   ام گرفته بود از بس بهم امروز لبخند  زد خندهي تا نگاه کردم لبخندیول

 اونو خونسرد ی بودم اما وقتي اونقدر ازش کفرکرد ی نگاهم منهی که دست به سدمی او را دسر بلند کردم و.  بود زده
 .   دور شدمعی انداختم و سرنیی چه شدکه سرم را پادونم ی نمدمید
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 زد گوش می سحر صدای خودمون رفتم و هر چيالی به وراست کی بودم ی اونقدر از دست خودم عصبان،یلعنت
    نباشه باالخره  واردکس چی که هرفتم ی میی جاخواست ینکردم دلم م

 :  بابابزرگ شدم همه تعجب کردن بابا گفتباغ
   ی شده دخترم زود برگشتیچ -
 يجور نیهم -
    چرخاند و جواب داديعمه سر 
    تو جمع باشهنی ايدی دی داداش، ککنه ی مي از همه دورشهی هماسی نیا -

   بدم به طرف اتاق رفتم و در را با شدت به هم زدم عمه داد زدی جوابنکهی بهش کردم بدون ای نگاهمنم
    نگفتميا گهی دزی حاال خوبه چکنه، ی مينجوریاِ چته؟ چرا ا -

 : گفت ی که مدمی پدر رو شنيصدا
   يزدی حرف مينجوری جلوش ادیخواهر نبا -
   شهی من ناراحت مي از حرفاشهی گفتم اون همی بابا چيا -

   ر اومد مادر وارد شد ديصدا
   عمه عادتشهزمیبه حرفاش توجه نکن عز -
 دوست ندارم چپ و راست کنهی من چکار داره دخالت می اون به زندگاد،ی به حرفاش ندارم اما زورم ميمن کار -

   ای و بکن نکاری من دخالت کنه و بگه ای شخصیدستور بده و تو زندگ
  شورش درآوردهگهی احترامش نگه داشتم اما دشهی همنکن

 
  دی سرم را بوسی خودتو ناراحت کنخواد ی حاال نمزمی عزدونمیم -
  ی شد که برگشتی چی بگیخواه یحاال نم -

 :  کردم وگفتمنگاهش
 .  نی نشد از جمع اونا خسته شدم هميزیچ -

 ختهی اون گريه ها که ازنگادونستمی نشد امامچمی پاپادی نگفت ازش ممنون بودم که زيزی زد و چي لبخندمادر
    تو چشماشیبی عجسی مغناطکیانگار ...بودم از لبخند ونگاهش 

 دمی کشی اهکردی هاش اوقاتم رو تلخ مهی وکناشی با نشهی دلم ازعمه هم پر بود همکردیکه منو جذب م,بود
   برلبم اومدي شعررلبیوز

 ...  گذرد ی به تظاهر ممی روزهانیا
 ...   به شاد بودنتظاهر
 ...   کردنی به زندگتظاهر
 ...  یالیخ ی به بتظاهر
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 ...  ستیگری دزی چتی واقعاما
 ...  دهد ی امانم نمگری دی بغض لعنتنیا

 ... چرخد ی چرخ روزگارم نمزنم ی چقدر پا مهر
 ...   خواب آرامکی خواب کرده کی هوس دلم
 .  شدنداری و بغض، بدون بی از آشفتگدور
 

 که بهم ی  اون لبخند و اون چشمکادی کردمی ازاونا جدا شده بودم وتو اتاق بودم همش به اون پسر فکر میازوقت
   بماند که.  زهرمارم شده بودزی اما همه چح،یزد، مثالً اومده بودم تفر

مدم   قرار بود  اویی  اونا رو ول کردم و خودم تنهاکبارهی بهم گفتن که چراراهی اومدن چقدر بد و بهی سحر و بقیوقت
   رونی از اتاق بدارشدمی از صبح که بمی برگردرازیبعد از صبحانه به ش

 هی بقي  سروصدانمشی اومد هم دوست داشتم ببی هم بدم مفتهی  بازنگاهم به  اون پسره بدمیترس ی انگار منرفتم
    دستيا  منم بلند شدم و خودم را آماده کردم تا بهانهدمیشن رو که 

 صبحانه نشسته بودن به همه سالم کردم همه با لبخند جوابم رو دادن زی رفتم ، همه سر مرونیازاتاق ب ندم، یکس
 :  منم کنار سحر نشستم و مشغول خوردن شدم بابابزرگ گفت

   شده؟يزی چي پکریلی دخترم خهیچ -
 :  زدم و گفتميلبخند

    حوصله ندارمدارشدمینه، تازه از خواب ب -
 :   زد و گفتي پوزخندعمه

   زمی عزی حوصله داشتیحاال تو ک -
 نزد حاال خوبه اومده بودن دور هم اما با ی حرفی کسگهی هم نبود دالشی خنی بهش اخم کرد اما عمه عبابابزرگ

   خواست ی نداشت فقط مدنی جرأت نفس کشی اخالق عمه کسنیا
 محاله گهی ددونستم ی خواستم به باغ برم مبار نی آخري بلند شدم و برازی زودتر از همه از سر مرهی همه رو بگحال
    و خنکي هوا بهاردمی کشیقینفس عم. امی بنجای بازم بتونم اندهیدر آ
 الی در ودمی چند نفر را شني شده بودم ناگهان صداوانهید.  دستام رو باال بردم و بازم هوا رو فرستادم تو حلقمبود،

    تکان دادن منممی برایدست. ارد شدن وری و امیباز شد و دالرام و مان
 دایاش پ  سر وکلهرمی شد؟ چرا هر جا مداشی از کجا پنی من اي پشت سر آنها باز هم اون پسر، خداطور، نیهم

    اما اوندادنی دست مهی و بقرای که با سحر و المدمی اونها را دشه؟یم
 .  شده بودمی و تند خودشو به من رسوند عصباندی به طرف من اومد منم پا به فرار گذاشتم انگار فهمخونسرد

   دخانومیببخش -
   دمی اونقدر محکم ادا کرد که ترسدی تُن صداش دلم لرزدنی و با اخم برگشتم اما از شنستادمیا
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  دییبفرما -
 :   زد و گفتلبخند

    شما رو داشته باشمي  شمارهشهیم -
 :   گفتمتی شورش رو درآورده بود با عصبانگهی دنیا

  دی گرفتی اشتباههیشنهادی چه پنی ارینخ -
 :  خونسرد نگاهم کرد و جواب داداونم

 اماقبل ازاون خواستم  ازخودتون شماره رو ارمی بدست بتونستم یتون رو راحت م من اشتباه  نگرفتم من شماره -
 .  اجازه گرفتمرمیبگ
  دیشی مزاحم من می چيبرا -
 :   گفتکرد ی نگاهم مرهی که خی حالدر
    هنوز که نشدمدیهر وقت مزاحمتون شدم اونوقت بگ -
 :  شانه باال انداخت، حرصم گرفت پشت به من کرد و گفتو
 دیمنتظر تماسم باش -
 

    زدمي پوزخندمنم
    باشالی خنیبه هم -

 :  زد و جواب دادی برگشت چشمکناگهان
   باشه، پس منتظر تماست هستم -

 :  شم تو چشم شدن با اون رو داشتم گفتم حاال که جسارت چمنم
  دیا  چقدر بامزهدیدون یشما خودتون م -

 !!!!!!  البته چراکه نه:  و گفتدیخند
 نیاحمق بب. دی که بلند خنددمی راهم رو کج کردم و ازش دور شدم اما اونو دذاشت ی داشت سربه سرم مگهید

   نجای ادونه ی نمیعنی. خواد ی از جون من می منو دست انداخته، چيچطور
...  ،کنهی مدی تهدزنه،ی کنه، حرف می همه ادم ازم درخواست شماره منی اي ، جلوننیب ی چشم هست که اونو مهزار

   سحر سرم را بلندکردميباصدا
  م؟یکن ی حرکت میچه شد؟ ک -

 :  نگاهم کرد و گفترهی خسحر
  زد؟ی پسره چکارت داشت باهات حرف منی انمیبب -

   شدمدستپاچه
   فقط سالم کرد،یچیه -
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   کشه؟ی همه طول منی سالم کردن اهی -
    کردم دستش را گرفتماخم

 همه ي که االن صدامی رو جمع کنلمونی وسامی برای بال،یخ ی حاال بزدی حرف مزای چنی االی از باغ و ودونمیچه م -
  ادیدر م

   فهمم یباشه تو به من نگو اما من باالخره م -
 :  و اونم گفتدمیخند

   نکنه چشمش تو رو گرفته؟آد، ی سالم به منم نکرد من که ازش خوشم نمکی ی حتی پسره از خودراضیول -
 ،   که گذاشتهیشی با اون رقهی بدسلادی سحر نگو، منم اصالً ازش خوشم نميوا -

 :  سحر گفتمیدی دو خندهر
    استعی ضایلی اون موهاش خ فقطپهیت  جذاب و خوشست،ینه بدبخت اونقدرهام که بد ن -
   که منتظر ما بودمیدیها د  پلهي مادر رو رونی حنی همدر
  خواستن؟ ی می اون دختره با نامزدش چ،یراست -
   ش رو برداشتم  منم شمارههی دختر خوب،یاومدن واسه خداحافظ -
 که ي تنها فکرگهیحاالد... الش منم دنب. دی و دستم رو ول کرد و دودیخوبه، بدو مامان منتظر ماست، سحر خند -

    قدبلند وجذابش واون ته...    اون پسر بود طونیداشتم چشمک ش
 ربخته که یشانی پي صاف وروي با موهازدی که برق میی که منظم گذاشته بود وچشمان قهوه اي اکبندشیر
    وغرورش روتی موهاش پنهون شده شده بود جذابری بلندش رو زیشانیپ
   بوددی تو دی داشت ومهمتر ازخونسرد بودنش که حسابکجای

******** 
 منتظر سبب ی ب؟ی جانگاه به افق چشم بدوزم تا کالی در کش و قوس خیفی دور در بالتکلي  نقطهنی در امن

  روم ی راه کبود منی بر ادهی و دثمر یام، ب معجزه
 داشت حرف لی بود و با موبادهیمول پرده رو کش طبق معهی بود دختر همساهی همساي نگاهم به پنجره خانه... 

   یشدگاهی نگاه اون فرد تنگ مي دلم برای باغ افتادم ،گاهادی به زد،یم
 افتاد انگار ی تلفن مي هم که نگاهم به صفحه ی گاهفتهی چشمم به چشماش بگهی دکباری کاش کردمی مهوس

 منتظر  تماس اون بودم اونقدر که
 

 کردم ، ی حس تعجب منی کرد که منتظر بمونم واز ای وادارم می حسکی زنه ی  بالخره زنگ مکردمی ماحساس
    اومد کهادمی دفعه کی

 تا شدمی زود دست به کار مدیبا.  رفته بودن و پدر و مادر هم سرکاررونی نهار با من بود، سحر و دوستاش بامروز
   عی کردم و سری رو پلی غالممانی طبق معمول آهنگ اومدن،یها ن اون
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 ...    کردمی طور با آهنگ همراهنی سرخ کردم و همی رو دم کردم و ماهبرنج
 
  یتو گل سرخ من •
  یاسمنی گل تو
 !  ؟ي چنان شبنم پاك سحرتو
 !  يتر تو از آن پاك...  نه
 ! ؟ي بهارتو
 !  بهاران از توست...  نه
 ،  وامردیگ ی تو ماز

   راییبای همه زنی بهار اهر
  ستی باغ و بهارانم نهوس

 !  باغ و بهارانم تونی بهيا
 همون فرد باشه  حاال که اون زدمی شماره ناشناس حدس مکی  از خوندم ی رو مامی پنی بود که اي بارنی چندمنیا

   ی دلم لک زده بود که کسدادم،ی رو شروع کرده بود، منم ادامه ميباز
 زدنی پسرشون حرف مي دوستانم که با دوستاي هم ازحرفادی شاخواستی تنوع دخترونه مکی کنم دلم تی اذرو

    دوست اونم ازجنس مذکرکی االن دلم کردمی مسخره شون میومنم کل
 بهش بدم ی درس درست و حسابهی دخترا زود دل ببندم وبهش عالقمند بشم بلکه  هی شبنکهی نه اخواستیم

    دل بستن زود بود من اول راهيهنوز برا..ودراخر دستش بندازم وولش کنم 
 دلتنگ بودم انگار ابن سکوت وارامش بی درسم رو ادامه بدم ووارد دانشگاه بشم اما عجخواستمی که می راهبودم
    دلم هوسدمی خندانهی کنم ازار بدم موذمی تقسی با کسخواستمیرو م

 نیبا ا....   ها فقط هوس بود وبسی دوستنی نداشت ای اصال به نظر من عشق معنی عشقچی بدون هخواستی مرو
    تو بازي دلم رو به سويها پنجره« رو براش فرستادم اممیفکر پ

 گرم ي حاال تازه بازیطاقت ی بي  نگذشت که زنگ زد، چه بچهقهیهنوز دو دق  »متی و آهنگ قلبم رو تقدکنمیم
   زنگ بخوره و بعدش برداشتمیشده گذاشتم حساب

   بله -
   یانوم خوبسالم ممممم خ -
   چه زود پسرخاله شده بوددمی دلم خندتو
  د؟یسالم، به لطف شما، شما چطور -
   صدا بزنم؟اسی به بعد شما رو نی اجازه هست از استمیمنم بد ن -
   ندارمي محترم من باشما کاري آقانه



 

@donyayroman 17 

  شهی باشه که نمی به شما بزنم اگه رسمدی دارم که بايادی زي من حرف هایول..دیخند
  ی خانممیای باهم کنار ببهتره

    بدمی شده بودم که جوابشو چجیگ
 :   گفتمتی عصبانبا
  شهی چه مامیاگه کنار ن -

   دمی پوزخندش رو شنيصدا
   دیکنیشما ضرر م -
 :   کردم وگفتمینیه

 دی ازخود مطمئنیلی ؟خدیگ ی چه مشما
 
  دیدادی جوابمو نمعی سرامی پکیآره چرا نباشم اگه مطمئن نبودم به محض فرستادن  -

   داشتهی کنالحنش
  دبگمی چه بادونستم ی شده بودم، نمشرمنده

   به من من کردن افتادم...  قطع کنمدیمن با...  من دینیبب... من  -
 خوامی هم ندارم مي من از شما خوشم اومده قصد بددی خواهشاً به حرفام گوش کنی ولدی بگيزی چستیالزم ن -

   اشمشما رو داشته ب
    شدمیعصبان

   ؟؟؟گهی ؟؟؟؟ امردی چگهید -
  دیخند

 ی فقط دوست ندارم فعالً علنستی ني که حرف بدنی من از شما خوشم اومده ادینیامر که امر شماست بانو اما بب -
   نی من فعالً اهل ازدواج و امی با هم باشی مدتکی خوامیبشه م
 من و شما دی شامی نبودم اما حسم به شما فرق داره بذار با هم آشنا بشيادی زي تا حاال هم با دختراستمی نها برنامه
  مییای  کنار بییکجورای با هم میتونست
 ازار کی خواستمی منوی البته منم همگهی دزی بود نه چی بود قصدش فقط دوستي کم تکرارکی حرفا نی کردم افکر

   هیشب هوس اما خودم رو به اون راه زدم کی..  تنوعکی... يمذکر
   نی با کالس ومتيدخترا

 
 ....  ؟ اگه اونا بفهمننی پدر و مادرم چتونمیاما من نم -

   رو قطع کردحرفم
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 نی ازای وکسدی بشتی نذارم شما اذدمی ساده قول میی و آشنای دوستکی فقط خوامی از شما نميادی ززیمن که چ -
   ببره خوبه؟ییماجرا بو

 شتری که هرچه بی رو تجربه کنم حسدی حس جدنی نبودم، دوست داشتم الیم ی بدم اما بی چه جوابدونستمینم
   کردی مانی خودشو نماشتری برفتمیطرفش م

   اسی -
    تمام تنم رو فراگرفتجانی اونقدر اسمم رو با احساس گفت که رو تخت افتادم هدی لرزدلم

   امی بهت دارم که وادارم کرده به طرفت بی باور کن حسیخانوم -
 :  گفتمدی لرزی که صدام و قلبم میرحالد
    نفهمهیباشه قبوله فقط فعالً کس -
 :  جواب دادی خوشحالبا
    تو جون بخواهذارمی مطمئن باش برات کم نم،ی خوبیلی خه،یعال -
    اون، منم لبخند زدمی خوشحالاز
  ؟ی بگيزی چيخواینم -
  ؟یمثالً چ -
   ازخودم بگم؟ای دیاز خودت؟ و بازم خند -
    بگمدی بای چگهی دیدونی رو راجع به من مزیتو که همه چ -
 ...  بودی کگهی دنی اطالعات رو گرفتم با خودم فکر کردم اي  همهریآره من از ام -
 بودن و خودش به خاطر کارش مجبور شده بود زدیاش   معلوم بود خانوادهنطورکهی شروع کرد از خودش گفتن او

   يساز  کارگاه تونلي کنه چون مهندس عمران بود و تویگ زندرازیکه ش
 برادر داشت، برادرش دانشگاه درس هی خواهر و هی کارگاه اونجا بود، سیکاره و ر  به قول خودش همهکردی مکار

    دری پسر داشت، وقتهی دختر و هی و خواهرش ازدواج کرده  و خوندیم
  چقدر اونا رو دوست داره عاشقدمیاش حرف زد فهم  خواهرزادهمورد

 
 دهی اونقدر از اونا حرف زد که منم ندشمی موانهی با اونا حرف نزنم دي اگه روزگفتی بود منیاسمی و سبحان

    از خودممی حرف زدنهمهی چطور گذشت و ادمیعاشقشون شدم اصالً نفهم
    در به خودم اومدمي  با صداشمی حتما قبول مدادکهی ممی که داده بودم و اون هم دلداري از کنکورگفتم

   می اومدن چقدر حرف زدنای بابام ايوا -
    وقتت رو گرفتمدیببخش -
   اشکال نداره من برم خداحافظ -
   یبه سالمت خانوم -
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 ی رفتم ولرونی بالشتم گذاشتم مادر صدام زد و منم از اتاق بری رو خاموش کردم و زی قطع کردم و گوشعیسر
  شده بودی دلم خالبیعج
 
  دی کار، خسته نباشي  درصحنهشهیسالم بر بابا و مامان هم 

 : دوگفتیباباخند
   ی گرفتلی شده؟ ما رو تحوی چخونهیبه امروز کبکت خروس م به -
   نگرفتم؟لی شما رو تحویاِ بابا، من ک -

 :  جواب دادمادر
 سحر ،یکنی رفت و آمد می نه با کسرونی بيری نه م،ي همش خودتو تو اون اتاق حبس کرد؟ی گرفتلی تحویک -

 ...   ورا ون وره اما تونی هر روز انیرو بب
 :  گفتمبردم ی و به طرف اتاق مگرفتمی بابا رو مفی که کت و کی جلو در حالرفتم

   می که من و سحر مثل هم باششهی نمم،ینجوریمن ا -
  دی هم پشت سرم اومد بابا خندمادر

    شبه8 کجا باز رفته ساعت  سحرنی انمیحاال بگو بب -
    انگار استادش تماس گرفته کار واجب باهاش داره اونم رفت،ی برم کالس نقاشخوامیگفت م -

 :   گفتمادر
    سر درس و دانشگاهشنهی بشدی کالس فردا که جواب کنکورش اومد بانی چشه ايحاال برا -
   و کت بابا رو گذاشتم روتختفی مشغول درآوردن مانتوش شد منم کو
   کنزونی آوی رو چوب لباسشه،یاِ دختر نذار اونجا چروك م -
   کردمزونیچشم، دوباره کت رو برداشتم و آو -
    برم شام درست کنمدی بامی کنکاریحاال شام رو چ -

 :   اخم کردم وگفتممنم
  دی کار کن شماخوادی نمگهی بابا که ميندازیمامان چرا خودتو به زحمت م -
 ي درست تموم بشه و بری کار عادت کردم، عاشق کارم هستم حاال خودت انشاله وقتنی من به ازمی عزتونمینم -

   یکنیسرکار حس منو درك م
 :  باالانداختم وگفتمشانه

 .  دونمیچه م -
 :  بود گفتمالی از اتاق خارج شدم و به بابا که مشغول نگاه کردن سرو
  د؟یکن یبابا مگه شما لباستون رو عوض نم -
  نگاهم کردی خستگبا
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    بود مجبور شدم کالس اونم برم خسته شدمومدهی نیاضی ريآره بابا جون، امروز آقا -

   بابا بودیمی دوست صمیاضی راستاد
    براش افتاده؟یاتفاق -
   اوننری تصادف کرده فعالً درگمانینه انگار پسرش پ -
 :   گفتمی دستپاچگبا
   که نشده؟شیزیچ -
    مرخص بشهمارستانی اونم برم تا پسرش از بي فقط چند روز مجبورم کالساشه،ی خوب مزم،ینه عز -

 :   اومد و گفترونی از اتاق بمادر
 می حاال بهتره فردا برگهی خوب معلومه دکردهی می با سرعت رانندگیلی خگفتی جوونا مادرش که منیاز دست ا -
    پسر کههی نگران بودن یلی سمانه خانوم خادتش،ی عمارستانی سر بهی
    ندارهشتریب

 :  هم گفتبابا
   میری با هم مه،یآره، فکر خوب -

 :   گفتمرفتم ی که به طرف آشپزخونه می در حالمن
   از خونه نشستن بهترهامیمنم م -
   زمیباشه عز -
  کردی که به بابا و مادر سالم مدمی سحر رو شني وقت صدانی اتو
   وقت؟نهمهی بابا جان چرا ایخسته نباش -
   دور شدعی و سرخورمی کم بخوابم، شام هم نمکی بود که جونم باال اومد، من برم تو اتاق کیبابا نگو اونقدر تراف -

 ...دمیپرس ی ازش مدی شده بود بايزی برخورد کنه حتماً چينطوری تعجب کردم سابقه نداشت سحر امنم
 

 بود تعجب کردم کنارش نشستم چشماش دهی که با همون مانتو و شلوار رو تخت خوابدمی اتاق شدم سحر رو دوارد
  باز بود

  ؟ي شده خواهريزیچ -
   طرفم برگشتبه
   نی کم خسته شدم همکی بشه، فقط دی باینه چ -
 :  اخم گفتمبا
   بلند شد و نشست و چشماش رو گشاد کردمیقرار نشد به هم دروغ بگ -
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 هر روز تو ستی نمی حالي فکر کردیکنی رو ازم پنهون ميزی چکی خودت هم نی همگه،ی می به کی کنیاِ بب -
 یزنی گوشه زل مکی وبه يریفکر م

   زرنگم منم جواب دادمیلی خکردمی منو بگو که فکر مفهمنی کارام همه منی بود، پس با ادهی سحر چه زود فهمنیا
   ی مچ منوگرفتی بگيخوای حاال م؟یخوب، که چ -
   دمی خندو

 :  و گفتدی هم خندسحر
  هی ازخودراضي  هست مربوط به اون پسرهی هر چدونمیآره جانم، من که م -
  می رو از هم پنهون کنيزی چمیتونستی بود  که نمنی به هم بود به خاطر اکی احساسمون نزدمیچون دو قلو بود -
  و ستی ناینحوری هم اادی ، اون زی برات بگم حاال چرا ازخودراضدی افتاده که بایی اتفاقاکی ،یگیآره درست م -

   زدمیچشمک
  ادیمن ازش خوشم نم -
   شده؟ی حرفا رو ول کن اول تو بگو چنیحاال ا -
 :  و گفتدی کشیآه
    تصادف کردهمانیپ -
 ...    نکنه؟ای به تو داره که ناراحتی چه ربطنیخوب ا -
 :  خنده نگاهم کرد و گفتبا
 ی کسمی نخواستخوندمی فقط چون من هنوز درس ممی رو دوست دارگری وقته همدیلی خانوم، ما خیبله آبج -
   بفهمهيزیچ
 نی هستم ارکاهی و آب زي موزگفتی بودم اونوقت عمه به من مدهی سحر تعجب کردم چطور تا حاال من نفهماز

  سحر دست منو از پشت بسته بود
   دونمی که من نمي چه کارا کردگهیبه چشمم روشن، د به -
 نکهی قبل از اش،ی چند وقت پنکهی دوستم داره تا ادمیفهم ی نبوده فقط از نگاش ميزی چنمونینه بخدا ما که ب -
    و بفهمه که منمي خواستگارادی بخوادی باغ بهم گفت که ممیبر

   نی همادی کنکور بي جهی صبر کنه تا نتی مدتهیفعالً :  نه؟ منم که دوستش داشتم بهش گفتمای دارم تشدوس
  ی تو که همه قول قرارهات رو با طرف گذاشتشمی نفر من هستم که با خبرمنیپس آخر -

  لبخند زد و بغلم کردسحر
 
 نخواستم فعالً فکرمون رو مشغول ي بودنای کنکور اری تو هم درگومدی نشی پی ولي بهت بگم خواهرخواستمیم -
    منو ببخشمیکن

 :  بغلش کردم وگفتممحکم
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    شرطهیباشه به  -
 :  بغلم کنده شد و با تعجب گفتاز
   ذارمی ؟مگه من برات شرط میچه شرط -
   ی ازم پنهون نکنیچی هگهی به بعد دنی از اخوامینه فقط م -
 
    هم بهش ندارمی نگرانشم دلم آروم وقرار نداره دسترسیلی خیدونی میول... باشه و تو هم  -
    مالقاتشمیناراحت نباش قرار شده فردا با مامان و بابا بر -
  دی دستش رو به هم کوبی خوشحالبا
   ششی پمارستانی برم بيا  با چه بهونهکردمی همش فکر منمشی ببتونمی مينجوریآخ جون پس ا -

 :  گفتآورد ی تنگش را از تن در ميمانتو و شدی که بلند می در حالبعد
   شده؟ی که باشه نوبت تواِ حاال بهم بگو چیخوب نوبت -

    و جواب دادمدمی رو تختش دراز کشمنم
    تمرکز ندارمينجوری بخواب تا برات بگم اایحاال لباست رو عوض کن ب -
 : حاال چرا رو تخت من؟ پاشو رو تخت خودت بخواب نگاهش کردم و لبامو غنچه کردم وگفتم  -
    بهتره دوست دارمنجایا -
   مزه یب -
  دی خندو

 اتاقمون هم بزرگ بود تخت من کنار می دور از هم باشمیتونست ی چون نممی اتاق برداشته بودهی و سحر با هم من
    کم فاصله کنار تخت من قرار داشت کیپنجره بود و تخت اون با 

 بزرگ بود که زی مکی اتاق ي  اون بود و گوشهي بود که چراغ خواب روی عسلکی کوچزی مکی تختامون نی بفقط
   ی سحرکه منم گاهشی آرالی قرار داشت ووساری پليد یتاپ و س لپ

    سحر نگاهم رو از اتاق گرفتمي با صداکردمی سحر استفاده ملی از وسااوقات
    گشنمهیلی خاسی يوا -
   ي شام بخوريومدی پس چرا ن،يریبم -
   جانی آبجياون موقع حالم خوش نبود االن حالمو خوش کرد -

   بلندشدم
   می آشپزخونه حرف بزنمی برای کارد به اون شکمت،  بيا -

 ي  همهدنشی بود اما پدر به محض خریمی قدي م خونه خونه رو دوست داشتنی امی دو به طرف آشپزخونه رفتهر
    کرد، اتاق ما کنار اتاق پدر و مادررشی داد و تعمریی  رو تغونشیدکوراس
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 تو گهی خودش مبلمان کرده بود و آشپزخونه بعد از هال بود دو اتاق دي قهی که مادر با سلی و بعد هال بزرگبود
    وقتا بابایاق که اتاق کار بود گاه اتهی شدی بود که به تراس ختم مییراهرو

 ای
 

 ی جالبزی چادی بود و زکی ما کوچاطی متعلق به مهمان بود حگهی تا مزاحم ما نشن و اتاق درفتن ی اونجا ممادر
    گذاشت منمزی مي آورد و رورونی بخچالینداشت سحر قابلمه را از 

   نشستم
    کنفیخوب تعر -

 :  باالخره زبون باز کرد و گفتکردی رو بهش گفتم اونم با اخم نگاهم مزی همه چمنم
   ازت سوء استفاده کنهخوادی م؟ي چرا بهش اعتماد کرداس،ی يا وانهید -
    باشهينجوری اخورهی نماش افهینه بابا، به ق -
    بعد هم باهات باشهستی بگه اهل ازدواج نشهی من مگه مزی عز،ي دارکاری چاش افهیتو به ق -
    بودهي صحبت عادکی خوادی نميزی نده، اون که هنوز از من چری حاال گدونم،ینم -

 :  تا ظرفا رو بشوره جواب دادشدی که بلند می در حالسحر
    پس؟ منم بلند شدمیحاال اولشه بعداً چ -
 ي منم هنوز عاشقش نشدم که نتونم ولش نکنم براخوادی از من چه منی انمی نگو ببيزی چیفعالً به کس -

   ي خواهرهیسرگرم
 :  زد و گفتپوزخند

  ؟ی باالخره که چی نکن االن عاشق نشری خانوم، خودتو درگاسی مینیب یحاال م -
   ای من رفتم، تو هم زود ظرفارو بشور و بکنهی االن مخ من کار نمم،ی بخوابمیحاال بر -
 تختم دراز ي و صدا به اتاقم برگردم روسر ی کردم بیم بابا و مادر که خواب بودند سع از آشپزخونه خارج شدو

   شب بود تاروشن کردم1 بالشت درآوردم ساعت ری رو از زلمی موبادمیکش
 را به ستنی زعشق یب« نوشته بود ی فرستاده بود با عجله خواندم اولامی باز شد ماهان چند تا پیکی یکی ها امیپ

    روي بعدامیپ»  کار دلم تمام استی اگر نباشیعنی/ جزعشق چه نام است
 : داده بود چون جواب نداده بودم نوشته بود »سالم«
   حالت خوبه؟؟يدی که جواب نماسی ییکجا -

 :  براش نوشتمعیسر
  ری خاموش بود شب بخمی نگرانت کردم حالم خوبه گوشدیببخش... سالم  -
 ...   ستادم زنگ زد رو فرامی پتا
    پسرنی از دست ايوا -
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    رو برداشتم و آروم گفتمیگوش
   سالم -
   ؟ی خوبیسالم خانوم -
  ؟يداریبله، هنوز ب -
    دارمی باهات حرف زدم حس خوبی آخه امروز از وقتبره یخوابم نم -

 :  و گفتمدمیخند
   دونستمیاِ چه جالب نم -
  ؟یکنیمسخره م -
   ي جورنیمنه بابا، ه -
   ی خوب بخوابریفقط خواستم صداتو بشنوم شبت بخ -
  و قطع کردمنیهمچن -
 

 کی کردمی حس مادی مشی پی چنمی کنه ببدای ادامه پی دوستنی چه کار کنم ؟ دوست داشتم انی حاال باامن
   که براش رقم زده خبر ندارهیی اندهی کس ازاچی جالبه اما هیسرگرم

 
    کرد رو به سحر کردممانی هم مادر صداباز
    سر وقتمونادیبدو سحر االنه که مامان با چماق ب -

 :   گفتکردی که رژلبش رو پررنگتر می در حالسحر
    خوب شدم؟نیبب -

 :  گفتمدمیکش ی و دست اونو هم مداشتمی رو برمفمی که کی در حالمن
  می برای بدمن،ی ککولی نيآره بابا شد -
   مادر دراومدي صدامی نشسته بودن تا سوار شدنی مامان و بابا تو ماشاطی سمت در حمی تند راه افتادو
   میی ساعته منتظر شمامی ننیکردیکارمیاخه چه بگم بهتون تا حاال چ -

 :  جواب دادسحر
   گهی ددیببخش -

 :  به ما کرد و گفتی نگاهبابا
   رو روشن کرد و راه افتادنی ماشدید ندارن و خنزای چنی به ايازی من خودشون خوشگلن نيدخترا -

 :  زدم وگفتمي لبخندمنم
   بکنه؟ی پس کدی نکنفیشما از ما تعر -

 :  که هنوز اخم کرده بود گفتمادر
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  دی شما هنوز وقت دارهای بازی قرتنی نه ادیفعالً به فکر درس و دانشگاهتون باش -
 مثل خودش هر چند ما هم دیدیس و دانشگاه م  تو درزویمادرعادت داشت همه چ.  کرد و ساکت شدی پفسحر

   دادی متی موضوع اهمنی اما مادر اونقدر به امی کنلی تحصمیدوست داشت
 و می شدادهی پعی سرمیدی که رسی دور نبود هنگامادی زمارستانیب. می که قبول نشمی داشتنوی همش استرس اکه

   دای راهرو شلوغ بود باالخره اتاقش رو پمیپشت سر مامان و بابا راه افتاد
 آقا و خانوم می زده است  تا وارد اتاق شدجانی هی نداره وحسابی به سحر نگاه کردم معلوم بود حال خوشمیکرد

 :  گفتیاضی ري شروع شد آقاها ی به طرف ما اومدن و احوالپرسیاضیر
 اونو دونستی مییزهایهش به سحر بود انگار که چ نگای کردم ولی منم با خانمش روبوسدیی بفرمادیخوش اومد -

    کهدمی رو دمانی به سحر زدم و پیسخت در آغوش فشرد منم چشمک
   کردم جوابم دادیی منم سالم بلند باالکردی بود و با مادر و پدرصحبت مدهی تخت دراز کشيرو
  دی خانوم حالتون چطوره؟ به زحمت افتاداسیسالم  -
   حرف من افزودي  پدر هم دنبالهدیاری بدست بتونوی نبود انشاهللا هرچه زودتر سالمتیزحمت -
  یشی رحم کرد، انشاله بهتر میلیخدا خ -

 کشه حاال ی هم می چه خجالتی طفلکیآخ.  انداخت و جوابش رو دادنیی سرش رو پامانی هم سالم کرد و پسحر
   سمانه خانوم با داشت ی بزرگیاتاق خصوص.  رو دادهشنهادشیخوبه پ

ها سر تصادفات جوونا داغ شده بود اما من تمام حواسم به   کرد صحبتییرای بود از ما پذخچالی که تو ییکمپوتها
    داشتم و به حالرنظری زناروی اکردمی حال مشیی بود خدامانیسحر و پ

  و سحر همگرفتم ی مکردنی به هم نگاه می هم مچ اونا رو وقتی و گاهدمیخند ی روزشون مو
 

   گرفتمی از بازویشگونی سحر نمی اومدرونی وقت مالقات تموم شد و از اونجا برفت، ی به من ميا  غرهچشم
   به اون بنده خداي ساعت زل زدهی چته ،يریدرد بگ -
   شماها روحم شاد شددنی امروز بهم خوش گذشت با دشیی جالب بود خدایلیخ... آخ دستم  -
  رسهیخودت هم ممرض، صبرکن نوبت  -

  دمیخند
 ي بدم وادالی ادامه تحصخوامی وبه قول مامان  مدمی باشه من فعالً دم به تله نمری خيدیخواب د... اونم من  -

   میدی دراوردم  و بلند خنددادی رو تکون مشیمادرکه دستها
    خانوماسی ارمی مادتیحاال به وقتش  -

 :  به طرف ما برگشت و گفتپدر
  دی به ما هم بگنیخندی منقدری شده که ایچ -
    خودمونهنی بشهینم -



 

@donyayroman 26 

    هم برگشتمادر
 :   بعد رو به پدرکرد و گفتنیاری درميباز  مسخرهنیپسره بدبخت حالش خوب نبود حاال شما دار -
   ؟یگی چه مان،ی بگمی به پروانه هم ممیموند ی شام هم اونجا مزجونی عزي  خونهمیرفت ی سر مکیکاش  -

   زودتر از پدر داد زدممن
  می دلم براشون تنگ شده بابا بریلی منم خهیعال -

   جواب دادزدی رو منی ماشری و دزدگاوردی درمبشی رو از جنی ماشچیی که سوی درحالبابا
   زنگ به خواهرت بزنکی همون جا تو هم خانوم میمن که از خدامه، باشه بر -
 نی تا اگفتی رو داشت هر چقدر مادر منی ماشنی بود که ايادی پدر سمند  بود مدت زنی ماشمی سوار شدی همگو

    رونی ماشنی سالها اگفت ی مرفتی بار نمری رو عوض کنن امازنیماش
 تا من و رهی برامون بگدخوبی پراکی می عوضش کنم حاال بابا قول داده اگه ما توکنکور قبول شدادی دلم نمداشتم

    ومی داشتنامهی وقت بود گواهیلی چون ما خمی باشسحر مشکل نداشته
 مادر با خاله پروانه داشت میرفت ی مرونی و با دوستامون بمیداشت ی بابا رو برمنی ماشزدی وقتا که به سرمون میگاه

    قرارشد خودمونان،ی بتونستنی انگار اونا مهمون داشتن و نمزدیحرف م
 بابابزرگ تنگ شده بود تا زنگ در رو زدم اطی باغچه وحي شدم دلم براادهی من زودتر از همه پمیدی رسی وقتمیبر

   چادر به سر در رو باز کردیخانوم
  دییسالم بفرما -
   خونه انزجونیعز -
 .   توایآره گلم، ب -

  دی باششونی اي  نوهدی شون هستم  ماشااهللا حتماً شما با هی همسامن
   آره -

 کرد و رفت ما هم وارد خونه ی و اون خانوم خداحافظدنی من کرد بابا و مامان هم رس بهيا  نگاه موشکوفانهخانومه
  داشتند که وسط اون استخر بود استخر هم پری بزرگاطیح. میشد
 

 رو اطی تو حزجونی بابابزرگ و عزشدمی نمری اونا سدنیاونقدر جالب بودن که من از د.  و بزرگکی کوچیازماه
    بهزجونی عزدیکش ی مونی بابابزرگ قلشهیتخت نشسته بودن مثل هم

 :  سخت منو فشرد و گفتدمی ما آغوشش رو باز کرد و منم صورتش رو بوسدنی دمحض
   طرفانی از ازمی عزدیخوش اومد -
 :   گفتمشدمی که ازش جدا می حالدر
  دلم براتون تنگ شده بود -

  دی منو بوسزی هم مثل عزبابابزرگ
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   دیفت گریونی قلياوف چه بو -
 رمی بلند شدم و گفتم من ماوردمی طاقت نادی و با مادر خوش و بش کرد منم کنارش نشستم اما زدی خندبابابزرگ

   کنار استخر همه سر تکان دادن سحر هم بلند شد و پشت سرم اومد هر
   کار رو کردنی آب گذاشتم سحر هم همي شلوارم رو باال زدم و پاهام رو توي  و من پاچهمی کنار استخر نشستدو
    بزنم و باهاش حرف بزنممانی زنگ به پکی اشکال نداره که من گمی ماس،ی نمیبب -

 :  کردم وگفتميفکر
   بزن و حالش رو بپرسی زنگهی داشته باشه فردا دیخوب چه اشکال با -
   بدبخت چطور سرش داغون شده بوديدی فکر بودم دنیمنم تو هم -
   شهیم مرخص گهیآره حاالدوروزد -
   بهش گفته؟يزی چمانی نکنه پزدیسمانه خانوم مشکوك م -
    اتفاق افتادهنی حتماً صحبت تو رو کردن که اي خواستگارانی بخواستنی اونا می خودت گفتستی ندیآره بع -
   از شانس من بودهنمیآره ا -

  اش گذاشتم  رو دور شونهدستم
    داده منم جوابش ندادمامی تا حاال ده تا پشبیه؟ از د پسرنی با اکارکنمی حاال بگو من چال،یخ یب -

 :  با تعجب گفتسحر
  گه؟ی چه م؟یگی ميجد -
 :  مسخره گفتمبا
   زمی عشقوالنه عزامیپ -

  دیسحرخند
   شهی عشقوالنه سرت میلی تو هم خنکهیحاال نه ا -
    دلم براش سوختیشو ندارم اشتباه کردم جوابشو دادم ول آره حوصله -
   دنشی دمیچطوره بر -
    در مورد من بکنهيحرفشم نزن، دوست ندارم فکر بد -
  ؟يدی حاال جوابشو نمي مردم رو عاشق خودت کردي خوب حداقل جوابشو بده بنده خدا پسره -

اش رو گرفتم هنوز زنگ نخورده بودکه   بخونم شمارهنکهی بدون ای داده بود ولامی رو دراوردم  باز هم پلمیموبا
  رو برداشتیگوش

 
    خانوم چه عجباسیسالم  -
    جوابتونو بدمدمی من امروز نرسدیسالم ببخش -
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 منم زنهی مهی کنادونستمی م؟ي رو بداممی جواب پي که وقت نکردي حاال کجا بودستیمهم ن. دیآه کش -
 :  به اون، گفتمتیاهم یب

   مارستانیب -
 :  گفتی ناراحتبا
   شده؟شی طوری شده؟ کسیچ -
   ادتشی عمینه، پسر دوست بابام تصادف کرده بودرفت -

  دی کشی راحتنفس
  خوب االن چطوره؟ -
  فعالً خوبه -

  کردی هاج و واج منو نگاه مسحر
   نمتی روز ببهی تونمی دلم برات تنگ شده میلیخ -

 :  رو دندون گرفتم و گفتملبم
 ...   نبود کهنی قرار ما ارینه خ -
   هی کافنمتی که ببنی ساده همدنی دهی فقط تونمی اما باور کن نمدونمیم -
   ادی مشی پی چنمیبب -
   باشه؟ادی نشی برات پی مشکلدمی به من اعتماد کن قول ماسی -
   باشه فعالً من برم -
   ي منو دوست ندارکنم ی حس مينجوری بده اهامو امی تو رو خدا جواب پگهی دزی چکی -
 :  تعحب گفتمبا
   دوستت داشته باشم؟دیمگه با -

 :   و گفتدی خنداونم
   يری بگلی منو تحودی که باالخره بانهیمنظورم ا -
   کنمی میباشه سع -
  باشه برو خانوم کوچولو -
 :   گفتمتی عصبانبا
   ستمیکوچولو ن -
   یباشه حاال ناراحت نشو هنوز زوده که بزرگ بش -

 :  گفتی کردم سحر با بدجنسی خداحافظعی ندادم سرجوابشو
  دنشی دي بري حاال باالخره قبول کرديدید -
  ری بگیآلود ماه  گفتم تو هم زود از آب گليزی چهیحاال من  -
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 :   گفتآورد ی که پاهاش رو از تو آب در می و در حالدی بلند خندسحر
   میری استخر بگنی رو از ای ماهمی برایب -
 نماز ي تا اذان گفت ما رو برازجونی مادر و عزدونستمی و منم همون کار رو انجام دادم غروب شده بود مخمکی -

  اما من تماممی و به طرف اونا رفتمی بلند شدعی سرزننیخوندن صدا م
 

 کنم،ی حرفاشو زود قبول متونم،یچرا نم..کنهی مدای پانیه تندتند جر چرا دارهی بازکی نی اون بود اگه ادنی دفکرم
    اصالً دوست نداشتمادی داره شورش درمگهی کوچولو، دگهیپسره به من م

 اذان هم ي وقت صدانی در ادمی کشی فکر نفس راحتنی با اکردمی زودتر تمومش مدی مسخره بشم باي بازنی اوارد
    کهیامیهنوز متن پ)  بذارمی پاشی پی راههی خودت ایخدا(بلندشد 

   ی داشتم پر از احساس دلتنگادی زود فرستاده بود رو به صبح
   براي کسی تنگ است که آفتاب صداقت رادلم
  آورد  میهمانی گلهاي باغ میبه
  داد  گیسوان بلندش را به بادها میو
  بخشید  دستهاي سپیدش را به آب میو

   براي کسی تنگ استدلم
  شمهاي قشنگش را چکه
  دوخت  عمق آبی دریاي واژگون میبه
  خواند ها می  شعرهاي خوشی چون پرندهو

   براي کسی تنگ استدلم
   همچو کودك معصومیکه

  سوخت  براي دلم میدلش
  کرد  مهربانی را نثار من میو

   براي کسی تنگ استدلم
  ترین شمال با من رفت  تا شمالکه
   من بودترین جنوب با  در جنوبو

  من ماند  که بیکسی
   که با من نیستکسی
 ...   کهکسی

 .  ست دگر کافی -
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 ی که تازگی بودم و رماندهی کولر دراز کشری و منم زنی گرم و آتشيهوا.  مرداد هم چون دل من گرفته بوديهوا • 
    امروز بابا و مامان تا شب کالس داشتن وخوندم،ی بودم رو مدهیخر
 و می امروز رو به خودمون استراحت بدمی قرارگذاشتمی و البته ما دو تا هم تنبل شده بودمی و سحر تنها خونه بودمن

   لمی زنگ موباي صدارهی سحر هم رفته بود دوش بگمی بخورتزایپ
 :  گفتمی نداشتم با خستگنوی اي  شدکه کتاب رو کنار بذارم اوف ف ف بازم ماهان بود اصالً حوصلهباعث

  دییبله بفرما -
   سالم بر خانوم محترم -
    محترميامرتون آقا -
    در چه حالن؟نمی خانم خوشگل و اخمو تنگ شده گفتم بزنگم ببهیعرضم به حضورتون که دلم واسه  -
  حرفاش لبخندزدماز
 
  گه؟ی اون خانوم خوبن، امر د؟ی چگهید
    خانوم؟یاسی یکنی مکارایچ -
  دی اگه شما اجازه بدخوندمیداشتم کتاب م -
    من مزاحمت شدمیعنی -
 :  عمد گفتماز
   بله -
  دمی نگفت خنديزیچ
   يزدی شد تو که خوب حرف میچ -
    حاال صبر کنکنمی می بدجنس باالخره تالفيا -
    چه خبرا مهندس؟ تونل زمانت تموم نشدهی کنیحاال کو تا تالف -

 :  و گفتدی خندبلند
 کارگرا نی پدرم دراومد از بس با اامی تونل شهره االن هم از اونجا دارم مستینه هنوز، صد بارگفتم تونل زمان ن -

   سر و کله زدم
   يدیخوبه حاال انگار کوه رو جا به جا کرده خوبه فقط دستور م -
  زدیر هم برم  عصدی شاکشهی طول می ساعت هی مهم دارم ي  جلسههی برم دفتر دیآره االن هم با -
 :  تعجب گفتمبا
  ؟ي بری چيبرا -

  دیخند
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 عوض یی گرفتم که برم اونجا حال و هوای رو مرخصي از کار کردن خسته شدم چند روزگهی پدر و مادرم ددنید -
   کنم

   یخوب به سالمت -
اونم .  اسم ماهان رو گفتمواشی منم ه؟یک:  که از حمام خارج شد و با اشاره گفتدمی وقت سحر رو دنی همتو

    کرد و به طرف اتاق رفتیاخم
   اسی شد یچ -
  یزنی حرف می با کگفتی بابا سحر بود میچیه -
  اد؟یاز من خوشش نم -
   دمی کشیآه
    دارهی رسمهی ي هر کارگهی می ولستی نينجوریا -
   میکنی اما بذار مشکلم حل بشه بعد در موردش فکر مدونمیبله م -
   من...  میتره االن موضوع رو تموم کنبه -

    حرفم رو تموم کنمنذاشت
   اسی من دوستت دارم یزنی باهاتم بازم حرف خودت می چيحرفشم نزن قبالً بهت گفتم برا -

  دی دلم لرزکردی ابراز عالقه مينجوری بار بود که انی و زنده شدم اولمردم
 که من نقدری ازت دست بکشم کاش تو هم اتونمی من بهت عالقه دارم نمزمی عزاس،ی ي ساکت شده؟یچ -

 یدوستت دارم منو دوست داشت
 
   در کار  نبودی قرار ما دوست داشتني ساده خواسته بودی رو ندارم تو دوستهای بازنی اي من فعالً حوصله -
   ي دلمو بردي از بس نازگهی دهی توریتقص -

  دمی خندبلند
   کنم؟کارین چ مدیحاال با -
   نمتی اگه ممکنه بذار امروز ببرمی عصر دارم ماسی نمتی فقط دوستم داشته باش بذار ببیچیه -

    براش سوختدلم
  ایباشه هر وقت کارت تموم شد ب -
 :  گفتی خوشحالبا
  ؟یگیراست م -
  شتری ساعت نه بمی فقط نیآره، ول -
 سر گهی فکر کنم  تا دو ساعت دامی جلسه ام تموم شد منکهی پس من به محض ای تو بگی هر چزمیباشه عز -

   کوچه تون باشم
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   خوبه -
  دمی قطع کرد سحر رو دو
  ؟؟؟؟يذاری قرار مالقات مگهیبه به حاال د -
   امی ی و منمی بی مرمی ساعت ممیدلم براش سوخت فقط ن -
 ...   ساعت، بعدش هم دوساعتهی شهی ساعته بعدش ممیبله اولش ن -

 :  گفتمداشتمی و کتابم رو برمدمیکش ی که دوباره دراز میدرحال
   ی مردم از گشنگارنی بتزای برو زنگ بزن دو تا پ،یاووو چه خبرته ساعت ساعت راه انداخت -

 حاال که دل اونو دمیرسی به خودم می حسابدی امروز بود باداری رو برداشت و زنگ زد منم حواسم به دی گوشسحر
   ی شده پس چرا من احساسی خوبيستم داشته باشه بازبردم بذار دو

 کم بود يزی چهیاش رو بخونم اما هنوز   عاشقانهامی پای وقتا دوست دارم زنگ بزنه و ی ندارم؟ هر چند گاهبهش
   سحر بلند شدي بهش عادت کردم صدادیشا
    جون منمی کنتشی کم اذکی ای بیاسی گمیم -
 :  تعحب نگاهش کردم وگفتمبا
   می کنکاریمثالً چ -

 :  گفتجانی اومد و با هکنارم
   ؟ی موافقدهی مصی پسره عاشقت باشه منو از تو تشخنی نه؟ اگه اای شناسه ی منو منمی ببرمی تو مياول من به جا -

    که چقدر منو دوست دارهخوندم ی بود دستشو مي فکرخوب
    نرهادتی خال کنار لب نیباشه فقط ا -

  دیسحرخند
  جونمیمنو دست کم گرفت -
 

   ي بده تا پسره رو از دست ندختتی به ریی سر و صفاهی تو برو حموم ارنی رو متزای پنی تا احاال
   از خداش باشه مگه من االن چمه -
    بلند شواالی مالقاتش ي بريخوای مينجوری هست اتیزینگفتم چ -
    بلند شدمیحوصلگ ی ببا
   تو دستور بده و به طرف اتاقم رفتم ستیحاال امروز مامان ن -
 رو مثل زدی میلی با شال همون رنگ که به نيا  حرف نداشت مانتو سورمهپمی زدم تدی دنهی خودم رو تو آگهی دکباری

    رو طبق معمولام رهی بودم و گدهیچی دور موهام و گردنم پشهیهم
ترکردم گردنبدم هم به گردنم   هم انجام داده بودم اما رژ لبم رو پررنگیرنگ و مات  کمشی کرده بودم آرامحکم

    اونمینی من خودشو درست کرده بود که ببهی کردم سحر هم شبزونیآو
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   بوددهی پوشی اما شال آبدهی نشون میالعمل  عکسچه
   شمی من که دارم خفه ميبند ی شاال رو منی تو چطور ااسی -

   دمیخند
    تحمل کنيا قهیق ده دکیحاال -
 کردی درست مقهی شال سرکردنش هر دقنی با ادهی که سحر دسته گل به آب مدونستمی اما ممی رفترونی با هم بو

    قرار شد اول سحر بره وستادهی داده بود که سر کوچه منتظر اامیماهان پ
   طورنی کالفه بودم سحر هم همیلی نه، خای شناسه ی واقعاً اونو منمی منتظر باشم ببواری پشت دمن
 :  گفتمیرفت ی کوچه که راه متو
   موندکاله ی عاشقم شد سر تو بيدی دمیکرد ی کارو نمنی کاش ااسی گمیم -
   شمیهه هه هه بهتر، من از دستش راحت م -
  دی و خندکردمی کارو منی رو نداشتم حتماً امانیاگه پ -
 داده امی به مادرگفته بود اما مادر به اونا پییزهای بود که مرخص شده بود و انگار سمانه خانوم چي چند روزمانیپ

    بده اما پدرلی ادامه تحصخوادیکه فعالً صبر کنن چون هنوز سحر م
 ی سحر نگاهدمی ماهان رو دنی ماشمیدیسرکوچه که رس.  ندارهی اشکالي و در حد نامزدهی پسر خوبمانی پگفتیم

    که ازدمی ماهان رو ددمی سرك کشواریمن کرد و رفت منم پشت دبه 
 دوست داشتن يکفرم باال اومد اون که ادعا... منو نشناخته یعنی شد و به طرف سحر رفت دلم گرفت ادهی پنیماش

 ...  رو  داشت
 پس چرا ،ی لعنتدمی کوبنی پا بر زمکنهی ميسحر و بگو چه خوب نقش باز.  شدن انگار نه انگارنی دو سوار ماشهر

    بهی چدونستم ی انگار مشغول حرف زدن بودن کاش مکنه یحرکت نم
 هی گرخواستی کردم حالم خوب نبود دلم می چه اشتباهي نکنه ماهان بهش بگه دوست دارم واگنی دارن مهم

   نی کردم توايا  اونو از دست بدم چه فکر احمقانهخواستم یکنم دلم نم
 یظی شد و به طرف من اومد اخم غلادهی پنیفحش دادن به خودم بودم سحر از ماش که سخت مشغول هنگام

 . دمیداشت با عجله پرس
   شد؟یچ -

   باال انداختشانه
 کنمی مفی خونه برات تعرمی برای بي بهتره نرهی عصبانیلیاالن خ -
 
   ششی برم پخوامی شده ؟ میچرا؟ مگه چ -
  اسی اشتباه بود یلی ناراحتش نکن کارمون خادی فقط زیدونیخودت م -
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 رفتم و در را باز کردم و سالم کردم اما نی حبس شده بود به طرف ماشام نهی که نفس تو سی رفت منم در حالو
    نگفت نشستم و در رو بستم و نگاهش کردم صورتش اصالح کردهچیه

 ي افهی بودم باال زده بود قدهی بار دنی آکبندش هم نداشت و موهاش هم مثل اولشی اون رگهی حاال دبود
   نگاهم نکردی جذاب شده بود حتی مشکنکیخونسردش با اون ع

  ها جواب سالم واجبه -
   به سمتم برگشتکدفعهی
  ؟ي که درآوردهیباز  چه مسخرهنیا -

   کردم خودمو نبازمی اما سعدمی بلند داد زد که ترساونقدر
  ؟يکدوم مسخره باز -
   رو به حرکت درآورد و با سرعت دور شدنی ماشکدفعهی
   ترواشیچه خبرته؟  -
 از ادی کنم که بعد بفهمم خواهرته خوشت مي کارای ی ممکنه نشناسم و حرفي بگم فکر نکردیآخه من به تو چ -
   کارانیا

    یشناختی منو مدی باي منو دوست داریتو که گفت -
    شدمجی که خودم هم گدی هستهیر به هم شب شما اونقددمی مگه من چند بار تو رو داسی -

    ازت توقع نداشتمواقعاً
    از احساست مطمئن بشمخواستمیمن م -

 :  زد و گفتيپوزخند
   ؟ي مطمئن شد؟ی حاال چ؟ينجوریا -
    اتفاق افتادهنتونی شد، چه بیچ. دمیمن که نفهم -
 :  طرف چهارراه مالصدرا راه افتاد و گفتبه
   می حرف بزنزای چنی در مورد ادمتی مدت که دنهمهی دوست ندارم بعد از ایبهتره االن حرفش نزن -

    دادمهی تکی به صندلمنم
   حاال؟يریخوبه پس کجا م -
    خوبي جاکی -
   انی زود برگردم االن مامان و بابام مدی باشم بارونی بادی زتونمی من نمسای جا واهی تو رو خدا نه

   شدم ی نگاه اون داشتم ذوب مری که خلوت بود نگه داشت به طرف من برگشت و نگاهم کرد منم زابانی خي گوشه
  یکنیچقدر منو نگاه م -

  دیخند
  تو رو نگاه نکنم پس چکارکنم؟ -
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  نگات کنمينجوری همخوامی که من مییبای اونقدر زتو
 

نم انگار که قلبم رو تو مشت فشردن به چشماش  باعث شد تمام بدنم مورمور بشه و دست و پام رو گم کحرفش
   کردی نگاهم مرهی داشت اونم خي بلنديها   بود و مژهینگاه کردم مشک

 :   گفتآهسته
    جذبت شدمي چطوریدونیم -

    نه تکان دادمي  را به نشانهسرم
    و آرومنی غمگزنهی نگات انگار که با آدم حرف منی شال بستنت توجه منو جلب کرد بعد هم انیا -
   اسی

 طاقت نگاه کردن توچشماشو گهی دشدی مریتک سلولهام سراز  خون تو تکانی جرزدی صدام مينجوری ایوقت
   نی از اشتری بتونستمی مرد پر از جذبه بود نمنینداشتم سحرحق داشت ا

   ارمی دووم بکنارش
   زمی عزاسی -
 : با التماس نگاهش کردم وگفتم -
   گهی دمیبر -
   جواب دادی ناراحتبا
   ؟یترسیچرا؟ از من م -
 :  گفتشدی مادهی پنی که از ماشی نشه در حالرینه فقط د -
 برگشتم دو تا نی در ماشي گذشت باالخره با صدايا قهی و مهلت نداد سوال کنم چند دقامی االن منی بشنجایا -

   تو دستاش بودکه  به طرفم گرفتیبستن
   چسبه ی هوا منی بخور تو اایب -

 :  برداشتم وگفتمی بودم با خوشحالی عاشق بستنمن
 ی و شوخزدی اون حرف مشتری بمی حرف زدی خوردنمون هم حسابنی دستت درد نکنه و مشغول شدم بهیعال -
    همکاراش وي از مسخره بازکردمی اونقدر که من از خنده غش  مکردیم

 را به طرفم گرفت یی کادوخرٱ در زویامزد کرده بود باالخره از همه چ گفت از مادر و باباش از داداشش که نسبحان
    مال منهنی ايوا -
    قابل تو رو ندارهزمیآره عز -
    به زحمتت نبودم حاال به چه مناسبته؟ی  راضیمرس -

 :   زد و گفتیچشمک
   ییبه مناسبت آشنا -
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  زی افتادم که اون روز تو باغ به من زد و من تو دلم بهش گفته بودم هی چشمکنی اولادی دمیخند
  ؟يخندیبه چه م -
    افتادمي اون روز که شماره بهم دادادی -
 ماجرا رو گفتم اونم گفت که بهت شماره بدم من که اهل ی ازت خوشم اومد بعد هم به ماندمتی اون روز تا درهٱ -
    محاله تو روگهی کارو نکنم دنی ا کارا نبودم اما اون گفت اگهنیا

   نمیبب
   ی که تو با من در ارتباطفهمهی االن میعنی ؟يجد -
  معلومه که نهزمینه عز -
 

 :  نگاهم کرد کادو رو کنار گذاشتم وگفتمدمی کشی راحتنفس
 ي کارچیتم ه شد ناگهان دستم رو گرفت اونقدر شوکه شدم که نتونسری دی که حسابمی برافتی راه بگهیخوب د -

   کنم
   و دستم رو فشرداسیدوستت دارم  -

 دمی کشرونی  بعیهام رنگ گرفته بود دستم روسر  و گونهزدی قلبم تندتند مکردمی می بشدت احساس خفگحاال
   می انداختم اونم دستش رو به حالت تسلنیی بهش کردم و سرم رو پایواخم
   شدی چدمی لحظه نفهمکی شهی تکرار نمگهید- برد وگفت باال

 چه دی شده بود بارمی که درگی مختلفي به ابن حس هادی بادونمیو راه افتاد راه برگشت تو سکوت گذشت نم 
    بهش وابستهخواستمی اما نمدیتپی قلبم مکردمی هول مدنشی بادگفتمیم

دوست ... و من براش اخم کنم دوست داشتم اون ناز منو بکشه ..  دوست دارم تنها ماهان باشهدونستمی  اما مبشم
   يادی زدی شادونمینم.... داشتم اون بگه دوستم داره و من سکوت کنم 

 دوست داشتم اونو عاشق خودم کردمی متیاز عشق اون احساس رضا. رکاهی به قول عمه آب زای شده بودم مغرور
    فکرا بودم کهنی تو اي باالخره عاشقم شديدیکنم و بعد بگم د

   سر کوچه نگه داشت و نگاهم کردمیدیرس
   دست خودم نبوداسیببخش  -
   دمی دفعه رو بخشنیا -

    زد منم بهش لبخند زدملبخند
 شدمی مادهی که پی اونجا، منم درحالشهی چند روز بهت زنگ بزنم سرم شلوغ منی اادی نتونم زدی شای خانومیراست -

 : گفتم
   ات هی از بابت هدیباشه اشکال نداره مرس -
   قابلت رو نداره جانم -
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 بابا و مامان گهی االن ددونستمی بود م7 ساعت کردمی می احساس سبکبالگهی کردم راه افتادم حاال دی خداحافظو
   با...  و نابییای واسه من بود روز رویخونه بودن اما امروز روز قشنگ

 دور نبود که اونو ادی هم زدیشا...شده بود باز   تنگ اون نگاه یلی هنوز سرمست عشق نشده بودم اما دلم خنکهیا
  عاشق خودم کنم

 
  دمی روشنونیزی تلوي که گذشتم صدااطی چپوندم و در رو بازکردم از حفی از وارد شدن به خونه کادوم رو توکقبل

    بودن کهلمیتا وارد شدم همه رو مبل نشسته بودن و اونقدر غرق ف
 منم با عجله کفشم رو درآوردم و بلند سالم شه،ی ستاالی امشب موقع پخش سردونستمی به اطراف نداشتن میتوجه

   کردم و خودمو رو مبل انداختم و مشغول نگاه کردن شدم بابا جوابم
 :  داد و مامان گفترو
   حاال؟يدی کتابت رو خري کردری دنقدریچرا امروز ا -
  ومدی نرمینه گ -

 : سحرگفت
   شهی جا داره جالب منی ا بعد،ي برادیحرفاتونو بذار -

 از مرز رد بشه اما کشته خواستی مشی بود که برادر ستایی دوختم اونجاالی نزد و منم چشم به سری حرفگهی دمادر
   ی  شد وقتياونقدر محو اون بودم و دلم سوخت که اشکم جار... شد 

   تموم شد سحر داد زدلمیف
    حساسش تموم شدي جالمهی فيوا -

 نی هم اتی بود اما خوب تو واقعلمی فنای هر چند اشنی مدای پی سنگدلي بلند شدم تا به اتاق برم واقعاً چه آدمامنم
    بود خدا رو شکر که من، بابا و مامان کنارم هستن، قبل ازادی ززایچ

 دی پسر بانی اردهکارکی بود، چبای زیلی بود خيا  نقرهی آوردم و باز کردم، ساعت مچرونی لباسم کادو رو بضیتعو
    کارتکی توجهم رو جلب کرد ي ساعت هم کاغذریازش تشکر کنم، ز

 :  بود که داخل اون نوشته بودبای زپستال
 !   ابر اندوهستم؟ی تو من چیب «
  تر، از پژواکم  تو سرگردانیب

   کوهدر
 ،  در دشتگردبادم

 !   بادي  در پنجهزمی پائبرگ
  تر  تو سرگردانیب

   سحرممی نساز
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 !   سحر ِ سرگردانمی نساز
   سر و سامانیب
   تو اشکمیب

  دردم
 ...  آهم
  ادی برده ز انیآش

 !   درمانده به شب گمراهممرغ
 !   تو خاکستر سردم، خاموشیب

 !   من، دل با شوقۀنی در سگری دنتپد
 !   نه خروش،ي مرا بر لب، بانگ شادنه
 ! دردم ی وحشت هر زمان موی تو دیب

 
  ادیبن ی بی تو احساس من از زندگیب

   هر دمها يدادگری بي  دورهنیوندر
  کاستن

 !  دنیکاه
   جانمکاهش

  کم
  کم
 ... 
  ،دی خواهد دی کسچه

   تو؟ی را بمردنم
 » .  تو مردم، مردمیب

  کتری نزدادی وقت سحر وارد شد، اشاره کردم که بنی همتو
   دهی آقا برات کادو خرنمیب یم -
   چه خوشگلهنیبب -

   به ساعت انداختینگاه
   شد دعواتون نشدی کن چفیخوب تعر.  ، مبارکتقهیچه خوش سل -
   می کردکاری افتاد امروز چادمی
    دست برداره فعالً تو مشت منه جانمگهی دتونهی شد اما پسره پاك دلشو باخته به من، نمی عصبانیلیآره خ -
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   یکنی متشی اذيواقعاً، تو هم خر -
    تو رو شناختي چطورنمیبگو بب -

   تخت کنارم نشست و نگاهم کردي کرد و رويا  خندهسحر
 :  قشنگ برگشت گفتدی تا منو دهی پسر باحالیلی خيوا -
   رمیام رو بگ  خندهي جلوتونستمی و منم اصالً نمي اومدزم،ی عزاسی
    شک کردهيدی خندگهی دنیهم -
 کدفعهی حرکت کنه خواستیسوار بشم، منم که سوار شدم تا نگاهم کرد و م:  بعد هم گفتدینه بابا اون که نفهم -

 :  گفتتیباعصبان
  ؟ی هستیتو ک -
 دی بگاسی و به دی بشادهی بود بهم گفت سحر خانوم پدهی اون فهمی ولاسیمنم هول کردم و گفتم خوب معلومه  -
    کارونینداشتم اازت انتطار :  بزنم گفتی بعد هم تا خواستم حرفادیب

 :  زدم پشتش و گفتمدی و بلند خنددونهی فکر کن منو عاقلتر از تو میعنی چرا؟ گهی تو دد،ی نفهماسی ،یبکن
   يخندی مي دارهی حاال چ،يمردی از ترس میمرض، اون موقع که داشت -
    قدرش رو بدونهی پسر باحالی ولشدمی و جذبه قبض روح متیآره، داشتم از اون همه عصبان -

 :  گفتدادی که دستش رو تکون می سحر در حالکردی شام صدا مي که ما رو برااومد ی بابا ميصدا
 ی کنتی آقا ماهان گُل رو اذنی انمی نبگهید -
 
   يبه چشم خواهر -

   می داريسبز  امشب شام قورمهای پاشو به،ی و مهربونپسرخوب
   امی زنگ بزنم ازش تشکر کنم االن مکیرو بذار  تخت بلند شدم و گفتم تو بي از رومنم

   باشه، پس زود تا سرد نشده -
    برداشتعی سرشهی شماره همراهش رو گرفتم مثل همعیسر
   اسیجانم  -
  ؟ییسالم کجا -
   رسمی مگهی ساعته د6 انشاله تا زدیمن تو راه  -
    ی قشنگ بود مرسیلی خواستم بابت کادو ازت تشکر کنم، خ،یبه سالمت -
 از دستت ناراحت یلی باور کن خياری خودت بي با من اون کار رو نکن که سحر رو جاگهیقابلتو نداشت اما د -

    بود نخواستم خرابش کنمدارمونی دنیشدم اما چون اول
   جنبه یباشه ب -
    مسخره رو ندارميها ی شوخنی اي آره جنبه -



 

@donyayroman 40 

 :  عمد گفتماز
   و رو ندارم تي منم حوصله -
  دی گفتم  سکوت کرد و آه کشنوی چرا ادمیاصال نفهم...گند زدم  
  باشه پس برو -
    نداشتمي منظور بددیببخش -
    باشه اشکال نداره فعالً خداحافظی نداشتي منظوری بعد هم بگی بزنشی نيعادت کرد -
   بوديادی االن زی برخورد کرده بودم ولينجوری باهاش اي قطع کرد  خراب کردم چندبارعی سرو

 تلفنو رو تخت پرت کردم و شانه باال انداختم و از اتاق شهی به من چه که اون جنبه نداره و زود ناراحت مخوب
    درکش کنمدونستمینم..  اونیاصال برام مهم نبود ناراحت...  رفتم رونیب

همبن که باهاش بودم وحرف .. خواستی ساده چه می دوستکی باهاش خوب باشم مگه دی باکنهیفکر م,نقدری اچرا
  بازم مغرور شده بودم,شدی خوشحال مدی بازدمیم
 

 دادی مامی فقط پی رفته بود گاهزدی ی رفتار ماهان رو درك کنم از وقتتونستمی نمکردمی مي شده بودم هر کارکالفه
   تو کردی و قطع مدی پرسی کوتاه حالم رو میلی خزدیو اگر هم زنگ م

 اون بودکه شهی شده و همی که فقط کارمون دعوا و قهر و آشتشدی کاراش اعصابم خورد منی دو روز اونقدر از انیا
    فقطآوردم ی رو سر اون درمدهی نديها  محبتي  عقدهاومد یکوتاه م

 و دید ی منو مي رفتارهانی سحر اکردمی متشی اونوقت بودکه اذرهی تماس بگتونهی بودکه بگه امروز نمیکاف
 :  گفتیم
   رهی و مشهی از دستت خسته مي روزکیباالخره  -
 و از شدی دلم تنگ مشی وقتا از مهربونی ازم جدا بشه گاهتونهی اونقدر دست و پاشو بستم که نمدونستمی من ماما

    و سکوتی همه مهربوننی که چطور با اشدمی منیدست خودم خشمگ
 کی نای من اي فقط اونه که منو دوست داره براکنمی کنم؟ چرا حس مدایپ بهش ی حستونمی چرا من نماون،
    چرادونستمی اما نمشدی تموم مي بود که به زودي بازکی ساده و یدوست
 تو قلبم رو یی باور کنم اون هم جاتونستمی اما نمشدی دلم تنگ می گاهکردم،ی اوقات فقط به ماهان فکر میگاه

 گهیام بود نه کس د گرفته قلب من، متعلق به خونواده
 

 چند روز کالفه شده بودم که نی خبر خوشحال بودم اما اونقدر تو انی از انکهی با اگشتی برمرازی ماهان به شامروز
   تماس گرفت اصالً محلش نذاشتمیوقت
  ؟یباز چته خانوم گل -
   لطفاً درست صحبت کن -
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  اب داد تعجب جوبا
    دوست دارم بغلت کنمیکنی مي لجبازينجوری ای وقتزمیعز -
   دست و پام رو گم کردمدی حرفش دلم لرزاز
  ای حیب -

  دیبلندخند
   ی  بغلت کنم که زود آروم بشي پس دوست داري حاال ساکت شديدید -
 ادی لتی فی زنده حاال که  برگشتای مرده است اسی یگفتی نمي خوش بودیمن رو حرف خودم هستم تا حاال رفت -

   هندوستون کرده
    من به فکر تو نباشمشهی  مگه می تو تاج سر منمای نداشتی خانومهی حرفا چنیا -

 خودش منو ی حرفا بود انگار منو شناخته بود وبا مهربوننی با اون بد بودم اون خونسردتر از ای زدم من هر چلبخند
  کردیشرمنده م

 :  و او گفتومدا ی می شخصيصدا
   ی لحظه گوشکی اسی -
   امیجانم عباس، برو همون دفتر معاون من االن م -
  دی گفت که بلند خندی طرف چدونمینم
 ...   اتاق سرپرست بودمشبی دی فضولي دارکاریتو چ -

 بعد قهی فراموش کرده بود  قطع کردم و چند دقی مشغول صحبت با همکارش شده و منو پشت گوشدمی دچون
    حرف زدن باهات روي  دادم که حوصلهامی ندادم پیتماس گرفت جواب

 به قول کنمی متشی چرا دارم اذدونستمی خودم هم دلم براش تنگ شده بود اما نمشهی ناراحت مدونستمی مندارم
   یلی بابا که خاومد ی جواب کنکور مگهیسحر مرض داشتم چند روز د

 پشت میدونستی همه میمون ول  خونهانیاش شام ب  و خونوادهمانی امشب قرار بود پم،یشی بود ما حتماً قبول مدواریام
    هم هست از صبح تا حاال ماماني حتماً خواستگارینینش  شبنیا

 اما دیچرخ ی گرفته بود و اونقدرکه  هول بود دور خودش می مسئله مرخصنی امروز رو به خاطر اکردی میتکون خونه
    بهی تا حداقل دستزدینقدر که مادر سرش غُر م بود اوالیخ یسحر ب

 دوست داشت چون هر دفعه مانی بودکه پی شکالتکی و صورتش بکشه اما اون فقط مشغول درست کردن کسر
   کی کنی از ای حسابمانی و سحر درست کرده پاومدن یکه اونا م
 :   گفتدی که با ماهان داشتم رفتم تا به اونا کمک کنم تا مادر منو دی اومده بود منم بعد از اون همه جنجالخوشش

  ؟يباالخره از اون اتاق دل کند -
 :  و گفتمدمیخند

    حاضرميگذار من در خدمت -
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 ...   سر به زرشک پلو بزن حواست به اونا باشهکی بعد هم نی بچینی رو تو سها ینیری و شها وهیبرو م -
  گفتمتمرفی طرف آشپزخونه مبه
 
    هم مونده من انجام بدم؟؟؟گهی ها کار دیمامان جان تعارف نکن -

  دی بلند خندسحر
 :  گفتکردی ميری که   گردگی به سحر رفت ودرحالیی  چشم غره امادر

   انیبرو به کارت برس، االنه که ب -
   و نگاهم کردذاشتی رو تو فر مکشی که کدمی رو دسحر

   باشه تا  من برم آماده بشمکی کنی  حواست هم به اي حاال که اومداسی  -
   دراورد وگفتی زبونم رو براش دراوردم اونم شکلکدی کردم وبازم سحر خندیپف
   ؟؟يباشه خواهر -
 :  گفتمنهی کالفه شدم دست به سگهید
   شدی کار بود سر من خالی هر چيوا -

   دیام رو بوس  طرفم و گونهاومد
    خواهم کرد خواهر خوبمی تالفانشاله نوبت خودت -
   ي بغلم بذارری هندونه زخوادیگمشو برو حاال نم -
   دی درس خوندن ما رو بزنه و شوهرمون بده وهرهر خنددی مامان قدی باداستی که از اوضاع پنجوریا -
    شهی باحال میفرش کن... موهات نی برو آماده شو با ايچقدر تو لوس شد -
  ادی فر به من نمي موهاقهیسل یب -
  ادی به تو نمادیچطور به من م -
  فعالً راه من و تو از هم جدا شده..... گهیحاالد -

    کردماخم
   فروش  آدميا -

 ي براي روزکی یعنی شدم ها وهی دور شد منم مشغول شدم اول به غذاها سر زدم و بعد هم مشغول شستن مازم
    اما کاش مثل سحرادی حتماً مگهی لبخند زدم بله داد؟یمنم خواستگار م

 از ماهان ری  غشم؟ی با اون خوشبخت میعنی قبول کنم؟ دی باادیاوه ماهان ب... دی دوستش داشته باشم شاادی بیکی
    هرچهدمیتو دلم خند...  ي فعال تو ذهنم نبود  خواستگارگهیکس د

ش تنگ شد اگه دست خودم بود بهش  لحظه دلم براکی کنهی پسر منوجذب منی ايها ی مهربونگذرهی مشتریب
    رو تووهی اومد که قهر کردم بذار اون منت بکشه مادمی اما زدمیزنگ م
   رو که آماده شده بود از تو فر درآوردم و گذاشتم که سرد بشه مادر وارد شدکی گذاشتم و کظرف
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   شهی مداشونی کارا با من، تو برو آماده شو االن پي هی بقکارکرده،یبه دختر گلم چ به -
 با بلوز به همان رنگ عوض کردم و شالو ام يا  دامن کلوش قهوهعی بود سر7 زل زدم ساعت يواری به ساعت دمنم

    بوددهی به خودش رسی مدت سحر هم حسابنیرو سرم انداختم تو ا
   هم کرده بودیمی مالشی بود و آرادهی پوشی و بلوز شکالتدامن

   رمیمیارم از دلشوره م دترسمی میلی من خاسی يوا -
 :  وگفتمدمیخند

 کم هی بذار ر،ی نگمی زدن زود تصمی فقط اگه حرفشه،ی ساده است مثل همی مهمونهیبه خودت مسلط باش حاال  -
   صبر کنن برات تا درست تموم بشه

 دل خواهر,زیباشه خودم اگاهم عز -
 

 نی گفتم و کنارش نشستم تو هميدی ؛ بابا هم اومده بود سالم و خسته نباشمی رفترونی توسرش وباهم ازاتاق بزدم
    روی زنگ در بلند شد اون موقع بود که مادر با دستپاچگيهنگام صدا

 :  من کرد و گفتبه
   پاشو درو باز کن... اومدن پاشو -
 سمانه ي رو برداشتم، تا صداونفی  آگفتنی نکرده بودن همه کارا رو به من مدایتر از من امشب پ  کوتاهيوارید

    در رو باز کردم مادر و بابا به استقبال اونا رفتن سحر هم ماننددمیخانوم شن
 که ی گلمان،یپ.  مبل نشستني باالخره روها ی بود اونا با خوش و بش وارد شدن بعد از احوالپرسستادهی منتظر امن

    ازرین که غ باعث شده همه بفهمننیآورده بود رو به سحر داد و ا
 منم شدیشان گرم م  بحثی حسابدنیرس ی به هم میاضی ري بابا و آقای هم اومدن وقتيا گهی قصد دي برایمهمان

 ،   رو بگردونم سحر که امشب تو باغ نبودوهی و مینیریبلند شدم تا ش
 خوردن شام سمانه خانوم نی شروع شد حي عاديها  رو خودم بکشم باالخره صحبتی مهموننی بودم جور امجبور

   کردفیپخت مامان تعر  از دستشهیمثل هم
    سمانه جاني نخورديزی بابا تو که چيا -
    کدومشون بگذرمچی خوردم اونقدرخوشمزه بود که نتونستم از هادیاتفاقاً امشب ز -
 :  گفتیاضی ريآقا
  دی ما رو شرمنده کردگهیبله سمانه درست م -

 :  دادمادرجواب
    قابل شما رو ندارههی حرفا چنیدشمنتون شرمنده باشه ا -
  جانیاضی کنبم ري دست شطرنج بازکی مینی بشمی بردیی بفرمادیحاال که شام رو صرف کرد: پدر گفت -
 :   بلند شد و گفتیاضی رياقا 
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   ی چند مرده حالجنمی ببقی رفایب -
 چند تا ي و جازدی لنگ میسر اونا رفت سمانه خانوم نگاهش به پسرش بود هنوز کم  هم بلند شد و پشتمانیپ

  خراش تو صورتش به جا بود
   خدا برات حفظش کنه -

  دی کشی خانوم آهسمانه
 چی و من هکردیسرگذاشتم، تنها پسرم داشت با مرگ دست و پنجه نرم م  پشتي بديچه روزا...  یاگه بدون -
  دی اونو بهم بخشگهی دکباری نتونستم انجام بدم خدا يارک
  خدا رو شکر -

 :  به سحر انداخت و گفتی هم نگاهبعد
   شیانشاهللا عروس -

ها شد منم بلند شدم و به   انداخت و مشغول جمع کردن بشقابنیی کامالً واضح بود سحر سرش رو پامنظورش
    که مادر نذاشت و او کمک کنهخواست یکمکش رفتم سمانه خانوم هم م

 :  گفتواشی برد و رونی بییرای از پذرو
  اری رو تو بيسحر چا -

  ورفت
  سحر تو سرم زد و گفتدمی کِل کشواشی منم

 
   رونی برهی صدات موانهید -
  دمی است خندانی است چه حاجت به بانی داره آنچه که عیبیخوب بره مگه چه ع -
 که دست و کِل اومد ی اونا مي رو به هال برد و صدايومشغول شستن ظرفا شدم بعد از فارغ شدن از کار، سحر چا 
   فشی رو از کي اومدم سمانه خانوم انگشتررونی از اونجا بدنیکشیم

 لبخند  هماهنگ شده بود سحرزی شد انگار که قبالً همه چينجوری اکدفعهی چرا دونستمی و به سحر داد نمدرآورد
 :  گفتیاضی ري بر لب داشت باالخره آقایخوشکل

   وابکننگهی گوشه و سنگاشونو با هم دکی دو تا جوون برن نی انیشاهرخ جان اجازه بد -
 :  جواب دادباباهم

    ما دست شماستي اجازه -
 گهی  دلم گرفت االن که دهکباری چرا دونمی کرد و اون دو تا به طرف اتاق کار راه افتادن، نميا  بعد به سحر اشارهو

     منرهی مگهی سحر ددمیفهمی تموم شده بود تازه می به خوبزیهمه چ
خواهرم ...  از سحر جدا بشم چطور اونوتونستمی دوست هم نداشتم چطور مکی ی رو نداشتم حتی جز سحر کسبه

   هام روان شد به اتاقم رفتم تا  قسمت کنم اشکیدوستم رو با کس
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 جدا کنن اگه خوانی از وجودم رو ازم ميا  انگار که تکهرمی اشکهامو بگي جلوتونستمی نشه نمام هی گري  متوجهیکس
    با اومدنیعنی ته؟یاهم ی سحر بي دارم چرا برای حالتنیمن چن

 دینازك شدم با  دلنقدری چرا من ام،یدی هم جدا نخوابکشبی ی من خواهرش که حتکنهی منو فراموش ممانیپ
    باورشتونستم،ی ازدواج کنه اما نمخوادیم که سحر با عشق مخوشحال بود

 امی زنگ پي انگار که قلبم رو تو مشت فشردن صداکرد،ی مینی تو دلم سنگيزی چهی سخت و قابل هضم نبود برام
    رو باز کردم ماهان نوشتهامی بلند شد اشکهامو پاك کردم تا پمیگوش
 : بود
   گلم؟ي قهر،ی خانميقهر -
 و دوستم داره اگه خوادی که منو می هنوز به فکر من هست کسی چرا اونقدر خوشحال شدم انگار که کسدونمینم

    دوستنکهی با اشمیاونو از دست بدم سحر هم بذاره بره تنهاتر م
    نوشتمی داشتم با شوخاجی احتهاش یاش به شوخ  عاشقانهي کنم اما امشب به حضورش به حرفای فعالً آشتنداشتم

   امتیقهرقهر تا ق -
   دادامیپ

   ؟ي تا دوست بدارم آنگونه که تو دوست داريدوست دارم بدونم؟ دوست داشتن را چگونه دوست دار -
    براش نوشتممنم

  میستا ی را متی مهرباندی اای تازه به دني  واژهدی سرودن تو باي برا،ی هستیکس ی من در لحظات بگاه هیتو تک -
 قبول کنم که دی بایعنی زنهی از قلبم اونو صدا ميا  دلتنگ شده بودم انگارکه قلبم اونو باور کرده انگار که گوشهبازم

    بودم اما اونشی بعدامی منتظر پشمیکم بهش عالقمند م دارم کم
    اون بوداستمخوی که میاالن تنها کس... مثل فرزند به مادر...  به آب ی داشتم مثل ماهاجی زد چقدر بهش احتزنگ

   سالم بر خانم خودم -
  وارد پوستم شدی خوشنوگفتی اتا
 
   ؟يسالم مهندس چطور -
   اخالق شدن  شده خانم گل ما خوشیامشب چ -
    تا همون بداخالق بمونمیاگه ناراحت -
    ازامشب گذشتشهیمن غلط بکنم عشقم مگه م -
   میامشب مهمون دار -
    هستنای ک؟ياِ جد -
 : عمد گفتم از
  خواستگار -
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  کردی فقط سکوت مشدی ناراحت ميزی کرد هر وقت از چسکوت
    چطور ممکنه؟؟یگی مي داری چاسی -

   دمی خندبلند
   ؟ي چرا ناراحت شدادی خواستگار مي هر دختريخوب چه اشکال داره باالخره برا -
   انی اونا بي باور کنم که اجازه دادتونمینم -
 :  گفتمی شوخبا
    اجازه دادهي نه، اصل کارای که اجازه بدم ام کارهیمن چ -
   انی اونا بی مگه خودت نخواستشمیمتوجه نم -
   دمیحرف ی با اون شازده پسر مرفتمی حرف زدن با تو مي من اومده بودن االن به جايآخه اگه برا -

  دی خندماهان
 يدرخونتون خودم ازت خواستگار  دماومدم ی تو اومده بودن االن مي اگه براکردمیداشتم سکته م... از دست تو -
   کردمیم

  زدی حرف مينجوری بار بود که انی کردم اولتعجب
   دفعه نظرت عوض شده حاالهی شد ی چيتو که با ازدواج مخالف بود -
ام هم   باهات ازدواج کنم راستش در مورد تو با خونوادهخوامی رو ندارم متی تحمل دورگهی داس،یبه خاطر تو  -

 ...   هستن فقطیصحبت کردم اونا راض
    حرفش رو کامل بزنهنذاشتم

   نبودزای مگه قرار نبود من درسم رو بخونم  اصال قصد ما ازدواج وابن چيپس فکر منو نکرد -
  اسی یگیتا درست تموم بشه چه م میکنی االن ازدواج کن عقد مای بگمی نخون من که نمگهی میک -
   فعال به ازدواج فکر کنمتونمی بشن  منم نمی من راضي محاله خانواده -
  ؟یکنی اصالً به منم فکر م؟ی   با من ازدواج کنیستی نی راضیعنی -

 ...  نکهی هم دوست داشتم ماهان رو داشته باشم هم ادونستمی هم نمخودم
  بهت فکر نکردم نه به تو نه به ازدواج با تو فکرکنم من اصال دی بادونمینم -

   گفتم تا بفهمهازعمد
  دی کشی سکوت کرد ازحرفم ناراحت شده بود اهبازم

 ی مدت باهات باشم تا تو هم منو بشناسکی اما خواستم ي ازهمون اول دلمو برداسیمن بهت وابسته شدم ,یول-
   انگار عجله کردمیوعالقمند بش

  بهم وقت بده ماهان-
   دوست نداشتم دلخور بشهزدمی بار بود اسمشو صدا منیاول
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 اونقدر بهت ی اگه بامن باشدمی قول ماسی ی االن دوست ندارم شبتو خراب کنم ولیباشه، بذار فکراتو بکن -
   ی شو که بامن باشی تو فقط راضي بهم دل ببندیمحبت بدم که عاشقم بش

  یکنی مدای مطمئنم تو هم بهم عالقه پکنمیختت م خوشبی من ازدواج کنبا
 ؟ تونمیبخندم چرا نم,ی رو تموم کنم وکلي اونو دست بندازم وبازخواستمی رو قبول داشتم اما من که محرفاش

   کنم دلم براش, خودمو واحساسمو نابودي جورخواستمی بود تا مبیعج
   مهربون نبود ناگهان گفتنهمهی کاش ماهان اسوختیم
   بگوکی ازدواج کنن از طرف من بهش تبرخانی سحرخانوم مپس-
 شتری نه بهیحتماً فقط درحدنامزد -
 
    ترانه   بخونمکی برات امشب يخوایم -

 ،دمیخند
  با اون صدات ؟؟ -
  ری بگرادیاول بذار بخونم بعد ا -
    شروع کرد به خوندنو

 که جواب گهی تا چند روز دگهی سحر از طرف دي طرف نامزدهی اگه ماهان نبود دلم پر از غُصه شده بود از واقعاً
    رو که دوستم داشتهی جز ماهان کسگهی ددونستمی ماومد یکنکور م

    بهم بزنهخواستی انگار که حرف دل خودشو مخوندی کنم قشنگ مدای  پتونستمی رو نمباشه
    عشقمای دنهیتو رو دوست دارم قد  «

   ام ر دفعه تشنه هدنتی که واسه دنهی اواسه
   خوامت ی تو رو می منيای دنتموم

    افتادم به دامتی وقتاز
   من به من محل بذارعشق

   تو چشمام اشکمو بازنیبب
   دوستت دارموي  جملهنیا

   تکرارکباری بکن فقط
   رمی که دستاتو، تو دستام بگخوامیم
  رمی تو آغوش گرم تو آروم بمخوامیم

    منو بفهم گلم دوستت دارمحس
 »   دارم دوست دارم دوست دارمدوست
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 آهنگ رو انتخاب نی قلبش برام خوند از عمد امی از صمنوی ماهان ادونستمی مدمی تپش قلبم رو شندی که رسنجایا
 .   دلمه؟ی بغض اگه عشق نباشه پس چنی صدا، انیا... کرده بود

 ، فقط  تنها ستی تو قلبم نی عشقيو ندارم من هنوز جوونه  عشق توراقتی بهش بگم که من لخواست یم
    غرورنی قبول کنم اخواستمی نمی هم وابسته شدم ولدی شاشمیدلتنگش م

 حرف بزنم انگار که منتظر بود که منم اونو دوست داشته باشم اما زبونم قفل شده بود لعنت به من ذاشتی نمیلعنت
 ...  وغرورم کردمیخودخواه ي رو فداشیکه اونو و عشقش و مهربون

   توگوشم اومدصداش
   من به من محل بذارعشق

   تو چشمام اشکامو بازنیبب
   دوستت دارموي  جملهنیا

   تکرارکباری بکن فقط
   رفته بودادمی مشغول خوندن اون و صداش بودم که مهمونا رو اونقدر

    ماهان  من برم تا مامان صدام نزدهيوا -
   اسی -

  دی دلم لرزبازم
   جانم -
   زمیدوستت دارم عز -

  و ادامه داددی کشیآه...  شمی دوستش دارم ودلتنگ می منم گاهگفتمیچرا بهش نم...  کردم سکوت
 
    خانوم گلخوامت ی میلی خکنمی مطمئن باش خوشبختت ماسی -

   زدملبخند
   بگمی چدونمی االن من نمرمی بگمیتصم,بذار فکرامو بکنم بعد -
 .  زمیباشه عز -

 حرفهاشون تموم شده بود و کنار هم نشسته مانی رفتم سحر و پرونی داشتم بي که قطع کردم حس بهتریوقت
    اونا نشستم و با چشم و ابرو به سحر اشاره کردميبودن منم رو به رو

 به مامان کمک نکهی برام، باالخره اونا قصد رفتن کردن اونقدر خسته بودم که بدون ادیکشی خط و نشون ماونم
  کنم رو تخت افتادم

 قبول کردنش یول... گوشه از قلبم اسم ماهان حک شده بودهی سرشار از حس خوب دوست داشتن بودم انگار امروز
  سخت بود
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 ی  هر چند مامان و بابا سعمی   من و سحر دلشوره گرفته بودمیشدی مکتری روزا که به جواب کنکورمون نزدنیا
    حالتادی زي  من که از دلشورهشدیما رو پرت کنن اما نم حواس کردنیم

 حوصله اونو هم نداشتم بهش گفته بودم ی حتکردی کرده بودم ماهان هم همش منو به آرامش دعوت مدای پتهوع
    چند روزنی اگرفتیزنگ نزنه اما اون اونقدر سمج بود که بازم تماس م

 نیپشت ا.  نبودی اما باز هم دلم راضدمیشنیدارش رو م  بغضي صدانکهی باعث آزار اونو و خودم شده بودم با افقط
    با اونی و مهربون بود وقتی پسر احساساتهی سرد و خونسرد ي چهره
 که چه زود خودم شدمی می بودم اما به محض قطع کردن از دست خودم عصبانی راضکردمی درد دل مزدمی محرف

   يها امی هر روز په،ی حسم نسبت به اون چطوردونستمینم. رو باختم
 ی بودم که سر اون خالی وقتا اونقدر عصبانی مغرورکرده بود گاهی هر روز تماس از طرف اون منو حسابعاشقانه،

    چرا با مندونمی نمکردی فقط سکوت مگفتی نميزی اما اون چکردم،یم
 ی اونقدر استرس جواب داشتم که وقتشبی دنیمثل هم ترکم کنه شدی نمی باهاش بد بودم  بازم راضنقدری اکه

 :  سالم کرد با اخم گفتمیزنگ زد و با خوش
   يخندی مي داري زنگ زدرمیمی من دارم از دلشوره مي هم بخنددیبله با -
  ؟یزنی آرامش خودتو به هم مي چرا از حاال داریشی مطمئناً تو قبول مزمی عزاسی:  تعجب گفتبا
 :  طعنه افزودمبا
  ؟ي داربی علم غدونستمیاِ جالبه نم -
 :  گفتی ناراحتبا
    به خدا توکل کنا،ی رفتارا و بداخالقنی ايها به جا  موقعنی ادونمی ندارم اما مبیعلم غ -
 :  جواب دادمانداختم ی تخت مي که خودمو روی حالدر
   ی بگیستی بلد نگهی دزی چهیبله تو هم مثل بق -
   کنمی من قطع مستی امشب حالت خوب نانگار -
 :  گفتمي تندبا
  ؟ی قطع کنيحق ندار -

    کنمتی چرا دوست داشتم اونو اذدونمی هم از لحنم بدم اومد اما نمخودم
   گلم؟ي قطع کنم چرا امشب بداخالق شديپس اگه دوست ندار -

 به اون کردی وادارم ممی حس لعنتنی اما من و اکردی دوست داشتم اون همه احساس به من، دلمو خوش محرفاشو
    روی و گوشدمیکشی پهلوم دراز مي که روی ندم در حالیتی اهمنیکمتر

 :  گرفته بودم گفتممحکم
   داره؟یدوست دارم بداخالق بشم به تو ربط -
   دلمو سوزونددنشی کشآه
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    تو رو هم ندارميها ی بدخُلقنی اي ام حوصله  من امشب واقعاً خستهاس،ی -
 مگه ؟يداری و دست از سرم بر نمیزنی زنگ مقهی پس چرا دم به دقي منو نداري  وحوصلهیخوبه تو که بدخلق -

    باشهری خيدی عاشقت شدم خواب ديمن زورت کردم، فکر کرد
    تو هم استراحت کنکنمی االن من قطع مم،یزنیفردا مفصل حرف م -
 ه نه ؟آره حرف حق جواب نداره مگ -
   شدی دفعه عصبانهی
 خستم اس،ی بسه ي دادلمی چرتو تحوي حرفانی تا االن هزار بار اگمی نميزی چیگی میامشب چته تو هرچ -

    امشب نه تو حوصلهیشیتر م  بداخالقامی باهات راه می چرا هرچيکرد
   يداری نه من چرا دست بر نميدار
   برو به درك -
 :  و به اون که سکوت کرده بود گفتمدمی شده بود لبم رو گزری دی دهنم دراومد ولاز
 ...   ماهاننیبب...  من دی ببخشيوا -

   حرفمو تموم کنمنذاشت
  ات واسه فردا، خداحافظ  همون دلشورهي پاذارمی حرفات هم منی ای بگيزی چخوامی نمهیکاف -
 ...  نیبب -
دستگاه « دیچی ضبط شده تو گوشم پياشو گرفتم اما صدا  زدم، شمارهي کنم؟ چه گندکاری قطع کرد حاال چاما

  »باشد یموردنظرخاموش م
 وقتا هم یلی کار رو بکنه خنی رو خاموش کرده تا حاال سابقه نداشت اشی اونقدر از دستم ناراحت شد که گوشیعنی

 ...  اما حاالکردی می خودش بود که آشتنی اما بازم اشدیدعوامون م
 گفتم اصالً بذار قهر کنه فردا خودش ی پتو کردم خوب مگه من چری رو کنار تختم گذاشتم و سرمو زیگوش
   ی و مثل خودش گوشدمی اگه فردا زنگ بزنه بهش محل نمکنهی میکش منّت

 از تونمی کرد االن منکاروی همون بهتر که خودش اه،ی براش بشه فکر کرده کی تا درس عبرتکنمی خاموش مرو
    فکرها بودم که حضور سحر رو تونیند روز راحت بشم تو ادستش چ

 :  حس کردم خودمو به خواب زدم اما سحر پتو رو از روم بلند کرد  و گفتاتاق
   يریگیچته پاچه م -
  ؟يدیمگه تو حرفهامونو شن -
   ي بدیلی خیکنی مينجورینخواستم مزاحم حرف زدنت بشم اما چرا باهاش ا. بله من پشت دربودم -
   شم ندارم  نکن من دوستش ندارم حوصلهي ازش طرفدارگهیتو د -
   خوب رك و راست  بهش بگو؟ي کرددواری چرا پسره رو ام؟يدی پس چرا جوابشو ميتو که دوستش ندار -
 :  اخم گفتمبا
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 راحت ذارهی نمدهی مامی چپ و راست پزنهیصد بار بهش گفتم دست از سرم برداره اما اون فقط حرف خودشو م -
    منم فقط دلمکشه،ی داره منّت منو منقدری که اادیباشم ازش خوشم نم

    دلشو بشکنمخوامی چون نمدمی جوابشو منیبه خاطر هم. نی همسوزهی مبراش
 :  جواب دادرفتی که به طرف تختش می در حالسحر

 یاسی نکن دواریو به خودت ام تموم کن اوني نداری اگه واقعاً بهش حسکنهیاون حتماً دوستت داره که ولت نم -
   بخدا گناه داره

   چشمامو بستممنم
  حاال آقا واسه من قهر کرده فکر کرده من عاشقشمدمی جوابشو نمای گمیباشه اگه بازم زنگ زد بهش م -
 

  دی کشی آهسحر
   ي دارنهیاز دست تو، دل سنگ تو س -

 شده بود اما 3 ساعت ارمی کار امشبشو دربنی ای تالفي بودم که چطورنی همش تو فکرای نگفتم وليزی چمنم
    که به سحر زدم دروغ بود ماهانویی تموم حرفااومد یخواب به چشمام نم

  رو گرفته بودبانمی گري حس بدرم،ی بگمی تصمتونستمی اما اونقدر بهم محبت کرده بود که نمخواستمیم
  ؟يداریسحر ب -
   ي بخوابم اگه اجازه بدخوامی میبله، ول -
  ؟ی اما من چیستی فکر کنکور هم ني االن هم نامزد کردي رو دوست داریکیخوش به حالت  -
 يخوای جداست اگه واقعاً اونو مي  ماهان و درس دو تا مسئله،یاسی از تو فکر قبول شدن هستم اما شتریمنم ب -

    و گرنه تمومش کنایباهاش راه ب
 :  کردم باز ادامه دادسکوت

 خواب خدا بزرگه بریحاال بگ -
    چشمامو بستمدموی کشیآه 

 بود ستادهی سرم اي چشمامو باز کردم بابا خندان باالکردی بابا که منو صدا مي با صداداری بای خواب بودم دونمینم
   سحر هم رو تخت نشسته بود مادر هم وارد اتاق شد و محکم منو در

 :  فشرد و گفتآغوش
   ي مبارکت باشه قبول شدزمیعز -

 :  و واج نگاهش کردم با تعجب گفتمهاج
  د؟یگیراست م -

   جواب دادبابا
   خودت نگاه کنای بدمی صبح زود رفتم مجله رو خرزمیآره عز -
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 ي پرستاري  من تو رشتهمی شدرهی بود خدهی که دور اسممون کشي هم اومد کنار من و هر دو به خط قرمزسحر
   اونقدر خوشحال بودم...  هنري ه قبول شده بودم و سحر هم تو رشترازیش

 : گفتی و مدیخندی مامان ممیدیپر ی منیی بابا رو بغل کردم بعد هم با سحر باال و پادمی پرکه
    گلم منو سربلندکردني دخترامیری بگی جشن حسابهی دیبا -

  کردی مدی هم تائبابا
   دانشجويها  خانمدی داشته باشي انرژدی باگهی که ددی صبحونه بخوردییای بدی دست و صورتتونو بشوردیحاالبر -

 اونقدر خوشحال بودم که دوست داشتم دی هم طول نکشقهی دو دقدی رفتم که شایی به طرف دستشوعی سرمنم
    بار بدون دلهره ونی اولي که برای مفصلي همش بخندم بعد از صبحانه

 اومدکه ادمی دفعه هی به ماهان هم خبر بدم  رفتم دوست داشتم حاال که قبول شدملمی خوردم سراغ موبادلشوره
    ندادمتی افتاده اما اونقدرخوشحال بودم که اهمی ما چه اتفاقنی بشبید

 دفعه تعجب کردم  هنوز هیاشو گرفتم اما   و شمارهدمی خندشدمی مشقدمی پی آشتي هم من براکباری شدی می چحاال
    بود چطور ممکنه؟ اون االن10 خاموش بود به ساعت نگاه شیگوش

  باهاش تماسایلی بود خی چون مهندس دفتر فنکردی خاموش نمشوی وقت هم سرکار گوشچی و هسرکاره
 روز خوشحال بودم هی احمق حاال ي پسره...  خودش بهم گفته بود اما حاالناروی ادادی جواب مدی و باگرفتنیم
   سحر وارد شدکنهی می چطور آدمو عصباننی کنم ببشزی سورپراخواستمیم
   بداخالق؟هیچ -
    هنوز خاموشهشیماهان گوش -

 :  و گفتدی خندسحر
   ي شده، راحت شدالتیخ یاز دستت خسته شده، ب -
   تونهیمسخره امکان نداره اون بدون من نم -

  دی کشی آهسحر
 امکان یگی حاال ميکردی مشهی خونشو تو شی داشتدمیدی من هر موقع تو رو ميجونشو به لبش رسونده بود -

 یخواستی نمنوینداره، مگه هم
     افزودمی تفاوتی ببا
   آره بهتر که رفت -
 بود اما اون قهر کرده بود می روز زندگنیتر  چه مرگم شده بود امروز مهمدونمی بودم نمی هنوز از دستش عصبانیول

    شدم تا برم به مامان کمک کنم و بلندمیخان بگرد تا بگرد پس ماهان
 ... 
مادر با .   کالفه ام کرده بودی وحسابمیدادی و دوستان بود که جواب ملی فامکاتی تبرلی سنی ای ازقبولبعد

    حاالکرد،ی و بغلم مدیبوس ی و هر دفعه هم منو مدادی تلفنارو جواب میخوشحال
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 قبول شده رازی خوشحال بود که من و سحر همون شنی از اشتری قبول نشده بودم اما مامان بي دکتري  رشتهخوبه
    نبود که دختراش ازش دور بشن و در مورد جشن هميازی و نمیبود

 سنگ ی مهموني بود باز هم برادهی مادر تموم تدارکات رو دمیری بگی جشن خودمونهی قرار شد کرد،ی ميپافشار
    و ساالد هم به مختلف و انواع دسرهايتموم گذاشت چند نمونه غذاها

 : گفتی مادر مکردی هم صبح زود اومده بود و به مادرکمک مزجونی من و سحر بود اونروز عزي عهده
 گفت و سراغ کی بهم تبردی داره خاله پروانه زودتر از مهمونا رسيشتری بي  مورد تجربهنی تو ازجونیباالخره عز -

    بودم کهدهیش پوییبای زاریمادر رفت من اون شب لباس بلند شب بس
 شد ی آن گشاد مي  و درشت بود که تا کمر تنگ و چسبون و دنبالهزی ريها  پر از پولکاش نهی سي بود و باالییحنا

    صاف وشهی اون قرار داشت موهام رو مثل همي روییبایو شال ز
 مادر هی لباسها هدنی بود ادهی کردم سحر هم مثل من لباس پوشادهی هم رو صورتم پیفی خفشی کردم و آراکدستی

   کم سر و کم.  بوددهیبه من و سحر بود و هر دو رو مثل هم خر
 هم فقط می نبود شمی راضادی زمی قبول شده بودی خوبي  ما تو رشتهنکهی شد اما معلوم بود از ادای عمه هم پي کله

    همرای و المری گفت و نشست بعد از اونا امی خشک و خالکی تبرکی
 به ری امشدی نمی بود عمو راضرازی قبول شده بود، اما چون خارج از شي حسابداري  هم تو رشتهاریالم. دنیرس

   ي دلم براش سوخت هنوز از نامزددی سحر چشماش درخشدنیمحض د
  خبر نداشت پدر به بابابزرگ گفته بود امشب که همه جمع هستن به همه بی کسسحر

 
 در که ي صدامییخندی و ممیزدی حرف می هم حسابرایها گرم شده بود من و سحر و الم طبق معمول صحبت. گه

 :  گفتواشیبلند شد تعجب کردم سحر 
   درو باز کنمرمی هستن من منای امانیپ -
  مگه اونا هم دعوت داشتن -
   نامزدمو دعوت نکنمیآره جونم پس چ -
  و رفتدیو خند 
 

 نازك کرد و یچشم  بودن مادر به استقبال اونا رفت و با وارد شدن اونا همه بلند شدن عمه پشت تعجب کردههمه
 : گفت

  دی رو هم دعوت کردگهی کس دلیرفامی غدونستمینم -
 :  جواب دادبابا
   می اقوام شدگهی دستنی نبهی غرنای خانوم انازیپر -

 :  خانوم گفتسمانه
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  می شما شدی ما مزاحم جمع خانوادگگهی ددیببخش -
 :  جواب دادکردی میی نشستن راهنماي که اونارو برای هم در حالمادر

  دیی منزل خودتونه بفرمادی داراریاخت -
 :   سخنو دست گرفت رو به همه کرد و گفتي  رشتههینجوری ادی جمع ساکت شد بابابزرگ که دباالخره

   جمع که همه حضور دارن گفته بشه نی هست که قرار شد تو ای مطلبکی -
   کردنی که به هم نگاه مدمی و سحر رو دمانی به طرف او برگشت پسرها

    نامزد شدن مبارکشون باشهمانی سحر گلم با آقاپزمی عزي نوه -
    نزدی کس حرفچی بود، سرخ شده بود، هیدنی دری امي چهره

 :  مادرگفتکبارهی
   می کنشی کنکور که اومد رسمي جهی دفعه شد و قرار شد نتهی ي نامزدنی اگهی ددیببخش -
 :  هم عمه زودتر از همه گفتباز
  نیکردی بعد مارو خبردار  مکردنی هم می عروسدیذاشتی مگهیخوبه د -

 :  بلند شد و رو به خاله پروانه کرد و گفتعمو
   انگارمی بودچهی همه سال ما بازنیپاشو خانوم ا -

  فت دست عمو رو گرپدر
  چرا داداش؟ -

 :  جواب دادتی با عصبانعمو
    واال قباحت دارهبهی غرهی به ي اونوقت داددونستمیخوبه واال چند ساله سحر رو عروس خودم م -
 انتخاب سحر نمی استی نی هم گفتم سحر راضدیدی کششی من که چند بار شما بحثو په؟ی حرفها چنیداداش ا -

   کردمی مدی خواستن من چه بای رو مگهیبوده دو تا جوون همد
   نگاه پرازخشمش رو به خاله انداختعمو

   ؟یپاشو زن چرا نشست -
 :  گفتیاضی ري رفت آقارونی به سحر انداخت و زودتر از همه بی نگاهری بلند شد امی با ناراحتخاله

  می ما هم همون کارو کردمی اونا رو به هم برسوندی باخوانی رو مگهی دو تا جوون همدی وقتيجناب صبور -
 :  به اون نداد و جواب دادیتی عمو اهماما
   ستی ما ني جاگهی دنجای آقا ادیشما راحت باش -

   که تا اون لحظه ساکت بود رو به عمو کردبابابزرگ
 سحر عروست بشه اما خوب قسمتش نبوده انشاله ی دوست داشتدونمی مست،ی ني ازدواج که زورنیپسرم بش -
  شهی مری امبیر خوب هم نص دختکی
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 دخترشو نامزد خبر ی بگن بيزی به ما چنکهی بدون امی ما با هم نون و نمک خورددی نگيزی چگهیبابا بهتره شما د -
    پسر من به سحرمیخواست ی مری امي که ما براي اونم دخترکننیم

    باشمنجای اگهی دتونمی داشت نمعالقه
 :   به مادر کرد و گفتی رفت خاله هم شرمنده نگاهرونی پدر و بابابزرگ از در هال بي بدون توجه به حرفابعد
 پسرم هاج و زهی به هم نرينجوری تا حداقل ایگفتی زودتر  بهم مدی بای بگم واال؟ انشاهللا خوشبخت بشن ولیچ -

   واج مونده بود
 :  گفتی کرد سحر با شرمندگرای به الميا  اشارهو
    بمونهرای المدیارخاله حداقل بذ -
   زنمی آروم که شد باهاش حرف مهی نگران نباش االن عصبانمییای بگه بازم ميزی باباش چترسمینه خاله م -
 و چشم از زدی به هم خورده خودشو باد مي جورهی مجلس نی راحت شده بود باالخره االشی رفت عمه هم که خو
   داشتی برنممانیپ

 :  به بابابزرگ گفتیاضی ريآقا
   می ما شد که امشب اومدری تقصمیا حاج آقا شرمنده -
   دیخودتونو ناراحت نکن -
 :  با خنده گفتو
   دارهادی خواستگار هم زبایباالخره دختر ز -
 بحثش شده اما حرمت مهمونا رو نگه داشت و ی همه لبخند زدن بابا که برگشت معلوم بود که با عمو حسابو
    شام جمع شدن، شوهرعمه در مورد کارش توزیت و همه سر م نگفيزیچ

 شی پقهی چند دقي هی باال گرفت که قضی گرون شده بود اونقدر بحث طال و گرونی انگار طال حسابزدی حرف مبازار
   انی نداشتم بعد از اون جرییرو همه فراموش کردن، اما من اشتها

 چقدر دلم براش تنگ شده  و چقدر دوست دمیفهمی چرا؟ حاال ممدونی رو روشن نکرده بود نمی هنوز گوشماهان
   دمیفهمیبه قول سحر حاال قدر اونو م.  باهاش حرف بزنمگهی دکباریدارم 

 باشه من حاال می که  چقدر دوست دارم تو زندگگفتمی اونوقت بهش مدادی تا تلفنشو جواب مکردمی صبر مدیبا
    بهش عادت کردم به حرفاش، به صداش، بهتونمی بدون اون نمدمیفهمیم

 دونستمی نمشهی که زود تموم مهی بازکی داشتنش به عشقش، من احمق چقدر آزارش دادم فکر کردم عشق دوست
    من احساسی همه بودن ولنکهی اون شب با اشمیمنم گرفتار م

 به محض دونستمیبه ماهان دادم م رو اممی که همه رفتن و من به اتاقم رفتم پی هنگامکردمی میبی عجییتنها
   نهیب ی مامموی پشیروشن کردن گوش

   هواتو کردمیلی دلم تنگه برات خیلیخ«
   باشه گفتن و ناز نگاتو کردميهوا
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   و کردمدناتی و بخشی قهر و آشتيهوا
  هنوزم دوست دارم من که گناه نکردممن
 
 نکهی االن چقدر دوستت دارم با ایدونستی کاش ممونمی بود اما االن با تمام وجودم عاشقت مي بازکی من يبرا

    بهمگهی فرصت دهی خودمو ببخشم کاش تونمیازت ناراحتم اما نم
منو ببخش که تو رو درك نکردم، نه خودت رو، نه عشقت .  چقدر دوست دارمخوامت ی تا بهت بگم چقدر ميدادیم

 )  از دستم، منو ببخشيدیکشی چه مفهممیاالن م... رو
   منم کنارش نشستمکردی هندونه رو قاچ مزی رفتم عزاطی به حعی اومدم سررونیحمام که ب از
    کنفیخوب تعر -
    بگمیچ -
   گل پسر بگونیاز ا -
    نگاه کردمزی عزبه
   ؟ي  جوابشون بدی چیخواستی مدنیفهمی مامانت مای اگه بابا اسیکارت اشتباه بوده  -
   ي خواستگارادی بخواستی نداشت مي بخدا اون قصد بدزیعز -
  ؟ی چافتاد ی برات می ناکرده اگه اتفاقي خدادیخوب اون هم راه و رسم خودشو داره شما هنوز جوون -
   دمشی ندشتری بکباری هم مهربون بود من هم فقط یلی بود خی پسر خوبزیعز -

 :  که اخم داشت گفتی نگاه کرد و در حالبهم
   کنفیر حاال از اول تعر چه هزار باکباریچه  -

 :  در آخرگفتدادی هم سرش رو تکون می گاهدادی تموم ماجرا رو براش گفتم اونم گوش ممنم
 تی تجربه تو زندگهی نمی ازم،ی بگم واال، از دست شما جوونا حاال هم بسپارش به خدا بچسب به درست عزیچ -

   ي اگه دوستش داری و اعتماد نکني ندیبوده که زود دل به کس
   تی هم بچسب به زندگي کن اگه ندارفراموشش

 کنم بدجور دلتنگش بودم و رونشی از قلبم بگهی حاال دتونستمی مشکل من دوست داشتنش بود نمدمی کشیآه
    اما منمی بابابزرگ هم اومد با هم شام خوردیبهش عادت کردم وقت

به .  نشمداری بگهیدوست داشتم بخوابم و د زم،ی نداشتم دوست داشتم برم تو خلوت خودم و اشک برییاشتها
   ام هی رو خوندم و باز هم گرامی به اتاقم رفتم باز هم اون پنکهیمحض ا

   گرفت
   نوشتمبراش
  ؟...دانم چرا  ؟ نمی... چرا رفتی دانم نمی
 ... آن که فکر غربت چشمان من باشی  خطا کردم و تو بیشاید
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  ؟... چه؟ براي...؟ تا کی ... کجا دانم نمی
 ...  بارید و بعد از رفتنت یک قلب دریایی ترك برداشت  رفتی و بعد از رفتنت باران چه معصومانه میولی

 ...  آسمان چشمهایم خیس باران بود...  بعد از رفتنتو
 ...  تو تمام هستیم از دست خواهد رفت من بی...  بعد از رفتنت انگار کسی حس کرد و

   چشمان زیباي توامي هنوز آشفته.. تو هزاران بار در لحظه خواهم مرد   حس کرد من بیکسی
 ...  برگرد... 

 .   و ببین که سرنوشت انتظار من چه خواهد شدبرگرد
 .   ها بگو که در راه عشق و انتخاب آن خطا کردم وفایی  هم در پاسخ این بیتو

 ...  اي از جنس بغض کوچک یک ابر  غصهمیان
    چرادانم نمی
 ...  مان باز براي شادي و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم  به رسم و عادت پروانگیشاید

 
  

 زنگ هم ی اونجا حتی که رفتکردی مامان هم گله مکردی بود که دلمو گرم می اونقدر مهربونزجونی عزي خونه
   زی صبح عزگردمی و برمشهی اگه زنگ بزنم دلم تنگ مدونستمی اما میزنینم
 وقتا ی بعضکردمیآلود گوش م  و منم خوابخوندی با اون صداش بلند قرآن مزی و بعد هم عزکردی مدارمی نماز بيبرا

   ادهی وپمیرفتی و صبح زود همراه بابابزرگ به پارك مبرد یهم خوابم نم
 صبحانه اطی حيت تو تخي خونه رومیاومد ی و ممیگرفتی و نون مگذشتی بهم خوش می کلمیکردی  ميرو
    وکردمی سرگرم مزی روزا خودمو با کمک کردن به عزشتری بم،یخوردیم

 تخت دراز ي اوقات هم روی گاهنشستم،ی استخر ميها ی ماهي به تماشاای دادمی هم باغچه رو آب معصرها
   زی و با نوازش عزبردی اون موقع بود که خوابم مخوندمی و کتاب مدمیکشیم
 به دستش اممی پدونستمی ازش نبود مي دو روز بازم خبرنی به ماهان فکر نکنم تو اتونستمی اما نمشدمی مداریب

    عمو هنوز باگفتی که مامان منطوری اداد؟ی اما چرا بهم فرصت نمدهیرس
 قرار شده بود قبل از باز شدن سوختی دلم براش می هم به تهران برگشته بود  طفلری بود و امنی سرسنگپدر

    بمونه بعد ازی و عروسرنی بگيا  مراسم عقد سادهمانیگاه سحر با پدانش
 نبودم لیم ی خودم هم برم،ی بود که من همراهشون نمی عقد بود عصباندی روزا دنبال خرنی درسش، سحر ااتمام

    خاطرنی لباس بخرم باالخره تنها خواهرم بود به همهیبرم واسه عقد 
    قولبهش
 وقت بگذره از سر نکهی اي سرم رو حنا گذاشته بود منم برازی اونروز هم عزمی کندی باهاش برم و خرندفعهی که ادادم

    به صدالمی آب رو برداشتم تا به گلها آب بدم که موبالنگی شيکاریب
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   جواب دادمی سحر بود باخوشحالدراومد
  ؟ي خواهريچطور -
   انگاريتوبهتر -
   آره خوبم -
 دنبال لباس وکفش و دی من بدبخت از صبح تا شب باي نداریتی مسئولچی هی اونجا نشستی هم خوب باشدیبا -

 ... ونهیحلقه و آ
 

  وونهی تو منم منه دي  و دل باختهعاشق
   قلب عاشقم کرده تو رو بهونهيهوا

   چشام نگاه کني توگهی بار دکی و ایب
   اسم منو صدا کنگهی بار دکی و ایب

   دوبارهشهی برام تازه مای دنيای میوقت
 » رها کنگهی بار دهی رو تو آغوش من تنت

 
 جو کردنی با هم بحث نمينجوری وقت اچی باالخره برادر بزرگش بود و هکردی از اون اتفاق بابا کمتر صحبت مبعد

    از اون شب بزنه هر وقتی حرفکردی جرأت نمی بود، کسنیخونه سنگ
بهتره : گفتی سحر مگرفتیام م  خندهنای از کار ازدی و حرف مرفتی اتاق م تویواشکی سحر زدی زنگ ممانی پهم

    وزدی چشم  بابا نباشم مادر هم هر روز به خاله زنگ مي جلوادیز
 ذوق و شوق قبول ي  کنه همهی نه؟ اما خاله هم موفق نشد که عمو رو راضای بدونه که عمو کوتاه اومده خواستیم

    مادرگشتی شب برمرفتی بود پدر که صبح منیشدن تو کنکور هم
 ماه کی نی اخواستی خسته شده بود می حسابدارمی برنمی ترم تابستونگهی دگفتی کالسهاش تموم شده بود مهم

    رو استراحت کنهدی جدي و ترمایلیتا سال تحص
دست خودم که اونو  داشتم منو تنها گذاشته بود هم از اجی طرف هم ماهان، حاال که به حضورش احتکی از

    وخبرگذاشته ی بينجوریرنجونده بودم ناراحت بودم هم از دست اون که ا
 دور بشم و طی محنی از اخواست ی دلم مزی عزي  برم خونهي دلم گرفته بود با مادر صحبت کردم که چند روزرفته

    حداقل ماهانو فراموش کنم اما مادر موافقتای فکر کنم نمیبش
 از او تونمی نمدونستمی شد که دو روز برم سحر اخم کرده بود می مامان راضزجونی عزي  باالخره با واسطهکرد،ینم

    تا تنها بشم باالخره که سحررفتمی مدی نداشتم بايا جدا بشم اما چاره
 زنمیگ م و هر شب بهش زنگردمی به سحر قول دادم زود برممی بذار به دور بودن به هم عادت کنذاشتی تنها ممنو

   اش گرفته  چونهری سحر هم دست زکردمی رو جمع ملمیداشتم وسا
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 :  روکردم بهش وگفتمکرد،ی نگاهم مبود
    تو هم کمکم کن تا زودتر تموم بشهای به من بی زل بزننینش -
  ؟يریواقعاً م -
   شمی موونهی خونه دارم دنی تو اگهی برم ددیبا -
  یکنی فرار مير تو از ماهان دايبدبخت عاشق شد -
 دوستم کردیاون همه ادعا م...  کجاست ستی خاموش کرده و معلوم نشی اون که چند روزه گوشایمن فرار کردم  -

    بودمچهی بازکیداره همش شعار بود من فقط براش 
  ؟ی کنقی تحقيری سر نمهی چرا یدونی افتاده تو که آدرس محل کارش رو می براش اتفاقدیشا -
 :  گفتمتی عصبانبا
 دی کردم بادای واضحه، اون ازم خسته شده و رفته من احمق بگو که بهش عالقه پزی همه چ؟یقیچه تحق -

   فراموشش کنم
    شده ماهان دوستت داشتيزی حتماً چگمی خودتو ناراحت نکن من که مادیز -
 تا صبح رو تخت حرف زتی عزمانی با پیشی کمکم کن تا زودتر برم تو هم از دست من راحت مای بگهیبسه د -

   اتاق کار باباي برستیبزن الزم ن
   دمی خندو

 :  ازم گرفت و افزودیشگونی نسحر
  رسهینوبت خودت هم م -
    اعتماد ندارمي مردچی به هگهیمن د -
    قضاوت زودهي صبر کن هنوز براي خواهرمینیبیحاال م -
 :  مادر هم وارد شد و گفتمی مشغول شدو
    زنگ بزنم آژانسخوامی میستیهنوز آماده ن -
    زنگ بزنگهی دي قهیده دق -
   يحاال واقعاً الزم بود بر -

   به طرف مامان رفتم و بغلش کردممن
    که نبودهیبی عجزی چرفتمی مشهی کجا برم همخوامیمگه م -
   یتی موقعنینه تو همچ -
     راحت برمالی با خدی بذارد،یاری نه نگهیمامان د -
 :  و گفتدی کشیآه
   مواظب خودت باش زود هم برگردزمیباشه عز -



 

@donyayroman 60 

 ما ي دوري  لحظهکی مامان به من و سحر وابسته است و طاقت دونستمی مد،ی اونم منو بوسدم،ی رو بوساش گونه
   ي خونه که هر شب صدانی تو انی از اشتری بخواستیرو نداره اما دلم نم

 بابا دنی با دای ماهان تنگ بشه و افسوس بخورم ي دلم برادمیشنی اونا رو ميها  و صحبتمانی سحر و پيها خنده
    سحر و ماماندی به محض آماده شدن آژانس هم رسرهی بگشیدلم آت

   دم در همراهم اومدنتا
  دییای بدی هر موقع خواستکهی که نزدزی عزي  خونهگردمی راحت باشه زود برمالتونیمامان خ -
   زمیشه عزبا -

 خودم هم نرفته دلم براشون تنگ دادنی که دست تکون مدمی اونارو دشهی شدم و آدرس رو دادم از پشت شسوار
    رو برداشتم تا درکمی شدم و ساك کوچادهی پنی از ماشدمی رسیشد وقت

 درختها و گلها منو سر ذوق آورد ي شدم بواطی در باز شد انگار که اونا منتظر من بودن تا وارد حعی سرزدم
    بود، به سرعت خودمو به اغوشش رسوندمستادهی پله اي روزجونیعز
   یی از تنهادی دلم پوس،ی بمونشمی پي چند روزيخوای مدمی شنی خوشحال شدم وقتیلی خزمی عزيخوش اومد -
   مونمی مشتی پی تا هر وقت بگزیخودم نوکرت هستم عز -
   ي بخورارمی خنک بزی چهی تو ایحاال ب -
  ست؟یبابابزرگ ن -
    از دوستاشیکی شی رفته پشهی مداشی پگهیاالن د -
   امی رو بذارم تو اتاق و بلمیمن برم وسا -

 :  گفترفت ی که به طرف آشپزخونه می در حالزیعز
    کردمزی است دست هم نزدم فقط تمشهیاتاقت مثل هم -
 زیقربونتون برم عز -
 
  خدا نکنه دختر -

 و کمد لباسها زی مهی و ی تخت چوبهی نداشت يادی ززی خونه و اتاق بودم اتاقم چنی اي عاشق صفادمی خندمنم
    هم تو اتاق بودی بهداشتسی سروکی. شدی باز ماطیاش رو به ح ؛پنجره

 رو درآوردم تا به لمیموبا لباسم شدم ضی بعد مشغول تعودمیی از همه پنجره رو باز کردم و عطر گلها رو بواول
    به اونتوجه ی شدم بمی روگوشیامی که متوجه پدمیمامان خبر بدم که رس

   ؟يگردی برمی گفت کدی خونه زنگ زدم مادر تا صدام رو شنبه
 :  وگفتمدمی بلند خندمنم

   بذار برسم مامان بعد شروع کن -
  زمی عزهی خالیلیجات خ  -
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   رو برداشتی سحرگوشدمی کشیآه
   اسیدستم بهت برسه  -
   شده؟یباز چ -
   ي بردی عطر منو برداشتیاشتباه -

 :  وگفتمدمیخند
    سرميفدا -
   کشمتیم -
 .  خواهرگلمکنمیحاال اوقات خودتو تلخ نکن استفاده نم -
   بودمانی پي هی که هدیدونی طلبت آخه میکی جونم، ی آبجیمرس -

 :  داشت بازم گفتحق
  ای زود باسیم برات تنگ شده دل -
   باشه مواظب بابا و مامان باش -
  دادی مي بدی رو باز کردم دلم گواهامی قطع کردم و اون پعی سرو
 اونهمه ناز خواست ی منو میلی شد امکان نداره اون که خری شل شدم اشک از چشمام سرازخوندمی که ميزی چاز

    قهر بذاره برههی اون همه خواستن کجارفت؟ که فقط به خاطر دن،یکش
 معلومه که ی سر جنگ باهاش داشتشهی ؟تو همي اونو رنجوندکباری فقط یی بار ؟؟؟؟خداهی خودم گفتم فقط با
    تو روي رفتارانی روز هم طاقت اهی اون بود ي جای هر کرهی مذارهیم

    رو خوندمشامی پگهی افتادم و بار دنی زمي رونداشت
 . می تمامش کنایب
 .. می تمامش کنایب

 ...   رازی چهمه
 ..  به ماندني نه من سد راه تو باشم و نه تو مجبور شوکه

 ...   منالیخ یب
 ..  که جا گذاشتىی و درشتزی ريها  همه خاطرهالیخ یب
 .. بخند! الیخ یب...  که شکستی دلالیخ یب

 .   رو شروع کردمي بازنیمن ا! ي که مقصر نبودتو
  یدونیم. کنم ی هم تمامش مخودم

 ...  عاشقانه استکی انی پانیباتری زدنی نرسیگاه
 می به هم نرسایب

   



 

@donyayroman 62 

باخودم و ...  تموم کنه لعنت به من زوی عشق رو قبول کرده بذاره بره و همه چنی باورکنم حاال که قلبم اتونستمینم
   گهید. اشو گرفتم اما بازم خاموش بود  شمارهعیسر...  کردم کاریاون چ

 شی ؟دلم اتخواستی منو نمگهی دیعنی نکرد ي اما اون مگه ازم خواستگاردادی بهم فرصت مدیبا.  از دست دادماونو
    ازدست دادنشخوامی من ماهان رو مدمیگرفت قلبم شکست االن فهم

 امکان نداشت من بهش وابسته شده باشم دمیفهمیش رو م قدر بودنشدی اما االن که داشت دور مکردمی باور نمرو
    ؟چرا قلبم درد گرفت ؟چراتونمی اما چرا نمخواستمی منوی؟من که هم

 هنگام نیتو ا...  داشتم گهی فرصت دکیاون رو ازدست دادم کاش ... ماهان....  ؟ماهانستمی خوشحال نازرفتنش
   دم و هق هق نشسته بونی زمي وارد اتاق شد و منو که روزیعز
 :  خودش زد و گفتي  به گونهدی دکردمیم
   خدا مرگم بدهاسی شده ی پناه بر خدا چيوا -

 خوردم کنه، غرورمو بشکنه، ماهان منو نابود کرد، حاال که دوستش داشتم عشقشو ينجوری ای نداشتم کسطاقت
   خودم رو تو...  یرحم ی بيای بودم رفت و منو تنها گذاشت، چه دنرفتهیپذ

   مون پچ کردن شبونه  پچي نداشت دلم براش تنگ شده بود برادهی فاگهی انداختم و زار زدم دزی عزآغوش
    شدهشی طوری شده کسی چزمیچته عز -
 ...   فقطستی نيزی چزینه عز -

   کردمی ادامه بدم فقط هق هق منتونستم
 :  و گفتدی به سرم کشی دستزیعز
 تو رو داشت که اقتی اگه ل؟یکنی مهی کرده که براش گرتی دختر منو اذی کفنی تو حي اشکانیم ا دلزیبسه عز -

   آورد یاشک تو رو درنم
  اومدمرونی بغلش باز

    زمیری که من چرا اشک مدی فهمعی بود سری زن عاقلزیعز
 ی بهش کم محلکردم،ی مي لجبازدادم،ی کردم به حرفاش گوش نمتشی اذیلی خزی خودمه عزریهمش تقص -
    از دستم خسته شد و رفتکردمیم
 ای گلم، پاشو برو دست و صورتت بشور بی هنوز جوونکردی وقت ولت نمچیبسه دخترم اگه اون دوستت داشت ه -
   ادی بدو االن بابابزرگ هم ممی هندونه بخورمینی بشاطی حي تومیبر

   يزی که تو رو نخواست اشک بری به خاطر آدمستی چشمات نفی فکر نکن، حبهش
 :  کرد نگاهش کردم و گفتمی کرد و منو تا حمام همراهبلندم

 ...  موضوعنی در مورد اشهیاگه م... زیعز -
    حرفم رو بزنمنذاشت
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 کارو نی دعوات کنم ازت انتظار نداشتم ای حسابدی بای ولمونهی خودمون مشی راز پکی راحت دخترم مثل التیخ -
   ی بشمونی و پشی کنهی گرنقدریکه االن ا يانجام بد
    انداختمنیی سرم رو پاشرمنده

   هی چه به چنمی کن ببفی رو برام تعرهی قضازی تا پری از سای تو هم باطی تو حرمیمن م -
 به نهی داخل حمام تو آزمیری پسر بودم و االن به خاطرش اشک مهی رفت معلوم بود که تعجب کرده من چطور با و

   خودم نگاه کردم
 تو رو سر من يها ی ناراحتی انگار چوب خدا صدا نداره داره تالف؟ي راحت شدي چه به روزم آوردنیماهان بب(

   یهامو خال  و عقدهدمیکش ی و سرت داد مي بودخوادیاالن دلم م...  ارهیدرم
 ....  اماکردمیم

 ي عشق براکنمی اعتماد نمي مردچی به هگهی ددارمی تو دلم نگه مشهی عشق رو همنی منم اباشه
 
: 

 نکهی االن چقدر دوستت دارم با ایدونستی کاش ممونمی بود اما االن با تمام وجودم عاشقت مي بازکی من يبرا
    بهمگهی فرصت دهی خودمو ببخشم کاش تونمیازت ناراحتم اما نم

منو ببخش که تو رو درك نکردم، نه خودت رو، نه عشقت .  چقدر دوست دارمخوامت ی تا بهت بگم چقدر ميدادیم
 )  از دستم، منو ببخشيدیکشی چه مفهممیاالن م... رو
   منم کنارش نشستمکردی هندونه رو قاچ مزی رفتم عزاطی به حعی اومدم سررونی حمام که باز
    کنفیخوب تعر -
    بگمیچ -
   گل پسر بگونیاز ا -
   گاه کردم نزی عزبه
   ؟ي  جوابشون بدی چیخواستی مدنیفهمی مامانت مای اگه بابا اسیکارت اشتباه بوده  -
   ي خواستگارادی بخواستی نداشت مي بخدا اون قصد بدزیعز -
  ؟ی چافتاد ی برات می ناکرده اگه اتفاقي خدادیخوب اون هم راه و رسم خودشو داره شما هنوز جوون -
   دمشی ندشتری بکباری هم مهربون بود من هم فقط یلی بود خی پسر خوبزیعز -

 :  که اخم داشت گفتی نگاه کرد و در حالبهم
   کنفی چه هزار بار حاال از اول تعرکباریچه  -

 :  در آخرگفتدادی هم سرش رو تکون می گاهدادی تموم ماجرا رو براش گفتم اونم گوش ممنم
 تی تجربه تو زندگهی نمی ازم،یال هم بسپارش به خدا بچسب به درست عز بگم واال، از دست شما جوونا حایچ -

   ي اگه دوستش داری و اعتماد نکني ندیبوده که زود دل به کس
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   تی هم بچسب به زندگي کن اگه ندارفراموشش
 کنم بدجور دلتنگش بودم و رونشی از قلبم بگهی حاال دتونستمی مشکل من دوست داشتنش بود نمدمی کشیآه
    اما منمی بابابزرگ هم اومد با هم شام خوردیهش عادت کردم وقتب

به .  نشمداری بگهی دوست داشتم بخوابم و دزم،ی نداشتم دوست داشتم برم تو خلوت خودم و اشک برییاشتها
   ام هی رو خوندم و باز هم گرامی به اتاقم رفتم باز هم اون پنکهیمحض ا

   گرفت
   نوشتمبراش
  ؟...دانم چرا  ؟ نمی... چرا رفتی دانم نمی
 ... آن که فکر غربت چشمان من باشی  خطا کردم و تو بیشاید
  ؟...؟ براي چه...؟ تا کی ... کجا دانم نمی
 ...  بارید و بعد از رفتنت یک قلب دریایی ترك برداشت  رفتی و بعد از رفتنت باران چه معصومانه میولی

 ...  یم خیس باران بودآسمان چشمها...  بعد از رفتنتو
 ...  تو تمام هستیم از دست خواهد رفت من بی...  بعد از رفتنت انگار کسی حس کرد و

   چشمان زیباي توامي هنوز آشفته.. تو هزاران بار در لحظه خواهم مرد   حس کرد من بیکسی
 ...  برگرد... 

 .   و ببین که سرنوشت انتظار من چه خواهد شدبرگرد
 .   ها بگو که در راه عشق و انتخاب آن خطا کردم وفایی  هم در پاسخ این بیتو

 ...  اي از جنس بغض کوچک یک ابر  غصهمیان
    چرادانم نمی
 ...  مان باز براي شادي و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم  به رسم و عادت پروانگیشاید

 
 زنگ هم ی اونجا حتی که رفتکردی مامان هم گله مکردیگرم م بود که دلمو ی اونقدر مهربونزجونی عزي خونه

   زی صبح عزگردمی و برمشهی اگه زنگ بزنم دلم تنگ مدونستمی اما میزنینم
 وقتا ی بعضکردمیآلود گوش م  و منم خوابخوندی با اون صداش بلند قرآن مزی و بعد هم عزکردی مدارمی نماز بيبرا

   ادهی وپمیرفتیه بابابزرگ به پارك م و صبح زود همرابرد یهم خوابم نم
 صبحانه اطی حي تخت توي خونه رومیاومد ی و ممیگرفتی و نون مگذشتی بهم خوش می کلمیکردی  ميرو
    وکردمی سرگرم مزی روزا خودمو با کمک کردن به عزشتری بم،یخوردیم

 تخت دراز ي اوقات هم روی گاهنشستم،ی استخر ميها ی ماهي به تماشاای دادمی هم باغچه رو آب معصرها
   زی و با نوازش عزبردی اون موقع بود که خوابم مخوندمی و کتاب مدمیکشیم
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 به دستش اممی پدونستمی ازش نبود مي دو روز بازم خبرنی به ماهان فکر نکنم تو اتونستمی اما نمشدمی مداریب
    عمو هنوز باگفتی که مامان منطوری اداد؟ی اما چرا بهم فرصت نمدهیرس
 قرار شده بود قبل از باز شدن سوختی دلم براش می هم به تهران برگشته بود  طفلری بود و امنی سرسنگپدر

    بمونه بعد ازی و عروسرنی بگيا  مراسم عقد سادهمانیدانشگاه سحر با پ
 نبودم لیم یخودم هم ب رم،ی بود که من همراهشون نمی عقد بود عصباندی روزا دنبال خرنی درسش، سحر ااتمام

    خاطرنی لباس بخرم باالخره تنها خواهرم بود به همهیبرم واسه عقد 
    قولبهش
 وقت بگذره از سر نکهی اي سرم رو حنا گذاشته بود منم برازی اونروز هم عزمی کندی باهاش برم و خرندفعهی که ادادم

    به صدالمی آب رو برداشتم تا به گلها آب بدم که موبالنگی شيکاریب
   جواب دادمی سحر بود باخوشحالدراومد

  ؟ي خواهريچطور -
   انگاريتوبهتر -
   آره خوبم -
 دنبال لباس وکفش و دی من بدبخت از صبح تا شب باي نداریتی مسئولچی هی اونجا نشستی هم خوب باشدیبا -

 ... ونهیحلقه و آ
 
: 

 .....کوفت وزهر و -
  ؟يخوای چه مگهی هر روز ددر ديری مي کجاش بده دارنیا... واشتریاوه چه خبره  -
 .  هزار تا کار دارمکهی عقد نزدگهی اونجا اما قبول نکرد ممییایتو رو جانم تو رو کم دارم به مامان گفتم شب ب -
    واسه کمکامی منم فردا مگهیراست م -
   بودنای عقد اي ره اون دوستت  تو کار لباس عروس و سفاسی ی راستا،یآره تو رو خدا ب -
  ؟یگی منویآره نوش -
  ؟ياشو دار آره جونم، شماره -
  فکرکنم داشته باشم -
    ؟انهی, لباساش چطوره مورد پسندمون واقع خواهد شدنمی ببششی پمی سر برکی ایب -
   می که فردا برزنمی حتماً امشب بهش زنگ مهی ؛اون کارش عالشهیمطمئنم مورد پسند م -
    دالرام زنگ زدرفتی مادمی داشت یاِ راست -
  همون دختره که تو باغ بود:  تعجب گفتمبا
    منم موافقت کردمهیآره امروز زنگ زد گفت فردا تولدمه ما رو هم دعوت کرد دختر خوب -
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   نی نوشدنی دمی فردا بریگیمگه نم -
 نه نگو، مامان گفته اگه با اسی برم، جون  دوست دارمیلی اونجا من خمیریفردا م  پسمی نبود فردا تولد دعوتادمی -

   دمی اجازه مدیهم بر
 :  گفتمی ناراحتبا
   امی گفتم می من کيدی میاز دست تو چرا قول الک -
   فکر کنم ماهان هم دعوتهی مگه؟راستشهی میچ -

 :  با تعجب گفتمدی لرزدلم
  ؟یدونیتو از کجا م -

 :  و جواب داددیخند
 اونجا دمار از روزگارش ای بادی حتماً مگهی بود خوب دوست اونه دی نامزد دالرام مان،یاسی یمنو دست کم گرفت -

    نکنه و بذاره بره اصالً محلش ندهتتی اذينجوری تا اون باشه ااریدرب
    احمقي پسره

    اون هم هستی تو مطمئنگهیبسه د -
 اگه خواست باهات حرف بزنه بهش بگو یل اونم دعوت کردن ودمی زبون دالرام فهمریآره که مطمئنم از ز -

    دوباره اشتباه نکنيدوستش دار
    بهش بگم دوستش دارمیگی بار مهی محلش نذار یگی بار مهی یگی مي داریمعلومه چ -

 : دیسحرخند
 خود گهی دد،ییای شما دو تا سرعقل بدی تولد تا شامی من به خاطر تو قبول کردم بری ول،ي خواهریدونیخودت م -
   می باش تا زودتر آماده بشنجای من فعالً برم فردا ظهر ا،یدان
   گهیباشه چشم امر د -
  نه قربونت از من خدا حافظ -

 فرصت هی ادی رفتم اگه واقعاً ماهان به اون تولد بزی عزشی پمهی اونقدرخوشحال بودم و سراسی گرفت ولام خنده
 شی لباس و آرانی بهتردیبا ادی که خودش به زانو دربکنمی مي کارهیخوب
 زی عزي رو براهی قضی وقتندازمی من چطور تو رو به دام منی انجام بدم تا نتونه ازم بگذره صبرکن ماهان ببرو
 :  کردم اخم کرد و گفتفیتعر
    نکنیینکن دختر پسر مردمو هوا -
    رو از دست دادهي بدونه چه گوهرخوامی ندارم فقط مشی من که کارالیخ ی بزیعز -

 :  بغلم کرد و گفتزیعز
   اون که آره قربونت برم -
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 يرازی شي عمرم بود شبا بابابزرگ برامون شعراي روزهانی دو روز بهترنی گذاشتم ااش نهی سي منم سرم رو روو
    نبودی خونه غمنی تو انجای انگار که امیکردی و ما هم گوش مخوندیم

 اماچون عقد زدی بهش سر نمادی زی فردا برم اوقاتش تلخ شد حق هم داشت کسخوامی من مدکهی شنی وقتزیعز
    در مورد رفتنم  نگفت منم مشغول جمع ويزی بود چکیسحر هم نزد

 هم زی خوشکل شده بود عزیلی نداشته باشم موهام که شستم رنگش خی شدم تا صبح مشکللمی وساجورکردن
    اومده شب بابابزرگرونی بی شده و از حالت مشکیعی رنگش طبگفتیم

 ی ولزنمی درهم شد بهش قول دادم که بازم بهشون سرمشیها  فردا برم خونمون اخمخوامی مدکهی اومد تا شنکه
    حوصله نداشت، منم سمتی نبود انگار کسگهی دياون شب مثل شبا

   ي  که کردم مثل همهي کارنی رفتم و اولاتاقم
 داشتم و فقط بهش بگم منو دی که هر شب بهش اميازم خاموش بود تنها کار شماره ماهان رو گرفتم بگهی ديشبا

    اما من سخت دلتنگ اودیدرخش یببخشه امشب هم ماه تو آسمان م
 ،   که چقدر دوستت دارمیدونستی کاش مبودم
   ،يدید ی را به چشم خود مام یوانگی دي  که چقدر دلتنگت  هستم، درجهیدونست ی ماگه
   ،ستدیا ی از کار باز می ساعت زمان زندگتاك کی حضورت، تيها  که لحظهیدونست ی ماگه

  يکرد ی پر از اشکم پنهان است حس مي پلکهاری نگاهم را که زی طوفانامواج
  کرد ی ضربان قلب عاشقت چگونه هراسان مي که لرزش ضربان قلبم، برای دونستی ماگه
    بودن و حس کردنت هستمنیری شيها لحظه و دلتنگ تو و قراری که چقدر بیدونست ی ماگه

   که چقدر چشم به راه توامیدونست ی و ميکرد ی را در چشمانم حس می عاشقيها  موجتپش
    و هر لحظه دلتنگ توامشهی با وجود بودنت و حس کردنت بازم همی که حتیدونست ی ماگه

   زدیر ی و هر لحظه اشک مشود ی پرپر متی حضور تو و نفسهاي چگونه براوانهی دکی که يدید یم
 بودنت يها  لحظهقراری بو تاب ی من ببی غری عاشقيها یکس ی و بی ماه تابان هستي من چشم به راه توام ايآر

   تارميزن و روشن شبها  چشمکي  ستارهيهستم ا
   عاشقت هستمدگانی توام، و در انتظار حضور ديها  به نفسبندی زنده به عشق توام، پامن
  رمیگی تازه می تو جانی آسماني تو زنده هستم و با حرفها و لبخندهايها  تکرار نفس بامن
   و تنها عشق ماندگارنی و آخرنی اولي اچمی هتو ی من بيآر

*********** 
 

    آننیی که تا کمر تنگ و پای برانداز کردم واقعاً محشر شده بودم با اون لباس بلند مشکخودمو
 که ییبای وزظی غلشی و آرادمیچی دور موها و گردنم پشهی رنگم رو مثل هميا  شده بود شال نقرهنیی از پولک تزپر

    داده بود خط چشمریی تغیام رو به کل سحر برام کرده بود چهره
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   کردی مباتری بود که چشمامو بزرگتر و زدهی کشیبزرگ
   ي ضررنکردي به حرفم گوش داديدی د کنمشی آرانقدری اخوامی زل نزن به خودت، حاال بگو نمنقدریا -

 با نیی بود از باال تا پادهی بود رو پوشمانی پي هی که هداش یلی گرفتم و به سحر دوختم اونم لباس ننهی از آچشم
   شده بودنیی تزییبای زییها شال

   يدستت طال خواهر -
  رهی که دمی شد بدو بر7ساعت  -

 فموی و کدمی کارو کرد، کفش پاشنه بلندم رو پوشنیهاشو نبستم سحر هم هم  دکمهی ولدمی لباس پوشي رومانتومو
    ما شروع کرد بهدنیبرداشتم از اتاق خارج شدم، مامان به محض د

 :  مختلف بعد هم ادامه داديها  خوندن و سورهیالکرس تیآ
  دی زود هم برگرددیمواظب خودتون باش -

  میدی مامانو بوسي  دو گونههر
  شم مامان جونمچ -
  دیبه سالمت برگرد -
   مامان تکون دادم و سحر حرکت کردي برای و دستمی شدنی تا دم در باهامون اومد ما هم سوار ماشو
  ؟يحاال آدرسشو بلد -
   ستی دور نادی جمع زالتیآره بهم اس داده خ -

 برگشته بودم تموم فکر زیخونه عز ازیزدوقتی به طرف ضبط بردم و روشنش کردم انگار که حرف دل منو مدستمو
    گناه نبودیهرچند مقصر خودم بودم اما اون هم ب.. بود یوذکرم تالف

    بودم کهي واقعا کفرازدستش
   خوند اشکم در اومدی با سوز مخواننده

 :  ضبطو خاموش کرد و گفتدی دنی چننی تا اوضاع رو اسحر
   اصالً محلش نذاريدی وقت اونو دکی يامشب خودتو نباز -
 اومده تو گهی اصالً کس ددی دفعه تنهام گذاشت شاهی ازش بپرسم چرا خوامی من فقط می صد بار هم گفتنارویا -

  شیزندگ
  ي هست به حرفم گوش نکردزشی چکی پسره نی از همون روز اول گفتم استی هم ندیبع -
 شدم چشمم به خونه ادهی تا پمیدی رسعینبود و سر ادی زکی دادم خدا رو شکر ترافهی تکی و به صندلدمی کشیآه

    دارن در باز بود وی خوبی بود معلوم بود که وضع مالییالیافتاد بزرگ وو
 به استقبالمون اومد دختر ی کسمی شداطی من و سحر تا وارد حشد ی مدهی شناطی از داخل حيادی زيسروصدا

   هم داشتی بود که قد کوتاهییبایز
  د؟ی دالرام هستيها از دوستا  خانمدییبفرما -
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 :  دادسحرجواب
  زمیآره عز -
   طرفنی از ادییایب -
 ها یدنی ها و نوش وهی سالن بود که انواع و اقسام مي  گوشهی بزرگزی شلوغ بود می ما رو به سالن برد اونجا حسابو

   ،زدنی می آروميروش قرار داشت و کنار سالن ارکستر هم بود که نوا
   ما اومدشی پا تند کرد و پعی سردی تا دالرام مارو ددمی کم ترسکی بود و من یفاتی تشریحساب مجلس

  دی خوش اومدیلی ناز، خيسالم بر دو قلوها -
   می گفتکی و تولدش رو تبرمیدی هم صورتشو بوسما
    منتظر شما هستنی که حسابهی بقشی پمی برنجای ادییای بعد بدیاری تو اون اتاق مانتوتونو دربدیبر -

 من کردن،ی مشی بودن و آراستادهی انهی آي کرد تو اتاق دو سه نفر از دخترا جلوی هم اون دختر ما رو همراهبعد
   می رفترونی شالم رو مرتب کردم و بگهی بار دهیهم مانتو رو درآوردم و 

   سحر جلوتر از من راه افتاددمی ددالرامو
  دیزن ی مو نمگهی واقعاً شما با همدییبای زي چه لباسهايوا -

 :  وگفتدی خندسحر
  م؟ی من کیاگه گفت -
   شترهی  تو نگاه تو بیطونی آخه شي تو سحردمیمن از نگاهتون فهم -
   می کرد اونجا نشستی همراهيزی ما رو به سر ممیدی همه خندو
  نهی دوست داشت شما رو ببیلی خادی هم مسای االن پردی کنییرایاز خودتون پذ -

 :  ماگفتدنی نزد دالرام اومد و به محض دی وقت ماننیتوهم
  دمتونی خوشحال شدم ددیبه به خوش اومد -

 :  گفتسحربازم
    طورنیما هم هم -
 من هم سرم رو تکون دادم، دست و پامو گم کرده بودم دلشوره امانمو گرفته بود انگار هر لحظه منتظر اون بودم و

    با داداشش پرهامسای اما اون نبود باالخره پرگشتیمم همه جا مچش
 پرهام می هم بودهی شبی ما تعجب کردن به قول اونا، من و سحرحسابدنی از دی و کنار ما اومدن و حسابدنیرس

    جمع روعی سحر نامزد کرده ناراحت شد و سردیمشخص بود که تا شن
 تو ی مشغول حرف زدن شدن و درمورد قبولسای کرد سحر هم شانه باال انداخت و براش مهم نبود و با پرترك

    استاد دانشگاه بود کهسای پري از آشناهایکی انگار کردنیکنکور بحث م
  گفتم که بهش بگهی کنفرانس به خارج از کشور رفته و منم به شوخي االن براگفتی و مکردی مفی ازش تعریلیخ

    تمام حواس من به اطراف بودد،ی ما رو داشته باشه و اونم خنديهوا
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 ،دلم گرفت نگاهم به دالرام دنیخندی نگاهم به چند دختر و پسر افتاد که با هم مدمی برداشتم و نوشی پرتقالآب
    لباسرفتی مزهای مي  به طرف همهیافتاد که دست در دست مان

 .....   مهمون ها تمام سالنو پر کرده بودی بعضيها هقهه قي بود و صدادهی پوشییبای زیزرشک
 خودش بود ي نگاهش به عقب برگشت واکبارهی اما زدی مسن بود حرف میلی که خیی افتاد با آقای به مانچشمم

    وارد شد ضربان قلبمو حس کردم نفسگهی پسر دکیماهان بود که با 
  من شدي  سحر که متوجهدی رنگم پردمی کشیقیعم
 

  دی پرسواشی که متوجه من شده بود سحر
  شده ؟ی چاسی-
  ماهان اومد -
   باشالیخ ی بي نشده که رنگ عوض کردگهی دزی حاال خوبه چجنبه یب -

  پنهو ن کنه شوی مشکي به چشم داشت که چشماشهی که همشی مشکنکی و اون عی با اون کت و شلوارمشکاون
   ده بودکه دلم رو جذاب شی که گذاشته بود حسابیشیر و ته

 بهش گفت که يزی و انگار چدی رفتن دالرام اونو دزیوبش کرد و بعد هم به طرف م  خوشی  با مانلرزوند، یم
    حضور ما شدهي  و همه جا رو گشت انگار که متوجهدی سرش چرخکبارهی

 فرار کنم من توان روبرو شدن با اونو نداشتم نه االن که دلم را از نجای بلند شم و از اخواستمی مدی اما مارو ندباشه
    انگار کهکردی حالمو عوض می حسابدنشیآنِ خودش کرده بود و با د

 کردم آرامش خودمو حفظ کنم ناگهان دالرامو ی انداختم و سعنیی سرم رو پاکرد،یهام اونو صدا م  سلولتک تک
    دست سحر رو سختاومدن ی ما مزی و ماهان به طرف می که با ماندمید

   که اونم متوجه شدفشردم
  یاسیآروم باش  -
   باشمتفاوت ی کردم بی و سعمی همه بلند شددنی ضربان قلبم رفته بودرو دو هزار، به محض رستونستمی نمیول
 ی محمد، همه مشغول سالم واحوالپرسشیی آوردن با پسر دافی ماهان گل ما که امشب تشرنمیها ا خوب خانم -

   طنتی شگری چشماش ددیشده بودن من نگاهم به طرف اون کش
 :  ناراحت شده نگاهم کرد و گفتمون یی اونم از جدایعنی بود، نی رو نداشت غمگیشگیهم
  داری مشتاق دي خانوم صبوردیشماچطور -

    با منه جواب دادمدنی نگاهش به من بود همه فهمچون
   می کنارتی که شما رو زمیسعادت نداشت. ممنون، خوبم -

 :  زد و گفتيپوزخند
  شهی نمی هر کسبی شما نصدنیبله سعادت د -
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 رفتی نشست تعجب کردم از رو نممی نشستم اونم روبرومی دلش انگار از دست من هنوز پر بود سر جاگفتی ممتلک
 :   و گفتکردی و سحر مسای که با تشر رو به پری در حالیمان
  دی کنییرای ازخودتون پذدیپاش -

 :  گوشم گفتری دو بلند شدن سحر هم زهر
    باهاش حرف بزنی ولرمیمن م -

   نگاهش کردم و دستشو گرفتمبااخم
  امی تا منم بسایکجاوا -
   هم گذاشتي اون چشماشو رواما
    ازش استفاده کنآد، ی نمرتی گنی فرصت بهتر از اگهید -
 من و اون وجود داره که ما رو تنها گذاشتن، نی بيزی چدونستنی انگار همه ممی رفت فقط من و اون مونده بودو

    با اخم روکردی نگاهم مرهیدستام عرق کرده بود اما تا نگاهش کردم خ
   زد و بلند شد و کنارم نشستي اما اون لبخندبرگردوندم

   ی بداخالقاسیه، همون  باز اخالقت عوض نشدکماهی نیانگار تو ا -
   داره ؟یبه شما اخالق من ربط -
    نرفتهنی زبونت هم از بشیپس هنوز ن -

 خواست ی دلم میلی شاد بودن خی کردن و حسابی میکوبی دوختم که پاهی نشستم و نگاهم رو به بقنهی به سدست
    عطر ماهان تنگ شده بودي دلم براشتریشون برم اما ب من هم به جمع

 خوشحال بودم به محض برگشتن به طرفش صورتش رو ی حسابدمییبو ی که کنارم نشسته بود و عطرش رو محاال
 :  گفتکبارهی دیدرخش ی چشماش مدمی صورتم دیکیدر نزد

  اسیدلم برات تنگ شده  -
    زدميپوزخند

    ندارهدهی فای پس دلتنگ،ی خودت گفتنوی تموم شده ازی ما همه چنیب -
  دی کشیآه
    کارو بکنمنیمجبور بودم ا -
    به چشماش نگاه کردمتی عصبانبا
 جدا شو، اونوقت خودت ای اون موقع که بهت گفتم بای ي مجبور نبوديدادی میی آشناشنهادیچطور اون موقع که پ -
   ي مجبور بودی و دوختيدیبر

 :  گفتآروم
    برم؟تی که از زندگیخواست ی نمنوی مگه همیخواست ی منوی تو هم اتر، واشی ؟یزنیتو چته؟ چرا داد م -

   با خشم افزودمشدمی که بلند می هم فشار دادم با خشم و در حالي سخت رودستمو
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  ي شدی راضخواستم ی منوی منم هم،ي کرديآره اتفاقاً خوب کار -
ه رو به مشامم  تازيبه طرف تراس راه افتادم هوا...  ی احساس خفگکردم،ی می از کنارش گذشتم احساس پوچو

    من کهیزنی مییفرستادم لعنت به تو ماهان چطور راحت دم از جدا
 تو تختم رفتمی مدی موندن رو نداشتم بانجای طاقت اگهی د،يدی دادم که دوستت دارم چرا پس نفهمامی پبهت

  دانبودی پيا  ستارهچی به آسمان نگاه کردم هزدمی و زار مافتادم یم
   اسی -
    به طرفش برگشتمتی برگشتم خودش بود با عصبانکبارهی
   ؟يداری پس چرا دست از سرم برنمي و تموم کرديتو که مجبور بود -

   اومدکتری نزدماهان
 پاچه ينجوری ای چي پس االن برامی تموم کني بودی تو که راضدونمی تو رو نمتیچون علت خشم و عصبان -
   ی ازم متنفر بشنقدری اینی ببب منوکردمی فکر نمی هستی و عصبانيریگیم

   دمی بلند خندیازناراحت
   ؟ی هستی از دستم عصباننقدری چرا ااس؟یچته  -

   ازم فاصله نداشتشتری قدم بهی شد انگار که واقعاً شوکه شده بود حاال کمی نزدبازم
   چه مرگمه؟یدونیواقعاً نم -
  می کس آنجا نبود همه مشغول رقص بودن تنها من و اون بودچی تعجب نگاهم کرد هبا
   خودتو بهم نشوني اومدی وقت؟ي با من و دلم چکار کردیفهمی چطور نمی لعنتی احمقهیتو  -

 نی نه؟ تو بدتری بفهمیتونی نمناروی ای و رفتی و بعد هم پا رو دلم گذاشتي دلمو بدست آوردتی با اون مهربونيداد
    خودم نبودم مردم ماهان، منوگهی د،ی رفتی وقتيکارو باهام کرد

 ،یکُشت
 

 که من اگه ي عاشقت بشم؟ چرا فکر نکردتونمی که منم می بفهمیتونی هم خودمو، م،ي غرورمو خورد کردهم
   نکهی بدون ای باهات حرف بزنم تو رفتشدمیدوستت نداشتم حاضر نم

     منم دوستت داشتمی و درك کنی از احساس منو بفهميزیچ
   شد نگاهش کردمری من تعجب کرده بود اشک از چشمانم سرازي کردم هنوز از حرفانگاهش

 :  گفتاون
 ...   تویعنی زمی عزاسی -
 ي ترکم کردیرحم ی و اعتراف کنم بهت بگم اما تو با بي رو برداری تا گوشزدمیآره، چه شبا و روزا زنگ م -

   ی نخواستکباری که ی ممکنه داشته باشي آخه چه اجبار؟يمجبور بود
  ي بشنوحرفامو
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   قرار گرفت شانه هامو در دست گرفت، تنم داغ شدکنارم
 ببرم، فراموشت ادی رو از زی تا همه چزدی من ازت ناراحت بودم، رفتم اس،ی ي دوستم ندارکردمیآخه من فکر م -

   ي کرددای بهم عالقه پدونستمیکنم، بخدا نم
 :  و گفتدی هم خندبعد
 تو المی به خي که تو هم وابسته ام شددونستمی مدی من از کجابای چرا زودتر نگفت؟ی چرا بهم نگفتاسی زم،یعز -

   ي حساب باز کرده بودیفقط رو دوست
 :  کردمنگاهش

   با خودت که من بعد از رفتنت چطور دوومي بار هم فکر نکردهی ی ماهان، حتیرحم یب -
 ...   ارمیب
    بازم هق هق کردمو
 ،   قشنگماسی... خانم من . لعنت به من که اشکتو درآوردم.  نکنهینقدرگری ااس،یبسه  -

 شهی نمباورم
  شدی ماهان من مينجوری تو نگاهش برگشته بود اطنتی و همون شینگاهش کردم حاالخوشحال 
 ...   ه من که ني بري که بذاري چون فقط به فکر خودت بود،ی هم باور نکندیآره با -
 کارو انجام داد که شوکه نی اعی تو بغل اون رفتم اونقدر سرينجوری من بودم که اای ستادی شد زمان ای چدونمینم

    لحظه بود اما دلمکی دی کردم شایبی عجیشده بودم احساس راحت
   ازم جدا شد نگاهم کردکبارهی...  رفترونی بد از تنم بيها  باز هم تکرار بشه تموم حسخواست یم
   اسی -

    انداختمنیی رو پاسرم
 خوامت ی میلی خاس،یدست خودم نبود، دوستت دارم  -
    بودم محال بود که از دستش بدم به طرفش رفتمدهیحاال که طعم آغوشش رو چش 
   وقتچیمنم دوستت دارم ماهان، فقط ه -
    ترکم نکن سرش رو به طرف صورتم آوردينجوریا 
    من قربونت برم تو جون بخواهاسی -

  کردی نگاهم می با خوشحالمی از هم جدا شدیوقت
  ي خواستگارامی زودتر بدی ازت رو ندارم باي طاقت دورگهید -
   تعجب نگاهش کردمبا
   ؟هیا حاال چه عجله -

   رو گرفت و فشرددستم
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 صبر کنم، اونقدر حرفا دارم که گهی به سرم اومد ازم نخواه که دی مدت چنی تو ایدونی تو که نماس،ی تونم ینم -
   ي نکردتیبهت بزنم تو هم کم منو اذ

    مقصر من هم بودمدونستمی انداختم منیی سرم رو پاشرمنده
   ی منو ببخشدیبا -
    دلمزی عزمیزنیحاال بعداً حرف م -
    تو سالنمی برشهی منه،ی ما رو ببی کسترسمیم  -
    رو حرفام فکر کنیحتماً، ول -
 می راه افتادزی همه سرجاشون نشسته بودن انگارکه وقت شام بود ما هم به طرف ممی هر دو به طرف سالن رفتو

   نمی که کنارش بشدی رو کششی کناری من صندلدنیسحر به محض د
 : رفم برگشت و گفتسحر به ط.  برگشتی مانشی کنار سحر نشستم و ماهان هم پکردن،ی نگاهمون مهمه

   ی کنفی رو برام تعرازشی تا پری از سدی شده بای لُپات گل گلنمیبیم -
 :   زدم و گفتملبخند

   می کردی شد باالخره آشتیهمون که گفت -
   دستمو گرفتی با خوشحالسحر

   بدون سانسوری بهم بگزوی چدهمهی بامی نداره خونه که رفتدهی فاينجوری خوب انیآفر -
   بهم زدیو چشمک 

   رفتی سحر از رو نمدمی خندمنم
  کردی ودر گوشم زمزمه مافتی ی می خلوتي جای ماهان  که هرزگاهي   با نگاه ها  وبا قربون صدقه هااونشب
    ارکستردی بهم چسبی  گذشت بعد از صرف شام که حسابلرزوند یدلمو م
ها دو به دو مشغول رقص شدن نگاهم به طرف ماهان   زوجي ها شروع کردکه همه  زوجي رو برایمی مالآهنگ

    حسادت تو تنم نشست تاکردی خوش و بش مي شد با دختردهیکش
 از آن دختر جدا شد و به طرف من اومد و با عی به طرفم برگشت اخم کردم انگار که متوجه شد و سرنگاهش

 : لبخندگفت
  خانم من چطوره؟ -
  فعالً که خانم شما نشدم -
    زبونت کوتاه بشهشی ننی روت کار کنم تا ای حسابدی من بايباز که بداخالق شد -

 :  افزوددی دنی گرفت ماهان هم تا اوضاع رو چنام خنده
   يخندی میشی چه خوشگل منیقربون لبخندت بب -

 :  تو قاب چشماش بود گفتطنتی که شی کردم در حالنگاهش
   ي بااخم قشنگترشیی خدایول -
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  رخندهیزد ز ی پوقو
  دی دارفیبله چقدر هم شما سرحال تشر -
   و سر حال نبوددی شما رو دشهیالبته خانم اخمو مگه م -

  دستهاش رو به طرفم دراز کرد و گفتبعد
 
  د؟یدی با بنده رو میافتخار همراه -
 :  خدام بود برم باهاش برقصم اما از عمدگفتماز
  دیدبرقصیکردی با همون دختره که باهاش خوش وبش مدیبر -

 :  اومد و با لبخند گفتکمینزد
  باعشق خودم...  خودم برقصم با خانم خودم اسی با خوامیمن م -

 برام يا  تا نگاهم به سحر افتاد اشارهمیهارفت  رو با احساس گفت که دستشو گرفتم و به جمع زوجاونقدرحرفهاش
   دم حاال تو بغل ماهان بودم دستش دور کمرماومد منم بهش لبخند ز

   که گفتمکردی نگاهم مرهیهاش گذاشته بودم اونقدر خ  شانهي کرده بود و منم دست روحلقه
    نگام نکننقدی اگهیبسه د -
 :   گفتيا  لحن بامزهبا
    خانوم بنده بگه ، امر امر شماستیباشه چشم هرچ -

  رد چشم غُره رفتم کمرم را سخت فشبهش
    دارهي اگهی نگاه کردن طعم دمیحاال صبر کن ازدواج کن -

  زدی مادی تموم جسمم اونو فردی انداختم بازم قلبم لرزنیی جمله سرخ شدم که سرم رو پانی ادنی از شناونقدر
   اخالق توامنی اي وونهی من داتی شرم و حنی نه از ااتی نه از اون بداخالقاسی -

 دوستم داره و من هم دوستش دارم حاال مطمئن دونستم ی شده بود مشتری کردم حاال عشق تو نگاهش بنگاهش
    کلمه ماهانکی فقط زنهیبودم قلبم فقط اونو صدا م

 ... خواهمی میخلوت
   و منی باشتو
   کنار همدر
   و من گوش کنمی سکوت کنتو
  یو تو گوش کن*دوستت دارم* می من آرام بگوو
 ... شتریمن ب: یی بگو آرامو

   را دوست دارمبودنت
 ... یکنی دست دور کمرم حلقه میوقت
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  یکنیو وادارم م... يفشاری مرا به آغوشت سفت مو
 ...  فکر نکنمچکسی به هکه

 شده بود سحر از اون هم دعوت کرد که رمونی دی حسابمی تولدش رو بهش دادي هی از دالرام هدی خداحافظهنگام
   ی و اونم موافقت کرد اونقدراحساس خوشادینش ببه جشن عقدکنا

 نی ماشی صندلي رویها رو مرور کنم وقت  لحظهنیتک ا  تکنمی که دوست داشتم زودتر برم تو اتاقم و بشداشتم
    خسته بودم سحر هم سکوت کردهیلی خدمی کشینشستم نفس راحت

 کرد و من چمی سوال پی بود و منتظر ما نشسته بود کلدهی اما به محض وارد شدن به خونه مامان که هنوز نخواببود
    بهش جواب دادم از خودمشد ی به ماهان مربوط نميهم درحد

 دمی تخت که دراز کشي لباسم روضی نداشتم به محض تعويا  چارهی ولگفتمی بودم که به اونا دروغ میعصبان
  سحر هم کنارم نشست

  ي کن خواهرفیخوب تعر -
 دمیکشی اون اغوش رو فاکتور گرفتم چون ازش خجالت می تک حرفهامون رو بهش گفتم ول و بعد تکدمیخند

  کردیاونم مشتاق نگاهم م
   ی جا ننداختگهی دزی چیمطمئن -

 :  کردم وگفتمبلندش
   زنگ بزنه پاشومانینه خانم همه رو برات گفتم زود برو رو تختت بخواب االنه که پ -

    بلندشداونم
 و يدیرقصیام امشب حال صحبت رو ندارم خودت اون موقع که تو بغلش م  خستهدونهی ممانیآره جون خودت پ -

  رفتادتی رو یگرفتی و قلوه ميدادیدل م
 و دلم شدمیذوب م... شدمی و من تو نگاهش حل مکردی به رقصمون افتاد چقدر آروم بود چقدر نگاهم مادمی 
    موقع شام در کنارمای فشردی اون موقع که دستم رو سخت مادی... دیلرز یم
 گونه ام رو نوازش کرد  و گفت که یواشکی ی بشه و موقع خداحافظکی بهم نزدی کسدادی بود و اجازه نمستادهیا

  امشب منتظر تماسش باشم
  دی رو برداشتم سحر خندمی گوشعیسر
   منتظره تماسه؟یحاال ک -

 :  بهش کردم وگفتمیاخم
 می به من، تازه تو زود بخواب فردا اول وقت قراره بريدی مری که تو گکنمی می تو فضولياِ سحر مگه من تو کارا -
    عقدي  لباس و سفرهي برانی نوششیپ

   به سرش زدی دستسحر
 .  کندارمیفردا زود ب. دمیمن خواب. ری قربون خواهرگلم برم شب بخي آوردادمی خوب شد يوا -
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  ری خنده گفتم شب بخبا
 جوابش واشی پتو بردمو ری نگه سرمو زيزی رو برداشتم تا سحر چی گوشعی وقت ماهان تماس گرفت سرنی همتو

  رادادم
   اسمیسالم  -
   ؟ییسالم کجا -
  زنمی و با خانم خودم دارم حرف مدمی تختم دراز کشي شما توي با اجازه -
  راحت طلب -
:  خودم رو گرفتم گفتمي اماجلودنتی دامی هر بارخواستم بهت زنگ بزنم بکردمیفکر م چقدر بهت یدونی نماسی -

    اما نتونستم، دوزدی رفتم ؟ی هستشی چرا تو زندگخواد، یاون تو رو نم
 تو کردمی بودم که فکر مری اونقدر ازت دلگي باور کنم منو دوست دارتونستمی نمخوندمی که مهاتو امی برگشتم پروزه

    ودمیخواب ی مادتی هر شب به ی هستی راضیی جدانیهم از ا
 زودتر دی بای لحظه هم ازم دور بشکی دمی اجازه نمگهی عشق کوتاه بود االن دنی که چرا عمر اخوردمی مافسوس

    هر دو تامون بهترهي براينجوری امی رو روشن کنفمونیتکل
 ....   آخه بابامشنیدانشگاهها باز م عقدکنون سحره، بعد هم که گهی تا چند روز دشه،یفعالً نم -

  حرفم روکامل بزنمنذاشت
 
 نی من تو ای درستو بخونیتونی تو مکنمیام صحبت م  با خانوادهزدی رمیچه اشکال داره بعد از عقدکنون من م -

   نمیب ی نمیمورد اشکال
   بره و ترکم کنهگهی دخواست ی دلم نمشهی همي هم دوست داشتم، با ماهان باشم براخودم

   ات حرف بزن باشه پس با خانواده -
 :  گفتی خوشحالبا
  یگی بهم نه نمدونستمیم -

 :  گفتکدفعهی بعد
    مهم رو بهت نگفتمیلی خزی چکی من اسی یراست -
 :  تعجب گفتمبا
   ؟يزیچه چ -
 یلی من خي  خانوادهمی به اسم هم بودیکیام از کوچ  اما راستش من و دخترخالهی ناراحت نشدوارمیاوووم ام -

    هستنیاصرار دارن که من با اون ازدواج کنم هر دو خانواده راض
    رو ازم پنهون کردهی مهمنی باور کنم ماهان موضوع به اتونستمینم
 :  خشم گفتمبا
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   ؟ی بهم بگدیحاال با -
    غُر زدکبارهی صدام بلند بود که سحر اونقدر

  ندارمشی بابا تو اتاق خودم هم آساي اواشتریچه مرگته  -
   دمیلبم روگز 
ها بوده منم هنوز   خانوادهنی حرف بکی نشده فقط يزی تازه هنوز چگمی من که االن دارم بهت مزمی عزاسی -

    نگران چهگهی دزنمیام حرف م  با خانوادهرمی ندادم االن هم میجواب
  ؟یهست

   بشنی اونا با ازدواج ما راضیئن مطمنقدریالزم نکرده از کجا ا -
   ي نباش فقط خودتو آماده کن واسه خواستگارنایتو نگران ا -

  ؟ی اونوقت چکردنیاش موافقت نم  گرفتم اگه خانودهدلشوره
 ....  خوشگلم... اسمی -

  ختمی به هم ری که حسابدیفهمی ساکت بودم انگار ممنم
 ...  عشق من.... یاسی...  من زیعز -

 :  با ذوق گفتمزد،ی ماهان حرف مدادمی گرفت اگه تا صبح جواب نمام خنده
   جانم -
 رو زی هم نباش همه چیچی دوستت دارم، نگران ه،ی هستشمی خوشحالم دوباره پیلیخ... ی خانمبال یجونت ب -

  بسپار به من باشه؟
  با حرفهاش قوت قلب گرفتم -
  کنمیباشه من رو حرفات حساب م -
    کار دارمی فردا برم سمت تونل حسابدی حاال برو بخواب که منم بايم که بهم اعتماد دارممنون -

  یکی و نری به خشبت
 .....  ماهان -
  جون  دلم -
  ي و حرفامو بشنوی قضاوت کننکهی ترکم نکن بدون اينجوری وقت اچی هگهید -
   محاله تو رو از دست بدمگهیچشم خانم گل د -

 بزنم و همه عالم و ادی شده بود که فقط دوست داشتم بلند فرری خوب امشب به قلبم سرازيها  اونقدر حسدمیخند
   می گوشامی پي قطع کردم بعد از چند لحظه صدانکهیخبر کنم بعد ازا

   شد با عجله خوندمبلند
   از عهد آدم تو را دوست دارممن
   اغاز عالم تو را دوست دارماز
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   شب ها من و آسمان تا دم صبحچه
   نم نم ، تو را دوست دارممیسرود

 یامی نباشم اما دست خودم نبود پیچی بهم بفهمونه که نگران هخواست ی بود و مدهی واضح حس منو فهمیلیخ
    از جانب من راحت بشه دوست نداشتم حاال کهالشی فرستادم تا خشیبرا

   را خوندماممی پگهیم بار د دوستم داره منم پشت به او بکناونقدر
  کنمی می چه دلم را خالهر
   شود از توی مپر

   دارد دوست داشتنتی برکتچه
 چقدر خوب اومد ی بودن با ماهان به ذهنم ميها فقط لحظه لحظه....  هم بستم اما خواب کجا بودي را روچشمانم

    منمي براشدن،ی می مامان و بابا راضیعنیبود که برگشته بود 
 دینبا...  که برامون داشتیی شد چه آرزوهادای دختراش خواستگار پي براکبارهی مامان یطفل...  ادی بواستگارخ
    ثابتدی بانوی داشته باشه المی ادامه تحصي روی عشق خللنی اذاشتمیم
 .  چطور به خواب رفتمدمی فکر کردم که نفهملی اونقدر به ماهان و مامان و ادامه تحصکردمیم
 

 چون می صبح اونجا باش9 کرده بود که سر ساعت دی تأکنی آماده شدم نوشعی شدن سرداری به محض بصبح
   اونروز بابا هم. دیرسی به اونا هم مدی هم جز ما داشت و بايا گهی ديها يمشتر

لش  کنن و از دی به آشتی عمو رو راضدی عمو برن، شاي  نداشت و قرارشده بود که با مامان به خانهدانشگاه
   شتری کار ما بدی شاگفتی ما گذاشت ماری خودش رو در اختنی بابا ماشارنیدرب

 هم بودن که رگالها رو نگاه گهی از ما چند نفر دری غمی شدادهی پمیدی رسنی نوشي  به مغازهی بکشه وقتطول
   و به طرف ما اومددی ما رو دنی باالخره نوشکردنیم
   معرفت ی بي اي چطوراسیسالم  -

    کردمی و من سحر رو به اون معرفمیدی رو بوسگریهمد
    خواهرم سحرنمیا -
   زنهی خودته باهات مو نمهی که شبنی ايوا -

 و لباس ی برد اونجا انواع و اقسام لباس مجلسی شد و ما رو به طرف اتاقی و با سحر مشغول احوالپرسمیدیخند
   یصندل ي هم رونیعروس بود سحر به طرف لباسهارفت من و نوش

   مینشست
 از ما يادی مدت نهمهی بعد از اکردمی تعجب کردم فکر نمیلی خدمی صداتو شنی خانوم چه خبرا؟ وقتاسیخوب  -

  یبکن
 گهیها ارتباط ندارم د  کدوم از بچهچیبعد از اتمام درسم من با ه -
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   به خاطر کارم هم هستشتری در ارتباطم البته بشترشونیمن با ب...  بده یلی که خنیا -

 :  تکون دادم و گفتمسرمو
  ؟ي داريچه خبر؟ از کدوماشون خبر. ها  کن از بچهفیپس تعر.... آره خوب  -

   بلند شدنینوش
   می مفصل حرف بزنامی و بارمی قهوه براتون بکیصبرکن  -
   رو در دست داشتییبایسحر به طرف من اومد و لباس ز.  رفتو
  هی خوشگله نظر تو چیلی خنی ااسی نیبب -

 نیی تزییها نیها و نگ  که با پولکرهی خوشگل بود لباس به رنگ سبز تیلی بلند شدم و لباس رو نگاه کردم خمنم
    بودکی داشت اما شيا شده بود حالت ساده

 . هی تو تنت چطورنمی خوبه برو بپوشش ببیلیآره خ -
  رمیباشه االن م -
 :  و گفتدی به دست رسینی هم سنینوش.  که اتاق پرو بود راه افتادیکی به طرف در کوچو
   مدنظرتون بود؟يزیچ -
   چطوره؟نمی ببپوشهیآره االن سحر م -
  دیپسند ی مناروی مطمئن بودم ادییای بهتون گفتم زودتر بنی منم به خاطر ادهی آوردن هنوز جدروزی لباسها رو دنیا -

 :  گفتگذاشتی مزی ميها رو رو  که قهوهی در حالبعد
   توذهنمهکی شي دهی اکی جمع التی خکنمی درستش مامی عقد هم خودم مي  سفرهيبرا -
  واقعاً ممنون -
  بخور تا سرد نشده -

 اومد اونقدر لباس به تنش نشسته بودکه بلند رونی وقت سحر از اتاق بنی قهوه رو برداشتم و مزه کردم تو هممنم
 : شدم وگفتم

   واقعا محشرههی عالیلیخ -
  دکردی هم تأکنینوش

  خودم هم به نظرم خوبه -
 :  گفتنینوش

   میکنی داشته باشه ما برات درستش میاگه اشکال -
   میداری برمنوینه خوبه هم -
   قهوه بخورکی ایاش کنن تو هم لباستو بپوش ب  آمادهگمیها م باشه پس من به بچه -

 :  افزودنی رفت و نوشسحر
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   می لباس خوشگل برات انتخاب کنهیوبت خودت بشه و  نانشاهللا
 :   وگفتمدمیخند

  ؟ي از خودت بگو ازدواج کردی من بخوام ازدواج کنم راستیحاال کو تا وقت -
   ازدواج کردمام ییآره چند ماه قبل با پسردا -
  ي از تارا خبر نداریها راست  بگو از بچهگهید. یخوشبخت بش -

 به تهران رفتن باعث شد کمتر با هم درارتباط رازی بعد که از شی بود که باهاش راحت بودم ولی تنها دوستتارا
   میباش
 شهی خبر دارم تا دلمون تنگ ممیاش رو دارم اما تا بحال باهاش ارتباط نداشتم اما از ساناز و مر راستش شماره -
  میشی دور هم جمع میمی قدي و دوستامیری مرونی و بمیذاری قرار مکی
   ازدواج کردن؟یچه خوب اونا چ -
   نه بابا اونا هم مثل تو عقب موندن -
   میدی هر دو خندو
 واسه تولد ساناز می که قراره برگهی دي  هفتهیتونی می اگه دوست داشتننی تو رو ببشنی خوشحال میلیها خ بچه -
  يای تو هم برونیب

 :   کردم وگفتميفکر
    منم دلم واسه همه تنگ شدهامیحتماً م -
   کنمیباشه باهات هماهنگ م -

 :  کالم ما رو قطع کرد و گفتي  رشتهسحر
    نشهرمونی داسی -

 :  با تعجب گفتنینوش
   ؟ي زودنیکجا به ا -

 :  گفتممنم
   برسهاتی تو هم برو به مشتردی واسه خرمیقراره چند جا بر -
  ونو بلدنها هستن نگران نباش اونا کارش بچه -

 :  گفتی با شوخسحر
  نجای ایسیپس تو رئ -

 :   زد و گفتي لبخندنینوش
  یی جوراکیآره  -
   می وقت ندارادی آخه زمی زودتر کارمون رو بکنمی بردیما هم با -
 :  به سمت من برگشت وگفتنی دفعه نوشهی
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  يبری االن مدی رسي که سفارش داده بودی اون لباسرفتی مادمی داشت اسی -
 :  گفتمی خوشحالبا
  برمی چه زود آماده شده آره حتماً ميوا -

 :   گفتکردی که مشکوك نگاهم می رفت و سحر در حالنینوش
  يدی لباس سفارش مخبر یخوبه ب -

   دمیخند
   اش کنه  بدم تا زود برام آمادهی کنم و طرحی عقدخواهرم خوشگل باشم مجبور شدم زرنگي برادیخوب با -
    منوي ناقال خوب دور زديا -
 :   و گفتدی بسته رسهی با نینوش 
 ي بپسنددوارمی از سفارش شما امنمیا -
 

    گفتمگرفتمی که بسته رو می در حالمنم
   مطمئنم انتخابت حرف نداره -
  زمیقابلتو نداره عز -

    می عزم رفتن کردمی که کردی از حساب و کتاببعد
  ها  مکهی حاجی حاجي برنمی نبگهی داسیشحال شدم  خودنتونی از ددیخوش اومد -

    و دستش رو فشردمدمیخند
    کردمدای تازه شماها رو پگهینگران نباش حاال د -

  می رفتنی به طرف ماشی از خداحافظبعد
 :  سحرگفت

   ام رو  بخورم  رفت قهوهادمی می از بس هول بودگفت؟ی می دوستت چنیحاال ا -
    زدملبخند

  شکمو -
   می گذاشتم و سوار شدنی رو عقب ماشها بسته

  ؟ی موافقمی بخوريزی چکی میبر.  من گشنمهاسی -
   رو روشن کردمنیماش -
   انتخاب جا با منیباشه ول -
   هی جا قحطيری کجا مدونمیباشه م -
   ی خوددانگهید -
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 وقتا ی بعضمیرفتی مشاپ ی کافنی هممیرفتی مرونیام راه افتادم هر موقع با سحر ب  موردعالقهشاپ ی به طرف کافو
    از کت و کول افتادمیاونروز حساب. اومد ی هم با ما مرایالم

 دمی بابا و مامان که ديها  دوش بود اخمهی که کردم ي خونه تنها کاردمی رسی شده بودم که وقتاونقدرخسته
   ماهان چند تا بود نیاونشب جو سنگ.  که حتماً عمو بازم قبول نکردهدمیفهم

 تا با زدیکه قراره بره :  اما شب تماس گرفت و گفترمی مرونی بدی خري داده بود و منم بهش گفته بودم که براامیپ
    حرف بازم دلشوره امانمونی ادنیاش حرف بزنه به محض شن خانواده

 گذشتی مشتری بی بره هر چرونیب از دلم ها ی نگراننی کرد باعث شد تموم ای اما ماهان اونقدر حرف زد و شوخدیبر
    دوست داشتن وي اونشب تموم حرفش بوشناختم ی او رو مشتریب

 .   بودشمی خواست االن پی و منم سرمست از حس اون بودم دلم مدادی معشق
 اون شدم لباسم به رنگ بنفش ي  آورد تازه متوجهرونی سحر لباسم رو از بسته بی تو حس رفته بودم که وقتاونقدر

   پوشاند ی آن رو مي روی فقط دو بند داشت و کت نازکنشیبود که آست
 ی تو تنم نشسته بود و حسابدمی داشت اونشب که پوششی چاك بزرگ کنار پاهاکی و اومد ی لباس کش منیی پاو
   نی اتونستمی راحت منی عقد به صورت مختلط نبود بنابرادیدرخش یم

 نشد که ی هم تهران بودن اما باز هم بابا راضمانی اقوام پشتری نبودن بادیبپوشم هر چند اقوام ما هم ز رو لباس
    بزرگ نبود قرارشد جشنادی چون خونمون زرهیجشن رو مختط بگ

 شدم از دی خرلی و منم مشغول مرتب کردن وسازدی حرف ممانی سحر داشت با پرنی بگزی عزي  رو خونهعقدکنون
    بانهی کارها رو بکشم تا سحر بشنی من جور ادیاولش معلوم بود که با

  نداشت و کل کارا گردنی درست و حسابي  جونش حرف بزنه کالً امشب مامان هم حوصلهنامزد
 

دش  خونی و اادی نذاره خاله پروانه هم بی و حتادی که عمو تو جشن عقدکنون هم ندیترسی منی  بابا از امنوافتاد
   نی نداشت و اگهیعمق فاجعه بود چون مادر به جز دو تا خواهراش کس د

 روز قبل از عقد کی هم قرار شده بود نازیکننده بود که خاله نتونه تو جشن دخترش باشه خاله پر  ناراحتبراش
   ي مثل خواهر بزرگترش نبود صدایچکی مادر هيخودش رو برسونه اما برا

 ي  جملهکی رو باز کردم بازم امیجاکردم با ذوق پ  رو که جابهالین بودم ماهانه وسا بلند شد مطمئمی گوشامیپ
  با اوبودن کرديای که منو به روگری دي عاشقانه

* 
 ازی که نیلی رفت منم لباسهام و وساشگاهی به آرامانی از صبح سحر با پدی رسمی که منتظرش بودي اون روزباالخره

    اونجا رومی رفتزی عزي داشتم رو برداشتم و همراه مامان به خونه
 انواع و اقسام زی هر مي بودن و رودهی چفی هم کنار هم به ردها ی و صندلزی کرده بودن و می چراغونیحساب

    شده بود بابای زی حسابنی نوشي قهی گذاشته بودن اتاق عقد هم به سلها وهیم
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 بابا از نبودن عمو بود هر چند ی نگراني  شده بود همهجادی ايا  عاشقونهيرده بود که فضا کبنی رز قرمز تزيگلها
   ماهی ناراحته خاله پری اما مشخص بود که حسابذاشتی خودش نميرو

 امشب چند خدمه استخدام کرده بود يبابا هم برا. کردی از تهران خودشو رسونده بود و به مامان تو کارا کمک مهم
    دادم که خودمو بسپرمحی برگزار بشه منم ترجی به خوبزیتا همه چ

 شدم و خاله و میگیشی رو نداشتم وارد اتاق همشی و معطلشگاهی رفتن به آراي  راستش حوصلهماهی خاله پردست
   و بلند سالم کردمدمی کردن بودن خندشی که مشغول آرادمی رو دمیشم
  ی بدرخشنینم که مثل نگ کي امشب کارخوامی که مای باالی اسی ياومد -

    گفتمفشردم ی را ممی که دست شمی و در حالدمی خاله رو بوسي گونه
   شمی شمع مجلس مبندمی شرط مدی کنشی اگه منم مثل خودتون آرای خوشگليچه خانما -

   نازك کردی پشت چشممیشم
   راه رونهمهی ارهی میک -
 :   بلند شد و رو به خاله کرد و گفتو
    جونماهیخوب شدم پر -

   زدي هم لبخندخاله
 ي شدی عالزمیعز

 نسبت به نهمهی امی شمنکهی هم دورو بر لباسش بود، من علت امی نشستم و خاله مشغول شد شمی صندليمنم رو 
   جی نشسته بودم سرم گکجایاز بس . دونستمی داشت رو نمنهیمن ک

 عوض شده بودم صورتم با اون چشمان یحساب. دمی دنهی آي تو خاله گفت چشمامو باز کنم خودم روی وقترفت،یم
 .  بوددی تو دی حسابدهی و کشرهی و با اون خط چشم تیعسل
 :   گفتخاله

   می چه خوب شده شمنی ببیدرخشی گفتم ماس،ی ي شدیعال -
    رو خودش نذاشت و فقط گفتی تعجب کرده بود ولنکهی نگاهم کرد با امیشم
   ي خوب شدزمیآره عز -
  رفت، خاله گفترونی بو
 
   کرد؟نیچ اِ چرا هم -
  ه؟ینجوری چرا نسبت به من ادونمی نمی عادتشه ولمیشم -
   ارمیواال منم از کاراش سر درنم -
    خاله که  لباسمو بپوشمیکنیکمکم م  -
   آره خاله جان چرا که نه -
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 :  رو باز کرد و گفت وقت مادر درنی آوردن لباسم شدم تو همرونی مشغول بو
  ؟یینجای ااسی -
   شده؟يزی چشمیآره مامان دارم آماده م -

   سر جمع کرده بودي و موهاش رو باالدهی به رنگ کرم پوشیکی هم آماده شده بود کت و دامن شمامان
   گشتی دنبالت مرایالم -
    زدمغی جی خوشحالبا
    خاله هم اومدهدیگی مامان راست ميوا -
 :  گفتزدی که لبخند می حالدر
   ومدهی هر دو تاشون اومدن فقط عمو خودش نزمی آره عزـ

 :   گفتماهی پرخاله
   کشهیخوب اونم هنوز ناراحته تا عادت کنه طول م -
    من دستم بندهنجا،ی اادی بگو بزحمت یمامان ب -

 :   گفترفتی که می در حالمامان
    اسپند برات دود کنمدیبا -

 دی هم رسرای باالخره المختمیهام ر  شونهي و موهام رو رودمی لباسم رو پوشعی سررای تا اومدن المدمید بلند خنمنم
   دهی پوشیکی بود تاپ و دامن کوتاه شدهی به خودش رسیاو هم حساب

 انگار که مهمونا اومد یکم سر وصدا از داخل سالن م کم...   کردی جلب توجه می بزرگ تازانو که حسابي با بوتهاکه
    به محض رفتنمون همه کِلمی بودن ما هم به سمت سالن رفتدهیرس
 زنا متوجه ام است  دالرام و ي  نگاه همهکردمی احساس مدمی رقصی و دست و رقص شروع شد منم حسابدنیکش
     هم اومده بودن، به سمتشون رفتم و مشغول خوش وبشسایپر

 همراه داماد ی ممکنه کسدونستمیچون از قبل م. انیدن که عروس و داماد دارن م خبر داکبارهی شدم وبعد باهاشون
   نی زنا هم همشتری سرم انداختم بيوارد اتاق عقد بشه شالم رو رو

 دلم گرفت رفتم جلو و صورتش رو دمیتا سحر رو د.  انگار براشون مهم نبودمانی از اقوام پی رو کردن اما بعضکار
   دمیبوس

    سحر جونميگل شد خوشیلیخ -
   زدلبخند

   یتو که دست منو از پشت بست -
 کِل و دست از ي که سحر جواب بله داد صدای عقد خونده شد و هنگامي  هم به سمت ما اومد باالخره خطبهمامان

    بودنستادهی ايادی زتی من هم چون جمعشدی مدهیهر طرف شن
 خواستمیم
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 رهی پسر جذاب روبرو شدم که خکی برخورد کردم سرم رو باال گرفتم و با ی با کسکبارهی سمت مامان برم که به
 .  کردینگاهم م

   آقادیببخش -
   کنمیخواهش م -
 :   گفتکبارهی برم که خواستمیم
  د؟ی خواهرش هستدی عروس هستهیشما چقدر شب -
   بله خواهرشم -
   هستم خوشبختممانی پیی پسرداایمنم عرش -

    از کنارش بگذرمخواستمیبازم م رو تکون دادم سرم
   هی اسمتون چدینگفت -

    گفتمی پسر سمج بود با لبخند زورکنی اچقدر
  اسی -
    تند از کنارش گذشتمو

   کردمی اونو از پشت سر هم احساس مي رهی خيها  نگاهاما
 ی مشغول عکس گرفتن بودن که نگاهم به بابا افتاد که با مرد مسنمانی پي  گرم شده بود خانوادهی حسابمجلس
    که تو اتاق عقدیی کساي  بعد هم از در خارج شدن همهزدیحرف م

   بودن
 گفتم که خودش رو رسوند و کی تبرمانی بود منم به سحر و پستادهی که ادمی اما هنوز اون پسر رو درفتنی مکم کم

 :   رو گرفت و گفتمانیدست پ
    ما هم بکنهبی مجدد انشاهللا خدا نصکی جان تبرمانیپ -
  دی خندمانیپ

   دهی بهت زن می کي شدریخدا کنه تو که پ -
 :   نگاهم کرد و گفتایعرش

   از خداشون هم باشه -
 بود اونشب با ومدهی از اونا دور شدم اصالً ازش خوشم نکردی اخم نگاهش کردم سحر هم مشکوك نگاهمون مبا
   شدی سرو ماطی موقع شام که تو حی خوش گذشت اما حتی حسابنکهیا

 ادی مجلس تموم شد تازه ی نسبت به نگاش نداشتم وقتی در امان نبودم، حس خوبای عرشيها  از دست نگاههم
    حاال خدا کنهارم،ی رو با خودم بلمی رفته بود موباادمیماهان افتادم اصالً 

 :   نشه زود به طرف مامان رفتم وگفتمنگرانم
    خونهمیری میمامان پس ک -
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   می وبرمی ول کنينجوری رو ازی عزي  خونهمیتونی نممی فردا هزار تا کار دارمیخواب ی منجای امشب اهیوا چه کار -
    برم خونهدی مامان من بايوا -

 :  کرد وگفتی اخممامان
 هم امشب مانی پي  بدبختا خانوادهینیبی نممی رو جمع کننای کم اکی پاشو برو ي کجا بری نصف شب؟ی چیعنی -

   موندن واسه کمک
 من برم لباسمو عوض کنم -
 
   داشتمی سحر رو برمی گوشدی بودم  حاال چطور بهش زنگ بزنم بای از دست خودم عصبانیلیخ
 شب اشکال نداشت  بهش کی شب  مزاحمشون بشم حاال نی تواخواستمی تو اتاق بودن  نممانی سحر  با پاما
    راحت شد اما خودم هم دلم براشالمی فکر خنی افتاده با ای چه اتفاقگمیم

 طاقت دی حاال تا فردا چطور باکردی اما اونقدر سرش شلوغ شده بود که فرصت نمزدی شده بود قرار بود بره تنگ
   ای خوب بود نیم حاال ا بدجور به حرفهاش و خودش عادت کردآوردم یم

ام   خندهافتادم ی که ممونیی آشناادی شدی مشتری حس خواستن و عشق تو قلبم هر لحظه بدونستم،ی رو نمبد
  می اومدن اون تو زندگگرفت،یم

 خواستن اونو داشتم و لبم پر از نام اون يبای آزاد کرد احساس زی زندان رنگي  درآورد منو از گوشهیی از تنهامنو
 ،  بود
   مه برفنی پس ااز

  بارد ی در دلم مکه
  دیآ ی تو ميبو

   بهاری کاشتگل
************** 

 
 از طرف ماهان بود امی عالمه تماس و پکی رو چک کردم می که کردم گوشي کارنی به خونه اولدنی محض رسبه

    رویس گرفتم، زنگ نخورده گوش رو بخونم تماها امی پنکهیبدون ا
  برداشت

   اسی -
 ......   مندیسالم ببخش -
   ی مغرور و خودخواهاسی تو همون کردمی اما انگار اشتباه مي با اون حرفا بهم عالقه دارکردمی نگو فکر میچیه -
 :  تعجب گفتمبا
 .....  بخدا ماهان -
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    نذاشت حرف بزنمبازم
   ؟ي بوديکدوم گور -

 :  گفتمتیباعصبان
   يدی بودم اما تو مگه اجازه مي که کدوم گوردمی محیمواظب حرف زدنت باش من که دارم برات توض -
   ي هم بدی خشک و خالامی پکی فقط یتونستی داشتم، واقعاً نمی چه حالیدونیم...  چقدر نگران شدم یدونیم -
 :  همون خشم گفتمبا
 .  که بودمي برم همون گورخوامی مکنمی حاال هم قطع متونستمینه نم -
 نکردم ی من که کار اشتباههی گرری  بزنم زخواستی حرفش باشم قطع کردم دلم مي  منتظر ادامهنکهی بدون او
 ......   بدم اما اونحی براش توضخواستمیم

 نیش دارم باهام ا دوستدونهیحرص خوردم حاال م.  دادامی زنگ زد، نه پگهی لحظه منتظر تماسش بودم اما نه دهر
    بودم که سحر وارد شدلمی به موبارهی همون طور خکنه،یرفتارا رو م

   ات تماس نگرفتن  باز شاهزادههیچ -
    بس کن اصالً حوصله ندارمگهیتو د -

   دیخند
  باز دعواتون شده ؟ -
   سکوت کردم 
    تو سر و کله همدیزنی می آخه چه دردتونه هدیخوریشما به درد هم نم -
   زنهیاصالً نذاشت من حرفمو بزنم فقط حرف خودشو م -
    شدهی چروزی بده که دحی بده و براش توضامیخوب االن بهش پ -

 عقد شلوغ يادی رو جا گذاشتم و چون زلمی موباروزی که سحر گفته بود رو انجام دادم بهش گفتم که دي کارهمون
    راحت شده بود کهالمیحاالحداقل خ. می و اونجا مونددیبود طول کش

  بودن و سحر بهزی عزي  نداشتم مامان و بابا هنوز خونهيادی رو بهش زدم امروز کار زحرفم
 

 چشمم به نشستمی به دست تو هال ملی که موبایمنم درحال.  نهار سرهم کنهي برايزی تا چرفتی آشپزخونه مطرف
   رخندهی بود سحر زد زیگوش

   ی بهش ُزل بزني همون جوريخوای بهم کمک کن مایحاال اونو بذار کنار ب -
   خورمی می من گفته باشم ماکارونی نهار درست کنيهه هه مسخره، خودت قبول کرد -
 بله قربان شما جون بخواه -
 :  زد وقرداد گفتی که بشکنیبعد درحال 
    که بدههی کیول -
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    را بستشمی طرف ماهان ن دفعه تماس ازهی اما دمی خندمنم
    سحر خودشهيوا -
   خوب چشمت روشن -
     شده بودمرهی طور به صفحه و شماره خنی چکار کنم دستپاچه شده بودم همدونستمینم
    خودشو کُشت؟ی چرا معطلگهیخوب بردار د -
   جواب دادمرفتمی که به طرف اتاق می حالدر
   بله -
   ؟يگلم چطور...  اسمیسالم  -

    بودهی قبل چه قدر از دستم عصبانقهی نه انگار اون چند دقانگار
 :  با اخم جواب دادممنم

   ستمیبه لطف شما بد ن -
 :  و گفتدیخند -
    دختر بديتو باز بداخالق شد -
   رفتادتی ي زودنیبه هم -
 :   جذبه گفتبا
 و ي برنکهی من اون لحظه اونقدر نگرانت شده بودم و اونقدر از ای بهتره حرفش و نزنی ولخوامیبله، معذرت م -

    تو هم اونجااسی ی که اون حرفا رو زدم ولدمی ترسيتنهام بذار
   ي بدامی پکی حداقل ی با هرگوشیتونستیم
  دیببخش -
  دی کشیآه
    خونتون هستمکی دلم برات تنگ شده االن نزداسی کن چه خبرا؟ فیخوب تعر -
 :   گفتم تعجببا
   االن؟؟یی کجایگفت-
  نمت؟ی ببيای ماوردیآره دلم طاقت ن -
  امیصبر کن آماده بشم االن م -
   منتظرم -

 ي روينجوری و شلوار رو عوض کردم شالم را ادمی تاپم پوشي روعی رو سرمیا  سورمهي که قطع کردم مانتویگوش
    لبهامي روی رژ صورتکی نبود فقط شیموهام انداختم اصالً وقت آرا

   اومدم سحر با تعجب نگاهم کردرونی تا بدمیکش
   اس؟یکجا  -
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   گردمیقربون خواهرم االن برم -
 نی رفتم و سر کوچه ماشاطی به طرف در حعی به اون جواب بدم سرسمی اما وقت نداشتم واکردی نگاهم ممشکوك

    از اون شب که کنارش بودم ودیتپ ی دلم سخت مدمیماهان رو د
 راه نشی به طرف ماشخواست ی بهش داشتم انگار که جسم و روحم با هم اونو ميشتری بلی تماگهی کردم دمسشل

   افتادم
    روبرو شدمکردی که شدم اونو با چشمان مشتاق که بِهِم نگاه مسوار

    ملوس؟يچطور.  خانوم خودماسیسالم  -
    نشسته بود دوختمطنتی را به چشمانش که برق شچشمانم

    منهي برابای احساس زنهمهیخوبم ا -
 :  گفتفتهی تا راه بکردی رو روشن منی که ماشی حالدر
    منيالبته بانو -

   دمیخند
 نی چشات شعر بگم باالخره اي فقط براخوامی و مشمی پر از حس خوب منمیبی تو رو می من وقت؟يخندیچرا م -

   کنهی موونهیچشات منو د
    به طرفش برگشتم وگفتمی به شوخمن
  می و ما خبر نداشتيپس شاعر -
 :  دفعه آروم گفتهی چشمام زل زد و يتو
   تو پر از شعره ، شعره دوست داشتنيحاال بماند چشمها-

   دارمگهی چشات چه احساسات نهفته دي از شعر براری که غی فهمی خودت کم کم محاال
  بهم چشمک زدو
 

   اش زدم  اخم کردم و به شونهمنم
  ها می نداشتگهید -
   دمیها گذشت با تعجب پرس کوچه  کوچه پساز
   حاال؟يریکجا م -
    امروز خانومم رو مهمون کنمخوامی ممی نهار بخورمینی دنج که بشي جاکی رمیم -
   رونی زدم بيجور نی همکشهی طول نمادی زکردمیفکر م...  سر و وضع نیاما من با ا -

 :   کرد و گفتنگاهم
   ی تو بد باششهی هم خوبه مگه میلیمگه سر و وضعت چشه؟ خ -
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 يا  تو همون گشمدهدمی از همون نگاه اول فهمنی و غمگشونی پري بودي جورنی همدمتی که تو باغ دی اولروز
    که دنبالتمیهست

  زد؟ی يری میک -
   حاال حرف و عوض کن -
 ....  لبخندزدو
    برمگهی تا دو روز ددیشا -

 :  نگاهم کرد و گفتبعد
   ی رو بکنزای چنی فکر اخوادینم -
 ...   کهشهی نمیدونی مشتری باهات باشم خودت که بينجوری اتونمی ماهان، من نمنیبب -

   رو قطع کردحرفم
ز  تو رو ای من راحته که دزدکي برایکنی موضوع حل بشه فکر منیخودم هم دوست دارم زودتر ا. یاسی دونمیم -

    مطمئنمی بهم مهلت بده ما تازه اول راهی ولرون؟یخونتون بکشونم ب
   راحت شد؟التی خکنم،ی مي بدست آوردنت هر کاري اونقدر دوستت دارم که براباش

 :   زد و گفتي نگاهش کردم لبخندی خوشحالبا
  ادی بخند اخم کردن بهت نمزمیآره عز -

 با شلوار کتان دی سفراهنی تازه اونو برانداز کردم پمی شدادهی هر دو پی بود وقتیکیرستوران ش. میدی رسباالخره
    بانکی بدون عی و اون چشمان مشکاومد ی بهش می که حسابیمشک
 :  محکم اونقدر بهش نگاه کردم که دستمو گرفت و گفتي  و چانهی استخوانيها گونه

   می برایاگه تموم شد ب -
 دستمو بکشم که او محکمتر گرفت منم خواستم یتو تمام بدنم نشست م محض تماس دستش، حس گر  گرفتن به

   می وارد که شددیرس یهاش م در کنارش آروم راه رفتم قد من به شانه
 انتخاب کرد و منو رو به وی دنجي  بود باالخره گوشهی بکشم رستوران خلوتیقی رستوران باعث شد نفس عمیخنک

    سفارش دادم و اون هميرازیشمنم جوجه کباب با ساالد . دستم داد
 .   سفارش دادنیهم
 سحر جوابمو داد تا عی به سحر دادم که با ماهان به رستوران اومدم و سریامی آوردم و پرونی رو بمی گوشعیسر

  ام گرفت نوشته بود  خندهدمی دامشویپ
   میفرما ی نوش جون  می جون ماکارونمانی منم با پيکوفت بخور -

  دی پرسماهان
   ؟يخندیبه چه م -
   سحرامیبه پ -
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   یبله هر چقدر اون شوخ طبعه تو گوشت تلخ -
  دی بلند خندو

 :   با اخم گفتممنم
   کرد و تلفن و قطع کردی امروز گوشت تلخیخان بعدش ک  ماهانمیرس یبه هم م -
  ي نديدت بهم خبر انصاف بود از صبح از خونی خانوم اما منم حق داشتم به نظر تو ادییفرمایدرست م -
  حواسمو پرت کرده بودی مهمون ومجلس حسابیکل, اصالً حواسم نبودتیتو اون موقع -
 
 :  و گفتدی کشیآه
 فکر منو یقی حاال به هر طري بهم خبر بدی مسئولیعنی باهات هستم ی کارت باشه من وقتهی توجتونهی نمنیا -

   ينکرد
 نگفتم تو سکوت نهارمون رو يزی چی هنوز ناراحته ولدونستمی هنگام غذاها را آوردن و او سکوت کرد اما منی اتو

   گفتی می و به شوخکردی هم نگاهم می هر از گاهمیخورد
   خوامی بخور من خانوم چاق نمواشتری -

   خوردمی با اشتها ممنم
   کردی بازم دستم رو سفت گرفته بود و ول نممی راه افتادنی و به طرف ماشمی اتمام غذا از رستوران خارج شدبعد
 :   به طرفم برگشت وگفتکدفعهی محض سوار شدن به
  دی نهار بهم چسبیلیامروز  خ -
   طورنیمنم هم -

   آورد و به دستم دادرونی بيا هی هدنی کرد و از داشبورت ماشنگاهم
    خانوم گلاسی به می تقدنمیا -
 :  گفتمی خوشحالبا
   هی چه کارنی آخه ایکنی ماهان هر دفعه منو شرمنده ميوا -
  اخم کرد و جواب داد -
    دارهيرادی بخرم مگه اهی خانومم هديدوست دارم برا -
 :  گفتمکردمی که با محبت نگاهش میدر حال -
 ...  ینه ول -
   هیبرام کاف ادی خوشت ميخندی که منی همنمی من دوست دارم تو رو خوشحال بباسی -
  قرار گرفتمری و عشقش تحت تأثی مهربوننیاز ا 
   ماهانی خوبیلیتو خ-

   زديلبخند
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 کنم بخندم دوست ندارم دعوا باشه غم باشه من ي که دوست دارم شاددمی من اونقدر زجر کشاسی بخند شهیهم-
    وغم ندارهی قلب من تحمل ناراحتی ام دنبال خوشیدنبال خوشبخت

  اسی
  کردم نگاهش

  می خوش باششهی همدمیقول م-
 ومشغول باز دمی رو راه انداخت وحرکت کرد دستم رو کشنی دست ماشکی زد ودستم رو فشرد وبا ی برقچشماش

   love شی دستبند نقره افتاد که روکیکردن کادو شدم  چشمم به 
   شده بودحک

    قشنگه ممنونیلیخ -
   قابلتو نداره گُلم -
   نوشته بودشی شدم که روی بود متوجه کارتکی شیلی دستم امتحان کردم خيرو

    راکلماتم
   میشو ی سحر مي جودر

    رامیها لحظه
    بارانهای روشندر
    روشنم،ی بسراي تو شعري براتا
  ابهام ی بدغدغه ی که بتا

    راسخنانم
    حضور باددر

    سالک دشت و هاموننیا
   می بگوپرده ی تو ببا

    تو راکه
    تا مرز جنوندارمی مدوست

    ماهان به طرفش برگشتمي صدابا
   خوشت اومد؟هیچ -
  ؟ياری همه احساستو تو شعر به وجود منی تو چطور اهیعال -

 :   گفتدیخندی که می کرد و در حالنگاهم
  ؟یشناس ی تو منو نمیعنی -
    حرفش جا خوردمنی ااز
   شناسم ی آره که م؟ی چیعنی -
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  کردی رو ازم پنهون ميزی چانگار
   یدونی هم درمورد من نمییزای چکی خُب یآهان از اون لحاظ آره ول -
 :   گفتمی ناراحتبا
   مونده ؟گهیات االن چه موضوع د  روز موضوع دخترخالهکی یگی رو بهم مزی چکی جالبه هر دفعه یلیخ -

    که ناراحت شدم دستمو گرفتدیفهم
 رو در زی اول همه چي  که تو همون جلسهشهی نداشتم خُب باالخره نمي منظور بدیشیگل من چرا ناراحت م -

    بهترهی ندونستی نی مهمزیمورد خودم بگم حاال هم ولش کن چ
   دمی کشدستمو

   شهی که به تو مربوط می بدونم هر موضوعخوامیمن م -
ام رو به سمت خودش   که چونهی به طرفم برگشت و در حال نگه داشتنوی ماشمی بوددهی کوچمون رسکینزد

 :   گفتکشوند یم
   باشه؟گمی برگردم سرکارم تو فرصت مناسب بهت مدی منم باستی االن وقتش نزمیعز... یاسی -
 کنم نگاهش منو وادار به سکوت کرد دستمو سخت فشرد و باال برد و بر يا  چشمانش نگاه کردم نتونستم گِلِهبه

  م بوسه زددستان
 که برام مهمه تو ی فقط بدون االن من تنها کسی لحظه ازم ناراحت بشکی خوامیاونقدر دوستت دارم که نم -

  یهست
 و محبت رو ی همه مهربوننی قلبم طاقت ادیپرست ی رو داشتم که عاشقانه منو می کسخواستمی از خدا چه مگهید

    شدمادهی پی با من خوب بود وقتنقدری مثل اون ای آدمهینداشت چطور 
 و حس رها شدن ی حس عاشقي داشتم حس آزادییبای رو براش تکان دادم و به طرف خونه راه افتادم حس زدستم

  خواست ی که عاشقانه منو میمن عاشق بودم عاشق آدم... 
 

ود من و سحر همان روز  فصل داده بنی به ای خاصي  و زرد جلوهی درختان نارنجي و برگهايزیی خنک و پايهوا
    دانشگاهمی ثبت نام رو انجام دادي و کارامیاول مهر به دانشگاه رفت

 تموم ی طرف و اون طرف رفته بودم که پاهام درد گرفته بود  باالخره وقتنی شلوغ بود و اونقدر ای حسابیپزشک
    خودم رو به خونهعی سرخواستمی خسته بودم میشد  که من حساب

   رو از تنم درآوردی ماهان خستگي  و شمارهمی زنگ گوشي هنگام صدانی اما تو ابرسونم
  دایسالم مهندس ناپ -
  ؟يدی جواب نمدمی مامی پنهمهی تو؟ چرا اییسالم خانوم گل کجا -
 :   گفتمشدمی که از دانشگاه خارج می حالدر
    خسته شدمیلی ثبت نام و انتخاب واحد داشتم خي نگو امروز کارايوا -
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   ی فراموش کنتویخوب حاال سمت راستتو نگاه کن تا خستگ -
 ماهان هم با لبخند دمی ماهان دوي به سوعی سرابونهی خنجای رفت اادمی تعجب برگشتم اونقدر ذوق کردم که با

  کردینگاهم م
   ستادمی اکنارش

  ؟ي اومدیک -
   دانشگاه خودم رو رسوندميای امروز مدمی فهمدمی رسشبی دنیهم -
  زدی تو نگاهش سوسو می اما غم اندکزدی لبخند منکهی نبود با اشهی چشمانش نگاه کردم مثل همبه
    افتادهیاتفاق -
    سوار شوایحاال ب -
   راه افتادعی برد تا سوار شدم سرنشی ماشي منو به سوو
 که شیر  بود با اون تهدهی  پوشراهنشی پي رویشک زرقهی جلکی بود و دهی پوشی آبی با شلوار لی مشکراهنیپ

    چشمانش روی مشکنکی شده بود بازم اون عی خواستنیگذاشته بود حساب
   کرده بودپنهون

 :   عجله گفتمبا
  ؟ی هم بمونگهی مگه قرار نبود چند روز د؟ی زود برگشتنقدری شد؟ چرا ایخوب چ -
   و نگاهم کرددی کشآه
  حاال بده که زود اومدم؟ -

 :  گفتمنهی دست به سمنم
  ؟یشونی پرنقدریاماچرا ا... نه  -

    شدرهی نگه داشت و بهم خيا  گوشهنویماش
  دیچرخ ی رو صورتم مچشماش

   دلم برات تنگ شده بودیلی خاسی -
 :  آروم دستمو گرفتبعد

   کردی گرم بود و دست سرد منو گرم مشهی مثل همدستاش
   ناراحتت کنم اماخوام ینم -

   رو بلند کردسرش
   ستنی نی اونا فعالً راضیام حرف زدم ول راستش با خانواده...  بگم يچطور -

 بغض تو گلوم نشسته بود، دستم ستی نعلت ی بیشونی همه پرنی ادمی شدم مات و مبهوت نگاهش کردم فهمشُل
  رو سخت فشرد
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 و ی هستبهی بود که تو غرنی اونا هم حرفشون اخوام ی رو نمی من جز تو کسکنمیباور کن من درستش م -
 ......  ام هم  بهت ندارن و دخترخالهیشناخت

    قطع کردمعی رو سرحرفش
   ؟نهیپس مشکل ا -
    اخم ادامه دادمبا
  ؟ی پس معطل چه هستدنی محیات رو به من ترج اونا دخترخاله -
   تعجب نگاهم کردبا
  یی و دوختن انتخاب من تودنی رو بهت گفتم اونا هم خودشون برزی من که همه چ؟یگی مي داریچ -

   دمی رو کشدستم
   می ادامه ندگهی مشکل حل نشده دنیبهتره تا ا -

 خودم رو ي اما جلوزمی شدم اما اونقدر ناراحت بودم که دوست داشتم اشک برمونی که زدم پشی هم از حرفخودم
   گرفتم

اونا هم به .  بدهبهی غرکی به ترسهی منی شده به خاطر ادی دختر رو داره شوهرش هم شهنیام فقط ا اله خزمیعز -
    بهی موضوع منو انتخاب کردن اما من مخالفت کردم حتنیخاطر ا

   رو تموم کنمهی قضنی تااي بهم مهلت بددی گفتم که با مهسا قصدازدواج ندارم باهمه
    نگاهش کردمتی عصبانبا
 یات راض  خانوادهیگی میام دروغ گفتم االن هم تو برگشت  خانوادهي  ادامه بدم به همهينجوری اتونمیمنم نم -
     نشنی وقت راضچی اونا هدی ماهان؟ شای چکارکنم؟ تاکیگی مستنین

   رنی به عنوان عروس بپذمنو
   محکم نگه داشتندفعهیماهان بازم دستام رو گرفت ا -
   کنمی نزن من بدون تو دق می حرفیی از جداگهی دزمی عزخوامی فقط زمان مکنمی من حلش ماسینگران نباش  -
 نهمهی رو بشنوم و ازای چنی از اون مرگ بود اما دوست نداشتم ایی نگاهم کرد خودم هم دوستش داشتم و جداو

   مشکل سر راهمون باشه
 افتاده بود او هم به من نگاه ی اسم مهسا رو گوشدمی ماهان به صدا دراومد منم سرك کشی وقت گوشنی همتو

   کرد شوکه شده بودم چطور ممکنه اون مهسا رو نخواد و به هم زنگ
   رممکنهی غبزنن
   چه خبر بود؟نجای گرفت ادلم

 :  اخم گفتمبا
  ؟یجوابشو بده منتظر چه هست -

  گفتماهان
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اجرا رو گفتم اونم فقط سکوت کرد گفت خودت  به سحر که مکارکنم؟ی چدی بادونمیهنوز نم.  کمکم کناسی
    اگه مهسا روي خواستگارادی کنه تا بیاش رو راض  خانوادهدی بای ولیدونیم

 االن دو روز. اش بگه  رو به خانوادهزی همه چدی باخوادینم
ماهان رو  من دمیرسی نميا جهی به نتکردمی فکر می لحظه چشم برهم بذارم هر چهی بود  اما من نتونستم گذشته

 ....  اماخواستمیم
 ازش دی چرا بامی رو دوست دارگری االن که همدم،یاالن که عاشق هم شد.  بدميا گهی ماهان رو به کس ددی باچرا

    مجبورش کنم،ي خواستگارادی باهاش حرف بزنم تا بدیجدا بشم با
 فکر نیبا ا. حاال من عشق اون بودم نه مهسا.  کنار بذارهشی تمومه مهسا رو از زندگزی مال اون بشم همه چیوقت

    فقطتونستمی مارم،ی ماهان رو تو چنگ خودم بتونستمی زدم ميلبخند
 کوتاه گهی دکننی مي واسه بدست آوردن عشقشون هرکارگهی دي دختراي  داشته باشم منم مثل همهاونو
    که االنی کسي عشقم، برايبرا. کردمی مي کارمی زندگي برادی ، بااومدم ینم

 امی و خواب و روای بود تموم دنشده
 

   گفتماهان
   ستی نیکنیاونطور که فکر م-
   با اخم گفتم جوابشو بده -

    اتصال رو زدي  دکمهماهان
  بله -
 :   و گفتدی کشی مهسا چه گفت که ماهان آهدونمینم
  ی رو براش بگانی و جریمگه قرار نشد با خاله حرف بزن -
  رازی االن اومدم شتونمیمن نم -
 :  گفتتی با عصبانکدفعهی
 ییزای چه چیدونی خودت مگهی دامی کارا رودرست  کن وگرنه خودم مي گوش کن و حرف نزن خودت برو همه -
  شهیم
    فعالً کار دارممیزنیحاال بعد حرف م -
   قطع کردو

   شدری کرد اشک از چشمانم سرازنگاهم
   ستی نیکنی که فکر ميزی بخدا اون چاسی -
   ادامه دادمتی عصبانبا



 

@donyayroman 98 

 ي من کاریگی مهسا بهت زنگ بزنه مگه نمدی بای واسه چ؟ی چیعنی حرفا نی اي خودت چه فکر کردشیپ -
   بهت زنگ بزنه؟دیبهش ندارم پس چرا با

   را پاك کردمیام گذاشت و اشکها  گونهي شد نگاهم کرد دستش را روکمینزد
   که باهام ازدواج کنهستی نلی ماادی اونم زمی با کمک هم حلش کنمیخوای هست که مییزای چهی -

   دمی رو کنار کشدستش
   خورهی دروغ بهم منهمهی حالم از اگهید.... دی به تو زنگ بزنه و با هم حل کندی که باهی چه مشکلنیا -
   داشت نی رفتم اشکهام تمومنیی رو باز کردم و پانی درِ ماشو

   شد و دنبالم اومدادهی پعی سرماهان
   بدمحی صبر کن تا برات توضاسی -
   ولم کن برو دست از سرم بردارکنمیخواهش م -

    قرارگرفتمیجلو
   رمیتا حرفامو نزنم نم -

    کردمنگاهش
  ادی تو هم بدت نم،ي انجام بدگنیات م  اون که خانوادهي بهتره بردمیحرفاتو شن -
   رو گرفتمی از کنارش گذشتم بازم جلوو
   میزنی حداقل بذار برسونمت تو راه حرف ماسی -
    ولم کنکنمی تنها باشم خواهش مخوامی مستیالزم ن -

    کردمنگاهش
  ماهان دست از سرم بردار -
 بود يزی چ حتماًخواست ی منو مشتری کاش باومد، ی کاش مکرد،ی کاش اصرار مومدی نگهی با سرعت دور شدم دو

  زدی زود جا نمنقدریوگرنه ا
    سوار شدم و آدرس خونه رو دادمی تاکسهی عی پاك کردم و سراشکامو

اش   هر چندخانوادهدمی آه کششهی بودم که دل به اون دادم چه زود حرفاش رو باورکردم باورم نميا  آدم سادهچه
    کهی اما الزم بود با مهسا ارتباط داشته باشه با کسخواستنیمنو نم
 که حساب کردم وارد خونه هی شدم و کراادهی پستادی ای تاکسیوقت.  باهاش ازدواج کنه خواستن ی از او ماش خانواده

    به مشامم خورد سحري خوب قورمه سبزيشدم تا وارد هال شدم بو
  کردیه به مامان کمک م بود و تو آشپزخوندهی زودتر از من رسانگار

    به اتاقم رفتمعیبلند سالم کردم و سر -
   پشت سرم اومدسحر

  ؟ي شد ثبت نام کردیچ -
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 :  آوردم گفتمی مرونی که مانتوم رو بی حالدر
   ؟ی تو چشهی کالسا شروع مگهی دي آره از هفته -
    چشمات قرمز شدهي کردهیچته گر....آهان منم مثل تو -
   نگاهش کردمرهیدم و خ تخت افتايرو
    شده؟يزی چاس؟یچته  -

    نشستکنارم
   ماهان برگشته -
  گفت؟ی میخوب چ -
   بره به جهنم -
 :   تعجب گفتبا
  بازم دعواتون شده؟ -
   زنهی حرف میاش مخالف ازدواج ما هستن بعد هم با مهسا تلفن  خانوادهگهینه به من م -
  ه؟یمهسا ک -
   اش اونو براش در نظرگرفتن اش که خانواده همون دخترخاله -
  ؟ی کنکاری چيخوایآهان خوب حاال م -

 :   کردم با خشم گفتمنگاهش
 بعد هم مهسا بهش دهی ازش دست بکشم به من قول ازدواج مدی حال و روزم رو باینیبی نمگهی کنم دکاریچ -

  ؟ی چیعنی نی ازنهی و باهاش حرف مزنهیزنگ م
  ه؟ی چانی جری بهتره ازش بپرسی ولارمیمن سر در نم -
 نی در مورد من حرف زده باشه بعد انکهی اای نباشه يزی چشهیمگه م. ستی نيزی ما چنی بگهی اما اون مدمیپرس -

    جرأتیعنی کنهی رو ازم پنهون ميزیمهسا بهش زنگ بزنه؟ اون چ
    بهم بگهکنهینم
   ي نکرده دست برداردای بگم واال بهتره تا موضوع کش پیچ -
   روون شدمی اشکهادمی کشآه
 يچطور -

  اش شدم  االن که وابستهآخه
    در آغوشم گرفتسحر

  ی رهاش  کندی باستی اون باهات صادق نیدونی اگه مکنهی آروم باش مطمئن باش خدا کمکت ماسی -
   ختمی سحر گذاشتم و اشک ري  شونهي رو روسرم
   دمی نهار شني براکردی ممانی مامان که صدايصدا
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  دی بگو خسته بود خوابفهمهی مامان مامیسحر تو برو من اگه ب -
   بخوريزی چهیحداقل  -
   اشتها ندارم -

   شد و نگاهم کردبلند
   يری منی که از بينجوری ااسی یبهتره بهش فکر نکن -
  اشکهام رو پاك کردم -
  شمیفکر من نباش خوب م -
   میزنی با هم حرف مگردمیبرم -
    و رفتدی کشیهٱ

   داشتمامی رو برداشتم چند تا پی گوششدی مری بازم اشکم سرازافتادم یها که م  حرفا و خاطرهادی رو تخت افتادم منم
   شده بود انگارنگران

   خونه؟يدی رسزمی عزاسی -
    باهات حرف بزنمدی بااسی -
    و چشمام رو بستمدمی خودم کشي ندادم پتو رو روتی اهماما
 اون ي  و همهادی طوفان ناگهان مهیهاته   خوبه و مطابق خواستهزی همه چی وقتمی داریرحم ی بيای دنچه
 .رهی و مشهی و دلت و پر از گرد وغبارمکنهی جمع مهارو یخوب
 
اما بازم اون بود و چشمان . دادمی اونو نميدو روز بود که جواب تلفنا.  نرفته بودمرونیدو روز بود که از اتاقم ب 

   رفتی نمرونی چشمام بي از جلورشی تصوکردمی ميهرکار...  شیمشک
  ؟... ی عشق بود که خدا خودش سر راهم قرار داد اما حاال چهی از خدا نخواستم فقط يادی ززی که چمن

 دروغ نهمهی  و حاال که عاشقش شدم اون بود و ابازم ی که به عشقش  مدونستمیا نم خواستم باهاش باشم امخودم
    صادق بودم باهاش اما اوننهمهی باور کنم من که اتونستمی نمبیو فر
   چطور ممکنه هم اونو داشت و هم.   نگهيزی خودش با مهسا چي در مورد نامزديزی ببنده و چلب
 بدتر از یچی من هي براشدمی آروم نمکردی ميسحر هر کار. رفتی مچی سرم گدمیچقدر بدبخت بودم که نفهم. منو

    خرددمی شنی نبود که ماهان برگرده و بگه که مهسا نامزد اونه وقتنیا
 شکستم، هنوز صداش تو گوشمه همون روز اونقدر زنگ زد که مجبور شدم به حرفاش گوش کنم به قول شدم،

   عی جوابشو دادم سریودش دفاع کنه وقت از خذاشتمی مدیسحر باالخره با
   و گفتدی کشی اونم آهه؟ی تو و مهسا چي و بهش گفتم ماجرابرگشتم

ما با هم ...  نه اون منو خواستم ی نه من اونو می ولمی گوش کن من و مهسا از روز اول به اسم هم بوداسی نیبب -
    قول رو به همنی نبود مادرامون ای عشقنمونی بی ولمیراحت بود



 

@donyayroman 101 

 شد اما من گوش نکردم و گفتم تا شتری ازدواج من و اون هم بيها  وارد دانشگاه شدم زمزمهنکهی بودن بعد از اداده
   بعد از. گهی کس دچی نه با اون نه با هکنمیدرسم تموم نشه نامزد نم

 شد تا ی منتفی اومدم مدترازی چون به ش اما منی نامزد کندی نذاشتن گفتن االوبال باگهی درسم تموم شد اونا دنکهیا
    نبود اصرار پشت اصرار منم  با مهساحرف زدم وگهی دي چاره نکهیا

 با اون ی باالخره نه من مشکلم؟ی حاال که اونا اصرار دارن چرا نامزد نکنگفتی نداشت مي اونم نظردمی پرسنظرشو
    به دردنمی ببمی بذار چند جلسه با هم حرف بزنمیگفت. داشتم نه اون

 دمی مدت هم فهمنی باشه تو ایی آشناي تا چند جلسه برامی نه اونم قبول کرد و به همه هم گفتای میخوری مهم
     و نتونستمدمی و اونوقت تو رو تو اون باغ دخورهیاخالق مهسا بِهِم نم

 مال تو شد  گهی تو ددنی قلب من بادي من بودي وازت بگذرم تو همون گمشده نمی کنم نتونستم تورو ببفراموشت
    روگهی نه کس دخوام ی که من فقط تو رو ماسی ی بفهمیتونیم
 :   اخم گفتمبا
   ؟یاونوقت چرا اون موقع بهم نگفت -

  دی آه کشبازم
 ما گفتنیها م  نبود فقط خانوادهيزی من و مهسا چنی بي و تنهام بذاری ولم کندمیترس...  ي و بري بذاردمیترس -

   نی باهاش ادامه بدم اما اون تو اتونمی منم به مهسا گفتم نممینامزد شد
چطور ممکنه حاال که ابروش رو بردم و اسم منو وسط آوردن ولم :  هفته بهم عالقمند شده و ناراحت شد گفتکی

 ،   چند بار به مامان و بابا گفتمکارکنمی چدونستمیخودم هم نم. یکن
   ام به همه گفته بود که دخترش  خالهگفتنی مکی و آشنا تبرلی فامکردی اما بابام سکوت مشدی نمی راضمامانم

 به مهسا گفتم دست از سرم برداره ی هم به همه ماجرا رو گفتم حتندفعهی بکنم؟ اتونستمی مکاری من نامزد شده چبا
 .  کارو نکننی باهام اگهی تو داسیام   خستهگهی دشهی نمیاما راض

 :   بودم با خشم گفتمدهیودتر فهم چِم شده بود کاش زدونمینم
  گه؟ی مونده دی چه راهکارکنم؟ی چدی باگهی دیی تو مال مهسادوننیاالن همه م -
 من با مهسا ازدواج ي بودومدهی نمی باور کن اگه تو هم تو زندگکنمی می کمکم کن من باالخره اونا رو راضاسی -
   می با هم فرق داریلی من و اون خکردمینم
   بذار فکرکنم.  تنهام بذاری مدتهی رمی بگمی تصمتونمیماهان االن نم -
 :  جواب دادی خوشحالبا
 باور کن دوست ندارم از دستت کنمی گوش می بگی نره من فقط تو رو دوست دارم هر چادتیفقط . زمیباشه عز -

 .  اسی دوستت دارم یلیخ. بِدم
 شده بودم؟ اون دختر، ماهان ي من وارد چه بازشدی میما مهسا چ داشتم ای احساس خوبزدی حرف مينجوری ایوقت

   ی زندگي از همون اول به اسم اون بوده من کجاخواست یرو م
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  شدم؟ خدشیچطور وارد زندگ....  ماهانم
 

 به سحر که ماجرا رو گفتم اونم فقط سکوت کرد گفت خودت کارکنم؟ی چدی بادونمیهنوز نم.  کمکم کنایخدا
    اگه مهسا روي خواستگارادی کنه تا بیاش رو راض  خانوادهدی بای ولیدونیم

 االن دو روز. اش بگه  رو به خانوادهزی همه چدی باخوادینم
 من ماهان رو دمیرسی نميا جهی به نتکردمی فکر می لحظه چشم برهم بذارم هر چهی بود  اما من نتونستم گذشته

 ....  اماخواستمیم
 ازش دی چرا بامی رو دوست دارگری االن که همدم،یاالن که عاشق هم شد.  بدميا گهی د ماهان رو به کسدی باچرا

    مجبورش کنم،ي خواستگارادی باهاش حرف بزنم تا بدیجدا بشم با
 فکر نیبا ا. حاال من عشق اون بودم نه مهسا.  کنار بذارهشی تمومه مهسا رو از زندگزی مال اون بشم همه چیوقت

    فقطتونستمی مارم،ی ماهان رو تو چنگ خودم بستمتونی زدم ميلبخند
 کوتاه گهی دکننی مي واسه بدست آوردن عشقشون هرکارگهی دي دختراي  داشته باشم منم مثل همهاونو
    که االنی کسي عشقم، برايبرا. کردمی مي کارمی زندگي برادی ، بااومدم ینم

 امی و خواب و روای بود تموم دنشده
 

 دانشگاه نی اي پرستاري برآورده شده بود و من االن دانشجومی تنها آرزودمی کشیقی دانشگاه که شدم نفس عموارد
    خلوت بود فقط تک واط،ی فصل حنی خنک ايبودم به خاطر هوا

د  خودم رو به راهرو رسوندم و باالفاصله کنار برعی بودن و مشغول حرف زدن بودن منم سرستادهی کنار بوفه ایتوک
   بود پس120 کردم اتاق دای کالس رو پي  و شمارهستادمیاطالعات ا

 :   با عجله رد شد بهم تنه زد برگشت و گفتي کنارم دخترکدفعهیها باال رفتم که   دوم بود از پلهي طبقه
   دی ببخشيوا -

 :  زدم و گفتميلبخند
   ستی نیمشکل -
   یکدوم کالس -
- 120  

   رهی که استاد االن داره مای بدو بپس
    با سرعت دور شدو

 اشغال شده بود ایکالس شلوغ بود که همه صندل.  گرفت منم قدمهام رو تند کردم و داخل کالس شدمام خنده
    بودیطونی نفر برگشتم همون دختر بود، چه دختر شهی با سوت کدفعهی

 :   گرفتم وگفتميفاصله کنارش جا بود منم باالی خالی صندلکی کرد که برم کنارش که اشاره
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   ممنونم -
 :   زد و گفتي هم لبخنددختر

   یقربانت ابج -
   تو چشم نبودشی اونقدر بامزه بود که چاقی ولی گوشتي داشت و لپای مشکي بود چشم و ابرويا  تپل و بامزهدختر

    صداش   برگشتمبا
  ه؟ی اسمت چیابج -
    هستماسیمن  -
   شبختم  خونمیمنم نگ -
   نیمنم هم چن -

    رو کنار گوشم گرفتسرش
   سالن مدای دانشگاه است نجای ا،يا قهی عطيچه دخترا و پسرا -

 زدنی لم داده بودن و حرف می صندليرو) یخی سخیس(ی غربي از دختر و پسرا با موهایلی نظر اونو داشتم خمنم
    باام یلی ني اومدن مانتوي که چقدر من امروز وسواس داشتم برايوا

 به قول خودش دی به خودش رسی سحر حسابی ولدمی هم رژ و خط چشم کشی ست کرده بودم کممی آبي مقعنه
   خی وقت استاد درس تارنیتو هم.  آرامش نداشتکردی نمشیاون اگه آرا

د به  جذبه داشت از کالسش خوشم اومی بود که حسابيا  وارد شد و همه ساکت شدن استاد سالخوردهیلیتحل
  دی کشي نفس بلندنیمحض تموم شدن نگ

    راحت شدم چقدر ور زدشیآخ -
 اونقدر حواسم به ی دلم تنگ ماهان بود دلم ازش گرفته بود ولنکهی با اگرفتیام م  خندهگفتی دختر منی ای چهر

    بودننی وتازه کنار نگکردیکه حواسمو پرت م,درس وکالس بود
 دختر با اون نیا,  بودی کال دختر شوخ طبعدمیخندی می وکلگفتی ميزی داشت چون هربار چای مزای کلخودش

  خندوند یاش منو م صورت تپل بامزه
 :   بهش زدم و گفتميلبخند

   ؟یخونی ميتو هم پرستار -
   هستمیهنوز ترم اول -

   هم نگاهم کردبعد
   یکیتوهم فکرکنم ترم  -
   میآره پس همکالس -
   مردمی به بدنمون که از گشنگمی بزنيزی چکی می بزن برمی و هم دوست شدمیه هم همکالسحاال ک -
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 و وهی دو تا آب معی سرمیدیکنار بوفه که رس.  بودییا لهی و پلهیش ی دستم رو گرفت منم همراش بلند شدم دختر بو
   يها ی گرفت و خودش پولشو حساب کرد و به طرف صندلکیک

 :  اون با ولع شروع به خوردن کرد و گفتمی تا نشستمی راه افتاداطی حي گوشه
  ؟ی هستی خوابگاهای يرازی شنی کن مال همفیخوب حاال تعر. تو هم بخور -

 :  گفتمخوردمی رو مام وهی مبٱ که ی در حالمنم
  ؟ی تو چرازمی شنینه من مال هم -
   نگاهم کرد -
 به خاطر شغل بابام االن ی هستن ولی تهرانتشونی البته پدر و مادرم اصلرازمی معلوم بود منم مال خود شافتیاز ق -

   میکنی می زندگرازی شهیچند سال
 :  خوردنمون تموم شد برگشت و گفتی روتکون دادم وقتسرم

 رهیگ  سختیلی خی ولهی استاد خوبکنهی کار ممارستانی متخصصه تو بمی داری با دکتر امانیمیوشی بيکالس بعد -
    اطالعات گرفتمها یی ترم بااليها از بچه

 :   گفتمشدمی که بلند می درحالمنم
    شدری که دمیپس بدو بر -

 خواستم ی نگفتم نميزی هم پدرمه اما چی استاد درس عمومگفتمی بهش مخواست ی دلم میلی خمی هم راه افتادکنار
    دختر استاد بودم بهم بخوره وحس کنهنکهی به خاطر امونیدوست

 امی آوردم پرونی رو بمی من گوشمی نشستی صندلي کرده بود تا روریی باالتر ازاونه  بازم کالسمون تغگاهمیجا
   خودم.  دانشگاه باش ي جلوگهی دکساعتیازطرف ماهان بود که گفته بود 

 کسرهی ماجرا رو نی امروز ادی تا باهاش حرف بزنم باادی دلم براش تنگ شده بود اما بهش گفته بودم که بهم
   ي به خاطر من هر کارای طولش بدم خواستمی نمنی از اشتری بکردمیم
مطمئن بودم اون منو ,  به قول سحر االن جلوش گرفته بشه بهتر ازبعدهمیشدی ازهم جدا منکهی اای کردی مگفتمیم

   کرها بودم که در فنیتو هم. کنهی قبول مشنهادمویدوست داره و پ
 بود اما اخم پی جذاب و خوش تمی رفت همه تعجب کردبونی وارد و به طرف تری باز شد و پسر جوونکالس

    اشافهی داشت تا شروع به صحبت کرد همه ساکت شدن قیظیغل
 داشت معلوم می رو با اون خواهیمیوشی خودش  افزود که درس بی جوون بود  به محض معرفيادی زياستاد,يبرا

 .   درس رو بهش دادننی اکنهی کار ممارستانیبود چون دکتره و تو ب
  اون به عنوان استاددنی انگار همه با دیول
 

 تا به اسم ی معرفي هم نداشت اما برادنی جرأت نفس کشی که کسزدی حرف متی کرده بودن اونقدر با جدتعجب
    بود بهرحاللمیم به خاطر فادی بهم انداخت شایقی نگاه عمدیمن رس
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 با پدر داشته باشم  من ی نسبتدی شک کرده که شالمی ومطمئن بودم به فامشناختن ی بود که همه اونو مي استادپدر
     رو با پدر برداشته بودمی عموماتیادب
 :   گفترگوشمی زنینگ
   شهی دلم باز مکنمی من که نگاش ممی داری چه استاد باحاليوا -

 نگاهم قی  عمشدی از نگاهش چرا اعصابم خرد مدونمی من ثابت شد نمي زدم اما باز هم نگاه استاد بود که رولبخند
    نگاهش برامدمی کشی کالسش تموم شد نفس راحتی وقتکردیم
   بودنی سنگيادیز
 .  گفتمنی به نگنی چون ماهان دمِ در دانشگاه منتظرم بود  بنابرارفتمی زودتر مدیبا
   دنبالم اومدن.  برمدیمن با -
 .  برگردمی با تاکسدیباشه تو برو من که با -

 کردم و با ی گذشتم ازش خداحافظرشی اما با وجود ماهان از خکردمی بود حتماً تعارفش مگهی کس دنی ماشاگه
    که به در اتاق استادا  کهداشتمی رفتم اونقدر تند قدم برمرونیعجله ب

 :   برگشت وگفتکبارهی لحظه نگاهم کرد و بعد کی شدم ی اماني  متوجهدمیرس
   يخانم صبور -
    تعجب برگشتمبا
   بله استاد -
  د؟ی داری نسبتيشما با استاد صبور -

   بشهرهی نسبت باعث شده بود به من خنی همپس
    ازم نپرسهنوی دانشجوها اي بود که جلودهی صالح ددیشا
   بله استاد پدرم هستن -

 :  را باال برد و گفتشی ابروي گوشه
 و زود دی دانشگاه شدنی که فکر نکنن به خاطر پدرتون وارد ادی کني کاردیپس بهتره حاال که دختر استاد هست -

   دیشیهم قبول م
   کنمی پدرم استفاده می من از پارتکردی کردم فکر ماخم

 :  خشم گفتمبا
   کنمیاره بهتون ثابت م به پدرم ندي که علم و تالش من کاردی ددیخودتون خواه -

  ستادی انهی به سدست
   دیخوبه پس ثابت کن -

    باال اومدهکفرم
    با اجازه. حتماً استاد -



 

@donyayroman 106 

    بودستادهی ازش دور شدم اونم همون جا او
   ارهی دوست داره به زبون می استاده هر چکنهی گستاخ فکر مي پسره

 به طرفم برگشت کبارهی به طرفش رفتم و سوار که شدم عی سردمی ماهان رو دنی بودم ماشی دستش عصباناز
    بودکه منم دلم براش سوختنیاونقدرغمگ

   لبخندگفتبا
  روز اول دانشگاه چطور بود؟ -
 :   اخم گفتمبا
   خوب بود -
    هم کردهي چه قهرنیبب -

    کردمنگاهش
   دهی ما رو ندی تا کسي بریفتیبهتره اول راه ب -

 :   هنگام گفتنی کرد تو همحرکت
   یکنی بزرگش منهمهی چرا امی نبوده فقط چند جلسه صحبت کرديزی من و مهسا چنی چقدر بگم، باسی -
   یگفتی همون اول بهم مدیتو با -
   يکردی راحت ولم مگفتمی من می به من نداشتی تو حسی من وقتي خودتو بذار جایحرف تو درسته ول -
    به طرفش برگشتمتی عصبانبا
   شهی وسط چه منی افشی تکلکنهی مدای دختر بهت عالقه پنی ای نگفتی فکر من چيپس به فکر خودت تنها بود -
 :   نگه داشت به طرفم برگشت و گفتيا  گوشهنوی و ماشدی کشیآه
   می رو دوست دارگری شده؟ بده که همدیحاال مگه چ -

    زدميپوزخند
   با بودن نامزدت مهسا -
   شهی درست مزی گفتم که بهم مهلت بده همه چنم؟کارکی چیگیم -
  کردی مي به خاطرم هر کارخواست ی اگه اون منو مزدمی حرف آخر رو مدی بود بای کافگهی چشمانش زل زدم ديتو
 ی اگه تونستي خواستگاريایات م  و با خانوادهیزنی با مهسا به هم مدمی تا آخر هفته بهت مهلت مهینجوریاگه ا -

   می اگه نه بهتره از هم جدا بشچیکه ه
 :  با اخم گفتم.  نشستمنهی منو نگاه کرد اما من دست به سشوکه

  ؟ی کارا رو بکننی که اي منو دوست ندارهیچ -
   دی کشیآه
    دوستت دارمیلی که خکنمی ثابت مکنمی خودمو می باشه سعی ولیکنی مي لجبازي تو داردونمی منکهی با ااسی -
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 مثل اون تونستمی مرد چقدر مهربون بود چرا من نمنی ادی دستم رو گرفت و فشرد نگاهش کردم دلم براش پر کشو
   نیچرا حرف منو زم. تونهیچرا نگفت نم. باشم چرا مخالفت نکرد

   دونستمی بود و نمی بزرگنی عشقش به ایعنی. ننداخت
    بهش زدم دلم آروم شده بوديلبخند

    منو هم درك کنطی کنم اما شراتتی اذخوام یمممنونم ماهان ن -
  به دستم داديفشار

 
 چقدر دوستت دارم  ی تا بفهمکنمی مي به خاطرت هر کاردمی نگران نباش من تو رو از دست نمزمی عزدونمیم -

   دمیحاال اخمات و باز کن که چند روزه اون لبخندت رو ند
    گرفتام خنده

   ستی لبخندا ننی افی حاسیخند  بشهیهات هم  قربون خندهخٱ -
 :  نازك کردم و گفتمیمنم پشت چشم -
   خندمی منم می توباهام مهربون باشیوقت -

   دی خندبلند
  ؟يخندیچرا م.....اِ -
   ناز کردنت هم قشنگه -

 مرد رو دوست داشتم چطور ممکن بود ازش دست بکشم ماهان  فقط نی ادیدی منو ميها چه زود حالت.  شدمسرخ
 .مال من بود

 
 یلی اومدن و روبرومون نشستن خها یی ترم باالگولی ژي که دو تا از پسرامی منتظر شروع کالس بودنیمن و نگ 

 :  شد و برگشت بهشون گفتی عصباننی که نگکردنیتابلو نگاه م
   است؟ی مشکلونیآقا -
 :   گفتدیجو یدامس هم م پسرکه آکی
   ؟ینه خانم چه مشکل -
    کنشیپس چشماتو درو -

 دوست نداشتم هنوز چندروز از دانشگاه نگذشته می و بلند شدم تا از اونجا دور بشدمی رو کشنی دست نگعی سرمن
    اوضاعنیبود کارم به حراست بکشه و جواب پس بدم اونا هم انگار از ا

 :  ث رو کش دادن وگفتن اومده بود که بحخوششون
   ی تپلستی ننجای جالبتر از شما ازیآخه چ -
    شدی عصباننی حرف نگنی ادنی شنبا
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    بودم اونو دور کردمدهی ترسی من که حساباما
    جوابشون بدمیچرا نذاشت -
  می به خاطر دو تا آدم پر رو خودمونو به دردسر بندازی واسه چنیول کن نگ -
    برم بزنمش نابودش کنمگفتی مطونهیش. یی پروي چه پسره -

 :  با خنده گفتممنم
     اون دو تا برات جوجه بودنکلتی هنی  با اششیآره خدا -

   دی هم خندخودش
    گفتم که استاد پدرمهواشی نی شده بودن به نگچی ما گیلی و همه با تشابه فاممی روز با پدر کالس داشتاون
 :   بهم زد و گفتی چشمکاونم

   با استاد پدرگذرهی خوش میپس حساب -
 داشته باشه درس خودش رو شروع کرد اونروز قرار بود با بابا برگردم ی به من که دخترشم توجهنکهی هم بدون ابابا

   ی و بعداز اتمام کالسا در حالمیرسونی هم گفتم که اونو هم منیبه نگ
  که
 رلبی زنی اما نگمی به اونا از کنارشون رد شدتوجه ی اما بمیدی اون دو تا پسر رو دمیشدی دو از دانشگاه خارج مهر

   ام گرفته بود به محض سوار  گفت منم خندهی راه میبهشون بد و ب
 :   گفتنی نگشدن

    تو روخدا مزاحم شما شدمدیسالم استاد ببخش -
   افزودبابا
 با ی حسابنمیب ی اما مجوشه ی نمی با کسادی دختر ما زنی ایست هاسی با نکهی دخترم خوشحالم از ایچه مزاحمت -

   شما اُخت شده
 :   زد و گفتي لبخندنینگ
  میما به دختر تون ارادت دار -

   میدی من و بابا بلند خندکه
 که تلفن به دست دمی و وارد شدم مامانو دمیدی که به خونه رسی رو رسوند و هنگامنی هم راه افتاد اول نگبابا

    نشسته بود وشیمشغول حرف زدن بود و سحر هم کنجکاوانه جلو
 فضول کرده بود با سر سالم کردم و به اتاق ينجوری بود که سحر رو ای انگار موضوع مهمدادی رو گوش محرفهاش

   سحر پشت سرم اومدعیکه رفتم سر
  دیام رو بوس  گونهدی پرو
    تعجب نگاهش کردمبا
  ه؟ی نکنه خبريهربون شد مهیچ -
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    و جواب داددی خندسحر
   ادنیخبر که ز -
 :  گفتموردمٱ ی مرونی که شال و مانتوم رو از تن بی حالدر
 فضول گوش ي و توزدی که مامان داشت حرف مهی هست مربوط به اون تلفنی خودتو لوس نکن هرچگهیبگو د -
   يدادیم

    تخت انداخت و گفتي خودشو روسحر
   داشت؟کاری بود و چی پشت تلفن کیدونی که نمنهیه اون درست، اما مهم ابل -

   بلند شدسحر
   ي جون به لبم کردگهیخوب بگو د -
   مبارك باداشاالیبادا مبارك بادا ا -
    بهش نگاه کردمرهیخ
    چِت شده امروز زده به سرتوانهید -
   خونمی می واسه جنابعالرینخ -
  بامزه ولم کن امروز حال ندارم و خسته ام -
    شوهرت بدهخوادی جونم امروز خواستگار زنگ زده مامان هم میآبج -
    طرفش رفتمبه
   هی به چی چنمی از دست تو سحر درست حرف بزن ببيوا -
   سحر بلند شد -
  تو جشن عقدکنون ما اومده بودادتهی که مانی پي پسرخاله -
 

    از بس تابلو بود تو ذهنم مونده بودکردی نگاهم مرهیهمون پسره که خ فکر کردم یکم
    تابلو بوديادی زکنهی نگام مدمی چشم چرون دي آره پسره -
 به عی بعد هم مامان سري واسه خواستگارانی  االن مامانش زنگ زد که باستیبله منم متوجه شدم اسمش عرش -

    هستنی خوبي  خانوادهیلی کرد انگارخقیخاله سمانه زنگ زد و تحق
 :  گفتمتی عصبانبا
   کردهقی خواست ازدواج کنه که مامان تحقیحاال ک -
   ی هم هست چرا قبول نکنیپسر خوب. مانهی پي چرا که نه؟ باالخره پسرخاله -

    کردمنگاهش
   یدونی مزوی تو که بهتر از من همه چها شهی متیزیتو هم چ -
   هی مورد خوبنی ااسی کنار ي تا حاال اومده بود بهتره اونو بذارادی بخواست یماهان اگه م -
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    کنارش بلند شدماز
 االن دو روزه رفته بهتره تا اومدنش نمیشی منم منتظر ممی خواستگارادیماهان بهم قول داده که تا آخر هفته ب -

   صبر کنم
   هم بلند شدسحر

  دی خندانهی وموذادی تا زودتر بیگیش نم را بهي خواستگارهی و قضیزنیچرا بهش زنگ نم -
 زدم ي که شده لبخنديا لهی و حقی بود فقط دوست داشتم اونو به طرف خودم بکشونم حاال به هر طري فکرخوب
 :  وگفتم

  ادی هفته مکیاونوقت مطمئناً زودتر از  -
 :  رفتن از اتاق جواب دادرونی هنگام بسحر

   خورهی من که چشمم آب نمشه،یحاال معلوم م -
 اما نگران بودم نکنه ماهان نتونه تا پرسهی بابا حتماً نظر منو مدونستمی خواستگار رو کم داشتم منی وسط انی احاال

    ازشدیبا...  کارکنمی چدیاونوقت با... آخر هفته به قولش عمل کنه 
    تا اوضاع بدتر نشدهانیره اونا ب که نذاگفتمی به مامان مدی بود بادهیفا ی بشم، فکر کردن بجدا

 نشسته بودن و مشغول خوردن زی رفتم و به طرف آشپزخونه رفتم همه پشت مرونی از اتاق بعی حساب سرنی ابا
  نهاربودن ، منم نشستم مادر نگاهم کرد

     نهارت  سرد شدي کردری دنهمهیچرا ا -
    اشتها ندارمادیاشکال نداره ز -

  کرد مشکوك نگاهم بابا
   يخوری غذا نمی افتاده چندروزه درست و حسابی شده دخترم اتفاقیچ -

    زدميلبخند
    خوردميزی چنینه تو سلف دانشگاه با نگ -

 :  جواب دادمادر
   شنی بکش، بخور مگه اونا هم جزء نهار حساب مایب -

    رو بگمهی اما دل تو دلم نبود که بابا بذاره بره و من به مادر قضدمی خودم کشي برنج برايمقدار
 :  پدر بلند شد گفتباالخره

   دستت درد نکنه خانم -
   نوش جونت -

  دمی کنار کشمنم
   ي نخورديزیتو که چ -
    مامانرمیس -
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    بودمالیخ ی کاش منم مثل اون بخوردی به سحر نگاه کردم با اشتها مبعد
 ...  مامان -

 :  گفت و جواب دادیی و شکر خدادی هم دست کشمامان
   شده؟يزیجانم چ -
 :   گفتمی ناراحتبا
 ...  گمی میعنی ه؟ی تلفن چنی اي هیقض -

 :   سحر اومد و گفتي برايا  چشم غرهمادر
   يری زبونتو بگي جلویاز دست تو دختر نتونست -

 :  با دهان پر جواب دادسحر
  دیکنی نگاه منی چرا همچادی بخوادیمن فقط گفتم خواستگار م... اِ به من چه  -
    بشهی منتفهی قضنی نکردن ایالی ازدواج کنم بهتره تا با خودشون فکر و خشونی با اخوامی منم نمگهیراست م -
  کردی مفی ازشون تعریلی سمانه خانوم خان،ی جلسه بهی حداقل بذار ستنی ني بدي چرا مامان جان؟ خانواده -
  ست؟ی نظر من براتون مهم نی چیعنی -

    بلند شدمادر
   ارمی حرف زد که نتونستم نه بي جورکی بگم یچ -

   کردمی که مظلومانه نگاهش می بلند شدم و در حالمنم
    تا بهشون بگه من مخالفم به بابا هم نگو باشه؟دی به خاله سمانه خبر بدانی بدیمامان تو رو خدا نذار -
   چرا؟گهیآخه دختر بابات د -

   دمی رو بوساش گونه
   گمی نگو بهتون ميزیحاال توفعالً چ -

   مشکوك نگاهم کردمادر
   تو ذهنته؟ینکنه کس -

    انداختمنیی رو پاسرم
   نگاه به سحرکردهی نگاه به من هی مامان

  نجا؟ی چه خبره اد؟یگی نميزیچرا چ -
 :  جواب دادسحر

  از خودش بپرسیکنی شد به من نگاه میچرا هرچ -
 

   نشوندی صندلي دستم رو گرفت و رومامان
  ه؟ی آقا کنی شدم ابهیحاال من غر -
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    کردمنگاهش
   می خواستگارادیمن دوستش دارم اونم قراره ب,   هایمامان فکر بد نکن -
   شدنينجوری من اي دخترا تا حاالیچشمم روشن، از ک -
    مگه بده؟نی کرده منم دوستش دارم اي کردم ازم خواستگارکاریمامان مگه چ -

   کردی اخممادر
  ؟ی به من بگدیاالن با -
 زی اون بلند شد و مشغول شستن ظرفا شد انگار نه انگار اونم همه چی سحر نگاه کردم از اون کمک خواستم ولبه

 )  فروش  سحر آدميا( دونستهیرو م
    انداختمنیی سرمو پابازم

    باغ بابابزرگمیاز همون روز که رفت -
    بهم رفتيا  چشم غرّهمامان

   ی باهاش ارتباط داشته باشگهی دي حق ندارتی خواستگارادی آقاپسر ننی تکرار نشه تا اگهیاز دست شما جوونا د -
 ....  مامان -
  ؟ی چافتاد ی می اگه اتفاقي از اعتماد ما سوء استفاده کرداسیبس کن  -
 ...  شینی اگه ببهیپسر خوب -

   رو باز قطع کردحرفم
 یفهمی تو چه مکننی دخترا استفاده می که از سادگهیی جامعه پر از آدمانی بد باالخره کارِت اشتباه بوده اایخوب  -

    دستم بودن که گولری زیی؟من با صدنفرشون روبه رو بودم دخترا
 ی  ومن سعکردنی اومدن برام دردل می دخترا منی بودم که همی رو خوردن من خودم معلمیی ادمانیهمچ

   ي ادما رو نخورن اما دختر خودم جلونی کنم که گول اشونیی راهنماکردمیم
 همون اول دیدخترم   با نداره ی ها عاقبت خوشی دوستنی من بفهمم ادی دوسته اما االن باکنفری خودم با چشم
    خونه نامحرم بودمنی من تو ایگفتیبهم م

 اون قصدش دی  باور کنانی بنای ادی و نذاردی نگيزی تو رو خدا به بابا چی کارم اشتباه بوده ولدونمیباشه مامان م -
  ازدواجه نه گول زدن من

 :  با اخم گفتمادر
 تکرار شد به بابات دمی اگه دتی خواستگارادی بخوادی فقط بهش بگو اگه تو رو ماسی حواست باشه یباشه ول -
   گمیم
    رفترونی از آشپزخونه بو

   دمی کشی راحتنفس
    برگشت طرفمسحر
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   ؟ی چرا به مامان گفتوونهید -
    شدمبلند

   گهی دکردمی مامان رو آماده مدیپس نگم؟ با -
 . رم سحر خانوم برات دا؟ي تو چرا حرف نزداصالً

 نداختی رو که کارم تموم بود مامان هر دو تامون رو از خونه مزای چنی ادونستمی که مگفتمیبه من چه؟ من اگه م -
   دنی دي عمرابذاره بری خوبه االن  ماجرا رو  به مامان گفترونیب

   ماهان؟
   شانه باال انداختممنم

  يار خواستگادی اون مدونمی برم مستی الزم نگهید -
   زدمیوچشمک

   لبخند زد و جواب دادسحر
   يپس تو هم وارد شد -

 خودم نگه ي هر طور شده ماهان رو برادی و به طرف اتاق رفتم تا به ماهان خبر بدم که کارا رو جورکردم بادمیخند
    تودی خواستگار نباي پامیکردی ماجرا رو تموم منی وزودتر اداشتمیم
  خواستمی رو نمی ازماهان کسری غشدیم, خونه بازنیا

 
 انگار که قهر کرده بود اماحواسش کامالً به من بود که ذاشتی محلم نمگهی ددی رو فهمهی اونروز که مامان قضاز

   ی خواستگارا هم منتفي هیدست از پا خطا نکنم به لطف سمانه خانوم قض
 خودشو خونمون رسوند و  از محسنات عی سرزی کرد، عزفی تعرزی عزي رو براي خواستگاري هی مادر قضی اما وقتشد

    اما من جوابم همون بود وگفتم که از پسرشونگفتی مایخانواده عرش
 وقتم رو گرفته ی شده و حسابنی ازدواج کنند درسا سنگنی به ای منو راضخواستن ی اونا هر طور شده مادی نمخوشم
    منوی کالس داشتم حسابی هم، هر موقع با استاد امانکطرفیبود از 
 دختر راحت کیست منم   چون پدرم استاد دانشگاهکردی با من داشت فکر می چه خصومتدونمی نمکردی مچی پسوال

    اما منمخونمی سبب استاد پدر درس هم نمدبهیطلبم وشا و فرصت
 سواالش ي  به همهتونمی چطور مدیدی خودش می نشم و وقتعی اونو بخونم تا ضاي  جزوهی حسابکردمی میسع

   ینی من سنگي روشهی اما نگاهش همداشتیجواب درست بدم دست برم
 گهی هم متوجه شده بود که اون با من مشکل داره  چند روز بود که ماهان رفته بود فقط دو روز دنی نگیحت. کردیم

   گهی سحر از طرف دي و حرفاکطرفی مادر از شدیمهلتش تموم م
 ي هی کنه، منم اونقدر آب وتاب به قضی که بتونه اونا رو راضخواستم ی فقط از خدا مکردی مادتری رو زام دلشوره

    دادم که نگران شد و بغض کرد دلم براش سوخت اما به قوليخواستگار
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 اما دوست ذارهی برام کم نمدونستمی مادی به خودش بی الزم بود تا اونو به طرف خودم بکشونم و کمنکارای اسحر
 .  اونشب هم منتظر تماسش بودم.  مشخص بشهفمونیتر تکلداشتم زود

 ي  زنگ شمارهي بهم خبر بده با صداي جورهی دی اگه مامان فهماناًی گذاشته بودم که احکی کشي رو براسحر
   رو برداشتمی رو شناختم گوشنینوش

   ؟ي جان چطورنیسالم نوش -
  ؟یکنی پشت سرت هم نگاه نميری گفتم ميدی دمعرفت ی باسیسالم  -

 :   و جواب دادمدمیخند
    کم سرم شلوغ شدهکی... یدونی مشتری بزاروی چنیخودت که اوضاع دانشگاه و درس و ا -
 بعدش گذرهی خوش ميای گفتم تو هم بمی قرار گذاشتهیها آخر هفته  خوبه خانم دانشجو، زنگ زدم بگم ما با بچه -

   يای که نستی ن قبوليا  عذر و بهونهچیهم ه
 :   گفتمنی بنابرارفتی خونه سر منی داشت حوصلم تو اگهی بود منم دی خوبشنهادی کردم پيفکر

    فقط آدرسش رو برام بفرستامیآره حتماً م -
    سالممو به سحر برسونمی مزاحمت نباشم ما منتظریباشه خانم -
   باشه حتماً -

   با عجله برداشتم که قطع کردم پشت سرش ماهان زنگ زد یگوش
   سالم خانم خودم -

   شدی قند تو دلم آب مکردی منو خطاب مينجوری ایوقت
  ؟ي زنگ زدری ماهان؟ چرا ديسالم چطور -
   شدری دمیببخش گلم امشب مهمون داشت -
  ؟يای میپس تو ک  -
   و جواب داددیخند -
   ؟یعنی منه دنی واسه دي عجله داریلیانگار خ -
   گفتمدمیکشی تخت دراز مي که روی حالدر
   انی منای ای پس کپرسهیآره هم دلم تنگ شده هم مجبورم به مامان جواب پس بدم هر روز ازم م -
  دی کشیآه
   مییا ی با خواهرم و بابام مگهیتا دو روز د -

    شدمشوکه
   شدن؟ی پس راضیگی ميجد -
    بگميچطور.... من اسی نیبب -
   شده ماهان؟؟یچ -
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 بگذره بعداً ی مدتهی بذار امی منم مجبورم بدون اون باد،ی زده که نیضیمادرم هنوز مخالفه االن هم خودشو به مر -
    حتماً از توی هستیاگه تو رو بشناسه و بفهمه تو چه دختر خوب

   ادی مخوشش
 :  گفتمی ناراحتبا
   یشناسی تو که خانواده منو نمومده؟یدرش ن چرا ماگنی بدم نمیام رو چ پس من جواب خانواده -
 طرف تو  هی طرف مهسا و مامان و از هی خسته شدم از ام دهی من برنیبب.  بودهضی خوب بگو مرزمی عزاسی -

    تموم بشهزی وهمه چمییای قبول کن تا بنویخواهشاً ا
 ادیاش سخته که هم با مادرش کنار ب بردونستمی بشه اما مجبور بودم قبول کنم مينجوری دوست نداشتم انکهی ابا

   هم با من
 ،  باشه قبول -
   گنی منی به انتخاب من آفرننیام تو رو بب  خانوادهدونمیم...  یقربونت برم تو چقدر خوب -

 :  وگفتمدمیخند
   یکنی مفی چقدر ازم تعرگهیبسه د -
   گهی دزی چهی یراست,   عشق منی هستیفیتو تعر  -
   سکوت کردم تا خودش بگه -
  اس؟ی یهست -
   شنومیآره م -
 که باالخره اونم دختره ناراحت شد که کنارش گذاشتم و تو رو انتخاب یدونی تو رو گفتم مانیمن به مهسا جر -

   گهی بگم تو دخواستمی مشدی تموم مزی همه چدیبهرحال با,یکردم ول
 نبودن مادرم ی فعال خانواده ات ازراضنکهیفکر خودمون باش وا بود تموم شد فقط به ی مهسا نباش هرچنگران

    ؟زمی نفهمنن باشه عزيزی مهسا چانیوجر
    نگفتميزی بود اما چشی گرفت که هنوز به فکر مهسا و ناراحتحرصم

   امیباشه  از پسش برم -
    دلم برات تنگ شدهاس،یدوستت دارم  -

 و چقدر دلم شد ی و از عشق و گرماش تنم گرم مگرفتمی دستهامو تو دستاش مخواستیچقدردلم م. دی سخت تپدلم
    طعم کناراون بودن رو بچشم  تمام روح وگهی دکباری خواستیم

   خواستی اونو موجودم
  گفتمدیلرز ی که صدام می حالدر
 
  ایمنم دوستت دارم زودتر ب -
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    عشق وخواستنتاب ی بود بتاب ی انگار که اونم بدمی رو شننفسش
   اسی -
    نگفتميزیچ
    مناسی -
    صدا کردنش رو دوست داشتمينجوریا

   جانم ماهان -
  دی کشیآه
    طاقت دور بودن از تو رو ندارمگهی تموم بشه چون دی به خوبزیخدا کنه زودتر همه چ -

 از اونو داشتم نه اون، اما با یافظامشب چِم شده بود نه من طاقت خداح.  االن تو آغوشش بودمخواستی دلم مچقدر
   رپوستمی از حرفاش زیاومدن سحر باالجبار قطع کردم اما حس خوش

 .  از همه قشنگتر بودي آخرنی که داده بود رو خوندم اییها امی پیکی یکی بازم دی شده بود سحر که خوابجمع
   تنگ شده استتی دلم برا،يا  بدرود نگفتههنوز
   بر من خواهد گذشتچه
  ی از من دور باشی زماناگر
  ی انجام دهي نداري وقت که کارهر

  شیاندی به من بتنها
   تو شعر خواهم گفتيای در رؤمن
  تیها  درباره چشميشعر

  ی دلتنگو
    آدرس رو که برام فرستاد همان دروازهنینوش

 پدر به اون آدرس نی و با ماشدمی مانتوم پوشي روژاکت مخملم رو. هوا سرد شده بود, قرار گذاشته بودن رازیش
    تونستمی شلوغ شده بود و من به سختیلیرفتم، چون روز جمعه بود خ

با .  کرده بودنریی تغي جورکی به طرفشون رفتم همه ی اونا با خوشحالدنی کنم، اما به محض ددای رو پها بچه
 :  گفتمی کردم و مری روبوسمیساناز و مر

   ي کردریی چقدر تغاسی -
   دمیخند

   دی کردرییشماها هم تغ -
 :  جواب دادنینوش

 .  میخوری ميزی چمینیش ی گوشه مکی هم میکنیها رو نگاه م  اون باال، هم مغازهمیها بهتره بر بچه -
 :  ساناز گفتمی راه افتادهمه
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   ي قبول شدي پرستاري  رشتهدمی شن؟یکنی کن چکارا مفی خانوم تعراسیخوب  -
   رشته امنی اما خودم عاشق اگذرونمی مي جورهیآره باالخره  -
ها   از تختیکی ي رومیدی رسی چند سال گذشت، وقتنی حرفهامون همش بر سر دانشگاه و امی اون باال برستا

    سفارش دادکی همه نسکافه با کي برانی و نوشمینشست
 :  گفتنی نوشدفعه هی نکهی ، تا امیدیخند ی و ما مگفتی از خاطرات دانشگاهش ممی بود و مری و خوبیمی صمجمع

  ه؟ی با شعر چطورات انهی ماسی -
 :   گفتمذاشتمیام که تموم شده بود رو کنار م  که نسکافهی در حالمنم

   برمی هم لذت میدوست دارم و حساب -
 يای بیتونی می با چند تن از استادا و شاعرا اگه دوست داشته باشمی شب شعر دارگهی دي  ما هفتههی که عالنیا -

  شمی میی اگهی ادم درمی فضاها منی تو ایمن که واقعا وقت
 :  کردم و گفتميفکر 
   امی اون موقع اگه کالس نداشته باشم حتماً مدم،یباشه خبرشو بهت م -
 ام هی که گریکی که من خونهی قشنگ و عاشقونه ميها شعرنقدری از شاعرا ایکی خوبه یلی خگه،ی داریاِ بهانه ن -
 .  واقعاً پر از احساستهرهیگیم

 :  جواب دادمیمر
  کتابش هم دارم. آره همه عاشقشن  از بس مهربون و فروتنه منم عاشق شعراشم -
 :  گفتمنمی شاعر رو ببنیمنم که کنجکاوشده بودم ا 
  اریخوب کتابشو برام ب -
  خونهی رو مشی چقدر با احساس شعرهای و بدونی خودت باشدی بای ولارمی برات مگهی دي حتماً دفعه -
 :   گفتکبارهی نینوش 
   خطاب به معشوقهشترشعراشی بنی دقت کردسهینوی شعر منطوریها من که مطمئنم اون عاشقه که ا بچه -

 :   کرد و گفتي فکرساناز
   هم مغرورهیلی خی حال که مهربونه ولنی در عدهینم رو یاصالً به کس, احساس رو کردم نیاره منم هم -

    ادامه دادممنم
   امیحتماً م, شاعر گرانقدر نی اي من که دلم رفت برايوا -
 خوش گذشت یلی کال اونروز بهم خمیدیخندی می سر هر موضوعی وحسابمی حرف زدی بعد هم کلمیدی همه خندو

 باالخره وقت رفتن شد
 نی اي و منم که دوست داشتم شعرهامی روز به شب شعر برنی باز همگهی دي  ازم قول گرفت که هفتهنیو نوش 

    به شعریبی عجيشاعر و بشنوم قبول کردم چون ماهان هم عالقه 
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 کردمی اهل شعر نبودم اما  احساس مادی زنکهی بااکردمی نمدای پیی جاچی رو هفرستادی که برام میی وشعرهاداشت
    رو بدمشی تا بتونم جواب شعرهاارمی ازشعر سر دربدی ماهان باهیمنم شب

   اب بدمی شب شعر که دعوت شده بودم برم وسرو گوشنی فرصت بود که به انی بهترنیوا
 

 برده  بودو بهم گفته بود کردنی می زندگرازیش که تو ش  عمهي  برگشته بود و پدر و خواهرش رو  به خونهماهان
   با مامان. انی بي خواستگاريکه پدر و مادر رو آماده کنم تا اونا برا

دل تو دلم نبود  هنگام برگشتن دعا . انی کردم امروز که خونه نبودم با پدر صحبت کنه تا اجازه بده اونا بهماهنگ
   د که واری ازم نپرسه که نتونم جوابشو بدم هنگاميزی پدر چکردمیم

 که مشغول کتاب خوندن بود، به طرفش رفتم و دمی و مادر رو ددمی کشی نبود نفس راحتیی شدم سروصداخونه
   و سالم کردم با اخم گفتدمیاش رو بوس گونه

  خوش گذشت؟ -
   خوب بودیلیخ, یجاتون خال -

  رفتیی چشم غره امادر
  ؟ی گشتی زود تر برمدی نباي وقت کجا بودنهمهیحاال ا-
 حاال خوبه گفتم امروز رو با دوستام می موندشتری خب با بچه ها خوش گذشت بیکنی بزرگش مي مامان داريوا -

 هستم
 

 :  گفت و ادامه داديزی لب چری زمامان
   انی بنای واسه شام درست کنم االنه که بابات ايزی چهیپاشم برم  -
 :   تعجب گفتمبا
  مگه بابا کجا رفت؟ -

 :   گفترفتی که به طرف آشپزخونه می بلند شد در حالمادر
   انی را به بابات بگم تا اونا بهی قضیمگه نگفت -
    منم به دنبالش رفتمی خوشحالبا
   شد؟ی خوب چیگیاره راست م -

   بهم کرد و سرش رو تکون دادی نگاهمامان
 ...  امان از دست شما جوونا -

 ی راضادیخوب اولش ز. ي خواستگارانیاش فردا شب ب  و قراره با خانوادهدی رو دوست دارگری گفتم که همدبهش
    گفتم  که بای ولمی اونا نداري  از خانوادهی چون شناختگفتینبود م
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 تا به اونا بگه باالخره پدر و مادرشن حق داره اونا رو هم زی عزي حاال هم رفته خونه. شهی درست مزی همه چقیتحق
  انیدعوت کنه ب

    و دست دورگردنش انداختم و بوسه بارونش کردمدمیپر 
   ی خوبیلی مامان خی مرسيوا -
 درست يزیزشته چ. ادی هم شام بمانی پدی کمکم  شاای بيبسه دختر از دست تو برو لباستو عوض کن زود -

  مینکرد
 .  رفتنرونی امروز بمانی سحر با پدونستمیم 
   ؟خورنی نمرونی شام بیعنی -
   نجای اانینه سحر زنگ زد گفت قرار شده ب -

 :   بلند کردم و گفتمی دستمو به حالت نظاممنم
  دییشما امر بفرما. باشه سرورم -

 که دمی شنرفتمی مرونی که بیدر حال.  خنده اش  رو گرفت وروازم برگردوندياش گرفته بود، اما جلو  خندهمادر
 : گفت

   ه داشته باشاقتتویحاال خدا کنه ل -
    طرفش برگشتمبه
 دیشی عاشقش مدینیمامان اگه اونو بب -

     نگاهم کرد ودستش رو تکون دادمادر
    بسهيتو عاشقش شد,خوبه حاال  -
   دمی لبخند زد منم خندو

. ستی و عاشقم نفهمهی اون منو نمي  به اندازهکس چیمطمئن بودم ه.... منو داشتاقتی که عاشقش بودم لالبته
    مرتبه وزی دادم که همه چامی باالفاصله بهش پارمی طاقت بتونستمینم
   راحت مشغول کمک به مادر شدمالی و با خانی فرداشب بتوننیم
 به جون خونه افتاده بودن و خونه رو برق زیاز صبح مامان و عز. دی که منتظرش بودم از راه رسيباالخره اونروز 

 .  دیلرز ی دستام مکردمی ميرانداختن منم اونقدر استرس داشتم که هر کا
 يپدرو بابابزرگ هم زودتر به خونه اومده بودن و جلو.  آوردی در مي مسخره بازرفت ی چپ و راست مسحر

    خط چشمدمی دنهی آيخودم رو تو. زدنی نشسته بودن و حرف مونیزیتلو
 رو می و کت و دامن خاکسترگذاشتی مشی به نماشتری  رو بمی بودم که چشمان عسلدهی پشت چشمانم کشیکیبار

   یوقت. دمیچی دور گردنم  پشهی بودم  شالم رو طبق روال همدهیپوش
  دمی رو بوساش دهی چروکي  بغلم کرد منم گونهدی منو دزیعز
   زمی عزیانشاهللا خوشبخت بش -
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   ادامه دادی مادر هم با نگاهکردی هم با محبت نگاهم مبابا
  ادی مرشونی گی خوشگلنین باشه عروس به ادخترم مثل ماه شده  از خداشو -

 زنگ مادر دستپاچه چادرش رو مرتب کرد و به منم گفت که به اشپزخونه  برم  اما من ي صدادنی با شنباالخره
   میزدی مدی در اونا رو دي من و سحر از گوشه.  نمیدوست داشتم اونا رو بب

 ي خانم و آقاهیبود که احتمال دادم خواهر ماهان باشه و  رو گرفته يا  که دست پسر بچهي خانم بلندقد وچادرهی
   تیاش بودن و در آخر پدرش که با جد مسن که حتماً عمه و شوهرعمه

 و تعارفات معمول باالخره وارد شدن و در یپدر و بابابزرگ به استقبالشون رفتن و بعد از احوالپرس.  وارد شدیخاص
    بود دلمدهی به خودش رسیآخر ماهان که با سبد گل وارد شد حساب

 : ها شروع شد سحر با اخم گفت  و پچ پچدیسروصداها خواب.  پر زدشیبرا
  زنن؟ی حرف مواشی نقدریچرا ا -

    کردمنگاهش
   ي فضول بشنويحاال واجبه که تو -

 :   که از کنارم بلند شد گفتی در حالسحر
   شنومی نميزیاه ه ه ه من که چ -

 :   زد و سحر گفتمی شدم  که براشون ببرم مادر صداي چاختنیدن شدم و مشغول ر گوش کرالیخ ی بمنم
 .   صدات زدناسی گهیزود باش د -

   دیلرز ی سخت مدلم
  ترسمی میلی سحر خيوا -
    وتوکل به خدا کن,اروم باش  -

همه جوابم رو دادن و اول  .منم بلند سالم کردم.  برگشتمیها به سو همه نگاه.  رو گرفتم و وارد شدمینی سباالخره
 :   رو برداشت و گفتياز همه به پدرش تعارف کردم اونم چا

    دخترمی شریتبارك اهللا پ -
 لب تشکر کرد و اما ری و زداشتیاش نگاه ازم برنم عمه...اش   بهش زدم و سپس عمه و شوهر عمهيلبخند

   مثل ماهان.  به دلم نشستیخواهرش با لبخند ازم استقبال کرد حساب
 رو به ینیس.  رو برداشت و تشکر کردي انداخته بود چانیی که سرش رو پای بود و در آخر ماهان در حالمهربون

   طرف پدر بردم که خودش ازم گرفت و من کنار خواهرش نشستم پدرش
 :   گفتدینوش ی رو مشی که چای حالدر
    خدا برات نگه دارهي صبوريآقا -

 :   زد و گفتي لبخندپدر
 ممنونم -



 

@donyayroman 121 

 
راستش ماهان االن مهندس عمرانه و .  سر اصل مطلبمی بزرگ بري صبوري صاحب مجلس آقاي خوب با اجازه -
   ،دهی رو می کفاف زندگستی مشغول به کاره، حقوقش هم بد ننجایا

    هم برسن دو تا بهنی که امی کني کاردی و ما باخوان ی رو مگهی دو تا جوون همدنی ااالن
 :  در ادامه افزودبابابزرگ

  اوردن؟ی نفیخانم تشر اما چرا حاج. دییفرما یشما درست م -
 :  پدرش جواب دادي ماهان به جاخواهر

   رسهی اگه جواب شما مثبت باشه حتماً خدمت می ولادی بود نتونست بضیمادرم بشدت مر -
 :  هم گفتپدر
. می تا انشاهللا مقدمات رو آماده کندی به ما مهلت بدي چند روزهی یول. میا  دو تا جوونن ما چه کارهنیاصل ا -

   نی اي براخوامی انجام دادم ماسی خواهر ي که  برايزیراستش اون چ
    داشته باشنی فرقگونه چی هخوامی هم انجام بدم نمدخترم
 :   وگفتدادیاش سرش رو تکون م  عمهشوهر

   شما تاي  اجازه شما درست، پس بايها گفته. احسنت -
    دو تا جوون برن با هم حرفاشونو بزنننیا

 :   گوشم گفتری با چشم بِهِم اشاره کرد و خواهرش زبابا
  کردی اصرار منقدری ازت خوشم اومده ماهان حق داشت ایلیخ -

    انداختمنیی با شرم سرم رو پامنم
   نیشما لطف دار -
.  تخت نشستمي اون گذاشتم و خودم روي رو برای صندلاومد یماهان هم پشت سرم م.  بلند شدم و به اتاقم رفتمو

   نگاهم کردرهی نشست و خی صندلي انداخت و رویبه اطرافش نگاه
   شهی جور می هستم و همه کارا داره به خوبي خواستگاري  االن روبروت نشستم و تو جلسهشهیباورم نم -

    جواب دادمیل زدم به چشماش و با شوخ زمنم
   حاال از کجامعلوم جوابمون مثبت باشه -

   دیخند
   دارمیدست از سرت برنم. ی بشی تا راضامی و مرمیمن اونقدر م -

    زدملبخند
    رو برات بگمییزای چهی بهتره من میحاال که تنها شد -
   تعجب نگاهش کردمبا
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 اما خوادی که دلم می هستی تو هموندونمیدوستم داشته باشه و م.  من دوست دارم زنم صداقت داشته باشهاسی -
    کهيزیهر چ. ی  رو ازم پنهان نکنيزی چچیدوست دارم تو هم ه

 مهمتره  در مورد ادامه زی من ازهمه چي چون صداقت برای انجامش بدم بهم بگدی بانکهی اای من بدونم الزمه
   ي ادامه بدی تا هر موقع دوست داشتیتوتی ندارم می هم من حرفلتیتحص

    ندارم محدودت کنمدوست
 :   گفتممنم

  ی وقت ترکم نکنچی و هی فقط دوستم داشته باشخوامی ازت نمیچیمنم ه -
 که  از تو خوششون اومدهنای انقدری از جانب مادرم هم نگران نباش اکنمی مطمئن باش خوشبختت مزمیحتماً عز- 

  ادی حتماً خوشش منهی تو رو ببنایمادرم هم مثل ا
    باشهیگی که مينجوری ادوارمیام -

 من تنها ماهان مهم ي نشون ندادم فقط برای ماهان توجهي حرفای اون لحظه خوشحال بودم که به بعضاونقدر
    بهرحال تای دست زدن ولمانی همه برامی اومدرونی از اتاق بیبود وقت

.  از ماهان خوشش اومدهیاما از نگاهش معلوم بود که حساب.  که به اونا جواب بدهشدی نمی راضکردی نمقی تحقپدر
    باهاش گرم گرفتهی بود که پدر حسابیپدرش هم آدم محترم و خوب

 کردیاش خوش وبش م سحر هم کنار خواهر ماهان نشسته بود و سرگرم حرف زدن بودن و مادر هم با عمه. بود
    هم کهی وگاهمیکردی نگاه مهی که به بقمی ماهان بودتنها من و
 شام کرد اونا ي قصد رفتن کردن و هر چه مادر اصرار برای  وقتزدی و بِهِم لبخندمخوردی در هم گره منگاهمون

    هنگام رفتنی آروم نشسته بود ولنی مهي سبحان بچه. قبول نکردن
 :  کرد و گفتنگاهم

  ؟یشی من مییدا تو زن -
    بهش زدم  و بوسش کردميندلبخ

   زمیآره عز -
 :   دستم رو فشرد و گفتنی مادرش نگاه کرد مهبه
دوست .  اوناشی زودتر برم پدی پدرشون تنها گذاشتم و باشیمن دو تا دخترام رو پ. دنتی خوشحال شدم از دیلیخ -

   ي و زودتر مقدمات نامزدمی رفت وآمد کنشتری هستم بنجایدارم تا ا
    بشهفراهم
    انداختمنیی رو پاسرم

  ارن؟ی نمفی هم تشري نامزدي برا؟ی مادرتون چی ولدی به خاطر من به زحمت افتاددونمیم -
 :   زد و گفتيلبخند



 

@donyayroman 123 

 کرده بدون که ماهان رو دوست فی رو برات تعرزی ماهان همه چدونمی خودتو ناراحت نکن مادیمطمئن باش م -
  ادیه و حتماً م اونو نداریداره و طاقت ناراحت

.  زدم با لبش اشاره کرد که دوستم دارهي نگاه ماهان رو جواب دادم و بهش لبخندکردیپدرش  با محبت نگاهم م 
   کردی ابراز احساستش استفاده مي برایام گرفته بود از هر فرصت خنده

 :   رو به پدرکرد و گفتزی چقدر خسته شدم عزدمی اونا رفتن تازه فهمیوقت
   ازشون خوشم اومدیلی بودن منم که خی خوبي دهخانوا -

 به غذا نداشتم با سحر ظرفا رو که شستم یلی شدم مها وهیمنم مشغول جمع کردن ظرفا و م.  کرددی هم تأکپدر
    حرفقی تحقي  و نحوهيهنوز هم پدر و بابابزرگ در مورد خواستگار

 :  گفتدنمی جواب من چه بود بابا هم به محض ددونستنیهمه م. زدنیم
   باهات کاردارمنی بشنجای اایب.  دخترمایب -

   نشستمکنارش
   دیسرم رو بوس -
   کننیچقدر زود گذشت االن دو تا دخترام دارن شوهر م -

    در گردن پدر انداختمدست
  بهش گفتم اونم قبول کردهنویا. خونمیفعالً دارم درس م. یحاال کو تا عروس -
 
 ي غهی صهی و ي مراسم نامزدهی ندارن فقط گفتم لتی ادامه تحصي برایاونا حرف. آره منم امشب مطرحش کردم -

   دی از نظر رفت و آمد نداشته باشی بخونن تا شما مشکلتیمحرم
   دی بابا جونم که به فکر منیمرس -
   بابابزرگ هم افزودو
    بود قدرش رو بدونیپسر خوب. ی خوشبخت بشدوارمیام -

 و دمی تخت دراز کشي که روی که ماهان توجه همه رو به خود جلب کرده و هنگامدونستمیم.  کرددی هم تاکزیعز
    که به ذهنم اومد نگاه ماهان بود که بايزیبه امروز فکرکردم تنها چ

م تماس برقرار شد به محض  کردم و فشار دادلکی اسمش کي رو برداشتم و روی شده بود گوشرهی بهم خی لذتچه
   صداش آروم شدمدنیشن
   زمیعز..... یاسی -
    بگمریزنگ زدم فقط بهت شب بخ -
   تموم شده بودزی توست کاش امشب همه چشیدلم امشب همش پ -

    مطمئن بشهخواستی هم تموم شده فقط بابا ماالن
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.  کرده که مادر قرار شده فردا خودشو برسونهفیعرراستش اونقدر عمه ازتون ت.  االن هم به مادر زنگ زدمدونمیم -
    چقدر خوشحال شدمیدونینم
 :  ذوق گفتمبا
   ی چه خبر خوبيوا -
   شهی داره جور ممیخوای اونجور که مزی دوستمون داره که همه چیلیخدا خ. زمیآره عز -
  خدا رو شکر -

 ری با اون گی فردا استاد اماندونستمی اما مکردم،یانگار که تو آسمونا داشتم پرواز م.  پر از حس خوب بودماونشب
    جزوه رونیبنابرا. رهیگی می سواالتش حالم رو حسابدنیهاش و پرس دادن

 به کراستی سحر هم وارد اتاق شد و.  ماهان بودي نگاه و حرفهاشی و بهش چشم دوختم  اما تمام فکرم پبرداشتم
 : طرف تختش رفت و گفت

   می ما بکپی اون المپ رو خاموش کنشهیعروس خانم اگه حرف زدن با ماهان جونت و درس خوندنت تموم شد م -
   دهی مری خدا ازش نگذره همش هم به من گرهی چقدر سخت گی استاد اماننی اشهیسحر باورت نم -

 : دی کنجکاو پرسسحر
  ؟ی چي برايدینفهم -
    باال انداختمنهشا
 دی و به امی براش زحمت بکشدی بایکنی بار بهم گفت به خاطر پدرت فکر نکن درسا رو پاس مهیفقط . دونمینم -

   ی نباشیکس
  ؟ي زده متوجه شدهیبهت کنا -
   دونمیآره م -

  دی خندسحر
  دهی مری بهت گنطوری عاشقت شده که اگمی من میول -
    تعجب نگاهش کردمبا
سحر پتو رو . ادی بداخالق وگند دماغه اصالً ازش خوشم نمیلیخ. رممکنهی غدمی که من ديچرند نگو اون استاد -
  دی سرش کشيرو
  یرس یباالخره به حرف من م. حاال از من گفتن بود -
ت  اون منو دوسیعنی حرف سحر حس خوندن نداشتم جزوه رو کنارگذاشتم نی با اگهیمنم د.  نگفتيزی چگهی دو

    وذاشتیتازه اون که به من محل هم نم... همه دخترخوب نیداشت؟ ا
 چشمام رو بستم و با گفتی بود مزخرف موانهیسحر د.  چطور ممکنه دوستم داشته باشهگرفتی حالم رو میحساب

 :  خودم گفتم
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 عشق و محبت ي آوردم حرفهاش که همش بوادی حرفهاش رو به گهی و بار دکنمی عوض نمایمن ماهان رو با دن -
   دادیم
 

ها هم اونو   کنفرانس صحبت کردن داشت و بچهشهی خرخون کالس مثل هميریام.  شلوغ  بودشهی مثل همکالس
   رنی اونو به حرف بگی سواالت درسي دوره کرده بودن تا به بهانه

 :   گفترگوشمی زنی که نگکردی می وارد کالس شد و اونقدر با افاده با پسرا احوالپرسي با طنازمژگان
    واسه همهادی میی ها، چه ادادهیمثل تازه به دوران رس... نونگاهیا -

 . تو دلم نبود تا استاد وارد کالس بشه جواب دادم  که دلی در حالمنم
    کنه؟چی استاد بازم منو سوال پنی کنم اگه اکاریبگو امروز چ. الیخ ی بنویا -
   ؟ی چرا ناراحتگهی دي دارنتی جواب تو آستشهیتو که هم -
    بخونمدمی خواستگار داشتم نرسشبی سرم  درهی ندارم خگهی امروز ديوا -
همه . دی دستش محکم به دهانش کوبدی و بعد که خودش فهمدی کشي بلندغی حرف جنی ادنی به محض شننینگ

    انداختمنیی شدن منم سرم رو پارهیبه طرف ما برگشتن و به ما خ
 :  بلندگفتيریام
 نیها فقط واسه ا  کشتن آخه خانمي کمک برامییای تا بدیدی کشغی که جدیدی سوسک دای اگه موش انیخانم شا -
   کشنی بنفش مغی جزایچ

 :  کرد و گفتی اخمنینگ,  دنی خندهمه
   بود االن حل شدیمسئله شخص -

   خودش رو به طرفم کشوندبعد
    به آدمدنی خبر مينجوری ايریدرد بگ -
   بگم ؟؟يپس چطور -
 نی بوده ای شد؟ کی کن چفی تعراالی الیخ ی بنوی شدم  حاال ازده جانی هییهوی...  يزی چینی مقدمه چهی -

   شاهزده پسر
    قبول کردمگهی منم دگمیاوووو ه چه خبره؟ شجرنامه بدم خوبه؟ حاال بعدا برات م -
   ها به طرفمون برگشت  به بازوش بازم همه نگاهدمی زد کوبغی جگهی بار دهی
    خدا بگم چکارت کنه،ي امروز آبرومو بردن،یآخ نگ -
 :  ها کرد و گفت  رو به بچهنینگ
  دی به کارتون برسستی نيزیچ,نه سوسکه نه موش  -
  کردی مشکوفانه نگاه ميری امدن،ی باز همه خندندفعهیا

   ی استاد امانی که دلت رو برده؟ آخهی کنی حاال اي جواب دادي زودنیچرابه ا... خبرات نی با ايریبم -
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    تعجب نگاش کردمبا
    به اون داره؟ی ربط؟چهي شدوونهید -
 :  زد و گفتي لبخندنینگ
   نبودگهی دي نگاش به تو مثل دانشجوهادمی دوستت داره؟ من که از همون روز اول فهميدی نفهمیعنی -
  تو هم حرف سحر رو دادی نمری بهم گنقدری اون اگه منو دوست داشت ا؟يساز ی معهی چرا شانیول کن نگ -
    به اون ندارمی حسچی  من هنیاون استاد منه هم.....  یزنیم

    شانه باال انداختنینگ
   ؟هی خانوم ما رو برده کاسی اون که دل نمی ول کن بگو ببنوی  حاال ایمن مطمئنم تو دل استاد هست -
    وارد شد همه ساکت نشستنی وقت استاد اماننی همتو
 :  گفتمنی نگبه
   بداخالقهنقدری امروز انیخدا رحم کنه چرا ا -
   دهی تو رو شنينکنه خبر خواستگار -

   برام اومدی دفعه نگاهم کرد و اخمهی که استاد رخندهی گرفت زدم زام خنده
    خدا منو رحمت کنهنی نگيوا -
 :  جواب داددیخندی مزیزری هم هنوز داشت رنینگ
  ادی االن از خجالتت درمیآره حساب -

 :   بلند گفتاستاد
    حرفاتون تموم شده تا درسو شروع کنمي و خانم صبورانیخانم شا -

 :  رو بلند کردم و گفتمسرم
   دییبله استاد بفرما -

 :   نگاهم کرد و گفترهی خاستاد
    باشهی سوال من از خود شماست انشاهللا درس خوندنتون هم مانند حرف زدنتون عاليخانم صبور -
 :   گفتمواشی
    افتادمی تو چه هچليدی دنیخدابگم چکارت کنه نگ -
  دیخندی بازم منینگ

 :  دهانم رو قورت دادم و با اعتماد به نفس گفتمآب
   سوال از شما بپرسم؟؟کی منم دی شما ازم سوال بپرسنکهی قبل از اشهیاستاد م -

 :  جواب داداومد ی که به طرفم می تعجب کردن استاد هم در حالهمه
    بپرسيبله خانم صبور -
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 شما ي اول من پاسخگوي  آخه از همون جلسهنه؟؟یبی رو نمگهی کالس چشم شما به جز من کس دنیاستاد تو ا -
    ندارمی پاسخگو باشن؟ من آمادگگهی کس دشهیبودم االن م

 . کردمی می بهش حالي جورهی دی تحمل رفتارهاش رو نداشتم باگهی با اخم نگاهم کرد دیامان
 ری من کامل تأثي برادییحاال هم بفرما, سوال بپرسم ی که از چه کسدمی مصی شما؟ من تشخایمن استادم  -
   دی رو شرح بدکینی در کلیمیوشیب

 :  که گفتدمی رفتم صداش رو شنرونی رو برداشتم و از کنارش گذشتم و بفمی حرصم گرفته بود که کاونقدر
     خانمرونی بدی بدون اجازه بردیحق ندار -
 کی آخه چطور ممکنه رشدیاش کنم اشکم سراز  خفهخواست ی رفتم دلم مرونی به اون از کالس بتوجه ی من باما

   شهی همدادمی جوابشو مشهی داشته باشه من که همنهی کنقدریآدم ا
  فهموندم که درس اونو خوندم اما االنبهش

 
 همه ي استاد دوستم داره اما اون جلوکردی بگو فکر منوینگ.  نشستمها ی از صندلیکی ي رفتم و رواطی طرف حبه
   کنهی معی منو ضاينجوریا

 :   گفتمدی تا بهم رساومد ی که به طرفم مدمی رو دنی وقت نگنی همتو
   کرد؟رونیتو رو هم ب -

    نشست و دستمو گرفتکنارم
   رونی منم از کالس اومدم بذارمیمن دوستمو تنها نم -

    منم بهش لبخند زدمدی کردم بهم خندنگاهش
   چرا؟گهی تو دوانهید -
  يا  بره به جهنم استاد عقدهمیما چاکرت -

 یدونی نمرونیت منم زدم ب جرأت حرف زدن نداشی شد که کسی اونقدر عصبانی رفترونی تو از کالس بیوقت
  کردی داشت منو نگاه ميچطور

   مییای استاد بربنی از پس امی بشي قومی بخوريزی چکی می برایب -
 کردم و فی تعرنی نگي و دوست داشتنم رو براي خواستگاري و من تموم ماجرامی و به طرف بوفه رفتدی کشدستمو

    از در دانشگاه خارجیبماند که اون روز وقت. دادیاونم با لذت گوش م
,  و چشم تو چشمش دوختماوردمیمنم کم ن.  بودی انگار فکر تالفکردی که چطور نگاهم مدمی رو دی امانشدمیم
   زوی تازه اول ماجرا بود چون به پدر هم همه چنی ادمیترسی ازش نمگهید

 دادمی محی براشون توضی کردن اما من هر چحتمی مادر بعد هم پدر نصی اول کلدمی به خونه رسی بود و وقتگفته
    استاد خودش شروع کرده اونا دست بردار نبودن و قرارشد کهنیکه ا
 . شدمی اونقدر گفتن تا راضاومدن ی اما مگه اونا کوتاه مکردمی کنم عمراً اگه من قبول میخواه  از استاد معذرتبرم
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ش سر رفته   که حوصلهنی نگنداختمی به در اتاق استادا میگاه هم نی بودم و هر ازگاهستادهی کالس اواریکنار د 

 :  بود گفت
    سبز بشهرپاتی تا علف زسای وانجای داخل کالس تو هم ارمیمن م -
برام مهم نبود در موردم .  کنمی ازش عذرخواهي جورهی بودم که ی رفت االن ربع ساعت بود که منتظر استاد امانو

    که راجع به ماهانیقاتی بود که پدر تحقنی مهم اکنه،ی ميچه فکر
 میری بگندهی هم تا چند روز آي جشن نامزدهی بودن و قرار شده بود دکردهیی خوب بود همه اونو تایلی بود خکرده

   ی حتنمی هنوز موفق نشده بودم که اونو ببیمادر ماهان هم اومده بود ول
 انگار که حق فتهیدوست نداشتم چشمم به مهسا ب.  جشن دعوت کنني بود خاله ماهان و مهسا هم براقرارشده

    پدرادی اونا به وجود بنی بی کدورتخواستیاونو ازش گرفتم اما ماهان نم
 سحر ناراحت بود ي هنوز از پدر به خاطر نامزدنکهی بدست آوردن دل عمو به سراغش رفت و عمو با اي براهم

   ده بود که خودش همه کارا رو خوش نشون داده بود و قرار شيامارو
 شهی انداخت به قول خودش همی بهمون مییها کهی بازم مثل مراسم سحر تدنی بده عمه هم به محض شنانجام

    امروز هم با ماهان قرارکردی مافتی بود که خبرا رو دري فردنیاون آخر
 فکرها بودم که استاد رو نیتو هم. دمیترسی چرا به شدت از مادرش مدونستمی نممی مادرش بردنی که به دمیگذاشت

    آب دهانم رو قورت دادماومد ی به دست به طرفم مفی که کدمید
   هاش توهم رفت  من اخمدنی با دشهی و مثل همکردی اون با تعجب به من نگاه میول
  دی مگه االن کالس نداردیستادی ارونی چرا بيخانم صبور -

 :   جواب دادميا  انداختم و با لحن مظلومانهنیی رو پاسرم
    استاددی مقدارحالم خوش نبود ببخشهی راستش خوامیمن از بابت روز قبل که اون کار رو کردم عذر م -

   زديپوزخند
   که کارتون اشتباه بودهدیخوبه خودتون هم متوجه شد -

    رو بلندکردمسرم
  د؟ی درسها لطف داردنیه من در مورد سوال پرس بنقدری ای چي برادمی من هنوز نفهمیول -
  دیخندی چه قشنگ مي وادمی لبخندش رو دنی زد اوليلبخند -
   نی همادی زرنگ خوشم مي از شاگردانکهیفقط به خاطر ا -

   شده بودرهی که به من خی در حالبعد
  د؟یکردی منو مطالعه مي اگه من از شما سوال نکنم اونوقت شما جزوه -
  دی شادونمینم -
  ؟ي خانم صبوريدی حاال فهم،ی منو بخوني  جزوهشهی که همشهیبه همون علت ازتون سوال م -
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 ينجوری راست بود؟ اون دوستم داشت که انی حرف سحر و نگیعنی تو نگاش بود پس ی برقکی کردم نگاهش
    بهش فکرشهی اونو بخونم که هميها و کتابا  جزوهشتری بکردکهیرفتار م
   کنم؟

    به درسمونمی برسمی تموم شده برتونیاگه عذرخواه -
    دفعه به طرفم برگشتهی بعد و
   ي خانم صبوردی از من ناراحت بشخوامی نمدینگران نباش.  ازتون سوال نکنمادی زکنمی می به بعد سعنی از ایراست -
 :  لبخند گفتمبا
 ....  استاد من از شما ناراحت نبودم امادیببخش -

   رو تکان داددستش
    ندارهی من و شما صورت خوشي براستادنی انجای کالس امیبهتره بر -

 :  اضافه کردواشی بعد
    داشته باشمی با شما صحبتی جلسه خصوصهی دیاگه اجازه بد -

    کردمنگاهش
    نداشته باشهقتی حقنی اخواستی چقدر دلم مافتاد ی اتفاق منی ادینه نبا. کردی لبخند نگاهم مبا

 مال کس گهی من تا چند روز ددونستی اون که نمگفتم؟ی مدی گفتن نداشتم چه باي برای انداختم حرفنیی رو پاسرم
    فکر کردن به اون گناه بود تمام شور وی که حتشمی ميا گهید

 حرف نی چه مرگم شده بود مگه عاشق ماهان نبودم چرا با ادونمی خودم داشتم دود شد رفت هوا نمي که برایشوق
   تا وارد کالس.  که تو چشماش بود حالم رو عوض کردیاون و برق

  رو به اونجهی که نتخواستی با اشاره منی نگشدم
 

ه  حواسم نه به درس بود نه بگری درست شده اما دزی دادم که همه چنانی منم با تکان دادن سرم به اون اطمبگم
 کردمیکالس فقط به استاد و ماهان فکرم

    داشتمها سهی مقانی از اي چرا احساس بدتونستمی نمکردمی مسهی دو تا رو با هم مقااون
 
    داشتمها سهی مقانی از اي چرا احساس بدتونستمی نمکردمی مسهی اون دو تا رو با هم مقاو
 

 مادرش خوب و ي زدم دوست داشتم امروز جلودی دنهیآ ي خودم رو توگهی بار دهی دمی زنگ خونه رو که شنيصدا
   ي بودم و مانتودهی پررنگ کشی باشم خط چشم سبزم حسابنقص یب
 از درِ عی برداشتم و سردادی قدمو بلند نشون می کفش پاشنه بلندم رو که حسابندفعهی رو به تن کردم و اام یشمی

    در رو زد و رو به من کردفونی سحر آدمی اومدم پوشرونیاتاق که ب
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 :  وگفت
 ...  بدو که ماهانه -
   اومد ی که با رقص به طرفم می شروع به خوندن کرد در حالکدفعهی و
    امشبيچه خوشگل، چه خوشگل، چه خوشگل شد -
  دادی جور ادامه منی همو
   در شب تارشیتو ماه ماهان -

    اون تو رو دارهاههی که شب سیوقت
   رفته بودم گام خنده

   يش آورد  سر ترانهیی بدونه چه بالستی ننجای ايحاال اند.  رو سرتی خونه رو گذاشتگهیبسه د -
   م سررفته  حوصلهیزود برگرد امروز حساب -
    نگران نباشانی منایاالن بابا ا -
 به تهران رفته بود هر چقدر به مانی از درخارج شدم امروز عصر هم پدر و مادر کالس داشتن و هم پعی سرو

    به طرفشدمی ماهان رو دنی ماشیوقت.  قبول نکردادیسحرگفتم همراه ما ب
    وسوارشدمرفتم

   سالم -
   داشتی چشم ازم برنمکردی لبخند نگاهم مبا

    با نازگفتممنم
  سالم کردم ها.....ا-
   سالم به خانم خوشگل خودم -
   دمی به حرکت سحر افتاد و خندادمی

   آورد ی رو به حرکت درمنی که ماشی در حالماهان
  ؟ی خانميخندی مهیچ -
   می بردیخوب االن کجا با. ستی نی مهمزیچ -
   دیچی پابونی طرف خبه
   همه اونجا هستن. ام  عمهي خونه -

    رو درهم گره کردمدستم
  اووم مامانت هنوز ناراحته؟ -

   د کرنگاهم
    نگران نباشهی زنه مهربون و خوبیلیمادر من خ. ادینه مطمئن باش از تو خوشش م -

    اضافه کردبعد
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   گهی سرش شلوغه بالخره استاده دیلی بدون خومدی ناداگهی بدی فردا داداشم هم شایراست -
  نمشی بی چه خوب چه اشکال داره اخر م؟يجد -
  د؟ی الزم نداريزی آخر هفته چيبرا -
   دهی مبشوینه مامانم داره ترت -
  زی عزي همون خونه -
   آره قرارشد اونجا باشه آخه بزرگتره -
    بهم بگوادی از دست من برمی اگه کمکیخوبه ول -
    ساده استي نامزدهی ستی که نی مهمزیچ -

    نگاهم کرد و دستمو گرفتماهان
   ی هفته هم بگذره و تو مال من بشنی اشهی میک -

    کردماخم
   گهیخوب االن هم مال توام د -

   دیخند
   تو رو از دست بدمشهی مگه میالبته که مال من -
   دی و اون بلند خندشی تعجب نگاهش کردم زدم به بازوبا
   وونهید -

 داشت چند تا ی با حالاطی حمی بود وارد که شدی بزرگي خونه. میدی که رسی گذشت تا موقعها ی با شوخباالخره
    فوتبالنی قرار داشت که مثل زميا  سرسبز گوشهنی زمهیدرخت بود و 

   دمی به استقبالمون اومد و من صورتش رو بوسي عمه با لبخندمی  بود تا وارد شدپرازچمن
    توای دخترم بيخوش اومد -

 يکردی میبی عجیاس راحت بود که احسکی بود اما اونقدر شیمی قدونی داشت که مبله و دکوراسی بزرگهال
   نیی تزیدورتادور اتاقش پر از گلدون و انواع و اقسام گلها بود که به خوب

 سالخورده که چادرش رو یزن.  شدم اونم منو به طرف مادرش بردی به طرفم اومد و مشغول روبوسنی  بود مهکرده
   به من چشم دوخته بودیقی  و با نگاه عمدهیچیدورش پ

   سالم مادرجون -
   ترس نبودگهی داشتم دیبلند شد و در آغوشم گرفت احساس خوب -
  دی رو بوسمیشانیپ

   نی بشایب. زمیسالم عز -
 :   گفتی و با شوخدیمادر رو بوس. به ماهان چشم دوختم.  کنار خودش منو نشوندو
    نو اومد به بازار کهنه شده دل آزار آرهنم؟؟یپس مامان من کجا بش -
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 :   به اون کرد و گفتی اخممادرش
   گهی می عروس خوشگلم چنمی نکن بذار ببتیبرو بچه اذ -

 مهربون و یاش رفته بود همگ  مهربون باشه پس ماهان به خانوادهنقدری اکردمی انداختم فکر نمنیی رو پاسرم
   بودنیدوست داشتن

  دیکن یشرمنده م -
  گذاشتمی رو جلوي چانی وقت مهنی در همو
 
   چسبهی  سرده مي  هوانی اي تا سرد نشده توزمیبخور عز -
  دیممنون به زحمت افتاد -

 :   گفترفتی می که به طرف اتاقی در حالماهان
    با مادرشوهرتوندی شما راحت باشيمن برم به بابا خبر بدم اومد -

   دی خندمادرش
   آره مجلس زنونه است تو برو به کارت برس -
   دنی همه خندو

 :  من نشست وگفتي هم روبروعمه
   به ماهان گفتم اما انگار کالس داشتن و قبول نکردن. آوردن ی مفیکاش اونا هم تشر. پدر و مادرخوب هستن -
   می در خدمتون باشمیشی خوشحال مگه،ی دي آره انشاهللا دفعه -
   دیخدمت از ماست سالمشون برسون -
    ماهان با دو دختر وارد شدکدفعهی
ساله که با لبخند 11 گهیساله بود و دختر د7 بود فکرکنم دهی بود و به ماهان چسبکی بود کوچنی دختر که نازنهی

   دمیسالم کرد منم صورتش رو بوس
   آره؟ی ستاره خانوم باشدیتو با -

 :  گفتنیمه
    مني دخترانمیا -
  زم؟ی عزیخدا برات نگه داره کالس چندم -
   کالس پنجم خاله -
   کردی اصالً نگاهم هم نمشدی بود و جدا نمدهی به ماهان چسبنی نازنی مادرش نشست ولشی پو
    به ماهان عادت کردهی حسابزنهی حرف نمادی زها بهی با غرنینازن -

 :   بوسش کرد و گفتماهان
   عشقمه -
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 :  رو به من کرد و گفتیمادرش با شوخ.  گرفتام خنده
   کرد؟یفروش  آدمي چطورنیبب -

   دنی خندهمه
    دست ماهانو گرفتستاره

   نی بشنجای اای بییدا -
ها گرم شده بود که  صحبت. ها بود  خواهرش رو دوست داشت انگار عاشق بچهيها  بودکه ماهان چقدر بچهمعلوم

   ي شوهرعمه و پدر ماهان هم اومدن و من چقدر از بابای اخالقيآقا
 ی چگهید.  باشم يزی نگران چتونستمی نمگهیاونقدر نگاهش مهربون بود که د.  اومد ی مهربون خوشم منماها

    دوستي  خانوادههی کرده بود ای رو برام مهزیخدا همه چ. خواستمیم
 چطور حاضر شده بودم اونو با کردم؟ی فکر می به استاد اماندیپس چرا با.  عشق بزرگ مثل ماهانهی و یداشتن

    از ماهان جدا نشدنی شام هم نازنزیسر م.  کنم لعنت به منسهیماهان مقا
   از مدرسه وی شده بود تو بغل مادرش بود اما ستاره کنار من نشست و حسابداری سبحان هم که تازه بو

 خواستم از ی بود وقتیحترم و خوب هم مرد منی رامنیشوهر مه.  بودینیری دختر باهوش  و شمی حرف زدمعلماش
 .   بلند بشم مادر ماهان دستم رو گرفت و دوباره نشوندزیسر م

   بخورنمی اای گلم بي نخورديزیتو که چ -
    شدم دستتون درد نکنهریمادرجون س -
   تکه هم بخورنیحاال به خاطر من ا -

 باز هم مجبور شدم دستش رو ی خورده بودم ولیلی  وساالد  منم خی بودن و انواع و اقسام ترشدهی تدارك دیحساب
   دمیترکی داشتم مگهیرد نکنم و بخورم د

 بود و فردا هم صبح زود کالس داشتم قرارشد روقتی دادن که از سر سفره بلند بشم و چون دتی رضاباالخره
    از همهیوقت.  مهربوني  اون خونوادهشیزودتر برم اما دلم اونجا بود پ

 :   و گفتدیام رو بوس دم مادر ماهان گونه کریخداحافظ
 به دلم افتاده منم دوست ی مهرت حسابدمتیاالن که د. یانشاهللا که خوشبخت بش. زمیخدا حفظت کنه عز -

   ی باعث ناراحتخوامی و منم نمدی بشم، باالخره شما جوونریندارم مانع کار خ
    باشمشما

 .   خدمت پدر و مادرتمییآ ی حتماً  می حضور نداشتم ولتی ببخش که تو خواستگارد،ی که خوشبخت بشانشاهللا
  منم لبخندزدم -
   دی خوشحال شدم شما واقعاً مهربوندنتونی منم از ددیاری بفیحتماً تشر -

 . دمی کشی نفس راحتنی کردم داخل ماشی و دستم رو فشرد با همه که خداحافظدیخند
 :   گفتطونی برگشت و شماهان
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    نکنه بهت سخت گذشت؟هیچ -
 :   گفتمی خوشحالبا
    هم خوب بود من که عاشق مادرت شدمیلیخ. نه اتفاقاً -
    زدی چشمک؟یبال به دور پس من چ -
   دمیترسی باشه همش منقدرخوبی مادرت اشدی باورم نمی ولي خودتو داريتو که جا -
 که ازت کردن و تو ییفای االن با تعریط  به خاطر خواهرش بود ول نبودنش فقیبهت گفته بودم مادر من  راض  -

   ی حسابي که حق با منه و دل پسرشو برددی فهمدیرو هم د
   نطورعاشقی اشهی محبت تو وجود آدم باشه و ماهان همنقدری اشهیچقدرخوب بود که هم. دمیخند

   ماهان -
   جونم -
    بمونينطوری اشهیهم -
   دی کرد دستم رو بوسکی نزدشی رو گرفت و به لبهانگاهم کرد دستم -
    از درسات چه خبر؟ هنوز امتحانات ترمت شروع نشدهی خوبم، تو هم خوب باش راستشهی من همزمیچشم عز -
   رنی سختگیلی درس بخونم آخه استاداش خدی بای حسابکهی نزدینه، ول -
 یشیآره مطمئنم که موفق م -
 

 من اشتباه دی اصالً شافتادهی نی اتفاقچی که هنوز هی بگم در حالدی به ماهان بگم؟ چرا بادی افتادم بای امانادی دوباره
   ماهان منو از افکارم جدا کردي صداکردمیم
  یکنی فکر میبه چ -
 :  جواب دادم 
    زن چاقکی شمی غذا بخورم منقدری اامی اگه هر موقع برم،ی چقدر امشب سنکهی به ایچیه -

  دی بلند خندانماه
    دوست دارمشتریمن زن چاق و تپل ب -
 :   اخم گفتمبا
    شدمنی سنگیلی خيرو ادهی کم  پکی امشب با سحر برم دی بايوا -

    رو متوقف کرد به طرفش برگشتمنی ماشدی کوچه که رسسر
   شد؟یچ -

  کردی رو باز منی که در ماشی نگاهم کرد و در حالماهان
   گمی بهت منیی پاایب -

    گرفتی من با دست اون، گرم شد و تنم گرمخی ي و دستم رو محکم گرفت دستاستادی اومدم کنارم انیی پامنم
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    اونم با همسرتیکنی ميرو ادهی تا خونتون پنجایاز ا -
 :  گفتمی خوشحالبا
   هی عاليوا -
 رو برام زمزمه کرد اونقدر صداش يری مشدونی شعر فرمیرفتی مشیطور که پ  دفعه همانهی می هر دو به راه افتادو

    بگم فقط با لمس دستهاشی بود که مونده بودم چرایقشنگ و گ
 من و اون بود ي و سرد صداکی تاري منم با اون  همراه شدم حاال توکوچه.  که چقدر دوستش دارمکردمی مثابت

  شکست یکه سکوت شب رو م
   باز از آن کوچه گذشتمی مهتاب شبتو یب

   به دنبال تو گشتمرهی تن چشم شدم خهمه
   شد از جام وجودمزی تو لبرداری دشوق
   که بودموانهی آن عاشق دشدم

   نهانخانه جانمدر
  دی تو درخشادی گل
  دی صد خاطره خندباغ

  دیچی صد خاطره پعطر
  می با هم از آن کوچه گذشتی آمد که شبادمی

  می و در آن خلوت دلخواسته گشتمی گشودپر
  می نشستي بر لب آن جویساعت

  اهتی در چشم سختهی همه راز جهان رتو
   نگاهتي همه محو تماشامن

   صاف و شب آرامآسمان
   خندان و زمان رامبخت
   در آبختهی ماه فرو رخوشه
   دست برآورده به مهتابها شاخه
   و صحرا و گل و سنگشب
   دل داده به آواز شباهنگهمه

   عشق حذر کننی از ای تو به من گفتدی آادمی
   آب نظر کننی چند بر ايا لحظه

   عشق گذران استنهیی آآب
   نگران استی که امروز نگاهت به نگاهتو
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   فردا که دلت با دگران استباش
   شهر سفر کننی از اي چندی فراموش کنتا
   تو گفتم حذر از عشق؟ ندانمبا

   تو؟ هرگز نتوانمشی از پسفر
   تو پر زدياول که دل من به تمنا روز
   کبوتر لب بام تو نشستمچو
   نه گسستمدمی من نه رمي به من سنگ زدتو
   دشتمي و من آهويادی گفتم که تو صباز
   به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتمتا

   از عشق ندانمحذر
   تو هرگز نتوانم نتوانمشی از پسفر

   
 گهی نگاه کرده بودم که دنهی اونقدرخودمو تو آشدی توش گم میقی موسي بود که صداادی دست و کِل اونقدر زيصدا

   می گرکی سوگل کارش حرف نداشت دمیدیچشم بسته صورتم رو م
 ی قرمز به صورت گل رز درآورده  و خط چشم مشکيها هی کرده بود پشت چشمام با ساادهی رو صورتم پیعال

    تو چشمی برجسته حسابيها ن مژه چشمم و با اوي و باالریپررنگ که ز
 ینی برجسته کرده بود و اون لباس بلند پر از زرق و برق، اونقدر به تنم سنگی و رژ قرمز که لبهام رو حساببود

    برام انتخاب کردهنی لباس رو نوشنی اکردمی می که احساس خفگکردیم
 آماده بود تا من مال ماهان بشم زی  داشت همه چيادی شلوغ بود زرق و برق زيادی خوب بود اما زاش قهی سلبود
  شهی هميبرا
 ) ستنی زاو ی بستی که آسان ندیگو یعشق م(
 ی نشد و قرار شد کمی ماهان راضي خونده بشه اما باباتی محرمي غهی صهی ساده و ي نامزدهی قرار شد نکهی ابا

   ز انی پوش کرده بود ادی رو سفنیبرف زم.   باشهيتراز نامزد مفصل
 به زی برف رو فرستاده بوددوست داشتم همه چنی بود خدا امی روز زندگنی من بود که امروزکه  بهترشانس

    برنامه هام به هم خوردامای برف کمنی ادنینحواحسن انجام بشه اما با بار
 باز هم مثل عقد سحر زی برف نشسته بودن وخونه عزي نبود ومشتاقانه به تماشای براشون مشکلادی مهمونا زانگار

    داده شد که مراسم درحیشلوغ شده بود و چون هوا هم سرد بود ترج
 سرش شلوغ شده و منم با ی بودم بهم گفته بود که حسابدهی تا حاال ماهان رو ندروزیاز د.  باشهزی بزرگ عزهال

    برگشتمدمی درو که شنيصدا. اوردمی ناراحت شده بودم اما به روم ننکهیا
   دمی ددهی و کت و شلوار پوشفی ظری لُخت و مدل شده و صورتي رو با موهايختر دو
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  اجازه است؟ -
    اما سرم رو تکون دادمشناختمی نماونو

    تخت نشستي زد و رويکنارم اومد و نگاهم کرد و پوزخند 
  ؟ی هستاسیخُب پس تو همون  -

 :  نگاهش کردم و جواب دادممنم
   شما؟و
   کنهی مری تو گلوت گي تونبود و بدون به زودي  ماهان لقمهیول.  دختر خانومی حق منو ازم گرفتی نشناسدمیبا -

 :   زدم و گفتمي و لبخنداوردمیمنم کم ن.  شدم حدس زدم که مهسا باشهشوکه
  شدی وقت عاشق من نمچی و هموندیماهان از اولش حق من بوده اگه اون تو رو دوست داشت باهات م -

    شد و به طرفم اومدبلند
 کس به چی هشناسمی خوب اونو میلیمن با ماهان بزرگ شدم خ.  ندارهی دوومادی زتی خوشبختنیمطمئن باش ا -

    ومی و حرف زدمی با هم بودشهی من باهاش نبوده ما دو تا همي اندازه
    از من دل بکنهتونهی و بدون اون نمم،ی کرددردودل

  دی خندو
 تونهی وقته با هم بودن اما نمیلی اونا خگفتیاما اون راست م.  باور کنمتونستمیت حرفهاش رو نم جون نداشمیپاها

   ماهان فقط منو دوست.  دوست داشتن ماهان به خودش بشهلیدل
   داشت

 نداره من االن همسرش هستم وتمام وکمال در يازی مثل تو نی ماهان به کسگهی االن دی وليحرفاتو زد -
  خدمتش

    زدم و ادامه دادميزخند پوو
 !!  دی ما خوش اومديمهسا خانوم به جشن  نامزد -

 :   بره افزودرونی بنکهی قرمز شد اخم کرد و قبل از ااش چهره
   دی دمیخواه -
 ممکنه یعنی اون حرفا رو بشنوم دی لحظه بانی چرا تو ازمی اشک برخواستیدلم م. دی با شدت در رو به هم کوبو

    وقت بهمچیاون ه. رممکنهیماهان بازم بخواد با اون در ارتباط باشه؟ غ
 ساده بود و سحر با اون لباس شهیمامان مثل هم.  بعد از چند لحظه مامان و سحر وارد اتاق شدنکنهی نمانتیخ

   ام رو  واقعاً خوشگل شده بود مامان گونهی کوتاه و تنگ صورتیمجلس
 :  و گفتدیبوس

   ي مثل ماه شدزمی عزیشاهللا خوشبخت بش انـ
    طور سحرنی داشتم سفت بغلش کردم و هماجی آغوش مادر احتبه
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 :  با خنده گفتسحر
   يریسفر قندهار که نم... اِ چته تو -

 :  با اخم جواب دادمامان
   ی حس و حالو داشتنی ولش کن سحر خودت هم همـ

 :  افزودسحر
   دییای برونی بعد با هم بادی بفرستمشی االن ماهان اومد مـ

    رو تکون دادمسرم
    که رفت دست سحر رو گرفتممامان

   يدی مهسا رو دـ
     انگار من نامزدشو تورزدمرهی چشم غرّه منی همچيریکبی دختر اشششی اـ

  دمیخند
   چرت و پرت بود بارم کردی هر چنجای اومد اـ
   ي دارکاریاصل ماهانه که دوستت داره به اون چ.  ولش کنـ

 :   زد و گفتي لحظه با تعجب نگاهمان کرد سحر لبخندهی که وارد اتاق شد ماهان
    مواظب خواهرم باشـ
ام رو   انداختم، چونهنیی و سرم رو پااوردمی نگاهش تاب نری نگاهم کرد زرهی رفت ماهان به طرفم اومد و خرونی بو

   ت و وادارم کرد که دوباره نگاهش کنمگرف
    خانومم خوشگل شدهاسی ـ

 :  نازك کردم و گفتمی چشمپشت
    خوشگل بودمـ

 دیخند
  ي خوشگلترشدي بر منکرش لعنت خوشگل بودـ
  اد؟ی ی می چه برفنیماهان بب-

  دی دستم رو گرفت و خندماهان
   خدا برف هم برامون فرستادهیچه روز خوب-

   اخم کردممن
  اد؟ی شد امروز برف نی حاال نممیگرفتی مراسم ماطی حيدوست داشتم تو-

 :  دستم رو فشردماهان
 ی برات آدم برفاطی تو حمیرفتی از طرف خداست دوست داشتم االن مهی هدهی نی نگو اينجوریخانوم گل من ا-

  بای بزرگ و زی ادم برفهی کردم یدرست م
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   نگاهش کردمی خوشحالبا
 دانی سپمی پارسال که اومدهی شبی دوست داشتم  قول بده هروقت برف اومد  برام درست کنیلیخ,  ی چه عالياو-
   دمتی ومنم اونجا دي رو تپه درست کرده بودی ادم برفکیو
 موقع اگه برف نی همگهی سال ددمی بهت قول مزمی چشم عزی ولي بودی چقدر اون روز خواستنادمهیاره خوب -

   روز باشکوه برات درست کنمنی اادی به بای بزرگ وزی ادم برفهیاومد 
 :  رو  برام خوندي شعروبعد
    که برف امده استحاال

  می آی نکن سرقرار نمالیخ
  ممی همان کالغ نشسته بر سمن
   بگوقار قاریکنی نمباور
   قار جوابت رابدهمتاقار
   دستام رو گرفت وگفتبعد

  م؟ی بري حاضرـ
    هم گذاشتمي آره روي  رو به نشانهچشمم

    که بر سرگذاشته بودم رو مرتب کردی اما دم در باز شال نازکمی رو گرفتم و از در خارج شدشیبازو
   فتهی کس به تو بچی امشب دوست ندارم چشم هـ
 متعلق شهی همي براي صبوراسیمن .  کردي رو به تنم جاری بوسه حس خوبنیداغ شدم با ا. دی رو بوسام یشانی پو

      عاشقشتونمی که نمکردمی احساس مي  که روزشدمی ميبه مرد
 عادی  روز می روز برفنی دلم رو سخت به طرف خودش کشوند و حاالاشی بشم که مهربوني و دلبسته  مردبشم

 )  است، به انکار مکوشی جرم قشنگیعاشق(عاشقانه ماشده  
 کرد و یجون، مادر ماهان، به طرفم اومد و باهام روبوس  نفر آفاقنیاول همه دست زدن می اومدنییها که پا  پلهاز

 :  گفت
  نمتونی خندون ببشهی همدوارمی امـ

 :   و گفتدی رو بوسام یشانی رو محکم بغل کردم پزی و خاله رفتم و عززی بهش زدم به طرف عزيلبخند
  يای ني نکنه االن شوهر کردشمی پای زود به زود بـ
    خودم هم  هستمزجونی من مخلص عزـ

    که دستم تو دست ماهان بودیدرحال
 برام سخت بود نی سنگي بااون لباسهانکهی و با اکردمی ازشون تشکر مگفتنی مکی همه دست دادم و اونا که تبربا

   یلی خکردمی نمی اون احساس خستگياما به کمک ماهان و بازو
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 به خاطر کارش مجبور شده بود که به نی جشن شرکت کنن اما نوشنیاها هم تو   و بچهنی داشتم نوشدوست
 :  اومده بودن، به طرفشون رفتم دالرام گفتسایمسافرت بره اما دالرام و پر

  نیای واقعاً به هم ماسی شهی باورم نمي واـ
 :   گفتی گفت و با شوخکی هم تبرسایپر
   دی رفتیرآبی شما دو تا دور از چشم ما زـ

 :  هم جواب دادماهان
    نرفتیرآبی خانوم خوشگل زنی ادنی با دشهی مگه مـ

 بودن و پدر و ستادهی و با ورود عاقد همه ساکت شدن سوگل و سحر کنارم امی نشستگاهی در جای صندلي هم روبعد
   ي ماهان هم وارد شدن باالخره بله را گفتم و حس لمس دستهايبابا

ها تو   که حلقهی گفتن هنگامکی و تبردنی راد هم منو بوسيدر و آقا نگاهم رو به طرفش کشوند پماهان
    ازری که غی ما شکل گرفت، حستی گرفت حس مالکيانگشتهامون جا

 عسل عشق رو ي آرزودمیهاش رو چش  که طعم عسل انگشتی و هنگامکردی مکی قلبها رو به هم نزدها انگشت
    زبونم حس کردمریز
 )  ترانه از توستنیمن خامشم ا/  عشق همه بهانه از توستيا(

   دمیکشی کس نبود هنوز از اون خجالت مچی من بودم و اون و هحاال
   ي باالخره خانم خودم شدـ
   زدی چشمکو

    کردمنگاهش
    ماهانـ
    جونمـ
   وقت تنهام نذارچی هفتهی بی که اتفاقترسمی مـ

   ام گذاشت و نوازشم کرد  گونهي کرد دستش رو رونگاهم
 کتی نذار دل کوچی تو اون دلته دوست دارم بهم بگی هر چيازحاال منو دار.  نترسيزی چچی تا من کنارتم از هـ
   رو پنهون کنه باشه؟يزیچ

   ها سرم رو تکون دادم و لبخند زدم  بچهمثل
 :  گفتآروم

 )  همه گلها تو بخندي تو، به جايمن فدا(
   لحظه هاتموم بشهنی داشتم دوست نداشتم ای حس خوبدی ام رو بوس گونهوسپس

 ) ییرای گنی است بددهی نچشیکس شراب/  مستمگری دي  و تا بوسهي دادیی بوسه(
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 به چشماش رهی تاللو نگاهش منو هم جذب کرد وخزدی دراون موج می شد برق عشق وخوشحالرهی چشمانم خبه
   دمیشنی کرد تپش قلبم رو مکیشدم اروم اروم سرش رو بهم نزد

 که به صورتم خورد شی نفس هاشدی منیی باال وپاجانی ام ازهنهی سي رو محکم در دست گرفت قفسه میدستها
    زده امجانیکه ه, بوديزی برق چنباری به چشماش نگاه کردم اگهیبارد

 عشق بود نی معلق شدم دراوج پرواز بودم انگار فقط انی اسمون وزمنی انگار بدی رسمی که به لبهاشی لبهاکردیم
    روگریکدی باهم بودن وطعم ي به قله دنی اوج گرفتن تا رسکیو

 وبا ولع شروع به دی کامال بهش چسبمی کرد ولبهاکتریپشت گردنم نشست وسرم رو به خودش نزد, دستشدنیچش
    سرم رو کردم انگار هربار کهی منم همراهنباری کرد امیخوردن لبها

 ازدهانم دراومد که ماهان ی اراده اهی بشدی وبازم خواستارم مخواستی مشتری تازه کنم اون بی تا نفسگرفتمی معقب
   گفتجانی لب با هریز
   عاشقتماسیجوووون -
    من و اون بود بوسهتی بعد از مالک  بوسهنیاول
 
  شدمی پرازحس شرم مکردمیش کردم   االن که فکر م وبا خجالت نگاهدمی گناه نبود خودم رو کنار کشگهی که ديا

    زدياما اون لبخند
   لب هانیا.... ها  چشمنیا... مال منه نای اگهی حاال دـ

 ..  موهامو نوازش کرد و ادامه داداونوقت
 ) ی نخواهی خواهنوشمت ی می شببخش، ی تو شراب زندگیشراب(

 که تموم وجودم رو فراگرفته بود یحس..  رو به اون رو شدم امشب پرازحس خوب بودمنی هم گرگرفتم بازم ازاباز
  حس همون عاشق شدن بودنیا

 
    نشستم سحر داخل شدمی و منم سر جادیماهان خودشو کنار کش.  وقت در زدننی همتو
   ي بسه ماهان پا شو که احظار شددی حرف زدی هر چگهی دـ

 :  ه سحرکرد و گفت رو بی و به شوخدی خندماهان
    وقته تموم شده اما کارمون مونده بودیلی حرف ما که خـ
    رفترونی بو

  دی بلند خندسحر
    به وقت شام نموندهگهی دیلی که خمیپاشو بر.  پسرنی از دست ایکشی چقدر پرواِ چه منی اي واـ

    بازوش زدم واخم کردمبه
    تا نزدمتمی بدو بری تو که پروتر از اونـ
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 پر ي  نگاههادوختمی هر جا چشم مرمی بگدهی نادتونستمی مهسا رو نميها  اما اونشب نگاهمی رفترونی از در اتاق بو
    مهسا رو بهي گرفتم حرفهامی اون بود چند بار تصمیاز خشم و ناراحت

 .   رو ازش بپرسمزی همه چ مناسبی تو فرصتدی بگم اما دوست نداشتم امشب رو با اون حرفا تلخ کنم باماهان
 و عمه هم اونشب مثل می کرد شمبمی نصی خشک و خالکی تبرهی فقط آورد ی خودش نمي مهسا هم به رومادر

    و خالهزدنی ماهان حرف مي  پا انداخته بودن و با خالهيها پارو شاهزاده
 مخصوصاً دنیرقصی و سحر هم از اول جشن وسط بودن و مرای و المکردنی مییرای و مادر از مهمونا پذپروانه
    خستهیآخر شب وقت.  اورد ی وادا درمخوندی میقی سحر که با موسدنیرقص

 با اون کفش پاشنه سوخت ی تخت افتادم پاهام مي و رودمی پوشی دوش گرفتم و  لباس راحتهی  میدی خونه رسبه
    بود ومیماهان به رو نگاه دمیرقصی می بودم وقتدهی رقصیبلند حساب

 خودم حفظ ي حاال نوبت من بود که اونو برانهی منو ببی دوست داشتم حسابدادمی و تاب مچی به بدنم پشتری بمن
 .. عشقم رو..کنم شوهرم رو 

   نرفته بودادمیام زد و اون چشمها از  که به گونهيا  و اون بوسهی خداحافظهنگام
   بلند شد نوشته بودی گوشامی پيصدا

 )  خوابمبرد ی نمالتیشب از هجوم خ/ تابم ی بتو ی بنگونهی که من ایستیتو ک(
   گهی دامی پهی عی هم سربعد

  رخانوممی شبت به خ،يا  خستهدونمی باورم کن و بمون کنارم مشهی امشب تو رو بدست آوردم همـ
 )  یباورت ندارم، همه باورم تو هستنگو : ( منم نوشتم نی بود بنابرادهی زود حس منو فهمچه

  االن پراز ارامش بودم,   راحت شده بود پس آروم چشمامو بستمالمی خحاال
 

 گهیها و از طرف د  درسنی طرف حجم سنگهی سرم شلوغ بود از ی ترم شروع شده بود و حسابانی مامتحانات
    اماامیکنار بها   تا من راحتتر بتونم با درساومد ی مدنمیماهان که کمتر به د

 چند زدمی و سرش غر مشدی اونوقت دلم براش تنگ ماومد ی نمای کردی مری روز که دهی  چون کردی نممی راضنیا
   و ماهان هم.  برگشتنزدی ما پدر و مادرش به يروز بعد از جشن نامزد

 هی تونستمی و محبت خودش بدعادت کرده بود که بدون اون نمی خاطر من موندگارشد اونقدر منو با مهربونبه
  و شبا با صداششدمی مداری صبح با تماس اون بارمیساعت هم دووم ب

 
 و کردمی رو با خودمون همراه منی هم نگی گاهاومد ی اکثر اوقات ماهان دنبالم مي بعد از نامزدرفتمی خواب مبه

   العاده  کالس فوقیاستاد اماناونروز هم با . میرسوند یاونوبه خونه  م
 بودم  داری بروقتی وتا دمیاش رفته بود  عمهي اش به خونه  از خانوادهی خداحافظي شب قبلش با ماهان برامیداشت

    گذاشته بودمزی مي سرم رو رولی دلنی اومدبه همیوتو کالس خوابم م
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    به بازوم زدنی چشمامو بستم نگو
   گهی بهمون ميزی چهی ادیجون پاشو االن استاد م  اِ بچهـ
   بودمداری بروقتی تا دشبی بذار بخوابم دنی جون جدت نگـ
 :   گفترگوشمیز
   ی سر کالس باشی که حاال جون نداشته باشی تا صبح با اون نامزد جونت حرف بزني مجبور بودـ

    زدملبخند
  ادی قربونش برم دلت مـ
   رهیاش هم م چه قربون صدقه.  چندشي  دخترهي واـ

 ي استاد هم که وارد شد اصالً حواسم به درساش نبود فقط دوست داشتم زودتر برم خونه و روشدی آدم نمنینگ
   دی که استاد رو به همه خسته نباشیتختم دراز بکشم و بخوابم هنگام

 :   بلند گفتي با صدای رو برداشتم که امانفمی با عجله کگفت
    برنتوننی مهی بقي شما بمون خانوم صبورـ

 :   کردم و با اخم گفتمنی به نگرو
   گنده دماغ چشه؟نی باز ادیی گاوم زاـ

 :  باال انداخت و جواب دادشونه
  دهیی گاوت چند قلو زانمی نشم تو هم بمون ببدهی من برم که دـ

    و رفتدیخند
 اونو از تو ذهنم حذف کنم من ماهان رو داشتم و کردمی می بودم سعدهی خودم دي  همان روز که استاد رو متوجهاز

    فکرکنم همهيا گهی به کس دتونستمیدوست نداشتم با بودن اون نم
 :   رفتم و گفتمکشی رفتن نزدرونی بکه
   استاد؟دی داري با من کارـ

 :  کرد و افزودنگاهم
   میزنی حرف منی تو ماشرسونمتونی من ممی برای بدم بحی براتون توضنجای که ادیخوای نمـ
   استادشمی مزاحمتون نمـ

 :  گفتشدی و از در خارج مداشتی رو برمفشی که کی حالدر
   دی دانشگاه منتظرتون هستم عجله کنرونیب -
 از اومدن نزده بود وگرنه ی دانشگاه راه افتادم حاال خوب بود ماهان حرفی رفت منم به طرف خروجرونی بعی سرو

    به خودمی بوقي بدم باالخره با صدای استاد رو چنی جواب ادونستمینم
 منم با عجله جلو.  و اشاره کرد که سوار شمدی کشنیی رو پانی ماششهی شی اماناومدم
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 نیماش که دور شد سرعت ی ما بشه اندکي  متوجهی کسخواستی و اون هم با سرعت دور شد انگار که نمنشستم
 : رو کم کرد و گفت

   دی و حرفهام رو بشنوشاپ ی کافکی می بردی دوست دارـ
    دارهکاری کنجکاو بودم که بدونم با من چی دوست نداشتم ولنکهی ابا
   ستی نی نه مشکلـ
 رو انتخاب يا  گوشهمی شاپ که شدی وارد کافمیدی دور نبود و زود رسادی زدیچی اون هم دنده رو عوض کرد و پو

   میکرد و نشست
  د؟ی دارلی می چي خوب خانم صبورـ
 :  گفتمیسی بدون رو دربااومد ی هم خوابم میام شده بود و تازه حساب  گشنهیلیخ
   دیاری برام بی شکالتکی قهوه و کهیاگه ممکنه  -

 برگشت روبروم نشست و بهم ی راه افتاد وقتشخوانی پزی زد و به طرف مي ابروش رو باال انداخت و لبخندهی یامان
   چشم دوخت

    رك و زرنگادی خوشم میلی اخالقتون خنیاز ا -
  د؟یکارداری باهام چدی خوب استاد نگفتدیلطف دار -

 :   رو حرفش تمرکز الزم رو داشته باشه گفتخواست ی که انگار می رو در هم قفل کرد و در حالدستهاش
 وقت چی کردم و هلیام و چند سال کانادا بودم و اونجا تحص  سه نفرهي  فرزند خانوادهنی من اوليخانم صبور -

    راهش بدممی نکردم که بتونم تو زندگدای رو پيدختر
 :  ادامه داد. زنهی حرفها رو به من منی چرا ادونستمی انداختم نمنیی نگاهم کرد منم سرم رو پابعد
 آشنا بشم و ی با کسکردی اصرار میلیمن مونده بودم مادرم خهمه ازدواج کردن از خواهر و داداشم از دوستام فقط -

 ......  ازدواج کنم اما من
 :  گذاشت و رو به ما کرد و گفتزی مي اونو روشخدمتی وقت سفارشات ما رو آوردن پنی همتو
   قربان؟دی الزم ندارگهی دزیچ -

 :  جواب دادیامان
   دست شما درد نکنه. نه -

    نداشتمیی اشتهاگهی و قهوه رو جلوم گذاشت منم با حرفاش دکیوک
 :   و گفتدی کشیقی عمنفس

   شهی سرد مدیخوریچرا نم -
 :  رو مزه کردم و اون ادامه دادام قهوه

 باهام خوامیساله از شما خوشم اومده م28 ی امانری من امي کردم خانم صبوردای خودم رو پي من االن گمشده -
 دیازدواج کن
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 بودم يا گهی االن دو هفته است که من مال کس ددونستی واقعاً اون نمکردمی مونده بودم فقط نگاهش ممات
    بود؟دهیام رو ند  حلقهیعنی
 .......من....استاد -
 
 چی بود که بهت داشتم خودم هم گی چه حسنی ادونمی کردم اما نمتتی اذیلی من خدی بگدیخوای چه مدونمیم -

    کنم تا باور نکنم که عاشقت شدم اماتتیشده بودم فقط دوست داشتم اذ
    من نتونست و عاشق شددل
 .... من... تونمیآخه چطور بگم من نم -

    نذاشت حرف بزنمبازم
    ندارميا  من عجلهدی فکراتون رو بکندی االن بهم جواب بدخوامینم -

   دمی اونو جلوم دکبارهی دمی کشی از در که خارج شدم نفس راحت شاپ راه افتادمی شدم و به طرف در کافبلند
    زدمي شد؟حرف بدی چيخانم صبور -
  دیدوزی و مدیبری من حرف بزنم خودتون مدیذاری برم آخه شما که نمدی بذارینه ول -
   صدام زدکبارهی راه افتادم و
   اسی -
   زدی بار بود اسمم رو صدا منی اولستادمیا

    شدهی چاسی -
   بهش کردمرو
    من نامزد دارمی امانيآقا -

    دلم براش سوختدی حرف من جا خورد رنگش پردنی شد با شنخشک
   نبودی از کسیتون رو خوندم اسم امکان نداره من پرونده -

    انداختمنیی رو پاسرم
   االن دو هفته است متأسفم -

 رفتم ابانی نگفت، منم راه افتادم به طرف خیچیکه شکست، ه دمی فهمدمی اما دنمی نداشتم شکستنش رو ببدوست
   دمی جلوم دنی اما بعد از چند لحظه اونو با ماشرمی بگیکه تاکس

   رسونمتونی خودم مدی سوار شيخانم صبور -
   زنگ تلفنم بلند شد با عجله برداشتم ماهان بودي راه افتاد صدای حرفچی شدم بدون هسوار

  ل من چطوره؟ خوشگزم،یسالم عز -
   سالم خوبم -

    پشت خطهی چه کسدی که نگاهم کرد انگار فهمدمی رو دیامان
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  اس؟ی ییکجا -
    بهش بگميزی چدی نباگفتمی مدی بایچ
    برم خونهخوامی میتو تاکس -
    درهم شدی امانيها  حرف اخمنی محض گفتن ابه
   ؟ی هستی تو تاکسیمطمئن -

 :   کردمتعجب
   رمیگی خونه خودم تماس مرسمی باشم االن مدیپس کجا با -
 میدی تا رسکردی فقط نگاهم می حرفنی که حاال بدون کوچکتری از ماهان از اماندمیترسی قطع کردم انگار معی سرو

  گفت
 نی ادی فراموش کنی اصالً امروز رو به کلدی نگی موضوع رو به کسنی اخوامی ازتون می ولدی ببخشيخانم صبور -

  د؟یکنیلطف رو در حقم م
    تکون دادمسرمو

 نسبت به من دشونی نامزدتون دی حتای و لمی براشون احترام قایلیدوست ندارم پدرتون که خ.  به نامزدتونیحت -
   عوض بشه

   کنمی من امروز رو فراموش مدیمطمئن باش -
 کاری چنجای ماهان ادی ماهان دلم لرزنی ماشدنی شدم و به طرف خونه رفتم اما با دادهی عجوالنه پی خداحافظهی با و
    کردم اونی پس خونمون بوده و به من زنگ زده سعکنه؟یم
    نبره پس وارد خونه شدمیی رو فراموش کنم تا ماهان بودمی که شنییزهایچ
 هم کنار هم مانی چه خبر بود سحر و پنجایتعجب کردم ا.  بهم رفتيا  محض داخل شدن مادر چشم غُرّهبه

    ماهان بود که سرش رو کردهشینشسته بودن اما انگار تمام حواسشون پ
   با سر جوابم رو دادنهی بلند سالم کردم ماهان سرش رو بلند کرد و جوابمو داد اما بقي با صداشی گوشي توبود
    تو اتاقمرمیمن م -
    به طرف اتاق رفتم تا وارد شدم ماهان هم پشت سرم وارد شدو
   افتاده؟ی اتفاقنجایچه خبره ا -

 :  جواب دادبست ی که در اتاق رو می زد و در حالي لبخندماهان
   يرکردی که تو هم دنمتینه فقط دلم برات تنگ شده بود اومدم بب -
 :  گفتمآوردم ی مرونی که مانتوم رو بی حالدر
    شدری اومد دشی برام پي کارهی گهی ددیخشبب -

    تخت افتادمي نشست و بهم چشم دوخت منم روزی کنار می صندلي رو در آوردم  ماهان رومانتو
   يا چه روز خسته کننده -
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   بودهی کردم لحنش با کناحس
 !!!!!  واقعاً خسته کننده بود -
    به طرفش برگشتم و بهش چشم دوختم به طرفش رفتم و کنارش نشستم، اوردم،ی طاقت نگهید
  چته ماهان؟ -

    تو نگاش بودی غمهی نگاهم کرد انگار ماهان
   ی اومدم دانشگاه دوستت گفت رفتاس؟ی يامروز کجا بود -

 :  کردم خودم رو جمع وجورکنم با لبخند گفتمی موندم پس ماهان اومده بود دانشگاه سعمات
   موندم ی منتظرت میگفتی نکردم اگه مدای کتاب مورد نظرمو پی ولقمی تحقي سر رفتم کتابخونه براهیخُب  -
 :  که اخم کرده بود آروم گفتی حالدر
  نطوریکه ا -

 ختمی موهاش بردم و بهم ري رو تودستم
 
   ي موهامو خراب کرداس؟ی یکنی مکاریچ -

  دمیخند
    مهندسي آقاات هینب تنمی دنبالم  ايای  مي داری بهم بگگهی دي دفعه یتا تو باش -
 :  پاهاش بلند شم گفتي که از روگرفتی که دست منو می لبخند کوتاه زد اما باز با سرزنش نگاهم کرد در حالهی
    برمدیبا -
    تعجب گفتمبا
 :  گفتمی و با لحن مظلومیمونیاِ کجا مگه شام نم -
   گهیبمون د -

 :  گفتی رو سخت فشرد و عصباندستم
چقدر .  نگميزی بمونم و چشتی طاقت دارم پیکنی دروغات فکر منیبا ا.  صادق باششهیمگه نگفتم با من هم -

    ازنیدردم گرفته بود ا. ی بمالرهی و سرم رو شی دروغ بگيخوب بلد
نم در  که از دهی بهش بگم شوکه شده بودم تنها حرفدی چطور بادونستمی بود؟ نمدهی  اصالً مگه ما رو ددهیکجافهم

   اومد
 ....  ماهان دستم -
 :  شدت دستم رو رها کرد و به طرف در رفت با عجله گفتمبا
 ....  ماهان -

   برگشت
  بود صداقتت ؟؟نیزهرمار ماهان ا -
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 به دی مگه بهش نگفته بودم زود قضاوت نکنه تا اشکهام رو دکردیام م  محاکمهلیدل ی شد چطور بری سرازاشکم
   ام رو گرفت و باال برد طرفم اومد و چونه

 شاپ ی تو اون کافی رفتکهی چطور اون موقع با اون مرتي مچتو گرفتم آره؟ چرا ساکت شدی ناراحتیلی خه؟یچ -
    که اسمت ازیموقع... ي فکر من نبودي و حرف زدیروبروش نشست

 مردك نی که تو ماشی له شدم چطور اون موقع که بهت زنگ زدم و ازت سوال کردم در حالدمی اون مرد شندهن
    ؟چرای ها بگو چرا دروغ گفت؟ی  چرا لعنتی هستی تو تاکسی گفتيبود

   حرف بزنی است لعنتگهی دیکی چشمت دنبال ینگفت
   ختمیری منم فقط اشک مزدی مادی داشت فرگهی دحاال
    حس کردم کمرم چند تکه شدواریو کوبوند به د رو گرفت و منهام شونه

 اون زدی چرا اسمت رو صدا ماس؟ی ي داشت چرا باهاش گرم گرفته بودکاری اون باهات چ؟يدیچرا جواب نم -
    جواب بدهبهیغر
   یکنیماهان بخدا اشتباه م.... من  -

 دهی ندينجوری تا حاال ادمیترسی م نگاهش کنم ازشکردمی بود که جرأت نمی قرمز شده بود اونقدرعصبانچشماش
   بودمش

   ی که بدونم چرا بهم دروغ گفتستی ننیتر از ا  مهمزی چچی من هي برااسیحرف بزن  -
   بفهمه قضاوت کنه و منو مقصرجلوه بده با خشم گفتمنکهی کم آوردم اون حق نداشت بدون اگهید
 گفتن ندارم ي برایمن حرف. ي آره؟ پس بهتره بري مردیلی خی بگيخوای م؟یکنی مکارمیآره دروغ گفتم چ -

   مونهی واسه گفتن نمی حرفگهی دیکنی در موردم قضاوت مينجوری ایوقت
    بودستادهی اتی که با همون عصباندمی و اشکهامو پاك کردم، اونو ددمی دستم رو کشو
 داشت اونوقت کارمی بود و چی اون مرد کی بفهمیخواستی برو هر وقت می چرا معطل،ي بریخواستی مگه نمه؟یچ -
 . ایب

 که خودم هم جا خوردم و مادر و دی مشت کرد و با سرعت از اتاق خارج شد اونقدر در رو محکم به هم کوبدستهاشو
    وارد اتاق شدنکبارهیسحر 

   دیکنی مينجوری شده چرا ای چتونه؟ چاسی -
 :  اخم گفتمبا
   دی تنهام بذاردیمامان ولم کن -

   به طرفم اومدمادر
  یکنی مي زبون درازينجوری اي بدحی براش توضی باهاش خوب حرف بزننکهی اي به جا؟ی چیعنی -
    بهش دروغ گفتمکنهی و فکر مزنهیمگه اون گذاشت من حرف بزنم فقط غٌر م -

    با سرزنش نگاهم کردمادر
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 من دختر خودمو يکردی اونو باخبر مي قبل از هر کاردی بااسی اون االن شوهرته ؟یمگه بهش دروغ نگفت -
    بهشدی داره بارتی اما اون مرده غي نکردی کار اشتباهدونمی مشناسمیم
   ی دروغ بگنکهی نه اینی ببيخوای رو می و چه کسيری کجا میگفتیم

  باز ادامه داد مادر دادی کشش منقدری و اکردی زود قضاوت مدی مادر درست بود اما ماهان هم نبايحرفها
شما .  رو بهش بگوزی کن و همه چی زنگ بهش بزن ازش معذرت خواههی يحاال هم استراحت کن بهتر که شد -

   دوقهری زود از هم ناراحت بشنقدری ادیذاری چرا مدیدو تا االن اول راه
  دیکن
 رو درآوردم و لمی رفتن موبارونی و اونا که بدمی تخت دراز کشي برام تکون داد روي سحر هم سردمی کشیآه

   باز زنگ زدم) يچه پسر لجباز(تماس گرفتم تا زنگ خورد رد تماس زد 
 ) کنمی نمیکش  منم منتيبدرك حاال که خودت دوست ندار( بازم رد زد اما
 از يگری دي  ماهان مهربون و بامحبته اما امروز چهرهکردمی فکر مشهی افتاد همی عصباني  به اون چهرهادمی باز و

  دمیاونو د
 ) يشو ی چقدر خطرناك می که عاشقیوقت/  رفتاطی به شهر عشق تو با احتدیبا(

 یچی استاد هم جز دردسر هنی بود اما ارخودمی مهربونش پر از سرزنش و خشم نسبت به من بود تقصچشمان
   اون. خواست یدلم ماهان رو م.  بدمحی براش توضدینداشت چطور حاال با

    گرمش چقدر دلم زود براش تنگ شدياش، اون دستا  عاشقانهين حرفا اوشیمهربون
خطاب )) زمیعز((ام و حال چشم بپوشان؟ اگر  به تو   از تو انجام دادهخبر ی جرم بزرگ که بنیاز ا!  ببخشمنو

    تو مرا مرمت کن، پسفتم،ی که از پا ننیام، تعجب نکن، براي ا کرده
گفته بودم .  بازگردمهیرفته به حالت اول اندام مجروح مرا دارو بگذار تا من رفته.  کنیی به تو و از من دلجومحتاجم

   چه قدر. ام  تو آوردهشگاهی با عشق آن را به پيا قلبم را به دست گرفته
ها و   تبسمادیکسی که به . غلتد   دهانت میونیچه قدر گرم است صداي تو وقتی که م.  است تبسم هاي توقشنگ

  محسناتریصدا و سا
 
  مفتون استشهی همتو
 

 شدم مادر هم هرروز شقدمینه من پ, از ماهان نبودنه اون خواستار صحبت بامن شدي روز گذشته بود و خبرچند
    شده بوداحساسری دگهی قهر رو تموم کنم اما دنی که اکردی محتمینص

مثل هر ماه ...   رو زود قضاوت نکنهیکس که فهموندمیبه اون م,دی ماهان منتظر منه که زنگ بزنم اما باکردمیم
    کهدمی آخر هفته همه رو به باغشون دعوت کرد از مادر شنزجونیعز
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 قرار گذاشتن مانی سحر و پنی به خاطر هماومد ی خوشش نممانی از پادی هم دعوت کرده اما عمو زمانی و پماهان
   ي  بهانهنی من اي براانی مسافرت دو نفره برن و به باغ نهیخودشون 

 موهام ي شالم رو آزاد رونباری و ادمی رو پوشام یی خز طالي با پالتویلی نيمانتو,   روبرو شدن با ماهاني برایخوب
    بود خوششرونی که موهام بينطوری ماهان ادونستمیرها کردم م

    جلب کنمينجوری نظرش رو اخواستمی رو انجام دادم منکاری اما از لج اون، ااومد ینم
  خبرت هست؟(

   تويرو ی بکه
 ) ستی نآرامم

 منم شانه باال دی که با هم برادی مگه ماهان دنبالت نمدی مادر با تعجب ازم پرسمی پدر راه افتادنی با ماشیوقت
 :  انداختم و گفتم

  ادی حتماً خودش از اونطرف مدونمیچه م -
 :  کرد و جواب دادی اخممادر

   دی نکنه هنوز قهردمی از اون موقع که دعواتون شده ماهان رو نداسی -
 :  گفتمشدمی بابا منی که سوار ماشی ندادم در حالیجواب

  میزنیمامان بعداً حرف م -
 ی بهم رفت و ساکت شد وقتيا  ما ببره مادر هم چشم غُرّهي به دعوای اشاره به بابا کردم دوست نداشتم بابا هم پو

    حالم گرفته شد بادمی عمو و عمه رو دنی ماشمیدیرس زی عزي خونه
 ادهی پی احوالپرسي جالب نبود مجبور بودم براچی بهانه و آتو از من و ماهان بودن ههی عمه و شبنم که دنبال بودن

    رو بغل کردم دلم براش تنگ شده بود اونم برگشتزی نفر عزنیشم اول
 :   گفتبهم

   ولبخندزد؟يریگی سراغ ما رو نمگهید -
    شدهنی سنگی حسابات هیسا -
   دنتونی دامی ی تا حاال که امتحانات دانشگاه بوده االن هم درخدمت شما هستم حتماً بازم مهی چه حرفنی ازینه عز -
    سوت وکور شدهیلیخونمون خ, ایمنتظرم دخترم حتماً ب -
    شدکی وقت شبنم بهم نزدنی همتو
  اد؟ی پس ماهان کجاست؟ نماسی -
منم از عمد )  شدیمی با ماهان صمی از کنیچشمم روشن ا...اش بود ماهان  انگار پسرخاله( تعجب نگاهش کردم با

 :  گفتم
  ؟ي داري باهاش کارارنی مفیبله االن تشر -
   می صحبت کنی موضوعکی تا با هم در موردادیبله جانم خودش بهم گفته امروز م -
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 با شبنم داره؟ منو بگو که چقدر ناراحت اون يچه کار.  به من نگفتهيزیطور چچ.. ماهان بدجنس يا( دورشد و
  شبنمنی از ادونهی گرم گرفته خوبه منای با اي آقا چطورنیبودم حاال بب

 شدم و نشستم اما تمام نی جوابشو دادم و سوار ماشعی هم که به طرفم اومد سررای بودم المیعصبان)  ا  ه ه همتنفرم
   زدینگاهم به شبنم بود که با تلفن داشت حرف م

 نی که کنار ماشدمی ماهان رو دنی دفعه ماشهی حالم از جفتشون به هم خورد يریکبی اي  دخترهاومد ی عشوه مو
    کردهدای پیبی شد دلم براش تنگ شده بود ابهت عجادهی و پستادیعمو ا

 متفاوت ازش ساخته بود دلم پی تکی بازم ی مشکنکی مرتب شده و عيو اون موها ی اون کاپشن بلند مشکبود
  براش ضعف رفت

 ) کنم ی تو پرواز مي چگونه در هواینی که ببیستیتو ن(
 دلم خنک شد اما شبنم کنارش گردهی دنبال من مدمی به همه سالم کرد و نگاهش اطراف رو گشت فهمی وقتاما

   ادهی پاومد ی داشت کفرم باال مگهی و مشغول حرف زدن شد دستادیا
 من شد و اخم کرد ي  ماهان متوجهکبارهی ذاشتنی منی رو تو ماشالی وساهی دادم پدر و بقنی به ماشهی و تکشدم

    کهی به شبنم گفت که به طرف من اومد اما هر قدمی چدونمینم
 عطرش مستم کرد سرم رو بلند کردم و بهش چشم دوختم ي که شد بوکمی نزدختیر ی دل من هم مداشتیبرم

   هنوز اخم داشت
   رونهیشالت رو درست کن، تمام موهات ب -

 :  حرف اومده کنارم منم جوابش دادمنی پس واسه گفتن اآهان
    راحت ترمينجوریا -

 :   گفترگوشمی و زستادی اکنارم
    با من لج نکنگمی می من همسرتم گوش کن هر چاسیبسه  -

    تو چشمش دوختمچشم
 مگه زنت نبودم هان؟ حاال هم برو با همون شبنم حرفاتو بزن اگه ؟ي چند روز کجا بودنی ایاگه همسرم هست -

   ای باشه بی بگنوی اياومد
   دمیچی شالم رو محکم پو
   يری مخبر ی و بیکنی زود قضاوت م؟يحاالراحت شد -
   ي ذره صداقت نه دروغ اشتباه کردهی ازت خواستم یمگه من چ یگفتی به من مدی بااسی -
   می همه بدونن ما مشکل داری گذاشتي پشت سرت هم نگاه نکردی رفتي کردکاریآره اشتباه کردم اما تو چ -

    نگاهم کرد و لبخند زدماهان
   میزنیحرف م با هم نی تو ماشای حاال هم بی وقت بهم دروغ نگچی هگهی که دی بشهیخواستم تنب -
 :   گفتمگرفتمی که روم رو ازش می حالدر
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   مونمی بابام منیمن تو ماش -
 آغوشش تنگ شده بود دوست ي دفعه شد که پرت شدم تو بغلش چقدر دلم براهی دفعه دستم رو گرفت اونقدر هی

    که تو چشمانم زلینداشتم جدا بشم اما خودش آروم جدا شد در حال
 :  با تحکم گفتزد
  کنارش آروم بشمخوامی خانمم تنگ شده مي چون دلم براییای بدیبا -
 

 که نگاهمون دمی شدم و مادر رو ددهی توان مقاومت داشت همراهش کشی کزدی حرف مينجوری ای وقتدی لرزدلم
    بودرهی شبنم با همون اخم به ما خی راحت شد ولالشی انگار خکردیم

 داشتم چون هنوز ي نشستم حس بهتری راه افتادم وقتنشیبه طرف ماش ماهان رو گرفتم و ي از عمد بازومنم
   احساس ماهان باهام بود

 :  محض دور شدن رو بهم کرد و گفتبه
 يرو( و اون استادت ي برنکهی قبل از اای ی همه ماجرا رو بهم بگی تا برگشتیتونستی م؟یچرا بهم دروغ گفت -

   ی با من هماهنگ کنینیرو بب) استاد مکث کرد
 :  با خشم گفتممنم

 در مورد درس و دانشگاه ي کارهی کنه فکر کردم ي از من خواستگارخوادی جناب استاد مکردمیاون موقع فکر نم -
    نشده تو مگهيزی حاال هم چشهی مينجوری ادونستمیداره چه م

   حرفو زدم شدم و اون ی منم عصبانی رفتی و گذاشتي کرددادی بهت بگم اونقدر داد و بي دادمهلت
اش کنم که اسم   اونجا خفهامی بخواستمی مشدمی موونهی اسمت رو صدا زد داشتم دی وقتدمی شما دو تا رو دیوقت -

   یگی رو بهم مزی همه چيای اما گفتم خودت مارهیزن منو به زبون م
اون حرفات منو داغون کرد .  رفتار نکنينجوری وقت اچی هگهی دی هستی تو تاکسی به دروغ گفتدمی زدم دزنگ

   اسی
   هاش گذاشتم  شونهي زدم و سرم رو روهی براش سوخت به بازوش تکدلم

   شهی تکرار نمگهی ددیببخش -
 :   گفترهی سبقت بگنای عمو انی که از کنار ماشچرخوند ی که فرمون رو می حالدر
   اسی دلم برات تنگ شده یلیخ -
  ؟يریت م با سرعنقدریچرا ا -

 :  بهم زد وگفتیچشمک
   نیصبر کن و بب -

    و به طرفم برگشتستادی کنار جاده امی از اونا دور شدی که حسابیهنگام
  ؟يستادیاِ چرا ا -
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 داشتم اما اجی داشتم منم به اون و به آرامشش احتی شد نگاهم کرد آب دهانم رو قورت دادم حس خوشکی نزدبهم
 :   دفعه برگشتم وگفتمهیقبل از اون 

   داشت؟کاریشبنم با تو چ -
    زدلبخند

   حرفاست؟نیاالن وقت ا -
    دستم رو گرفتو

 :  با اخم گفتممنم
  ؟ي شدیمی صمنقدریماهان چطور با اون ا -
 منم دی ازم خواست منم بهش گفتم اگه بتونم براش انجام بدم  امروز هم ازم پرسی کمککی ستمی نیمیمن صم -
   تم که سپردم براش انجام بدنگف

   نگاهش کردمموشکافانه
  ه؟ی چه کارنیاونوقت ا -

    رو در دست گرفت و نوازش کردام چونه
 کردم حاال خانم ی شرکتش بود منم شبنم رو معرفي برای منشهی از دوستام هم دنبال یکی گشتیدنبال کار م -
    راحت شدالشونیخ

   دمیخند
   برمهات   قربون خندهيآ -
 لبم گذاشت تنم گر گرفت نفسم رو رها کردم ي لبش رو رودسپسی گونه من رو بوسدمیخندی که هنوز می در حالو

   االن, وتنگ شده بودزدی دلم براش پر ممیدی با ولع بوسگررویوهمد
    نبودی من تموم شدني اما برامیدی بوسگرویکه همد, چه مدت بوددونمی ام رو تموم کرد نمی بوسه تموم دلتنگابن

 )  تو دارمي جهان اشتهانی از ارمیس(
   ازم جدا شد و نگاهم کردکبارهی
  ؟یعشق من خوب -

 :  انداختم  و گفتمنیی روپاسرم
   شهی با تو که هستم خوبم هممیعال -

    سخت تو آغوشش گرفتمنو
   خوامت ی میلی خودم خيخانم کوچولو -
    ماهانکشمی من خجالت مرسنی اونا هم االن ممیبهتره بر -

 :  جواب دادماهان
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 ارمی چند روز رو سرت دربنی ای تالفدی اونجا باشمی نمری ازت سی ولمیافت ی باشه االن راه ماسیفدات بشم  -
   ي کردتمی اذیحساب

 :   گفتمی نشستم با شوخراست
    باشه من حاضرمنی اات هیاگه تنب -
 باغ با سر به سرگذاشتن وگوش کردن آهنگ که خودم هم یکی و باالفاصله راه افتاد و تا نزدمیدی هر دو خندو

   ادی که تو خودم بود رو از ي باعث شد  تموم حس بدکردمی مشیهمراه
   برگردوندی عاشقيای منو به دنشی و مهربونی ماهان با خوبگهی دکباری ببرم

 ! نیری چه هوسناك است ، چه شیزندگان(
 ،  آزاد بودنی با زندگی دميرومند بچه

 ...!)   گفتن، شاد بودنترس ی حرف از خواستن بترس، ی بخواستن
ها و گال از سرما و باد جز   باغ هم دلم گرفت درختي  خسته بودم اما از منظرهی حسابمیدی که به باغ رسیهنگام

    شده بوددی سفکدستی نی نداشتن همه جا برف گرفته و زميزیبرگ چ
 زمستان شروع نکهی با امی دو روز بمونیکی چون قرار بود می رو داخل بردالی شدن به کمک هم وساادهی همه پیوقت

    منتظرصبرانه ی داشت من که بی قشنگي شده بود اما باغ هم جلوه
 دمیچیهام پ نه  و شنلم رو دور شواوردمی هم طاقت ننی درختا و برفا قدم بزنم به خاط همونی که برم تو باغ و مبودم
 :   از درخارج بشم که مادر گفتخواستمیو م
   يخوری سرده سرما مرونی وقت روز؟ بنی ايری کجا ماسی -

 استراحت باالرفته بودن ماهان ي رفت تا اونو روشن کنه و شبنم و عمه هم برانهی که به طرف شومدمی رو دعمو
    از مبال نشسته و چشماش رو بسته بودیکی ي رویهم به خاطر رانندگ

 :  هاش رو باز کرد و گفت  مادر چشمي صدادنی محض شنبه
 میری سرده بعداً با هم مرونیب. ای باسیآره  -
 

 :   جواب دادممنم
   امی مي برم زودخوامیاالن م -

    بهم کردیمادراخم
   چرا؟يدیاز دست تو دختر، حرف گوش نم -

  رفم اومد و رو به مادر کرد بلندشد و به طماهان
  رمی منم باهاش مدینگران نباش -
 حس خوبم رو نی بهش راه افتادم اصالً دوست نداشتم اتوجه یست اما ب  خستهدونستمی منکهی کنارم راه افتاد با او

 :  خاموش کنم ماهان با اخم گفت
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  ؟ی تا عصر صبر کنیتونستینم -
    باال انداختمشونه

   يای اجبارت نکردم که به؟یمگه چ تونستمینه نم -
    دستم رو گرفتماهان

   ؟يری تند منقدریخانوم لجباز، حاال چرا ا -
  هام آورد و به خودش فشرد  بعد دست دور شونهو
   گذشت هانیکمال عشق باشد ا(

 )  تو مال من، تن تو مال اودل
   دمی پرسکدفعهی اون مرا در برگرفته بود نطورکهی اکردمی و احساس سرما نمزدمی کنارش قدم مدر
   چه خبر؟ی از دالرام و مانیراست -
   کهی نزدشونیفکر کنم عروس. اونا هم خوبن -
   چه خوب خوش به حالشون -

   دی بلند خندماهان
    چه اشکال دارهمیکنی می خوب ما هم زود عروسي دوست داری عروسنقدریاگه ا -
 :   زدم و گفتمشی بازوبه
   ی عروسمیری گفتم؟ فقط خوشحال شدم که منوی ایاِ من ک -
   آره از اون لحاظ -
 و شبنم تاب رای با الممیاومد ی و هر دفعه که ممی تاب بسته بودهی با سحر ادمهی اونجا می بوددهی به آخر باغ رسگهید

 :   به طرفش رفتم وگفتممیکردی ميسوار
   می کني تاب سواريای ماهان ميوا -

 :   لبخند زدماهان
    خودميچشم خانم کوچولو -
 حس نی دور چقدر خوب بود انی بود و از زمکمی سوار تاب شدم و اونم محکم هلم داد از جا کنده شدم آسمون نزدو

    از تهغی جکی ندفعهیتر و ا  و باز هم محکمی پرواز کنیتونیکه م
 :   که گفتدمی شبنم رو شنيناگهان صدا می طورکه مشغول بودنی همدی و ماهان خنددمی کشحلقم

  د؟یشماها بچه شد -
   شدمادهی شد؟ ماهان سرعت رو کم کرد و من پداشی از کجا پاون

    ماهانی خوب بود مرسیلیخ -
 :  دستم رو گرفت وگفتماهان

  قابل نداره خانم -
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 :   با ناز گفتشبنم
    منم سوار بشمشهیم -

 :   افزودیی با خوشروماهان
   البته چرا که نه -

    باالفاصله سوار شدشبنم
 )   نداشتمشی هم از دستش آسانجای شد ادایاش پ  باز سروکلهمحل ی خروس بنیا(

 :  گفتی داد فقط مای غی جکی ی و اون بدون حتدادی هلش مماهان
   باالتر..... آخ جون ....ماهان جون محکمتر -
   ماهان بلند شدي و رفتم و صدادمی راهم رو کشکبارهی اومد ی منم کفرم داشت باال مدادی طور ادامه منی همو
   می صبر کن با هم بريری کجا ماسی -
    دلم گفتمتو
 ) ششششی دختره رو هل بده انی انیتو بش(
و خاله پروانه  که وارد شدم مردا در حال استراحت بودن و مامان ی به اون به طرف ساختمون رفتم هنگاماعتنا ی بو

   دی شام مامان تا منو دي هی هم تو آشپزخونه مشغول تهزیو عز
   پس ماهان کو؟اس؟ی ياومد -
  باالرمی من مادیاالن م -

 :   پروانه گفتخاله
    رو آماده کردمتون یشگی هم تنهاست اتاق همرایالم.  برو تو اتاقزمیعز -
  باشه خاله جون -
 نی کنم بنابرادارشی خواستم بدهی تخت خوابي که راحت رودمی رو درایها راه افتادم تا وارد شدم الم  به طرف پلهو

 :  گفتم
  ؟یخوابی چقدر مگهیبسه پاشو د -
  ادی ول کن خوابم میی تواسیاِ  -
    تخت نشستميرو
   پاشو نوبت منه بخوابم -

  دادی که دستاش رو تکون می در حالرایالم
   ی بتمرگي اومدي االن ازش خسته شدیگشتی با اون شوهرت ول مي بوديتا حاال کدوم گور -
    ندارهی به تو ربطگهی دنیا -

    شد و نشستبلند
   شده؟يزی چدیپرس ی ازم در مورد ماهان میلی شبنم کجا رفت خیراست -
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  اخم گفتمبا
 

  خوادی می از جون من چدونمی ما نمشی حسود االن هم اومد پي دختره
   دی خندرایالم
    نکنه قاب ماهان را بدزده مواظب شوهرت باشيچشم نداره تو شوهر کرد -
   ماهان جونش به من بسته است امکان نداره -
ها   عشوهنی با امی چرا اونجا کنار شبنم موند اگه واقعاً شمومدیپس چرا دنبالم ن( اما با خودم فکر کردم دمی دراز کشو

    نبود پس مگه بای آدمنیامکان نداره ماهان همچ.... و نازش اونو
 ...)   نبود پس ممکنهمهسا

 بردی و آروم و قرار رو ازم مزدی مادی دلشوره ته قلبم فرهی کردم بهش فکر نکنم اما یسع
 

 ماهان با اخم باز چشمام رو بستم دنی باعث شد که چشمام رو باز کنم و به محض دمی بر موهای دستنوازش
   دی بلند خنددی دنویماهان تا ا

    منتظر خانم هستنزی همه سر مگهیاوه اوه خانم بداخالق پاشو د -
 :   و با خشم گفتمدمی سرم کشي رو روپتو
   اشتها ندارم تو برو با شبنم جونت غذا بخورادیولم کن خوابم م -

 :   وگفتدی باز پتو رو ازسرم کشماهان
   یکنی وگرنه ضعف مي بخوريزی چهی حتماً دیخانم بداخالق و حسود با -

    از جا بلند شدمیعصبان
   نکنم؟ای داره که من ضعف کنم یتی تو چه اهمي برا؟ي تا حاال کجا بود؟ياِ چکارم دار -

 :   گفتيا  با ژست زنانهبردی ابروش باال مي  که گوشهی در حالماهان
   خوامی نمی رو خدا من زن الغر و ضعف نگو تويوا -

 خنده ام رو گرفتم با اخم نگاهش ي جلویام گرفته بود ول  خندهدادی جوابم رو مگفتمی می بگم هر چی بودم چمونده
  کردم

    مهندسي آقايا  بامزهیلی خيفکر کرد -
   دمیی رفت عطرش رو بوچیهاش به صورتم خورد و دلم پ  شد نفسکمی نزدماهان

    چشاتری زيها یاهی سنی موهات و انی با ايا تو بامزه -
  ؟یچ -

 چشمام و تاپ ری و خط چشم پخش شده تو صورت و زشونی پري نگاه کردم موهانهی بلند شدم و خودم تو آيفور
    کرده بود شرمزده نگاهش کردم اونم لبخند زد وختمی بدریکه حساب
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ام رو   بود چونهدهی پوشی با شلوار مشکیشمیباف   دستيزیی بلوز پاهندفعی واپیت  خوششهی مثل همستادی اکنارم
   باال برد

   اسی ی هم برام قشنگي جورنیتو هم -
 :   رفتم و گفتمیی به اون به طرف دستشواعتنا یب

   امیتو برو منم م -
   دی کشي نفس بلندندفعهیا

  ؟ی باز چته خانمسایوا -
   برگشتم

  یدونیواقعاً نم -
    شدکالفه

   تر حرفتو بزن  واضحدونمی رو نمیچ -
   ستادمی انهیدست به س -
 مگه من همسرت ؟يای دنبالم بی تنها برگردم چطور نخواستدی و من بایمونی شبنم خانوم مشیجالبه اونجا پ -

    ویگی و میشی با من با اون دختره همراه می همراهينبودم به جا
    ماهانيخندیم
   اخم جواب دادبا
 من ی و رفتنیی پای اما تو سرت انداختی شدند ازت خواستم بمونيهات  تکرار  بهانهنی اه؟ی حرفا چنی ااسیبسه  -
   ی رو رد کنم ولکنهی می اون محترمامه ازم درخواستی وقتتونستمینم
 اون ي متوجه شديذاری هم محل نمزنمی اونوقت صدات که ممی تا با هم برگردشمی پی بموني ادب ندارنقدری اتو

    کردمیاما بازم تو رو همراه, خسته ام کرده بودیچندساعت رانندگ
 ترکم عی اخر که کارت تموم شد سری وحتي درکم نکردیی دوستت دارم بهت احترام گذاشتم اما تو ذره اچون
  اسی احترام تو بود نی ايکرد

   ؟يدیفهم نمشی لحظه ببکی ی دوست ندارم حتادیمن از اون دختره بدم م -
 :  هم مثل من جواب دادماهان

    بفهممنوی ااسی باهاش بد باشم تونمی نمادی بدت بی تو از شخصنکهیمنم به خاطر ا -
 حاضره بازم با شبنم حرف بزنه لعنت به من نکهی ایعنی برخورد کنه ينجوری ماهان اکردمی شد فکر نمری سرازاشکام

    کنم ناگهان ماهان به طرفمهی اون گري جلوخواستمی اشکا نمنیو ا
    گذاشتش نهی سي و آروم سرم رو رواومد

 فقط زمی عززنمی حرف نمي که دوست نداری با کسگهی من دي خوشگلم غلط کردم باشه هر جور تو بخوااسی -
    نکنهیگر
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    شد ازم جدا شد و اشکهام رو پاك کردشتری حرفاش هق هقم بنی ابا
 نگران گهی من فقط مال توام تو هم مال من، پس دستی چشمها ننی افیو ندارم حآروم گلم من طاقت اشکات -
   نباش باشه؟یچیه

    لبخند زدم و سرم رو تکون دادمبهش
   دی رو بوسمیشونیپ

 نی کباب درست کردن اقی شام امشب تو آالچزی سر ممیحاال زود برو دست و صورتت رو بشور که با هم بر -
    خوردن دارهیها حساب کباب

 از ی نبود وليزی چقتی حرفاش جز حقنکهی قند تو دلم آب شد با اهاش ی مهربوننی برد از ایی منو به طرف روشوو
    رونی خوشحال بودم تنها اخواستمی شد که من می هموننکهیا
 به خودم مغرور یحساب بازم باعث شد که نی منو نداره و ای از من بگذره و طاقت ناراحتتونهی که ماهان نمدونستمیم

 .... بشم سالح من همون اشکهام بود ونقطه ضعف ماهان
 هرچه قدر گرفتی هنگام غذا خوردن کنارم نشسته بود و برام لقمه مدیرس ی بهم می شام ماهان حسابزی مسر

    چشمدادی و بازم بهم به زور به خوردم مکردی شدم گوش نمری که سگفتمیم
 نگاه یرچشمی زی و عمه هم گاهگردوند ی و هر دفعه با اخم روشو از من برمدیترکی داشت مي شبنم از حسوديها
    لبخندزی اما مامان و عزشدی و ساکت مگفتی میی و پناه برخداکردیم
 که ي بودن و عمو هم با ماهان اُخت شده بود طورلی اونا ماهان رو دوست داشتن و براش احترام قازدنیم

 ي باهاش در هرموردکردی خطابش ممانهیصم
 
 می نشستی صندلي با من بلند شد و هر دو روزی وقت که از سفره کنار رفتم ماهان ننیتو هم. خواستینظر م 
 
   يرشدیس -
    خوردمیاره حساب -

   به طرف ما اومدرایالم
   اجازه است مزاحم خلوتتون بشم -

 :   گفتماهان
   چرا که نه -

 :   من نشست و گفتکنار
   میزدی دور مهی تو باغ میرفتی هوا سرده وگرنه میلیامشب خ -

    جوابشو دادممنم
   شمی نمری سدنشی قشنگه من که از دیلی باغ خنیآره ا -
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    رو برداشتمی گوشی مامان ماهان بود با خوشحالي  بلند شد شمارهلمی زنگ موباي وقت صدانی همتو
   جانم مامان -
  ؟یخوب..سالم عروس گلم  -
   باباجون چطورن؟دی مامان جون شما خوبیمرس -
   دانی باغ سپدی رفتدمیاز شما چه خبر؟ شن. رسونهیاونم خوبه کنارم نشسته سالم م -
   شدی خوب میلی خدی اگه بودمییای ی و ممیمون ی مگهی روز دهی میینجایآره االن ا -
  ام خوبه؟ ماهان بچه.. میرسیانشاهللا خدمت م -

   کردی شد با ذوق نگاهم مدهیهان کش به مانگاهم
  دی باهاش حرف بزندیخوای مرسونهیآره اونم سالم م -
 اما و اگر زدی يای بدی با ماهان باندفعهی انشاهللا ازمی عزاسی ی راسترهی بذار صداشو بشنوم دلم آروم بگزمیآره عز -

    صبرانه منتظرمی من بستی هم قبول نزای چنیو ا
 :   گفتمی اونم با ماهان با خوشحالشدی زدم چه خوب ملبخند

   ارهی اگه ماهان منو بدنتونی دامی دوست دارم بیلی خامیالبته که م -
    اخم کردماهان

    رو بهش بده تا بهش بگمیمگه دست خودشه گوش -
   باشه مادرجون از من خداحافظ -
    ازم گرفتیشگونی نرای رو دادم ماهان و المی گوشو
   ی خودتو تو دلشون جا کني خوب بلديای هم واسه مادرشوهرت میه ژست شده چلیذل -

   دمیخند
   يدیحاال کجاشو د -

    کردمزی و گوشهامو تزدی داشت سر اومدن حرف مماهان
 هم نی سالم منو به مهمیای ی بهم ندادن هر موقع دادن چشم هر دو تا با هم میباشه مامان فعالً که مرخص -

   برسون
    رو قطع کرد و من نگاهش کردمی گوشو
  میری میماهان ک -

    زديلبخند
   ي ماه بگذره مگه تو درس و دانشگاه ندارنیبذار ا -
    حواسم نبوديوا -
   زمیپس عجله نکن عز -
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 به ادی به کنار عمو رفت و با او مشغول حرف زدن شد انگار شبنم زي و ماهان فوروستی هم به جمع ما پشبنم
 :   که برگشت بهم گفتومدیمذاقش خوش ن

   من سبک بود ماهان رفت؟يپا -
 : من از حرص گفتم -
   حتماً بوده -
    خندهری زد زی پوقرای المو

 عمه محاله از جاش بلند بشه قرار شد ظرفارو من دونستمی بلند شدم تا برم به مادر و خاله کمک کنم چون ممنم
   نی خودشون انجام بدن در همنایا رو مامان ا کارهی و بقمی بشوررایوالم

 اومده شی اونم گفت که چند وقت پدمی پرسری امي  ازش دربارهمیزدی حرف مرای با المشستمی که ظرفا رو موقت
    سحره و انگارشی هنوز دلش پگفتی هم برگشته معی و سررازیش

    فراموشش کنهنتونسته
 زهای چنی اطرفه هی که زود عادت کنه و سحر رو فراموش کنه عشق شهی و فاصله باعث مي بهش گفتم دورمنم

   دی با سحر تماس گرفتم اونا شمال بودن و شاگفتیهم داشت مامان م
 و به آسمون نمی که تو سکوت شب بشخواستی میی بود که دلم تنهایی بمونن امشب از اون شبهاگهی روز دچند

    استکان نسکافههین  کارها با  بعد ازتموم شدنیپرستاره نگاه کنم بنابرا
 نشستم و چشم به میشگی همی صندلي نبود روی رفتم همه داخل ساختمان رفته بودن  وکسقی طرف آالچبه

   ادمیهوا سرد بود منم . م رو مزه کردم کم نسکافه آسمون  دوختم و کم
 ناگهان ارمی برم شنلم رو بخواستمی بودم اما تا مدهی بلند پوشنی بلوز آستهی ارمی بود که شنلم رو با خودم برفته

   چه خوب بود. هام انداخت  شونهي که شنلم رو رودمیماهان رو پشت سرم د
    لبخند زدم و کنارم نشستشدی مداشی داشتم پاجی بهش احتیوقت ،

 : دی پرسماهان
  نجا؟ی ايبدون من اومد -
   آره خواستم تنها باشم -

    نگاهم کردماهان
   به بعد منو هم به خلوتت راه بده قبول؟نیاز ا -

 رو باهاش قسمت کنم سرم رو تکون دادم و میی بود که فقط دوست داشتم تنهای کسنی کردم او بهترنگاهش
    قشنگ بود مثلیلیصداش خ.  شعر رو برام خوندنیدستهام رو فشرد و ا

  ها برد ارهبه همون ست... به آسمون ... صداش منو به اوج , یی الالهی
 ،  نشدمعاشقت

    صبحهاکه
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  يا  خواب ساکتِ خانهدر
  ی مانده باشدر ی بپنجره، یب
    تلفنو

    را پشت گوش انداخته باشدمیصدا
 ،  نشدمعاشقت

    عصرهاکه
    پاركي و ببريری خودت را بگدست

  ی تکان بدهی خالي تابهاي نسلت را روانقراضِ
   ی مرا فراموش کرده باشو

 ،  نشدمعاشقت
  می شبهای دلتنگکه

    کندخوابی همراهت را بی گوشتنها
  نتی که خواب سنگيا  در لحظهدرست

    کمر تخت را شکسته باشددیبا
 ،  نشدمعاشقت
   رامی نشدم که دوستت دارمهاعاشقت

 ،  پنهان کنمي شعردر
 ،  گرفته رد شوديِ هزار گلوی از صافدی باکه
    بعدو

   کنم آن راتصور
 .خواندی تو مي برايگرید
 
 کمتر با شبنم حرف بزنه کردی می از اون موقع سعدی چسبی دو روز با بودن ماهان که هوامو داشت بهم حسابنی اتو

   زنان  ناراحت نشم و عصرا هم هر دو دست در دست هم قدماناًیتا اح
 هم باهاش رای برگرده و خاله پروانه و المرازی عمو مجبور شد همون صبح به شمیزدی و حرف ممیرفت ی ته باغ متا

    ما روی شب آش درست کرد و حتهی زی موندگار شدن عزهی بقیرفتند ول
 اونشب هم بابابزرگ از ازدواج خودش و دوران گذشته می اطراف پخش کنيالهای آش رو به ويها  تا کاسهفرستاد
   فتن من روز مانده به رهی. می و ما هم سرپا گوش شده بودزدیحرف م

 ي آدم دست ودلبازی از مهربونری غدیخر ی ماهان برام مکردی که نظرم رو جلب ميزی و هر چمی ماهان به شهر رفتو
   خواهرش و,   سبحاني به انتخاب من برايها یهم بود و سوغات
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 که ماهان با لبخند ازم استقبال کرد دمی و ستاره خرنی نازني من هم دو تا عروسک برانی و هم چندی خرمادرش
   نی تو اشتری دوست داشتم بیلیخ.  خواهرشهيها  عاشق بچهدونستمیم

 ریی نگاهش به من تغگهی بود که نامزد دارم ددهی فهمی از وقتگشتمی به دانشگاه برمدی  باتونستمی بمونم اما نمشهر
   سوال منو هم تو ی بلکه حتکردی نمییکرده نه تنها به من اعتنا

 که حالم بدجور بد شده بود با خشم رو بهم کرد کباری حی سر کالس تشری حتدادی و کنفراس شرکت نمدنیپرس
 :  وگفت

   ي خانوم صبوري انصراف بدیتونی مي رو ندارضهای و مرمارستانیاگه طاقت ب -
 می از بازار برگشتی اون از جواب رد من بود اما گناه من چه بود وقتی ناراحتدونستمی من بازم تحمل کردم و ماما

    برگشتن آماده کرده بودن قرار شده بود بعد ازيهمه خودشون رو برا
 :  بار شبنم برگشت و به ماهان گفتنی و امیفتی راه بناهار

  نم؟ی شما بشنی من تو ماششهیآقا ماهان م -
 :   گفتیی ماهان با خوشروی به طرف ما برگشتن اخم کردم ولهمه

   دیی بفرمادی داشته باشه اگه دوست داردی بایچه اشکال -
   جواب داددیخند ی که می در حالشوهرعمه

   ی دو زوج تازه بشنی مزاحم ايخوای دو تا جوون راحت باشن چرا منیشبنم باباجان بذار ا -
 :   رو به شوهرش گفتيا  اما عمه با چشم غرهدنی خندهمه

    خوش باشزمی با جوونا باشه بهتره برو عزرهیش سر م بذار دخترم بره خُب حوصله -
    رو درك کنه به اتاق رفتم اما پشت سرم ماهان وارد شدزای چنی اتونهی چطور شبنم نمدمیفهمی خودمو نمحال

   ي ناراحت شداسی -
 :   گفتمدادمی ساکم قرار مي که لباسهام رو توی حالدر
 برگرده بگه منم شدی پرو نميدادی بهش رو نمنقدری از رو دادن تو به شبنمه اگه انمی ناراحت باشم اینه واسه چ -
 .....  ي دختره, شما شی پامیم

   و قطع کردحرفم
 قول بهت ستی نی که راهرازی تا شیکنی خودتو ناراحت منقدری خواسته با ما باشه تو چرا انی حاال ااسیبسه  -
    کنمزتی سورپرازرای شمیدی تا رسدمیم
    تعجب برگشتمبا
  ؟يزیچه سورپرا -

 :   زد و گفتی به طرفم اومد و چشمکماهان
 هی ببرمش خوامی خانوم خوشکلم ناراحت نباشه منکهی به خاطر ای ولگهی دستی نزیاگه بگم که اسمش سورپرا -
  خوبه؟.  خوب فقط خودمون دو تايجا



 

@donyayroman 164 

    خوشحال شدم که دست دور گردنش آوردماونقدر
    دوست دارم ماهانیلیمن خ.... هورا  -

   دی خندماهان
    دستنی بشکنه ا؟ي خوب منو دوست داري جابرمتی دارم منکهیفقط به خاطر ا -

    اما گفتمنمشی درست ببتونستمی شالم از سرم افتاده بود و موهام تو صورتم بود و نمدمی خندمنم
   یدونی دوست دارم خودت هم مزیاسه همه چمن و -

   دیام رو بوس  رو با دست کنار زد گونهموهام
   عشق مندونمیآره م -
 نه شبنم برام مهم بود گهی بودم دشی مهربوننی حرف و آغوش و انی بغلم کرد چقدر آروم شدم من فقط محتاج او

   زدی م حرفزیکری شبنم می حرکت کردیاز وقت. نه اومدنش همراه ما 
 تا نگاهش به دیخندی و مزدی با اون حرف می افتاده بود وقتری من و اون گنی خودش، از دوستاش و ماهان هم باز

   ام  خودم هم خندهکردی و باز سکوت مخورد یاش رو م  خندهافتاد یمن م
 شتری بود بخی و منتظر توبکردی را ول متشی اذکردمی تا من نگاهش مکردی متی بود که اذيا  بود مثل بچهگرفته
   طرف

 ماهان ی گاهدادمی گذاشتم و گوش می به اون آهنگتیاهم ی ماهان بود انگار که من وجود ندارم منم بصحبتش
    داشتهی که احساس خوبشدی باعث منی و افشردی و مگرفتیدستم رو م

 از ماهان ی شب شده بود و شبنم هم حسابباًی کرد تقرادهی شبنم رو درخونه عمه پرازی به شدنی به محض رسباشم
    که لبخند زدیماهان در حال. دمی کشیتشکر کرد و رفت نفس راحت

 :  گفت
   ات، مغزم رو خورد از دست دخترعمه -

   دمیخند
   ي انجام ندي کاري دخترنی واسه همچیتا تو باش -
  زی سورپراي به سوشیحاال پ -
   دی زدم ماهان خنددی آوردم و خودمو درونی بفمی رو از تو کام نهی راه افتاد منم آعی سرو
   روننیگلم فقط اون موهات ب,  یخوشگل -

     کامل بردم داخل شالموهامو
  االن خوب شد؟ -

    کردنگاهم
   هی باصفا و خوبي جایلی خنجای وقتا با دوستام اومدم اشتری بهت خوش بگذره من بی حسابخوامی امشب میعال -
   شدم االن من خوبم؟زده جانی هیلیخ -
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  نگاهم کردماهان
 
   ی هستی عالیستیخوب ن -

   دی اومدم و اونم خنديا عشوه
 به مقصد دنی کرده بود تا رسدای با هم پی تناسب جالبيا  پاشنه بلندم و شال نقرهيها  رو با بوتمی مشکيپالتو

   ادهی رو پارك کرد و هر دو پنی کردم ماهان ماشرونیخودم رو سرگرم ب
 داشت که با هم باال ی بزرگيها  کوه بود و پلهي  تپهي روباًی که تقردمی رو دکی رستوران شکی می روي جلومیشد
   میرفت
    قشنگهیلی کجاست؟ خنجایماهان ا -
   نی رستورانو ببي توای بيدیقابلتو نداره خانوم حاال کجاشو د -
 بود و دور تا ی نگاهش کردم تشکرم رو با نگاه بهش رسوندم تمام رستوران سنتیحال محض وارد شدن با خوشبه

   آورد ی وجود داشت که آدمو سرذوق ميادی زي و گلهاومیدور اون آکوار
 :   جلو اومد و با ماهان دست داد و گفتيپسر

    باالي  خودت را واست آماده کردم طبقهزی مشهیمثل هم -
   ممنونم آرش جان -

 :   گفتیی من شد با خوشروي  متوجهآرش
    ماهاني از دوستایکی من آرش هستم کنم،ی عرض مکی خانم، تبردیخوش اومد -

 :   با لبخند گفتممنم
    خوشبختمدنتونی منم از دیمرس -

    ماهان گذاشتي  شونهي رو رودستش
   دی آقا ماهان رو بدوننیقدر ا -

 :  با نگاهم به ماهان آروم گفتممن
   دونمیقدرشو م -

  نیی پاي  اونجا هم مثل طبقهمی باالرفتي  بهم لبخندزد و دستم رو گرفت و هر دو به طبقهماهان
 کی و فضا رو رمانتزدی بزرگ چشمک ميها  شمعزی مي ما چه کرده بود روزی رنگارنگ بود و اما مي از گلهاپر
    وسوختن یها بودن که م  شمعنی روشن نبود تنها ای المپچی هکرد،یم

    به طرف ماهان برگشتمم،ی هم اونجا نبود تنها من و ماهان بودکس چی هنکهی اجالبتر
    ازت تشکر کنميماهان چه طور -
   هی برام کافي که خوشحال شدنی خانم خودم انجام دادم همي برانویا -
   می هم نشستي هر دو روبروو
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   ي بپسنددوارمی امي بخوردی من سفارش دادم بای امشب هرچحاال -
 :   اخم گفتمبا
    تواماری نپسندم امشب من در اختشهیمگه م -

 :   گفتکدفعهی ماهان
  ؟يای مری که دی گفتنای به مامان ایراست -
     حتماً نگران شدنزنمی نبود، االن زنگ مادمی نه، ي وايا -
 نگرانم هستن ، با مادر تماس گرفتم ی کلدمی چندتا تماس از مادرم داشتم فهمي آوردم وارونی رو بمی گوشعی سرو

    رو جواب داد انگار که منتظر بودشیمادر بالفاصله گوش
   سالم مامان -
    شما؟ دلم هزار راه رفتدیی کجازمیعز. اسیسالم  -

    رو به دندون گرفتمزبونم
   دی رستوران نگران نباشمیمن و ماهان اومدمن حواسم نبود بهتون بگم راستش  -
    راحت شدالمیخوش بگذره دخترم خ -
   دیچی پی سحر تو گوشي صداکبارهی
   زده ها؟بتی باز کجا غدهی از راه نرسمعرفت ی باسی يا -

   دمیخند
  ؟ي اومدیسحر تو ک -
    دارنفی تشررونی اما خانم باز بامی بي خواهرم تنگ شد گفتم زودي دلم برامیدیاالن رس -

   دمیخند
   ؟یمونی مرونی تو هم کم بنکهینه ا -
   گهی مسافرت دهی ی باز رفتي تو که از مسافرت اومدي نه به اندازه -
   شدی نمدمٱ سحر نیا

   میزنی حرف می جونم، منم دلم برات تنگ شده اومدم خونه حسابینرفتم مسافرت، اومدم رستوران آبج -
    چشم به راهم نذار و خوش بگذرونادیمواظب خودت باش ز -
  کردی کردم ماهان با لبخند نگاهم می خداحافظو
    خواهرت هر روز کنارتهنی اشمی پيای بیفکرکنم اگه ازدواج کن -
   می از هم دور باشادی سخته زمی بهم عادت کردیلیآره من و سحر خ -
   دی دو تا شوهر خوب داریناسالمت دی عادت کندی باگهی گل ديها خانم -

   دمیخند
   بر منکرش لعنت -
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    براش زدمی زد منم بالفاصله چشمکی ماهان هم چشمکو
    خندهری که زد زماهان

 ....  خوشم باشه تو هم -
   یبله پس چ -

 :   گفتطونی شماهان
    من چشمک بزنيپس فقط برا -

    کردمدیی با سر تأمنم
 ....  وقت غذاها رو آوردن ساالد، سوپ، چلوکباب، کباب برگ ونی همتو
    ماي برانهمهی ماهان ايوا -
   هنوز مونده خانمم -
    خوشحال شدمیلی شبه منه خنی ماهان امشب بهتریمرس -

    کنارمون اومدآرش
 د؟ی نداري کم و کسريزیخوب ماهان جان چ -
 
    که بهت گفتمی نره اونادتی فقط شهی مثل همهی عالزینه ممنون همه چ -

    زدي لبخندآرش
   حواسم هست نگران نباش و رفت -
 :   تعجب گفتمبا
    مگه؟ی بهش گفتیچ -

 :   ابروهاشو باال برد و گفتماهان
   یفهمی بعداً مزهیاونم سورپرا, نچچچچ -
   گفتمی خوشحالبا
    رو ندارهزی همه سورپرانی شدم قلبم طاقت ازده جانی هیمن حساب -
    برات بسازمییای شب روهی امشب خوامیم -
    عاشقم بودنگونهی لبخند و عشق نگاهش کردم من عاشقش بودم که ابا
 :   گفتمدمیکشی که کنار می حالدر
   من چه قدر خوردمي وانی عالنجای ايچقدر خوشمزه بود غذاها -

   دی هم دست کشماهان
ام اومدم اونا هم خوششون   بار هم با خانوادههی و پرهام، ی با ماننجای اومدم اادیها ز من با بچه. زمینوش جان عز -

    که انجام ندادییها یطونیاومد بماند که سبحان چه ش



 

@donyayroman 168 

   دمیخند
   می و برمیری بگی زودتر مرخصشهیمنم دلم براش تنگ شده ماهان م -
   هی عالالتشی اونجا تعطمیری مالتی تعطي اما تو هم به فکر درس و دانشگات باش، انشاهللا براکنمی میباشه سع -
    سرورمی تو بگیهر چ -

 شد با دهی رو مرتب کرد بعد هم انواع دسر چزی رو فرستاده بود و همه چی شده بود آرش کسی خالزی می از مدتبعد
   دیخندیاخم به ماهان نگاه کردم و اونم م

    بخورمدی بازم باهی چه کارنیا -
    شروع کنیآره  پس چ -
 ....  نه ماهان -

  رو به زور به خوردم دادکی و کنار دهانم قرار داد و کدی رو به چنگال کشکی کوخودش
    خوشمزه استیلیخ -

اخته شد  نوی وقت آهنگنیها رو دوست داشتم تو هم  عشقنیها، ا  محبتنی کرده بود اشهی تو تمام بدنم رعشق
 : ماهان آروم گفت

    به عشق خودممیتقد -
 حاال لرزوند ی بر صورتش و برق نگاهش دلم رو مدیتاب ی که می هم نور شمعي دستم رو گرفت من و اون روبروو

  بردمی و من لذت مخوند یکامل تو آغوشش بودم آهنگ م
   شمی به لحظه هر نفس من دارم عاشقت ملحظه
    بشمقتی اليکروزی زنمی به هر در مدارم
  به تو دل ببندمي داداجاره

 
    که بهت عالقه دارميدی فهمتا

 :  آهنگ رو از عمد انتخاب کرده آروم گفتنی ادونستمی که حرف دل ماهان به من بود مانگار
   آهنگ رو؟يدوست دار -
   العاده است فوق -

    فقط من بودم و اونای دننی منو حرکت داد انگار که تو اآروم
   امهی تو تمام دنعشق

   دمی نمیچکی دست هامویدن
   یدونی منوی ارمیمی متو یب

   رمی نمشتی از پنهی اواسه
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 و چرخ زدم و باز به بغلش برگشتم محکمتر دمی کردم نگاهم بهش دوختم لبخند زدم دستم رو کشی همراهباهاش
  دیدر آغوشم کش

   یدونی منوی ارمیمی متو یب
   ی بخوننوی از چشمام ایتونیم

   هی بختم دست تودیکل
   ی کنار من بمونآرزومه
   ماهان زمزمه کردمیدیرقصی هم آروم محاالبا

    دوستت دارمیلی خاسی یعشق من -
    گذاشتماش نهی سي رو روسرم

   ی خوبیلی ممنونم ماهان تو خادی زیلیمنم دوستت دارم خ -
   امهی تو تمام دنعشق

   دمی نمیچکی به هامویدن
   یدونی منوی ارمیمی متو یب

   رمی نمشتی از پنهی اواسه
 عشق  ازی به مرز نبردی که منو به مرز خواستن می تو نگاهم غرق شد طاقت نگاهش رو نداشتم همون نگاهندفعهیا

  دمیاروم لباشو بوس
   و دوستت دارمخوامت ی میلیخ... زمیعز...عشقم .. من اسیجان  -
   نشستم و اونم نشستی صندلي روکردی و اون با لذت نگاهم مخواند ی خواننده مزدمی حاال من نفس مدمی کشارکن
  اسیممنونم  -
 ) دمی ناز ددم،ی عشق ددم،ی شعر ددم،یشور د/ در نگاه پر شرابت/   عشق از چشم تو سر زديها تشنه بودم چشمه(
 دمیکشی خجالت مطی محنی تو ایی جوراهی آرش اومد نگاهم رو ازش گرفتم ی لبخند زد من بهش لبخند زدم وقتو
    اصالًزدی ماهان با آرش حرف می شده بودم وقتشقدمی هم من پنباریا

 ماهان به خودم ي قبل بود که با صداي  نبودم فکرم به همون چند لحظهای دننی انگار تو ادمیشنی رو نمحرفهاشون
   اومدم

  زمی عزاسی -
    حواسم نبوددی ببخشاِ -

 :   برگشت به سمت من و گفتآرش
   دیاری بفی بازم تشردی باشی راضنجایانشاهللا از ا -
 :   لبخند گفتمبا
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 ی غذاهاتون هم عالدیدی بهم خوش گذشت دست شما هم درد نکنه شما هم زحمت کشیلی خمیمعلومه که راض -
   بودن

   نمی ببينجوری اشهی مشتاقم باز شما دو تا رو همدیلطف دار -
 :  جواب دادماهان

   میرسیحتماً خدمت م -
   دونستی انگار ماهان خودش بهتر مگشتمی برمدی بود و باروقتی بلند شد منم بلند شدم دبعد
   دیخوش اومد -
 :  دی ماهان پرسمی و از در خارج شدمی کردی و بعد که از آرش خداحافظمی رفتنیی با هم به پاو
  م؟یرحاال کجا ب -
 :   تعجب گفتمبا
  م؟ی بردی هم باگهی ديمگه جا -

 :   گفتمیشدی منی که سوار ماشی در حالدی خندماهان
   بابا و مامان و خواهرش برسونمشی خانم گلم را پخوامی کردم میشوخ -
    زدمهی تکنی ماشی صندلبه
    خانوادهي به سوشیآره پ -
   ؟ی بدجنس پس من چيا -
    اونجا بمونایتو هم ب -

    رو روشن کرد و به حرکت درآوردنیماش
 از جای پروژه بهم زنگ زده که که بچه ها ری حتماً کارگاه برم مددی امشب بای باشم ولشتی دوست دارم پیلیخ -

   خودمو برسونم اونجادی اجرا به مشکل برخوردن باينقشه رو برا
    مشکل رو حل کنه؟نی اتونهی نمگهیخوب کس د -
  ادی شما برمي کار فقط از آقانیا. زمینه عز -
 :   لبخند گفتمبا
    مثل تویپس ک -

   دی رو کشام گونه
   کوچولوطونیش -
   قول شاعربه
 ) يا  تازه کارم کردهیفروش  گلها یتازگ/  شأنم نبودیام، دلدادگ من مهندس بوده(

   دمیام کش  گونهي رو رودستم
   ياِ ماهان دردم گرفت شاعر هم شد -
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  برات شعرهامو بخونمي خوایصبر کن تا ببوسمش تا دردش خوب بشه آره از عشق شما شاعر شدم م -
 

   دمیخند
    باشه بهترهی حواست به رانندگخوادینه نم -
 ن،ی و شلوار جیک کاپشن چرم مشهی دمی متفاوت ازش دپی شد بازم تدهی نگاهم به طرفش کشدی ماهان بلند خندو

    محکم ويا  به سمت باال که ژل زده بود و چانهشهیموهاش مثل هم
 متفاوتش کرده بود خسته بودم در نی رو به چشم داشته باشه و انکشی بودم عدهی امروز ندزدی که برق میچشمان

    به خواب رفتمکردمی که نگاهش میحال
    ماهان چشمام رو باز کردمي صدابا
  ی خواب خسته نباشخانم خوش -

    زدملبخند
    خوابم برددیواقعاً خسته بودم ببخش -
   اشکال نداره االن برو خونه راحت بخواب -

  ستادی شد و کنارم اادهی اومدم اونم پنیی رو برداشتم پافمی رو مرتب کردم و منم کشالم
 :   رو فشرد رو کردم بهش و گفتمدستم

   بودی جالبزی ممنون امشب سورپرازیاز همه چ -
   قابلت رو نداره -
 سوار شد و زی رو درآوردم در رو که باز کردم ماهان ندمی طرف خونه رفتم و دستم رو براش تکون دادم و کلبه

    هم بلند شد بهنی گاز ماشي که پشت سرم در رو بستم صدایهنگام
   می داخل شدنم سحر به استقبالم اومد و هر دو در آغوش هم فرو رفتمحض

   يدلم برات تنگ شده بود خواهر -
   دمی رو بوسصورتش

   خوش گذشت؟.  طورنیمنم هم -
  یجات خال. آره -
   یکنی مفی رو جز به جز تعرزی طاقت ندارم همه چگهی من دي کن چکارا کردفی تعرمی برایب -

  دمیخند
  از دست تو -

 :  د گفت مبل نشسته بودن سالم کردم پدر با لبخني و پدر هم رومادر
  دی و رفتدیخوب ما رو قال گذاشت -
    رفت بهتون بگمادمی دفعه شد هی -
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 :  جواب دادمادر
   می نگران شددی کردری اما چون دمی کامل دارنانی ما به ماهان اطمزمی عزدیخوش باش -
   به بعد حتماً زودتر خبرتون کنمنی از اکنمی می سعدیببخش -

 :  گفتپدر
   باشه دخترم برو استراحت کن -

 تخت سحر ي رو پرت کردم روفمی و با سحر به طرف اتاق رفتم و پالتوم رو درآوردم و کدمی هر دو رو بوسي گونه
    رو بلند کردفمی تخت نشست و کيرو
    خُبزی مي بذارش رويا اِ چه شلخته -
  کردی رو باز کرد و مشکوك نگاهش مفمی در ککبارهی بعد و
  ؟يگردی می دنبال چهیچ -
    نه؟ای يدی هم خريزی چي بودرونی بنهمهی انمیبب -
    مال تو رو هم تو چمدونم گذاشته بودماورد؟یمگه بابا چمدونم را ن -

 :   خاص گفتی با ژستسحر
   اون که آره همشو برداشتم -

    کردم و کنارش نشستمی چوب لباسزانی و پالتوم رو آومانتو
   ؟يخوای می چگهیها د  نشهتیادیخوب ز -

 :   با تعجب گفتسحر
  ه؟ی چنیا -
   رو به دستم دادییا  کادو شدهکی کوچي  بستهو

    تعجب کردممنم
   من بود؟فی تو کنیا -
    بشهزی تا برات سورپرافتی فکرشو بکن ماهان از عمد گذاشته تو کي وا؟ی خبر نداشتیعنیآره  -
 کادو رو گرفتم و بازش ی شد با خوشحالزیب افتادم هر ساعتش برام سورپرا امشادی زی سورپرادنی محض شنبه

    شدهدهی پوشزی ريها نی به شکل گل که با نگي جعبه گردنبديکردم تو
 :   سحر گفتبود
    حرف ندارهاش قهی قشنگه سلیلیخ -

    تلفنم رو درآوردم و با ماهان تماس گرفتمی گوشعی سرمنم
  جانم؟ -
  ماهان؟ -
   اسیجونم  -
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 .....  ماهان -
   اَزش تشکر کنمي چطوردونستمی گرفته بود نمبغضم

    خانومماسی -
    ازت ممنونمی خوبیلیماهان خ -
    رفتمفتی بدون اجازه سر کدی ببخشفتی گذاشتم تو کياون موقع خواب بود -
    بودی جالبزی بار هم سورپرانی اهی چه حرفنیا -

   دیخند
  حاال خوشت اومد؟ -
  ادی خوشم نشهی مگه مهیعال -
 دوستم داشته ينجوری اشهی فقط همزمیری رو به پات مای دنستی نيزی که چنای ااسیخدا رو شکر دوستت دارم  -

   باش
    سر تا پام رو فرا گرفتی حرف ذوقنی ابا
   بازم ممنون منم به همون اندازه دوستت دارم -
   ریباشه خانمم حاال هم برو بخواب شبت بخ -
 :   گفتی سحر با چشمکمی کردی خداحافظو
   گهی دي بدبخت رو عاشق خودت کردي حرفا رو از کجا درآوردنی اها ي واردیلیخ -

 :  تو سرش و جواب دادمزدم
   ؟ي نکرد خودتری بدبختو اسمانی عاشقش کردم مگه تو خودت پیگی بعد ميدی گوش می نشستایح یب -
 ی و سحر از مسافرتش برام گفت و تا من براش از باغ و ماهان و امشب نگفتم نذاشت بخوابم حتمیدی هر دو خندو

    کننده بود چرا که باز همی خودم هم راضيتکرار کردنش برا
  شد ی مشتری و عشق ماهان تو قلبم بیمهربون

 
 :  رو به من گفتنی نگمی از در دانشگاه خارج شدنی نگبا
   می دانشگاه شروع کنکی نزدي  کتابخونهنی از هممی اول برایب -
   می برادهی پایباشه پس ب -
 :   افزودی با شوخنینگ
   دنبالت؟ومدهی شده ماهان جونت امروز نیچ -
   کشهی مهمه گفت تا عصر طول میلی جلسه دارن که خهیانگار امروز  -
   م؟یا هم بخور نهار رو بمی بریپس موافق -
 :   لبخند گفتمبا
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 رستوران کی می بعد هم برمی کندای کرد رو پی بهمون معرفی که استاد امانی کتابنی امی برایچرا که نه پس ب -
   خوب

ها و   تمام کتابخونهگفتی می حشمتنی فرستاده ااهی ما رو دنبال نخود سی استاد اماننی اگمیمن که م -
    نکردهدای رو گشته کتابه رو پها یفروش کتاب

  شهی مدایها هست، حاال نفوس بد نزن انشاهللا پ خودش گفت تو کتابخونه.  خدا نکنهي وايا -
 :   و گفتدی خندنی بلند شد نگمی گوشي وقت صدانی همتو
    تو رو ندارهي آقات طاقت دورنیا -
   نهی نوشي اشتباه کردنویا -
 :   گفتمی خوشحالبا
    جاننیسالم نوش -
  ؟ي چطوراسیسالم  -
   یمنم خوبم مرس -
   کی عرض تبريها برا  با بچهمییای سرم شلوغ بود نشد بیلی مدت خنیببخش تو ا -
   زمی عزدونمیم -
   دمی شننی نوشي گفتم دوستم صدایخون  منم با لبهی کدیپرس ی با اشاره ازم منینگ
  گذره؟ی خوش می خانوم متأهلاسیخوب  -

   دمیخند
    شهی نمنیآره بهتر از ا -
 مدت همون شاعره که نی چون ايای زنگ زدم بگم امشب شب شعره حتماً بیراست. ی خوشبخت بشدوارمیام -

    اما امشباومد ی اومده بود و نمشی براش پی مشکلهی رو گفتم اش هیقض
  يای گفتم بهت خبر بدم حتما باد،ی شدم که حتماً امشب مخبردار

 :  گفتمنی دوست داشتم برم بنابرایلی کردم خيفکر
   ها هم هستن؟ بچه -
 امشب بعد از اون هم قراره همه دعوت گذرهی خوش مایاونا که از خدا شونه، تو هم ب. انیآره هر دو تاشون م -

    برامون دارهيزی چه سورپرادونمی نممی باشیشاعر گرام
  ارم؟ی فقط ممکنه من دوستم رو بامیباشه م -
    بهش لبخند زدمکردی با تعجب نگاه منینگ

 :  جواب دادنینوش
    دنبالتونمیای ی ما مدی آماده باش7 پس سر ساعت  میشی هم خوشحال میلی خ؟ینه چه اشکال -
   دی دعوتم کردنکهیحتماً ممنون از ا -



 

@donyayroman 175 

 هر یشی عاشقش مینیارکرده اگه بب استاد چکندفعهی انمی دلم برات تنگ شده منتظرم ببیلی منم خهی حرفا چنیا -
   يچند تو قبالً دم به تله داد

   دمی اونقدر محو حرف زدن شده بودم که خودمو کنار کتابخونه دمی کردی و خداحافظمیدی هر دو خندو
   میدیاِ رس -
   ي که خودتو و منو دعوت کردگفتی دوستت چه منیبله خانم ا -

   دمیخند
   میریامشب شب شعر دارن ما هم م -
    اخم کردنینگ
   امی بهتره من نادیمن از شعر خوشم نم -
    هم خوبهات هی روحي براگذرهی خوش میها حساب  بچهنی با امی برای بار،ی بابا تو هم همش بهانه بيا -
   شه؟ی میپس نهارمون چ -
    دنبالمونانیها هم م  و بچهمیشیماده م و آمیخوری ميزی چهی ما اونجا ي  خونهمیریامروز م -
 .....  آخه -

   رو قطع کردمحرفش
   نتتی دوست داره ببیلی اتفاقاً مامانم خآخه یآخه ب -
 :   گفتکدفعهی نینگ
   ؟یبه ماهان گفت -
   زنمی بعد بهش زنگ ممینه بذار کتاب رو بخر -
   می وارد کتابخانه شدو

 گفتنی اما ممی رو رفتها ی کتابفروششتری نشد بدای کتاب پنی اما آخرش امی اونقدر گشته بودمی دو خسته شده بودهر
    ظهر3 کی کالفه شده بودم ساعت نزدگهی دمی تموم کردای می ندارای

 :  گفتی عصباننی نگمیرفت ی به طرف خونه می و ما دست خالبود
 بده همه رو فرستاده دنبال ی نمره به کسخوادی نمدونستمی از اولش مدمی استاد رو به خاك نمالنی اي اگه پوزه -
   کو؟ی کتاب ولنیا

   می باهاش حرف بزندی بامی نکردداشی پمیگی بهش مالیخ یب -
   دی خندنینگ
   کنهی مات چارهی بهی شاکیاز دست تو که حساب -
    با من داره من ندارمی بدونه اگه اون مشکلدی باستیمهم ن -
   آره جون خودش -
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  مادر و سحر هر دو میوارد خونه شد, می گرسنه بودی و حسابمی ناهار هم نخورده بودزدی فقط غُر منی نگدمیخند
 :   مادر گفتدنی آشپزخونه بودن تا ما رو ديتو
  همه وقت ؟نی چرا ادیاومد -
 
 
   روبه مادر کردمدنی رو بوسگری به طرف مادر رفت همدنینگ
   بهش زدي  مادر لبخندنی دوست خوبم نگنمیا-
   دخترميخوش اومد-
   هم گفتنینگ
   مزاحمتون شدمگهی ددیممنون ببخش-

   کردی اخممامان
   خودته بعد رو به من کرد وافزودي دخترم راحت باش خونه هی حرفا چنیا-
  تا حاال؟دیکجا بود-
   می نکردداشی پی ولمی کتاب بودکیدنبال  -

    رو فشردنی دست نگسحر
   دیپس سر کار بود -
  دی خندو

   دمی مادر رو بوسي  گونهمنم
   ی که مردم از گرسنگامی باشه من برم لباسم رو بپوشم بينجوریفکرکنم ا -
   کنمی رو آماده مزی االن مدی دست و صورتتون هم بشوردیآره بر -

 توش راحت بودم و دامن کوتاهم عوض کردم ی که حسابی مانتوم رو با بلوز کشعی و سرمی به اتاق رفتنی و نگمن
   دهی پوشی مشکنی بلوز و شلوار جرشی هم مانتوش رو درآورد زنینگ
  اومد ی بهش می و حساببود
  اد؟یبابات که نم -
 :   کردم بهش و گفتمرو
    راحت باشمی برای بادی تا شب نمزمینه عز -
 هم نی که نگدیود اما سر ناهار خوردن اونقدر سحر حرف زد و خند معذب بی کمنی نگمی به طرف آشپزخونه رفتو

   تی با سحر اُخت شد بعد هم سحر رعای و حسابگفتی اون ميپا به پا
 می استراحت کنی تا کممی به اتاق رفتنی رو کرد و نذاشت من کمکش کنم و خودش ظرفا رو شست من و نگنینگ

    و ازمیریه شب شعر م شب با دوستانم  بيبه مادر هم گفتم که برا
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 ادی همرامون بتونهی خونمون تا دور هم باشن و نمانی شب ممانی پي  اما سحر گفت که خانوادهادی خواستم بسحر
    ماهان افتادم تا در موردادی دفعه هی دمی تخت دراز کشي که رویهنگام
 :  برام اومده بود باز کردم ماهان نوشته بودامی پهی ی رو برداشتم ولی بهش بگم گوشامشب

 خودت منو ي باشم به بزرگواردی اومده حتماً باشی کار مهم برام پشتی پامی بتونمی امشب هم نمزمی عزاسی -
    فردا دربست در خدمتت باشم عشقمدمیببخش قول م

 :  گفتنینگ
  اس؟ی شده یچ -
   ادی بتونهی داده که امشب هم نمامیماهان پ -
   یرونی بده و بهش بگو که خودت هم بامی پهیخوب بهتر،  -

    هستمرونی بنی دادم که امشب با نگامی پعی سرمنم
 شلوغه که یلی تعجب کردم اما با خودم گفتم حتماً سرش خنکهیبا ا.  اونم در جواب فقط نوشت خوش بگذرهو

    اما من خوابم نبرد سحر وارددی خوابي جورنی همنی نگ؟يری کجا مدینپرس
    شداتاق

  ؟ي الزم نداريزیچ -
   ينه خواهر -
   دی تو هال تا شما راحت باشرمیمن م -

    بهش زدميلبخند
   ممنونیلی خیآبج -
 ي رو از تنم زدود جلویام رو برداشتم و به حمام رفتم آب داغ خستگ  رفت و در رو بست منم بالفاصله حولهرونی بو

   ي باالخره مانتوی بپوشم ولی چدی بادونستمی بودم و نمستادهیکُمدم ا
 نی موقع نگنی محکم بستم تو همپسی با شال همرنگش رو کنار گذاشتم و موهام رو خشک کردم و با کلیزرشک

  هم چشماش رو باز کرد
   ي شدداریاِ ب -
   اون سشوارت گذاشت من بخوابم ساعت چنده؟يمگه صدا -
    خانم پاشو تنبل6ساعت  -
 :   گفتشدی که بلند می در حالنینگ
  ؟يدی تو نخوابدمی چقدر خوابيوا -
   نه خوابم نبرد -
 و رژلب دمی خط چشمم را پررنگتر کشندفعهی کردن شدم و اشی رفت و منم مشغول آرایی به طرف دستشونینگ

    که اومد نگاهم کردنی نگدمی رو به لب مالیزرشک



 

@donyayroman 178 

  ارهی طاقت بتونهی که بدون تو نمي کارا رو کردنی ماهان هم همي براي شدیبه چ به -
    گرفتارش کردهنقدری داره که ای کارش چنی ادونمی نمدمشیفعالً که دو روزه ند -
    سراغتاومد ی مشهیخوب بنده خدا حتماً سرش شلوغه وگرنه اون هم -
   زنهی دلم شور مدونمینم -
   خواستم ی نميزی از خدا چگهی مثل ماهان داشتم دي بگو شور نزنه کاش منم شوهرخودیب -

 رفتم مادر و سحر رونی و بدمی کردن شد و من مانتو و شالم رو پوششی هم مشغول آرانی و کنار رفتم نگدمیخند
    کمکشون کنم شرمنده بودمتونستمی نمنکهی مشغول بودن از ایحساب

   کدبانويها  بر خانمدیخسته نباش -
   زدي لبخندمادر

   ي بودرونی هم بای ی امتحان داشتای ي تنبل شدی چند روز حسابنیتو هم ا -
   بودم؟رونی بیاِ مامان من ک -

 :   گفتسحر
 دو روز هم به خاطر نی اي قبلش هم مسافرت بودرونی بی با ماهان جونت رفتشی من بود دو شب پي پس عمه -
    حاال هميومدی نرونی و از اتاق بی بود عزا گرفتومدهی ماهان ننکهیا

    برن شب شعرخوانی مخانم
   میدیخند ی رو گفت که من و مادر فقط منای با ادا و حرکات انقدریا

   ستی مال تو حساب ن؟ی سحر حاال خودت چی لوسیلیخ -
 :   گفتدیخندی که هنوز می در حالمادر

    فقط مواظب خودت باشدی برو به سالمت خوش باشدیحاال ول کن -
   و تکرار کرداوردی سحر درآوردم اونم کم ني زبونم رو برامنم
 :   اومد اون هم آماده شده بود و گفترونی از اتاق بنینگ
    شرمنده مزاحمتون شدميخانم صبور -

    به طرفش اومدمادر
  کارا بکننی بازم از ازمی عزهی چه حرفنیا -
 

 :  دی پرسبعد
  اد؟ی دنبالتون میحاال ک -

 :  دادمجواب
   بشهداشونی پدیدوستام االن با -
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 نی و با نگمی کردی از مادر و سحر خداحافظزدی بود تک منی تلفنم بلند شد نوشي که صدادمی و کفشم رو پوشپالتو
    سانازکبارهی و می رو شناختم و سوار شدنی نوشي پژومیاز درخارج شد

    سرم هوار شدني رومی مرو
   میرسی بدون اطالع ما صبرکن حسابتو میکنی حاال عقد ممعرفت ی باسی يا -
  تمی و ساناز عقب نشسنی جلو نشسته بود و من و نگمیمر
 :   خنده گفتمبا
   نی دوستم نگنمی بعد سروصدا راه بنداز امیبذار سوار بش -

    گاز داد و حرکت کردعی سرنی کردن و نوشی باهاش احوالپرسهمه
 آقا رو نی دوست داشتم ایلی شاعر بود خي آقانی حرفشون حول همنیشتری و بزدنی حرف مزیکری و ساناز میمر
    بهی وقتدادی هم مشتاق گوش منی نگکردنی مفشوی تعرنهمهی که انمیبب

 و شدنی نفر م40 تا30 حد  نبودن دريادی زتی جعممی وارد شدی بود وقتی سالن بزرگمی شدادهی پمیدی رسمقصد
   ي نشسته بودن و چند نفر درگوشه روفی به ردی صندليهمه رو

 :   گفتنی نگمی دوم نشستفی ما هم در ردکردنی مخصوص نشسته بودن و با هم صحبت ميها یصندل
   بهتر بودنمای سمیرفتیم.  هم انگار به زور اومدنناینگاه، ا.  شعر گوش کنه آخهادی می کمیا وانهیما د -

 :  از پهلوش گرفتم وگفتمیشگونی گرفته بود نام خنده
   ی تورش کنی تونستدی شاهی شاعر چطوري آقانی انمی ببنیفعالً بش -
 :   با لبخند گفتنی بهم رفت نوشيا  چشم غرهنینگ
  ن؟یگی به هم منی داریچ -
   ش سررفته  از االن حوصلهنی نگستی نی مهمزیچ -

 :  ساناز هم جواب داددنی خندهمه
   یشی دارن که خود به خود عالقمند میی صداکی استاد ما نیمنم اصالً شعر دوست ندارم اما ا -
 نوبت به خوندن شعرا دی فرما شدفی تشرنکهی سن اومد و پس از سالم و تشکر از اي روي وقت مجرنی همتو
    خودشون رویکی یکی که گوشه نشسته بودن و یی داورهای و معرفدیرس

 بود با ورود اون همه دهی به خودش رسی بود که حسابی نفر پسر جووننی کردن سپس از سن خارج شد و اولیمعرف
   دست زدن و سپس ساکت شدن و اون شروع به خوندن کرد آهنگ

ده  شیقی آروم موسيها خاموش شده بود و من محو شعرها و صدا  داشت چراغی نواخته شد حس خوبزی نیمیمال
  بودم

  ،بهی غري تو هستم ابا
  يشوی ممیآشنا
  ؟يشوی ممیایر ی بيها هی گريآشنا
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 ...  ام دهی تمام درد باران را خودم فهممن
  ؟يشوی ممیصدا ی بي باران آشنامثل

  ،روزگار
   تا زنده استخدا ی روزگار بنیا
 ،  آشنابی غريا

  ؟يشوی ممی با خداییآشنا
  ستمی که شاعر نمن

  کشمی غزل را مشکل
  ؟يشوی ممیها  صفحهنی سبز دلنشرنگ

  ی با شکوه و دلخوشبهی غريا
   ؟يشوی ممی باصفايها  خندهيهمسرا

  یکس ی بيها  لحظهنی ادهدی غربت ميبو
  يشوی ممی آشنابهی غري تو هستم ابا

 :   گوشم گفتری زنی اونجا رو ترك کرد نگیمی دست زدن و اون پسر بعد از تعظهمه
   ادی جالبه من کم کم داره خوشم میلیخ -
    گفتم صبر داشته باشيدیآره د -
   هیحق با تو -
 خسته می داشتگهی و دگهی طور دو سه نفر دنی وارد شد و باز هم شعرش رو خواند و همي دختر چادرهی نباریا
 :   با اخم گفتمی مرمیشدیم
    مهران ما رو مسخره کردنیامشب هم فکر نکنم اومده باشه باز ا -

 :   و گفتمدمیخند
   می برگهیبهتره د -

 :   هم سرش رو تکون داد و گفتنینوش
 چند نفر آخر شعراشون اصالً جالب نی خسته شدم ایها منم که حساب  بچهمیری قسمت که تموم شد منیآره ا -

   نبود
 و نی نوشیام رو جلب کرد حت  هورا و دست زدنا توجهي سکوت فراگرفت و صداکبارهی موافقت کردن اما همه
   ي که روي مردي  چهرهیکی تعجب کردم تو تارزدنیها هم دست م بچه
 :   برگشت به سمتم و گفتنی نگدمیدی رو واضح نمکردی ممی خود رو خم کرده بود و تعظسن

    باالخره اومدکننی مفشی حتما همون شاعره است که تعرنیا -



 

@donyayroman 181 

 نبود ی قدرت حرف زدن نداشتم باور کردنکردی چکار منجای انیاما نگاهم که به مرد افتاد خشک شدم ا زدم لبخند
    شناختمی کامل اونو مستادهی سن اي که روی باور کنم کستونستمینم
 دستهام رو در دست گرفت اما کردی هم مثل من هاج و واج نگاه منی شده بودم نگچی باور کنم گتونستمی نمیحت

   زی با همون اقتدار پشت مپیمن فقط نگاهم به اون بود که با همون ت
  بود و دفترش رو باز کرد و صداشستادهیا

 
 سرم خراب شده ي روای خوشحال بودن اما من انگار دنیها حساب  نفس بکشم بچهتونستمی نمی حتدیچی سالن پيتو

    بلند شدنی نگيبود صدا
    محاله خودش باشه،ینیبی تو هم اونو مستی نی باور کردنسای -
   همون لبخند، همون نگاه و همون صدا، آره خودش بود خود خودش...  نگفتم فقط گوش کردم چی من هاما

   توستي خالصه در نفسهامی توست و تمام نفسهاادی ترنم میها  ترانهتمام
  بالم ی به وجود پرمهر تو منهییتر از باران و پاکتر از آ  زالليا
   دوست دارمیخواهی تو را آنگونه که مو
   تو به اوج آسمانها پر خواهد گشودادی با المیپرنده خ - مهربان يا
  دی را به رخ فرشتگان خواهد کشات ییبای زو

   برسمزی به همه چچی که از هستی از تو مرا کافیتبسم
  مری هستم که دستانت را بگيا  لحظهمنتظر

   شومرهی چشمانت خدر
   کنمي دارم را بر لبانم جاردوستت
  نمی هستم که در کنارت بنشيا  لحظهمنتظر

 .. …از عشق تو.… بگذارمتی رو شونه هاسر
  زمیاشک شوق ر… داشتن تواز

  رمی مقدس که تو را در آغوش بگي  لحظهمنتظر
   کنممی از سر عشق به تو تقديا بوسه

   کنمهی با تمام وجود قلبم و عشقم را به تو هدو
   من تو را دوست دارميآر
   میستا ی عاشقانه تو را مو

 که ی بود ؟ کسی نشناخته بودم اون واقعا کی ولشناسمی اونو مکردمی که فکر می شوکه بودم چطور ممکنه کسهنوز
    باهاش بودم اماکردیهر روز، هر شب فکرم رو به خود مشغول م
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 که ی آدم دفتر شعرش رو باز کنه و بخونه کسنهمهی باشه که االن در حضور ای کسکردمی وقت فکر نمچیه
    که کتاب شعرش همه داشتن اما من محرومیدوستانم عاشقش بودن کس

 اون شوهرم بود؟چرا من ه؟ی محروم شده بودم حقم نبود بدونم شوهرم چه کسنای اي  من که زنش بودم از همهبودم
    کهی بود اون قولنیا.  بود صداقتشنی شوهرم شاعره ؟ادونستمینم
 ....   اما اونمی رو از هم پنهون نکنيزی چچی که همی هم داده بودبه
 :  به طرفش برگشتم اما تا نگاهش به من افتاد با تعجب گفتنی نگي صدابا
    داشته که نگفتهیلی نکرده حتماً دلي آروم باش اون که کار بداسی -
 ماهان شدی مردم بلند مي شد هنوز سرو صداي اشکا جارنی ای کِدونمی نگفتم بغض کرده بودم و نميزی من چاما

   شهی بازم مثل همستمی بهش نگررهی خنباری کرد و ایمیباز هم تعظ
 :   دستم رو فشرد و گفتنی و جذاب بود نگپی تخوش

   شهی حالت بهتر ماس،ی رونی بمی برایب -
 زیباورکنم که چ..... دو روز نی اای رمی کجا مدی خاطر ازم نپرسنیبه اون نگاه کردم پس امشب به ا من فقط اما
 ي اشکانی باورش کنم اتونستمی نمگهی اما دکردی رو ازم پنهون نميگرید

 نجای شد اداشی از کجا پنی سن رفت اي که باالدمی و ناگهان مهسا رو دنمی که اون  رو تار ببشدی باعث ممزاحم
    رو بهی مهسا دسته گلشدیچه خبر بود؟ قلبم داشت از خشم منفجر م

 :   گفتنی ناگهان نوشستادی داد و او با لبخند گرفت و کنار اون اماهان
 دهی اون باال خودشو نشون مرهی هر دفعه مگهی دستی نایاش هست   بهش حاال دخترخالهدی دختره چسبنیبازم ا -

  ؟یکه چ
 ماهان تو اد؟ی سر من داره مهیی چه بالنی مهسا هم بوده ااومد یفعه که ماهان شب شعر م هر دیعنی کردم تعجب

   زی مگه همه چ؟ی مگه به خاطر من از اون نگذشت؟یکنی مکاری چيدار
 ی که مهسا چدمیفهمی  قبول کنم که بهم دروغ گفته االن متونستمینم..... نشده بود پس چرا هنوز اون دو تا تموم

   نی از مهسا دست بکشه حتماً هنوز با هم بودن اتونهی ماهان نمگفتیم
 می همرام به پا خاست مرنی اونا برام سخت شده بود بلند شدم نگدنی شدم تحمل درهی بود به اونا خقتی حقهی

 :  گفت
    االن موقع انتخاب شعر برترهدیچرا بلند شد -
 هم به دنبالم نی از سالن خارج شدم نگکردمی که هق هق میدر حالها از اونجا دور شدم  و   به بچهتوجه ی من باما

    تختمي بود که برم خونه و رونی اخواستمی که ميزیاومد تنها چ
 .  و دستم رو گرفتدی بهم رسنی و زار بزنم نگفتمیب

  ؟يری مي کجا داراسیصبرکن  -
 :  خشم گفتمبا



 

@donyayroman 183 

   قبرستون -
   شنی مشکوك مننی ببنحالی تو رو با اانیها دارن م  بچهنجای انی بشایب -

    و داد زدمدمی رو کشدستم
 فی که ازش تعري بگم؟ بگم اون شاعری چنای اي سرم رو کاله  گذاشته برم جلوي چطوريدی دیکنیچرا ولم نم -
    شوهرمدونمی هستم که نمي چه همسرگنی نامزد منه اونا نمدیکنیم

   است ازش متنفرمچکاره
    شدت گرفته بودام هی دستپاچه بلندم کرد گرنی نبود نگاطی تو اون حیم همه تو سالن بودن و کس افتادنی زميرو
   اسی زشته ادی می االن کسمکتی ني حداقل رومی برایب -

 گذاشتم او هم پشتم رو نوازش نی نگي  شونهي نشستم و سرم رو روها مکتی از نیکی ي بهش سپردم روخودمو
   کرد

   اسی زود قضاوت نکن ی سخته ولدونمیم -
 راز؟ی اومده شی کِکنه؟ی مکاری به کنار اون دختره کنارش چنی رو ازم پنهون کرده ازی اون همه چ؟یچه قضاوت -
   شمی پادی بتونستی هم نمقهی دقهی ی دو روز ماهان کجا بوده که حتنیا

    تحملش کنمتونمی نمگهی دادی کار دارم ازش بدم مگهی و به من منجای اادی دختره منی اونوقت با ابعد
    از خودش بپرسادی بذار بی هستیتو االن عصبان -
 :   اخم گفتمبا
  که بهم نگفت چهییزای جلسه حرف زدم چه چهی ی رفته با استاد امانادتی فتهی چشمم بهش بخوامی نمگهید -
 

 پنهون نی انصافه بخدا دلم طاقت نداره اگزهیست اما ککش هم نم  بهم نزد  اما االن خودش با اون دخترهیتهمت
  حق من بود؟نی اکطرفی طرف اون دختره هم کی شیکار
 
    حرفمو قطع کردنینگ
    متوجه بشه پس صبر کنی کسيخوای آروم باش اگه نمنای اي فقط االن جلوزمی عزدونمیم -
 آورد و به طرفم گرفت دستمال رو گرفتم و اشکهامو پاك کردم اما هنوز دلم گرفته رونی رو بیدستمال فشی تو کاز

    بودم خرد شده بودمری کنار مهسا بودم دلگدنشیبود هنوز تو شوك د
    دوستام شکستم ماهان غرورم رو خرد کرده بودي جلونی نگيجلو
 :  آروم گفتنی نگاومدن ی که به طرف ما مدمی رو دهی و بقنینوش

   یدونستی از ماهان نمیچی نذار اونا بفهمن که تو هاسی نده یسوت -
 :   گفتی با ناراحتنینوش

   باره، حالتون خوبه؟هی شد یچ -
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 :   با لبخند گفتنینگ
   خورده حالش بد شدههی اسی فقط ستی نی مهمزیچ -
    کنارم نشستمیمر
   شدن چشات قرمز ي کردکاری با خودت چنیبب -
   نگاهشون کردم و جواب دادم -
   رمی و مرمیگی می من تاکسدیتون رو به خاطر من بهم نزن  برنامهدی من خوبم فقط شماها بموندینگران نباش -

 :   با اخم گفتنینوش
    راد هم االن سرگرم حرف زدن با داورا بودي نمونده آقاگهی دزی چمیگردی با هم برممی با هم اومدهی چه حرفنیا -

    اضافه کردساناز
   میدزدی ما اونو مکنهی فکر مدهی بهش چسبنی همچادی دختره بدم منیاونقدر از ا -
 :   هم در ادامه گفتمیمر
    عشقوالنه بود خوش به حال زنشیلی از شعرش خوشم اومد خیلیمن که خ -
 :   با تعجب گفتنینگ
  اره؟مگه زن د -
 گفتم حلقه رو تو دستش کیفکر کنم چون امشب که شعرش مورد استقبال قرار گرفت و برتر شد رفتم بهش تبر -
   دونمی دختره نامزدش باشه چه منی هم همدی شادمید

   دی کشی آهساناز
  فتهی نچسب بي  اون دخترهری اون پسر که گفی حمیدلمون رو خوش کرده بود -
 :   با خشم گفتنینگ
   ستی اصالً خوب ناسی حال میفکر نکنم اون زنش باشه بهتره بر -
 نیبا ا.  ماهان تنها مال منهکردمی همه ثابت مي امشب جلودی باارمی طاقت بتونستمی نمگهی اونا دي من با حرفااما

   دادمی و خودمو به همه نشون مستادمیا ی مدیحرفا فرار ممکن نبود با
 اونو شتری بينجوری اتونستمی بودم اما می بشدت از ماهان عصبنکهیبا ا... ود نه مهسا  حق من بستادنی ماهان اکنار

    مهسا نشکنم وخودمو نبازم بلند شدم و روي و جلورمیتو مشتم بگ
 :  به اونا و گفتمکردم

   کرددای پشهی رو کجا مشهی شاعرپي آقانیا -
 :  با تعجب گفتنینوش

   می بریخواستیمگه نم -
    حالم هم به نسبت خوب شدهرهیگی دلم آروم نمنمی آقا رو نبنی تا اکنمینه االن فکر م -

 :  و گفتدیام رو بوس  به طرفم اومد گونهی با خوشحالساناز
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   ی خوبیلی خاس،ی یآخ جون مرس -
 :   گفترگوشمی دستم رو گرفت و زنینگ
  اس؟ی ی بکنيخوای میچه غلط -

    شانه باال انداختممنم
   زده بشه  که اون باهام کرد منو شوکه کرد و حاال نوبت اونه که شوكيهمون کار -
  اش گرفته بود  خندهنینگ
    نکنتی رو اذچارهی باس،یاز دست تو  -

   ها کردم  زدم و رو به بچهيپوزخند
    صورتم رو بشورمخوامی نداره؟ میی دستشونجایا -

 :   به کنار سالن اشاره کرد و گفتنینوش
   زمیاونجاست عز -
   گردمی االن برمدیشماها بمون -
 چشمام ری زيها  آوردم تا پفرونی کرمم رو بدمی به صورتم پاشی و آبستادمی انهی آي جلودمی رسی راه افتادم وقتو

   خان صبر کن ماهان( دمی لبم ماليتر رو رو بپوشونه و رژم رو پررنگ
 از سر ي چشام تاب دادم لبخندي آوردم و رورونی از موهام رو بيا شالم رو مرتب کردم و تکه)  نوبت منهاالن
    زدي ساناز لبخنددمی به اونا رسی رفتم وقترونی زدم و بتیرضا

   گذشتی خانوم مطمئناً اون اگه زن نداشت از تو نماسی يبه چه کرد به -
 :   زدم و گفتميپوزخند

   ی امتحان کنیتونی نشده مریاالن هم د -
 قرارشده بود شام رو اونجا صرف م،یهاش باز در هم شد همه به طرف سالن راه افتاد  اخمنی اما نگدنی خندهمه

   داشتمی ماهان برام مهم بود محکم قدم برمدنیکنن، اما من تنها د
 دونستمی مکردنی و منو نگاه مگشتنی کرده بود که همه به طرفم برمجادی ايا  کوبندهي کفشم صدايها پاشنه
   يزی چنی اخواستم،ی منوی کردم و من ارهیها رو به خودم خ  نگاهي همه
 گهی که دی بودم کساسی اون دختره رو به خاك بمالم من ي  ماهان نشون بدم و پوزهي که دوست داشتم، جلوبود

    عشق رو تجربهنی ای تا تلخرفتمی زودرنج نبود مي  دختر سادههی
هام،   که بهش کردم به اون خاطرهيبه اعتماد... به عشقم انتی به من، خانتیخ.... رو انتی دروغ و خنی اي  مزهکنم

   ي  من آمادهبی رقکردم،ی مي خودمو قودیبه کنار هم بودنمون، با
 که یوقلب,  عالمه خشمکی,  جنگدونی مکیمن بودم , آماده انگار فقطي  شده بود منم آماده بودم آمادهجنگ

 . شکسته بود
 :   بود گفتستادهی که کنارم انی شد با چشم دنبالش گشتم نگادی سروصدا زياهوی همی سالن که شدوارد
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 اوناهاش خودشه اونجا نشسته -
 
 نی نبود و اي کرد که کنارش چند نفر از داورا نشسته و مشغول حرف زدن بودن از مهسا خبری اشاره به صندلو

    همهاومدن ی هم پشت سرم مهیراه افتادم بق بود به طرف اونا یعال
 و سالم کردم و با لبخند و ستادمی پشت ماهان ازی با اون برخورد کنم کنار مخوامی بودن که چطور مکنجکاو

 :   گفتميا عشوه
  د؟ی امضا به من بدهی شهی راد ميآقا -

 رو خوب شناخت میرخاند چرا که صدا همه برگشتن و بدتر از اون ماهان که سرش رو صدو هشتاد درجه چناگهان
    نگاهشرهی باشم خستادهی من اونجا  کنارش اکردیانگار که باور نم

 :   گفتی با خوشحالمی مرکردی رو از نگام بهش منتقل کردم و اون هنوز ناباورانه  نگاهم مي وتمام دلخورکردم
   میتون هست  منتظر کتاب دومصبرانه ی از شعرتون خوشم اومد بیلی راد من که خيآقا -

 :  کنان گفت مِن  به خودش اومد و مِنماهان
    خانمکنمیخواهش م -

 :   گفتمي با پوزخندمن
  د؟ی رو بهم بددی نسخه از کتاب شعرتون که چاپ کردکی شهیچه خوب پس م -
 :  جواب داددییپا ی داشت منو مزشی هيها  از داورا که با چشمیکی
   می در جوارتون صحبت کنمیشیشحال م خودینیخانم بش -

 :   کردم و با لبخند گفتمنگاهش
  دی شما لطف دارشم،یمنم خوشحال م -
 :   حرفم گفتي  دنبالهدر
   ی نقاشي تابلوکی هنرمندانه است مثل یلی شما خي چهره -

    انداختنیی سرش رو پانی نگی افتاد ولنی ماهان پر از خشم شد نگاهش به نگنگاه
 :   بعد رو به داورا کردو  گفتستی صحبت کردن ني برای خوبي جانجایا -
   کنمی شمارو ترك مدیببخش -

    اون مرد بلند شد کارتش رو  به طرفم گرفتکردنی منو نگاه مرهی هنوز خی تکون دادن ولي هم سراونا
 همون طور که خواستمی من در خدمتم منم از عمد کارت رو برداشتم مدی داشتي خدمت شما هر موقع کارنیا -

  اون منو خُرد کرد منم خُردش کنم
    دستش رو مشت کردماهان

 :   به من اشاره کرد و گفتو
  ه؟ی حرف حسابتون چنمی خانم ببزی منی سر ادییبفرما -



 

@donyayroman 187 

 چرا؟ چرا ياری خودت نميقت به رو منم زنت اونونی اشرف یب( اون همه آدم داد بزنم ي داشتم جلودوست
    خودمو گرفتمي آدما بدونن من همسرت هستم، اما جلونی ايخواینم
    و اون روبروم قرار گرفتمی نسشتی صندلي روره،ی مشی مرد پنی تا کجا انمی ببخواستمیم
   ها من در خدمتتون هستم  خانومدییحاال بفرما -

    لبخند زدنینوش
 باره که اومده و نی اولي خانوم ما هم امشب برااسی نی و امیشناسی و شما رو منجای امیآ ی وقته میلیما خ -

   ازشعرتون خوشش اومدهی وحسابدهیشمارود
    زد و ابروهاشو باال انداختهی نگاهم کرد و آروم تکماهان

  د؟ی شما هستاسیعجب پس  -
     اخم نگاهش کردم وادامه دادبا
  دیدی و شعر منو شندی آوردفیرخوشحال شدم که امشب تش  -
 :   بلند شد و رو به من کرد و گفتو
   اسی خانوم ستی ننطوری ايکردی بهتره قبل از اون منو هم باخبر می بود خوشم اومد ولی جالبشینما -

 :   گفتمی تعحب کردن منم بلند شدم و عصبانهمه
    نه مندی رو شما راه انداختشی نمانیآره ا -

 :  با اخم گفتماهان
    فقط تنهاایلطفاً همرام ب -

 :   کرد و گفتنی رو به نگبعد
    خانومنی توقع نداشتم نگگهیاز شما د -
 :  ها کردم وگفتم  که در داخل سالن بود راه افتاد و من رو به بچهی بگه و به طرف اتاقيزی چنی مهلت نداد نگو
    خبر نداشتمیچیز ه خدا شاهده خودم ای شد ولينجوری که ادیببخش -

   با لبخند سرش رو تکون دادنینوش
  رسمیحاال برو بعداً حسابت رو م -
 دو تا نی بزرگ و هم چننهی زدم و به طرف اتاق راه افتادم وارد که شدم اتاق رختکن بود آي منم لبخنددی خندو

    روش گذاشته شدهگری ديزهای و چی شخصلی که وسازی مکیمبل و 
    به طرفم برگشتماهان

  ؟ي از خودت درآوردهی چها ي مسخره بازنیا -
 :   خشم گفتمبا
 رو زای چنی اما تو امی مگه قرار نبود صداقت داشته باشي رو تو شروع کرديباز  مسخرهنی ا؟يباز کدوم مسخره -

    که چکاره است ونمی شوهرم رو ببنجای اامی بدی و بعد بايازم پنهون کرد
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  ؟ي مدت چماره بودنهمهی ؟ای هستی شوکه بشم   جالبه نه؟ واقعا تو کمن
   دی کشی آهماهان

 که کتابم چاپ شد نباری اخواستمی هستم می کی دوست نداشتم فکر کنشدی بهت بگم اما نمخواستمیهر دفعه م -
    کتابم روخواستمی و بگم منتظر اون روز بودم، من احمق مارمیبرات ب
    کنمزتی و سورپرا کنممی تقدبهت

    زدمادیفر
 تی کنم که هر بار تو رو و شخصی زندگينجوری اخوامی من نمیگی که بهم ربط داره نميزیبسه ماهان چرا چ -

   ی کسکردمی دوستام خُرد شدم فکر نمي رو بشناسم االن جلودتیجد
 که
 

 شوهرم باشه چرا منو تو منگنه زننی ازش در مورد خودش و شعرش حرف مقهی عاشقش هستن و دم به دقدوستام
   يذاریم

   هام گذاشت  شونهي به طرفم اومد و دست روماهان
 ی حتیفهمی مينجوری و تو انجای اانی تو مي که دوستادونستمیمن فقط قصدم خوشحال کردن تو بود من چه م -
 .....   همرام امايای بهت بگم امشب بخواستمیم

    دور شدمازش
 اونو ی هنوز نتونستدی شااینه؟ی با مهسا برم، نه همالیخ ی رو باسی ی مهسا نظرت عوض شد گفتاما با اون دختره -

   ی پستیلیخ. ی تا باهاش باشنجای اي و باهاش اومدیفراموش کن
   ،یلی خماهان

 کرد یهاش دلمو زخم   صورتم سوخت شدت ضربه اونقدر بود که پرت شدم، قلبم شکست و خردهکطرفی دفعه هی
    دستش رو مشت کردتیچشماش قرمز شده بود و از عصبان

 من ي هیقض. ي و بهم اعتماد نداری چطور هنوز منو نشناخت،ياعتماد ی بنی از ايام کرد  خسته؟ي کردکاری چنیبب -
   نجاچکاری مهسا ای بپرسنکهیو مهسا تموم شده است چرا قبل از ا

   ؟یزنی بهم تهمت مداره
    زل زدمبهش

   یفهمی می پستي دروغگوهی -
    روون شده بوداشکهام
   بودنی هنوز خشمگماهان

  ؟ي کردنکاروی ای تو به خاطر چ؟یاما تو چ. آره دروغگوام -
   طرفم اومدبه
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 شناسمتی منم نماس؟ی ي بودينجوری موها، تو انیو ا)  بودظمی غلشیمنظورش به آرا( افهی و قختی رنیا -
   یفهمیم
    که من دوست ندارميگردی میی با اوناي بگردم تو هم داری مدلنی نداره دوست دارم ایبه تو ربط -
    باره بازوم رو گرفت و فشرد دردم گرفتهی
    مگه دست خودته اون کارت رو بدهی کارها رو بکننی ایکنیمن شوهرتم تو غلط م -
   آخ دستم -
    رو بدهیاون کارت لعنت -
   دستم رو ول کن تا بهت بدم -

    درآوردم و پرت کردمفمی رو شل کرد و من کارت رو از تو کدستش
    ندارمازی نزای چنی من به اای مشکلت بود بنیا -
 گفتم چشم، چون دوستت ،ی گفتی تا حاال هر چی باشينجوری اذارمی به بعد نمنی از ااسیخوب گوش کن  -

   ی تو قدر خوبدمی به ناراحت کردنت نبودم اما االن فهمیداشتم، چون راض
 ينجورینه ا. يدیپرسی رو ازم مهی خودم و قضشی پياومد ی اداها منیها و ا  نقشهنی ايبه جا.  یفهمی منو  نميها

   دونمی و نمدنی االن همه تو رو دیدونی م،ي همه ببرشیآبروم رو پ
  بگم اون االن چطور برم کننی مي ات چه فکردوباره
 ها چطور؟ اون پسره با اون چشاش داشت به   زن منهکردیها رو م  که اون رفتار رو داشت و اون عشوهيدختر

   یکشی خجالت نمکردیناموس من نگاه م
    گذاشتم و با شدت به عقب پرتش کردماش نهی سي رو رودستم

 که به ي رو ازم پنهون کردزای چنیا.  منم نه توهی که شاکیاون کس. شمی دست تو نمچهی بازگهی ديکورخوند -
    کار منی وليخندی میگی چطور خودت با اون دخترا م،ی برسیچ

   اشتباهه
 زد و با دست صورتم رو گرفت و به چشام ي پوزخندخوردی از خودم دورش کنم اما تکون نمکردمی می سعی چهر

   نگاه کرد
ها برام   نقشهنی از اگهی برخورد کنم تا دنطوری باهات ادی باامیه نم کوتاگهی دم،ینجوری که هست، من انهیهم -
 .   گفتم چشمي شبنم رو آوردي  حرف نزنم بهانهی با کسی بهم گفت،يزینر

   ؟یفهمیگونه م  بچهيها  بهانهنی نه اخوامی من آرامش ماس،ی ي خستم کردگه،ی مهسا و هزار کوفت دي بهانه
 دلتنگش بودم عطر تنش  حس خواستن رو به ی بودمش و حسابدهی شد، دو روز ندکی خشم نگاهش کردم نزدبا

   یلی سنی امشب با مهسا و اهی شد وبغلم کرد اما من قضکمیتنم آورد نزد
 دوست نداشتم ازم سوء استفاده کنه با خشم ازش ازش گهید.  ببرمادی فراموش کنم و از تونستمی حرفاش رو نمو

    دوستشنقدری من که اکردیم کرد باور نمجدا شدم  با تعجب نگاه
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     واونو ازخودم دور کنمامی کار رو بکنم وکوتاه ننی بتونم اداشتم
    شده بودرهی بهم خهنوز

   بخشمت ی و من نمي امشب خُردم کردنمتی لحظه ببکی خوامی نمگهی دفته،یمحاله بذارم دستت به من ب -
   ي تند برشهی نملی دلی ولی هستی عصباندونمی ممی با هم حرف بزندی بااس،ی هیکاف -

   ام گذاشت  گونهي آروم دستش رو روبعد
   حقت بودی هم منو ببخش ولیلی سنیبه خاطر ا -
    طرف در رفتمبه
   میزنی و با هم حرف مرسونمتی مسایوا -
 :   اخم گفتمبا
   می به هم نداري کارگهی ما درمی خودم مستیالزم ن -
 کجا رفتی که میی کرده بود پس اون همه قربون صدقه هاریی ماهان کامالً تغنیلم شکسته بود، اد.  خارج شدمو

    خستهیعنی که به من داشت، یرفت؟ اون همه احساس دوست داشتن
 :   به طرفم اومد و گفتنی چطور ممکنه نگشم،ی وقت خسته نمچی هگفتی که می بود از من؟ از کسشده

   دعواتون شد؟اسی شد یچ -
    تموم شدزیهمه چ -
   باتعجب کرد و جواب دادنینگ
   یکنی رو خراب مزی همه چي موضوع دارنی به خاطر اي شدوونهی تو دیگی میچ -
 :   اخم گفتمبا
  که ازم پنهون کنه بعد هم با مهساکهی موضوع کوچنیبه نظرت تو، ا -
 

   طلبکارهيزی چهیاالن هم . صداقتش بود ؟نیا.. نجای اادی دختره ببااون
   يکردی باهاش برخورد مينجوری ادی نبای داره تو هم راهت رو اشتباه رفتیلی حتماً دلکنمیمن فکر م -
    اسمشو بشنومخوامی نمگهی دی شروع نکن، حتگهی تو دنینگ -

    شده بودن مخصوصاً اون داور چشم چرونرهی افتاد که بهم خهی نگاهم به بقبعد
   ی گفتیها چ به بچه -
   گهی ماهان شعر هم میفقط گفتم خبر نداشت -
   دی خندنی طرفشون رفتم و نوشبه
   یگی و به ما نمي رو تور کردای پسر دننی بهتررکاهی آب زيا -

    زدملبخند
   دیزدی که شما ازش حرف مهی نامزد من همون شاعردونستمیچه م -
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 :   گفتمی مردنی خندهمه
   دییآ ی به هم میلی بهتر از تو، خی کستیچه قدر خوب، خدا رو شکر که اون دختره نامزدش ن -
 )  مهساي تموم شد اون بمونه برازی و حاال همه چمیاومد یتو دلم گفتم م(

ها خسته   جنگ و جدلنی اونم از اگهی ددی ماهان نه دنبالم اومد نه منت کشمی تا به خونه برگردمی رفترونی بهمه
    با تعجبستادمی ازدی که اسمم رو صدا می کسيشده بود با صدا

   دمی و مهسا رو دبرگشتم
   ؟ي خانوم چطوراسیسالم  -
 :   دستش رو دراز کرد دستش رو گرفتم و گفتمو
   رسهی به نظر منطوری اد؟یشما بهتر -
 :   کرد و گفتنی دستپاچه رو به نوشنینگ
   ادی باسی تا می خودمون برایب -

 :   و رفتن و مهسا با لبخند گفتدنی اونا هم فهمانگار
   کنهی بهترم مشهیام هم چرا که نه، بودن در کنار پسرخاله -

 ...  داشتم بزنم تو دهنش امادوست
   خوب پس من برم مزاحمتون نشم -
  ؟ي شده نکنه باز باهاش دعوا کردی چنمیبیماهان رو کنارت نم -

 چه خبر بود؟ چرا ماهان نجای اایخدا..  و االن باز هم میکنی از کجا خبر داشت که ما با هم دعوا منی کردم اتعجب
  گفت؟ی نميزیچ
  ؟یپرس ی که بهت ربط نداره رو ميزیچرا چ -
   قدر ماهان رو بدون بهت بکنم یحتی نصهی بذار یکنی اشتباه مزمی عزی ول،یگیآره راست م -

    زدميپوزخند
 :   متوجه شد کنارم اومد و تو چشام گفتمهسا

   ي اونو نداراقتی، ل  کنارذاشتمی اول تو رو مي  ماهان بودم همون دفعهيمن اگه جا. اسی يا  بچهیلیخ -
 :   خشم گفتمبا
    ندارمي با اون کارگهی موقع االنه من دنی آره؟ پس برو بهتریی ماهان تواقتینکنه ل -
 :   پشت بهش کردم و رفتم مهسا بلند گفتو
    مطمئنمیشی ممونیپش -

 خواستن؟ی می که ذهنمو به خودش مشغول کرده بود، اونا از جونم چی سوالنهمهی بودم از ماهان، از مهسا، از امتنفر
   يزی بودن چدهی نگفتم انگار همه فهمیچی که شدم هنیسوار ماش
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 با نی منو رسوندن ازشون تشکر کردم نوشیوقت.   سکوت کنندنیاهان اتفاق افتاده که اونا بهتر د من و منیب
 :   گفتیناراحت

   میدونی شده اما ما خودمون رو مقصر می چدونمی نماس،یما رو ببخش  -
   فتادهی نی راحت، اتفاقالتونی االن هم خدی نداريریشما تقص -

   دی کشی آهساناز
   فتهی فاصله بنتونی موضوع نذار بنی به خاطر ایخدا رو شکر، ول -

 بودن تنها سحر با تلفن داشت حرف دهی وارد شدم همه خوابی رو تکون دادم و به طرف خونه راه افتادم وقتسرم
 :   تلفنش رو قطع کرد و گفتدی منوکه دزدیم
    خوش گذشت؟ي شد اومدیچ -
   اومدن؟مانی پي  شد خانوادهیچ. اصالً حالشو ندارم. نپرس -
    منم منتظر تو بودمدنی خسته بود زود خوابیآره اونا که رفتن مامان هم حساب -

ام رو برداشتم و به   حولهنهی حال ببنی و دوست نداشتم سحر منو تو اخواستی مهی رو تکون دادم اما دلم گرسرم
   دوست داشت اگه منو ختمی اشک رتونستمی دوش آب تا مریحمام رفتم ز

 اگه خواستمشی دروغ بازم منهمهیدوستش داشتم با ا...   چه مرگمه  نهی ببومدی نی حتی دنبالم؛ لعنتاومد ی محداقل
   رازی اومده شزدیبا مهسا نبود پس چرا نگفت؟ چرا انکار نکرد؟ مهسا از 

 چی دارم گشدی اونا بود که ماهان هر بار با اون بود و مهسا ازش جدا نمنی بی داره چقتی خاطر اون، پس حقبه
   چی معما گنی اوناست تو انی بی بفمهم چدی حرف بزنم بانی با مهدی باشمیم

    شمی موونهی دارم داااایخدا.... مهسا...  ماهان شب شعرشدم
 محبوب من دهانت را بگشا يا.... یخش نجات بدی و مرا از چنگال گرگ تردییکاش زودتر زبان به سخن بگشا(
   دی شک و ترديای و مرا از دنری برگيا  را که بر زبان نهادهی قفلنیا

 و وجودم را سوزاند دی آتش درونم زبانه کشيها  و ناگهان شعلهدمی بود که به ناگه او را دنیتنها گناه من ا. برهان
    منو جوابيها  و پاسخییای راه مرا رها کرد کاش زودتر بي مهیاما در ن

 )ییای کاش بی عشق را به قلبم روانه کنگری بار ددی تا شایده
 

 لحظه منتظر اومدن ماهان بودم از اونروز  که اومده بودم  نه زنگ زده نه اومده بود فردا امتحان آخر با استاد هر
   ی که معرفی و من استرس گرفته بودم باالخره اون کتابمی داشتیامان

 کار رو نیها هم  بچهشتریب.  می دادلی و کتاب رو تحومی گرفتی ازش فتوکپنیها گرفتم و منو نگ  بود رو از بچهکرده
    آورده بودن هر ساعتری اون کتاب رو گیکردن چون تک و توک

لجم گرفته بود مادر .  حالم رو بپرسهخواستی نمی از ماهان بشه اما حتي خبردی تا شاکردمی رو چک ملمیموبا
    ودهی ماهان جواب تلفنش رو نمگفتی میماهان چندبار زنگ زده بود و حت
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 دی ندارم تعجب کرد، اما فقط گفت من منتظرتون هستم که واسه عيبهش گفتم منم ازش خبر.  شده بودنگرانش
   یمونی حس پش،ي بود و من توچه فکري اون تو چه فکرنجای ادییایب

 دمی که اونشب اون و مهسا رو با هم دکردمی من بود هنوز باور نممی تنها تصمنی وجودم رو فراگرفته بود ايدیشد
 :   گفتدی منو کتاب به دست دیسحر وارد اتاق شد و وقت

    چه طرز خوندنهنی خانوم ایپرفسور نش -
    نگاهش کردممتعجب

   اشاره به کتاب کردسحر
   ی کتاب رو برعکس گرفتیستی ننجایانگار ا -
   ام گرفت اون قدر تو فکر بودم که متوجه نشده بودم که کتاب رو برعکس گرفتم  منم خندهدی بلند خندو
   شده؟يزی چي تو فکري جورنی چندروزه هماسیچته  -
    لجهيادی استاده هم با من زنینه فقط فردا امتحان دارم دلشوره گرفتم ا -

 :   مشکوك گفتسحر
   با ماهان حرفت شده؟یگی راست نمدونمیم -
   شهی مثل همهی جزئي  مسئلهکی -

   به طرفم اومدسحر
  ؟ی گفتیباز به اون بدبخت چ. از دست تو -
   کنه؟ی مي طرفدارينجوری من بلند کرده بازم ازش اي خودم فکر کردم اگه بهش بگم ماهان دست روبا
    فرداومدی امروز نادیولش کن خودش م -

 :   با تعجب گفتسحر
 ...  یناراحت... یمونی حس پش؟ي که باهاش قهري نداری ناراحتچی تو االن هیعنی....وا  -

 :   کردم محکم گفتمنگاهش
    رو بدممانی ناراحت باشم مگه مثل توام به پی چي عرض معذرت براي براادی که خودش مدونمی م؟ی چينه برا -

   دیخند
 تو زنگ ندفعهی اون هم مرده غرور داره بهتره ای ول گذشتهی چنتونی بدونمی من نماسیمن به اون رو ندادم اما  -

   دونهی مشتری مطمئنا قدر تو رو بينجوری ای کنی و آشتیبزن
   زدميپوزخند

 اشتباه کردم پس واجبه اون يا  ذرهکنمی ماجرا اون مقصره و من فکر نمنی تو ایدونی بشم؟ مشقدمیعمراً من پ -
    بشهشقدمیپ

    شانه باال انداختسحر
   بودیاش عال  من امتحان کردم مزهی کارو بکننی بهتره ای ولیحاال هرچ -
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  دی بلند خندو
 :   گفتمکردمی و بلندش مگرفتمی که دستش رو می حالدر
    تمرکز ندارمی بذار درسم رو بخونم تو باشرونیپاشو پاشو برو ب -
   ها  اتاق منم هستی ناسالمتياها-

    در مادر رو صدا کردمدم
   جواب دادنهی دست به سسحر

    رفتی از دوستاش زنگ زد واسه کالس خصوصیکی شی پقهی چند دقنی ندارن همفیمادر تشر -
   ی مزاحم من نشی نگه داره هی دو ساعتهی به مامان بگم تو رو خواستمیم. از دست تو سحر -

 :   گفتکردی و اونو روشن مرفتی که به طرف ضبط می در حالسحر
    حالت بهتر شددی شامی کم نرمش کنکی ای بي همش تو فکریخونی درس مي دارنکهینه ا -
 ی بودم ولالیخ ی بنقدریام گرفت کاش منم مثل اون ا  بودها خندهيکاری عجب آدم بدی ضبط رقصتمی خودش با رو

   ی رو خالی ناراحتنی بغض و اي جورهی دی بشم بای خالخواست یدلم م
 سحر هم مشتاقانه می گرم شده بودی و حسابمی شددنیم و هر دو مشغول رقص منم به طرف سحر رفتکردمیم

    کهيا  اون صحنهدمیرقص ی مختمیری و اشک مدمیرقصی مکردی میهمراه
...  رو به صورتم نواختیلی که سيا اون لحظه... دمیرقص یم...  آوردم ادی کنار مهسا بود و گل رو گرفت به ماهان

   عرق کرده بودم اما دست برنداشتم دوست داشتم اونقدر برقصم تا
 مثل ماهان بود از ماهان یکیاون هم ...نگاهش .. به استاد افتاد چشمهاش ادمی.. ها کنار برن   اون صحنهي همه

    کوتاهگهی بود دی کافگهی اما دنمی بودم که از اون ببدهی ديریچه خ
 اما ،ی باهاش باش،ی تا ببخشمش چقدر بهش گفتم دوست ندارم با مهسا حرف بزنافتاد ی به پام مدی بادماوم ینم

   هی انگار که ماهان کردمی میمونیخسته بودم االن احساس پش....اون 
 بودم دو دل بودم چیگ...دوستش ندارم ... ستمی عاشقش نگهی دیعنی... بود که زود تو قلبم خاموش شده یهوس
    اون بود که دوستم داشت وشهیهم..  خواستی اون بود که منو مشهیهم

 قدرت نداشتم گهی ددیچرخ ی ؟ تمام خونه دور سرم می پس من چکردی می اون بود که آشتشهی بود و هممهربون
    نشستم و سرم رو گرفتم سحر با عجله کنارم نشستنی زميرو
  اس؟ی شد یچ -
    زد به دستشدی منو دتا
  ؟یکنی مهی به سرم چرا گرخاك -

 چرا دونمی اونم ساکت فقط نوازشم کرد نمختمیهاش گذاشتم و اشک ر  شونهي سرم رو رودمیفهمی خودم رو نمحال
   ها حتی همون نصگفتمی رو به سحر بگم اگه مزهای چنی اتونستمینم

 ی که اون مرده، غرور داره، اما من چهمون
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   بودم که فقط دلمو به محبت ماهان خوش کرده بودمی دختر احساساتکی نداشتم من يزی چمن

   اروم گفتسحر
 می و حرف بزنمی داغ درست کنم باهم هم بخوري کاکائوری شهی تا منم ری دوش بگهی ي عرق کرداسیپاشو -

  باشه؟
ودش منو به حموم  اشک و عرق شده بود بلندم کرد و خسی بودم خدهی که پوشی رو تکون دادم شلوارك و تاپسرم

 :  فرستاد حوله رو به دستم داد وگفت
 لباسهام رو کنمی حالم امتحان فردا رو خراب منی رو تخت مطمئن بودم با اذارمی منم لباساتو ميریتا تو دوش بگ -
   رونی و بدمیچی آوردم شامپوم تموم شده بود حوله رو دورخودپرونیب

   زدی حرف می که با کسدمی سحر رو شني اما صدارفتم
   شده؟ی چدی تو رو خدا به من بگستیحالش اصالً خوب ن -
   االن فرستادمش حمام فردا هم امتحان داره -
   چرا؟گهی حساسه تو داسی یدونیماهان جان خودت م -
   شدم اون به ماهان زنگ زده بود چطور حاضر شده بود بره منت اون ادم  رو بکشهی سحر عصباناز

  دهی جوابشو می ماهان چدمی فهمی اومد اما ن نمی سحر مي صداباز
 کوتاه دی باتونیکی دی بکني و دوتاتون هم لجبازدی که نشد هر روز قهر کننی ادییای کم لجبازه شما کوتاه بهیاون  -
   هی اومده فقط دوست ندارم خواهرم شی چه پنتونی بدونمی من نماد،یب

    دی مواظبش باششتریهمش تو خودشه بهتره ب با شما هست ی ناراحت بشه اما از وقتلحظه
 زد بعد هم منو یلی به اون که منو با سکرد،ی تو حال خودم نبودم سحر داشت به اون التماس مگهی طرفش رفتم دبه

    اون که با مهسا بود حالت تهوع داشتمومدی دنبالم نیول کرد حت
 قلبم گذاشت ي ناگهان سحر به طرفم برگشت و دستش رو رودیلرز ی دستهام مخوردی به هم می زندگنی از احالم
   رو انداختی و گوشدیادکشیو فر
 :   قلبش گذاشته بود گفتي که دستاشو روی در حالسحر

  يمگه تو حمام نبود -
 :   با اخم گفتممن
  ؟يزدی حرف میبا ک -
  مانیخوب معلومه با پ -

 :  گفتمیعصبان
  ادی بدنمی که به ديکردی و التماس ميزدی باهاش حرف م مني  که دربارهي بودمانیبا پ -

 :  گفتافتاد ی که به طرف اتاق راه می در حالسحر
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  به هم ی بفهمم شما دو تا چه مرگتونه که مثل خروس جنگخواستمی مزدمی با ماهان حرف مرمی گي شدوانهید -
   دی پریم

    پشت سرش وارد اتاق شدممنم
   نمی لحظه اونو ببهی خوامیالزم نکرده من نم -

    زدی به طرفم برگشت و چشمکسحر
   خودتو آماده کنری دوش بگهی برو ادی مگهی ساعت دهی تا دی دمیحاال خواه -
 :   اخم گفتمبا
    چرا بهشومدی دنبالم نیحت... گفت، چکار کرد ی اونشب  به من چیدونیبس کن سحر تو که نم -

  ؟ي زدزنگ
  ب به طرفم اومد دراومد سحر با تعجاشکم

   ي شدينجوری افتاده که ای شما چه اتفاقنی مگه باسیچته  -
    در آغوشم گرفتبعد
   ی ازش ناراحتنقدری ادونستمی فقط خواستم بهتون کمک کنم نميقربونت برم ببخش خواهر -
 تو شب شبی زد بعدش هم انگار نه انگار من زنش بودم دیلی برام تموم شده اون بهم سگهی دنمشی ببخوامینم -

    شاعر بزرگه که همههیشعر با مهسا بود اون بهم دروغ گفته اون 
    بفهممناروی ادی کتاب چاپ کرده اونوقت من االن باشناسنشیم

    شوکه شده بودسحر
  ؟ی با ماهانیگی مي دارهی چنایا -
 :   خشم گفتمبا
   ینتآره ماهان، همون لع -
   رسمی احمق چطور حاضر شد دست روت بلند کنه حسابش رو مي  بزنه پسرهیلی بهت سرممکنهیغ -

    باز تلفن رو برداشتبعد
  زنمیاالن بهش زنگ م -

   دمی رو از دستش کشتلفن
  نمشی بار ببنی آخري براخوامی حرفامو بهش بزنم مادی بذار بهینطورینه سحر حاال که ا -

 : اب داد با اخم جوسحر
 ماهان کردمی رو باهات بکنه فکر نمنکاری به مامان بگم چطور از االن حاضر شده ادی باریحاال برو دوش بگ -

    باشهی آدمنیهمچ
    طرف حمام راه افتادمبه
    ناراحت بشنخوامی نگو نمنای به مامان ايزیتو رو خدا فعالً چ -
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 :   با خشم گفتسحر
   کردمی فحش بود نثارش می و هرچزدمی بهش زنگ مي کن، اگه زودتر بهم گفته بودي ازش طرفداریتو هم ه -

   دمیخند
   یدونی ميزی که چاری خودت ني اومد به روی وقتدمیباشه فهم -

 دلم نلرزه هنوز با دمشی دی بود که وقتنی سرش رو تکون داد منم وارد حمام شدم اما فکرم حول وحوش اسحر
    هنوز محتاج اونکنمی و دست و پامو گم مهشی قلبم منفجر مدنشید

   رو به اوالمی ازش دل بکنم جسمم رو به آب سپردم و خي دارم چطورازی هستم هنوز بهش نآغوشش
   یستی که تو نیوقت
  کم دارهيزی چایدن
 ي توريها نی زانو با آستری تا زی صورتکی تونکی دمی رو سراغ داشتم پوشی لباسنی اومدم بهتررونی حمام که باز
    باال زدم وپسی با کلشهی و موهام رو طبق همی ساپورت مشکهیو 

 ماهان به دست و دی کردم باادهی صورتم پي روی کمرنگشی رو صورتم و آراختمی از موهام رو فر دادم و ريتعداد
  دی کشی سوتدی سحر تا منو ددمشیبخش ی نمی ولافتاد یپام م

   يکردی مکاری چي بودیاگه آشت ي حاال خوبه قهري شدیبه چ به -
    زدميپوزخند

   من دوستش دارم، بهش اعتماد کردم اما اون هنوز دنبال دل خودشه.  سحردهیدلم ازش رنج -
   دی کشی آهسحر

 خراب تونی اشتباه زندگهی نذار به خاطر ری بگمی رو ازش بپرس و بعد تصمزای چنیبه نظر من زود قضاوت نکن ا  -
   بشه

    سحر گذاشتم و شالم رو سر کردمي جلواز
 .....  رو به من نگفتهزای چنی موندم چرا ادونمینم -

 :  حرفم شد سحر جواب دادي  زنگ مانع از گفتن ادامهيصدا
   فکر کنم خودشه چه زود اومد -

   دی خندبعد
    کنمشیی باش من راهنمانجایام طاقت نداشت خودشو زود رسوند، تو ا بچه -

 کرده بود اگه اون تابم ی بدنشی بعد از چند روز ددیلرز ی بودن دستم مشی آتيها هام گوله ن دادم گونه رو تکوسرم
   هاش بذارم و  شونهي بود االن دوست داشتم سرم رو روفتادهیاتفاق ن
 ی هنگامشدی مکی قدمهاش نزدي صدادیلرز ی قلبم مزد،ی که با سحر حرف مدمی حرف بزنم صداش رو شنبراش

   رهی اونم خستادمیکه وارد اتاق شد تپش قلبم شدت گرفت بلند شدم و ا
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 دونمی عشق، نمی کمهی هم دیشا....  مقدار سرزنشهی... ي مقدار دلخورهی نبود فقط یچی تو نگاش هکردی منگاهم
    بهش سالم کنم انگار بای که حتدیچرخ یبه طرفم اومد زبونم نم

   د سر تا پام رو فلج کرده بودنشید
   زمی عزی خوباسیسالم  -

 با احساسات من خواست ی چرا باز مدونمی رو تموم شده مزی همه چگهی من ددونهی جمله؟؟؟؟ اون که منی اچرا
    تنگ شده بودتی جذابنی چشما، انی اي کنه نگاهش کردم دلم برايباز
 و دهیچی دور گردنش پی شال گردن مشکهی نی و هم چنی مشکيا  بود با شلوار پارچهدهی پوشییبای زیشمی وریپل

    عطرش منو به خلسه بردي موهاش رو باال زده بود بوشهیمثل هم
 :   و با طعنه گفتمدمی کشیقی عمنفس

   فرستادم؟ی کارت دعوت مدی باي زنت اومددنی ديباالخره برا -
 :  شد و آروم گفتکتری نزدماهان

  اسیدلم برات تنگ شده بود  -
   هام گذاشت  شونهي دستش رو روو

    رو ازش جدا کردمخودم
   به من دست نزن -

    اخم کردماهان
   ی زن منگهی حق دارم بهت دست بزنم تو دیکنیفکر نم -
 :   خشم گفتمبا
    باشمخوامی نمگهیبودم اما حاال د -

 :  هم با خشم گفتماهان
 چ،ی هي رام که نشدنمیبی بهتر باشه اما مدی شای چند روز بذارم به حال خودت باشنی فکر کردم ایکنیتو غلط م -

   يبدتر هم شد
   ستادمی انهی به سدست

   می رو تموم کنزی بهتره همه چي بازم ادامه بدشمی با من که رام نميپس چرا دوست دار -
   ام رو محکم گرفت  بکنم چونهي که نتونستم کارعی به طرفم اومد اونقدر سرعی سری عصبانماهان

    حرفت بزنم تو دهنتنی جا به خاطر انی بگو تا همگهی بار دهی -
   کردمنگاهش

   یتونی االن هم پس مي کارو کردنی تو که قبالً ايمگه نزد -
  ام رو نوازش کرد  گونهيام جدا و آروم رو  دفعه آروم شد دستش رو از چونههی
   کردمی چند روز همش خودمو لعنت منی دستم بشکنه که اون کارو کردم ااسیببخش  -
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 با اون بودن کرد چشمام رو بستم يبایام قلبم و وادار به اطاعت کرد و مرا به حس ز  گونهي دستاش روحس
 :   که کنار گوشم گفتدمیهاش رو شن نفس

    من دلم برات تنگ شدهاسی عشقم اس،ی -
انگار که ) کنهی ممی کاراش جادونیکه باز هم منو با ا دور بشم ازش، چرا طلسم شدم، چقدر احمقم تونستمیچرا نم(

   می لبهاي روشی لبهاکردی مرابمی و اون بود که سخواستمیآب م
 ينجوری مهسا تمام تنم نفرت فراگرفت چطور حاضر بودم اادی لحظه هی کرد اما دای پانی  خون در رگهام جرنشست

   دفعه با شدت هی,   زدنشیلی اون حرفا و سادی بشم دهیبه طرفش کش
    عقب هولش دادم ماهان با تعجب نگاهم کرد شوکه شده بود داد زدمبه
   ی پست باشنقدری ایتونیولم کن نامرد چطور م -
    بذار برات بگماسی... زمیعز.... اسی -
    ازت متنفرمنجایبرو از ا -
 دیلرز ی تنم ماومدم ی قرار گرفتم  باز جذبش شدم و کوتاه مرشی تخت نشستم  از خودم بدم اومد که تحت تأثيرو

    بشه که باز هم به طرفش برمکمی بذارم نزددی داشتم نبايحس بد
 آب برگشت، وانی لهی رفت و با رونی بعی حالم شده بود سري  شده بودم ماهان که متوجهچی رو تکون دادم گسرم

    بغضمختی به گلوم ر کرد تا آبکیکنارم نشست و آب رو به لبم نزد
 . دمی کشیقی تر شد و نفس عممی شد گلوآزاد

    نکنمتتی وقت اذچی هگهی ددمی کردم قول مکاری باهات چاسیمنو ببخش  -
    انداختمنیی اخم نگاهش کردم و سرم رو پابا
   ی باشنجای اخوامی برو نمنجایاز ا -
   کنمی قبلش بذار حرفم رو بزنم ازت خواهش می ول،ی تو بگیهر چ -

  کردمنگاهش
 
   هان؟؟ی هستی اصالً تو ک؟يریگی مي به بازينجوری دختر و اهی شاعر؟  احساسات يزاریتو اسم خودتو م 

 چرا من ختی دلم رهویدستش از انگشتاش تا مچ بانداژ شده بود ..  که چشمم افتاد به دستشگفتمی مناروی اداشتم
    چرا متوجه نشدهکردیام رو نوازش م ستشو اون لحظه که گونه ددمیند

 با دونمینم..  دمی اونقدر تو خودم و حسم غرق شده بودم که نفهمای چشمام رو بسته بودم نکهی به خاطر ادی شابودم
 ...    ازش بدم اومده بود حس کردم دلم بخاطر دستش آشوب شدنکهیا

  خداي؟ ا  شدهی فقط، دستش چکنهی چرا سکوت مگهی نمیچی کنم چرا هکاری چایخدا
 
   ستی بگو و برو حالم اصالً خوب نکنمیبگو گوش م -
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 منم مثل توام لعنت به من که روز اول بهت نگفتم، مقصر منم چون اونقدر عاشقت بودم که دوست دونمیم -
   اسی کنم، می کتابم رو چاب کردن بهت تقدی پنهون کنم تا وقتنویداشتم ا

    بودنی تنها اشتباهم امن
    داد زدمتی عصبانبا
  ؟ي فکر منو نکردی با اون باشي چطور حاضر شد؟یپس مهسا چ -
   دی کشآه
    با نامزدش باشهخواستی من با اون نبودم، اونم فقط با من اومد چون میکنیاشتباه م -
 :   دفعه به طرفش برگشتم با تعجب گفتمهی
   شهیونامزاد  باورم نم مهسا؟ی نامزد ک؟یگی میچ -

    نگاهم کردماهان
 نی دوستم هم مثل من، تو اکردی اما مهسا قبول نمش،یها پ  کرده بود مدتي از دوستام از مهسا خواستگاریکی -

    روز بازم دوستم اصرارهی نکهی هم شاعره، تا امیکارا بود، هم همکار
 منم زنگ دونستی نميزی من و مهسا خبر نداشت و چي بشه اون از نامزدی که با مهسا صحبت کنم تا راضکرد

   اسیزدم به مهسا ازش خواستم خوب فکراش رو بکنه بهش گفتم من 
 و رازی شادی مهسا هم قبول کرد که بهی باشه سامان هم پسر خوبشی و بهتره فکر زندگکنمی عوض نمای با دنرو

   هم حرف و با ننی که سامان و مهسا بشمیهمون شب با هم قرار گذاشت
 من ی نذاشتي اونشب که مهسا اونجا بود به خاطر من نبود به خاطر سامان اومده بود اما تو زود قضاوت کردبزنن

   تونستمی مهسا با من بود نمتی دنبالت اما مسئولامی بخواستمیحرف بزنم م
 سامان با روزیو زدن و د کنم بعد از رفتن تو اونا هم حرفاشون رکی ولش کنم خواستم اونا رو بهم نزدياونجور
    رو اعالم کردنشونی و اونجا مراسم نامزدزدیاش رفتن  خونواده

 چرا ماهان شدم،ی من مقصر مشدی می چه خبر بود؟ چرا هرچنجای رو نداشتم ازای چنی شوکه شده بودم انتظار امن
    همون لحظه آخر بهم بگه، چهذاشتی رو مزای چنی بد بود که انقدریا

 رو خبر زشی چچی هی  که من حتگفتی می کردم، اما اون االن نشسته برام از داستانهی غصه خوردم چقدر گرقدر
   دمینداشتم صداشو شن

 اما باور کن زدمی باهات حرف منای زودتر از ادی رو بهت گفتم، بازای چنی اری دنقدری چرا ادونمی ببخش، نماسی -
    منم گرفتار،یتحان داشت بشه امزای چنی ذهنت مشغول اخواستمینم

 بدون تو ارمی بدون تو دووم بتونمی وقت نمچی من هي هم  اشتباه کردشت،توی پامی چند روز نشد بنی بودم اپروژه
   ی اما امروز وقتامی مدت بعد بهی ی فقط خواستم آرومتر بششمی موونهید

 دی نبای تو حساسذاشتمی تنهات مدی شدم بازم اشتباه کردم نبای زنگ زد و از حالت گفت از دست خودم عصبانسحر
   اسی منو ببخش کردمی ولت مياونجور
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    تحمل کنمتونستمی بود من نمی دراومد کافاشکم
   ولم کن برو تنهام بذار -
   زمی نکن عزهی گراسی... زمیعز..... اسی -
   ماهان تنهام بذار.... بسه برو -
   رفترونی از اتاق بی حرفچیدون ه کنارم بلند شد و باز
    گرفتمنییرو تختم نشستم و زانوهامو بغل کردم سرمو پا 

 کنم اما هی فقط گرخواستی عشق و نفرت، خواستن و نخواستن، مونده بودم دلم منی بکنم بي چه رفتاردونستمینم
   آره.. ستمی نچشی بازکردمی می بهش حالدی بازدمی حرفامو مدیبا.. نه 

 هر لحظه هر ساعت تو فکرم سرش داد دمشی چند روز که ندنی چقد با خودم حرف بزنم اشمی بهتره خالص منیا
 ...  کردی رفتارو منی با من ادی اون نباکردمی و محکومش مدمیکشیم

  بودیی حرفانای بشکنم ؟ آخه چرا؟ چرا؟ اينجوری انجای خودش کردکه اری اون باغ اون روز اول منو اسي  تویلعنت
    رو نفهمم، اشکامنای داشتم بهش بگم، چطور ممکنه من امیکه تصم

 اما من تنها دلم ازش گرفته بود خودم مقصر کردیپچ م  دست خودم نبود انگار هنوز پشت در بود با سحر پچگهید
    در زدن اومد خودش بودي صداهوی.. گذشت ی اون؟ ربع ساعتایبودم 
   جواب ندادم از پشت در گفتشناختمی در زدنش رو ميصدا

   اجازه هست؟اسی-
 در باز دمی که ددادی وجودمو گرفته بود بغض گلومو فشار مجانی ، هدیلرزی دستم متونستم،ینم..  نگفتميزی چبازم

   ی حس کردم اومد و در و بست و صندلیشد اومد تو سرمو بلند نکردم ول
 ی حرفتونستمی اما نمکردی مترم تاب ی بنی و ادمیشنیساشو م نفيصدا... تختم و نشست ي من جلوي روبروگذاشت
   نیسکوت سکوت و ا.. خوادی می چنمی ببدی محکم باشم بادیبزنم با
 :   آروم گفتدمی دهوی چند لحظه ادامه داشت که سکوت

  ؟ياری سر تو باال نمزم؟ی عزاس؟ی-
 .. دیچیپ ی گوشم مي اون شبش توي و حرفاشدی داشت تازه مشیلی انگار داغ سگفت ی که می کلماتبا

 :  تکرارکرددوباره
  زم؟ی عزاسی -
 هستم که زتی من عز؟ي لهم کردينجوری بودم ازتی من عز؟يخوای می چ؟یگی می چزتم؟ی من عززم؟یعز -
   ی بهم بگناروی ايای تا االن بيستادیوا
 که به هی مشتکردمی احساس مومدی مرونی و هر کلمه که از دهنم بکردمی بلند رو سرش آوار مي با صدانارویا

    صدامدنی صدام بلند بود که صورتش از خجالت شننقدی اخورهیصورتش م
 ...  به گوش سحر برسه قرمز شده بودکه
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 من مقصر بودم، چون شهی آره من مقصرم، هم؟ي اشتباه کردی بگ؟ي نداری گناهی بگ؟ی چی بگيخُب اومد -
   ،نی ماهان همی پستي دروغگوهی تو ی حرفاتو بهم بزنيبهم اعتماد ندار

  شعر به هم خوری تن بدم اما برات متأسفم حالم از هرچتی بازنی به اخوامی نمگمید
 
 . 
 من مقصر بودم، چون شهی آره من مقصرم، هم؟ي اشتباه کردی بگ؟ي نداری گناهی بگ؟ی چی بگيخُب اومد -

   ،نی ماهان همی پستي دروغگوهی تو ی حرفاتو بهم بزنيبهم اعتماد ندار
 شاعر؟  يزاری شعر به هم خورد تو اسم خودتو می تن بدم اما برات متأسفم حالم از هرچتی بازنی به اخوامی نمگمید

   ی اصالً تو ک؟يریگی مي به بازينجوری دختر و اهیاحساسات 
   هان؟؟یهست

 چرا من ختی دلم رهوینداژ شده بود دستش از انگشتاش تا مچ با..  که چشمم افتاد به دستشگفتمی مناروی اداشتم
    چرا متوجه نشدهکردیام رو نوازش م  دستشو اون لحظه که گونهدمیند

 با دونمینم..  دمی اونقدر تو خودم و حسم غرق شده بودم که نفهمای چشمام رو بسته بودم نکهی به خاطر ادی شابودم
 ...    ازش بدم اومده بود حس کردم دلم بخاطر دستش آشوب شدنکهیا

  خداي؟ ا  شدهی فقط، دستش چکنهی چرا سکوت مگهی نمیچی کنم چرا هکاری چایخدا
 

 .. ارهی بسته دله منو بدست بدمی شاای..  بستهينجوری شده که اتی اذیلی خرمی بمی براش افتاده  الهي اتفاق بدنکنه
 ... و کن پسره دو راصالولش

 هی ي توی مثل رانندگی لعنتي اشکانیا.. نتونستم ادامه بدم اشکام گهی داره دیبی حال و هوا آدم حس غرنی ايتو 
   دموی ديجلو.. بندري صبح مه گرفته توهیمثل ..دی شدیروز بارون

 بغض ناخونده شدم نی امی تسلگهیهامو لرزوند، د  شونهام هیهق گر  کرد توانمو ازم گرفت و هقسی صورتمو خگرفت
   نی اياما تو.. هی بود و گرهی که بود گريزی و چدیو زبونم نچرخ

 و کردی که داشت اشکامو پاك مکردمیهام حس م  گونهي رو رویی آشناهی گرمهی...ها یآشوب  و اشکها و دلها دنیند
 : گفتی و مکردی مهیخودش گر

 ... رمیمی مي ادامه نده، بسه بخدا باز ادامه بدگهی بسه دکنم،ی خواهش ماس،یبسه - 
  منم سکوت کردم..  بگم که دستشو آروم گذاشت رو لبم و نذاشتيزی چخواستم

  يدی فهمي و بدجوریی نگفتم و تو بد جاویزی من بهت چیگی تو راست ماسی-
 ده تا ن،یی پاامی می وقتی شعرخونرمی هرجا مزنن،ی برام کف مایلی خشناسنم،ی مایلی هستم که خي شاعرهی من آره

    صفحهنیی که نصفشون تو پاسمی تا براشون شعر بنوکشنیدختر صف م
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 خودم يای دني و آوردمت تودمی تو رو دی دوروبرم بودن اما االن وقتها یلیآره خ... شماره تلفنشو نوشتهدفترشون
   و.. .خوانیشهرتمو م.... خواستن ی خوشحال بودم، اما اونا منو نمیلیخ

 دمتی دی بود که وقتنیا..ترم و شعرهام ماله اونه  ثابت کنه من باهاش راحتهی به بقخوانیهرکدوم م.... شعرامو،
   نهای همه انی بدی و من دلم لرزي بهم نگاه کردباتی با اون نگاه زیوقت

 يا وهی هست با هرشي گرفتم هرجورمی کس نبود و تصمچی کار هرشی اونجا که تسخی نشستامی همه دوروبرنیب
   یتی موقعنی همچهی اما بهت نگم من شاعرم و یهست ماله خودم بش

 تکلف ی و بایر ی بهت بگم که تمام قلبت و عاشقانه بی وقتخواستمی طرفم ميای بنای دارم که نکنه تو هم بخاطر ارو
   تی رو به بردگي شعر و شاعرگهیخونه من شده باشه اونوقت د

   نوشتمی چشماتو مخمل دستات مری به تو از حردامی و ناپدای پيها ژه از خواستنم از عالقه و واژه وادمیکشیم
 من ي عاشقانه من بودي شعرهاياونوقت تو شهر بانو.... که من بودم و تو و عشق و حرم نفسهاتییها از لحظه-

   دمیپری که با اشاره دله مهربونت ماهاتی روواری به دواری دهیهمسا
 ....  میساختی مییای و با هم دنيداری تو بتوخوابت

 کردمی من بودم که اشکاشو پاك منباری اون بود که هق هقش به آسمون رفت و انباریو ا..  نذاشت ادامه بده هی گرو
    بسه ماهانگهی که دذاشتمیو دستامو رو لبش م

    ماهان بسهآره
   قبولهزمیتمومش کن باشه باشه قبوله عز-

   دروغ بگهتونستیبول کرده بودم چون زالل اشکاش نم حرفاشو قآره
 .. ماهان دستت-
   ستی نيزیچ-
 ..  شدهینه بگو چ- 

   کرد به باز کردن دستششروع
 ...  خدا کف دستش کامالً سوخته بودای
 ..  شده چرا سوخته دستتیماهاااان چ-
 .   زد ؛ سوزوندمشیلی که بهت سهی همون دستنیا..کار خودمه .. سوختی مدی دست بانیا... دستنیا -

 تونستی مهی فقط گرهیگر..... به آغوشش رفتم و اون محکم منو دربرگرفت ارمی نتونستم طاقت بگهی ديوااا
  آروممون کنه

 ...  ي که به دستات عادتش بديری دستاشو بگي حق نداریستی مطمئن نی از دوست داشتن کسیوقت
 ...  ی رو کنری و تاب بدنش رو زچی پيار حق ندیدونی رو سهم خودت نمی کسیوقت
 ... ي بسازای و براش روی خوش باهاش حرف بزنيها ندهی از آي حق نداریستی نی موندنیوقت
 ...  عشقمی بهش بگي دلت به بودنش شک داره حق نداریوقت
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 ... ی دوست داشتن کني ادعاي حق نداری که ترکش کنيا  بهانه،ي سند،ی بحث،ی حرفهی دنبال شهی همیوقت
 ...  ی بزننشی زميحق ندار...  ي شدگاه هی تکی به اعتماد کسیوقت
 ...  مردي مـــــردتی فارغ از جنسي کارو کردنی همه ااگه

 ...  غصه فرداي باشه نه توروزی دری که نه گیگرفتن دست...  دوست داشتنعشق،
   امروز به تو باشه و ساختن بهتر فردايها ی خوشدنی تالشش بخشتمام

 
 اخم کرد کبارهیام انداخت و   به برگهی نگاهی دادم، امانلیام رو تحو  که از جلسه امتحان بلند شدم و برگهیهنگام

 :  و گفت
  ؟ي رو جواب نداد3سوال  -

 :  شانه باال انداختم و گفتممنم
   ستمیبلد ن -
    تعجب نگاهم کردبا
  ؟يمگه جزوه رو نخوند -
    استاددی داشته باشیسال خوب.. ستی مهم نادی همشو بخونم زدمینرس -

 :  زد و جواب داديلبخند
   دی خوش باشدی باالخره امتحانات هم تموم شد برنیهم چن -

ذشت  اونقدر کنار ماهان بهم خوش گشبی دکردمی نگاهش رو حس مبی رفتم  اما تعقرونی و از کالس بدمیخند
    بود که به خودم قولی شبشبیکه نتونستم جزوه رو کامل بخونم د

 ختیر ی که مییها اون اشک...ها که به خاطر من سوخته بود   و اون دستشبی دادی زود قضاوت نکنم بازم دادم
    آدم که سر تا پاش پر از احساسنی مرد بگذرم از انی از اتونمیچطور م

 حرفش ي  حاال متوجهکنمی به حرف مهسا افتاد که گفته بود در مورد ماهان اشتباه مادمی دوست داشتن بود نیریش
   زدی و دست مدی کِل کشمی کردی ما آشتدی سحر فهمی وقتشدمیم

 که خودش یی شام نگه داشتن تا آخر شب برام حرف زد و شعر خوند شعرهاي و بابا که اومدن ماهان رو برامامان
    وخوندی که برام میق صداش بودم هنگامبرام سروده  بود و من عاش

 گذاشته بودم و به تپش اش نهی سي منم سرم رو رودیبوس یام رو م  و گونهشدی خم مشدی بار که حرفش تموم مهر
    چرا هنوزدونمی محال بود از دستش بدم نمگهی دکردمیقلبش گوش م

    که به طرفم اومددمی رو دنی نگرنیگیو ازم م اونگفتی بهم میکی از دست دادنش انگار ي  داشتم دلشورهدلشوره
   ادی بادمی يزی مغزم فشار آوردم تا چنی مردم از بس به ايوا -

   دمیخند
   اومد؟ادتی هم يزیحاال چ -
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   نه بابا مغزم جوش آورد ولش کردم -
    تو سرشزدم

   ارهی تا جوش نادی کم به خودش بهی تا شی بزندیبا -
   دی خودشو کنار کشنینگ
    از امروز گذاشتم خوب استراحت کنهدی مغزم ترکیکنیاِ چکار م -
    دنبالمادی قرار شده ماهان بمی برایب -
   شمی مزاحمتون نمگهیمن د -
    اخم نگاهش کردمبا
    تهران؟ي ری مگه امروز عصر نمیتو مراحم -
   دی شما دو کبوتر تنها باشرمی اما خودم مرهٱ -

   و گفتمدمی کشدستشو
  زدی  می ما هم قراره فردا برمیرسونی تو رو مرسهی االن مم،ی برایلوس نشو ب -
   رنیگی ملتیخوش به حالت، چقدر تحو -

    سرش رو به آسمون بردبعد
 منت ی کنم اونم هِتشی اذی منو ببره مسافرت منم هِی واسه منم بفرست تا هِگری شوهر خوب و جهی خدا يا -

   ی که هرچشهیپ  ماهان عاشقنی شوهر بفرست مثل اهی ایخدا....بکشه 
 .....   خدايا....ام بره   برام شعر بگه و قربون صدقهشهی سرش بزنم همتو

    رو قطع کردمحرفش
   ي آبرومو بردهی حرفا چنی انی نگيریبم -

    کردنگاهم
   ي آبرومو بردیگیشوهرم مثل ماهان باشه م خوامی بعد م،ي پسره رو دق مرگ کردگمیمگه دروغ م -

   میدی گرفته بود دمِ درِ دانشگاه رسام خنده
 فی رو برات تعرزی همه چامی صبر کن بهش بگم، تازه من احمقم می بهش گفتیاگه ماهان بدونه چ. از دست تو -
   یکنی تو هم مسخره مکنمیم

    لبش رو گاز گرفتنینگ
   مونهی مکاله یها اونوقت سر تو ب  بهشی نگيوا -

 :   بزنمش که فرار کرد و بلند گفتخواستمی کردم و منگاهش
   کرددای واسه خودش پگهی دیلی لهی گذاشت وابونی مجنون شد و سر به بییهوی يدیاخه د -

   دی اونم دودمی دنبالش دویعصبان
   نیاگه دستم بهت نرسه نگ -



 

@donyayroman 206 

   ه من برسهعمراً اگه بذارم دستت ب -
   دیخندی مو

    زدادی بزنم تو سرش که فرخواستمی تا مستادیاش رو گرفتم و ا  باالخره مقعنهمیها شده بود  بچهمثل
   سالم آقا ماهان -

  کردی ماهان با لبخند نگاهمون مدمیچرخ
  نجا؟یچه خبره ا -

 :   زده بود مرتب کردم و گفتمرونی موهام رو که از مقنعه بستادمی صاف امنم
    متوجه نشدم؟ي اومدیکِ -

    به ما انداختی نگاههی ماهان
    دی ودنبال هم افتاددیکردی بدو میکیها   مثل بچهی هم نشدیبا -
    اخم کردنینگ
   مونهی می خروس جنگنی عی گرفتنوی اهیچ.  زنتهنی اریهمش تقص -

   دی بهش رفتم، ماهان خنديا  غرهچشم
 شهی مری زود برسم وگرنه ددی من عصر جلسه دارم بامی بردییای محترم فعال بيها بسه  خانم -
 

 هم زبونش را برام درآورد و اشاره نی نگدمی خط و نشون کشنی نگي با دستم برامی راه افتادنی سه به طرف ماشهر
    که داشت نگاهموندمی رو دیاستاد امان. میبه ماهان کرد تا سوار شد

 شد حاال شتریهاش ب  گاز گذاشت و حرکت کرد اخمي کرد و تند پا روی اون اخمدنی ماهان به محض دکردیم
   يزی هم ساکت چنی نگنی شانس ما رو ببدیرس ی مرتری کم دهی شدینم
 :   گفتمارمی برونی اونو از اون حالت بنکهی اي استاد اخم کرده برادنی بود که ماهان از ددهی انگار فهمگفتینم
    رو جمع وجور کنملمی امشب وساخوامی مم؟یکنی حرکت میفردا کِ -
    زدي زور لبخندبه
   اومدن یات هم م  منتظرتن کاش خانوادهصبرانه ی بنای مامان امیکنیفردا ظهر حرکت م -
   وت کردن هم دعمانی پي  برن باغ خانوادهنای و عمو ای  با خانواده ماماني چندروزهیاونا قرار شده  -
   گهی دي انشاهللا دفعه -
 که ی به دردودلهاش، ی عادت کرده بودم به شوخنی بدجور به نگشدی تنگ مشی دلم برادادی ساکت گوش منینگ

 :   ماهان برگشت طرفم و گفتکبارهیباهاش داشتم، 
    اومد بهت بگمادمی يزی چهی یراست -
 :   تعجب گفتمبا
  ؟یچ -
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   سشهی بوده امروز مشخص شده از آپاندضی کنن چند روزه مرسی فردا عمل آپاندخوانی رو منینازن -
   ششی پمارستانی بمی برکراستی پس یآخ -
    نگرانشم کاش خودم بودمیلیآره حتماً من خ -
    هستنششی پدر و مادرش هم پشهی زود خوب مست،ی نيزیناراحت نباش چ -
 اما به خاطر رفتی مدی داشت و بای دوست داره ، اون زودتر مرخص خواهرشويها  بچهیلی خدونستمی مدی کشیآه

    و حاال که اونو ناراحتمیتموم شدن امتحانات من موند تا با هم بر
 :   و گفتممی رو در آغوش گرفتگهی شدم و همدادهی شد منم پادهی که پنینگ. سوخت ی دلم مدمیدیم
    حتماً بهم زنگ بزننی نگشهیدلم تنگ م -
    کم راحت باشمهی بذار تا از غُر زدنت ستی نشتریروز که ب13 بابا يا -
    ازش گرفتمیشگونین

   یشیتو آدم نم -
   شد منظورش به خودش بودرهی وباژست بهم خشنیها آدم نم معلومه که فرشته -

   دمی خندبلند
 :   گفتواشی
    واسش بمونهی بذار چندتا پر وبالي تو پرش بدبخت کل پرهاشو کندیمواظب شوهرت هم باش، باز نزن -
   محکم زدم تو سرشندفعهیا

    بهش؟ی هم مونده بگگهی دزی حاالم که شده پرنده، چی ماهان گذاشتي صد تا اسم رون،ی نگيریبم -
 :   گفترفت ی و مدیخند ی که می حالدر
   داری ددینه برو منتظرش نذار به ام -

 حرکت که نی عمل نازنای بود ی استاد اماندنی به خاطر ددونستمیراحت بود نم زدم و سوار شدم ماهان هنوز نالبخند
   دستش گذاشتم نگاهم کرد و لبخند زديکرد دستم رو رو

  دستت بهتره؟ -
    خوب شدهیلی خزمیاره عز -
    کارا رو نکن باشهنی اگهید -

    رو فشرددستم
   رمیمی من بدون تو می وقت ولم نکنچیفدات بشم باشه تو هم قول بده ه -

  من بوديای مرد تمام دننی رو تکون دادم محال بود بازم بتونم ازش بگذرم اسرم
 

 :   با لبخند رو بهش کردم و گفتمدی رو که جمع کردم سحر آه کشلمیوسا
    برمخوامی فقط چند روز مشتونی پگردمی من زود برمیکشیچرا آه م -



 

@donyayroman 208 

   اش گرفت  چونهری دست زسحر
 برم؟ اون شبنم که انگار از دماغ ی من با کندفعهی ای ولی تو باغ و اسکي تاب سوارمیرفتی ممیال با هم بودهر س -
    کمتر طرفمگهی نامزد کردم دمانی با پی هم از وقترای افتاده، الملیف
 .. زدی يری تو هم که مادیم

    رو کنار گذاشتم و کنارش نشستمچمدونم
 االن که شهی باهات باشم اما ماهان به خاطر من مونده نمخوادی با اون خوش بگذرون منم دلم م؟ی چمانیپس پ -

    نباش که رفتن برام سختينجوریتوهم ا. همه منتظرم هستن نَرَم
   باشه ؟بشه

    وقت مادر وارد اتاق شدنی سرش رو تکون داد تو همسحر
    بشهداشی االنه که ماهان پ،ي تو که هنوز آماده نشداسی -

 :   و به طرف مامان رفتم دستم رو دور گردنش آوردم و گفتمدمی سحر رو بوسي گونه
   شهیدلم براتون تنگ م -

   دی خندمادر
 برو آماده شو که ماهان رو ياری اداها رو درمنی که اي برشهی واسه هميخوایخودتو لوس نکن حاال مگه م -

   یمعطل خودت نکن
 دمی با شلوار برمودام رو پوشی خردلي منم مانتودیخندیسحر از حرکات ما م) مامانِ ما رو باش خوبه دخترش بودم(

    و شالدمی خط چشمم رو پررنگ دور چشمام کششهیو مثل هم
 گهی دکردمی با ماهان حرف زده بودم احساس آرامش میاز وقت. دمیچی دور گردنم پشهی رو مثل روال همام یشمی

   هام به خودم تلخ با شک.. هام  دوست نداشتم اوقات خودم رو با نگفته
 ی طور خوش قول بود با مامان و بابا خداحافظنی همشهیهم.  ماهان اومد2 آماده بود رأس ساعت زی همه چکنم

   کردی طور داشت سفارش منیکردم مامان هم
 مواظب خودت باش سالم ما رو هم به اونا برسون -
 

 :  گفتی و مگرفتیدوباره دستم رو م هم بعد
 ی کن عروس خوبی زشته کمکشون کن، سع،ی نزندی و سفاهی دست به سینیاونجا کمک حالشون باش نه بش -

   یباش
    کنمي برم اونجا عروس بازخوامیمامان مگه من م -

 :   بابا گفتدیخندی مسحر
    کنهکاری چدونهیم بره چند روز مسافرت دخترم خودش خوادی مي دارکارشیزن چ -

  دمیاش رو بوس  رفت گونهيا  چشم غرهمادر
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    باشمی دختر خوبکنمی میباشه چشم سع -
 به طرفم اومد و چمدون رو ازم گرفت و صندوق دی داده بود تا منو دهی تکنی از خانه خارج شدم ماهان به در ماشو

    کرد منم براشون دستی گذاشت و با بابا و مادر احوالپرسنیعقب ماش
 :   کنارم قرار گرفت و گفتی نشستم ماهان هم بعد از خداحافظنی دادم و تو ماشتکون

   خانمم؟یخوب -
 تا به حال اومد ی بود که بهش مدهی پوششرتشی تي روی رنگی مشکي قهی اسپرت زده بود و جلپی کردم تنگاهش
   نکشیود با فرم ع که گذاشته بیشیر  بودم تهدهی ندپی تنیاونو با ا

   اومد ی بهش میحساب
  شهی سفر دو نفرمون داره شروع منی خوشحالم اولیمن که حساب -
    بهت خوش بگذرهی که حسابکنمی ميکار -

 :   دفعه به طرفم برگشت و گفتهی رو به حرکت درآورد و نیماش
   رو بخونم؟دمی واست شعر جديخوای می خسته نشنکهیواسه ا -
 :   شوق گفتمبا
    نخوامشهیآره حتماً بخون مگه م -
    رو بهم بده تا برات بخونماش زهیخوب پس جا -
   دمیاش رو بوس  و محکم گونهدمیاش رو به سمتم آورد خند  گونهو
  دی چسبی حسابینیری شي چه بوسه -
   برام خوندکردی که گلوش رو صاف می در حالو

  کنمی بار به تو فکر مهر
  شودی شل ممیها  از دکمهیکی

  افتدی مری نسل به تأخکی آغوشم انقراض
  شودی به نبضم اضافه ميزی چو

  گنجدی نممی در شعرهاکه
   تو را به نام بخوانمستیکاف
  هاست  لهجهنِی لکنت، عاشقانه ترینی ببتا
    مني چگونه لرزش لبهاو
  برد ی مهی را به حاشایدن

   دارمدوستت
  اند  کردهری گمی که در گلوییها  تمام واژهبا
   ینی غمگي تمام هجاهاو
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  شودی به خاطر تو شعر مکه
   بلندي دارم با صدادوستت
   آهستهي دارم با صدادوستت
   دارمدوستت

   در منستینی خواستن تو جنو
  شودی نه سقط مکه
 . دیآی مای به دننه
 ماهان دن،ی بعد از رسکردمی نمی احساس خستگمیدی رسزدی به ی شعر خوند و حرف زد که وقتمی راه اونقدر برانیب
    رو پارك کرد بهنی ماشی رفت وقتمارستانی به طرف بکراستی

 :   برگشت و گفتطرفم
   يکردی خونه استراحت ممیرفتی مدی بانجای ببخش تو رو آوردم ازمیعز -
 :  اخم گفتمبا
   نگرانم منم هی چه حرفنیا -

    زديلبخند
   ممنونم ازت -
 را گرفت و دستم ي سراغ اتاق بستررشی ماهان از پذم،ی راه افتادمارستانی و به طرف سالن بمی شدادهی هر دو پو

 :  رو فشرد و گفت
   باالستي طبقه -
 بانی نشسته بود و سر در گری صندلي که رومیدی رو دنی و به محض باالرفتن شوهر مهمیها باالرفت  هر دو از پلهو

    بلند شد و با هم دست دادندیبود ماهان رو که د
   حالش چطوره -

 :  گفتنیرام
    کنارشننی عملش خوب بوده آوردنش تو بخش فعالً خوبه االن مادرت با مهگنیم -

 :  رو به من کرد و افزودبعد
   شهی مییرای ازتون پذينجوری ادیببخش -

 :   با لبخند گفتممنم
  دی خونه نگران نباشمیری و مشهی خدا زودتر خوب مدی به امه،ی چه حرفنیا -
 بود دهی اشک به چشمام اومد رنگ و روش پردمی رو با اون حال دنی نازنی وقتمی و ما هم وارد اتاق شددی کشیآه

    معصوم، دلم براش پر زد مادر ماهان بهي کوچولوهیو خواب بود 
   دمی کرده صورتش رو بوسهیمد و سخت در آغوشم گرفت چشماش قرمز شده معلوم بود که گر اوطرفم
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    دخترميخوش اومد -
   ممنونم خدا شفاش بده -
   انشاهللا دخترم -
 تخت نشست و صورتش رو ي رونیهاشون مشخص بود، ماهان کنار نازن  از چهرهی کردم خستگی روبوسنی مهبا

    شده بود انگار اصالًيگری و دستهاش رو در دست گرفت ماهان ددیبوس
  کردم و گفتمنی وجود نداشت رو به مهای دننی بود انگار تو انی وجود ندارم فقط نگاهش به نازنمن
 
   شهی مداری بیکِ -
 :   و گفتدی کشیآه
 چرا دخترم دونمی نمیب بوده ول عملش خوگنی دکترا مهینجوری لحظه به هوش اومد بعد هم االن اهی دونمینم -

   شهی نمداریاصالً ب
   می صبر کندی بچه است، بافه،ی ضعنینازن -

 :   لب ذکر گفتری ماهان زمادر
   مونمی مششی من پدی استراحت کندیبهتره شماها بر -

 :  جواب دادنیمه
   مونمی دخترم مشی پنجای من ادی بردی شماها مادر رو بردارزمینه عز -

    رو گرفتمدستش
   دی و برگرددی بکنی استراحتهی دی شماها برمی من و ماهان هست،يا  تو هم خستههی حرفا چنیا -

 :   حرفم گفتدی هم در تأکماهان
    شماها رو برسونهگمی منی به راممی هستنجای ما اد،ی خواهر، شماها برگهیراست م -
    شدداری بدی شامونمی مششی پگهی کم دکیام رو تنها بذارم   بچهتونمیمگه م -

 تنها بذاره خسته شده بودم چهار ساعت تو راه و صبح زود طی شرانی دخترش رو تو اتونستی بود که نممشخص
    ازیکی ي کنم روی شدن باعث شده بود که احساس ضعف و سستداریب

 ي  ماهان هم همهرفتی مالش می نخورده بودم و دلم از گشنگيزی شده بودم چداری نشستم از صبح که بها یصندل
   دهی فهميزی بود ناگهان نگاهم کرد و انگار که چنیحواسش به نازن

    به طرفم اومدباشه
   دهی چرا رنگت پرزمی عزاسی -
   ستی نمیزیچ -
 :   دستپاچه گفتکدفعهی
    بخوريزی چهی می برای حتماً گشتنه بي نخوردیچی ببخش تو ناهار هزمی عزيوا -
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   مونمی منجای ندارم الینه م -
 :   ماهان برگشت و گفتمادر

 بهش يزی چنکهی بدون اي از دست تو ماهان دختر مردم رو همراهت آورددییای و بدی بخوريزی چهی دیدخترم بر -
   بخوره اهللا اکبريبد

    دستم رو گرفتماهان
 خرمی غذا رو براش منی بهتربرمشی نذاشت به خانمم برسم االن منیاصالً حواسم نبود فکر نازن -
   به طرفم برگشتمی منم همراهش راه افتادم از اتاق که خارج شددیو خند 
   می باشکی نزدمارستانی تا به بمی بخوريزی وچمی اشکال نداره همبن اطراف باشزمی عزاسی -
 :   لبخند گفتمبا
   می بریی جاخوادی نممیخوری مری بگچی ساندوهی یکی نزدنیهم. چرا که نه -

    کردنگاهم
    تا من زود برگردمنی بشمکتی ننی هميپس رو. ی خوبیلیممنونم گلم خ -

 ی هرچه زودتر برم خونه و بخوابم احساس خستگخواستی نشستم اما دلم ممکتی ني رو تکون دادم روسرم
    بوديا  که عمل سادهسی آپاندسوخت ی منی نازني داشتم دلم برايدیشد
 عمل رو داشته باشه فکرم مشغول شده بود نی نداشت خدا کنه تحمل ایشده بود؟ اون سن پس تا االن خوب نچرا

    رو در دست داشت لبخند زدمی بزرگکی ماهان که پالستدنیکه با د
 شوکه شده بودم اما دمی شد که منم ترسادی اونقدر زغی جي صداستادی بلند شد ماهان ایغی جي صداکبارهی اما

    رسوندمارستانی خودش رو به سالن بعی رو انداخت و سرکیماهان پالست
 و زدی مغی جوقفه ی بنی مهستادمی بهت زده امیدی که به در اتاق رسی هم بلند شدم دنبالش راه افتادم هنگاممن

    که داخلدمیشوهرش اونو دربرگرفته بود زانوم سست شد ماهان رو د
  نفهممیچی هگهی بره و دیاهیروسرم بچرخه و چشمهام س ای باعث شد که دنها غی جنی شد ضعف و ااتاق

 
 هنوز شدی دستم بود و آروم آروم وارد بدنم مي سِرُم تودمی دمارستانی تخت بي که باز کردم خودم رو روچشمهامو

    که وارد اتاق شد چشماشدمی باره مهسا رو دکیحس ضعف داشتم 
 :   بود به طرفم اومد و گفتقرمز

   می برمی آماده بش،ياگه بهتر -
 :   اخم گفتمبا
   ماهان کجاست؟نجامیچرا من ا -

   سِرُم رو در دست گرفت و اونو بست و جواب دادمهسا
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 ي که غش کردروزی تو هم از دیی جامی بردی باستی نمارستانی بکس چی االن هم،یدختر جان پاشو وقت ندار -
   می کنتیبستر می حالت اصالً خوب نبود مجبور شدشبی دیمارستانیب
    تخت بلند شدم اما دستم هنوز سِرُم داشتي شده بود از روی افتاد که چادمی کدفعهی
   حالش بهتره؟نی شده نازنیتو رو خدا بگو چ -

 :   رو به من کرد وگفتیی وارد اتاق شد و با خوشروي نگفت، پرستاریچی انداخت و هنیی سرش رو پامهسا
   یحالت خوب شد خانم -
   دی زودتر بازش کنشهیآره ممنون، م -
   چشم االن -
 :   اومدم مهسا به طرفم اومد وگفتنیی منم از تخت پادی بالفاصله سِرُم رو از دستم کشو
   ي قبل از رفتن اونو بشنودی افتاده که بای اتفاقهی اسی نیبب -
    تعحب نگاهش کردمبا
   دی کشیآه
    فوت شدنینازن -
 هی دوستش داشت، یلی که ماهان خيا  بچهنی مسئله رو نداشتم، نازننی الی کنم قدرت تحلکاری چدونستمینم

    معصوم مرده بود آخه چرا؟ مگه ممکنه؟ي بچه
    دستم رو گرفتمهسا

   زهی تو خودش برنقدری باش نذار اششی داره االن پاجی ماهان بهت احتمی بردی همه رفتن سر خاك ما هم بانیبب -
 باش من قدرتش رو نداشتم که برم الیخ یدختر خواهرت مرده ب...  بگم یساخته نبود برم به ماهان چ من از
    مهسا گذاشتم و بلنديها  شونهي سرم رو رود،یترکی دلم داشت مششیپ

   کردم مهسا هم پشتم رو آروم نوازش کردهیگر
   آروم باش خواست خدا بوده -
   پاك و معصوم بود چطور ممکنه؟ي  بچههی نداشت یاون سن -
   میکنی متی ازشون شکااوردی کردن که دووم نکاری باهاش چدونمی نم،ی ناشي دکترانیلعنت به ا -

 رو درآورد و ی چادر مشکفشی از تو ککبارهی داشت حاال اون مرده بود ازش جدا شدم دهی حرفا چه فانی اگفتن
 :  گفت

  ستیسم خوب ن مراي سرت کن لباست برانوی اایب -
 دور نجای از اخواستمی گرفت مبیدلم عج.  باشمدهی سرم انداختم تا کامالً پوشي چادر رو گرفتم و روگفتی مراست

    بغلم رو گرفتریبشم مهسا ز
   ؟يای خودت راه بیتونی مم،ی برایب -
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 نی سوار ماشی کِدمی از اتاق خارج شدم نفهمیحال یبا ب.  رو گرفته بودندمی دي رو تکون دادم اشکهام جلوسرم
    که مندیفهمی کمربندم رو مهسا بست، انگار خودش ميشدم و چطور

 اما دیکشیمهسا هم آه م. اومد ی نمام هی گرنیف نی في جز صدایی صداچی رو ندارم هي کارچی شدم و قدرت هشوکه
   کدفعهی زمی که من راحتتر اشک برخواستی انگار مگفتی نميزیچ

 :  گفت
 رو هی نگران نشن مجبور شدم جواب بدم و قضنکهی منم به خاطر التیمادر و خواهرتون چندبار زنگ زدن به موبا -

   نجای اانیبراشون بگم فکر کنم فردا ب
   کردمنگاهش

   ممنونم -
 آدم ناآشنا هی نی نداشتم انگار که بی بود حس خوببهی شهر برام غرنی داشتم اازی به حضور مادر و سحر نواقعاً

    وهی گري صدامی شدادهی بهشت زهرا هر دو پمیدیباالخره رس. یگرفتار باش
ها   نالهنی اتونستمی چطور منمیساله رو بب7 دختر هی يمن دلش رو نداشتم که خاکسپار. استمی وادارم کرد که بغیج

    به سمتمدیمهسا که منو مردد د.  مادر رو تحمل کنمهی يها و زجه
 که فقط چشمام ي چادرم رو محکم گرفتم طورمی راه افتاداهپوشی ستی با هم به طرف جمعدی و دستم رو کشداوم

    و مادرزدی نشسته بود و زار منی زميمشخص باشه آفاق خانوم رو
 نمونده ی ازش باقیچی چه به روزش اومده هکروزی یدر ط.  افتادنی نگاهم به مهکردی هم کنارش اونو آروم ممهسا

   ی زن به خاطر مرگ دخترش شکسته بود اشکهام تمومهی. بود
 بزنم و از خدا گِله کنم اما لب فرو بستم و صحنه به خاك سپردن رو تماشا کردم ادی دوست داشتم فرنداشت
    کنترل خودش رو از دستنی مهختن،ی دختر ري  جنازهي که روییها خاك

  زدی مغی جوقفه یم ب دخترش و بازي و خودشو انداخت روداد
دخترم ....خدا ....... خدازمیعز......  دخترمدی منو هم باهاش خاك کنترسهی اون تنهاست مدیتو رو خدا دخترمو نبر -

   من طاقت رفتنشو ندارم. رو بهم برگردون
 هی ی که حتدیرس ی که هر روز به خودش می شد و چشمم به ماهان افتاد که به طرفش رفت کسدتری شدام هیگر

   ی وچشمانشی و با ته ری لباسش نباشه اما حاال لباسش خاکنیچروك ب
 بغل خواهرش آورد و اونو از جنازه دور کرد و جنازه رو به گودال منتقل کردن و ری پژمرده شده بود دست زقرمز
    به زور که شده از ماهانخواستی منی اما مهختن،یها رو روش ر خاك
    بشهجدا

 من بخوابه اون از شی پدی باترسه،ی دخترم مدی دخترم شماها مگه بچه ندارشی برم پدی باد،ی دارکارمی چد،یولم کن -
    برمدی دخترمو بدوجدانا ی بترسه،ی میکیتار
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 برم سراغ ماهان و سرم رو خواستی دلم مکردی مهی گربانی که سر درگردمی رو دنی اونو دور کرد حاال رامماهان
    اما اون انگار تمام حواسش فقط بهزمیاشک برهاش بذارم و   شونهيرو
   

 کردم بهش فکر نکنم تا ی که دوستم داشت سعی حق داره اما منم زنش بودم کسدونستمی و خواهرش بود ممادر
    مراسم تموم شد بایاش بودم وقت  منتظر توجهصبرانه یازش نرنجم ب

  داشت که پر ازیکی و کوچی نقلاطی بود حیمی بزرگ و قدي خونه... برگشتم خونه مهسا
 

  بود از دهی بزرگ دورتا دور سالن چيها ی شده بود پشتنیی تززدی ینتی زيها  بود و سالن بزرگ که با فرشدرخت
   چی و اونجا کامل مبله شده  مهسا منو که گيشدی مییرایاونجا وارد پذ

 :   گفتدید
   ي ببرمت تو اتاق ماهان، اونجا راحتترایب -
 اتاق بود ي  گوشهییبای زي  دادم تخت دونفرهصی عطر ماهان رو تشخينبالش راه افتادم درو که باز کردم بو دبه

    شده اتاق مرتب بود انگارنیی مردونه تزلی با وساشی آرازی مهیروبروش 
    مهسا به طرفم برگشتدادی ميادی زتی ماهان به نظم اهمکه
  ی لباست را عوض کنيخوای مدی شاارهی ماهان برم بهش بگم بنی از دست انهیچمدونا رو فکر کنم تو ماش -

 رو بهم داد وگرنه ی بودم خوب شد که مهسا چادر مشکدهی مانتو رو پوشنی همروزی حواسم به لباسم نبود از داصال
    بود کهدهی از ماهان حرصم گرفت چطور به خاطرش نرسرفتیآبروم م

    به لباس دارماجی احتمنم
    به حموم دارمدی شداجی احتدیاریاگه ممکنه برام چمدون رو ب -

 نجای کس اچی بود که از مهسا بخوام کارام رو برام انجام بده دلم گرفت هدهی رسیی زد کارم به جاي لبخندمهسا
    مهسا جوابدمیحواسش به من نبود اگه مهسا هم نبود تنها بودم آه کش

 : داد
 گران،ی چه برسه به دستی عزادارن حواسشون به خودشون هم ننای ناراحت نباش ارم،ای چمدونت رو مرمیاالن م -

  اریامروز رو طاقت ب
 که اونا حواسشون به ارهی بادمی منو شرمنده کنه و به اومد ی نگفتم انگار از عمد خوشش ميزی کردم و چنگاهش

   رونی زنا از بياهوی و ههی گري تخت نشستم هنوز صداي روستیمن ن
 هم به مسجد محل رفتن تا اونجا مراسم رو ادامه ای جمع شده بودن و بعضاطی حي از مردا هم توي تعداداومد یم

    دوشدی بارفتی نخورده بودم بازم دلم مالش ميزی چروزیبدن از د
ده بود  شنطوری افتاد بغض کردم چرا انی به نازنادمی رو نداشتم اما تا ی طاقت گشنگگهی بعد هم ناهار دگرفتمیم

   ،نی وقت در باز شد و دختر مهنی اومدم تو همزدی که من به یاونم موقع
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 خودش رو عی انداخت، بلند شدم و به طرفش رفتم سرنیی سوخت، سرش رو پاشی وارد اتاق شد دلم براستاره
   ختمی کرد منم اشک رهیانداخت تو آغوشم و بلند گر

   نه؟نمشیبی نمگهیخاله خواهرمو د -
   جاش خوبه.  خداشیاون رفته پ -
    حاال من خواهر ندارممرد یمن دلم براش تنگ شده کاش نم -
  هاش رو پاك کردم  خودم جداش کردم و اشکاز
 بهتر از یلی خودش مطمئن باش اونجا جاش خشی خدا اونو دوست داشته که برده پزمی حرفا رو نزن عزنیا -
   نجاستیا

    رو تکون دادسرش
   می تخت نشستيرو گرفتم و هر دو رو دستش

 تا کمتر غُصه ی کن کنارش باشی خواهرت که رفته اون ناراحته، سع،ی مواظب مادرت باششتری از االن بدیتو با -
   بخوره

   دوست داشتیلی رو خنیاما اون نازن -
   ی هستی خودت خانمي دوستش داشته تو براشتری بوده معلومه که بکیاون کوچ -

 :   گذاشت و به ستاره گفتيا  مهسا وارد اتاق شد چمدونم رو گوشهنباریدر زدن و ا.  رو تکون دادسرش
    و برگردمیی باش تا من برم جااسی کنار زمیعز -

    نگفت مهسا رو به من کرديزی اخم کرد اما چستاره
    ناهاري برانیی پاای بي چمدونت آماده که شدنمیا -

  دمی پرسازش
   نگفت؟يزیجاست؟ چماهان ک -

 :  جواب دادرفتی مرونی که بی کرد و در حالنگاهم
    رو ازش گرفتم و چمدون رو برات آوردمچی بگه، سوئدی باینه چ -
 ی نداشته باشم که حتیتی چطور ممکنه من براش اهمشدمی می داشتم از دست ماهان عصبانگهی رفت درونی بو

 : ت که گفدمی ستاره رو شنيحالمو بپرسه صدا
   من دوستشن ندارم -

 :  زدم و گفتميلبخند
   زم؟ی عزي رو دوست نداریک -
   مهسا رو -
 :  تعجب گفتمبا
  ؟يچرا دوستش ندار -
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   دمی نپرسيزی نگفت منم چيزی باال انداخت و چشانه
    مادرت باشه؟شی پنیی پامیری تا من برم حموم بعد با هم منی بشنجایا -
   شتونی پمونمیباشه م -

 هی که دی رو درآوردم خدا رو شکر عقلم رسام ی و به طرف چمدونم رفتم مانتو و شلوار مشکدمی رو بوسصورتش
   ام رو برداشتم و به طرف حمام راه  حولهارم،ی با خودم بی مشکيمانتو

 رو گرفتم و با  نگرانم شده بودن، دست ستارهی حتماً تا حاال حسابزدمی زنگ به خونه مهی بعد از دوش دی باافتادم
   نی مهي هی گري هنوز صدای جو آرومتر شده بود، ولمی رفتنییهم پا

 به آغوش مادرش رفت عی بود به طرفش رفتم و ستاره سری خدا بهش صبر بده غم بزرگدمی کشی آهشد،ی مدهیشن
 :   منم کنارش نشستم نگاهم کرد و گفتستی بلند گرنیو مه

 روش حاال من بدون اون ختنی چطور خاك ريدیدخترم منو تنها گذاشت، د... رفت نمینازن.. دخترم اسی يدید -
  ارم؟ی دووم بي کنم؟ چطورکاریچ

 :   جواب دادمختمیر ی که خودم هم اشک میاش گذاشتم و در حال  شونهي رودست
 در عذابه بهتره  روح اون همينجوری ادی جنگشهیآروم باش اون جاش خوبه حتماً خواست خدا بوده با خدا که نم -

    تا خدا دلتو آروم کنهیآروم باش
   رو تکون دادسرش

    رو ندارهیدخترم تنهاست کس. کاش منم مرده بودم. ششی برم پخوامی آروم باشم متونمیچطور م -
  آغوشش گرفتمدر
 
قدر ناراحته سبحان  ستاره چنیبب. يهات رو دار  اون خدا رو داره و تو هم شوهر و بچهستی جان اون تنها ننیمه -

   ی برسنای به ادی بادهیترس
    دفعه بهم نگاه کردهی
   سبحان کجاست؟يوا -

   هاش جلب کردم  شدم که توجهش رو به بچهخوشحال
 :  جواب دادستاره

   دمشی باباست من دشیپ -
 به من نگاه رهی که نشسته بودن خییها  زنختیام گذاشت و آروم اشک ر  شونهي آرومتر شد سرش رو رویکم
    بودن و سرتاسر صورتشوني چادرشترشونی بکردنی و پچ پچ مکردنیم

 دادم کنار اونا غذا حی گرسنه بودم اما ترجیلی خنکهیوقت ناهار همه دور سفره جمع شدن با ا.  بودندهی پوشرو
   ي رو گرفت و برانیها دست مه  از خانمیکی داشتم ينخورم حس بد
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 از دخترا یکی آفاق خانم کجاست از دونستمی به طرف آشپزخونه رفتم نمدمیودم رو تنها دخ.  تو اتاق برداستراحت
    روی که مادر ماهان کجاست؟ و اون اتاقدمیکه تو آشپزخونه مشغول بود پرس

 بود و خواهرش و مهسا کنارش بودن دهی تخت خوابي که رودمی نشون داد با عجله داخل اتاق شدم و اونو دبهم
   سالم کردم و به طرف آفاق خانم رفتم

   حالتون خوبه -
    هم گذشتي رو آروم روچشمهاش

   ینیب ی اوضاع ما رو که ممی کردییرای ازت پذينجوریببخش دخترم که ا -
   دیغم آخرتون باشه من راحتم نگران نباش -

 :   رو به من کرد و گفتمهسا
   يخوردناهار  -

 :   تخت نشستم و گفتمکنار
   خورمیحاال بعداً م -

 :   گفتآفاق
    نخوردهيزی فکر کنم چروزی دختر از دنی بشقاب غذا بده به اهیمهسا جان  -

 نازك ی رفت و مادرش پشت چشمرونی به فکر من بود، مهسا بنیخوبه ا.  بپرم صورتش رو ببوسمخواستی مدلم
   ی مامان افتادم که وقتي حرفاادی اومد، یکرد انگار هنوز از من بدش م

 اگه گفتمیکاش به مادر م.  باشم و بتونم ماهان رو آروم نگه دارمی کنم عروس خوبی که سعگفتی زدم فقط مزنگ
    انگار مهسا از من زرنگتر بود چون هر موقع دوستنمیماهان رو بب

 بهش زنگ بزنم اما خواستی بودم دلم مدهی اونو ندروزی اما من که نامزدش بودم از دزدی با ماهان حرف مداشت
    سرش درست نباشه تا شبختهی کار ری حسابطی شرانیفکر کردم تو ا

    ماهان به سمتش برگشتمي  خالهي با صداکردمی متحمل
 ه،ی شومری همش تقصنای بودن ای بوده  وگرنه اون دختر که خوب خوب بود دکترا هم از عمل راضنیقدم شوم ا -

  اههی قدم سریتقص
 من کننی اونا فکر میعنی ممکنه به من گفته باشه؟ یعنی نگفت، يزی و چدی کشیآفاق آه.  حرفش نبودمي متوجه

   دیبا دونستمی مرد دلم گرفت نمنی بودم؟ که تا اومدم نازنمنیبد
ها رو به طرفم گرفت و منم   از بشقابیکی از خودم دفاع کنم باالخره مهسا با چند بشقاب غذا وارد شد و يچطور

    حرفا انگار تمامنیمشغول شدم، کم مونده بود باز ضعف کنم اما با ا
    خوردن وآفاق خوابش برده بودی و غذاشونو مزدنی رو از دست دادم مهسا با مادرش حرف ماشتهام

   انی سامان هم بي مامان چطوره بگم فردا خونواده -
    بود سرمون اومدیی چه بالنی اهیآره فکر خوب -



 

@donyayroman 219 

    شدينجوری هنوز مشخص نشده چرا ای که عمل خوب بوده ولدمیاالن از ماهان شن -
   اوردهی بچه بوده طاقت نحتماً

    بدبخت خدا به پدر و مادرش صبر بدهي  بچهاههی قدم شوم و س همش به خاطرنای ازمینه عز -
 گفتن فردا صبح زود اومد ی باشن کاش زودتر مادر مدهی نفهمنوی سوخت چطور ممکنه دکترا انی نازني برادلم

    سحر کهي دلم تنگ شده بود مخصوصاً برارسنی تا ظهر مکننیحرکت م
 رو برداشتم و از اتاق ام ی  بشقاب خالکننی در موردم فکر منطوریاً ا حرف بزنم با ماهان که بهش بگم واقعباهاش

    ازخواستیخارج شدم و به طرف آشپزخونه رفتم االن فقط دلم م
 کننی فکر مينجوری نکنه اونا هم در موردم اکردنی نگاهم مرهی که خدمیفهم ی زنان رو ميها پچ  برم حاال پچنجایا
   دمی تخت دراز کشي عروس بدقدم، به طرف اتاق ماهان رفتم و روهی
 اتاق ي اش رفتم که گوشه  توجهم رو جلب کرد به طرف کتابخونهيزی اما ناگهان چدادی ماهان رو مي تخت بونیا

    به نام ماهاني از همه کتاب شعرشتریبود انواع و اقسام کتاب بود اما ب
 موضوع نی اری اما فکرم درگخوندمی کتاب رو منی سرفرصت ادینام داشت با) ران بايصدا( توجهم رو جلب کرد راد

 زدمی هرطور شده با ماهان حرف مدیبود با
 
 داشتم اونقدر خسته بودم که ی موهام بود حس خوبونی چشمام رو باز کردم دست ماهان می نوازش آرومبا

   کردیو نگاهم مماهان کنار تخت نشسته بود .  چطور خوابم برده بوددمینفهم
 رو نداشت ی حسچی تخت نشستم صورتش هي بودم بلند شدم و روی پر زد اما از دستش هم عصبانشی برادلم

    در نگاهش وجود داشتیهنوز چشماش قرمز بود و غم بزرگ
   اس؟ی یسالم خوب -

    کردماخم
    خوب باشميخوایچطور م -

   دی آه کشماهان
    شدينجوری چرا ادونمی نممیستیخوب ن.  کدومچیه -

 :   براش سوخت دستهاش رو گرفتم و گفتمدلم
    بهتر از ماستنی نازني خواست خدا بوده مطمئن باش جانیماهان ا -

    کرد اشک در چشماش حلقه زدنگاهم
 رمی عروسک بزرگ بگهی شی چقدر دوستش داشتم منتظر عروسک بود بهش قول داده بودم برایدونستیتو م -

    فراموشش کنمتونمیچطور م
  به طرفش رفتم و سرش رو محکم ددونستمی حال خودمو نمستی دستهاش قرار داد و گرونی رو مسرش
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 مرد شکست خورده رو کی که االن ی بود در حالدهی چطور دلم ازش رنجختمی آغوش گرفتم و همراهش اشک رر
 دمیدیم
 
 ستی نگهی دنی هنوز باور ندارم که نازنتونمینم....داره  نی غم رو تحمل کنم؟ خواهرم رو بگوحالنی چطور ااسی -

    کهنی که نازننمی و ببامی مرده چطور بگهی ناز کوچولو دي اون بچه
    داغونماسی نباشه، رفتی و از سرو کولم باال ماومد ی به استقبالم مشهیهم
   هاش رو پاك کردم  خودم جداش کردم اشکاز
 ي داره خواهشاً قوازی به حرفا و آرامش نی از هرکسشتری اون ب،ي بدهی روحنی به مهدیماهان تو رو خدا بسه تو با -

   ی اونا رو آروم کنی بتوندی باهی به تودشونیباش اونا ام
  ؟ی منو آروم کنه ها کیپس ک -

   و گفتمدمی رو کنار کشخودم
 کنمی آرومت ممونمی مشتی پشهی من زنتم هم؟ی من حساب کني رویتونی نمیعنی ماهان؟ ام کارهیپس من چ -

    غصهنی تو اسازمیهات م  با غممونمیمن دوستت دارم باهات م
    بهم اعتماد کنامی پا به پات باهات مکنمی متیهمراه

    رو محکم گرفتدستهام
   اسی....اسی -
    غصه نخورنقدری کن اما ای کن داد بزن خودتو خالیجانم ماهان من باهاتم سر من خال -
   منونم ازتم -

    نگاهم کردکبارهی بعد
  ادی رسه نتونست امروز بی هم تهرانه فردا ماریمه-

  نمشی کنجکاو بودم که ببیلی بودم خدهی داداش ماهان رو ندمن
 گفتم

  رسونهینگران نباش خودشوم -
 : دی ماهان ازم پرسناگهان

   دهی رنگت پرنقدریچرا ا -
    من شده بودي  حاال تازه متوجهدمی کشآه
    کم ضعف دارمهی ستی نی مهمزیچ -

 :  دی مشکوك پرسماهان
    بهت گفته؟راستشو بگويزی چی شده کسيزیچ -
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 که انی رو چون خسته شده بودم از خودش از اطرافها یتوجه ی بنی ای رو بهش بگم حتدمی که شنيزی همه چدیبا
  اسم منو بدقدم و شوم بذارن

 بودم و دهی که شنیی صبور، چون حرفهایلی به خودم قول دادم صبور باشم خدهی کردم که ماهان داغ دفراموش
    بودم تحملش برام سخت بود رو کردم به ماهان ودهی که دیینگاهها

 : گفتم
 يچطور ساعتها نی ایدونی با اومدن من نباشه، نموفتهی بی کاش اگه قرار بود اتفاقي ماهان ااومدم ی کاش نميا -

  يدی تو که نديبهم گذشت، تو که نبود
 نکهی که تو حال خودشون نبودن منم با اهی بقدادی کارها رو مبی ترتدی بایکی يدی رو که دطی شرااسیخب  -

   و همه کس باشمزی مجبور بودم به فکر همه چی ولکردمیداشتم دق م
 بودم چشمم رو که بازکردم دلم مارستانی همه کس ماهان؟ من اصالً به چشمت اومدم؟ حالم بد شد بزویهمه چ -
    حالم روی دستم باشه اما حتي دستات توی سرم باشي باالخواستیم

 شناسمی موی کنجای مگه من ا؟يری بگدهی تو قراره منو ندفتهی بی هر اتفاقیعنی...  يدینپرس
 مرگ اون بچه رو بزارن التی فامدی اما چرا باترکه،یحتم بخدا واسه اون طفلک دلم داره م مثل تو مثل همه نارامنم

  شدی مي و اشک از چشمام جارگفتمی مناروی من، ایبه حساب بدقدم
 دی بامی تمومش کن ما االن عزادارکنمی خواهش میزنی مهی چه حرفنی حرف رو زده؟ انی ای ک؟یگی می چاسی -

 .. هی ناراحتي از روگهی ميزی چی اگه کسی بفهمدی با،یدرك کن
 ی بره، ناراحتادتی همراهمون منو هم از ي و مثل چمدونای باعث شد تو فراموشم کنی ناراحتیعنی ؟یناراحت -

    باعثی بدقدم شوم بهم نگاه کنن؟ ناراحتهیباعث شده خونوادت به چشم 
   اصالً ولش کن... باهام رفتارکنه که ي مهسا طورشده

 ينجوری اینیبی و فقط خودت رو میزنی و حرف میکنی بگو تو اصالً فکر نميخوای مینه ادامه بده هرچ -
   يخوای من هستم؟ باشه هرجور که میگی مينجوری ا؟ی آرومم کنیخواستیم

مل  عهی روبراه بود ی همه چمی ما که اومدگنی هم نمراه ی بنمیبی مکنمی خوب که فکر مهی چیدونی کن اصالً مفکر
   اسی اسی ي وايا.... بودن اما ی که اونم همه راضسیساده آپاند

   تحملرقالبی و غیشی خودخواه می گاهاسی
 رهنی پهی وقت نکرده بود  لباسشو عوض کنه فقط می اومده بودی گفت و از کمدش لباس برداشت آخه از وقتنویا

   تنش کرده بودیمشک
 :  گفتکردی که عوضشون منطوری بود و همی کرد لباسش رو پشت به من عوض کردن لباسش خاکشروع

 اگه تی وضعنی بزار بحساب ايشنوی ميزی درك کن اگه چکنمی خواهش ممی  که ما داریطی شرانی توااسی  -
  برت گردونم...  یتونیهم نم
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 هیمن اومدم کنارت باشم فقط .. رسنی اونا صبح مانی ماهان کجا برم؟ تازه زنگ زدم مامان بابا هم بیگی میچ -
   نیکم ازت توجه خواستم هم

 :   با اخم گفتماهان
  ان؟ی بي زنگ زد؟يکارکردی تو چ؟یچ -
   ؟یگی می هستن؟ ماهان چمالحظه ی بنقدی چرا انای اگنی زشته بعد خونوادت نمومدنی مدیخب آره با-
 باهام دی باوونه؟ی هان؟ د؟ي کردنکاروی چرا سرخود ای کارات چرا بهم نگفتنی با اي کردوونمی داسی اسی -

   يکردیمشورت م
 کردم نکاروی خودش اي حفظ آبروي من برادمیفهمی رو نمشی علت ناراحتدی بلند شده بود که دلم لرزنقدی اصداش

 ..  اماومدیکه خونوادش نگن چرا خونواده زنت ن
  ومدنی مدی باش اونا بای منطقی ولی ناراحتدونمی کار من کجاش اشتباه بود میکنی منیماهان چرا توه -
   زنهی از منطق حرف می  کنی بب؟یمنطق -

 حال و روز م؟ی دارییرای پذتی ما االن حال و حوصله و موقعومدنی ممی اونا فوقش روز ترحفکر ی بدختره
   هی دیزگار رو با حال و رونی اینیب ی مي بعدش خودت دارم؟ی داريدار مهمون

  رو مرتب کنم بعد آره قدمشون رو چشمزی همه چيدادی مهلت مکم
 
 تلخ کنارتون باشه مامان ي روزانی بگن و تو اتی که تسلانی مان،ی نمی مهموني ماهان اونا که برایگی میچ -

    کرد اگه هم منظورت موندنشون خونه شماست کههی گریپشت تلفن کل
  نجای اانی بزارمی هتل اصالً نمرنی مخُب
... هام رفت و در رو محکم بست   به من و حرفاعتنا ی لباسش تموم شد و بدنی حرفم تموم نشده بود که پوشهنوز

   نی بحثمون شده و ادیفهمی مدشیدی مرونی بیاونجور که رفت هر ک
 اومدن به شهر عشقم چه ي برا داشتمییای و آسمون چه رونی زمنیمونده بودم ب. دادی عذاب مشتری بمنو

 ....... بودم ودهی چییها برنامه
 کاری چدونستمی نمزه،یری و آرامش ما رو به هم مادی طوفان مهی ندارن چرا هر بار ی غصه و عذابها تمومنیچرا ا 

    منتظرم بود برم؟ی رفتن داشتم و نه حالشو آخه کرونی بيکنم نه رو
 ي آدمهانی سنگيها  نه از نگاهينجوری تو اتاق بمونم انجای گرفتم هممی ماهان هم منو گذاشت و رفت تصمیحت

    منو دوسکردمی که فکر میی کساییاعتنا ی بود نه بي خونه خبرنیا
 یاپی پيها هی و گریرمق ی و بیحال ی از بخوردی بود و تکون نمستادهی زمان انگار ارفتی ميساعت به کند... دارن

    دو روز باعث شدهنی ای خستگدمی چند ساعت خوابدمیخوابم برد نفهم
 و دای برق رو پدی شده بود به زحمت کلکیاتاق تار.. دمی از خواب پريادی فري که همش خواب باشم اما با صدابود

   زی به ساعت رو می نگاهشدیروشنش کردم چشمام هنوز کامل باز نم
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 اول فکر ومدی منیی از پادادی داد و بيهنوز صدا..  باشمدهی خوابی ساعت4 دی شب بود با12 ساعت يوا.. انداختم
    بحثي و ناله است اما خوب که گوش دادم انگار صداهی گريکردم صدا

 در اتاق رو ارمی شده نتونستم تاب بی چایخدا.. دی ماهان هم به گوشم رسيادهای  صداها فري جدل بود و البه الو
    زن بود کههی يصدا..  شدهی بفهمم چدی باز کردم شامهیروم تا نآ

  گفتی ناله مادر ماهان که مي و صداشناختمینم
 اون از دستت یفهمی خدا چرا نمي ماهان، ایشی باشه نابود ممنی ماهان؟ اگه قدمش بدی درست باشه چنیاگه ا  -

    طفل معصوم منمنی از پرپر شدن انی شده ای چیگیکه سوخته و نم
 .. شهی نمشهی قبول کنم اما نمخواستمینم
    خرافاتهنای اهی چی بدقدمدهی از شما بعدیگی میمادر من چ -
 : گفتی اون زن که ميو صدا -
 فتوی تکلهیچی به هیچی االن که هدهی دودمانو به باد مهی سرخور باشه یکی هی عمه خرافات چیگی میچ  -

   ایشی ممونیمشخص کن بعد پش
 دی اگه راست هم بگی حتدیکنی من مطمئنم شما اشتباه مهی چیچی به هیچی حرفها کدومه اون زن منه، هنیا -

  من دوسش دارم
 طور نی باشن و امالحظه ی بنقدری تو دلم بود چطور ممکنه اونا ایچه آشوب..  بخاطر من بوددادی داد و بنیا!  خدايا

   امی چقدر اصرار کردن که بامیب خواستم ی کنند من که نمییرایازم پذ
 . دمی حرفا دلم گرفت از همشون رنجنی تا باهاشون باشم اما االن با انجایا
 چون از مهی آخر زندگي نفساکردمی و احساس مدیچرخی خونه داشت دور سرم منی نداشتم ادنی طاقت شنگهید

    کند شده بود کهنقدی و قلبم اشدی راه نفسم داشت تنگ میشدت ناراحت
خوشحال بودم که ..  نتونستم خودمو به تخت برسونم و همونجا وسط اتاق افتادمکردمی و با تمام وجود حس ممرگ

    رنج رو تحمل کنمنی استمی مجبور نرمیمی مگهی دیتا لحظات
 نیبار سنگ ..دوزمی نمدونستنی که منو سرخور میی چشم کساي چشم توگهی و درمیمی بودم که دارم مخوشحال

 ...... کشهی مشینگاهشون قلبمو به آت
 نی ابرگشت ی برهی دانی اچرخونهی مي تا بخواکنهی مي باهات بازي خدا اونقدر حوصله داره که تا بخوای گاهاما

   يری بگجهی و بار و تا خوب سرگبرگ ی بهی زنگنی افیتکل یبودن ب
 .... ری دست و پا زدن و بعد اسمشو بزاره تقدنی بهت بخنده از اری دله سکی و يری اما نمیوفتیب
 رمی صورتم بگي کردم دستم رو جلوی سعنی بخاطر همذاشتی باال سرم نمدی چشمامو باز کنم اما نور شدخواستمیم

    تو دست راستم حسیی که ناگهان سوزش آشنافتهیتا نور تو چشمم ن
 ...  و به زحمت چشمام رو بازکردم سوزش رو صبح هم حس کردم دست چپم رو باال آوردمنی اکردم

  اش کرده بودم  که صبح تجربهی بود سوزش دستم آشنا بود هموم سوزن سرمدرست
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  ؟یشی ما مي مشتری با خودت هیکنی مکاریسالم خانوم چ -
   بودی همون پرستار صبحيصدا

   شده؟ی چنجامیمن چرا ا -
  داخلدی که گفتم ماهان از پشت پرده دونویا

   چرا دوباره حالت بد شد؟زم؟ی شده بود عزی خانومم؟ چی خدا رو شکر خوباسی -
 .  کردمهی شروع به گراریاخت ی کنه بتمی اذی نور مهتابذاشتی صورتش نمگهی دستادی ای سرم وقتيباال

 ..... دی من بایگی من حالم خوب نبود اون حرفها رو فراموش کن اصالً تو راست مزمی عزاسی -
  اشاره کردم ساکت شه و اونم ادامه نداد دستم بهش با
  دمی ماهان همه رو شندمیشن -
  ؟يدی همه رو شنی چيدی شنیچ -
 .....   اماگمی می چدونهی که مخوندمی چشماش ماز
 که هی زندگنی برام ای خوبي تو پر از اتفاقهادمی نمیتی اهميدی که شنیی که من به حرفهانهی مهم ااسی نیبب -

  ؟ی پاشیتونی داره  ؛مانیجر
  فکر کنم بتونم -
  شهی سرمتو بکشن داره تموم مانی من بگم بیپس تو تا آماده ش -
   ساعت چنده ماهان؟ -
   هست2حدود  -
   اومدم برات عذاب رو عذابمی ببخش از وقتيوا -
 می برامیاالن م -
  اسی حرف رو نزن نیا 
 نفس راحت هی کردی همه  ازم دفاع مي که داشت جلوادمهیاش  حرفگهی راست مخواستمی ماهانو منی من ايوا

   حالم..  برام مهم نبودیچی هگهی ماهان و داشتم دی چون وقتدمیکش
 ي بازنی خوده عشقه انی اشهی ميا گهی و حالم حال دشمی شده بود اصالً با حرفاش باز جادو شدم، طلسم مبهتر

 . ستین
  خودشم نشستنی تو ماشنمی کرد بشکمکم

 
    شدم؟ينجوریماهان من چرا ا -
  مارستانی بعد هم آوردمت بي وسط اتاق افتاددمی اومدم اتاق بخوابم دیچیه -
  ومد؟ی باهات نیچرا کس  -
  راستش خودم نذاشتم -
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  چرا؟ -
 :  کرد و گفتيا انهی موزخنده

   بماند حاال-
   گهینه بگو د -
 حالت عوض تونمی تو اوج غم من می حتیطی کنم تو هر شرای کنم و بهت حالی کُل امروز و تالفخواستمیخُب م-

 . ادتیکنم و کنارتم و ب
   راه خونتون باشهنی اکنمیماهان فکر نم -
   بانودیدرست حدس زد -
  میریخُب کجا م -
    کنمرتی غافل گخوامی بازم می تحمل کنگهی کم دهی دیبا -
 اما داشتم از شدت کردی مرمیگ  غافلی واقعي بشر هستم واقعاً تک بود به معنانی ايهایریگ  من عاشق غافليوا
   مردمی مجانیه

 حال و هوا بودم که نی تو همکردمی مرگ مي آرزوشی دو ساعت پنی داشتم و تا همیاهی نه انگار چه روز سانگار
    بودبای خونه بزرگ و زهی در بزرگ که توش هی رو جلو نیماش

 . نگهداشت
   کجاست ماهان؟نجایا -
   صبر کنگهی کم دهی آخرشه گهید -

 از آغوش هم جدا ی رو فشارداد و دو لنگه در به آرامشی برداشت و شاسموتی رهی وقت خم شد از داشبورد اون
   هی به شدی که انتهاش ختم مبای باغ زهیشدن و کنار رفتن و در برابر ما 

 دانگاری خونه باغ ديبای زي و نورپردازی از چراغونشدی شب بود اما منکهی به داخل آورد با انویماش.. ییای روخونه
    رونیبخش ماش  هواش مطبوع بود و فضاش آرامشمیوارد بهشت شد

 ساختمون ته باغ هی مرد از دور از هی.. حالم بد نبودگهی دشدی باورم نمي وامی شدادهی ساختمان متوقف کرد و پجلو
 .  بدو به طرف ما اومد بدوهیداریکه معلوم بود سرا

  نیومدی مدی باروزی گفتن دی حاجد؟ی کردری دنقدی چرا اری به خدنی مهندس، رسيسالم آقا -
   روبراهه؟ی همه چمی اومده بود که االن اومدشی پییها ي گرفتارهی ؟ي چطوریسالم آقا موس -
    من به خانوم سالم نکردمدی آخ ببخشد؛یی مهندس بفرمايبله آقا -
   گفتگوها شده بودمنی فضا و انی به خودم اومدم مات ای حرف آقاموسنی ابا
 خدمتتون اسپند ادی بنی اسپند گذاشته بود اومدروزی بخدا خانومم از دنی خوش اومدگمی مکیسالم خانم جان تبر -

   خب االن خوابهیدود کنه کِل بکشه ول
 . ...  بد شدهکمی طمونی ما شرادی لطف دارکنمینه خواهش م -
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   نذاشت ادامه بدمماهان
   خودم راهو بلدمگهی برو بخواب دیخب آقاموس -
 خودمو عی سردی در سرسرا هست بزنکی نزدییرای زنگ قرمز تو پذهی دی داشتي امرای دی خواستيزیچشم اگه چ -
    داخلشزی همه چخچالی خدمت شما ارمی صبحم نون داغ مرسونمیم

   ری شب شما بخدی راحت باشهست
   ازش تشکر کرد واومد دستمو گرفتماهان

 تو کار نجاستی که صاحب ای حاجنی اکنمی ساختمان می هست که من براش کار طراحی خونه کسنجای ااسی -
    چندخواستمی بهش زنگ زدم ممییای بنکهیساخت و سازه قبل از ا

 موتی نخواستم برت گردونم خونه ما رفتم رگهی شد و امشب دينجوری اگهی بهت خوش بگذره دمیینجای که ایوقت
  گرفتم تا سرمت تموم شه برگشتمیرو از خونه حاج

 که دمی رو کرده بود فهمزی داخل آورد فکر همه چنیساك لباسها رو از ماش.  بودییبای زيالیمنو به داخل برد و 
    منو گرفتي و دستهامی جبران کنه کنار هم نشستخوادیم
 که يدی بهم رسمی از زندگیی همه از دلمه تو جايشنوی که منهای استی شعر نگمی که منهای ازمی عزاسی ؛اسی -

  کردی داشت داغونم مییاوج خواستنم بود و تنها
 ی مفت خاله زنکي به حرفهاناروی نکن االی هستن که هرگز خییزای دستهات برق چشمهات چی گرمنفسهات

   ي اون جاداري دارم که حاال فقط فقط تو توی قلبنهی من تو سدمشیم
 کرده چشمام اگه برق قرارش ی دله آرومت بتابه، ی تو گذاشتم، دلم اگه بي که تو دستانهی اگه گرمه علتش ادستام

    شدهرهی ناز تو خي که تو چشمانهی داره بخاطر ادنی اگه شوق دزنهیم
 و درد بود که حاال با تو رام یشتم اما درونم آتشفشان دلتنگ داي به ظاهر عاديایمن دن...  گرفته نورگرفتهجون

    ماتت کنم عشقی ماتم کنستی شطرنج نيشده آروم شده عشق باز
 .. زمی عزهی در پی پي خواستنهانی ساده هميها يقراری بنیهم
   کنمی بال پرواز ممنت ی و بشمی کنده منی دارم از زمکردمی هر کلمه از حرفهاش احساس مبا

 اون حرفاش که عصر ي  رو دله مشتاقم رو آروم کنه همهتابش ی که بتونه دله بی بدم چه جوابتونستمی می جوابچه
    خانواده ويها  سپردم، اون حرفا و نگاهی را به باد فراموشدمیشن

 راه ي مهی نبود که منو تا نی نبود که ترکم کنه کسیانگار فقط من بودم و اون ؛ماهان کس.  رو از خاطر بردماقوامش
   بذاره و بره اون حق من بود چشماش از عشق و خواستن پر بود من

    دوستش داشتمی وقانونی بودم رسمزنش
 آغوشش و اون هم منو برد اونجا که ی رو بهش سپردم به دستهاش به نفسهاش به عطش خواستنش به گرمخودم

   ادشی و شهیماشا م از وصف لذتش و زمان هم محوتادیواژه کم م
 ..  بگذرهدی بارهیم
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 خواستن به لی عالقه در مي عشق در دستهاری را همه وجودم هر آنچه که از من، من ساخته را در حرمی زنانگمن
    تنها مرا نوازش کن به انداميا  واژهی کالمی حتمنت ی بسپارمیتن تو م

و ...ی شدم که تنفسم کنییهوا.. می شدم که بنوشیرابش.. گرم شو..محوشو..  من دست بکش و در من تمام شو بکر
  و من در تو در المی از عطر زنانگيمست شو

 
 ي چون شهد گلهای ساختمی را که براییای شب رونی کنم و گم کنم و ادای مخمل تنت خودم را گم کنم، پيبال

   تی عطر مردانگردی الجرعه بنوشم و صبح تمام من عطر تو را بگيداوود
 . را

 .   بودی نرفت که اونشب تکرار نشدنادمی بهم داد هرگز تی روز زندگنیتر  تلخي شب تونی لذت و انی اماهان
 

 که افتادم لبامو گاز شبی دادی انداختم بازم منو تنها گذاشته و رفته بود ی به اطرافم نگاهکردی به شدت درد مسرم
   ا عجله از رو ظهر بود ب1 انداختم ساعت یگرفتم ناگهان به ساعت نگاه

 دونستی بودم خوبه می باشن از دست ماهان عصباندهی تا االن هم رسدی شاای انی بنای بلند شدم قرار بود مادر اتخت
    احساسدیکشی مری گذاشته و رفته بود کمرم تنجای اما منو اانیاونا م
 بزرگ و اُپنش ي  دوش گرفتم وارد آشپزخونههی اما قبل از خوردن خوردمی ميزی چهی رفتمی مدی باکردمی مضعف

   کار ماهان..خامه عسل و تخم مرغ .. ری بود شزی مي روزیشدم همه چ
    افتاد اونو برداشتم نوشته بودي و نگاهم به کاغذبود

 طی شرانیات را کامل بخور ببخش تو ا  حتماً صبحانهي دارازی به استراحت ندونمی مریصبحت بخ...خانم من (
 ) زمی اما به خاطر خودته عزذارمیت متنها
 شبی دادی. یخوب زنش بودم اونم قانون...  من وماهان ی اگه بابا و مامان بفهمنن قبل از عروسدمی کشیآه

    نشستم و مشغول شدمزی سرمی با خوشحالدی پوستم دوری زیاحساس خوش
 مانتو و شلوارم رو عی نداشتم سری در باعث شد که با عجله خودم رو به اتاق برسونم وضع جالبي صداناگهان

    سرم انداختم و در رو که باز کردم پدر و مادر روي و شالم رو رودمیپوش
 افتاده و سحر که اخم داشت تعجب ي هر کدومشون رو بغل کردم و پشت سر اونا ماهان با سری با خوشحالدمید

 :   بابا برگشت به سمتم و گفتمی همه داخل شدیوقتکردم 
   می رو جمع کن تا برلتی وسازمی عزاسی -

   شدمشوکه
  کجا بابا؟ -

   پاسخم رو دادیعصبان
    خونمونرازیمعلومه ش -
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    حرف بزنه پدر دستش رو به عالمت سکوت باال بردخواستی به ماهان انداختم تا مینگاه
 حرفا نی که با ااوردمی منم دخترمو از سر راه ندمی رو فهمزی همه چنجای ما ادی حرف بزندیخوا ی نمگهیشما د -

   دیآزارش بد
 :   گفتی با شرمندگماهان

   دیری ندارن شما به دل نگی خوبطی اونا شرادیام رو درك کن  خواهشاً خانوادهي صبوريآقا -
 :   گفتکبارهی مادر

    کردنکاری دادنتون اما اونا چي دلداري برات،ی تسلي برامیماهان جان ما هم از راه دور اومد -
    دستش رو به طرفم دراز کردبعد
 نکهی و گرفته قبل از ادهی نگاش کن چقدر رنگ پردی کردمی قانجای دخترم رو از ترس خونواده و اقوامتون انیا -
   بود؟ينجوری انجای اادیب

 :  هم در دنباله حرف مادر افزودپدر
   ستی ما ني جاگهی دنجایا. می رو جمع کن و برلتیرو زودتر وسا باسی -

 حاال که من جسمم متعلق به ماهان بود زنش بودم می شده بودیکی کرده بودم حاال که من و ماهان با هم تعجب
    ازنای به اونا بگم اما اتونستمی دل ازش بکنم چطور متونستمیچطور م

   دنی پدر و مادر منو بدقدم نامي نکنه اونا جلوزنن،ی حرف میچ
 : دمی تعجب پرسبا
   شده؟ی به من بگه چیکی -

    داد زدی عصبانپدر
   ستمی بگو چشم دختر جان مگه با تو نمی بردی بانجای گفتم از ای وقتاسی -
 :  آروم گفتدی انداختم به طرفم اومد و دستم رو کشی مادر نگاهبه
 
    کجاست؟لتیا  وسی معطل چه هستگهیزود باش د -

 شده بودم کردن،ی سحر هم دنبالم اومد اما ماهان و بابا هنوز داشتن بحث ممی رو نشونش دادم با هم وارد شداتاق
    ودی کشی رفتارا بودم سحر آهنیزده از ا هنوز بهت.... ی آدم آهنهی

 : گفت
 يای خونواده و اقوام کنار بنی با ایتونی تو نمیشی اوضاع داغون منی با ای باشنجای ای برات سخته ولدونمی ماسی -

    بازم اونا تو رو بهی هرجور بگدوننی منیاونا تو رو مسبب مرگ نازن
   دوننی بدقدم و شوم مهی چشم

 بود باور ی چه سرنوشتنی موقع اومدم انی بود که انی بفهمم چرا من؟ گناه من اتونستمی باور کنم نمتونستمینم
   نی منو مقصرمرگ نازنیهان با اون همه مهربون ماي  که خانوادهکردمینم
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 مادر چمدونم رو مرتب ستادمی گرفتم و اشی آرازی مي  دست به لبهدیکش ی مری شُل شده بودم کمرم هنوز تبدونن؛
    نگاهم کردیکرد و با ناراحت

   کنهی مي فکرهی خوادیغُصه نخور مادر ماهان هم اگه تو رو م -
   رفتم ماهان به طرفم اومدرونی خشک شده بود با دستِ سحر به خودم اومدم و باز هم دنبالشون بزبونم

   کننی قبول نمگمی می بهشون بگو من که هر چيزی چهی تو زمی عزاسی -
 نگم يزی آدما بمونم و چنی شهر کنار انی تو اتونستمی میعنی نگاهش پر زد ي وجودش براي کردم دلم برانگاهش

  از من ساخته نبود
 دور نجای از ادی باشم  بانجای اتونستمی چشمم اومد نمي ماهان همه جلویتوجه ی و اون حرفا و بیی دو روز تنهانیا
    اون منو تنهااومد یماهان بازم دوستم داشت و بازم به طرفم م. شدمیم

   ذاشتینم
   میزنی حرف مرازی شای بيخوای برم، تو هم اگه منو مدیبا -

    با تعجب نگاهم کردماهان
 اجی مرده من بهت احتنی نازننیبب.  دارم تنهام نذارازی از قبل بهت نشتری بگهی االن دیفهم ی می تو زن مناسی -

    غم رو تحملنی تا ايای باهام راه میمونی مشمی پیدارم خودت گفت
    اون حرفات دروغ بود؟؟ي  پس همهی کنارم هستیکنیترکم نم. کنم
    و بابا به سمت در رفتن و گفتنمادر

   ای زود بمی منتظرت هستنی تو ماشنییما پا -
   سرزنش داشت رو بهم انداخت و رفتی که کلی هم نگاهسحر

 ؟یام چ  آره بهش گفته بودم اما خونواده،ی سختی چه دوراهای حرفا بازم قدمم سست کردم خدانی ادنی من با شناما
   ها  و غربت، باز هم زخم زبونییاگه االن نرم باز هم تنها

 هر روز زخم دلمو تازه کنن که دوننی کنم که منو شوم می زندگیی آدمانی بتونمی بمونم، نمنجای اتونمیماهان نم -
    ویی تنهانیبا اومدن من مرگ آوردم تو رو خدا بذار برم من طاقت ا

 .  رو ندارمیکس یب
    گرفت دستم روماهان

 فقط االن تنهام نذار استمی همشون بي جلودمی قول مکنمی من ازت محافظت مي منو داریستی تو تنها ناسی -
    ولم نکنطی شرانیاالن تو ا

   رو از دستش درآوردم و از کنارش گذشتمدستم
    ندارهدهی فانجای سراغم موندن من اای بيخوای اگه منو میمنو ببخش ماهان، ول -

  ستادیجلوم ا ماهان
  اسی -
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    باشم، خواهشاً بذار برمنجای من ايماهان چطور حاضر -
    زدادی فرتی باعصبانماهان

   يخوای منوی ها اي و بری ترکم کنيخوایمن احساس ندارم من شوهرتم، م.. ی پس من چیلعنت -
   هام رو گرفت  به طرفم اومد و شونهکبارهی و
 خوامی وقت نمچی هي برستی ما ننی بیچی هگهی مطمئن باش دي اگه االن براسیپس خوب گوش کن  -
    وی تو اون خونه بپوسخوامی مدمی بدون که طالقت هم نمی ولنمتیبب

 کنمی مي جوری و زجر بکشی بشمونی تا آخر عمرت به خاطر رها کردن من پشخوامی می اسم من روت باششهیهم
  دمی طالقت نمی بشه ولدیکه موهات مثل دندونات سف

 :   چشم در چشمم گفتبعد
 ی تنها گذاشتن من تاوان سختاد،ی سراغت بی بهت دست بزنه، کسی کسدمی اجازه نماس،ی ی مال منشهیتو هم -

   يدی تاوانش رو ماسی يدیداره فهم
  اومد یهام رو کنترل کنم با عجله از کنارش گذشتم هنوز صداش م  اشکتونستمینم
   ی زندگنی لعنت به تو لعنت به ااسی ی لعنت تنهام نذار،اسی -
 بابا نی خودمو به ماششدمی از رفتن منصرف مموندمی مگهی دي  ذرههی چون اگه فقط دمی من با تمام قدرتم دواما

   هیرسوندم و سوار که شدم زار زدم سحر منو در آغوش گرفت و بلند گر
    رو روشن کرد و حرکت کردنی بابا ماشکردم

   خداحافظ ماهان، عشق من -
  زمیگُر ی که از تو مزمی ببخش عزمنو

 . …زمیر ی و خاموشم، تو خودم اشک مسوزم یم
   کنمی ترك مطی شرانی کردم، اگه دارم تو رو تنها و تو اي بهت بدیلی ببخش اگه خمنو
  دمی محی ترجزی به آرامش خودم نی من آرامش تو رو حتی آرامش هستقی رو ببخش بلکه تو المن
   گرفتم التماس اون نگاه نگرون رودهی ببخش که نادمنو
   روگرونی دست عاشق تو، دست عشق دي ببخش که گرفتم به جامنو
   دوره ببخشکمی روزا از تو نی راهم ااگه
   وقتا مجبوره ببخشهی آدم، ی زندگيتو

  هام؟ ی بگذرم از عشق، از دلبستگچگونه
  ؟یی چه قدر االن تنهامدون ی منکهی بگذرم با اچگونه

 اکنون شد آنچه دمیدی رو می بودم و کابوس خداحافظي روزنی در هراس چنمونیی آشناي از همان ابتداشهیهم
   بودنملیخداحافظ دل...  شدی مدینبا
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 تمام آن يا.  خداحافظمی بگودی انگار بای پلک، سخت ست؛ ولکی ی نفس، به آسانکی ی دادمت، به راحتازدست
  روزگار سخت، خداحافظنی در ايچه عشقم بود

 
   تلخش کردشهی نمنیشترازای بگهی اونقدر تلخه که دی هستی زندگينجای االن که ای کنی مالی خیگاه
  شترکنهیشتروبی هرچقدر بخواد بشوی که اگه روزگار بخواد تلخدمی من فهمامام

 نبود يزی چکردمی می اتفاق احساس پوچنی تموم شده باشه و بعد از ازی من و ماهان همه چنی نبود که بیباورکردن
 .  داشته باشمدیکه به اون ام

 اومد دنبالم ی وماهان نمگذشتی مشتری گفت وهرچه بی مراهی زدو بد بی بود و پشت سر هم حرف می عصبانپدرم
    من زن ماهان هستم امانکهی مارم هم در اومد  که چرا باايصدا

 اوج اندوه ي اومدچون من توی بهم گفته بود ، اون نمی که ماهان چدمی فهمی فقط من مادیددنبالم ب  نبوحاضر
  وغصه تنهاش گذاشتم وحق داشت

 
 می نشستم و هربارکه گوشی اتاقم مي تموم شده بود اما من حال دانشگاه رفتن رو نداشتم بازم تنها توالتیتعط

    ماهان باشهدی کردم که شای و دلهره نگاهش مجانی خورد با هیزنگ م
  

   زنگ زدنی حال وهوا بود که نگنی هميتو
  نیسالم نگ-
  يومدی دانشگاه ن؟چراییسالم و درد کجا-
  حوصله اومدن نداشتم-
  ؟ی چیعنی حوصله نداشتم ی کنیتو غلط م-
  ؟ی ترم مشروط بشنی ايخوایم

  ارمتای می به زور پس گردنامی من منتظرم وگرنه مای بپاشو
   قطع کنمي نداري اگهی اگه کاردنیولم کن نگ-
   گرفتی اومده بود سراغتو میکی امروز وونهید:  دادزدنینگ
  ن؟ی گرفته نگتی شوخ؟بازیک-
   بودیی آقاهینه بخدا -
   مثال؟یاخه ک-
 :  موشکافانه جواب دادنینگ
 رو بهت بگه ازم خواست ییزای چهی دی گفت بای منهی عجله داشت تو رو ببیلیفکرکنم از اقوام ماهان باشه خ-

   شماره و ادرستون رو بهش بدم منم خواستم  اول باهات صحبت کنم
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   بعد بهش ادرس رو بدمیگی می چنمیبب
    حرف خشکم زدهم خوشحال بودم هم ناراحتنی ادنیباشن
   به خودم اومدمنی نگي با صداکه
   برات دارهي خبرهی باشه از ماهان ی داره خب هرچارتکی و چهی کمینی ببنتتی ببادی به نظرمن بزار باسی-
   شده بودمجیگ
  گهی می چنمی ببامی بکنمی میباشه سع-
    و مودبهپی خوش تیلی اتفاقا خستی ني نظرمن آدم بدبه

   کردمی وازش خداحافظدمی خندتلخ
  ؟خواستی می بود چی کیعنی به جونم افتاده بودي بددلشوره

   دمشیدی مدنیفهمی خانواده ام منکهی بدون ادیبا
 رو دنشی از طرف ماهان باشه پس ارزش ددی اومده که شایکی از ماهان بودم حاالي مدتها بود که منتظر خبرخب

  داشت
   بود خودم رو به دانشگاه رسوندمهرجور

 
 ؟ینی بی گفت او ن شخص رو منینگ

   به اطرافم نگاه کردممنم
  کو کجاست؟-

  دی رسی آشنابه نظر مافشی چقد قدمیلوم د رو جی شخصناگهان
  سالم زن داداش-
  سالم... س....س -

   بگمدی بای دونستم چی شده بودم نمشوکه
   تعجب کردم ادامه داددیاز رنگ وچهره ام حالم رو فهم 
  م؟ی باهم حرف بزنکمی شهی داداش ماهان مارمیمن  مه-

  هیرگری بزنم زخواستمی ومدی که با ماهان داشت دلم لرزی و شباهتنشیدیباد
  نمیبی شمارو متی موقعنی اي  االنم ناراحتم توامی مدت نتونستم بنی ايزن داداش ببخش تو-
   من به حرف اومدو گفتي بجانینگ
   اونجا بهترهمی برنی اگه اجازه بدکهی شاپ هست نزدی کافهی نجای راد ايآقا-

   بزنم راه افتادمی حرفنکهی بودم بدون اشنهادی پنی انگار منتظر امنم
 کنه تا دوباره من به ي کارهی کردی می تشکرکردم چون فقط اون ازدلم خبر داشت وداشت سعنی دلم از نگيتو

    درازکردنی رو به طرف ماشاردستشی بشم بالخره مهکیماهان نزد
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 : وگفت
  می تابردیپس لطفا سوارش-
   ماهان اونو فرستاده باشهدی اومد دنبالم اما احساس کردم شای دوست داشتم ماهان خودش میلی خنکهی باا

 نی ماهان بود واهی و مودب بودنش کامال شبتی نبود  جذابی هم طوالنیلی خری مسمی سوارشدم و راه افتادنیبانگ
     ذهنمي گذشته تونیری وخاطرات شکردی میحضورماهان رو برام تداع

 . گرفتی مشکل
   گفترگوشمی زنینگ
   گشتم؟ی اسمون دنبال شوهر منی داشت و من تو زمی داداشنیان همچماه-

   داشتی برنمی دست از شوخنجاهمی انی گرفته بود نگخندم
 باالفاصله شروع کرد به اری ومهمی هم نشستي شاپ خلوت بود روبروی  کافمی شاب شدی وارد کافمیدی  رسیوقت

  حرف زدن
  د؟ی دارلی میخب چ-
  گفتنینگ
   دی پس شماانتخاب کندییشمامهمون ما -

   روکرد به من و گفتاریمه
   خورمی زن داداش بخوره منم میهرچ-
    قهوههیخب من راستش -
   منم همون قهوه-

  هم قهوه رو انتخاب کردنیونگ
 
 :  ارگفتیمه
 بهم گفت داره با  خوشحال شدم چونیلی خکنهی ماهان داره ازدواج مدمی اون روزا شنیزن داداش راستش وقت-

   بای که چه دختر زشینی ببيای بدی کنه وبای ازدواج مای دختر دننیبهتر
   گفتی هاتون می ازشما وخوباقی وبااشتهیوخوب
 اما االن خوشحالم که اومدم امی داشتم نتونستم بی سختتی شرایلی اون موقع گرفتاردانشکده بودم وخمن
   ی هاتون می از شما و خوبشهی دوستتون داشت وهمیلی ماهان خدمتونیود

   شدگهی آدم دهی نی شدشی شماوارد زندگی وقتگفت
 براش دونستمی من می عمران خوندولی به اصرار پدرم مهندسکهی باازابودی چنی کتاب وشعر و اي سرش توشهیهم

    سنگ و آهن وآجر بشهيای وارد دني شعرو شاعريسخته از حال وهوا
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 تعادل خوب برقرار کنه هم کارو درس و شغلش رو هی زی همه چنی تونست بنی شداشی شما وارد دنی وقتیول
    آدم کامل شده بود ومن حسهی شاعرانه خودشو درکل يایداشت وهم دن

 .  اتفاق براش افتاده باشهنی مثل شما ای باوجود کسدی کردم که بایم
 که ي  نمونده بودطوریچیگشتم ازاون ماهان ه بری شماافتاد وقتنی فوت کرد واون اتفاقات بنی نازنی وقتراستش

    نهزنهی می حرفی نه باکسدی شماترکش کردیاصال نشناختمش ازوقت
   ي ومنزوری آدم گوشه گهی داره  شده ي کاریباکس

 دی ورفتدی فقط درباره شما بهم گفت که  شما تو اوج غم وغصه  تنهاش گذاشتزنهی حرف نمادی بامنم زیحت
 اری شدم که مهی منی و من کم کم داشتم مطممیرفتی با فنجون ورممی رو آورده بودن  وماهرکدوم داشتقهوه

    داشت منويدی حس ناامنی واومدهی واز طرف ماهان نستی نیقصدش آشت
 ادامه اری مهداکنمی پدی روزنه امهی توش دی کردم تا شای توجه ماری مهي به جمله جمله حرفهانی بخاطر همکشتیم

 : داد
 وبازهم کنارهم دی رو کناربذاري لجبازکمی وبهتره ازدارهی اومدم تابهتون بگم ماهان االن به شماننجایمن االن ا-

   ی بود چنتونی که بی نه ماهان پس اون عشقدی ای شماکوتاه مدنهیباش
  شد؟
  نمشی ببتیی وضعنی اي نگران ماهان هستم دوست ندارم تومن
   و گفتمارکردمی برام روشن شده بود آروم ازجام بلند شدم و روبه مهزی همه چگهی که دمن
 چون اونجا منو لهم گردمی به اون شهر برنمگهی من ددی هستم اما بدونلی قايادی شمااحترام زي من برااریاقا مه-

  کردن
 گفتن ی می چ درمورد مندیدی بامن باشه جلوم قرارگرفت شماکه حتما شننکهی اي بود؟ماهان بجای من چگناه

    به کنار من همسرشمنهای ادن،ی من دی ها رو به بد قدمبتیوتمام مص
 . شدي تماس هم نگرفت ومنو به امون خدا گذاشت واشکم جاری مدت حتنی ايتو
 خوش کرده نی شما نشسته بودم راستش دلم رو به همي که ماهان شمارو نفرستاده تابحال که جلودمیاالنم فهم-

    اونو فراموش کنمکنمی می منو کنارگذاشته منم سعنمیبیبودم امام
 دحداقلی باشم که عشق عالقه  وغرورم همه باهم ازدست بره ونابودبشه بذارنی شاهداتونمی برام سخته امانمهرچند

    باشمایی ممنونم وازآشنادی اومدنکهی بمونه ازای باقیغرورم برام کم
  شدمخوشحال

فقط خواستم ازهمه کس وهمه , اما مهم نبودکردنی مي چه فکراری ومهنی نگونمدیوباسرعت از اونجادور شدم نم 
 .....  فرار کنمزیچ

   کنارم زدهیعنی نی واکردی نمي کارچی برم گردونه هکردکهی نمی تالشچی وهخواستی منونمگهی دماهان
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 خواستمی تنهاباشم وازخدا مخواستمیفقط م. دمی به خونه رسی کدمی ونفهمهی گرهی شلوغ وگريابونای بودم خمن
 .. یچی هارمی نادی بیچی کنه امروز رو هيکار
* 
   کردمی چند ساعت بود که داشتم به گذشته فکر مدونمینم

  شوند ی من نمالی که دست بردار خيا رهی خاطرات خهجوم
   او ی بيها  حزن لحظهدر

   کند ی مریگ نی مرا زموبی اصبر
   دهد ی نمتیبح رضا به آمدن صيا  ستارهچی هنجایا

 !   شده باشدری از جان خود سمگر
طور که گفت تاوان ترك کردنش  همون. ومدیها و ماه و سال اما اون ن  گذشتن ، روزها گذشتن، هفتهها ساعت

    صداش رو بشنوم اماکباری باهام کرد که آرزو داشتم فقط يسخت بود کار
 روز و شب تکرار ،ي کاغذيها  لحظه،ي شعاري بود اما االن خسته از آرزوهای سختيچه روزها.  کردغی ازم دراون

    رو هرروز مرورام ی زندگیگانیخاطرات با...کردن خاطراتم رو 
ام با غبار آرزوها خاك   همه رو پشت سر گذاشتم عاقبت پرونده،يقرار ی بيها  و جمعهي خماريها شنبه... کردمیم
 .. ...بردی و  باد اونو مخوردیم

 کی افتاد که امروز رو با ماژزی مي رومی چه تلخ، چه سرد، چشمم به تقور،ی چه دی ولکردی دلم هواشو مهنوز
   روز, خندم گرفت ..  ی زده و نوشته بودم روز خوشبختتیال ي هایصورت

ه رو گفتم و  که بلي االن من خوشبختم؟ امروز سالگرد عقد ما بود روزمه؟ی واقعاً امروز روز خوشبخت؟؟یخوشبخت
   کباری گهی رو دادم او دیزنش شدم اون درست گفت من تاوان سخت

 یچی هر روز منتظر، هر روز گوش به زنگ، اما اون هکسالی نی خودش رو بهم نشون نداد تو اکباری ومدی نسراغم
    داد و من هررییاش رو تغ  شمارهیحت....نگفت، نه اومد و نه طالق داد 

 از تمام خواستی انگار مسپردم یگوش م) باشد یدستگاه موردنظر خاموش م( ي و به صدازدمی و هر شب زنگ مروز
   لی رو کرد، بابا وکنکاروی که متعلق به من بود  دور بشه و ايزیاون چ
 بازم خوامی مرم،ی طالق بگخوامی نشد التماس کردم که نمی طالق رو انجام بده اما دلم راضي که کاراگرفت

   گهی ترك کردم و اون حق داشت دي بدطیمن اونو تو شرامنتظرش بمونم 
 کس به جز ماهان رو دوست چی هدمیفهمی حق من بود االن مهی تنبنی اامی اما من بازم کوتاه نمنهی منو ببنخواد

   ی زناسیها، اون غرورها، همه بر باد رفت االن من  ندارم اون لجاجت
   دمی طعم زن بودنم رو چشکشبی خورده و منتظر که فقط شکست

   انتظاري روزانی تو ااری طاقت باریطاقت ب(
   تاري شباي تو سرداری طاقت باری بطاقت
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   ندهیی و قلبتو به دست تنهااری بطاقت
 )  غم زدهي شبانی چشماتو ببند به افانوس

 کار رو نی من و ماهان اکردنی بابا شوکه شده بود مادر لب فروبست فکر نمدنی رو فهمهی پدر و مادر قضیوقت
    دورشونی بودن که منو از زندگيا  اونا دنبال بهانهکردمی احساس ممیبکن

 حیاش رو به من ترج  کردن که اون خونوادهي فرصت بدست آوردن ماهان رو از من جدا کردن، کارنی و اکنن
    بعد از،ی بموني مجبور بودنی به خاطر درد نازندونمیآه ماهان م..... بده
آه .  خودش رو وجودش رو و عطر تنش رو ازم دور کردشهی همي رفت و برازدی گرفت و به ی اتفاق ماهان انتقالاون
 ،   هم ازدواج کرده دلم گرفتدی شاای حتماً تا االن عاشق شده دمیکش
 رو دوست نداشتم  که برگرده اما من اون شهر و آدماشکردمی سراغش و ازش خواهش مرفتمی مدی بارممکنهی غنه

    نبودن از دانشگاهنی و نوشنیاون شهر پر بود از خاطرات بد، اگه نگ
 می که عاشقانه دوستم داشت از زندگی باور کنم که ماهان کستونستمی نماومد ی مدنمی هر روز به دنی بودم نگدهیبر

    جز درس وزیچ چی کردم خودم رو غرق درس کنم به هیدور بشه سع
 که مجبور انداخت ی رو بهم ممارستانی بفتی کمکم کرد اونقدر شدیدی که حال منو میاستاد امان.  نکنم فکردانشگاه

    که به درددلی برسم هنگامها ضی دل از اتاقم بکنم و به مرشدمیم
 دوستم داره اگه دلم در گرو ماهان نبود اون ی هنوز استاد امانکردمی احساس مگرفتی دلم مدادمی گوش مها ضیمر

   ی من قلب و جسمم رو به کسکردمی مدی بود اما چه بانهی گزنیبهتر
 از ها،ی از سختزدی و برام حرف مکردی موهام رو نوازش ماومد ی هر وقت مزیعز.  بودم که منو جا گذاشت و رفتداده

   هان رو از ماخواستمیمشکالت، از ازدواج، از جداشدن اما من نم
 ادی و طالقم بده اگه اون بادی خودش خسته بشه و بی تا وقتدادمی بعد هم جواب م؟ی بدهم به خودم گفتم تا کِدست

   ي برارمی مشیو اعتراف کنه که از وجود من خسته شده، من از زندگ
نه، مهرش هنوز تو قلبمه  مي  هنوز اسمش تو شناسنامهشمی از انتظار خسته نممونم،ی اما من بازم منتظر مشه،یهم
    سحر ازدواج کرد و رفتی از خودم، از قلبم جدا کنم وقتتونستمینم

 اون از من متنفر شده بود، د،ی کردم باز هم قلبم اسم ماهان رو صدا کرد اما اون نفهمهی شدم دلم گرفت، گرتنهاتر
    مرد بود و مردهی چون قول داده بود اون نه،ی منو ببخواستیاون نم

 ..    وقولشاست
 
بلند ... شده بود شهی که روشن بود اما آفتاب نبود و اتاق سردتر از همي نورومدی به داخل اتاق ميدی نور سفرونی باز

    اومده بودیشدم به طرف پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم ؛ چه برف
 .  بهم نگفتيزی سحر بدجنسم چنیا... خودم بودم که متوجه نشدمالی تو خنقدی ااصالً
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 برف سرخم کرده بودن و ینی درخت از سنگيها  سانت برف نشسته بود شاخهستی پر از برف شده بود و باطیح
 گشتی ميا انهی دنبال آشمهی شده باشن سراسریها که انگار غافلگ گنجشک

 
 که دست خودم ی آهدمی کشیآه.  کرده بودمی قاب پنجره ترسي خدا توی قشنگي بود چه تابلودی همه جا سفن

    برق کهمی سهیچشمم که به ...ومدی سراغم مادی روزها زنینبود ا
 :  شعر ماهان افتادمادی شد بری نشسته روش افتاد اشک از چشمام سرازيها پرنده
 ..   که برف آمده استحاال

 .. میآ ی نکن سر قرار نمالیخ
  منعشق

  ممی سي همان کالغ نشسته رومن
  ؟یکنی نمباور
   ر قار قابگو

 ..  قار قار جوابت را بدهمتا
 هزار دی کردم شادای که تو اتاقش پیهمون کتاب.  کتاب شعر رو با خودم آوردمهی واون شهر فقط    تموم اون خاطرهاز

    کتابیبار مرور کردم اونقدر که تمام شعرهاش رو حفظ شدم، حت
 کاریماهان با من چ.  اشکهام روون شددمی رو دمی تقدی خالي اما جادمی کنه رو خرمی بهم تقدخواستی که مآخرش

  کهی کتابت رو به من، به زنت، به کسي حاضر نشدی حتيکرد
 

 ختمیری و اشک مخوندمی کتاب شعراش رو نگه داشتم مي  اما من همه؟ي نکردمی تقدي دوستش داريکردی مادعا
   ي آخر کتاب پر از شعراخوندی برام مباشی زيانگار که اون با صدا

ناخودآگاه . ...  بشنادی زنقدریها ا  فاصلهنی چرا گذاشت اومد؟ی اون هم دلتنگمه اما چرا نکردمیحس م.  بودیدلتنگ
    بلندخواستیدستم به طرف چفت پنجره رفت و بازش کردم دلم م

 پرنده؟ نیرف؟ ا بنی اي سراغمو نگرفت حاال؟ توکسالی نی اي شده بودم تووونهید...دی بزنم و بگم قار قار شاادیفر
    بود قولت؟نیماهان ا

  زدی مادی سحر به خودم اومدم که فري صدابا
  يخوری  پنجره رو ببند سرما م؟یکنی مکاری چوونهید -
   اومده؟ی چه برف قشنگيدی دهی هوا عالنینه ا -
   رونی بمیلباس بپوش بر  -
    برف و سرما؟نی اي تو؟یچ -
    خوبهی بابا االن گفتيا -
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   آره اما حوصله ندارم -
   زود باشهیحوصله ندارم چ -

 برف رو دوس داشتم یلی برف راه برم خي توکمی اومد ی بدم هم نمستی کنه ول کن نلهی پيزی سحر به چیوقت
    پس بهترافتم ی مادشی اتاق باشم ي اگه توي روزنیمخصوصاً تو همچ

 راه دادی مفی کیلی خدیرسی برف تا زانومون ممی  رفترونی وبمیدی نخورده لباس پوشمی برم تا چشمم به اون تقوبود
    بهمذاشتمی پا روش می ترد برف وقتيرفتن سخت بود اما صدا

 . کردی مقمی تشوي بعدي و به برداشتن قدمهادادی مآرامش
 می دادم برشنهادی دستم بود به سحر پيا  قهوهي با شالو کاله گذاشته بودم و دستکشای بلند کرم رنگي پالتومن

    رو که بازاطیدر ح.  اونم قبول کردمی قدم بزنابونی کوچه و خي توکمی
   خشکم زد و سحر که پشتم بود زد رو شونمکردم

  ؟يستادی چرا واگهیبرو د  -
 : دی زد و خندی از خوشحالي بلندغی رفتم سحر جکنار

   چقدر قشنگهی بزرگی چه آدم برفيوا -
 دو متر که کامالً معلوم بود چندساعت وقت برده شده ي به بلندی آدم برفهی ما اطی در حي وسط کوچه جلودرست

   تا درست بشه
   درستش کرده بود؟ی صبح ک9آخه االن ساعت  -
  شویجی شالگردنشو، دماغ هواسی هم درست شده قهیسل  چه خوشنی ببيوا -
 ی بزرگنی به ای آدم برفهی حال داشته باشه رنجویمن مونده بودم آخه تو کوچه ما دختر و پسر جوون نبود که ا..

 ..   سرش باشهي که شال و کاله قشنگ روقهی سلنیدرست کنه با ا
 :  گفتسحر

 دانشگاه پز بدم که ما خوامی ممیری باهاش عکس بگستی نی تا کسارمی رو بنمی بمون من برم از خونه دورباسی  -
  میساخت

    بدجنسيا -
 از جاش مونده و من حس ي بود که هنوز مقداریی نظرم رو جلب کرد ردپاهايزی شدم که چکی بهش نزدرفتم

   ادی ممکنه اون باشه؟ یعنی... عطرش ي بوشناسمی رد پا رو منیکردم ا
 ایخدا......   و اون شعر و اون قارقارسازمی می برات آدم برفادی روز که برف بهی که بهم گفت ي روزادی افتادم قولش

    کنم، االن که اومدهداشی پدی شهره، بانی ماهان تو اماهان برگشته،
 سخته بگم که من شی دارم، چقدر دوراجی عشقمو نشونش بدم بگم چقدر بهش احتدی برم دنبالش، بادی بارازیش
   گهی رو بهش بگم دزای چنی اي  همهدی باستمی بداخالق و لوس ناسی
   ام شد  بس بود با عجله داخل خونه شدم مامان متوجههی تنبنی و ایی جدانیا
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   سرما؟نی تو اي کجا بوداسی -
    شدداشی به دست پنی دوربسحر

   میری بربم عکس بگای بیاِ چرا برگشت -
 :   طرف اتاق رفتم و گفتمبه
    بکنمي کارهی دی باامیتو برو منم م -

 دونستمی که می رو برداشتم و تنها کسلمی اتاق شدن منم موبا به هم انداختن و پشت سرم واردی و سحر نگاهمادر
    اتصال روي  دکمهعی داشته باشه دالرام بود سري خبردیاز ماهان شا

   دیچی به محض زنگ خوردن صداش تو گوشم پشدمی منصرف مممی از تصمدی شاکردمی چون اگه صبر مزدم
   سالم دالرام جان -
  ؟ي ما کردادی چه عجب دختر اسی ییسالم تو -
   دمی کشآه
   یدونیخودت که بهتر م -

    سکوت کرداونم
 می براساس تصمشوی زندگي  ناراحت شدم اصالً از ماهان توقع نداشتم همهیلی خدنیآره منم به محض شن -

    باهاش حرف زد اما فقط سکوت کردیاش بذاره چند بار هم مان خونواده
 ....  نکهی تا امی نداشتي ازش خبرگهی داد و ما درییاش رو تغ  شمارهبعدشم
    رو نزدحرفش

  دمی با عجله پرسمنم
 یدونی ميزی چای بهم بگو ی شهره تو رو خدا اگه اومده سراغ ماننی ماهان تو ادونمی دالرام من م؟ی چنکهیتا ا -

   نمشی ببخوامیمن م
 ماهان رو دی بود بای کافگهی مادر اخم کرده بود اما دکردنی به مادر و سحر افتاد که هاج و واج نگاهم منگاهم

    بهشدی بادونستمی رو مها یی جدانی کارا و انی اي  علت همهدی بادمیدیم
 جز بودن با یچی هگهی باخبر بشن دممی هم از تصمهی بذار مادر و بقخوامش،ی من هنوز عاشقشم هنوز مگفتمیم

  خواستمیماهان رو نم
 :   گفتدالرام

   ی هست که فکر کنم بهتره بدونيزی چهی اس،ی هم بره گهی ماهان برگشته قراره دو روز دآره -
  حبس شدام نهی تو سنفس

 
    بدونمخوامیبگو م -
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 ی چند روز که با ماننی ساکت و بداخالق شده ایلی سرد شده خیلی خستی ماهان سابق نگهی ماهان دیدونیم -
    از کاراش اومده که انجام بده و باز برگرده اما اونيکسریبود به خاطر 

    بره کانادا همه کاراش رو انجام دادهخوادیم
 که بره دهی سال االن به فکرش رسهی بعد از کردی و منو فراموش مرفت ی میعنی تو  دستام نبود ی شدم رمقشوکه

    داشتمازیاالن که بهش ن
  اومد ی دالرام هنوز ميصدا

   شد؟ی چزمی عزاسی -
    به زور باز شدلبهام

   من خوبم -
    که تو رو طالق بدهرازی اون اومده شاسی نیبب -
 که منو طالق بده باالخره رازی سال اومده شهی بعد از ی زشتي  از قدرت من خارج بود طالق؟؟؟ چه واژهگهی دنیا

    شدری کنه اشکم سرازرونی بشیباالخره خواست منو از زندگ... اومد 
    به سراغم اومدمادر

  اس؟ی شده یچ -
   ستی حرفا دروغ ننی مطمئن بشم که اخواستمی بودم مدهی رو چسپی افتادم اما هنوز سخت گوشنی زميرو
    است هم بهم بگوگهی دزیتو رو خدا دالرام اگه چ -
 چند روز هر چقدر خواستم نی ای بکني کارشدی کاش مسوزهی ناراحتت کنم اما دلم مخواستمی ببخش من نماسی -

    کردهریی تغیلی ماهان خاس،یباهاش حرف بزنم گوش نکرد 
 :   گفتمکردمی که اشکم رو پاك می حالدر
 سال اومده هی تنهام بذاره بعد از دی منو ول کنه و بره نبادی بهش بگم من هنوز دوستش دارم نبادی بانمشی ببدیبا -

   ری دنهمهیا... طالق ي اونم با برگه
 ......   راستشی وليحق دار -
 سرنوشت ما از هم دنهی قسمت ما نرسیعنی بهش سخت شده دنی رسنقدری چرا اشنی چرا تموم نمای بود خدای چباز

  جدا شدنه
   مونده بهم بگوگهی دزیتو رو خدا اگه چ -
   دیآه کش -
   اون االن با نامزدش اومده -

 و دهی و طالق مخوادیاون منو نم...اون با نامزدش اومده ..... نداشتم از درون سوختم با نامزدش گهی دنوی اتحمل
    کانادا حتماً نامزدش خواسته منو طالقرهی و مکنهی با اون ازدواج مرهیم
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ن متعلق به  ماهارممکنهی کار رو باهام بکنه غنی بتونه اشهیباورم نم..... سر کنه و ماهان بی با رقتونهی می کبده،
    ازی بشه گوشيگری دور کنه و بره مال دشی منو از زندگدیمن بود نبا

 اتاق نی بود که اه بکشم حسرت بخورم وکنج انی فقط اگهید.... بلندشدن نداشتم خرد شدم شکستم ي افتاد نادستم
    نداشتمیحال...  روزگار شکستی رحمیقلبم ازب....  وزار بزنمنمیبش

 رو برداشت و مشغول لی که در آغوشم گرفت و سحر موبادمیمادر رو د...  شد, که افتاد روحم هم نابودجسمم
   ماهان رفت.  حس کردم مردمدی رو ندییصحبت شد اما من چشمام جا

  رفت و من تنها شدم باالخره کار خودش رو کرد، باالخره منومی از زندگشهی همي براماهان
چرا؟ چرا ( شد و کجا رفتم فقط داد زدم که ی چدمی کرد نفهمی کردنش رو خوب بهم حال انداخت تاوان تركنیزم

 ) ي کارو کردنیباهام ا
  گانه بود  رفتن چه بچهي براتیها بهانه(

  ي زودتر بروي بودقراری بچه
  …ي وارد آن شده بوداجازه ی بي که روزی دلاز

 !!  ستمی سوگوار نبودنت نمن
 ) لم همه تحمنی شرمسار امن

 منو آروم کنن من ازش نگذشتم منتظرش موندم کردنی می و سعگرفتنی که دستهام رو مدمی و سحر رو دمادر
    که منوگردهی بفهمه دوستش دارم، اما حاال برمادیطالق نگرفتم که اون ب

 هینجوری قانون عشق اي ازم بپرسه منو طالق بده و بره، کجای حالی حتنکهی گل از شاخه جدا کنه، بدون اهی مثل
    رونکارای زشت و بد بودکه اون انقدری کار من اکنهیکه ماهان داره م

 خواستیام سوخت اما دست برنداشتم دلم م  زدم حنجرهغی زدم و جغی کاروش رو نداشتم جنی بکنه نه تحمل اباهام
    خودمو عذاب دادمهوده،ی به پاش نشستم بهودهی بکسالی نی ارمیبم
 ؟ی که بهم داشتيا  بود تموم اون عالقهنی بود عشقت؟ انی امعرفت، ی خوش باشه ماهان بگهیا کس د اون بکه

    اما سحرکردمی دم دستم بود پرت ميزی اگه چزدمی و داد مغی جوقفه یب
 شده بودم، بغض و اشک و داد و وونهی رو نداشتم، دي کارچی مادر اونقدر محکم منو در برگرفته بودن که قدرت هو

    خدادی به آسمون بره تا شاخواستمی و مدیکشیهام سر به فلک م ناله
 با اون همه ادعا، با اون اسی رو نداشتم، من ي زجر و نامردنی ببره من طاقت انی منو از زمادی بشنوه و بصدامو

   ود که به عشق ماهان داشتم، شکستم، خُرد شدم، من نابینفس اعتمادبه
 هی که سحر به گوشم نواخت زبونم بند اومد شوکه نگاهش کردم هر دو داشتن گری محکمیلی ناگهان سشدم،

  کردی منی و مادر ناله و نفرکردنیم
   زمی تو رو نداشت بسه عزاقتی رفته که رفته اون لزمی عزهیخدا دخترمو نجات بده ابن چه کار -

    روز بندازننیعث شدن تو رو به ا ازش نگذره خدا از اونا نگذره که باخدا
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 حال خواستی قلب من هنوز عاشقانه ماهان رو منی من هنوز دوسش داشتم اکردمیزده اونا رو نگاه م  من بهتاما
    کرده بوددای پيدی گلوم سوز شدکرد،یام درد م  داشتم تمام معدهيبد
   بودی و خاموشیاهی شد فقط سی چدمی نفهمگهید
 ی انتقامنیا...  کردنرونی بی اززندگی رحمی نشستن واخرش توورو با بی کسيپا,ی بهودهی بود بنی من هميایدن

   کی که ترکش کردم ونموندم کنار یلیبود که ازمن گرفت ؛به همون دل
   انتقام اوننیوا...  بود تقاص مننی ادنی که منو بدقدم نامیی ادمهامشت

   دمیرو شن بابا زیانگ  غمي صدايداری خواب وبتوعالم
 ی طالق دخترمو بده بعد بره پخواستی اول مارمی پدرشو درمرمی دختر چرا تا حاال سکوت کرده، من منیآخه ا -

   ادی بدی زن داره که باهی افتاده ادشی سال هی دلش حاال بعد از یخوش
   فتهی که به غلط کردن بکنمی مي کنه، کاري رفتارنجوری باهاش اادی که اون باوردمی بده، دخترمو از سر راه نطالقش

   کردی مهی فقط گرمادر
 کنهی باهاش بد تا مدونستمی نمشهی خوشبخت مکهی بود سر دخترمون اومد فکر کردم با اون مرتیی چه بالنیا -
    مردهی توری دوسش داشت که  به انتظارش نشست تقصاسی

 :  گفتتی با عصبانبابا
   دارم؟يری من چه تقصدییبفرما -
 اما تو مانع نهی رو بباسی بار هی اون چقدر باهات حرف زد که بذاره ادی ناسی سراغ گهی دیتو به اون پسر گفت -

    اونم رفت و برنگشت بهي گوش نکردی بهت گفتم نکن وليشد
    گرفتی انتقالنجای از اخاطرش

   دی آه کشبابا
 طالقش ای رو با دخترم بکنه بهش گفتم بنکارویا بازم حق نداشت ی بودم ولی از دستش عصبانیلیاون موقع خ -

   بده اما گفت نه
 نقدری آدما انی خدا چرا اي انه؟ی ماهان سراغم اومده بود و بابا نذاشته بود منو ببیعنی حرفا تعجب کرده بودم نی ااز

  فکر منو نکردن, خودخواه هستن
   اومد ی بابا مي صداباز
  شه؟ی نمداریچرا ب -
    بشهوونهی که ددمیه امروز ترسبذار بخواب -

 هر دو از اتاق که دمی حرفاشون رو شني  همهی شدم و حتداری متوجه بشن که بخواستمی رو به خواب زدم نمخودم
    اومده بود دنبالم اماخواستی رفتن دلم گرفت پس ماهان منو مرونیب

 زی همه چگهی درفت ی مجی تخت نشستم سرم گي حق نداشتم اونو مال خودم بدونم روگهی با وجود کس داالن
   رفتم ی قلبم و سراغش نمي  گوشهذاشتمی ماهان رو مدیتموم شده بود با
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 شدم کنارم نشست و دستم رو در دست گرفت و داری بدی بود سحر وارد اتاق شد منو که دگهی متعلق به کس داون
   فشرد

  ؟ي خواهریخوب -
    کردم و سرم رو تکون دادمنگاهش

   ادتتی عانی بخوانی همه مستی حالت خوب ندنی فهمی از وقترسنی هم مزیاالن عمو وعز -
    نگفتميزی و چدمی کشآه
 و اون خواسته دی تو و ماهان مدتهاست جدا شدی ولي حرفا رو بشنونی سخته ادونمی باهام حرف بزن ماسی -

    تو هم بهترهرهی رو سر وسامون بده پس واضحه که بره زن بگشیزندگ
 محکم رو اسی اشتباه خودتو داغون نکن محکم باش، من اون هی آدم به خاطر هی به خاطر ی خودت باشفکر

    باز همیتونی که تونست ماهان رو مثل موم تو دستش رام کنه تو مخوامیم
 ي بازنی بود اي بازکی تو عشق ي نباش، برازیانگ  ترحمنقدری اکنمی خواهش مادی کار از تو برمنی ای اول بشمثل

    نذار خُردت کنن، نذار تو،يبری مي بازنی ايرو ادامه بده مطمئنم تو تو
 مال خودت رو محکم یتونی گرفت و مي که عشق رو به بازی هستاسی بشکنن و بِهِت بخندن نشون بده همون رو
   يریبگ

 کردمی مي کاردی حرفهاش رو قبول داشتم دستش رو فشردم باگفتی تو ذهنم فوران کرد سحر راست ميا جرقه
   دونستمی بود و من مبای سحر زي حرفابازمی مای برمی مای استمی سر پا بدیبا

   بودتری قويدی و ناامأسی قدرتش رو نداشتم احساس اما
 :   گفتدی که منو مردد دسحر

   نهیفت که ماهان رو بب رو بهت بگم االن بابا ريزی بذار چکنمی من کمکت ماسی -
    طرفش برگشتمبه
   بره سراغ اون؟ی چياالن؟ برا  -

   دی کشی آهسحر
  ه؟ی حرف حسابش چنمی با ماهان حرف بزنه ببرهیبه خاطر تو گفت م -

 کنه  مگه ی شدم بابا اون موقع نذاشت با ماهان باشم و باهاش حرف بزنم االن رفته بود ماهان رو راضیعصبان
    غرور من  مهم نبود؟نجایا

 :   گفتمی ناراحتبا
    برهیذاشتیکاش نم -
 و شما نهی تو رو ببدی اون باي که خودت رو مقابل ماهان قرار بدنهی کار انی بهتراسی رو گوش نکرد یحرف کس -
   نه؟ای دی با هم باشدیتونی مدت منهمهی بعد از ادی بدوندیبا

    زدميپوزخند
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    به من ندارهيازیه ناون االن عشقش کنارش -
   کردی رو واست درست نمی آدم برفنی مطمئنم اون تو رو فراموش نکرده اگه کرده بود امروز ایکنیاشتباه م -

 بود روز ادشی درست کرده  امروز رو ی برف و سرما برام آدم برفنی سحر درست بود ماهان اومده بود تو احرف
   وندمونیعشقمون روز پ

 :  ادامه دادسحر
 دارن همه رو هم دعوت کردن از جمله ماهان چون قراره ی مهمونهی اونا گهیمن با دالرام حرف زدم شب د -

    که تو هم به اونمیدی رسجهی نتنی من و دالرام به ازدیفرداش بره 
   نه؟ای هنوز دوستت داره ی و باالخره بفهميری و مقابل ماهان قرار بگي بریمهمون

  دمی کشیآه
    تا طالقم بدهرازی شاومد ی نمخواستی اون اگه منو مکنمی کار رو نمنیا -

 :   شد و گفتی عصبانسحر
 بعدش هم که دنبالت اومده باهات حرف ي ماهان مرده غرور داره، تو اونو تنها رها کردار،ی در ني بازوونهی داسی -

   خوادی نماسی و گفته نهی نذاشته تو رو ببي لجبازيبزنه بابا از رو
 هم منتظر بوده دی حرفا سخت نبوده؟ اونم رفته شانی ادنی ماهان شني به نظر تو براخوادی باشه و طالق مباهات
  کنار، مندی رو بذاري غرور و لجبازنی ااسی سراغش، بسه يتو بر

 
    کارو کردهنی خُرد شدن غرورش اي تو براهی تنبي و ماهان فقط براي تو اونو دوست داردونمیم
 گذاشته بودم ارشیمن روح و جسمم رو در اخت... اون ی من زنش بودم زن قانونکردمی حرف سحر رو گوش مدیبا

   حق من نبود االن که خودمو بهش سپردم بره و منو تنها رها کنه حق
 اگه منو قبول ی حتشکستمی اگه غرورم رو می که شده حتیقی به هر طرآوردم ی باز اونو بدست مدی نبود بانی امن

   سحر لبخند زد خوب. دمی کشی نفس راحتنمشی برم و ببدینکرد با
 : گفتم....  که من حرفهاش رو قبول کردم و سحر منو رو در آغوش  گرفت دیفهم

    چکار کنمدونمیممنونم ازت م -
 :   زد و با خنده گفتی جدا شد و چشمکسحر

 ي آقاارمی یباالخره بدستت م. (میدی و هر دو خندی الحق که خواهر خودمشناختم،ی که ماسی همون يحاال شد -
    مال توشهی هميمهندس ماهان راد فقط قبولم کن که برگردم و برا

  باشم
 به سکوت و آرامش داشتم که خوب فکر کنم و ازیام کرده بود ن  اقوام کالفهي بهتر از قبل شده بود سروصداحالم
    تمام فکرم حول و کنم؟کاری چدی فرداشب باي که برارمی بگمیتصم
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 دور هم جمع بشن و خوش وبش کنن از لی فامگهی دکباری موضوع بود، حال من باعث شده بود که نی همحوش
    عمه کهی نداشت، حتی کس دل و دماغچی که ماهان رفته بود هيروز
 اما امشب دوباره مثل سابق جمع شده گفت،ی نميزی هم چمی ساکت شده بود و شمزدی مشی نشی با حرفهاشهیهم

    هم از تهران اومده بود و بابا و مامان خوشحالری امنباری ایبودن حت
 زدن،ی حرف ممانهی کنار هم نشسته بودن و صمری و اممانی عمو بود برطرف شده پي  خانوادهنی که بی کدورتبودن

    مرداشدن،ی نمری وقت سچی و سحر هم از حرف زدن کنار هم هرایالم
 که خاله نطوری بتونه سحر رو فراموش کنه اری نود بودن، فاصله باعث شده بود که امي  برنامهي مشغول تماشاهم

 .  ي و قرار شده که برن خواستگاردهی دختر رو پسندهی ری امی حتگفتیم
اون سر وصداها رو  نتونستم گهی بعد از شام دکرد،ی باالخره داشت ازدواج ملی خوشحال بودم تنها پسر فاممنم

    آوردم دوست داشتمرونی بیکی یکیها رو  تحمل کنم به اتاقم رفتم و لباس
 رفتمی فردا مدی بانهی منو شکست خورده ببنمیبی حاال که ماهان برگشته و اونو مخواستمی بدرخشم نمفرداشب

    بود که خودموکسالی دمیرس ی و به خودم مکردمی موهام رو کوتاه مشگاهیآرا
 قهیباالخره لباس بنفش .  دوست داشتم از همه لحاظ سر باشمدم،ی بودم و به خودم نرسدهی کرده بودم نخندحبس

    داشت بايزی ريها نی چنیی که از باال تا کمر تنگ و رو به پایاسک
 با ماهان  پدر تونسته بوددمی که از سحر شننطوری آماده بود، ازی همون رنگ رو انتخاب کردم، حاال همه چساپورت

   ی خوش به پدر نشون نداده بود و حتيحرف بزنه اما ماهان انگار رو
 اسی من و نی بی اومدم که هرچرازی به شنی همي و براکنمی ازدواج مندهی چند روز آی بود من نامزد دارم و طگفته

    برخورد کرده کهي اونقدر سرد و جدگفتیپدر م. هست تموم بشه
 شدم رهی به خودم خنهی آيتو....   بودنهیوجود ماهان  پر از ک.ز پر از انتقام وخشم  بوده شدم انگار که هنومتعجب

    روی اون طراوت و شادابگهی بود و چشمام ددهیهام رنگ پر گونه
 رونی از دلم بکسالی و عذاب ها ی اما اون ناراحتکردمی کارا رو منی هرچقدر ادمیآه کش. نداشت

 
  گردوندمی عشق را به خودم برمنی هرطور شده ادی باشدی نمدای قلبم پي برای مرهمچی و هرفت ینم
 

 :  رو پارك کرد وگفتنی سحر ماشستادمی دالرام اي  خونهمقابل
   مادمازل؟يا آماده -

 :   زدم و گفتمي نامنظم داشت لبخندتمی اومده بود تپش قلبم رجانیرو شدن با ماهان به ه  از روبهقلبم
   ترم  آمادهيگریاز هر زمان د -
 خوش آمد نی بودن و به واردستادهی سالن اي زن  جلوکی دومرد ومی اونا شدکی و شییالی وي  هر دو وارد خونهو
   به محض وارد شدن به سالن دنبال دالرام گشتم که خودش... گفتنیم
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   می رو سخت در آغوش گرفتگری طرفم اومد و همدبه
   نمتیبی مگهی دکباری خوشحالم یلی خاسی يخوش اومد -
    طورنیمنم هم -
 :   کرد و گفتی سحر روبوسبا
    لباسضی تعوي اون اتاق برامی برایب -
 نشسته و خدمتکارا ی و سلطنتکی شيها  مبلي سرتاسر سالن رو مبله کرده بودن و همه رومی دنبالش راه افتادبه

    رویم آروی سنتي ارکستر نوانباریا.  از اونا بودنییرایهم مشغول پذ
 دی مشغول دنهی آي کردم و جلوزونی بودن پالتوم رو درآوردم و آوي همه مشغول کارمی وارد اتاق که شدنواخت یم

    رفته بودم اصالح صورتم باشگاهیزدن خودم شدم امروز با سحر به آرا
 تو ی که رژ بنفش زده بودم حسابیی و با لبهادهی بنفش رو پشت پلک کشي هی که سای و چشمانی کماني ابرواون

   هام رنگ گرفته بود چشمام  شده بودم گونهيا گهی آدم دهی بود انگار دید
 انداختم دالرام نگاهم کرد دیرس یام که تا پشت گوشم م  کوتاه شدهي موهاي روشن و پرنور شده بود شالم رو روباز

 : وگفت
   نم برم برات اسپند دود کدی باي خوشگل شدیلی خاسی -

   دمیخند
    بانورسهی شما که نميبه پا -

 :  جواب داددی دنینچنی که اوضاع را اسحر
   شهی جشن بدون خوردن که نممی بخوريزی چهی کن یی تعارف کردنا ما رو راهنمايبه جا -

 :   و گفتدی خنددالرام
   دی صرف کنخوادی دلتون میهرچ. حتماً -
 لباسم رو مرتب کردم و چشم به اطراف دوختم می کنار هم نشستکی شيها  از مبلیکی ي رومی که رفترونیب

    دالرام آروم گفتدیتپ ی دلم سخت مگشتمیدنبال ماهان م
    بشهداشی االنه که پی ولومدهیهنوز ن -
 ی و پرهام به طرفمان اومدن با خوشحالسای دستم رو فشرد ناگهان پری دلگرمي بهم زد سحر هم برای چشمکو

    همي به پرهام هم سالم کردم دخترمی کردیو روبوسبلند شدم 
 :   بود به اسم مستانه که نامزدش بود سحر با اخم روبه پرهام کرد و گفتهمراهش

  ي بهمون سور بددی بامی ما که قبول ندارخبر؟ یچه ب -
   دی خندپرهام

   رسهیباشه حتماً نوبت اونم م -
 :   گفتسایپر
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 دالرام خانم حاضر نشد ما نی اما اتونینمی ببمیای سر بهی دلم براتون تنگ شده بود چند بار به دالرام گفتم یلیخ -
    کنهیرو همراه

    زدميلبخند
    دی اوردی مفی خودت تشرزمی عزي نداری به همراهيازین -

 نگاهم به در هی اما من گذشت ی م و ازدواج دالرامکسالی نی ارامونی پشتریها ب  و صحبتمی کنار هم نشستباالخره
    به جونمیبی عجي دلشوره,  ورود ماهان باشمي سالن بود که متوجه

 : ام زد و آروم گفت  سحر به شونهکدفعهی بود افتاده
    فرما شدنفی از جناب باالخره تشرنمیا -

 برتن داشت دست در دستش وارد ی مشککی شي که پالتوي که با دختردمی و اونو ددی نگاهم چرخدی لرزهام دست
    بود کهی به تنم نشست هنوز هم همان ماهانيشد حسادت چون خار

 رفتن و ی به طرف ماناومد ی بهش می حسابي همان طور جذاب و مرتب که با کت و شلوار خاکسترشناختمیم
   نیی ازش جدا شد سرم رو پایخوش وبش کردن و دختر به همراه زن

 :   گفترگوشمی سحر زنهی خودش ببي م منو متوجه دوست نداشتانداختم
   رمی بمیچقدر گرفته و الغر شده آخ -

    و منم جواب دادمزدی مدی از من اونو دشتری گرفت سحر بام خنده
   ياری دربي تابلوبازخواد یحاال نم -
    طرف ماادی داره ماسی يوا -

رو شدن باهاش   احساس کردم نفسم تنگ شده توان روبهاومدن ی به طرف ما می با مانگفتی شدم راست مشوکه
   اسی باشم من تفاوت ی کردم بیرو نداشتم آب دهانمو قورت دادم و سع

 انداختم تا مجبورنشم به چشماش نیی سرمو پادادم،ی از خودم ضعف نشون مدی مغرور و سرکش نبااسی همون بودم
   دمیشنی رو مها یس احوالپريام رو از دست بدم صدا نگاه کنم و اراده

 :  که گفتدمی صداشو شنکدفعهی با اخم جواب ماهان رو داد و سحر
   اسی خانوم دیشما خوب -

 سرمو بلند کردم با شدی می دلخور بود اون  رسميزی چای ی که از کسی شده بود عادتش بود هنگامی رسمچه
 : جسارت تو چشماش زل زدم و جواب دادم

   به لطف شما خوبم -
 و سالم کرد همه با ستادی وقت دختر کنار ماهان انی کننده بود انگار که مسخ شده بودم تو همرهی خنگاهش
    بود کهيا زهی مزهی جوابش رو دادن تنها من لب فروبستم دختر رییخوشرو
 ي بود ماهان دست روییبای هم رفته دختر زي رودیدرخش ی که مشی داشت و چشمان عسليدی تپل و سفصورت

   از بغض....  به قلبم فرو رفت از حسادتياش آورد که خنجر شونه
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   می نامزد بنده مرنمیا -
العمل منو   عکسخواستی انگار که مکردی نگاهم مقی نزدم ماهان عمی کردم اما بازم من حرفی اظهار خوشحالهمه

  و به طرف ماهان برگشت و گفتدی دختر خندنهیبب
 
   می دور برقصهی میماهان بر -

 :   با لبخند دستش رو گرفت و جواب دادماهان
   زمیچرا که نه عز -
ها رو   نگاهنیها به من بود و من تحمل ا  همه نگاهدمی با هم دور شدن احساس شکستن غرورم رو خودم هم شنو

 :  نداشتم بلند شدم سحر دستپاچه گفت
   اس؟ی يریکجا م -
   ه شدم بخورم از نشستن خستیی هواهی رونی برمیم -

    بلند شدسحر
    پسامیمنم همرات م -
    تنها باشمخوامی مستینه الزم ن -

    دستم رو گرفتسحر
    باش سخته اما تحمل کني قواسی -

 :  رو براش تکان دادم و آروم گفتمسرم
 عشق رو نی اخوامی مشخص کنم مفموی تکلشهی همي و برارمی بگمی فکر کنم تصمخوامی ميمن خوبم خواهر -

   تموم کنم
 ي  به تنم نشست حوصلهي راه افتادم هوا سرد بود و من از سرما لرزاطی نگفت به طرف حیچی و هدی آه کشسحر

    بغل زدم و بهری برگردم و پالتوم رو بپوشم نداشتم، دستهام رو زنکهیا
 رفتم سوز سرما کم قی طرف آالچ قرار داشت بهاطی از حيا  گوشهیقی بود که آالچی بزرگاطی قدم برداشتم حیآرام

    و دست بهیقی موسي نشستم سروصداها ی از صندلیکی يشد رو
 خودمون ي  به رقص دونفرهادمی دنیرقصی که مدمی هم ديرو  تو ذهنم ماهان و اون دختر رو روبهدیرسی مگوش

    اون بدون مندی بشه شاخواستی بذار اونطور که ماهان مدمیافتاد آه کش
 حذف کرده شی از زندگی منو به کلدمی ماهان فهمدنی با دخواستی مهی دلم گررمی مشی منم از زندگخوشبختره

    به عقبیی پاي با صداکدفعهی کردمی می دلمو خالدیاشکم دراومد با
 عطرش منو يام انداخت بو  شونهي کتش رو درآورد و رواومد ی ماهان بود که به طرفم مدی تپام نهی دل درسبرگشتم

    کت رو محکمتر فشردمنجامی ادونستی کرد از کجا مخودیخود باز 
    نگاهم کرد و پوزخند زد منم اخم کردمکه
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   اشکاتختنی واسه ري کرددای پی دنجيچه جا -
    کردمهی بود که گردهی فهمپس

   رونی بدی و اومددیشما چرا دل از نامزدتون کند -
    روم نشستروبه

   اسی رونی بي برمی از زندگخوامی مسخره رو تموم کنم مي بازنیکه باهات حرف بزنم و ا -
   کردی مری تحقمنو
 :   با خشم گفتممنم

   میشی جدا مشهی دادگاه و از هم واسه همامی میام هر وقت بگ منم آماده.... خوبه -
 را ؟ نشد چي منتظر شدم خبری اما هر چرهیگی طالق ماسی گفتی که م؟پدرتيچرا تا االن جدا نشد -

   بودی کردم تو عمق اون نگاهش رنجش بزرگنگاهش
 :   زدم و گفتمای به دردلمو

 که دوست دارم با یی همون جابرهی و باز هم منو با خودش مادی گفتم مم؛یچون منتظر بودم منتظر مرد زندگ -
    دلتنگمي روزهیخودم گفتم من زنشم و روح و جسمم مال اونه پس حتماً 

 و غم و اندوه و رنجش ادی تموم شده میی غُصه نخور جداگهی و مرهیگی و دستمو مادی مي روزهی گردهی و برمشهیم
    و من حق دارم ازش بگذرمومدی اما اون مرد نکنهیرو تموم م

 :   گفتی حرفامو بشنوه با ناراحتنی از اشتری بخواستی بلند شد انگار که نمماهان
   سازمی رو دارم مدی جدی زندگهی رو فراموش کردم االن زی من همه چر،ی دیلی شده، خری حرفا دنیواسه گفتن ا -

    شدمرهی بلند شدم و به نگاهش خمنم
   بدون عشق؟ی زندگهی -

 :   پاسخ دادیعصبان
  آره بدون عشق، بدون ترس از داشتنش، ترس از ترك کردنش -

 :  حرفا رو بهم بزنه خودش نخواسته بود با خشم جواب دادمنی امکان داشت که اچطور
 قول ي پا روی که به قول خودش عشقش بود، نفسش بود؟ کومدی نی سراغ زنی کرد؟ کي نامردی ک؟یگی میچ -

   و قرارا گذاشت؟
    شدکمی نزدماهان

 من سراغت اومدم و تو  اون پدرت بهت نگفته کهی حرفا رو بزننی ایکنی واسه خودت چطور جرأت میگی میچ -
    هان بهت نگفت چقدر،يخوای طالق می و گفتینی منو ببینخواست

  نمی بار زنم رو ببهی کردم که فقط التماسش
 اون موقع ي نداشتم اما تو هم زود فرار کردی من اونروزا حال خوشدمی که از سحر شنروزینه من خبر نداشتم تا د -

   نی قبول کنه اما تو اتونهی نم شده باشه مشخصهیپدرم ممکنه عصبان
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    از تو نداشته باشميا  نشونهچی تا هي دادرییات رو تغ  شمارهی و حتی و رفتي شمردمتی رو غنفرصت
  گفتمی و مختمیری دست خودم نبود داشتم اشک مگهید
 و آخرش با ي عشق رو بهم نشون دادي اومدي کردی رنگاموی دني که اومدیی دروغگوهی یماهان تو پست -
    کهي از من زرنگتری که بگ؟ی که چي و حاال اومدي ترکم کردیرحم یب

 تو رو اقتی که من لي که بهم نشون بدي آوردی زن رو گرفتهی دست یکنی رو شروع ميدی جدی زندگيدار
   نداشتم
 :  ناگهان گفتکردی هنوز داشت گوش می آرومتر شده بود ولماهان

 ...  اسی -
 همش دمی انتظار کش،يای روز بهی نکهی ادی رو به امکسالی نی من ايفقط گوش کن آره تو زرنگتر از من بود -
    تو خودم، صدها بار شعراتو مرور کردم هر روز به عشق برگشتنتختمیر
    اونقدر که تمام شعراتو از بر شدمخوندمیم

  ي که نبودچرا
   آدم رایی تنهاو

  آوردیپا درم از انجماد از راحتتر
   زده بودندخی میدستها

   نبودی لرزان کافلِی ده قندي برامیبهای جیِگرم
   ناچار بودمو

   رمی تو اشتباه بگي را با دستهای کسيدستها
  ي که نبودچرا

   در زمستانیی تنهاو
  آوردی را هم از پا درمماموتها
    را پاك کردم و باز هم با همون لحن ادامه دادممیاشکها

  من به عشق تو چطور داريدی ماهان چه خوب شعراتو بلدم ديدید -
 
 نبود، از اول یی من جاي اون شهر، با نگاهشون با حرفهاشون برا،ي منو در اوج خواستن رها کردزمیری اشک مم
   نکاروی کنن و ا هستن که تو رو از من دوريا  که دنبال بهانهدونستمیم

 هی دنبال یگی مي زنم احساس دارم حاال اومدهی من ي با خودت فکر نکردذره هی ی و حتي و تو منو رها کردکردن
    تو حاضرمی خوشبختي من برايخوای منطوری اگه ايدی جدیزندگ
  ؟يدی نکن فهمرمی اما تحقرمی بشم برم بمدور

    دستهاش رو دراز کردماهان
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  اسی -
    رو درآوردم و به دستش دادمکتش

 ی تموم شده ماهان، من شکستم، من شکست خوردم، اما تو به راهت ادامه بده من نتونستم بدون تو زندگاسی -
     روی زندگهی  ي وداري رو  داریکنم اما خوشحالم تو االن خوشبخت

  يسازیم
 دستم رو عی اما من سردی لحظه دستم رو کشهیگهان  بِرَم که ناخواستم ی اخم کرد پشت به او کردم و منباری اماهان

   دور کردم
 ,   تموم شدزی همه چ؟یکنی مکاریچ -

 :   گفتی عصبماهان
   ي تا حرفام تموم نشده برذارمی نماسی حاال نوبت منه ي بريخوای و حاال ميحرفاتو زد -

  خره حرفم رو زده بودم باالکردمی میبی عجی افتادم احساس راحتی صندلي نداشتم روستادنی اطاقت
   دی آه کشماهان

 میکردی می احساس خالء بزرگنی تو شکستم، بعد از مردن نازني  منم به اندازهدم،ی تو زجر کشي منم به اندازه -
    اما با اومدندمیدیدنبال آرامش بودم و من آرامش رو در با تو بودن م

 تو اما ری سوژه بودن تا بندازن تقصهی نداشتن دنبال يری اونا هم تقصختی بهم رزی همه چلی و حرف فامات خونواده
    کردمدای کردم و علتش رو پتیمن از تو دفاع کردم از اون دکتر شکا

 نی داشتن هنوز که هنوزِ مهاجیام به من احت  خونوادهاسی اشتباه کنه، تونهی دکتر هم مهی همه ثابت کردم که به
    براشوني اونجا سنگ صبوررفتمی مدی باکنهی و مادر ناله مزهیریاشک م

 چی و هخوادی طالق ماسی اما پدرت فقط گفت زدی می و برگردمی کنی به پدرت گفتم اجازه بده با هم عروسشدمیم
    جل وپالسم و جمع کنمدی باخوامی اگه دخترش رو ماد،ی نمزدیوقت 

 اجی کار ازمن ساخته نبود نه حاال که خانواده ام به من احتنی اکردمی مدی باکاریچ.... شهی همي برارازی شامیب
  اتفاقانیمطمئن بودم تو هم با ا...  داشتن

 
 هیعی ناراحت شده بودم و طبي ترك کردطی منو تو اون شرانکهی راستش اون روزا اونقدر از ازدی يای بي نبودحاضر

 .....   امای مدتهی ی بشهیکه نخوام باهات باشم خواستم تنب
    تعجب نگاهش کردمبا
 حساس شده بود امی تا من سراغت نآورد ی بهانه مهی هر روز ی نبود که تو عروسشون بشی راضگهیمامان د -
    که من اونا رودیترسی منی از ازدی يگردی برنماسی دنبال ي اگه برگفتیم

 من اسی رم،ی بگی باشم انتقالششونی اونا  پنانی اطميمنم مجبور بودم برا,رازی ششهی واسه همامی رها کنم و بتنها
    گهی اتفاق دهی من نباشم باز دمی مادرم رو از دست بدم، ترسدمیترس
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 نی تو هم اي برادمی فهمی ازم نگرفتی تو هم سراغی اونا رو ول کنم اما وقتتونستمی من نمفته،یام ب  خونوادهيبرا
 ،   مادرمنکهی کردم فراموشت کنم اما نتونستم تا ای راحته سعییجدا
 نکهی مردم خسته بودم از خودم، از کار، از هر شب بهت فکر کردن، اونقدر گفتن تا اکی داد منم شنهادی رو پمیمر
   زدمی باهاش حرف می با احساس و مهربون وقتي دختردمی رو دمیمر

 ي تو مغرور بوداسی دیخندی اما اون مشدمی می عصبانکردی بود که درکم می اون تنها کسکردمی آرامش ماحساس
    با تو هر روز جنگ و دعوا بود عاشقت بودم اما حسيتو سرکش بود

اروم ومهربون بود , نه سرکش بود نه لجبازمی تو  و اون روح سرکش و لجبازت رو مهار کنم اما مرتونمی نمکردمیم
   فقط... ي نه لجباز بودی کنارش نه جنگدادیارامش رو به وجودم م

من کم کم به حرفاش . کردی و تحمل مگفتی نمیچی اون هزدمی اگه سرش داد میحت...انگار که نبود , بودکنارم
   یدونیعادت کردم عاشقش نبودم اما دوست هم نداشتم از کنارم بره م

 یی جدانی تو هم از اکردمی من فکر ماسی ،ی درکم کنمی تو هم مثل مرخواستمی و مکردمی به تو فقط فکر ممن
    کهي شديزی همون چي تو عوض شددونمی اما حاال می هستیراض
 موی زندگفی برم اومدم تکلرانی از ای مدتهی خوامی من دنبال آرامشم ماسی اما ،ی باششهی دوست داشتم هممن

    فراموشت کنمدمی جنگکسالی من دی قلبم لرزدنتیمشخص کنم اما باد
   می هردو راحت بشينطوری ادی شامی جدا بشدی بااسی اخرشه گهید... ....دنتی با داما

    لبخند زدممی از قبل اشکم رو درآورد انگار قسمت نبود ما دو تا بهم برسشتری شدم حرفهاش ببلند
    دادگاه واسه طالقامی بیمن حاضرم هر وقت خواست -

    انداختنیی سرش رو پاماهان
 .....   مناسی -
  ی خوشبخت بشمی با مردوارمی بوده امنی نگو ماهان، سرنوشت ما هم همیچیه -
 او تعجب کرد و دنی ماهان هم از دکردی که با چشمان سرخ و اخم نگاهم مدمی رو دمی برگشتم مرنکهی محض ابه

   دهی ما رو شنيمن از کنارش به سرعت گذشتم پس تمام حرفا
 :  فش رفتم و گفتم به طردمیبه محض وارد شدن سحر رو د....بود
   ستی ننجای ما اي جاگهی خونه، دمی برایب -

    که دالرام وارد شددمی هم دنبالم اومد پالتوم رو پوشسحر
   دی هنوز شام نخورددیریکجا م -

   دمی رو بوسصورتش
   گهی روز دهی انشاهللا ستی برم حالم خوب ندیمن با -

   دی انگار فهمدالرام
   اسیمواظب خودت باش  -
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 هم نشسته بودن و ي روبرومی افتاد ماهان و مرقی نگاهم به آالچمی رفترونی تکون دادم با سحر بشی رو براسرم
    مهم نبود ماهان انتخابش رو کرده بود وگهی دزدیماهان داشت حرف م

 نیحر ماش سستمی گرتونستمی که شدم بغضم شکست و تا منی باخت با من بود، سوار ماشي بازنی باختم، تو امن
    و مندی نپرسیچی نگه داشت و سخت در آغوشم گرفت و هيا رو گوشه

 دمی با هم بودنمون رو نفهميها  خودم که قدر لحظهي که رفت و تموم شد برای عشقي زار زدم براتونستمی متا
    منگفتی ماهان درست مخواستی قلبم که هنوز هم ماهان رو ميبرا
 ي ها وجنگ وجدل هايبا اون لجباز...  لوس وبچگونهي بودم بچه بودم با اون اداهای مغرور وازخودراضاسی
    اون مرد بود وارامشخواستی ممی مرهی شبیماهان کس....  خودیب
 عشق که تو قلبش بود اما کی.. نیمن فقط عشق اون بودم هم...  ومن نتونستم بهش اون ارامش رو بدمخواستیم

    نه لوس بودم نهگهی من دکردیالن فرق ماما ا... شدیروحش اروم نم
 به قول ماهان دهیاما چه فا, گذشته بودي کارم ازلجبازگهیوغم بود د, بودم که پراز دردیمن االن زن...  مغروراسی
 ررررری شده بود درید
 
 کردم که به بودن با ماهان فکر ی از اونشب، سعی بود اما ذهنم خالونیزی چند ساعت بود که چشمم به تلودونمینم

    نگاهش کهای حرفاش ادی رفتمی هرجا مشد، ینکنم اما مگه م
 چون ادی سرم بیی بالدیترس ی مشدی دو روز مادر از کنارم دور نمنی که اونو داشته باشم، اخواست ی دلم مافتادم یم

    اما امروزختنی خونه، و اشک رواریکارم شده بود زل زدن به در و د
 مانیبه کارش ، سحر هم امروز دانشگاه داشت و قرار بود شام با پ,سشی کردم که به کاراش برسه به تدرشیراض

 ،   ما بودني  به قول مامان خوب بود ازدواج کرده اما هر روز خونهان،یب
 رو زدم فونی آدنی زنگ خونه باعث شد از جا بلند بشم فکر کردم حتماً سحره از دانشگاه برگشته بدون پرسيصدا

    شروعحتهاشی و نصاومد ی مبل انداختم حاال سحر ميو خودمو رو
 ی رنگ و شلوار گرمکنی به خودم نگاه کردم تاپ آبکردی ناگهان نگاهم به ماهان افتاد که با تعجب نگاهم مشدیم

    کوتاه شده که دورم پخش شده بودشانی پري بودم با موهادهیرو پوش
 :   کنم نداشتم بلند شدم و گفتمضی برم تو اتاق و لباسم رو تعونکهی حال ااما
  نجا؟یا...تو  -

 :  جواب دادکردی که سر تا پام رو برانداز می در حالماهان
   سالم خانم -
 :   اخم گفتمبا
  ؟یکنی مکاری چنجای تو اینگفت -

    پا انداختيها نشست و پاش رو رو  از مبلیکی ي وارد شد و روماهان
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    نبود؟نی خودمون رو مشخص کنم مگه قرارمون افیاومدم تکل -
    روبروش نشستمي با خونسردمنم

  اومدم ی من خودم دادگاه  ميای راه بنهمهی ای تا مجبور نشی بگی تلفنیتونستیاونو م -
    باال بردابروهاشو

    بدم بهتشنهادی پهی هم نمیخوبه اما من دوست داشتم قبل از رفتن هم تو رو بب -
    تعجب نگاهش کردمبا
  ؟يشنهادیچه پ -

 :   زدم و گفتمي پوزخندبعد
   د؟ی بدشنهادی تا بهم پنجای انی خبر دارن شما اومدزتونینامزد عز -

   دیخند
   کنمی رو از همسرم پنهون نميزیالبته، من چ -
    به تنم نشستي هم حسادت چون خارباز
    حاال چه دلت بخواد چه دلت نخوادی قبول کندی رو باشنهادمینگران نباش پ -

    شدمبلند
  کجا؟ -
 :   گفتمرفتمی که به طرف آشپزخونه می حالدر
    قهوه؟ای يخوری ميچا -
  لطفاً قهوه -

 درست کرده بودم و مونده بود جلوش گذاشتم و باز هم خودم روبروش روزی که دیکی قهوه رو آماده کردم با کعیسر
   قرار گرفتم

 : اش رو مزه کرد و گفت  قهوهماهان
    مثل خودتهیاش عال مزه -
    کنه و برهرمی پس اومده بود بازم تحقزدی موج مطنتی نوع شهی چشماش نگاه کردم به

   دادمجواب
   يدی قبول کردم چرا خودتو بهم نشون می گفتی من که هر چيداری چرا دست از سرم برنم؟يخوای میاز من چ -
   ام رو گرفت و به چشمام زل زد  مبل نشست و چونهي جا بلند شد و کنار من رواز
   ی به من فکر کنشهی تا همی فراموشم کنی خودمو بهت نشون بدم تا نتونخوامی منم ماسی -
 :   اخم گفتمبا
  ی جلوم باشخوامینم,  یی اگهی دیکی بهت فکر کنم تو مال گهی دخوامیمن نم -

    آروم نوازش کرد را آرومام چونه
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  ی باهام ازدواج کنخوامی منه مشنهادی پنیا.... شهی همي برای مال من بشخوامیاما من دوست دارم چون م -
   شدم بهت زده نگاهش کردمشوکه

  ؟ی چمی تو؟ پس مریگی میچ -
    زدشی به  رويا  دستم رو گرفت و بوسهماهان

 که بعد رمی بگیمی گفت تصمرمی بگمی بود ازم خواست درست تصمدهی تمام حرفهامون رو شنمیاونشب مر -
   تونمی وقت نمجی هدمی دو روز فکر کردم و دنی توش نباشه منم ایمونیپش

   ي کردریی تغنقدری کنارت بذارم و ازت بگذرم مخصوصاً که حاال اتونمی فکر نکنم نمبهت
 خواستم اعتراض کنم که انگشتش رو زنهی حرفا رو منی ماهانه که روبروم نشسته و داره انی اشدی باورم نمهنوز

    لبهام گذاشتيرو
 من بِهِت بدجور اسی ها، يریگ  با همون روح سرکش و لجباز، با همون بهانهخوامی من تو رو ماس،ی نگو یچیه -

    آرزوم بود که تو کنارمکسالی نی تو ایدونیعادت کردم عاشقتم م
 می بهت گفتم مرنکهی راستش باایها غُر بزن  و بازم مثل بچهی کنيریگ  بازم بهانهياری در بي و بازم حسودبازیباش

    توي هاي غد بازنیارومم کرد ارامش رو بهم داد اما من بدجور به ا
...  مهربون رومی تا مرپسندمی مشتری رو بی ازخودراضاسی نباشه من می پسش بزنم وتو  زندگتونمی کردم نمعادت
    اروم ودوستمی دوست دارم تا مرشتریس رو ب لجباز ولواسیمن 

 با تونمی من نمکنهی مشترجلبی منو بنی وايحسود.. یپرازشور عشق... یجانی ؟تو پرازهاسی يدیفهم...  رویداشتن
    حک شدهاسیقلبم اسم ... ستمی کنم که عاشقش نی زندگیکس

   ي برم اما قلبم رو چکار کنم که تمومش رو مال خودت کردرانی اگه ازای بتونم فراموشت کنم حتمحاله
    هنوز پس دوستم داشتخواستی ماهان منو مدمیخند

   یکنی رو قبول مشنهادمی پاسی -
    نگاهش کردمنگران

  ؟یات چ پس خونواده -
    زدلبخند

 کنارش بذارم اگه تونمینم نم رو فراموش کاسی تونمی با مادر حرف زدم و بهش گفتم نمنجایقبل از اومدن به ا -
    دور، برم که خودم باشمي جاهی برم رانی از ادیبخوان فراموش کنم با

    ببرمادی کنه که تورو ازي کارتونهی هم نممی مرگهی دی چون حتکسیتنها وب... خودم و
   نی بگو حاللم کنه هماسی هم فقط سکوت کرد گفت به مادر

  مادکی من ي مادرش برادمی کشآه
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 گرفتمی خرده مدیبهرحال اوضاع اونا اون موقع خوب نبود ونبا, مهربون  بود دوست نداشتم فکر کنم دوستم نداشتهر
  که راه من واون جدا بشهخواستی سرنوشت مدیشا
 
  ماهان؟ -
   جانم -

   کردمنگاهش
 .....  میمر -

    رو قطع کردحرفم
 دوست هی من ي برامیمر... از عشقم بگذرم شهی مگه مکنمی تو رو انتخاب مدونستی منجامی ادونهیاون م -

    همسرهی بود تا یمیصم
 ی روزاهام رو در آغوشش خالنی ای به آغوشش رفتم و تمام دلتنگی حاال ماهان کنار من بود با خوشحالدمیخند

   عشق رو بردمي بازنی ااسیکردم، من 
   دلم برات تنگ شده ماهان -
    خودموني  خونهمیری و ممیریگی می روزا عروسنی همی ازم جدا بشذارمی نمفعهندی ازم،ی عزشتریمن ب -
    اومدمرونی تعحب از آغوشش ببا
    خودمون؟ي خونه -

   دی به موهام دست کشماهان
 ی همون جا زندگي هر جا راحتترخوامی مرازی شنی و قشنگ تو همبای زي  خونههی خودمون ي  خونهزم،یبله عز -

   میبکن
 رو بِهِم داد طعم زی اون همه چخواستم،ی می چگهی تو آغوشش ددمی و باز هم پردمی کشیییی هورای خوشحالاز

   عشق خوب بود
 ... کَـشد ی منفس
 ... شود ی مبزرگ

 ... افتـد ی مراه
 ... ـردیگ ی مبهـانه

   ذهنت راي جـاي جاو
 *** عشـق... ***کند  میـریتسخ
 !  زیبـایی دارديهـا  تپشچه

  
 1396 بهمن 5 انیپا
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  مقدمه
 که ی هر چند راهش سخت است، راه دشوار و ناهموار هنگامد،ی به دنبالش بروخواند، ی که عشق شما را میهنگام

    اگری حتدی از او اطاعت کندی شما را در آغوش کششیها بال
 ...  کندی پنهان باشد و شما را زخمشی پرهاانی ميریشمش

 هم به ارمغان ي با خود نابودگردد ی شما میگونه که سبب رشد و تعال  عشق همانرایز)... ستی نيعشق، باز(
   تواند ی نمزی نکس چی و هردیگ ی نميزی و چدهد ی نميزی عشق چآورد، یم

 . ردی گشی خواری را در اختآن
 ...  عمر و محبت استواري هی عشق با عشق زنده است و بر پارایز) ستی نيعشق، باز(

    کردمتمنّا
  ی تو با من باشکه
  ی به من گفتتو

 ...  هرگز.... هرگز
   سخت و درشتیپاسخ

  هرگز کُشتنی مرا غصه او
 

 چطور دلش دونم ی رفت نمرونی بمی از زندگرحمانه ی که بی کسي اونو کرد هواي دل من باز هواد،یبار ی مبرف
    جای زندگنی از ايا  در گوشهی و دلتنگیی همه تنهانیاومد که منو با ا

 نی اي زمستون تونی تو اشی خالياما رفت و جا »تونم یبدون تو نم«: گفت ی و بره اون که عاشقم بود و مبزاره
    و بهم قول داددیبار ی عشقمون، برف معادیروز م. هی خالیلی خیروز برف

 درست کنه، چه زود فراموشش شد و فراموش کرد چقدر دلم گرفته چقدر دوست می را برای بزرگیبرف  روز آدمنی اتو
    طاقت ندارمگهی دای بزنم و اسمشو صدا بزنم و بگم پسر، بادیدارم فر

 طاقت دید ی کردم، زار زدم اما گوش نکرد، سنگ شده بود اون که تا اشک منو مهی و رفته گرستی نده،ی چه فااما
    نه بهبار نی اما ادیبخش ی خودشو نمکردم ی مهی اون که تا گرآورد ینم
 ي زمستون باز منو تو حال و هوانی برف، انیا.  فقط رفت و دور شدیی کرد نه به حرفام، فقط جدای توجههام هیگر

 .  بردیاون و خاطره لعنت
 خواهرم تند اونو پاك ي صدادنی اشک من بود که با شننیبازم ا.  عشقنی به من، لعنت به اون و لعنت بر العنت
 . کرد

   شده؟ی باز چ؟ي که غمبرك زدنمیب ی مـ
    ندارهینخود هر آش به تو ربط:  را به طرفش چرخوندم و گفتمسرم

   یزنی مدی رو ددی سوار بر اسب سفي  شده حتماً شاهزادهی به پنجره گفتم چي زل زدي جورهی هه خوبه واال، ـ
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    دلمزی عزستیدور ن ادی زادی بله، اونم باالخره مـ
 از بس شوخ و شمی مگهی آدم دکی زنم ی با سحر حرف می اون لبخند زدم وقتي  خنده و منم از خندهری زد زسحر

  کاش منم مثل اون بودماله،یخ یب
 
 ری مادرم دبشدنی وقتا پدرومادر از دستمون کالفه می که گاهمیدیخند ی و ممیکردی بدو میکی دو تا اونقدر با هم ما
    و پدرم استاد دانشگاه، اونمکرد ی  مسی تدررستانی بود و تو دباتیادب
 چیپدر و مادرم تو دانشگاه با هم آشنا شده بودن هم رشته بودن و باالخره با هم ازدواج کردن ه. اتی ادبي  رشتهتو

    بودن بای متوسطي  هم سر راهشون نبود، هر دو از خانوادهیمشکل
 وبا وجود سر ی که بذاشتنی به هم می احترام خاصشهی عاشقانه  دوست داشتن همگروی خوب بودن وهمدهم

 ...   سنیهردوعاشق تدر, کردن ی سرو و صدا حل می اونو بی تو زندگیمشکل
 به هی کامالً شبمی  گرفت ما دو تا دوقلو بودیی اگهی دي اونا هم رنگ و بوی زندگمی اومدای من و سحر به دنی وقتاز

    ما راگرانی لب سحر  باعث شده بود که دکیفقط خال نزد. هم
 یالیخ ی بود سحر دختر بيادی زراتیی در اخالق و رفتارما  تغمی هم  بودهی شبافهیهر قدر در ق.   بدنصی تشخازهم

    و برعکسگرفت ی و خنده می رو به شوخزیبود که همه چ
 شهی مثل اون بخندم و خوش باشم همتونستم ینم... تونستم ی نم مثل اون باشم اماکردم ی می هر چقدر سعمن،

    اما خودم نبودم به قول عمو، من دختر آبکردم ی می شوخزدم یلبخند م
 من دختر مغرور و از کردن ی با همه خوب باشم با همه بگم و بخندم و اونا فکر متونستم ی بودم من نمرکاهیز

   ،دمید یها به سحر بود و من م توجه ي  ما همهي  هستم توخانوادهیخودراض
 با هم می هر دو به هم قول دادمی شرکت کرده بودي پرستاري  هنر و منم رشتهي سحر رشته.  برام مهم نبوداما

 می قبول بشعیم،وسریدرس بخون
 
 را عوض گری همدي  جایی  وقتاهی میداد ی که انجام نمییها يباز  چه مسخرهمیکرد ی که نمیی چه کاراری بخادشی
    من و سحرمیدیخند ی مها طنتی شنی به ای و کلمیکرد یم

 اومد یمن از موهام خوشم نم.  بودی  اما صورتمون گندمی مشککدستی ي با موهامی   داشتی عسليها چشم
   ي وزمخت بودکه رو اعصابم بود  برعکس من، سحر موهاياونقدر فرفر

 ،  من اونقدر تو حس گذشته بودم که کردنی مسخره ام مادی داشت ازهمون اول به خاطر موهام زیکدستی وصاف
 . دمی سحر صدام زد ترسیوقت

   سحریزنی اِ چه مرگته داد مـ
 :  نگاهم کرد وگفتموشکوفانه

   زدم ی که رو تخت غلت می در حالي صدات زدم جواب ندادی هر چيکرد ی مریتا حاال کجا سِ -
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 کنار تو خوامیمنم م:  و گفتدی بخوابم، المپ هم خاموش کن سحر اومد کنارم خوابخوامی مرونیبرو ب :گفتم
   زمیبخوابم عز

   بره ی خواهر گُلم باشم  وگرنه خوابم نمشی پخوامیم:  سحر دستش رو دور گردنم آورد و گفتوانهیگمشو سحر د-
   سحريام کرد خفه -

   بکنه اون دوست داره تو رو بغل کنهدی باکاری شوهر بدبختت چگهی دی شوهر کن از دست تو اگهيوا:  و گفتدیخند
 :   پشت به اون کردم و گفتممنم

  ادی بغلم کنه من بدم مخوام یصدسال نم -
  ي و گفتم تو برو فکر خودت باش به من چکار داردمی منم خنددی تو رو خواهم درسه، یباالخره اون روز م -

 :   و گفتدی کشی آهسحر
  براش تنگ شدهیهنوز دو روز نشده دلم حساب -
 

 :  وگفتمدمی رو سرم کشپتو
  حاال خوبه سفر قندهار نرفته مگه قرار نشد فردا برگرده؟ -

 :   جواب دادسحر
  ادی اگه کارشون تا فردا تموم بشه حتماً مدونم ینم -
    ما بد بگذرونشیحاال دو روز هم پ-
 : و گفت تخت افتاد ي بعد روو
    اتاق رو کرده بودنی اي هوایلیآره دلم خ -

 :   افزودبعد
   دمی من خوابي خواهرریشب بخ -
 یلمی چشمانم را بستم و گذشته مانند فداشت یها و گذشته دست از سرم برنم  فکر خاطرهبرد ی من خوابم نماما

    وقت بود مرورش نکرده بودمیلی که خییگذشته ا.  چشمانم اومديجلو
 نداشتم اونروزا گهی اونو دي ام رو خودم خراب کرده بودم وامکان باسازیبه قول سحر زندگ.. منییای رویی اگذشته

   شهی اون ادم ازم دور ممی با کارهاکردمیفکر نم... بچه بودم وخام
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  ازفرصت هااستفاده
 

   گرفتن ازگذشتهدرس
 

 ... کردرخواهدییزتغی همه چنکهی اودركِ
 

 رو دور هم لی فامکباریرچند وقت  همه رو به باغ بابابزرگ دعوت کرد، اون هز،یعز.هوا سرد شده بود.  بودي دماه
 .  می و با هم بری دسته جمعنباری خاطرقرار شد انی به همکرد،یجمع م

 استراحت ي کنکور تموم شده و براگهی دنباری اما ام،یرفت ی نمیی جاادی قبل من و سحر به خاطرکنکور زيها دفعه
    صبح همه5ساعت .  میرفتی هم که شده دعوت رو پذی و روحیجسم

 شی آراي افهی ـ دخترش ـ باز هم با قمی بود و شمستادهی که ادمی عمه رو دنی ماشم،ی جمع شدزی عزي  خونهدم
   ی و دل خوشدیجوش ی با ما نمادی عمه زکرد،ی به اطراف نگاه مبایکرده و ز

 و سحر  وقتا حسادت رو تو نگاهش نسبت به منی ـ دخترش ـ هم مثل مادرش بود و بعصمی مادر نداشت، شماز
   هی خاله ستاد،ی ما اکی خاله پروانه هم نزدنی وقت ماشنیتو هم. دمیدیم

 شرکت مشغول به کار بود و هی هم در تهران تو ری بودن و امکی تو جکی با سحر جرایالم.  دختر داشتهی و پسر
    البته اون سحر رو دوست داشت و چند بارمیدیدی کم اونو میلیخ

: گفت ی چون مکرد،ی بابام موافقت نمیول. انی ی بي خاله به مادر گفته بود که اجازه بدن که به  خواستگارسربسته
 ،   بودی و جالبرپسرخوبی درسش رو بخونه امدیست و با هنوز سحربچه

 و زی باالخره عزکردی به اون نمی  اما سحر اصالً توجهدمیدی رو مدادی سحرانجام مي که برایی و کارانگاهاش
    عمه نشستن، پدر هم پشت سرنی ماشي اومدند و تورونیبابابزرگ از در ب

 :    راه افتادن، مادر گفتزدنی که به هم بوق می در حالنایماش
   نشدنادهی پنی بگن از ماشادی نشی پی حاال باز حرفم،یکردی حداقل سالم من،یی پامیرفتیکاش م -

 :  دیباباخند
   دی انجام بدتونوی و سالم و احوالپرسی اونجا روبوسه،یازی چه نم،یرسی مگهی ساعت دهی خانوم حاال تا يا -

 نه ازعمه نه از دخترش نداشتم   باالخره تا ی من که دل خوشبردی حساب ميادی مادر ازعمه زگفتی راست مبابا
    سرگرم کردم سحر هم سرشمی به مقصد خودمو با آهنگ گوشدنیرس
 با پدر در مورد درس و دانشگاه و دانشجوها صحبت شهی مادر طبق روال همدیت و خوابهام گذاش  شونهي رورو
    کوه بودم دوست داشتم برم باغ وي اما من محو جاده و برف روکرد یم

 باغ مثل دمی کشیقی شدم نفس عمادهی که پنی بودم، از ماشدنی منتظر رسصبرانه ی بسازم، بی آدم برفهی عیسر
 ،   شاخه هم نداشتهی ی از برف حتدهی بود اما درختان پوشزی تمشهیهم
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 که شد همه  وارد یی های که با هم کردن وبازار سالم واحوالپرسی بود همه بعد خوش و بشادی زنی زمي روبرف
 ساختمان شدن

 
پرت  درست کردم و به طرف سحر ی برف گرفتم و مشتری هوا رو دوست داشتم اونقدر که دستم رو زنی من ااما

 :  کردم اونم اخم کرد وگفت
  یطونی بعد شروع کن به شمی بذار برساس،ی کشمت یم -

 :  و گفتدیخندی مطونشی شي با چشمارای به طرفم پرتاب شد به پشتم نگاه کردم الميا  ناگهان گولهدمیخند
   زمیام و دوست عز  زدن به دخترخالهی  به تالفنمیا -

زنان پشت سرم وارد شدن   گفتم و راه افتادم به طرف ساختمان باغ، اونا هم قهقههیشی براش دست زد، منم اسحر
    دوستیلی رو خزی رفتم و بازم در آغوشش گرفتم، عززیبه طرف عز

 اون خونه و موندمی  مي و چندروزرفتمیاش م  وقتا به خونهشتری دوست داشت چون بشتری اونم منو از همه بداشتم
 ،   خلوت بوداطی که پشت حيا خونه بزرگ و اون گل پرگل بابايها باغچه

 منو شی ملکوتي با اون صدازی قرآن خوندن عزی و حتکردی که منو محو خودش مداد ی به آدم می اونا نشاطي همه
   آورد یسر ذوق م

    ذره شده بودهی دلم براتون یسالم مامان -
 :   و گفتدی رو  بوسصورتم

    چقد منتظرت بودمیدونی مدنمی دانی بدوننی خانم ما رو قابل نمگهید  -
    مشغول خوندن بودمی کنکور بود و حسابدی خبر دارشتریخودتون که ب -
    زحماتت هدر نرهنی و ای خبردارم، انشاهللا قبول بشزمیآره عز -

 ی نازك کرد اما من از عمد دست دور گردن خاله پروانه آوردم و حسابی پشت چشمدی معمول عمه منو که دطبق
    داشتمگهی دي  خالههیبوسش کردم خاله رو واقعاً دوست داشتم البته 

 ما ي ما مثل مادر بود، قرار شده بود اتاق باال برايخاله پروانه برا. زدی به ما سر می اون شهرستان بود و گاهکه
    باشدی باحال میلی خينجوری هم مردا و زنا جدا، انییدخترا باشه و اتاق پا

 و میگفتی تا نماز صبح با هم ممی که با هم بودیی شبارای اما من و سحر و الممی نداشتی دل خوشمی از شمنکهیا
    چرادونمی رو مرتب کنم اما نملمی به طرف اتاق رفتم تا وسام،یدیخندیم

 ام ینیها و ب  نگاه کردم گونهنهیگردنمو بستم و خودمو تو آ  شالعی بزنم، سری چرخهی و رونی داشتم برم بدوست
 ،   وارد شدنرای  سحر و المرفتمی  مرونی قرمز شده بود تا از در بیحساب

 :  گفتيا  با لحن بامزهرایالم
   خانم  کجا کجا ؟؟؟؟ي ي يا -

 :   با ژست خاص خودم گفتممنم
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   به خودم مربوطه دخترا -
    زدیشمک چسحر

   می نکنتی اذمیدی قول ممییایما هم ب -
 دییای سرده وبرونی هوا بدی بپوشيزی چهی شما هم  فقط  رمیباشه من زودتر م -
 
 جلب نکهیبدون ا.  نهاري هی مردا مشغول صحبت کردن بودن و زنا هم تو آشپزخونه مشغول تهنییپا.  رفتمرونیب

   ي  خارج شدم  در باغ رو که باز کردم متوجهالیتوجه کنم ازو
 ی کسادی فصل زنیها سوت و کور بود چون تو ا  باغشتری شدم اما به راهم ادامه دادم بي از باغ کنارییسروصدا

   کردمی و ذوق مدمیشنی برف بود رو مي پام که روي صداکرد،یمسافرت نم
 باال رفتم و از اونطرف عی سرنمی رو ببیی سرباالنیشت ا دوست داشتم پدمی رسدار بی شیی سرباالهی به ناگهان
    به طرفش رفتم، آدمی کوچولو شدم، با خوشحالیبرف  آدمهی ي متوجه

 کردم و با سنگ شی درست شده بود، منم دست به کار شدم و بازسازی سطحیلیخ.  داشت نه چشمینی نه بیبرف
   ودم چون االن با خودم آورده بچی رو براش ساختم اما کاش هو چشم

 به عقب برگشتم دل در ییشال گردنم رو درآوردم و دورگردنش مرتب کردم که ناگهان با صدا.  کم داشتینیب
    به طرفم اومد از کنارم رد شد ویپی پسر جوان و خوش تدیکوبی مام نهیس

 بگم با يزی بود که نتونستم چي فرو برد و نگاهم کرد چشماش جوریبرف  آدمي که در دست داشت رو رویجیهو
 : لبخندگفت

   يخوب درستش کرد -
 :   با اخم گفتممنم

  مال شما بود؟ -
    باال انداختشانه

   دی حاال که بدون اجازه بهش دست زدستیمهم ن -
 بگم راهمو کج يزی چنکهی بودم اما بدون ای لبش بود از دست خودم عصباني روي تعجب نگاش کردم، پوزخندبا

   دمیم که برم، اما صداش رو شنکرد
    خانومي معذرت بخوادیبا -

 ی مشکي چشمازدی که قلبم هنوز می با عجله دور شدم در حالکرد،ی که با لذت نگاهم مدمی و اونو دبرگشتم
     پسر اونقد جذبه داشت که منو مسخ کرده بود، تو راه سحر وییوسورمه ا

 :  و گفتمدمی رو درایالم
   دیم بهتره خودتون برمن خسته شد -
   ي خسته شدي زودنیچرا؟ به ا -
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 تخت افتادم و چشمام رو بستم بازم اون صحنه و اون ي به اتاقم رفتم و رودمی رو ندادم و به باغ که رسجوابشون
  چطور  خوابم برددونمی دفعه نمهینگاه  تو ذهنم اومد و 

 
 دیکشی طرح مباتری جالب نشده بود سحر زادی از باغ بودم زی طرحدنی روزگذشته بود من تو اتاقم مشغول کشهی

    کالسها رو نداشتم کهنی اي  حوصلهادی اما من زرفتیچون اون کالس م
 :  گفتنی و سحر وارد شدن و با خوشحالرایالم
   می زود باش آماده شو براسی -
    تعجب نگاهشون کردمبا
  د؟یچه خبره سر آورد -

 :   گفتسحر
 و می که در مورد اون دختر حرف زدادتهی ازمون دعوت کردن، ي کناريالی همون ومی من قرتر شده  برزینه عز -

  می دوست شدمیگفت
   رفته بودن واونجا با هم اشنا شده بودنهی همسايالی اونا هم به ودمی اونروز که من اون پسره رو دگفتی مراست

   ادمهیآره  -
 نشستن و حرف بابا و مامان نجای از اگذره،ی خوش می  کلمی برای بم،ی موضوع دعوت رو بهت بگنی رفت اادمونی -

   تنبلگهیگوش دادن که بهتره، پاشو د
 رفتم تا دست وصورتم رو بشورم که یی بهتر بود به سمت دستشويکاری نداشتم ازبگهی دي باال انداختم چاره شونه

    زده ان بهجانی هیلیکه خ اون دوتا بلند شد معلوم بود يسروصدا
 صورتش بود افتاد تعجب کردم شی که مشغول آرامی اومدم که چشمم به  شمرونی کارم تموم شد بنکهی امحض

    داشتن سحريا  چه حوصلهنای اومد که متوجه نشدم  ای کمی شمنیا
    رو گرفتدستم

   رونی بي بريخوای مافهی قنی به صورتت بدم با ایی تا صفانی بشنجای اایب -
    دارهی چه اشکالامی بينجوری اخواد یاصالً دلم م -

    کرد و گفتیشی امیشم
   یاسی یذوق یچقدر ب -

 :  از عمد گفتممنم
 .  تو با ذوق باش بسهحاال

 :  کرد و بلند شد و رفت مرجان گفتی اخممی و شمدی خندرایالم
   پژمرده شدهافتی قیلی موافقم خمی رو با شمیکی نیا -
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 که ی ماتشی بود از آرادهی که مرجان کرده بود پف صورتم خوابیشی نگاه کردم با آرانهی به آی به کار شد، وقتستد
  کرده بود خوشم اومد

 و هر دو تا می چند تا جوون هم تور بزنمی اطراف بزننی اي دورکی می برای خانوم حاال باسی يبه چه شد به -
  دنیخند

  ها  خوش مزهدی خندی خود میچراب -
 :   گفتدیخند ی همون طور که مسحر

    دارنادی مون  پسر و دختر زهی همسايالی ويچه فکر کرد -
 :  تعجب نگاهش کردم و گفتمبا
  ؟یدونیچشمم روشن تو از کجا م -

 :  زد و گفتی چشمکرایالم
   هستنی باحاليها  بچهیلی خمیبه اوناش کار نداشته باش  اونجا با هم آشنا شد -
   یچه جالب و چه سرعت عمل -

 :  گفتکرد ی که شالش را مرتب می درحالسحر
   یشی آشنا ممی برای هستن حاال بی باکالسيمعلومه آدما -

 کوتاهم ی مشکي هستم خوش بگذرونم باالخره مانتونجای تا اخواستم ی فقط مکرد ی نمی باال انداختم برام فرقشونه
    و بادمیچی دور موهام و گردنم پشهی مثل همموی شال آبدمیرو پوش

 به زنگوله شباهت داشت را شتری که بیشکل رهی پروانه بود گره زدم گردنبد بزرگ داکی که شکل میشگی همي رهیگ
 :  و گفتدی کردم که سحر خندزانیآو
  ؟ي کردزونی آوهی چنی حاال انیبب -

 :  بهش کردم و گفتمینگاه
 کمه و راه افتادم از اتاق خارج شدم اونا هم پشت سرم اومدن يزی چکیاشه  تو گردنم نبنی ایدونیخودت که م -

    مادرمدمی کردم و جواب شنییهمه تو هال نشسته بودن سالم بلند باال
 : گفت

 . ي نهار هم نخوردست؟یات ن  گشنهزمیعز -
   خورم ی نميزی فعالً چرونی برم ی مهینه مامان جان من با بق -
  بروزمیباشه عز -
 

 يالی افتاد والی چشمم به همون ومی از درِ باغ که خارج شدمی رفترونی برای و با سحر و المدمی مادر را بوسي گونه
    مشغول حرف زدن بودي که با دختردمی را دمی بود شمییبایبزرگ و ز

 :  دختره نگاهمون کرد و گفتمیدی به اونها رستا
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 . ن تو، همه منتظر شما هستدییایها ب سالم بچه -
 :  گفتسحر

   اسی خواهرم نمیا -
 مون یی ماست، با داداش، دوتايالی ونمیمنم دالرام هستم، ا.  ،خوشبختمدیزنی باهم مو نمی چه شباهتيوا -

 .  تو جعمموندییای شما هم بمیش ی خوشحال میلیخ. میاومد
   بهش زدمي لبخندمنم

   می مزاحمتون شددی طور، ببخشنیمنم هم -
 .  دی مراحمزم،ینه عز -
 هم وسط باغ قرار ی بزرگقیآالچ.  و گلوهی مي مثل باغ ما بود بزرگ و پر از درختانمی ام،ی شدالی هم وارد وبا

    شدن، دو تا ازکی آن نشسته بودن به محض نزدری زيداشت که چند نفر
 :  و سه تا پسرا بلند شدن و دالرام رو به همه کرد و گفتدخترا

   هستناسی و می شمنمی ادی آشنا شدرایالمها با سحر و  بچه -
 :  سرم را تکون دادم و گفتممنم

   خوشبختم -
 :  از پسرا گفتیکی
    هستم نامزد دالارامی من هم ماندیخوش اومد -

 بود دالرام دی  و اون قدبلندش که  تو دی مشکيها  داشت چشمی جالبي افهی بود دالارام هم قی قدبلند و جذابپسر
   کردی را معرفهی و بقدیخند

    پسرعموم پرهامنمی و اسای دخترعموم پرنمی و االی آقا پسر هم داداشمه داننیا -
 ی هم بودن ولهی شبیلی و پرهام خسای پرمی کردم باالخره کنار هم نشستی و اظهارخوشبختمی آشنا شدیکی یکی با
   در که باعث تعجب همه شده بود دو قلو بودن من و سحر بود و يزیچ

 میذاشت یها م  که سر به سر معلمییها  و ما هم از خاطرهزدنی بحث داغ شده بود و حرف می اون حسابمورد
    کهمی بوديباز  اونقدر مشغول حرف زدن و مسخرهمیدیخند ی و ممیگفت یم
 روزی که دي بود با تعجب به اون پسر نگاه کردم همون پسرری که امنی دو نفر سرم را چرخوندم اي با صداکدفعهی

 : رگفتی بودمش  امدهی دالی ونیکنار ا
   می که اومدمیبه جمعتون جمعه ما فقط کم بود به -

 :  و گفتدی خندیمان
   دیاری بفیشما هم تشر -
 نای با ای کریب کردم که ام خوشحال شدم تعجیلی خدمی دنجای را اشونی تا امی وقته آشنا هستیلی خریما با ام -

    نگاهنهی اما اون پسر ساکت و دست به سدمیپرس ی ازش مدیآشنا بوده با
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   بود که حرصم گرفتتفاوت ی اونقدرخونسرد و بکرد یم
 تکون داد سحر هی بقياون سرش را برا.  ماهان،ی دوست ماننمیها ا  بچهدینی بشدییبفرما:  بلند شد و گفتدالارام

    لبخند زدم و نگاهش کردم اونمیپسره از خود راض:  گفترگوشمیز
 رهیخ
 

  صمونی تشخشد ی شال بستنمون مقی انگار منو شناخته بود خوب آره چون من و سحر فقط از طری کرد ولنگاهم
    تار مو روکی ی من حتی ولبستی رو سرش ميداد سحر شال رو عاد

 شال بستن رو دوست داشتم وعادت کرده نی اما اکردمیمو خفه م باشه انگار باشال  خودرونی دوست نداشتم بهم
    من نشست، من سرم راي بود روبرودهی دينطوری  منو اروزیبودم اونم د

 چرا استرس داشتم دونستم ی اما من نمزدن ی بودن و حرف موهی انداختم همه مشغول خوردن تنقالت و منییپا
   ي  پسرهکرد ی نگاهم مرهی سرم را بلند کردم باز هم اون بود که خکبارهی

 نیی زد و لبخند زد از حرص سرم را پای چشمکدی خودش دي  تا منو متوجهکنهی نگاهم منقدری چرون، چرا اچشم
    کرد ،اخم کردم امای خودش دراز تر ممی داشت پاشو از گلگهیانداختم د

 :   بلند شدم همه نگام  کردن گفتمکنه ی به من نگاه مرهیز خ هنوکردم ی از رو نرفت حس ماون
    بزنمی قدمکی تو باغتون شهی مدیببخش -

 :  گفتدالارام
  امی همرات بيخوایم. البته، چرا که نه -
    اطرافم، توبمون  راحت باشنی من همزمینه عز -
 خوشم اومده که زل زده به من ؟ انگار اش افهی کرد از قی از نگاهش دور باشم و فرار کنم حاال فکر مخواستم یم

   رلبی زجورکه نی همکنه ی نگاهم مي جذابه اونجوریلیخ, کردیفکر م
 يا  شاخهومد،ی ، راه افتادم، از سحر هم حرصم گرفته بود که همرام نزدمی گفتم وبا خودم حرف می راه می و ببد
    کنار درختمکرد ی مي افتاده بود رو برداشتم و باهاش بازنی زميرو

 بهش نکردم از کنارم گذشت ی برگشتم خودش بود توجهیی پاي که با صدادمی از هلوها را چیکی و ستادمی اهلو
   ام گرفته بود از بس بهم امروز لبخند  زد خندهي تا نگاه کردم لبخندیول

 اونو خونسرد ی بودم اما وقتيکفر اونقدر ازش کرد ی نگاهم منهی که دست به سدمیسر بلند کردم و او را د.  بود زده
 .   دور شدمعی انداختم و سرنیی چه شدکه سرم را پادونم ی نمدمید

 زد گوش می سحر صدای خودمون رفتم و هر چيالی به وراست کی بودم ی اونقدر از دست خودم عصبان،یلعنت
    نباشه باالخره تا واردکس چی که هرفتم ی میی جاخواست ینکردم دلم م

 :  بابابزرگ شدم همه تعجب کردن بابا گفتباغ
   ی شده دخترم زود برگشتیچ -
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 يجور نیهم -
    چرخاند و جواب داديعمه سر 
    تو جمع باشهنی ايدی دی داداش، ککنه ی مي از همه دورشهی هماسی نیا -

   بدم به طرف اتاق رفتم و در را با شدت به هم زدم عمه داد زدی جوابنکهی بهش کردم بدون ای نگاهمنم
    نگفتميا گهی دزی حاال خوبه چکنه، ی مينجوریاِ چته؟ چرا ا -

 : گفت ی که مدمی پدر رو شنيصدا
   يزدی حرف مينجوری جلوش ادیخواهر نبا -
   شهی من ناراحت مي از حرفاشهی گفتم اون همی بابا چيا -

    در اومد مادر وارد شديصدا
   عمه عادتشهزمیبه حرفاش توجه نکن عز -
 دوست ندارم چپ و راست کنهی من چکار داره دخالت می اون به زندگاد،ی به حرفاش ندارم اما زورم ميمن کار -

   ای و بکن نکاری من دخالت کنه و بگه ای شخصیدستور بده و تو زندگ
  شورش درآوردهگهی د احترامش نگه داشتم اماشهی همنکن

 
  دی سرم را بوسی خودتو ناراحت کنخواد ی حاال نمزمی عزدونمیم -
  ی شد که برگشتی چی بگیخواه یحاال نم -

 :  کردم وگفتمنگاهش
 .  نی نشد از جمع اونا خسته شدم هميزیچ -

 ختهی اون گري که ازنگاه هادونستمی نشد امامچمی پاپادی نگفت ازش ممنون بودم که زيزی زد و چي لبخندمادر
    تو چشماشیبی عجسی مغناطکیانگار ...بودم از لبخند ونگاهش 

 دمی کشی اهکردی هاش اوقاتم رو تلخ مهی وکناشی با نشهی دلم ازعمه هم پر بود همکردیکه منو جذب م,بود
   برلبم اومدي شعررلبیوز

 ...  گذرد ی به تظاهر ممی روزهانیا
 .. .  به شاد بودنتظاهر
 ...   کردنی به زندگتظاهر
 ...  یالیخ ی به بتظاهر

 ...  ستیگری دزی چتی واقعاما
 ...  دهد ی امانم نمگری دی بغض لعنتنیا

 ... چرخد ی چرخ روزگارم نمزنم ی چقدر پا مهر
 ...   خواب آرامکی خواب کرده کی هوس دلم
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 .  شدنداری و بغض، بدون بی از آشفتگدور
 

 که بهم ی  اون لبخند و اون چشمکادی کردمی ازاونا جدا شده بودم وتو اتاق بودم همش به اون پسر فکر میازوقت
   بماند که.  زهرمارم شده بودزی اما همه چح،یزد، مثالً اومده بودم تفر

مدم   قرار بود  اویی  اونا رو ول کردم و خودم تنهاکبارهی بهم گفتن که چراراهی اومدن چقدر بد و بهی سحر و بقیوقت
   رونی از اتاق بدارشدمی از صبح که بمی برگردرازیبعد از صبحانه به ش

 هی بقي  سروصدانمشی اومد هم دوست داشتم ببی هم بدم مفتهی  بازنگاهم به  اون پسره بدمیترس ی انگار منرفتم
    دستيا  منم بلند شدم و خودم را آماده کردم تا بهانهدمیشن رو که 

 صبحانه نشسته بودن به همه سالم کردم همه با لبخند جوابم رو دادن زی رفتم ، همه سر مرونی ندم، ازاتاق بیکس
 :  منم کنار سحر نشستم و مشغول خوردن شدم بابابزرگ گفت

   شده؟يزی چي پکریلی دخترم خهیچ -
 :  زدم و گفتميلبخند

    حوصله ندارمدارشدمینه، تازه از خواب ب -
 :   زد و گفتيد پوزخنعمه

   زمی عزی حوصله داشتیحاال تو ک -
 نزد حاال خوبه اومده بودن دور هم اما با ی حرفی کسگهی هم نبود دالشی خنی بهش اخم کرد اما عمه عبابابزرگ

   خواست ی نداشت فقط مدنی جرأت نفس کشی اخالق عمه کسنیا
 محاله گهی ددونستم ی خواستم به باغ برم مبار نی آخريرا بلند شدم و بزی زودتر از همه از سر مرهی همه رو بگحال
    و خنکي هوا بهاردمی کشیقینفس عم. امی بنجای بازم بتونم اندهیدر آ
 الی در ودمی چند نفر را شني شده بودم ناگهان صداوانهید.  دستام رو باال بردم و بازم هوا رو فرستادم تو حلقمبود،

    تکان دادن منممی برایدست.  وارد شدنری و امیباز شد و دالرام و مان
 دایاش پ  سر وکلهرمی شد؟ چرا هر جا مداشی از کجا پنی من اي پشت سر آنها باز هم اون پسر، خداطور، نیهم

    اما اوندادنی دست مهی و بقرای که با سحر و المدمی اونها را دشه؟یم
 .  شده بودمی و تند خودشو به من رسوند عصباندی به طرف من اومد منم پا به فرار گذاشتم انگار فهمخونسرد

   دخانومیببخش -
   دمی اونقدر محکم ادا کرد که ترسدی تُن صداش دلم لرزدنی و با اخم برگشتم اما از شنستادمیا

  دییبفرما -
 :   زد و گفتلبخند

    شما رو داشته باشمي  شمارهشهیم -
 :   گفتمتی شورش رو درآورده بود با عصبانگهی دنیا
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  دی گرفتی اشتباههیشنهادی چه پنی ارینخ -
 :  خونسرد نگاهم کرد و جواب داداونم

 اماقبل ازاون خواستم  ازخودتون شماره رو ارمی بدست بتونستم یتون رو راحت م من اشتباه  نگرفتم من شماره -
 .  اجازه گرفتمرمیبگ
  دیشی مزاحم من می چيبرا -
 :   گفتکرد ی نگاهم مرهی که خی حالدر
    هنوز که نشدمدیهر وقت مزاحمتون شدم اونوقت بگ -
 :  شانه باال انداخت، حرصم گرفت پشت به من کرد و گفتو
 دیمنتظر تماسم باش -
 

    زدمي پوزخندمنم
    باشالی خنیبه هم -

 :  زد و جواب دادی برگشت چشمکناگهان
   باشه، پس منتظر تماست هستم -

 :   حاال که جسارت چشم تو چشم شدن با اون رو داشتم گفتممنم
  دیا  چقدر بامزهدیدون یشما خودتون م -

 !!!!!!  البته چراکه نه:  و گفتدیخند
 نیاحمق بب. دی که بلند خنددمی راهم رو کج کردم و ازش دور شدم اما اونو دذاشت ی داشت سربه سرم مگهید

   نجای ادونه ی نمیعنی. خواد ی از جون من می منو دست انداخته، چيچطور
...  ،کنهی مدی تهدزنه،ی کنه، حرف می همه ادم ازم درخواست شماره منی اي ، جلوننیب ی چشم هست که اونو مهزار

   سحر سرم را بلندکردميباصدا
  م؟یکن ی حرکت میچه شد؟ ک -

 :  نگاهم کرد و گفترهی خسحر
  زد؟یهات حرف م پسره چکارت داشت بانی انمیبب -

   شدمدستپاچه
   فقط سالم کرد،یچیه -
   کشه؟ی همه طول منی سالم کردن اهی -

    کردم دستش را گرفتماخم
 همه ي که االن صدامی رو جمع کنلمونی وسامی برای بال،یخ ی حاال بزدی حرف مزای چنی االی از باغ و ودونمیچه م -

  ادیدر م
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   فهمم یباشه تو به من نگو اما من باالخره م -
 :  و اونم گفتدمیخند

   نکنه چشمش تو رو گرفته؟آد، ی سالم به منم نکرد من که ازش خوشم نمکی ی حتی پسره از خودراضیول -
 ،   که گذاشتهیشی با اون رقهی بدسلادی سحر نگو، منم اصالً ازش خوشم نميوا -

 :  سحر گفتمیدی دو خندهر
    استعی ضایلی فقط اون موهاش خپهیت  جذاب و خوشست،ینه بدبخت اونقدرهام که بد ن -
   که منتظر ما بودمیدیها د  پلهي مادر رو رونی حنی همدر
  خواستن؟ ی می اون دختره با نامزدش چ،یراست -
   ش رو برداشتم  منم شمارههی دختر خوب،یاومدن واسه خداحافظ -
 که ي تنها فکرگهیحاالد... منم دنبالش . دی و دستم رو ول کرد و دودیخوبه، بدو مامان منتظر ماست، سحر خند -

    قدبلند وجذابش واون ته...    اون پسر بود طونیداشتم چشمک ش
 ربخته که یشانی پي صاف وروي با موهازدی که برق میی که منظم گذاشته بود وچشمان قهوه اي اکبندشیر
    وغرورش روتی موهاش پنهون شده شده بود جذابری بلندش رو زیشانیپ
   بوددی تو دی داشت ومهمتر ازخونسرد بودنش که حسابکجای

******** 
 منتظر سبب ی ب؟ی جانگاه به افق چشم بدوزم تا کالی در کش و قوس خیفی دور در بالتکلي  نقطهنی در امن

  روم ی راه کبود منی بر ادهی و دثمر یام، ب معجزه
 داشت حرف لی بود و با موبادهی طبق معمول پرده رو کشهی بود دختر همساهی همساي نگاهم به پنجره خانه... 

   یشدگاهی نگاه اون فرد تنگ مي دلم برای باغ افتادم ،گاهادی به زد،یم
 افتاد انگار یتلفن م ي هم که نگاهم به صفحه ی گاهفتهی چشمم به چشماش بگهی دکباری کاش کردمی مهوس

 منتظر  تماس اون بودم اونقدر که
 

 کردم ، ی حس تعجب منی کرد که منتظر بمونم واز ای وادارم می حسکی زنه ی  بالخره زنگ مکردمی ماحساس
    اومد کهادمی دفعه کی

 تا شدمی زود دست به کار مدیبا.  رفته بودن و پدر و مادر هم سرکاررونی نهار با من بود، سحر و دوستاش بامروز
   عی کردم و سری رو پلی غالممانی طبق معمول آهنگ اومدن،یها ن اون
 ...    کردمی طور با آهنگ همراهنی سرخ کردم و همی رو دم کردم و ماهبرنج

 
  یتو گل سرخ من •
  یاسمنی گل تو
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 !  ؟ي چنان شبنم پاك سحرتو
 !  يتر تو از آن پاك...  نه
 ! ؟ي بهارتو
 !  بهاران از توست...  نه
 ،  وامردیگ ی تو ماز

   راییبای همه زنی بهار اهر
  ستی باغ و بهارانم نهوس

 !  باغ و بهارانم تونی بهيا
 همون فرد باشه  حاال که اون زدمی شماره ناشناس حدس مکی  از خوندم ی رو مامی پنی بود که اي بارنی چندمنیا

   ی دلم لک زده بود که کسدادم،ی رو شروع کرده بود، منم ادامه ميباز
 زدنی پسرشون حرف مي دوستانم که با دوستاي هم ازحرفادی شاخواستی تنوع دخترونه مکی کنم دلم تی اذرو

    دوست اونم ازجنس مذکرکی االن دلم کردمی مسخره شون میومنم کل
 بهش بدم ی درست و حساب درسهی دخترا زود دل ببندم وبهش عالقمند بشم بلکه  هی شبنکهی نه اخواستیم

    دل بستن زود بود من اول راهيهنوز برا..ودراخر دستش بندازم وولش کنم 
 دلتنگ بودم انگار ابن سکوت وارامش بی درسم رو ادامه بدم ووارد دانشگاه بشم اما عجخواستمی که می راهبودم
    دلم هوسدمی خندانهی کنم ازار بدم موذمی تقسی با کسخواستمیرو م

 نیبا ا....   ها فقط هوس بود وبسی دوستنی نداشت ای اصال به نظر من عشق معنی عشقچی بدون هخواستی مرو
    تو بازي دلم رو به سويها پنجره« رو براش فرستادم اممیفکر پ

 گرم ي حاال تازه بازیطاقت ی بي  نگذشت که زنگ زد، چه بچهقهیهنوز دو دق  »متی و آهنگ قلبم رو تقدکنمیم
   زنگ بخوره و بعدش برداشتمیشده گذاشتم حساب

   بله -
   یسالم ممممم خانوم خوب -
   چه زود پسرخاله شده بوددمی دلم خندتو
  د؟یسالم، به لطف شما، شما چطور -
   صدا بزنم؟اسی به بعد شما رو نی اجازه هست از استمیمنم بد ن -
   ندارمي محترم من باشما کاري آقانه

  شهی باشه که نمی به شما بزنم اگه رسمدی دارم که بايادی زي من حرف هایول..دیخند
  ی خانممیای باهم کنار ببهتره

    بدمی شده بودم که جوابشو چجیگ
 :   گفتمتی عصبانبا
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  شهی چه مامیاگه کنار ن -
   دمی پوزخندش رو شنيصدا

   دیکنیشما ضرر م -
 :   کردم وگفتمینیه

 دینی ازخود مطمیلی ؟خدیگ ی چه مشما
 
  دیدادی جوابمو نمعی سرامی پکی نبودم به محض فرستادن نیآره چرا نباشم اگه مطم -

   داشتهی کنالحنش
  دبگمی چه بادونستم ی شده بودم، نمشرمنده

   به من من کردن افتادم...  قطع کنمدیمن با...  من دینیبب... من  -
 خوامی هم ندارم مي من از شما خوشم اومده قصد بددیفام گوش کن خواهشاً به حری ولدی بگيزی چستیالزم ن -

   شما رو داشته باشم
    شدمیعصبان

   ؟؟؟گهی ؟؟؟؟ امردی چگهید -
  دیخند

 ی فقط دوست ندارم فعالً علنستی ني که حرف بدنی من از شما خوشم اومده ادینیامر که امر شماست بانو اما بب -
   نی من فعالً اهل ازدواج و امی با هم باشی مدتکی خوامیبشه م
 من و شما دی شامی نبودم اما حسم به شما فرق داره بذار با هم آشنا بشيادی زي تا حاال هم با دختراستمی نها برنامه
  مییای  کنار بییکجورای با هم میتونست
 ازار کی خواستمی منوی البته منم همگهی دزی بود نه چی بود قصدش فقط دوستي کم تکرارکی حرفا نی کردم افکر

   هی هوس اما خودم رو به اون راه زدم شبکی..  تنوعکی... يمذکر
   نی با کالس ومتيدخترا

 
 ....  ؟ اگه اونا بفهمننی پدر و مادرم چتونمیاما من نم -

   رو قطع کردحرفم
 نی ازای وکسدی بشتیذ نذارم شما ادمی ساده قول میی و آشنای دوستکی فقط خوامی از شما نميادی ززیمن که چ -

   ببره خوبه؟ییماجرا بو
 شتری که هرچه بی رو تجربه کنم حسدی حس جدنی نبودم، دوست داشتم الیم ی بدم اما بی چه جوابدونستمینم

   کردی مانی خودشو نماشتری برفتمیطرفش م
   اسی -



 

@donyayroman 273 

    تمام تنم رو فراگرفتجانی اونقدر اسمم رو با احساس گفت که رو تخت افتادم هدی لرزدلم
   امی بهت دارم که وادارم کرده به طرفت بی باور کن حسیخانوم -

 :  گفتمدی لرزی که صدام و قلبم میدرحال
    نفهمهیباشه قبوله فقط فعالً کس -
 :  جواب دادی خوشحالبا
    تو جون بخواهذارمی مطمئن باش برات کم نم،ی خوبیلی خه،یعال -
   نم لبخند زدم اون، می خوشحالاز
  ؟ی بگيزی چيخواینم -
  ؟یمثالً چ -
   ازخودم بگم؟ای دیاز خودت؟ و بازم خند -
    بگمدی بای چگهی دیدونی رو راجع به من مزیتو که همه چ -
 ...  بودی کگهی دنی اطالعات رو گرفتم با خودم فکر کردم اي  همهریآره من از ام -
 بودن و خودش به خاطر کارش مجبور شده بود زدیاش   معلوم بود خانوادهنطورکهی شروع کرد از خودش گفتن او

   يساز  کارگاه تونلي کنه چون مهندس عمران بود و توی زندگرازیکه ش
 برادر داشت، برادرش دانشگاه درس هی خواهر و هی کارگاه اونجا بود، سیکاره و ر  به قول خودش همهکردی مکار

    دری پسر داشت، وقتهی دختر و هی  و  و خواهرش ازدواج کردهخوندیم
  چقدر اونا رو دوست داره عاشقدمیاش حرف زد فهم  خواهرزادهمورد

 
 دهی اونقدر از اونا حرف زد که منم ندشمی موانهی با اونا حرف نزنم دي اگه روزگفتی بود منیاسمی و سبحان

   م از خودمی حرف زدنهمهی چطور گذشت و ادمیعاشقشون شدم اصالً نفهم
    در به خودم اومدمي  با صداشمی حتما قبول مدادکهی ممی که داده بودم و اون هم دلداري از کنکورگفتم

   می اومدن چقدر حرف زدنای بابام ايوا -
    وقتت رو گرفتمدیببخش -
   اشکال نداره من برم خداحافظ -
   یبه سالمت خانوم -

 ی رفتم ولرونی پالشتم گذاشتم مادر صدام زد و منم از اتاق بری رو خاموش کردم و زی قطع کردم و گوشعیسر
  شده بودی دلم خالبیعج
 

   رفتمرونی پالشتم گذاشتم مادر صدام زد و منم از اتاق بری رو خاموش کردم و زی قطع کردم و گوشعیسر
  دی کار، خسته نباشي  درصحنهشهیسالم بر بابا و مامان هم -
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 : دوگفتیباباخند
   ی گرفتلی شده؟ ما رو تحوی چخونهیروز کبکت خروس مبه ام به -
   نگرفتم؟لی شما رو تحویاِ بابا، من ک -

 :  جواب دادمادر
 سحر ،یکنی رفت و آمد می نه با کسرونی بيری نه م،ي همش خودتو تو اون اتاق حبس کرد؟ی گرفتلی تحویک -

 ...   ورا ون وره اما تونی هر روز انیرو بب
 :  گفتمبردم ی و به طرف اتاق مگرفتمی بابا رو مفی که کت و کی جلو در حالرفتم

   می که من و سحر مثل هم باششهی نمم،ینجوریمن ا -
  دی هم پشت سرم اومد بابا خندمادر

    شبه8 سحر کجا باز رفته ساعت نی انمیحاال بگو بب -
   اش داره اونم رفت انگار استادش تماس گرفته کار واجب باه،ی برم کالس نقاشخوامیگفت م -

 :   گفتمادر
    سر درس و دانشگاهشنهی بشدی کالس فردا که جواب کنکورش اومد بانی چشه ايحاال برا -
   و کت بابا رو گذاشتم روتختفی مشغول درآوردن مانتوش شد منم کو
   کنزونی آوی رو چوب لباسشه،یاِ دختر نذار اونجا چروك م -
   کردمزونی و آوچشم، دوباره کت رو برداشتم -
    برم شام درست کنمدی بامی کنکاریحاال شام رو چ -

 :   اخم کردم وگفتممنم
  دی شما کار کنخوادی نمگهی بابا که ميندازیمامان چرا خودتو به زحمت م -
 ي درست تموم بشه و بری کار عادت کردم، عاشق کارم هستم حاال خودت انشاله وقتنی من به ازمی عزتونمینم -

   یکنیسرکار حس منو درك م
 :  باالانداختم وگفتمشانه

 .  دونمیچه م -
 :  بود گفتمالی از اتاق خارج شدم و به بابا که مشغول نگاه کردن سرو
  د؟یکن یبابا مگه شما لباستون رو عوض نم -
  نگاهم کردی خستگبا
 
   برم خسته شدم بود مجبور شدم کالس اونم ومدهی نیاضی ريآره بابا جون، امروز آقا -

   بابا بودیمی دوست صمیاضی راستاد
    براش افتاده؟یاتفاق -
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   اوننری تصادف کرده فعالً درگمانینه انگار پسرش پ -
 :   گفتمی دستپاچگبا
   که نشده؟شیزیچ -
    مرخص بشهمارستانی اونم برم تا پسرش از بي فقط چند روز مجبورم کالساشه،ی خوب مزم،ینه عز -

 :   اومد و گفترونی از اتاق بمادر
 می حاال بهتره فردا برگهی خوب معلومه دکردهی می با سرعت رانندگیلی خگفتی جوونا مادرش که منیاز دست ا -
    پسر کههی نگران بودن یلی سمانه خانوم خادتش،ی عمارستانی سر بهی
    ندارهشتریب

 :  هم گفتبابا
   میری با هم مه،یآره، فکر خوب -

 :   گفتمرفتم ی که به طرف آشپزخونه میر حال دمن
   از خونه نشستن بهترهامیمنم م -
   زمیباشه عز -
  کردی که به بابا و مادر سالم مدمی سحر رو شني وقت صدانی اتو
   وقت؟نهمهی بابا جان چرا ایخسته نباش -
   دور شدعی و سرخورمیبخوابم، شام هم نم کم کی بود که جونم باال اومد، من برم تو اتاق کیبابا نگو اونقدر تراف -

 ...دمیپرس ی ازش مدی شده بود بايزی برخورد کنه حتماً چينطوری تعجب کردم سابقه نداشت سحر امنم
 

 بود تعجب کردم کنارش نشستم چشماش دهی که با همون مانتو و شلوار رو تخت خوابدمی اتاق شدم سحر رو دوارد
  باز بود

  ؟ي شده خواهريزیچ -
   طرفم برگشتبه
   نی کم خسته شدم همکی بشه، فقط دی باینه چ -
 :  اخم گفتمبا
   بلند شد و نشست و چشماش رو گشاد کردمیقرار نشد به هم دروغ بگ -
 هر روز تو ستی نمی حالي فکر کردیکنی رو ازم پنهون ميزی چکی خودت هم نی همگه،ی می به کی کنیاِ بب -

 یزنی گوشه زل مکی وبه يریفکر م
   زرنگم منم جواب دادمیلی خکردمی منو بگو که فکر مفهمنی کارام همه منی بود، پس با ادهی سحر چه زود فهمنیا

   ی مچ منوگرفتی بگيخوای حاال م؟یخوب، که چ -
   دمی خندو
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 :  و گفتدی هم خندسحر
  هی ازخودراضي  هست مربوط به اون پسرهی هر چدونمیآره جانم، من که م -
  می رو از هم پنهون کنيزی چمیتونستی بود  که نمنی به هم بود به خاطر اکی احساسمون نزدمیدو قلو بودچون  -
  و ستی ناینحوری هم اادی ، اون زی برات بگم حاال چرا ازخودراضدی افتاده که بایی اتفاقاکی ،یگیآره درست م -

   زدمیچشمک
  ادیمن ازش خوشم نم -
   شده؟ی حرفا رو ول کن اول تو بگو چنیحاال ا -
 :  و گفتدی کشیآه
    تصادف کردهمانیپ -
 ...    نکنه؟ای به تو داره که ناراحتی چه ربطنیخوب ا -
 :  خنده نگاهم کرد و گفتبا
 ی کسمی نخواستخوندمی فقط چون من هنوز درس ممی رو دوست دارگری وقته همدیلی خانوم، ما خیبله آبج -
   بفهمهيزیچ
 نی هستم ارکاهی و آب زي موزگفتی بودم اونوقت عمه به من مدهی سحر تعجب کردم چطور تا حاال من نفهماز

  سحر دست منو از پشت بسته بود
   دونمی که من نمي چه کارا کردگهیبه چشمم روشن، د به -
 نکهی قبل از اش،ی چند وقت پنکهی دوستم داره تا ادمیفهم ی نبوده فقط از نگاش ميزی چنمونینه بخدا ما که ب -
    و بفهمه که منمي خواستگارادی بخوادی باغ بهم گفت که ممیبر

   نی همادی کنکور بي جهی صبر کنه تا نتی مدتهیفعالً :  نه؟ منم که دوستش داشتم بهش گفتمای دارم دوستش
  یشت تو که همه قول قرارهات رو با طرف گذاشمی نفر من هستم که با خبرمنیپس آخر -

  لبخند زد و بغلم کردسحر
 
 نخواستم فعالً فکرمون رو مشغول ي بودنای کنکور اری تو هم درگومدی نشی پی ولي بهت بگم خواهرخواستمیم -
    منو ببخشمیکن

 :  بغلش کردم وگفتممحکم
    شرطهیباشه به  -
 :  بغلم کنده شد و با تعجب گفتاز
   ذارمی ؟مگه من برات شرط میچه شرط -
   ی ازم پنهون نکنیچی هگهی به بعد دنی از اخوامینه فقط م -
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    هم بهش ندارمی نگرانشم دلم آروم وقرار نداره دسترسیلی خیدونی میول... باشه و تو هم  -
    مالقاتشمیناراحت نباش قرار شده فردا با مامان و بابا بر -
  دی دستش رو به هم کوبی خوشحالبا
   ششی پمارستانی برم بيا  با چه بهونهکردمی همش فکر منمشی ببتونمی مينجوریآخ جون پس ا -

 :  گفتآورد ی تنگش را از تن در مي و مانتوشدی که بلند می در حالبعد
   شده؟ی که باشه نوبت تواِ حاال بهم بگو چیخوب نوبت -

    و جواب دادمدمی رو تختش دراز کشمنم
    تمرکز ندارمينجوریت بگم ا بخواب تا براایحاال لباست رو عوض کن ب -
 : حاال چرا رو تخت من؟ پاشو رو تخت خودت بخواب نگاهش کردم و لبامو غنچه کردم وگفتم  -
    بهتره دوست دارمنجایا -
   مزه یب -
  دی خندو

 اتاقمون هم بزرگ بود تخت من کنار می دور از هم باشمیتونست ی چون نممی اتاق برداشته بودهی و سحر با هم من
     کم فاصله کنار تخت من قرار داشتکیپنجره بود و تخت اون با 

 بزرگ بود که زی مکی اتاق ي  اون بود و گوشهي بود که چراغ خواب روی عسلکی کوچزی مکی تختامون نی بفقط
   ی سحرکه منم گاهشی آرالی قرار داشت ووساری پليد یتاپ و س لپ

    سحر نگاهم رو از اتاق گرفتمي با صداکردمی سحر استفاده ملیز وسا ااوقات
    گشنمهیلی خاسی يوا -
   ي شام بخوريومدی پس چرا ن،يریبم -
   جانی آبجياون موقع حالم خوش نبود االن حالمو خوش کرد -

   بلندشدم
   می آشپزخونه حرف بزنمی برای کارد به اون شکمت،  بيا -

 ي  همهدنشی بود اما پدر به محض خریمی قدي  خونه رو دوست داشتم خونهنی امی دو به طرف آشپزخونه رفتهر
    کرد، اتاق ما کنار اتاق پدر و مادررشی داد و تعمریی  رو تغونشیدکوراس

 تو گهیق د خودش مبلمان کرده بود و آشپزخونه بعد از هال بود دو اتاي قهی که مادر با سلی و بعد هال بزرگبود
    وقتا بابای اتاق که اتاق کار بود گاههی شدی بود که به تراس ختم مییراهرو

 ای
 

 ی جالبزی چادی بود و زکی ما کوچاطی متعلق به مهمان بود حگهی تا مزاحم ما نشن و اتاق درفتن ی اونجا ممادر
    گذاشت منمزی مي آورد و رورونی بخچالینداشت سحر قابلمه را از 
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   نشستم
    کنفیخوب تعر -

 :  باالخره زبون باز کرد و گفتکردی رو بهش گفتم اونم با اخم نگاهم مزی همه چمنم
   ازت سوء استفاده کنهخوادی م؟ي چرا بهش اعتماد کرداس،ی يا وانهید -
    باشهينجوری اخورهی نماش افهینه بابا، به ق -
    بعد هم باهات باشهستی بگه اهل ازدواج نشهی من مگه مزی عز،ي دارکاری چاش افهیتو به ق -
    بودهي صحبت عادکی خوادی نميزی نده، اون که هنوز از من چری حاال گدونم،ینم -

 :  تا ظرفا رو بشوره جواب دادشدی که بلند می در حالسحر
    پس؟ منم بلند شدمیحاال اولشه بعداً چ -
 ي منم هنوز عاشقش نشدم که نتونم ولش نکنم براخوادی از من چه منی انمی نگو ببيزی چیفعالً به کس -

   ي خواهرهیسرگرم
 :  زد و گفتپوزخند

  ؟ی باالخره که چی نکن االن عاشق نشری خانوم، خودتو درگاسی مینیب یحاال م -
   ای من رفتم، تو هم زود ظرفارو بشور و بکنهی االن مخ من کار نمم،ی بخوابمیحاال بر -
 تختم دراز ي و صدا به اتاقم برگردم روسر ی کردم بی از آشپزخونه خارج شدم بابا و مادر که خواب بودند سعو

   شب بود تاروشن کردم1 بالشت درآوردم ساعت ری رو از زلمی موبادمیکش
 را به ستنی زعشق یب« نوشته بود ی فرستاده بود با عجله خواندم اولامی باز شد ماهان چند تا پیکی یکی ها امیپ

    روي بعدامیپ»  کار دلم تمام استی اگر نباشیعنی/ جزعشق چه نام است
 : داده بود چون جواب نداده بودم نوشته بود »سالم«
   حالت خوبه؟؟يدی که جواب نماسی ییکجا -

 :  براش نوشتمعیسر
  ری خاموش بود شب بخمی نگرانت کردم حالم خوبه گوشدیببخش... سالم  -
 ...    رو فرستادم زنگ زدامی پتا
    پسرنی از دست ايوا -

    رو برداشتم و آروم گفتمیگوش
   سالم -
   ؟ی خوبیسالم خانوم -
  ؟يداریبله، هنوز ب -
    دارمی باهات حرف زدم حس خوبی آخه امروز از وقتبره یخوابم نم -

 :  و گفتمدمیخند
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   دونستمیاِ چه جالب نم -
  ؟یکنیمسخره م -
   ي جورنیابا، همنه ب -
   ی خوب بخوابریفقط خواستم صداتو بشنوم شبت بخ -
  و قطع کردمنیهمچن -
 

 کی کردمی حس مادی مشی پی چنمی کنه ببدای ادامه پی دوستنی چه کار کنم ؟ دوست داشتم انی حاال باامن
   که براش رقم زده خبر ندارهیی اندهی کس ازاچی جالبه اما هیسرگرم

 
    کرد رو به سحر کردممانی هم مادر صداباز
    سر وقتمونادیبدو سحر االنه که مامان با چماق ب -

 :   گفتکردی که رژش رو پررنگتر می در حالسحر
    خوب شدم؟نیبب -

 :  گفتمدمیکش ی و دست اونو هم مداشتمی رو برمفمی که کی در حالمن
  می برای بدمن،ی ککولی نيآره بابا شد -
   مادر دراومدي صدامی نشسته بودن تا سوار شدنی مامان و بابا تو ماشاطی سمت در حمیاه افتاد تند رو
   میی ساعته منتظر شمامی ننیکردیکارمیاخه چه بگم بهتون تا حاال چ -

 :  جواب دادسحر
   گهی ددیببخش -

 :  به ما کرد و گفتی نگاهبابا
   رو روشن کرد و راه افتادنی ماشدی ندارن و خندزای چنی به ايازی من خودشون خوشکلن نيدخترا -

 :  زدم وگفتمي لبخندمنم
   بکنه؟ی پس کدی نکنفیشما از ما تعر -

 :  که هنوز اخم کرده بود گفتمادر
  دی شما هنوز وقت دارهای بازی قرتنی نه ادیفعالً به فکر درس و دانشگاهتون باش -

 مثل خودش هر چند ما هم دیدی  تو درس و دانشگاه مزویچمادرعادت داشت همه .  کرد و ساکت شدی پفسحر
   دادی متی موضوع اهمنی اما مادر اونقدر به امی کنلی تحصمیدوست داشت

 و می شدادهی پعی سرمیدی که رسی دور نبود هنگامادی زمارستانیب. می که قبول نشمی داشتنوی همش استرس اکه
   دای راهرو شلوغ بود باالخره اتاقش رو پمیپشت سر مامان و بابا راه افتاد
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 آقا و خانوم می زده است  تا وارد اتاق شدجانی هی نداره وحسابی به سحر نگاه کردم معلوم بود حال خوشمیکرد
 :  گفتیاضی ري شروع شد آقاها ی به طرف ما اومدن و احوالپرسیاضیر
 اونو دونستی مییزهایهش به سحر بود انگار که چ نگای کردم ولی منم با خانمش روبوسدیی بفرمادیخوش اومد -

    کهدمی رو دمانی به سحر زدم و پیسخت در آغوش فشرد منم چشمک
   کردم جوابم دادیی منم سالم بلند باالکردی بود و با مادر و پدرصحبت مدهی تخت دراز کشيرو
  دی خانوم حالتون چطوره؟ به زحمت افتاداسیسالم  -
   حرف من افزودي  پدر هم دنبالهدیاری بدست بتونوی هرچه زودتر سالمت نبود انشالهیزحمت -
  یشی رحم کرد، انشاله بهتر میلیخدا خ -

 کشه حاال ی هم می چه خجالتی طفلکیآخ.  انداخت و جوابش رو دادنیی سرش رو پامانی هم سالم کرد و پسحر
    داشت سمانه خانوم بای بزرگیاتاق خصوص.  رو دادهشنهادشیخوبه پ

ها سر تصادفات جوونا داغ شده بود اما من تمام حواسم به   کرد صحبتییرای بود از ما پذخچالی که تو ییکمپوتها
    داشتم و به حالرنظری زناروی اکردمی حال مشیی بود خدامانیسحر و پ

  و سحر همگرفتم ی مکردنی به هم نگاه می هم مچ اونا رو وقتی و گاهدمیخند ی روزشون مو
 

   گرفتمی از بازویشگونی سحر نمی اومدرونی وقت مالقات تموم شد و از اونجا برفت، ی به من ميا  غرهچشم
   به اون بنده خداي ساعت زل زدهی چته ،يریدرد بگ -
   شماها روحم شاد شددنی امروز بهم خوش گذشت با دشیی جالب بود خدایلیخ... آخ دستم  -
  رسهیمرض، صبرکن نوبت خودت هم م -

  دمیخند
 ي بدم وادالی ادامه تحصخوامی وبه قول مامان  مدمی باشه من فعالً دم به تله نمری خيدیخواب د... اونم من  -

   میدی دراوردم  و بلند خنددادی رو تکون مشیمادرکه دستها
    خانوماسی ارمی مادتیحاال به وقتش  -

 :  و گفت به طرف ما برگشتپدر
  دی به ما هم بگنیخندی منقدری شده که ایچ -
    خودمونهنی بشهینم -

    هم برگشتمادر
 :   بعد رو به پدرکرد و گفتنیاری درميباز  مسخرهنیپسره بدبخت حالش خوب نبود حاال شما دار -
   ؟یگی چه مان،ی بگمی به پروانه هم ممیموند ی شام هم اونجا مزجونی عزي  خونهمیرفت ی سر مکیکاش  -

   زودتر از پدر داد زدممن
  می دلم براشون تنگ شده بابا بریلی منم خهیعال -
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   جواب دادزدی رو منی ماشری و دزدگاوردی درمبشی رو از جنی ماشچیی که سوی درحالبابا
   زنگ به خواهرت بزنکی همون جا تو هم خانوم میمن که از خدامه، باشه بر -
 نی تا اگفتی رو داشت هر چقدر مادر منی ماشنی بود که ايادی پدر سمند  بود مدت زنیش مامی سوار شدی همگو

    رونی ماشنی سالها اگفت ی مرفتی بار نمری رو عوض کنن امازنیماش
 تا من و رهی برامون بگدخوبی پراکی می عوضش کنم حاال بابا قول داده اگه ما توکنکور قبول شدادی دلم نمداشتم

    ومی داشتنامهی وقت بود گواهیلی چون ما خمیسحر مشکل نداشته باش
 مادر با خاله پروانه داشت میرفت ی مرونی و با دوستامون بمیداشت ی بابا رو برمنی ماشزدی وقتا که به سرمون میگاه

    قرارشد خودمونان،ی بتونستنی انگار اونا مهمون داشتن و نمزدیحرف م
 بابابزرگ تنگ شده بود تا زنگ در رو زدم اطی باغچه وحي شدم دلم براادهی من زودتر از همه پمیدی رسی وقتمیبر

   چادر به سر در رو باز کردیخانوم
  دییسالم بفرما -
   خونه انزجونیعز -
 .   توایآره گلم، ب -

  دی باششونی اي  نوهدی شون هستم  ماشاله حتماً شما با هی همسامن
   آره -

 کرد و رفت ما هم وارد خونه ی و اون خانوم خداحافظدنی به من کرد بابا و مامان هم رسيا  نگاه موشکوفانهومهخان
  داشتند که وسط اون استخر بود استخر هم پری بزرگاطیح. میشد
 

و  راطی تو حزجونی بابابزرگ و عزشدمی نمری اونا سدنیاونقدر جالب بودن که من از د.  و بزرگکی کوچیازماه
    بهزجونی عزدیکش ی مونی بابابزرگ قلشهیتخت نشسته بودن مثل هم

 :  سخت منو فشرد و گفتدمی ما آغوشش رو باز کرد و منم صورتش رو بوسدنی دمحض
   طرفانی از ازمی عزدیخوش اومد -
 :   گفتمشدمی که ازش جدا می حالدر
  دلم براتون تنگ شده بود -

  دی منو بوسزی هم مثل عزبابابزرگ
   دی گرفتیونی قلياوف چه بو -

 رمی بلند شدم و گفتم من ماوردمی طاقت نادی و با مادر خوش و بش کرد منم کنارش نشستم اما زدی خندبابابزرگ
   کنار استخر همه سر تکان دادن سحر هم بلند شد و پشت سرم اومد هر

   کار رو کردنی آب گذاشتم سحر هم همي تو شلوارم رو باال زدم و پاهام روي  و من پاچهمی کنار استخر نشستدو
    بزنم و باهاش حرف بزنممانی زنگ به پکی اشکال نداره که من گمی ماس،ی نمیبب -
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 :  کردم وگفتميفکر
   بزن و حالش رو بپرسی زنگهی داشته باشه فردا دیخوب چه اشکال با -
   بدبخت چطور سرش داغون شده بوديدی فکر بودم دنیمنم تو هم -
   شهی مرخص مگهیآره حاالدوروزد -
   بهش گفته؟يزی چمانی نکنه پزدیسمانه خانوم مشکوك م -
    اتفاق افتادهنی حتماً صحبت تو رو کردن که اي خواستگارانی بخواستنی اونا می خودت گفتستی ندیآره بع -
   از شانس من بودهنمیآره ا -

  اش گذاشتم  رو دور شونهدستم
    داده منم جوابش ندادمامی تا حاال ده تا پشبی پسره؟ از دنی با اکارکنمیگو من چ حاال بال،یخ یب -

 :  با تعجب گفتسحر
  گه؟ی چه م؟یگی ميجد -
 :  مسخره گفتمبا
   زمی عشقوالنه عزامیپ -

  دیسحرخند
   شهی عشقوالنه سرت میلی تو هم خنکهیحاال نه ا -
    دلم براش سوختیادم ولشو ندارم اشتباه کردم جوابشو د آره حوصله -
   دنشی دمیچطوره بر -
    در مورد من بکنهيحرفشم نزن، دوست ندارم فکر بد -
  ؟يدی حاال جوابشو نمي مردم رو عاشق خودت کردي خوب حداقل جوابشو بده بنده خدا پسره -

اش رو گرفتم هنوز زنگ نخورده بودکه   بخونم شمارهنکهی بدون ای داده بود ولامی رو دراوردم  باز هم پلمیموبا
  رو برداشتیگوش

 
    خانوم چه عجباسیسالم  -
    جوابتونو بدمدمی من امروز نرسدیسالم ببخش -
 منم زنهی مهی کنادونستمی م؟ي رو بداممی جواب پي که وقت نکردي حاال کجا بودستیمهم ن. دیآه کش -
 :  به اون، گفتمتیاهم یب

   ستانماریب -
 :  گفتی ناراحتبا
   شده؟شی طوری شده؟ کسیچ -
   ادتشی عمینه، پسر دوست بابام تصادف کرده بودرفت -
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  دی کشی راحتنفس
  خوب االن چطوره؟ -
  فعالً خوبه -

  کردی هاج و واج منو نگاه مسحر
   نمتی روز ببهی تونمی دلم برات تنگ شده میلیخ -

 :  رو دندون گرفتم و گفتملبم
 ...   نبود کهنی قرار ما ارینه خ -
   هی کافنمتی که ببنی ساده همدنی دهی فقط تونمی اما باور کن نمدونمیم -
   ادی مشی پی چنمیبب -
   باشه؟ادی نشی برات بی مشکلدمی به من اعتماد کن قول ماسی -
   باشه فعالً من برم -
   ي منو دوست ندارکنم یحس م ينجوری بده اهامو امی تو رو خدا جواب پگهی دزی چکی -
 :  تعحب گفتمبا
   دوستت داشته باشم؟دیمگه با -

 :   و گفتدی خنداونم
   يری بگلی منو تحودی که باالخره بانهیمنظورم ا -
   کنمی میباشه سع -
  باشه برو خانوم کوچولو -
 :   گفتمتی عصبانبا
   ستمیکوچولو ن -
   یباشه حاال ناراحت نشو هنوز زوده که بزرگ بش -

 :  گفتی کردم سحر با بدجنسی خداحافظعی ندادم سرجوابشو
  دنشی دي بري حاال باالخره قبول کرديدید -
  ری بگیآلود ماه  گفتم تو هم زود از آب گليزی چهیحاال من  -

 :  فت گآورد ی که پاهاش رو از تو آب در می و در حالدی بلند خندسحر
   میری استخر بگنی رو از ای ماهمی برایب -
 نماز ي تا اذان گفت ما رو برازجونی مادر و عزدونستمی و منم همون کار رو انجام دادم غروب شده بود مخمکی -

  اما من تماممی و به طرف اونا رفتمی بلند شدعی سرزننیخوندن صدا م
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 کنم،ی حرفاشو زود قبول متونم،یچرا نم..کنهی مدای پانی چرا داره تندتند جرهی بازکی نی اون بود اگه ادنی دفکرم
    اصالً دوست نداشتمادی داره شورش درمگهی کوچولو، دگهیپسره به من م

 اذان هم ي وقت صدانی در ادمی کشی فکر نفس راحتنی با اکردمی زودتر تمومش مدی مسخره بشم باي بازنی اوارد
    کهیامیهنوز متن پ)  بذارمی پاشی پی راههی خودت ایخدا(بلندشد 

   ی داشتم پر از احساس دلتنگادی زود فرستاده بود رو به صبح
   براي کسی تنگ است که آفتاب صداقت رادلم
  آورد  میهمانی گلهاي باغ میبه
  داد  گیسوان بلندش را به بادها میو
  بخشید  دستهاي سپیدش را به آب میو

   براي کسی تنگ استدلم
   چشمهاي قشنگش راکه
  دوخت  عمق آبی دریاي واژگون میبه
  خواند ها می  شعرهاي خوشی چون پرندهو

   براي کسی تنگ استدلم
   همچو کودك معصومیکه

  سوخت  براي دلم میدلش
  کرد  مهربانی را نثار من میو

   براي کسی تنگ استدلم
  ترین شمال با من رفت  تا شمالکه
  ترین جنوب با من بود  در جنوبو

  من ماند  که بیکسی
   که با من نیستکسی
 ...   کهکسی

 .  ست دگر کافی -
 
 ی که تازگی بودم و رماندهی کولر دراز کشری و منم زنی گرم و آتشيهوا.  مرداد هم چون دل من گرفته بوديهوا • 

   داشتن و امروز بابا و مامان تا شب کالس خوندم،ی بودم رو مدهیخر
 و می امروز رو به خودمون استراحت بدمی قرارگذاشتمی و البته ما دو تا هم تنبل شده بودمی و سحر تنها خونه بودمن

   لمی زنگ موباي صدارهی سحر هم رفته بود دوش بگمی بخورتزایپ
 :  گفتمی نداشتم با خستگنوی اي  شدکه کتاب رو کنار بذارم اوف ف ف بازم ماهان بود اصالً حوصلهباعث
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  دییبله بفرما -
   سالم بر خانوم محترم -
    محترميامرتون آقا -
    در چه حالن؟نمی خانم خوشکل و اخمو تنگ شده گفتم بزنگم ببهیعرضم به حضورتون که دلم واسه  -
  حرفاش لبخندزدماز
 
  گه؟ی اون خانوم خوبن، امر د؟ی چگهید
    خانوم؟یاسی یکنی مکارایچ -
  دی اگه شما اجازه بدخوندمیداشتم کتاب م -
    من مزاحمت شدمیعنی -
 :  عمد گفتماز
   بله -
  دمی نگفت خنديزیچ
   يزدی شد تو که خوب حرف میچ -
    حاال صبر کنکنمی می بدجنس باالخره تالفيا -
    چه خبرا مهندس؟ تونل زمانت تموم نشدهی کنیحاال کو تا تالف -

 :  و گفتدیند خبلند
 کارگرا نی پدرم دراومد از بس با اامی تونل شهره االن هم از اونجا دارم مستینه هنوز، صد بارگفتم تونل زمان ن -

   سر و کله زدم
   يدیخوبه حاال انگار کوه رو جا به جا کرده خوبه فقط دستور م -
  زدی عصر هم برم دی شاکشهی طول می ساعت هی مهم دارم ي  جلسههی برم دفتر دیآره االن هم با -
 :  تعجب گفتمبا
  ؟ي بری چيبرا -

  دیخند
 عوض یی گرفتم که برم اونجا حال و هوای رو مرخصي از کار کردن خسته شدم چند روزگهی پدر و مادرم ددنید -

   کنم
   یخوب به سالمت -
اونم .  اسم ماهان رو گفتمواشیمنم  ه؟یک:  که از حمام خارج شد و با اشاره گفتدمی وقت سحر رو دنی همتو

    کرد و به طرف اتاق رفتیاخم
   اسی شد یچ -



 

@donyayroman 286 

  یزنی حرف می با کگفتی بابا سحر بود میچیه -
  اد؟یاز من خوشش نم -
   دمی کشیآه
    دارهی رسمهی ي هر کارگهی می ولستی نينجوریا -
   میکنی اما بذار مشکلم حل بشه بعد در موردش فکر مدونمیبله م -
   من...  میبهتره االن موضوع رو تموم کن -

    حرفم رو تموم کنمنذاشت
   اسی من دوستت دارم یزنی باهاتم بازم حرف خودت می چيحرفشم نزن قبالً بهت گفتم برا -

  دی دلم لرزکردی ابراز عالقه مينجوری بار بود که انی و زنده شدم اولمردم
 که من نقدری ازت دست بکشم کاش تو هم اتونمی من بهت عالقه دارم نمزمی عزاس،ی ي ساکت شده؟یچ -

 یدوستت دارم منو دوست داشت
 
   در کار  نبودی قرار ما دوست داشتني ساده خواسته بودی رو ندارم تو دوستهای بازنی اي من فعالً حوصله -
   ي دلمو بردي از بس نازگهی دهی توریتقص -

  دمی خندبلند
   کنم؟کاری من چدیحاال با -
   نمتی اگه ممکنه بذار امروز ببرمی عصر دارم ماسی نمتی فقط دوستم داشته باش بذار ببیچیه -

    براش سوختدلم
  ایباشه هر وقت کارت تموم شد ب -
 :  گفتی خوشحالبا
  ؟یگیراست م -
  شتری ساعت نه بمی فقط نیآره، ول -
 سر گهی فکر کنم  تا دو ساعت دامی جلسه ام تموم شد منکهی پس من به محض ای تو بگی هر چزمیباشه عز -

   کوچه تون باشم
   خوبه -
  دمی قطع کرد سحر رو دو
  ؟؟؟؟يذاری قرار مالقات مگهیبه به حاال د -
   امی ی و منمی بی مرمی ساعت ممیدلم براش سوخت فقط ن -
 ...   ساعت، بعدش هم دوساعتهی شهی ساعته بعدش ممیبله اولش ن -

 :  گفتمداشتمی و کتابم رو برمدمیکش ی که دوباره دراز میدرحال
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   ی مردم از گشنگارنی بتزای برو زنگ بزن دو تا پ،یاووو چه خبرته ساعت ساعت راه انداخت -
اال که دل اونو  حدمیرسی به خودم می حسابدی امروز بود باداری رو برداشت و زنگ زد منم حواسم به دی گوشسحر

   ی شده پس چرا من احساسی خوبيبردم بذار دوستم داشته باشه باز
 کم بود يزی چهیاش رو بخونم اما هنوز   عاشقانهامی پای وقتا دوست دارم زنگ بزنه و ی ندارم؟ هر چند گاهبهش

   سحر بلند شدي بهش عادت کردم صدادیشا
    جون منمی کنتشی کم اذکی ای بیاسی گمیم -
 :  تعحب نگاهش کردم وگفتمبا
   می کنکاریمثالً چ -

 :  گفتجانی اومد و با هکنارم
   ؟ی موافقدهی مصی پسره عاشقت باشه منو از تو تشخنی نه؟ اگه اای شناسه ی منو منمی ببرمی تو مياول من به جا -

    که چقدر منو دوست دارهخوندم ی بود دستشو مي فکرخوب
    نرهادتی خال کنار لب نیباشه فقط ا -

  دیسحرخند
  جونمیمنو دست کم گرفت -
 

   ي بده تا پسره رو از دست ندختتی به ریی سر و صفاهی تو برو حموم ارنی رو متزای پنی تا احاال
   از خداش باشه مگه من االن چمه -
    بلند شواالی مالقاتش ي بريخوای مينجوری هست اتیزینگفتم چ -
    بلند شدمیحوصلگ ی ببا
    تو دستور بده و به طرف اتاقم رفتمستیحاال امروز مامان ن -
 رو مثل زدی میلی با شال همون رنگ که به نيا  حرف نداشت مانتو سورمهپمی زدم تدی دنهی خودم رو تو آگهی دکباری

    رو طبق معمولام رهی بودم و گدهیچی دور موهام و گردنم پشهیهم
ترکردم گردنبدم هم به گردنم   هم انجام داده بودم اما رژ لبم رو پررنگیرنگ و مات  کمشی کرده بودم آرامحکم

    اونمینی من خودشو درست کرده بود که ببهی کردم سحر هم شبزونیآو
   بوددهی پوشی اما شال آبدهی نشون میالعمل  عکسچه
   شمی من که دارم خفه ميبند ی شاال رو منی تو چطور ااسی -

   دمیخند
    تحمل کنيا قهی ده دقکیحاال -
 کردی درست مقهی شال سرکردنش هر دقنی با ادهی که سحر دسته گل به آب مدونستمی اما ممی رفترونی با هم بو

    قرار شد اول سحر بره وستادهی داده بود که سر کوچه منتظر اامیماهان پ
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   طورنی کالفه بودم سحر هم همیلیه، خ نای شناسه ی واقعاً اونو منمی منتظر باشم ببواری پشت دمن
 :  گفتمیرفت ی کوچه که راه متو
   موندکاله ی عاشقم شد سر تو بيدی دمیکرد ی کارو نمنی کاش ااسی گمیم -
   شمیهه هه هه بهتر، من از دستش راحت م -
  دی و خندکردمی کارو منی رو نداشتم حتماً امانیاگه پ -
 داده امی به مادرگفته بود اما مادر به اونا پییزهای بود که مرخص شده بود و انگار سمانه خانوم چي چند روزمانیپ

    بده اما پدرلی ادامه تحصخوادیکه فعالً صبر کنن چون هنوز سحر م
 ی سحر نگاهدمی ماهان رو دنی ماشمیدیسرکوچه که رس.  ندارهی اشکالي و در حد نامزدهی پسر خوبمانی پگفتیم

    که ازدمی ماهان رو ددمی سرك کشواریمن کرد و رفت منم پشت دبه 
 دوست داشتن يکفرم باال اومد اون که ادعا... منو نشناخته یعنی شد و به طرف سحر رفت دلم گرفت ادهی پنیماش

 ...  رو  داشت
 پس چرا ،ی لعنتدمی کوبنی پا بر زمکنهی ميسحر و بگو چه خوب نقش باز.  شدن انگار نه انگارنی دو سوار ماشهر

    بهی چدونستم ی انگار مشغول حرف زدن بودن کاش مکنه یحرکت نم
 هی گرخواستی کردم حالم خوب نبود دلم می چه اشتباهي نکنه ماهان بهش بگه دوست دارم واگنی دارن مهم

   نی کردم توايا  اونو از دست بدم چه فکر احمقانهخواستم یکنم دلم نم
 یظی شد و به طرف من اومد اخم غلادهی پنی که سخت مشغول فحش دادن به خودم بودم سحر از ماشهنگام

 . دمیداشت با عجله پرس
   شد؟یچ -

   باال انداختشانه
 کنمی مفی خونه برات تعرمی برای بي بهتره نرهی عصبانیلیاالن خ -
 
   ششی برم پخوامی شده ؟ میچرا؟ مگه چ -
  اسی اشتباه بود یلی ناراحتش نکن کارمون خادی فقط زیدونیخودت م -
 رفتم و در را باز کردم و سالم کردم اما نی حبس شده بود به طرف ماشام نهی که نفس تو سی رفت منم در حالو
    نگفت نشستم و در رو بستم و نگاهش کردم صورتش اصالح کردهچیه

 ي افهی بودم باال زده بود قدهی بار دنی آکبندش هم نداشت و موهاش هم مثل اولشی اون رگهی حاال دبود
   نگاهم نکردی جذاب شده بود حتی مشکنکیخونسردش با اون ع

  ها جواب سالم واجبه -
   به سمتم برگشتکدفعهی
  ؟ي که درآوردهیباز  چه مسخرهنیا -
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  زم کردم خودمو نبای اما سعدمی بلند داد زد که ترساونقدر
  ؟يکدوم مسخره باز -
   رو به حرکت درآورد و با سرعت دور شدنی ماشکدفعهی
   ترواشیچه خبرته؟  -
 از ادی کنم که بعد بفهمم خواهرته خوشت مي کارای ی ممکنه نشناسم و حرفي بگم فکر نکردیآخه من به تو چ -
   کارانیا

    یشناختی منو مدی باي منو دوست داریتو که گفت -
    شدمجی که خودم هم گدی هستهی شما اونقدر به هم شبدمی مگه من چند بار تو رو داسی -

    ازت توقع نداشتمواقعاً
    از احساست مطمئن بشمخواستمیمن م -

 :  زد و گفتيپوزخند
   ؟ي مطمئن شد؟ی حاال چ؟ينجوریا -
    اتفاق افتادهنتونی شد، چه بیچ. دمیمن که نفهم -
 : صدرا راه افتاد و گفت طرف چهارراه مالبه
   می حرف بزنزای چنی در مورد ادمتی مدت که دنهمهی دوست ندارم بعد از ایبهتره االن حرفش نزن -

    دادمهی تکی به صندلمنم
   حاال؟يریخوبه پس کجا م -
    خوبي جاکی -
   انی زود برگردم االن مامان و بابام مدی باشم بارونی بادی زتونمی من نمسای جا واهی تو رو خدا نه

   شدم ی نگاه اون داشتم ذوب مری که خلوت بود نگه داشت به طرف من برگشت و نگاهم کرد منم زابانی خي گوشه
  یکنیچقدر منو نگاه م -

  دیخند
  تو رو نگاه نکنم پس چکارکنم؟ -
  نگات کنمينجوری همخوامی که من مییبای اونقدر زتو
 

 باعث شد تمام بدنم مورمور بشه و دست و پام رو گم کنم انگار که قلبم رو تو مشت فشردن به چشماش حرفش
   کردی نگاهم مرهی داشت اونم خي بلنديها   بود و مژهینگاه کردم مشک

 :   گفتآهسته
    جذبت شدمي چطوریدونیم -

    نه تکان دادمي  را به نشانهسرم
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    و آرومنی غمگزنهی نگات انگار که با آدم حرف منی کرد بعد هم ا شال بستنت توجه منو جلبنیا -
   اسی

 طاقت نگاه کردن توچشماشو گهی دشدی مریتک سلولهام سراز  خون تو تکانی جرزدی صدام مينجوری ایوقت
   نی از اشتری بتونستمی مرد پر از جذبه بود نمنینداشتم سحرحق داشت ا

   ارمی دووم بکنارش
   زمی عزاسی -
 : با التماس نگاهش کردم وگفتم -
   گهی دمیبر -
   جواب دادی ناراحتبا
   ؟یترسیچرا؟ از من م -
 :  گفتشدی مادهی پنی که از ماشی نشه در حالرینه فقط د -
 برگشتم دو تا نی در ماشي گذشت باالخره با صدايا قهی و مهلت نداد سوال کنم چند دقامی االن منی بشنجایا -

  ستاش بودکه  به طرفم گرفت تو دیبستن
   چسبه ی هوا منی بخور تو اایب -

 :  برداشتم وگفتمی بودم با خوشحالی عاشق بستنمن
 ی و شوخزدی اون حرف مشتری بمی حرف زدی خوردنمون هم حسابنی دستت درد نکنه و مشغول شدم بهیعال -
    همکاراش وي از مسخره بازکردمی اونقدر که من از خنده غش  مکردیم

 را به طرفم گرفت یی کادوخرٱ در زوی گفت از مادر و باباش از داداشش که نامزد کرده بود باالخره از همه چسبحان
    مال منهنی ايوا -
    قابل تو رو ندارهزمیآره عز -
    به زحمتت نبودم حاال به چه مناسبته؟ی  راضیمرس -

 :   زد و گفتیچشمک
   ییبه مناسبت آشنا -

  زی افتادم که اون روز تو باغ به من زد و من تو دلم بهش گفته بودم هی چشمکنی اولادی دمیخند
  ؟يخندیبه چه م -
    افتادمي اون روز که شماره بهم دادادی -
 ماجرا رو گفتم اونم گفت که بهت شماره بدم من که اهل ی ازت خوشم اومد بعد هم به ماندمتی اون روز تا درهٱ -
    محاله تو روگهی کارو نکنم دنی کارا نبودم اما اون گفت اگه انیا

   نمیبب
   ی که تو با من در ارتباطفهمهی االن میعنی ؟يجد -
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  معلومه که نهزمینه عز -
 

 :  نگاهم کرد کادو رو کنار گذاشتم وگفتمدمی کشی راحتنفس
 ي کارچی شد ناگهان دستم رو گرفت اونقدر شوکه شدم که نتونستم هری دی که حسابمی برافتی راه بگهیخوب د -

   کنم
   و دستم رو فشرداسیدوستت دارم  -

 دمی کشرونی  بعیهام رنگ گرفته بود دستم روسر  و گونهزدی قلبم تندتند مکردمی می بشدت احساس خفگحاال
   می انداختم اونم دستش رو به حالت تسلنیی بهش کردم و سرم رو پایواخم
   شدی چدمی لحظه نفهمکی شهی تکرار نمگهید- برد وگفت باال

 چه دی شده بود بارمی که درگی مختلفي به ابن حس هادی بادونمیو راه افتاد راه برگشت تو سکوت گذشت نم 
    بهش وابستهخواستمی اما نمدیتپی قلبم مکردمی هول مدنشی بادگفتمیم

دوست ... دوست داشتم اون ناز منو بکشه و من براش اخم کنم ..  دوست دارم تنها ماهان باشهدونستمی  اما مبشم
   يادی زدی شادونمینم.... داشتم اون بگه دوستم داره و من سکوت کنم 

 دوست داشتم اونو عاشق خودم کردمی متیاز عشق اون احساس رضا. رکاهی به قول عمه آب زای شده بودم مغرور
    فکرا بودم کهنی تو اي باالخره عاشقم شديدیبگم دکنم و بعد 

   سر کوچه نگه داشت و نگاهم کردمیدیرس
   دست خودم نبوداسیببخش  -
   دمی دفعه رو بخشنیا -

    زد منم بهش لبخند زدملبخند
 شدمی مادهی که پی اونجا، منم درحالشهی چند روز بهت زنگ بزنم سرم شلوغ منی اادی نتونم زدی شای خانومیراست -

 : گفتم
   ات هی از بابت هدیباشه اشکال نداره مرس -
   قابلت رو نداره جانم -
 بابا و مامان گهی االن ددونستمی بود م7 ساعت کردمی می احساس سبکبالگهی کردم راه افتادم حاال دی خداحافظو

   با...  و نابییای واسه من بود روز رویخونه بودن اما امروز روز قشنگ
 دور نبود که اونو ادی هم زدیشا... تنگ اون نگاه شده بود باز  یلی هنوز سرمست عشق نشده بودم اما دلم خهنکیا

  عاشق خودم کنم
 

  دمی روشنونیزی تلوي که گذشتم صدااطی چپوندم و در رو بازکردم از حفی از وارد شدن به خونه کادوم رو توکقبل
    بودن کهلمیقدر غرق فتا وارد شدم همه رو مبل نشسته بودن و اون
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 منم با عجله کفشم رو درآوردم و بلند سالم شه،ی ستاالی امشب موقع پخش سردونستمی به اطراف نداشتن میتوجه
   کردم و خودمو رو مبل انداختم و مشغول نگاه کردن شدم بابا جوابم

 :  داد و مامان گفترو
   حاال؟يدی کتابت رو خري کردری دنقدریچرا امروز ا -
  ومدی نرمینه گ -

 : سحرگفت
   شهی جا داره جالب منی بعد، اي برادیحرفاتونو بذار -

 از مرز رد بشه اما کشته خواستی مشی بود که برادر ستایی دوختم اونجاالی نزد و منم چشم به سری حرفگهی دمادر
   ی  شد وقتياونقدر محو اون بودم و دلم سوخت که اشکم جار... شد 

  حر داد زد تموم شد سلمیف
    حساسش تموم شدي جالمهی فيوا -

 نی هم اتی بود اما خوب تو واقعلمی فنای هر چند اشنی مدای پی سنگدلي بلند شدم تا به اتاق برم واقعاً چه آدمامنم
    بود خدا رو شکر که من، بابا و مامان کنارم هستن، قبل ازادی ززایچ

 دی پسر بانی اکارکردهی بود، چبای زیلی بود خيا  نقرهی آوردم و باز کردم، ساعت مچرونی لباسم کادو رو بضیتعو
    کارتکی توجهم رو جلب کرد ي ساعت هم کاغذریازش تشکر کنم، ز

 :  بود که داخل اون نوشته بودبای زپستال
 !   ابر اندوهستم؟ی تو من چیب «
  تر، از پژواکم  تو سرگردانیب

   کوهدر
 ، دشت در گردبادم

 !   بادي  در پنجهزمی پائبرگ
  تر  تو سرگردانیب

   سحرممی نساز
 !   سحر ِ سرگردانمی نساز
   سر و سامانیب
   تو اشکمیب

  دردم
 ...  آهم
  ادی برده ز انیآش

 !   درمانده به شب گمراهممرغ
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 !   تو خاکستر سردم، خاموشیب
 !   من، دل با شوقۀنی در سگری دنتپد

 !   نه خروش،ي مرا بر لب، بانگ شادنه
 ! دردم ی وحشت هر زمان موی تو دیب

 
  ادیبن ی بی تو احساس من از زندگیب

   هر دمها يدادگری بي  دورهنیوندر
  کاستن

 !  دنیکاه
   جانمکاهش

  کم
  کم
 ... 
  ،دی خواهد دی کسچه

   تو؟ی را بمردنم
 » .  تو مردم، مردمیب

  کتری نزدادی وقت سحر وارد شد، اشاره کردم که بنی همتو
   دهی آقا برات کادو خرنمیب یم -
   چه خوشکلهنیبب -

   به ساعت انداختینگاه
   شد دعواتون نشدی کن چفیخوب تعر.  ، مبارکتقهیچه خوش سل -
   می کردکاری افتاد امروز چادمی
    دست برداره فعالً تو مشت منه جانمگهی دتونهی شد اما پسره پاك دلشو باخته به من، نمی عصبانیلیآره خ -
   یکنی متشی اذيواقعاً، تو هم خر -
    تو رو شناختي چطورنمیبگو بب -

   تخت کنارم نشست و نگاهم کردي کرد و رويا  خندهسحر
 :  قشنگ برگشت گفتدی تا منو دهی پسر باحالیلی خيوا -
   رمیام رو بگ  خندهي جلوتونستمی و منم اصالً نمي اومدزم،یعز اسی
    شک کردهيدی خندگهی دنیهم -
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 کدفعهی حرکت کنه خواستیسوار بشم، منم که سوار شدم تا نگاهم کرد و م:  بعد هم گفتدینه بابا اون که نفهم -
 :  گفتتیباعصبان

  ؟ی هستیتو ک -
 دی بگاسی و به دی بشادهی بود بهم گفت سحر خانوم پدهی اون فهمی ولاسیمنم هول کردم و گفتم خوب معلومه  -
    کارونیازت انتطار نداشتم ا:  بزنم گفتی بعد هم تا خواستم حرفادیب

 :  زدم پشتش و گفتمدی و بلند خنددونهی فکر کن منو عاقلتر از تو میعنی چرا؟ گهی تو دد،ی نفهماسی ،یبکن
   يخندی مي دارهی حاال چ،يمردیرس م از تیمرض، اون موقع که داشت -
    قدرش رو بدونهی پسر باحالی ولشدمی و جذبه قبض روح متیآره، داشتم از اون همه عصبان -

 :  گفتدادی که دستش رو تکون می سحر در حالکردی شام صدا مي که ما رو برااومد ی بابا ميصدا
 ی کنتی آقا ماهان گُل رو اذنی انمی نبگهید -
 
   يبه چشم خواهر -

   می داريسبز  امشب شام قورمهای پاشو به،ی و مهربونپسرخوب
   امی زنگ بزنم ازش تشکر کنم االن مکی تخت بلند شدم و گفتم تو برو بذار ي از رومنم

   باشه، پس زود تا سرد نشده -
    برداشتعی سرشهی شماره همراهش رو گرفتم مثل همعیسر
   اسیجانم  -
  ؟ییاسالم کج -
   رسمی مگهی ساعته د6 انشاله تا زدیمن تو راه  -
    ی قشنگ بود مرسیلی خواستم بابت کادو ازت تشکر کنم، خ،یبه سالمت -
 از دستت ناراحت یلی باور کن خياری خودت بي با من اون کار رو نکن که سحر رو جاگهیقابلتو نداشت اما د -

   خرابش کنم بود نخواستم دارمونی دنیشدم اما چون اول
   جنبه یباشه ب -
    مسخره رو ندارميها ی شوخنی اي آره جنبه -
 :  عمد گفتماز
    تو رو ندارمي منم حوصله -
  دی گفتم  سکوت کرد و آه کشنوی چرا ادمیاصال نفهم...گند زدم  
  باشه پس برو -
    نداشتمي منظور بددیببخش -
    باشه اشکال نداره فعالً خداحافظی نداشتي منظوری بعد هم بگی بزنشی نيعادت کرد -
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   بوديادی االن زی برخورد کرده بودم ولينحوری باهاش اي قطع کرد  خراب کردم چندبارعی سرو
 تلفنو رو تخت پرت کردم و شانه باال انداختم و از اتاق شهی به من چه که اون جنبه نداره و زود ناراحت مخوب

    درکش کنمدونستمینم..  اونینبود ناراحتاصال برام مهم ...  رفتم رونیب
همبن که باهاش بودم وحرف .. خواستی ساده چه می دوستکی باهاش خوب باشم مگه دی باکنهیفکر م,نقدری اچرا

  بازم مغرور شده بودم,شدی خوشحال مدی بازدمیم
 

 دادی مامی فقط پی رفته بود گاهزدی ی رفتار ماهان رو درك کنم از وقتتونستمی نمکردمی مي شده بودم هر کارکالفه
    توکردی و قطع مدی پرسی کوتاه حالم رو میلی خزدیو اگر هم زنگ م

 اون بودکه شهی شده و همی که فقط کارمون دعوا و قهر و آشتشدی کاراش اعصابم خورد منی دو روز اونقدر از انیا
    فقطآوردم ی رو سر اون درمدهی نديها  محبتي  عقدهاومد یکوتاه م

 و دید ی منو مي رفتارهانی سحر اکردمی متشی اونوقت بودکه اذرهی تماس بگتونهی بودکه بگه امروز نمیکاف
 :  گفتیم
   رهی و مشهی از دستت خسته مي روزکیباالخره  -
 و از شدی دلم تنگ مشی وقتا از مهربونی ازم جدا بشه گاهتونهی اونقدر دست و پاشو بستم که نمدونستمی من ماما

    و سکوتی همه مهربوننی که چطور با اشدمی منیدست خودم خشمگ
 کی نای من اي فقط اونه که منو دوست داره براکنمی کنم؟ چرا حس مدای بهش پی حستونمی چرا من نماون،
    چرادونستمی اما نمشدی تموم مي بود که به زودي بازکی ساده و یدوست
 تو قلبم رو یی باور کنم اون هم جاتونستمی اما نمشدی دلم تنگ می گاهم،کردی اوقات فقط به ماهان فکر میگاه

 گهیام بود نه کس د گرفته قلب من، متعلق به خونواده
 

 چند روز کالفه شده بودم که نی خبر خوشحال بودم اما اونقدر تو انی از انکهی با اگشتی برمرازی ماهان به شامروز
   تماس گرفت اصالً محلش نذاشتمیوقت
  ؟یباز چته خانوم گل -
   لطفاً درست صحبت کن -
   تعجب جواب دادبا
    دوست دارم بغلت کنمیکنی مي لجبازينجوری ای وقتزمیعز -
   دست و پام رو گم کردمدی حرفش دلم لرزاز
  ای حیب -

  دیبلندخند
   ی  بغلت کنم که زود آروم بشي پس دوست داري حاال ساکت شديدید -
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 لتی فی زنده حاال که باز برگشتای مرده است اسی یگفتی نمي خوش بودیم هستم تا حاال رفتمن رو حرف خود -
    هندوستون کردهادی
    من به فکر تو نباشمشهی  مگه می تو تاج سر منمای نداشتی خانومهی حرفا چنیا -

 خودش منو ی حرفا بود انگار منو شناخته بود وبا مهربوننی با اون بد بودم اون خونسردتر از ای زدم من هر چلبخند
  کردیشرمنده م

 :  و او گفتاومد ی می شخصيصدا
   ی لحظه گوشکی اسی -
   امیجانم عباس، برو همون دفتر معاون من االن م -
  دی گفت که بلند خندی طرف چدونمینم
 ...   اتاق سرپرست بودمشبی دی فضولي دارکاریتو چ -

 بعد قهی فراموش کرده بود  قطع کردم و چند دقیمشغول صحبت با همکارش شده و منو پشت گوش دمی دچون
    حرف زدن باهات روي  دادم که حوصلهامی ندادم پیتماس گرفت جواب

 به قول کنمی متشی چرا دارم اذدونستمی خودم هم دلم براش تنگ شده بود اما نمشهی ناراحت مدونستمی مندارم
   یلی بابا که خاومد ی جواب کنکور مگهی چند روز دسحر مرض داشتم

 پشت میدونستی همه میمون ول  خونهانیاش شام ب  و خونوادهمانی امشب قرار بود پم،یشی بود ما حتماً قبول مدواریام
    هم هست از صبح تا حاال ماماني حتماً خواستگارینینش  شبنیا

 اما دیچرخ ی گرفته بود و اونقدرکه  هول بود دور خودش می مسئله مرخصنی امروز رو به خاطر اکردی میتکون خونه
    بهی تا حداقل دستزدی بود اونقدر که مادر سرش غُر مالیخ یسحر ب

 دوست داشت چون هر دفعه مانی بودکه پی شکالتکی و صورتش بکشه اما اون فقط مشغول درست کردن کسر
   کی کنی از ایحساب مانی و سحر درست کرده پاومدن یکه اونا م
 :   گفتدی که با ماهان داشتم رفتم تا به اونا کمک کنم تا مادر منو دی اومده بود منم بعد از اون همه جنجالخوشش

  ؟يباالخره از اون اتاق دل کند -
 :  و گفتمدمیخند

    حاضرميگذار من در خدمت -
 ...   سر به زرشک پلو بزن حواست به اونا باشهکی بعد هم نی بچینی رو تو سها ینیری و شها وهیبرو م -
  گفتمرفتمی طرف آشپزخونه مبه
 
    هم مونده من انجام بدم؟؟؟گهی ها کار دیمامان جان تعارف نکن -

  دی بلند خندسحر
 :  گفتکردی ميری که   گردگی به سحر رفت ودرحالیی  چشم غره امادر
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   انیبرو به کارت برس، االنه که ب -
   و نگاهم کردذاشتی رو تو فر مکشی که کدمی رو دسحر

   باشه تا  من برم آماده بشمکی کنی  حواست هم به اي حاال که اومداسی  -
   دراورد وگفتی زبونم رو براش دراوردم اونم شکلکدی کردم وبازم سحر خندیپف
   ؟؟يباشه خواهر -
 :  گفتمنهی کالفه شدم دست به سگهید
   شدی کار بود سر من خالی هر چيوا -

   دیام رو بوس  طرفم و گونهاومد
    خواهم کرد خواهر خوبمیانشاله نوبت خودت تالف -
   ي بغلم بذارری هندونه زخوادیگمشو برو حاال نم -
   دی درس خوندن ما رو بزنه و شوهرمون بده وهرهر خنددی مامان قدی باداستی که از اوضاع پنجوریا -
    شهی باحال میفرش کن... موهات نی برو آماده شو با اي شدچقدر تو لوس -
  ادی فر به من نمي موهاقهیسل یب -
  ادی به تو نمادیچطور به من م -
  فعالً راه من و تو از هم جدا شده..... گهیحاالد -

    کردماخم
   فروش  آدميا -

 ي براي روزکی یعنی شدم ها وهیشستن م دور شد منم مشغول شدم اول به غذاها سر زدم و بعد هم مشغول ازم
    اما کاش مثل سحرادی حتماً مگهی لبخند زدم بله داد؟یمنم خواستگار م

 از ماهان ری  غشم؟ی با اون خوشبخت میعنی قبول کنم؟ دی باادیاوه ماهان ب... دی دوستش داشته باشم شاادی بیکی
    هرچهدمیتو دلم خند...  ي فعال تو ذهنم نبود  خواستگارگهیکس د

 لحظه دلم براش تنگ شد اگه دست خودم بود بهش کی کنهی پسر منوجذب منی ايها ی مهربونگذرهی مشتریب
    رو تووهی اومد که قهر کردم بذار اون منت بکشه مادمی اما زدمیزنگ م
   رو که آماده شده بود از تو فر درآوردم و گذاشتم که سرد بشه مادر وارد شدکی گذاشتم و کظرف

   شهی مداشونی کارا با من، تو برو آماده شو االن پي هی بقکارکرده،یبه دختر گلم چ به -
 با بلوز به همان رنگ عوض کردم و شالو ام يا  دامن کلوش قهوهعی بود سر7 زل زدم ساعت يواری به ساعت دمنم

    بوددهی به خودش رسی مدت سحر هم حسابنیرو سرم انداختم تو ا
   هم کرده بودیمی مالشی بود و آرادهی پوشی و بلوز شکالتدامن

   رمیمی دارم از دلشوره مترسمی میلی من خاسی يوا -
 :  وگفتمدمیخند
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 کم هی بذار ر،ی نگمی زدن زود تصمی فقط اگه حرفشه،ی ساده است مثل همی مهمونهیبه خودت مسلط باش حاال  -
   صبر کنن برات تا درست تموم بشه

 دل خواهر,زیودم اگاهم عزباشه خ -
 

 نی گفتم و کنارش نشستم تو هميدی ؛ بابا هم اومده بود سالم و خسته نباشمی رفترونی توسرش وباهم ازاتاق بزدم
    روی زنگ در بلند شد اون موقع بود که مادر با دستپاچگيهنگام صدا

 :  من کرد و گفتبه
   پاشو درو باز کن... اومدن پاشو -
 سمانه ي رو برداشتم، تا صدافونی  آگفتنی نکرده بودن همه کارا رو به من مدایتر از من امشب پ  کوتاهيوارید

    در رو باز کردم مادر و بابا به استقبال اونا رفتن سحر هم ماننددمیخانوم شن
 که ی گلمان،یپ.  مبل نشستني باالخره روها ی بود اونا با خوش و بش وارد شدن بعد از احوالپرسستادهی منتظر امن

    ازری باعث شده همه بفهمنن که غنیآورده بود رو به سحر داد و ا
 منم شدیشان گرم م  بحثی حسابدنیرس ی به هم میاضی ري بابا و آقای هم اومدن وقتيا گهی قصد دي برایمهمان

 ،   رو بگردونم سحر که امشب تو باغ نبودوهی و مینیریبلند شدم تا ش
 خوردن شام سمانه خانوم نی شروع شد حي عاديها  رو خودم بکشم باالخره صحبتیهمون منی بودم جور امجبور

   کردفیپخت مامان تعر  از دستشهیمثل هم
    سمانه جاني نخورديزی بابا تو که چيا -
    کدومشون بگذرمچی خوردم اونقدرخوشمزه بود که نتونستم از هادیاتفاقاً امشب ز -
 :  گفتیاضی ريآقا
  دی ما رو شرمنده کردگهیبله سمانه درست م -

 :  دادمادرجواب
    قابل شما رو ندارههی حرفا چنیدشمنتون شرمنده باشه ا -
  جانیاضی کنبم ري دست شطرنج بازکی مینی بشمی بردیی بفرمادیحاال که شام رو صرف کرد: پدر گفت -
 :   بلند شد و گفتیاضی رياقا 
   ی حالج چند مردهنمی ببقی رفایب -
 چند تا ي و جازدی لنگ میسر اونا رفت سمانه خانوم نگاهش به پسرش بود هنوز کم  هم بلند شد و پشتمانیپ

  خراش تو صورتش به جا بود
   خدا برات حفظش کنه -

  دی کشی خانوم آهسمانه
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 چی و من هکردیسرگذاشتم، تنها پسرم داشت با مرگ دست و پنجه نرم م  پشتي بديچه روزا...  یاگه بدون -
  دی اونو بهم بخشگهی دکباری نتونستم انجام بدم خدا يکار
  خدا رو شکر -

 :  به سحر انداخت و گفتی هم نگاهبعد
   شیانشاله عروس -

ها شد منم بلند شدم و به   انداخت و مشغول جمع کردن بشقابنیی کامالً واضح بود سحر سرش رو پامنظورش
    کمک کنه که مادر نذاشت و اوخواست یکمکش رفتم سمانه خانوم هم م

 :  گفتواشی برد و رونی بییرای از پذرو
  اری رو تو بيسحر چا -

  ورفت
  سحر تو سرم زد و گفتدمی کِل کشواشی منم

 
   رونی برهی صدات موانهید -
  دمی است خندانی است چه حاجت به بانی داره آنچه که عیبیخوب بره مگه چه ع -
 که دست و کِل اومد ی اونا مي رو به هال برد و صداي شدم بعد از فارغ شدن از کار، سحر چاومشغول شستن ظرفا 
   فشی رو از کي اومدم سمانه خانوم انگشتررونی از اونجا بدنیکشیم

 هماهنگ شده بود سحر لبخند زی شد انگار که قبالً همه چينجوری اکدفعهی چرا دونستمی و به سحر داد نمدرآورد
 :  گفتیاضی ري بر لب داشت باالخره آقایخوشکل

   وابکننگهی گوشه و سنگاشونو با هم دکی دو تا جوون برن نی انیشاهرخ جان اجازه بد -
 :  جواب دادباباهم

    ما دست شماستي اجازه -
 گهیالن که د  دلم گرفت اکبارهی چرا دونمی کرد و اون دو تا به طرف اتاق کار راه افتادن، نميا  بعد به سحر اشارهو

     منرهی مگهی سحر ددمیفهمی تموم شده بود تازه می به خوبزیهمه چ
خواهرم ...  از سحر جدا بشم چطور اونوتونستمی دوست هم نداشتم چطور مکی ی رو نداشتم حتی جز سحر کسبه

   هام روان شد به اتاقم رفتم تا  قسمت کنم اشکیدوستم رو با کس
 جدا کنن اگه خوانی از وجودم رو ازم ميا  انگار که تکهرمی اشکهامو بگي جلوتونستمی نشه نمام هی گري  متوجهیکس

    با اومدنیعنی ته؟یاهم ی سحر بي دارم چرا برای حالتنیمن چن
 دینازك شدم با  دلنقدری چرا من ام،یدی هم جدا نخوابکشبی ی من خواهرش که حتکنهی منو فراموش ممانیپ

    باورشتونستم،ی ازدواج کنه اما نمخوادیخوشحال بودم که سحر با عشق م
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 امی زنگ پي انگار که قلبم رو تو مشت فشردن صداکرد،ی مینی تو دلم سنگيزی چهی سخت و قابل هضم نبود برام
    رو باز کردم ماهان نوشتهامی بلند شد اشکهامو پاك کردم تا پمیگوش
 : بود
  گلم؟ ي قهر،ی خانميقهر -
 و دوستم داره اگه خوادی که منو می هنوز به فکر من هست کسی چرا اونقدر خوشحال شدم انگار که کسدونمینم

    دوستنکهی با اشمیاونو از دست بدم سحر هم بذاره بره تنهاتر م
    نوشتمی داشتم با شوخاجی احتهاش یاش به شوخ  عاشقانهي کنم اما امشب به حضورش به حرفای فعالً آشتنداشتم

   امتیقهرقهر تا ق -
   دادامیپ

   ؟ي تا دوست بدارم آنگونه که تو دوست داريدوست دارم بدونم؟ دوست داشتن را چگونه دوست دار -
    براش نوشتممنم

  میستا ی را متی مهرباندی اای تازه به دني  واژهدی سرودن تو باي برا،ی هستیکس ی من در لحظات بگاه هیتو تک -
 قبول کنم که دی بایعنی زنهی از قلبم اونو صدا ميا  دلتنگ شده بودم انگارکه قلبم اونو باور کرده انگار که گوشهبازم

    بودم اما اونشی بعدامی منتظر پشمیکم بهش عالقمند م دارم کم
    اون بودخواستمی که میاالن تنها کس... مثل فرزند به مادر...  به آب ی داشتم مثل ماهاجی زد چقدر بهش احتزنگ

   سالم بر خانم خودم -
  وارد پوستم شدی خوشنوگفتی اتا
 
   ؟يسالم مهندس چطور -
   اخالق شدن  شده خانم گل ما خوشیامشب چ -
    تا همون بداخالق بمونمیاگه ناراحت -
    ازامشب گذشتشهیمن غلط بکنم عشقم مگه م -
   میامشب مهمون دار -
    هستنای ک؟ياِ جد -
 :  عمد گفتمزا

  خواستگار -
  کردی فقط سکوت مشدی ناراحت ميزی کرد هر وقت از چسکوت

    چطور ممکنه؟؟یگی مي داری چاسی -
   دمی خندبلند

   ؟ي چرا ناراحت شدادی خواستگار مي هر دختريخوب چه اشکال داره باالخره برا -
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   انی اونا بي باور کنم که اجازه دادتونمینم -
 :  گفتمی شوخبا
    اجازه دادهي نه، اصل کارای که اجازه بدم ام کارهیمن چ -
   انی اونا بی مگه خودت نخواستشمیمتوجه نم -
   دمیحرف ی با اون شازده پسر مرفتمی حرف زدن با تو مي من اومده بودن االن به جايآخه اگه برا -

  دی خندماهان
 يدرخونتون خودم ازت خواستگار  دماومدم ی تو اومده بودن االن مي اگه براکردمیداشتم سکته م... از دست تو -
   کردمیم

  زدی حرف مينجوری بار بود که انی کردم اولتعجب
   دفعه نظرت عوض شده حاالهی شد ی چيتو که با ازدواج مخالف بود -
ام هم   تو با خونواده باهات ازدواج کنم راستش در موردخوامی رو ندارم متی تحمل دورگهی داس،یبه خاطر تو  -

 ...   هستن فقطیصحبت کردم اونا راض
    حرفش رو کامل بزنهنذاشتم

   نبودزای مگه قرار نبود من درسم رو بخونم  اصال قصد ما ازدواج وابن چيپس فکر منو نکرد -
  اسی یگی تا درست تموم بشه چه ممیکنی االن ازدواج کن عقد مای بگمی نخون من که نمگهی میک -
   فعال به ازدواج فکر کنمتونمی بشن  منم نمی من راضي محاله خانواده -
  ؟یکنی اصالً به منم فکر م؟ی   با من ازدواج کنیستی نی راضیعنی -

 ...  نکهی هم دوست داشتم ماهان رو داشته باشم هم ادونستمی هم نمخودم
  زدواج با تو فکرکنم من اصال بهت فکر نکردم نه به تو نه به ادی بادونمینم -

   گفتم تا بفهمهازعمد
  دی کشی سکوت کرد ازحرفم ناراحت شده بود اهبازم

 ی مدت باهات باسم تا تو هم منو بشناسکی اما خواستم ي ازهمون اول دلمو برداسیمن بهت وابسته شدم ,یول-
   انگار عجله کردمیوعالقمند بش

  بهم وقت بده ماهان-
   دوست نداشتم دلخور بشهزدمی بار بود اسمشو صدا منیاول
 اونقدر بهت ی اگه بامن باشدمی قول ماسی ی االن دوست ندارم شبتو خراب کنم ولیباشه، بذار فکراتو بکن -

   ی شو که بامن باشی تو فقط راضي بهم دل ببندیمحبت بدم که عاشقم بش
  یکنی مدای تو هم بهم عالقه پنمی مطمکنمی خوشبختت می من ازدواج کنبا

 ؟ تونمیبخندم چرا نم,ی رو تموم کنم وکلي اونو دست بندازم وبازخواستمی رو قبول داشتم اما من که محرفاش
   کنم دلم براش, خودمو واحساسمو نابودي جورخواستمی بود تا مبیعج
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   مهربون نبود ناگهان گفتنهمهی کاش ماهان اسوختیم
   بگوکی ازدواج کنن از طرف من بهش تبرخانیپس سحرخانوم م-
 شتری نه بهیحتماً فقط درحدنامزاد -
 
    ترانه   بخونمکی برات امشب يخوایم -

 ،دمیخند
  با اون صدات ؟؟ -
  ری بگرادیاول بذار بخونم بعد ا -
    شروع کرد به خوندنو

 که جواب گهی تا چند روز دگهی سحر از طرف دي طرف نامزدهی اگه ماهان نبود دلم پر از غُصه شده بود از واقعاً
    رو که دوستم داشتهی جز ماهان کسگهی ددونستمی ماومد یکنکور م

    بهم بزنهخواستی انگار که حرف دل خودشو مخوندی کنم قشنگ مدای  پتونستمی رو نمباشه
    عشقمای دنهیتو رو دوست دارم قد  «

   ام  هر دفعه تشنهدنتی که واسه دنهی اواسه
   خوامت ی تو رو می منيای دنتموم

    افتادم به دامتی وقتاز
   من به من محل بذارعشق

   تو چشمام اشکمو بازنیبب
   دوستت دارموي  جملهنیا

   تکرارکباری بکن فقط
   رمی که دستاتو، تو دستام بگخوامیم
  رمی تو آغوش گرم تو آروم بمخوامیم

    منو بفهم گلم دوستت دارمحس
 »   دارم دوست دارم دوست دارمدوست

 آهنگ رو انتخاب نی قلبش برام خوند از عمد امی از صمنوی ماهان ادونستمی مدمی تپش قلبم رو شندی که رسنجایا
 .   دلمه؟ی بغض اگه عشق نباشه پس چنی صدا، انیا... کرده بود

 ، فقط  تنها ستی تو قلبم نی عشقي عشق تورو ندارم من هنوز جوونه اقتی بهش بگم که من لخواست یم
    غرورنی قبول کنم اخواستمی نمی هم وابسته شدم ولدی شاشمیدلتنگش م

 حرف بزنم انگار که منتظر بود که منم اونو دوست داشته باشم اما زبونم قفل شده بود لعنت به من ذاشتی نمیلعنت
 ...  وغرورم کردمی خودخواهي رو فداشیکه اونو و عشقش و مهربون
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   توگوشم اومدشصدا
   من به من محل بذارعشق

   تو چشمام اشکامو بازنیبب
   دوستت دارموي  جملهنیا

   تکرارکباری بکن فقط
   رفته بودادمی مشغول خوندن اون و صداش بودم که مهمونا رو اونقدر

    ماهان  من برم تا مامان صدام نزدهيوا -
   اسی -

  دی دلم لرزبازم
   جانم -
   زمیرم عزدوستت دا -

  و ادامه داددی کشیآه...  شمی دوستش دارم ودلتنگ می منم گاهگفتمیچرا بهش نم...  کردم سکوت
 
    خانوم گلخوامت ی میلی خکنمی مطمئن باش خوشبختت ماسی -

   زدملبخند
   بگمی چدونمی االن من نمرمی بگمیتصم,بذار فکرامو بکنم بعد -
 .  زمیباشه عز -

 حرفهاشون تموم شده بود و کنار هم نشسته مانی رفتم سحر و پرونی داشتم بي که قطع کردم حس بهتریوقت
    اونا نشستم و با چشم و ابرو به سحر اشاره کردميبودن منم رو به رو

 به مامان کمک نکهی برام، باالخره اونا قصد رفتن کردن اونقدر خسته بودم که بدون ادیکشی خط و نشون ماونم
  م رو تخت افتادمکن

 قبول کردنش یول... گوشه از قلبم اسم ماهان حک شده بودهی سرشار از حس خوب دوست داشتن بودم انگار امروز
  سخت بود

 
 ی  هر چند مامان و بابا سعمی   من و سحر دلشوره گرفته بودمیشدی مکتری روزا که به جواب کنکورمون نزدنیا
    حالتادی زي  من که از دلشورهشدی حواس ما رو پرت کنن اما نمکردنیم

 حوصله اونو هم نداشتم بهش گفته بودم ی حتکردی کرده بودم ماهان هم همش منو به آرامش دعوت مدای پتهوع
    چند روزنی اگرفتیزنگ نزنه اما اون اونقدر سمج بود که بازم تماس م

 نیپشت ا.  نبودی اما باز هم دلم راضدمیشنیدارش رو م  بغضي صدانکهی باعث آزار اونو و خودم شده بودم با افقط
    با اونی و مهربون بود وقتی پسر احساساتهی سرد و خونسرد ي چهره
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 که چه زود خودم شدمی می بودم اما به محض قطع کردن از دست خودم عصبانی راضکردمی درد دل مزدمی محرف
   يها امی هر روز په،ی حسم نسبت به اون چطوردونستمینم. رو باختم
 ی بودم که سر اون خالی وقتا اونقدر عصبانی مغرورکرده بود گاهی هر روز تماس از طرف اون منو حسابعاشقانه،

    چرا با مندونمی نمکردی فقط سکوت مگفتی نميزی اما اون چکردم،یم
 ی اونقدر استرس جواب داشتم که وقتشبی دنی ترکم کنه مثل همشدی نمی باهاش بد بودم  بازم راضنقدری اکه

 :  سالم کرد با اخم گفتمیزنگ زد و با خوش
   يخندی مي داري زنگ زدرمیمی من دارم از دلشوره مي هم بخنددیبله با -
  ؟یزنی آرامش خودتو به هم مي چرا از حاال داریشی مطمئناً تو قبول مزمی عزاسی:  تعجب گفتبا
 :  طعنه افزودمبا
  ؟ي داربی علم غدونستمیماِ جالبه ن -
 :  گفتی ناراحتبا
    به خدا توکل کنا،ی رفتارا و بداخالقنی ايها به جا  موقعنی ادونمی ندارم اما مبیعلم غ -
 :  جواب دادمانداختم ی تخت مي که خودمو روی حالدر
   ی بگیستی بلد نگهی دزی چهیبله تو هم مثل بق -
   کنمی من قطع مستیانگار امشب حالت خوب ن -
 :  گفتمي تندبا
  ؟ی قطع کنيحق ندار -

    کنمتی چرا دوست داشتم اونو اذدونمی هم از لحنم بدم اومد اما نمخودم
   گلم؟ي قطع کنم چرا امشب بداخالق شديپس اگه دوست ندار -

 به اون کردیارم م وادمی حس لعنتنی اما من و اکردی دوست داشتم اون همه احساس به من، دلمو خوش محرفاشو
    روی و گوشدمیکشی پهلوم دراز مي که روی ندم در حالیتی اهمنیکمتر

 :  گرفته بودم گفتممحکم
   داره؟یدوست دارم بداخالق بشم به تو ربط -
   دلمو سوزونددنشی کشآه
    تو رو هم ندارميها ی بدخُلقنی اي ام حوصله  من امشب واقعاً خستهاس،ی -
 مگه ؟يداری و دست از سرم بر نمیزنی زنگ مقهی پس چرا دم به دقي منو نداري  وحوصلهیخوبه تو که بدخلق -

    باشهری خيدی عاشقت شدم خواب ديمن زورت کردم، فکر کرد
    تو هم استراحت کنکنمی االن من قطع مم،یزنیفردا مفصل حرف م -
 آره حرف حق جواب نداره مگه نه ؟ -
   شدی دفعه عصبانهی
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 خستم اس،ی بسه ي دادلمی چرتو تحوي حرفانی تا االن هزار بار اگمی نميزی چیگی میامشب چته تو هرچ -
    امشب نه تو حوصلهیشیتر م  بداخالقامی باهات راه می چرا هرچيکرد
   يداری نه من چرا دست بر نميدار
   برو به درك -
 :  و به اون که سکوت کرده بود گفتمدمیرو گز شده بود لبم ری دی دهنم دراومد ولاز
 ...   ماهاننیبب...  من دی ببخشيوا -

   حرفمو تموم کنمنذاشت
  ات واسه فردا، خداحافظ  همون دلشورهي پاذارمی حرفات هم منی ای بگيزی چخوامی نمهیکاف -
 ...  نیبب -
دستگاه « دیچی ضبط شده تو گوشم پياشو گرفتم اما صدا  زدم، شمارهي کنم؟ چه گندکاری قطع کرد حاال چاما

  »باشد یموردنظرخاموش م
 وقتا هم یلی کار رو بکنه خنی رو خاموش کرده تا حاال سابقه نداشت اشی اونقدر از دستم ناراحت شد که گوشیعنی

 ...  اما حاالکردی می خودش بود که آشتنی اما بازم اشدیدعوامون م
 گفتم اصالً بذار قهر کنه فردا خودش ی پتو کردم خوب مگه من چریکنار تختم گذاشتم و سرمو ز رو یگوش
   ی و مثل خودش گوشدمی اگه فردا زنگ بزنه بهش محل نمکنهی میکش منّت

 از تونمی کرد االن منکاروی همون بهتر که خودش اه،ی براش بشه فکر کرده کی تا درس عبرتکنمی خاموش مرو
    فکرها بودم که حضور سحر رو تونیدستش چند روز راحت بشم تو ا

 :  حس کردم خودمو به خواب زدم اما سحر پتو رو از روم بلند کرد  و گفتاتاق
   يریگیچته پاچه م -
  ؟يدیمگه تو حرفهامونو شن -
   ي بدیلی خیکنی مينجورینخواستم مزاحم حرف زدنت بشم اما چرا باهاش ا. بله من پشت دربودم -
   شم ندارم  نکن من دوستش ندارم حوصلهي ازش طرفدارگهیتو د -
   خوب رك و راست  بهش بگو؟ي کرددواری چرا پسره رو ام؟يدی پس چرا جوابشو ميتو که دوستش ندار -
 :  اخم گفتمبا
 راحت ذارهی نمدهی مامی چپ و راست پزنهیصد بار بهش گفتم دست از سرم برداره اما اون فقط حرف خودشو م -

    منم فقط دلمکشه،ی داره منّت منو منقدری که اادیباشم ازش خوشم نم
    دلشو بشکنمخوامی چون نمدمی جوابشو منیبه خاطر هم. نی همسوزهی مبراش
 :  جواب دادرفتی که به طرف تختش می در حالسحر

 یاسی نکن دواری تموم کن اونو به خودت امي نداری اگه واقعاً بهش حسکنهیاون حتماً دوستت داره که ولت نم -
   بخدا گناه داره
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   چشمامو بستممنم
  حاال آقا واسه من قهر کرده فکر کرده من عاشقشمدمی جوابشو نمای گمیباشه اگه بازم زنگ زد بهش م -
 

  دی کشی آهسحر
   ي دارنهیاز دست تو، دل سنگ تو س -

 شده بود اما 3 ساعت ارمی کار امشبشو دربنی ای تالفي بودم که چطورنی همش تو فکرای نگفتم وليزی چمنم
    که به سحر زدم دروغ بود ماهانویی تموم حرفااومد یخواب به چشمام نم

  رو گرفته بودبانمی گري حس بدرم،ی بگمی تصمتونستمی اما اونقدر بهم محبت کرده بود که نمخواستمیم
  ؟يداریسحر ب -
   ي بخوابم اگه اجازه بدخوامی میبله، ول -
  ؟ی اما من چیستی فکر کنکور هم ني االن هم نامزد کردي رو دوست داریکیخوش به حالت  -
 يخوای جداست اگه واقعاً اونو مي  ماهان و درس دو تا مسئله،یاسی از تو فکر قبول شدن هستم اما شتریمنم ب -

    و گرنه تمومش کنایباهاش راه ب
 : ه داد کردم باز ادامسکوت

  بخواب خدا بزرگهریحاال بگ -
    چشمامو بستمدموی کشیآه 

 بود ستادهی سرم اي چشمامو باز کردم بابا خندان باالکردی بابا که منو صدا مي با صداداری بای خواب بودم دونمینم
   سحر هم رو تخت نشسته بود مادر هم وارد اتاق شد و محکم منو در

 :  فشرد و گفتآغوش
   يبارکت باشه قبول شد مزمیعز -

 :  و واج نگاهش کردم با تعجب گفتمهاج
  د؟یگیراست م -

   جواب دادبابا
   خودت نگاه کنای بدمی صبح زود رفتم مجله رو خرزمیآره عز -

 ي پرستاري  من تو رشتهمی شدرهی بود خدهی که دور اسممون کشي هم اومد کنار من و هر دو به خط قرمزسحر
   اونقدر خوشحال بودم...  هنري  قبول شده بودم و سحر هم تو رشتهرازیش

 : گفتی و مدیخندی مامان ممیدیپر ی منیی بابا رو بغل کردم بعد هم با سحر باال و پادمی پرکه
    گلم منو سربلندکردني دخترامیری بگی جشن حسابهی دیبا -

  کردی مدی هم تائبابا
   دانشجويها  خانمدی داشته باشي انرژدی باگهی که ددی صبحونه بخوردییایب دی دست و صورتنو بشوردیحاالبر -
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 اونقدر خوشحال بودم که دوست داشتم دی هم طول نکشقهی دو دقدی رفتم که شایی به طرف دستشوعی سرمنم
    بار بدون دلهره ونی اولي که برای مفصلي همش بخندم بعد از صبحانه

 اومدکه ادمی دفعه هی رفتم دوست داشتم حاال که قبول شدم به ماهان هم خبر بدم لمی خوردم سراغ موبادلشوره
    ندادمتی افتاده اما اونقدرخوشحال بودم که اهمی ما چه اتفاقنی بشبید

 دفعه تعجب کردم  هنوز هیاشو گرفتم اما   و شمارهدمی خندشدمی مشقدمی پی آشتي هم من براکباری شدی می چحاال
    بود چطور ممکنه؟ اون االن10ود به ساعت نگاه  خاموش بشیگوش

  باهاش تماسایلی بود خی چون مهندس دفتر فنکردی خاموش نمشوی وقت هم سرکار گوشچی و هسرکاره
 روز خوشحال بودم هی احمق حاال ي پسره...  خودش بهم گفته بود اما حاالناروی ادادی جواب مدی و باگرفتنیم
   سحر وارد شدکنهی می چطور آدمو عصباننی کنم ببزشی سورپراخواستمیم
   بداخالق؟هیچ -
    هنوز خاموشهشیماهان گوش -

 :  و گفتدی خندسحر
   ي شده، راحت شدالتیخ یاز دستت خسته شده، ب -
   تونهیمسخره امکان نداره اون بدون من نم -

  دی کشی آهسحر
 امکان یگی حاال ميکردی مشهی خونشو تو شی داشتدمیدی من هر موقع تو رو ميجونشو به لبش رسونده بود -

 یخواستی نمنوینداره، مگه هم
     افزودمی تفاوتی ببا
   آره بهتر که رفت -
 بود اما اون قهر کرده بود می روز زندگنیتر  چه مرگم شده بود امروز مهمدونمی بودم نمی هنوز از دستش عصبانیول

    و بلند شدم تا برم به مامان کمک کنممیخان بگرد تا بگرد پس ماهان
 ... 
مادر با .   کالفه ام کرده بودی وحسابمیدادی و دوستان بود که جواب ملی فامکاتی تبرلی سنی ای ازقبولبعد

    حاالکرد،ی و بغلم مدیبوس ی و هر دفعه هم منو مدادی تلفنارو جواب میخوشحال
 قبول شده رازی خوشحال بود که من و سحر همون شنی از اشترین ب قبول نشده بودم اما ماماي دکتري  رشتهخوبه

    نبود که دختراش ازش دور بشن و در مورد جشن هميازی و نمیبود
 سنگ ی مهموني بود باز هم برادهی مادر تموم تدارکات رو دمیری بگی جشن خودمونهی قرار شد کرد،ی ميپافشار

    مختلف و انواع دسرها و ساالد هم بهيتموم گذاشت چند نمونه غذاها
 : گفتی مادر مکردی هم صبح زود اومده بود و به مادرکمک مزجونی من و سحر بود اونروز عزي عهده
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 گفت و سراغ کی بهم تبردی داره خاله پروانه زودتر از مهمونا رسيشتری بي  مورد تجربهنی تو ازجونیباالخره عز -
    بودم کهدهی پوشییبای زارید شب بسمادر رفت من اون شب لباس بلن

 شد ی آن گشاد مي  و درشت بود که تا کمر تنگ و چسبون و دنبالهزی ريها  پر از پولکاش نهی سي بود و باالییحنا
    صاف وشهی اون قرار داشت موهام رو مثل همي روییبایو شال ز

 مادر هی لباسها هدنی بود ادهیمن لباس پوش کردم سحر هم مثل ادهی هم رو صورتم پیفی خفشی کردم و آراکدستی
   کم سر و کم.  بوددهیبه من و سحر بود و هر دو رو مثل هم خر

 هم فقط می نبود شمی راضادی زمی قبول شده بودی خوبي  ما تو رشتهنکهی شد اما معلوم بود از ادای عمه هم پي کله
    همرای و المری گفت و نشست بعد از اونا امی خشک و خالکی تبرکی

 به ری امشدی نمی بود عمو راضرازی قبول شده بود، اما چون خارج از شي حسابداري  هم تو رشتهرایالم. دنیرس
   ي دلم براش سوخت هنوز از نامزددی سحر چشماش درخشدنیمحض د

  خبر نداشت پدر به بابابزرگ گفته بود امشب که همه جمع هستن به همه بی کسسحر
 

 در که ي صدامییخندی و ممیزدی حرف می هم حسابرایها گرم شده بود من و سحر و الم طبق معمول صحبت. گه
 :  گفتواشیبلند شد تعجب کردم سحر 

   درو باز کنمرمی هستن من منای امانیپ -
  مگه اونا هم دعوت داشتن -
   نامزادمو دعوت نکنمیآره جونم پس چ -
  و رفتدیو خند 
 

 نازك کرد و یچشم  تعجب کرده بودن مادر به استقبال اونا رفت و با وارد شدن اونا همه بلند شدن عمه پشتهمه
 : گفت

  دی رو هم دعوت کردگهی کس دلیرفامی غدونستمینم -
 :  جواب دادبابا
   می اقوام شدگهی دستنی نبهی غرنای خانوم انازیپر -

 :  خانوم گفتسمانه
  می شما شدی ما مزاحم جمع خانوادگگهی ددیببخش -

 :  جواب دادکردی میی نشستن راهنماي که اونارو برای هم در حالمادر
  دیی منزل خودتونه بفرمادی داراریاخت -

 :   سخنو دست گرفت رو به همه کرد و گفتي  رشتههینجوری ادی جمع ساکت شد بابابزرگ که دباالخره
    جمع که همه حضور دارن گفته بشهنی هست که قرار شد تو ای مطلبکی -
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   کردنی که به هم نگاه مدمی و سحر رو دمانی به طرف او برگشت پسرها
    نامزد شدن مبارکشون باشهمانی سحر گلم با آقاپزمی عزي نوه -

    نزدی کس حرفچی بود، سرخ شده بود، هیدنی دری امي چهره
 :  مادرگفتکبارهی
   می کنشی کنکور که اومد رسمي جهیدفعه شد و قرار شد نت هی ي نامزدنی اگهی ددیببخش -
 :  هم عمه زودتر از همه گفتباز
  نیکردی بعد مارو خبردار  مکردنی هم می عروسدیذاشتی مگهیخوبه د -

 :  بلند شد و رو به خاله پروانه کرد و گفتعمو
   انگارمی بودچهی همه سال ما بازنیپاشو خانوم ا -

   دست عمو رو گرفتپدر
  چرا داداش؟ -

 :  جواب دادتی با عصبانعمو
    واال قباحت دارهبهی غرهی به ي اونوقت داددونستمیخوبه واال چند ساله سحر رو عروس خودم م -
 انتخاب سحر نمی استی نی هم گفتم سحر راضدیدی کششی من که چند بار شما بحثو په؟ی حرفها چنیداداش ا -

   کردمی مدی خواستن من چه بای رو مگهین همدبوده دو تا جوو
   نگاه پرازخشمش رو به خاله انداختعمو

   ؟یپاشو زن چرا نشست -
 :  گفتیاضی ري رفت آقارونی به سحر انداخت و زودتر از همه بی نگاهری بلند شد امی با ناراحتخاله

  می ما هم همون کارو کردمیم برسون اونا رو به هدی باخوانی رو مگهی دو تا جوون همدی وقتيجناب صبور -
 :  به اون نداد و جواب دادیتی عمو اهماما
   ستی ما ني جاگهی دنجای آقا ادیشما راحت باش -

   که تا اون لحظه ساکت بود رو به عمو کردبابابزرگ
 سحر عروست بشه اما خوب قسمتش نبوده انشاله ی دوست داشتدونمی مست،ی ني ازدواج که زورنیپسرم بش -
  شهی مری امبی دختر خوب هم نصکی
 دخترشو نامزد خبر ی بگن بيزی به ما چنکهی بدون امی ما با هم نون و نمک خورددی نگيزی چگهیبابا بهتره شما د -
    پسر من به سحرمیخواست ی مری امي که ما براي اونم دخترکننیم

    باشمنجای اگهی دتونمی داشت نمعالقه
 :   به مادر کرد و گفتی رفت خاله هم شرمنده نگاهرونی پدر و بابابزرگ از در هال بي بدون توجه به حرفابعد
 پسرم هاج زهی به هم نرينجوری تا حداقل ایگفتی بهم مدی زودتر بادی بای بگم واال؟ انشاهللا خوشبخت بشن ولیچ -

   و واج مونده بود
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 :  گفتی کرد سحر با شرمندگرای به الميا  اشارهو
    بمونهرای المدیخاله حداقل بذار -
   زنمی آروم که شد باهاش حرف مهی نگران نباش االن عصبانمییای بگه بازم ميزی باباش چترسمینه خاله م -
 چشم از  وزدی به هم خورده خودشو باد مي جورهی مجلس نی راحت شده بود باالخره االشی رفت عمه هم که خو
   داشتی برنممانیپ

 :  به بابابزرگ گفتیاضی ريآقا
   می ما شد که امشب اومدری تقصمیا حاج آقا شرمنده -
   دیخودتونو ناراحت نکن -
 :  با خنده گفتو
   دارهادی خواستگار هم زبایباالخره دختر ز -
 بحثش شده اما حرمت مهمونا رو نگه داشت و ی همه لبخند زدن بابا که برگشت معلوم بود که با عمو حسابو
    شام جمع شدن، شوهرعمه در مورد کارش توزی نگفت و همه سر ميزیچ

 شی پقهی چند دقي هی باال گرفت که قضی گرون شده بود اونقدر بحث طال و گرونی انگار طال حسابزدی حرف مبازار
   انیجر نداشتم بعد از اون ییرو همه فراموش کردن، اما من اشتها

 چقدر دلم براش تنگ شده  و چقدر دوست فهمدمی چرا؟ حاال مدونمی رو روشن نکرده بود نمی هنوز گوشماهان
   دمیفهمیبه قول سحر حاال قدر اونو م.  باهاش حرف بزنمگهی دکباریدارم 

اشه من حاال  بمی که  چقدر دوست دارم تو زندگگفتمی اونوقت بهش مدادی تا تلفنشو جواب مکردمی صبر مدیبا
    بهش عادت کردم به حرفاش، به صداش، بهتونمی بدون اون نمدمیفهمیم

 دونستمی نمشهی که زود تموم مهی بازکی داشتنش به عشقش، من احمق چقدر آزارش دادم فکر کردم عشق دوست
    من احساسی همه بودن ولنکهی اون شب با اشمیمنم گرفتار م

 به محض دونستمی رو به ماهان دادم ماممی که همه رفتن و من به اتاقم رفتم پی هنگامکردمی میبی عجییتنها
   نهیب ی مامموی پشیروشن کردن گوش

   هواتو کردمیلی دلم تنگه برات خیلیخ«
   باشه گفتن و ناز نگاتو کردميهوا
   و کردمدناتی و بخشی قهر و آشتيهوا
  هنوزم دوست دارم من که گناه نکردممن
 
 نکهی االن چقدر دوستت دارم با ایدونستی کاش ممونمی بود اما االن با تمام وجودم عاشقت مي بازکی من يبرا

    بهمگهی فرصت دهی خودمو ببخشم کاش تونمیازت ناراحتم اما نم
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منو ببخش که تو رو درك نکردم، نه خودت رو، نه عشقت .  چقدر دوست دارمخوامت ی تا بهت بگم چقدر ميدادیم
 )  از دستم، منو ببخشيدیکشی چه مفهممیاالن م... رو
   منم کنارش نشستمکردی هندونه رو قاچ مزی رفتم عزاطی به حعی اومدم سررونی حمام که باز
    کنفیخوب تعر -
    بگمیچ -
   گل پسر بگونیاز ا -
    نگاه کردمزی عزبه
   ؟ي  جوابشون بدی چیخواستی مدنیفهمی مامانت مای اگه بابا اسیکارت اشتباه بوده  -
   ي خواستگارادی بخواستی نداشت مي بخدا اون قصد بدزیعز -
  ؟ی چافتاد ی برات می ناکرده اگه اتفاقي خدادیخوب اون هم راه و رسم خودشو داره شما هنوز جوون -
   دمشی ندشتری بکباری هم مهربون بود من هم فقط یلی بود خی پسر خوبزیعز -

 :  که اخم داشت گفتی نگاه کرد و در حالبهم
   کنفی چه هزار بار حاال از اول تعرکباریچه  -

 :  در آخرگفتدادی هم سرش رو تکون می گاهدادی تموم ماجرا رو براش گفتم اونم گوش ممنم
 تی تجربه تو زندگهی نمی ازم،یال هم بسپارش به خدا بچسب به درست عز بگم واال، از دست شما جوونا حایچ -

   ي اگه دوستش داری و اعتماد نکني ندیبوده که زود دل به کس
   تی هم بچسب به زندگي کن اگه ندارفراموشش

 کنم بدجور دلتنگش بودم و رونشی از قلبم بگهی حاال دتونستمی مشکل من دوست داشتنش بود نمدمی کشیآه
    اما منمی بابابزرگ هم اومد با هم شام خوردیهش عادت کردم وقتب

به .  نشمداری بگهی دوست داشتم بخوابم و دزم،ی نداشتم دوست داشتم برم تو خلوت خودم و اشک برییاشتها
   ام هی رو خوندم و باز هم گرامی به اتاقم رفتم باز هم اون پنکهیمحض ا

   گرفت
   نوشتمبراش
  ؟...دانم چرا  ؟ نمی... چرا رفتی دانم نمی
 ... آن که فکر غربت چشمان من باشی  خطا کردم و تو بیشاید
  ؟...؟ براي چه...؟ تا کی ... کجا دانم نمی
 ...  بارید و بعد از رفتنت یک قلب دریایی ترك برداشت  رفتی و بعد از رفتنت باران چه معصومانه میولی

 ...  یم خیس باران بودآسمان چشمها...  بعد از رفتنتو
 ...  تو تمام هستیم از دست خواهد رفت من بی...  بعد از رفتنت انگار کسی حس کرد و

   چشمان زیباي توامي هنوز آشفته.. تو هزاران بار در لحظه خواهم مرد   حس کرد من بیکسی
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 ...  برگرد... 
 .   و ببین که سرنوشت انتظار من چه خواهد شدبرگرد

 .   ها بگو که در راه عشق و انتخاب آن خطا کردم وفایی پاسخ این بی هم در تو
 ...  اي از جنس بغض کوچک یک ابر  غصهمیان
    چرادانم نمی
 ...  مان باز براي شادي و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم  به رسم و عادت پروانگیشاید

 
  

 زنگ هم ی اونجا حتی که رفتکردی مامان هم گله مکردی بود که دلمو گرم می اونقدر مهربونزجونی عزي خونه
   زی صبح عزگردمی و برمشهی اگه زنگ بزنم دلم تنگ مدونستمی اما میزنینم
 وقتا ی بعضکردمیآلود گوش م  و منم خوابخوندی با اون صداش بلند قرآن مزی و بعد هم عزکردی مدارمی نماز بيبرا

   ادهی وپمیرفتی و صبح زود همراه بابابزرگ به پارك مبرد یهم خوابم نم
 صبحانه اطی حي تخت توي خونه رومیاومد ی و ممیگرفتی و نون مگذشتی بهم خوش می کلمیکردی  ميرو
    وکردمی سرگرم مزی روزا خودمو با کمک کردن به عزشتری بم،یخوردیم

 تخت دراز ي اوقات هم روی گاهنشستم،یخر م استيها ی ماهي به تماشاای دادمی هم باغچه رو آب معصرها
   زی و با نوازش عزبردی اون موقع بود که خوابم مخوندمی و کتاب مدمیکشیم
 به دستش اممی پدونستمی ازش نبود مي دو روز بازم خبرنی به ماهان فکر نکنم تو اتونستمی اما نمشدمی مداریب

    عمو هنوز باگفتی که مامان منطوری اداد؟ی اما چرا بهم فرصت نمدهیرس
 قرار شده بود قبل از باز شدن سوختی دلم براش می هم به تهران برگشته بود  طفلری بود و امنی سرسنگپدر

    بمونه بعد ازی و عروسرنی بگيا  مراسم عقد سادهمانیدانشگاه سحر با پ
 نبودم لیم ی خودم هم برم،ی بود که من همراهشون نمی عقد بود عصباندی روزا دنبال خرنی درسش، سحر ااتمام

    خاطرنی لباس بخرم باالخره تنها خواهرم بود به همهیبرم واسه عقد 
    قولبهش
 وقت بگذره از سر نکهی اي سرم رو حنا گذاشته بود منم برازی اونروز هم عزمی کندی باهاش برم و خرندفعهی که ادادم

    به صدالمی آب رو برداشتم تا به گلها آب بدم که موبالنگی شيکاریب
   جواب دادمی سحر بود باخوشحالدراومد

  ؟ي خواهريچطور -
   انگاريتوبهتر -
   آره خوبم -
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 دنبال لباس وکفش و دی من بدبخت از صبح تا شب باي نداریتی مسئولچی هی اونجا نشستی هم خوب باشدیبا -
 ... ونهیحلقه و آ

 
  وونهی تو منم منه دي دل باخته و عاشق

   قلب عاشقم کرده تو رو بهونهيهوا
   چشام نگاه کني توگهی بار دکی و ایب
   اسم منو صدا کنگهی بار دکی و ایب

   دوبارهشهی برام تازه مای دنيای میوقت
 » رها کنگهی بار دهی رو تو آغوش من تنت

 
 جو کردنی با هم بحث نمينجوری وقت اچی باالخره برادر بزرگش بود و هکردی از اون اتفاق بابا کمتر صحبت مبعد

    از اون شب بزنه هر وقتی حرفکردی جرأت نمی بود، کسنیخونه سنگ
بهتره : گفتی سحر مگرفتیام م  خندهنای از کار ازدی و حرف مرفتی تو اتاق میواشکی سحر زدی زنگ ممانی پهم

    وزدی هر روز به خاله زنگ م چشم  بابا نباشم مادر همي جلوادیز
 ذوق و شوق قبول ي  کنه همهی نه؟ اما خاله هم موفق نشد که عمو رو راضای بدونه که عمو کوتاه اومده خواستیم

    مادرگشتی شب برمرفتی بود پدر که صبح منیشدن تو کنکور هم
 ماه کی نی اخواستی خسته شده بود می حسابدارمی برنمی ترم تابستونگهی دگفتی کالسهاش تموم شده بود مهم

    رو استراحت کنهدی جدي و ترمایلیتا سال تحص
 داشتم منو تنها گذاشته بود هم از دست خودم که اونو اجی طرف هم ماهان، حاال که به حضورش احتکی از

    وخبرگذاشته ی بينجوریرنجونده بودم ناراحت بودم هم از دست اون که ا
 دور بشم و طی محنی از اخواست ی دلم مزی عزي  برم خونهيبا مادر صحبت کردم که چند روز دلم گرفته بود رفته

    حداقل ماهانو فراموش کنم اما مادر موافقتای فکر کنم نمیبش
 از او تونمی نمدونستمی شد که دو روز برم سحر اخم کرده بود می مامان راضزجونی عزي  باالخره با واسطهکرد،ینم

    تا تنها بشم باالخره که سحررفتمی مدی نداشتم بايا ارهجدا بشم اما چ
 زنمی و هر شب بهش زنگ مگردمی به سحر قول دادم زود برممی بذار به دور بودن به هم عادت کنذاشتی تنها ممنو

   اش گرفته  چونهری سحر هم دست زکردمی رو جمع ملمیداشتم وسا
 :  روکردم بهش وگفتمکرد،ی نگاهم مبود
    تو هم کمکم کن تا زودتر تموم بشهای به من بی زل بزننینش -
  ؟يریواقعاً م -
   شمی موونهی خونه دارم دنی تو اگهی برم ددیبا -
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  یکنی فرار مي تو از ماهان داريبدبخت عاشق شد -
دوستم  کردیاون همه ادعا م...  کجاست ستی خاموش کرده و معلوم نشی اون که چند روزه گوشایمن فرار کردم  -

    بودمچهی بازکیداره همش شعار بود من فقط براش 
  ؟ی کنقی تحقيری سر نمهی چرا یدونی افتاده تو که آدرس محل کارش رو می براش اتفاقدیشا -
 :  گفتمتی عصبانبا
 دی کردم بادای واضحه، اون ازم خسته شده و رفته من احمق بگو که بهش عالقه پزی همه چ؟یقیچه تحق -

   فراموشش کنم
    شده ماهان دوستت داشتيزی حتماً چگمی خودتو ناراحت نکن من که مادیز -
 تا صبح رو تخت حرف زتی عزمانی با پیشی کمکم کن تا زودتر برم تو هم از دست من راحت مای بگهیبسه د -

   اتاق کار باباي برستیبزن الزم ن
   دمی خندو

 :  ازم گرفت و افزودیشگونی نسحر
  رسهینوبت خودت هم م -
    اعتماد ندارمي مردچی به هگهیمن د -
    قضاوت زودهي صبر کن هنوز براي خواهرمینیبیحاال م -
 :  مادر هم وارد شد و گفتمی مشغول شدو
    زنگ بزنم آژانسخوامی میستیهنوز آماده ن -
    زنگ بزنگهی دي قهیده دق -
   يحاال واقعاً الزم بود بر -

   به طرف مامان رفتم و بغلش کردممن
    که نبودهیبی عجزی چرفتمی مشهی کجا برم همخوامیمگه م -
   یتی موقعنینه تو همچ -
     راحت برمالی با خدی بذارد،یاری نه نگهیمامان د -
 :  و گفتدی کشیآه
   مواظب خودت باش زود هم برگردزمیباشه عز -

 ما ي دوري  لحظهکی مامان به من و سحر وابسته است و طاقت دونستمیم د،ی اونم منو بوسدم،ی رو بوساش گونه
   ي خونه که هر شب صدانی تو انی از اشتری بخواستیرو نداره اما دلم نم

 بابا دنی با دای ماهان تنگ بشه و افسوس بخورم ي دلم برادمیشنی اونا رو ميها  و صحبتمانی سحر و پيها خنده
    سحر و ماماندی به محض آماده شدن آژانس هم رسرهی بگشیدلم آت

   دم در همرام اومدنتا
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  دییای بدی هر موقع خواستکهی که نزدزی عزي  خونهگردمی راحت باشه زود برمالتونیمامان خ -
   زمیباشه عز -

 خودم هم نرفته دلم براشون تنگ دادنی که دست تکون مدمی اونارو دشهی شدم و آدرس رو دادم از پشت شسوار
    رو برداشتم تا درکمی شدم و ساك کوچادهی پنی از ماشدمی رسیشد وقت

 درختها و گلها منو سر ذوق آورد ي شدم بواطی در باز شد انگار که اونا منتظر من بودن تا وارد حعی سرزدم
    بود، به سرعت خودمو به اغوشش رسوندمستادهی پله اي روزجونیعز
   یی از تنهادی دلم پوس،ی بمونشمی پي چند روزيخوای مدمی شنی خوشحال شدم وقتیلی خزمی عزيخوش اومد -
   مونمی مشتی پی تا هر وقت بگزیخودم نوکرت هستم عز -
   ي بخورارمی خنک بزی چهی تو ایحاال ب -
  ست؟یبابابزرگ ن -
    از دوستاشیکی شی رفته پشهی مداشی پگهیاالن د -
   امی رو بذارم تو اتاق و بلمیبرم وسامن  -

 :  گفترفت ی که به طرف آشپزخونه می در حالزیعز
    کردمزی است دست هم نزدم فقط تمشهیاتاقت مثل هم -
 زیقربونتون برم عز -
 
  خدا نکنه دختر -

 و کمد لباسها زی مهی و ی تخت چوبهی نداشت يادی ززی خونه و اتاق بودم اتاقم چنی اي عاشق صفادمی خندمنم
    هم تو اتاق بودی بهداشتسی سروکی. شدی باز ماطیاش رو به ح ؛پنجره

 رو درآوردم تا به لمی لباسم شدم موباضی بعد مشغول تعودمیی از همه پنجره رو باز کردم و عطر گلها رو بواول
    به اونتوجه ی شدم بمی روگوشیامی که متوجه پدمیمامان خبر بدم که رس

   ؟يگردی برمی گفت کدینگ زدم مادر تا صدام رو شن خونه زبه
 :  وگفتمدمی بلند خندمنم

   بذار برسم مامان بعد شروع کن -
  زمی عزهی خالیلیجات خ  -
   رو برداشتی سحرگوشدمی کشیآه
   اسیدستم بهت برسه  -
   شده؟یباز چ -
   ي بردی عطر منو برداشتیاشتباه -

 :  وگفتمدمیخند
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    سرميفدا -
   کشمتیم -
 .  خواهرگلمکنمیحاال اوقات خودتو تلخ نکن استفاده نم -
   بودمانی پي هی که هدیدونی طلبت آخه میکی جونم، ی آبجیمرس -

 :  داشت بازم گفتحق
  ای زود باسیدلم برات تنگ شده  -
   باشه مواظب بابا و مامان باش -
  دادی مي بدی رو باز کردم دلم گواهامی قطع کردم و اون پعی سرو
 اونهمه ناز خواست ی منو میلی شد امکان نداره اون که خری شل شدم اشک از چشمام سرازخوندمی که ميزی چاز

    قهر بذاره برههی اون همه خواستن کجارفت؟ که فقط به خاطر دن،یکش
 معلومه که ی سر جنگ باهاش داشتشهی ؟تو همي اونو رنجوندکباری فقط یی بار ؟؟؟؟خداهی خودم گفتم فقط با
    تو روي رفتارانی روز هم طاقت اهی اون بود ي جای هر کرهی مذارهیم

    رو خوندمامشی پگهی افتادم و بار دنی زمي رونداشت
 . می تمامش کنایب
 .. می تمامش کنایب

 ...   رازی چهمه
 ..  به ماندني نه من سد راه تو باشم و نه تو مجبور شوکه

 ...   منلایخ یب
 ..  که جا گذاشتىی و درشتزی ريها  همه خاطرهالیخ یب
 .. بخند! الیخ یب...  که شکستی دلالیخ یب

 .   رو شروع کردمي بازنیمن ا! ي که مقصر نبودتو
  یدونیم. کنم ی هم تمامش مخودم

 ...  عاشقانه استکی انی پانیباتری زدنی نرسیگاه
 می به هم نرسایب

   
باخودم و ...  تموم کنه لعنت به من زوی عشق رو قبول کرده بذاره بره و همه چنی باورکنم حاال که قلبم اتونستمینم

   گهید. اشو گرفتم اما بازم خاموش بود  شمارهعیسر...  کردم کاریاون چ
 شی ؟دلم اتخواستی منو نمگهی دیعنی نکرد ي اما اون مگه ازم خواستگاردادی بهم فرصت مدیبا.  از دست دادماونو

    ازدست دادنشخامی من ماهان رو مدمیگرفت قلبم شکست االن فهم
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 امکان نداشت من بهش وابسته شده باشم دمیفهمی قدر بودنش رو مشدی اما االن که داشت دور مکردمی باور نمرو
    ؟چرا قلبم درد گرفت ؟چراتونمی اما چرا نمخواستمی منوی؟من که هم

 هنگام نیتو ا...  داشتم گهی فرصت دکیاون رو ازدست دادم کاش ... ماهان.... اهان ؟مستمی خوشحال نازرفتنش
    نشسته بودم و هق هقنی زمي وارد اتاق شد و منو که روزیعز
 :  خودش زد و گفتي  به گونهدی دکردمیم
   خدا مرگم بدهاسی شده ی پناه بر خدا چيوا -

شکنه، ماهان منو نابود کرد، حاال که دوستش داشتم عشقشو  خوردم کنه، غرورمو بينجوری ای نداشتم کسطاقت
   خودم رو تو...  یرحم ی بيای بودم رفت و منو تنها گذاشت، چه دنرفتهیپذ

   مون پچ کردن شبونه  پچي نداشت دلم براش تنگ شده بود برادهی فاگهی انداختم و زار زدم دزی عزآغوش
    شدهشی طوری شده کسی چزمیچته عز -
 ...   فقطستی نيزی چزینه عز -

   کردمی ادامه بدم فقط هق هق منتونستم
 :  و گفتدی به سرم کشی دستزیعز
 تو رو داشت که اقتی اگه ل؟یکنی مهی کرده که براش گرتی دختر منو اذی کفنی تو حي اشکانی دلم ازیبسه عز -

   آورد یاشک تو رو درنم
  اومدمرونی بغلش باز

    زمیری که من چرا اشک مدی فهمعیسر بود ی زن عاقلزیعز
 ی بهش کم محلکردم،ی مي لجبازدادم،ی کردم به حرفاش گوش نمتشی اذیلی خزی خودمه عزریهمش تقص -
    از دستم خسته شد و رفتکردمیم
 ای گلم، پاشو برو دست و صورتت بشور بی هنوز جوونکردی وقت ولت نمچیبسه دخترم اگه اون دوستت داشت ه -
   ادی بدو االن بابابزرگ هم ممی هندونه بخورمینی بشاطی حي تومیبر

   يزی که تو رو نخواست اشک بری به خاطر آدمستی چشمات نفی فکر نکن، حبهش
 :  کرد نگاهش کردم و گفتمی کرد و منو تا حمام همراهبلندم

 ...  موضوعنی در مورد اشهیاگه م... زیعز -
    حرفم رو بزنمنذاشت

 کارو نی دعوات کنم ازت انتظار نداشتم ای حسابدی بای ولمونهی خودمون مشی راز پکیت دخترم مثل  راحالتیخ -
   ی بشمونی و پشی کنهی گرنقدری که االن ايانجام بد
    انداختمنیی سرم رو پاشرمنده

   هی چه به چنمی کن ببفی رو برام تعرهی قضازی تا پری از سای تو هم باطی تو حرمیمن م -
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 به نهی داخل حمام تو آزمیری پسر بودم و االن به خاطرش اشک مهی رفت معلوم بود که تعجب کرده من چطور با و
   خودم نگاه کردم

 تو رو سر من يها ی ناراحتی انگار چوب خدا صدا نداره داره تالف؟ي راحت شدي چه به روزم آوردنیماهان بب(
   یهامو خال  و عقدهدمیکش ی م و سرت دادي بودخوادیاالن دلم م...  ارهیدرم

 ....  اماکردمیم
 ي عشق براکنمی اعتماد نمي مردچی به هگهی ددارمی تو دلم نگه مشهی عشق رو همنی منم اباشه

 
: 

 نکهی االن چقدر دوستت دارم با ایدونستی کاش ممونمی بود اما االن با تمام وجودم عاشقت مي بازکی من يبرا
    بهمگهی فرصت دهی خودمو ببخشم کاش تونمیازت ناراحتم اما نم

منو ببخش که تو رو درك نکردم، نه خودت رو، نه عشقت .  چقدر دوست دارمخوامت ی تا بهت بگم چقدر ميدادیم
 )  از دستم، منو ببخشيدیکشی چه مفهممیاالن م... رو
  ش نشستم منم کنارکردی هندونه رو قاچ مزی رفتم عزاطی به حعی اومدم سررونی حمام که باز
    کنفیخوب تعر -
    بگمیچ -
   گل پسر بگونیاز ا -
    نگاه کردمزی عزبه
   ؟ي  جوابشون بدی چیخواستی مدنیفهمی مامانت مای اگه بابا اسیکارت اشتباه بوده  -
   ي خواستگارادی بخواستی نداشت مي بخدا اون قصد بدزیعز -
  ؟ی چافتاد ی برات می ناکرده اگه اتفاقي خدادیخوب اون هم راه و رسم خودشو داره شما هنوز جوون -
   دمشی ندشتری بکباری هم مهربون بود من هم فقط یلی بود خی پسر خوبزیعز -

 :  که اخم داشت گفتی نگاه کرد و در حالبهم
   کنفی چه هزار بار حاال از اول تعرکباریچه  -

 :  در آخرگفتدادی هم سرش رو تکون می گاهدادی ماجرا رو براش گفتم اونم گوش م تموممنم
 تی تجربه تو زندگهی نمی ازم،ی بگم واال، از دست شما جوونا حاال هم بسپارش به خدا بچسب به درست عزیچ -

   ي اگه دوستش داری و اعتماد نکني ندیبوده که زود دل به کس
   تی هم بچسب به زندگي کن اگه ندارفراموشش

 کنم بدجور دلتنگش بودم و رونشی از قلبم بگهی حاال دتونستمی مشکل من دوست داشتنش بود نمدمی کشیآه
    اما منمی بابابزرگ هم اومد با هم شام خوردیبهش عادت کردم وقت
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به .  نشمداری بگهی دوست داشتم بخوابم و دزم،ی نداشتم دوست داشتم برم تو خلوت خودم و اشک برییاشتها
   ام هی رو خوندم و باز هم گرامی به اتاقم رفتم باز هم اون پنکهیمحض ا

   گرفت
   نوشتمبراش
  ؟...دانم چرا  ؟ نمی... چرا رفتی دانم نمی
 ... آن که فکر غربت چشمان من باشی  خطا کردم و تو بیشاید
  ؟...؟ براي چه...؟ تا کی ... کجا دانم نمی
 ...  بارید و بعد از رفتنت یک قلب دریایی ترك برداشت از رفتنت باران چه معصومانه می رفتی و بعد ولی

 ...  آسمان چشمهایم خیس باران بود...  بعد از رفتنتو
 ...  تو تمام هستیم از دست خواهد رفت من بی...  بعد از رفتنت انگار کسی حس کرد و

   چشمان زیباي توامي هنوز آشفته.. رد تو هزاران بار در لحظه خواهم م  حس کرد من بیکسی
 ...  برگرد... 

 .   و ببین که سرنوشت انتظار من چه خواهد شدبرگرد
 .   ها بگو که در راه عشق و انتخاب آن خطا کردم وفایی  هم در پاسخ این بیتو

 ...  اي از جنس بغض کوچک یک ابر  غصهمیان
    چرادانم نمی
 ...  مان باز براي شادي و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم  به رسم و عادت پروانگیشاید

 
 زنگ هم ی اونجا حتی که رفتکردی مامان هم گله مکردی بود که دلمو گرم می اونقدر مهربونزجونی عزي خونه

   زی صبح عزگردمی و برمشهی اگه زنگ بزنم دلم تنگ مدونستمی اما میزنینم
 وقتا ی بعضکردمیآلود گوش م  و منم خوابخوندی با اون صداش بلند قرآن مزی و بعد هم عزکردی مدارمیز ب نمايبرا

   ادهی وپمیرفتی و صبح زود همراه بابابزرگ به پارك مبرد یهم خوابم نم
 صبحانه اطی حي تخت توي خونه رومیاومد ی و ممیگرفتی و نون مگذشتی بهم خوش می کلمیکردی  ميرو
    وکردمی سرگرم مزی روزا خودمو با کمک کردن به عزشتری بم،یخوردیم

 تخت دراز ي اوقات هم روی گاهنشستم،ی استخر ميها ی ماهي به تماشاای دادمی هم باغچه رو آب معصرها
   زی و با نوازش عزبردی اون موقع بود که خوابم مخوندمی و کتاب مدمیکشیم
 به دستش اممی پدونستمی ازش نبود مي دو روز بازم خبرنیر نکنم تو ا به ماهان فکتونستمی اما نمشدمی مداریب

    عمو هنوز باگفتی که مامان منطوری اداد؟ی اما چرا بهم فرصت نمدهیرس
 قرار شده بود قبل از باز شدن سوختی دلم براش می هم به تهران برگشته بود  طفلری بود و امنی سرسنگپدر

    بمونه بعد ازی و عروسرنی بگيا  مراسم عقد سادهمانیدانشگاه سحر با پ
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 نبودم لیم ی خودم هم برم،ی بود که من همراهشون نمی عقد بود عصباندی روزا دنبال خرنی درسش، سحر ااتمام
    خاطرنی لباس بخرم باالخره تنها خواهرم بود به همهیبرم واسه عقد 

    قولبهش
 وقت بگذره از سر نکهی اي سرم رو حنا گذاشته بود منم برازی اونروز هم عزمی کندی باهاش برم و خرندفعهی که ادادم

    به صدالمی آب رو برداشتم تا به گلها آب بدم که موبالنگی شيکاریب
   جواب دادمی سحر بود باخوشحالدراومد

  ؟ي خواهريچطور -
   انگاريتوبهتر -
   آره خوبم -
 دنبال لباس وکفش و دی من بدبخت از صبح تا شب باي نداریتیئول مسچی هی اونجا نشستی هم خوب باشدیبا -

 ... ونهیحلقه و آ
 
: 

 .....کوفت وزهر و -
  ؟يخوای چه مگهی هر روز ددر ديری مي کجاش بده دارنیا... واشتریاوه چه خبره  -
 .  هزار تا کار دارمکهی عقد نزدگهی اونجا اما قبول نکرد ممییایتو رو جانم تو رو کم دارم به مامان گفتم شب ب -
    واسه کمکامی منم فردا مگهیراست م -
   بودنای عقد اي  اون دوستت  تو کار لباس عروس و سفرهاسی ی راستا،یآره تو رو خدا ب -
  ؟یگی منویآره نوش -
  ؟ياشو دار آره جونم، شماره -
  فکرکنم داشته باشم -
    ؟انهی,طوره مورد پسندمون واقع خواهد شد لباساش چنمی ببششی پمی سر برکی ایب -
   می که فردا برزنمی حتماً امشب بهش زنگ مهی ؛اون کارش عالشهی مورد پسند منمیمطم -
    دالرام زنگ زدرفتی مادمی داشت یاِ راست -
  همون دختره که تو باغ بود:  تعجب گفتمبا
    منم موافقت کردمهیآره امروز زنگ زد گفت فردا تولدمه ما رو هم دعوت کرد دختر خوب -
   نی نوشدنی دمی فردا بریگیمگه نم -
 نه نگو، مامان گفته اگه با اسی دوست دارم برم، جون یلی اونجا من خمیریفردا م  پسمی نبود فردا تولد دعوتادمی -

   دمی اجازه مدیهم بر
 :  گفتمی ناراحتبا
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   امی گفتم می من کيدی میاز دست تو چرا قول الک -
   فکر کنم ماهان هم دعوتهی مگه؟راستشهی میچ -

 :  با تعجب گفتمدی لرزدلم
  ؟یدونیتو از کجا م -

 :  و جواب داددیخند
 اونجا دمار از روزگارش ای بادی حتماً مگهی بود خوب دوست اونه دی نامزد دالرام مان،یاسی یمنو دست کم گرفت -

    نکنه و بذاره بره اصالً محلش ندهتتی اذينجوری تا اون باشه ااریدرب
    احمقي پسره

    اون هم هستی تو مطمئنگهیبسه د -
 اگه خواست باهات حرف بزنه بهش بگو ی اونم دعوت کردن ولدمی زبون دالرام فهمریآره که مطمئنم از ز -

    نکن دوباره اشتباهيدوستش دار
    بهش بگم دوستش دارمیگی بار مهی محلش نذار یگی بار مهی یگی مي داریمعلومه چ -

 : دیسحرخند
 خود گهی دد،ییای شما دو تا سرعقل بدی تولد تا شامی من به خاطر تو قبول کردم بری ول،ي خواهریدونیخودت م -
   می باش تا زودتر آماده بشنجای من فعالً برم فردا ظهر ا،یدان
   گهیباشه چشم امر د -
  نه قربونت از من خدا حافظ -

 فرصت هی ادی رفتم اگه واقعاً ماهان به اون تولد بزی عزشی پمهی اونقدرخوشحال بودم و سراسی گرفت ولام خنده
 شی لباس و آرانی بهتردی باادی که خودش به زانو دربکنمی مي کارهیخوب
 زی عزي رو براهی قضی وقتندازمی من چطور تو رو به دام منیهان بب انجام بدم تا نتونه ازم بگذره صبرکن مارو
 :  کردم اخم کرد و گفتفیتعر
    نکنیینکن دختر پسر مردمو هوا -
    رو از دست دادهي بدونه چه گوهرخوامی ندارم فقط مشی من که کارالیخ ی بزیعز -

 :  بغلم کرد و گفتزیعز
   اون که آره قربونت برم -
 يرازی شي عمرم بود شبا بابابزرگ برامون شلواي روزهانی دو روز بهترنی گذاشتم ااش نهی سيو رو منم سرم رو
    نبودی خونه غمنی تو انجای انگار که امیکردی و ما هم گوش مخوندیم

 اماچون عقد زدی بهش سر نمادی زی فردا برم اوقاتش تلخ شد حق هم داشت کسخوامی من مدکهی شنی وقتزیعز
    در مورد رفتنم  نگفت منم مشغول جمع ويزی بود چکیسحر هم نزد
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 هم زی خوشکل شده بود عزیلی نداشته باشم موهام که شستم رنگش خی شدم تا صبح مشکللمی وساجورکردن
    اومده شب بابابزرگرونی بی شده و از حالت مشکیعی رنگش طبگفتیم

 ی ولزنمی درهم شد بهش قول دادم که بازم بهشون سرمشیها م خونمون اخم فردا برخوامی مدکهی اومد تا شنکه
    حوصله نداشت، منم سمتی نبود انگار کسگهی دياون شب مثل شبا

   ي  که کردم مثل همهي کارنی رفتم و اولاتاقم
 داشتم و فقط بهش بگم منو دی که هر شب بهش امي شماره ماهان رو گرفتم بازم خاموش بود تنها کارگهی ديشبا

    اما من سخت دلتنگ اودیدرخش یببخشه امشب هم ماه تو آسمان م
 ،   که چقدر دوستت دارمیدونستی کاش مبودم
   ،يدید ی را به چشم خود مام یوانگی دي  که چقدر دلتنگت  هستم، درجهیدونست ی ماگه
   ،ستدیا ی از کار باز می ساعت زمان زندگتاك کی حضورت، تيها  که لحظهیدونست ی ماگه

  يکرد ی پر از اشکم پنهان است حس مي پلکهاری نگاهم را که زی طوفانامواج
  کرد ی ضربان قلب عاشقت چگونه هراسان مي که لرزش ضربان قلبم، برای دونستی ماگه
    بودن و حس کردنت هستمنیری شيها  و دلتنگ تو و لحظهقراری که چقدر بیدونست ی ماگه

   که چقدر چشم به راه توامیدونست ی و ميکرد ی را در چشمانم حس می عاشقيها  موجتپش
    و هر لحظه دلتنگ توامشهی با وجود بودنت و حس کردنت بازم همی که حتیدونست ی ماگه

   زدیر یشک م و هر لحظه اشود ی پرپر متی حضور تو و نفسهاي چگونه براوانهی دکی که يدید یم
 بودنت يها  لحظهقراری بو تاب ی من ببی غری عاشقيها یکس ی و بی ماه تابان هستي من چشم به راه توام ايآر

   تارميزن و روشن شبها  چشمکي  ستارهيهستم ا
   عاشقت هستمدگانی توام، و در انتظار حضور ديها  به نفسبندی زنده به عشق توام، پامن
  رمیگی تازه می تو جانی آسماني تو زنده هستم و با حرفها و لبخندهايها  با تکرار نفسمن
   و تنها عشق ماندگارنی و آخرنی اولي اچمی هتو ی من بيآر

*********** 
 

    آننیی که تا کمر تنگ و پای برانداز کردم واقعاً محشر شده بودم با اون لباس بلند مشکخودمو
 که ییبای وزظی غلشی و آرادمیچی دور موها و گردنم پشهی رنگم رو مثل هميا  شده بود شال نقرهنیی از پولک تزپر

    داده بود خط چشمریی تغیام رو به کل سحر برام کرده بود چهره
   کردی مباتری بود که چشمامو بزرگتر و زدهی کشیبزرگ

   ي ضررنکردي به حرفم گوش داديدی کنم دشی آرانقدری اخوامی زل نزن به خودت، حاال بگو نمنقدریا -
 با نیی بود از باال تا پادهی بود رو پوشمانی پي هی که هداش یلی گرفتم و به سحر دوختم اونم لباس ننهی از آچشم

   شده بودنیی تزییبای زییها الی
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   يدستت طال خواهر -
  رهی که دمی شد بدو بر7ساعت  -

 فموی و کدمی کارو کرد، کفش پاشنه بلندم رو پوشنیتم سحر هم همهاشو نبس  دکمهی ولدمی لباس پوشي رومانتومو
    ما شروع کرد بهدنیبرداشتم از اتاق خارج شدم، مامان به محض د

 :  مختلف بعد هم ادامه داديها  خوندن و سورهیالکرس تیآ
  دی زود هم برگرددیمواظب خودتون باش -

  میدی مامانو بوسي  دو گونههر
  چشم مامان جونم -
  دیبه سالمت برگرد -
   مامان تکون دادم و سحر حرکت کردي برای و دستمی شدنی تا دم در باهامون اومد ما هم سوار ماشو
  ؟يحاال آدرسشو بلد -
   ستی دور نادی جمع زالتیآره بهم اس داده خ -

 برگشته بودم تموم فکر زی ازخونه عزیزدوقتی به طرف ضبط بردم و روشنش کردم انگار که حرف دل منو مدستمو
    گناه نبودیهرچند مقصر خودم بودم اما اون هم ب.. بود یوذکرم تالف

    بودم کهي واقعا کفرازدستش
   خوند اشکم در اومدی با سوز مخواننده

 :  ضبطو خاموش کرد و گفتدی دنی چننی تا اوضاع رو اسحر
   محلش نذار اصالًيدی وقت اونو دکی يامشب خودتو نباز -
 اومده تو گهی اصالً کس ددی دفعه تنهام گذاشت شاهی ازش بپرسم چرا خوامی من فقط می صد بار هم گفتنارویا -

  شیزندگ
  ي هست به حرفم گوش نکردزشی چکی پسره نی از همون روز اول گفتم استی هم ندیبع -
 شدم چشمم به خونه ادهی تا پمیدی رسعی نبود و سرادی زکی دادم خدا رو شکر ترافهی تکی و به صندلدمی کشیآه

    دارن در باز بود وی خوبی بود معلوم بود که وضع مالییالیافتاد بزرگ وو
 به استقبالمون اومد دختر ی کسمی شداطی من و سحر تا وارد حشد ی مدهی شناطی از داخل حيادی زيسروصدا

   هم داشتی بود که قد کوتاهییبایز
  د؟ی دالرام هستيها از دوستا نم خادییبفرما -

 :  دادسحرجواب
  زمیآره عز -
   طرفنی از ادییایب -
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 ها یدنی ها و نوش وهی سالن بود که انواع و اقسام مي  گوشهی بزرگزی شلوغ بود می ما رو به سالن برد اونجا حسابو
   ،زدنی می آروميروش قرار داشت و کنار سالن ارکستر هم بود که نوا

   ما اومدشی پا تند کرد و پعی سردی تا دالرام مارو ددمی کم ترسکی بود و من یفاتی تشری حسابمجلس
  دی خوش اومدیلی ناز، خيسالم بر دو قلوها -
   می گفتکی و تولدش رو تبرمیدی هم صورتشو بوسما
    منتظر شما هستنی که حسابهی بقشی پمی برنجای ادییای بعد بدیاری تو اون اتاق مانتونتو دربدیبر -

 من کردن،ی مشی بودن و آراستادهی انهی آي کرد تو اتاق دو سه نفر از دخترا جلوی هم اون دختر ما رو همراهبعد
   می رفترونی شالم رو مرتب کردم و بگهی بار دهیهم مانتو رو درآوردم و 

   سحر جلوتر از من راه افتاددمی ددالرامو
  دیزن ی مو نمگهیاً شما با همد واقعییبای زي چه لباسهايوا -

 :  وگفتدی خندسحر
  م؟ی من کیاگه گفت -
   شترهی  تو نگاه تو بیطونی آخه شي تو سحردمیمن از نگاهتون فهم -
   می کرد اونجا نشستی همراهيزی ما رو به سر ممیدی همه خندو
  نهی دوست داشت شما رو ببیلی خادی هم مسای االن پردی کنییرایاز خودتون پذ -

 :  ماگفتدنی نزد دالرام اومد و به محض دی وقت ماننیتوهم
  دمتونی خوشحال شدم ددیبه به خوش اومد -

 :  گفتسحربازم
    طورنیما هم هم -
 من هم سرم رو تکون دادم، دست و پامو گم کرده بودم دلشوره امانمو گرفته بود انگار هر لحظه منتظر اون بودم و

    با داداشش پرهامسای اما اون نبود باالخره پرگشتیچشمم همه جا م
 پرهام می هم بودهی شبی ما تعجب کردن به قول اونا، من و سحرحسابدنی از دی و کنار ما اومدن و حسابدنیرس

    جمع روعی سحر نامزد کرده ناراحت شد و سردیمشخص بود که تا شن
 تو ی مشغول حرف زدن شدن و درمورد قبولسایا پر کرد سحر هم شانه باال انداخت و براش مهم نبود و بترك

    استاد دانشگاه بود کهسای پري از آشناهایکی انگار کردنیکنکور بحث م
 گفتم که بهش بگه ی کنفرانس به خارج از کشور رفته و منم به شوخي االن براگفتی و مکردی مفی ازش تعریلیخ

    تمام حواس من به اطراف بودد،ی ما رو داشته باشه و اونم خنديهوا
 ،دلم گرفت نگاهم به دالرام دنیخندی نگاهم به چند دختر و پسر افتاد که با هم مدمی برداشتم و نوشی پرتقالآب

    لباسرفتی مزهای مي  به طرف همهیافتاد که دست در دست مان
 .....  ر کرده بود مهمون ها تمام سالنو پی بعصيها  قهقههي بود و صدادهی پوشییبای زیزرشک
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 خودش بود ي نگاهش به عقب برگشت واکبارهی اما زدی مسن بود حرف میلی که خیی افتاد با آقای به مانچشمم
    وارد شد ضربان قلبمو حس کردم نفسگهی پسر دکیماهان بود که با 

  من شدي  سحر که متوجهدی رنگم پردمی کشیقیعم
 

  دی پرسواشی که متوجه من شده بود سحر
  شده ؟ی چاسی-
  ماهان اومد -
   باشالیخ ی بي نشده که رنگ عوض کردگهی دزی حاال خوبه چجنبه یب -

  پنهو ن کنه شوی مشکي به چشم داشت که چشماشهی که همشی مشکنکی و اون عی با اون کت و شلوارمشکاون
    جذاب شده بودکه دلم روی که گذاشته بود حسابیشیر و ته

 بهش گفت که يزی و انگار چدی رفتن دالرام اونو دزیوبش کرد و بعد هم به طرف م  خوشین  با مالرزوند، یم
    حضور ما شدهي  و همه جا رو گشت انگار که متوجهدی سرش چرخکبارهی

 فرار کنم من توان روبرو شدن با اونو نداشتم نه االن که دلم را از نجای بلند شم و از اخواستمی مدی اما مارو ندباشه
    انگار کهکردی حالمو عوض می حسابدنشیآنِ خودش کرده بود و با د

 کردم آرامش خودمو حفظ کنم ناگهان دالرامو ی انداختم و سعنیی سرم رو پاکرد،یهام اونو صدا م  سلولتک تک
    دست سحر رو سختاومدن ی ما مزی و ماهان به طرف می که با ماندمید

   که اونم متوجه شدفشردم
  یاسیآروم باش  -
   باشمتفاوت ی کردم بی و سعمی همه بلند شددنی ضربان قلبم رفته بودرو دو هزار، به محض رستونستمی نمیول
 یواحوالپرس محمد، همه مشغول سالم شیی آوردن با پسر دافی ماهان گل ما که امشب تشرنمیها ا خوب خانم -

   طنتی شگری چشماش ددیشده بودن من نگاهم به طرف اون کش
 :  ناراحت شده نگاهم کرد و گفتمون یی اونم از جدایعنی بود، نی رو نداشت غمگیشگیهم
  داری مشتاق دي خانوم صبوردیشماچطور -

    با منه جواب دادمدنی نگاهش به من بود همه فهمچون
   می کنارتی که شما رو زمیسعادت نداشت. ممنون، خوبم -

 :  زد و گفتيپوزخند
  شهی نمی هر کسبی شما نصدنیبله سعادت د -

 رفتی نشست تعجب کردم از رو نممی نشستم اونم روبرومی دلش انگار از دست من هنوز پر بود سر جاگفتی ممتلک
 :   و گفتکردی و سحر مسای که با تشر رو به پری در حالیمان
  دی کنییرای ازخودتون پذدیپاش -
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 :  گوشم گفتری دو بلند شدن سحر هم زهر
    باهاش حرف بزنی ولرمیمن م -

   نگاهش کردم و دستشو گرفتمبااخم
  امیکجا تا منم ب -
   هم گذاشتي اون چشماشو رواما
    ازش استفاده کنآد، ی نمرتی گنی فرصت بهتر از اگهید -
 من و اون وجود داره که ما رو تنها گذاشتن، نی بيزی چدونستنی انگار همه ممی رفت فقط من و اون مونده بودو

    با اخم روکردی نگاهم مرهیدستام عرق کرده بود اما تا نگاهش کردم خ
   زد و بلند شد و کنارم نشستي اما اون لبخندبرگردوندم

   ی بداخالقاسی باز اخالقت عوض نشده، همون کماهی نیانگار تو ا -
   داره ؟یما اخالق من ربطبه ش -
    نرفتهنی زبونت هم از بشیپس هنوز ن -

 خواست ی دلم میلی شاد بودن خی کردن و حسابی میکوبی دوختم که پاهی نشستم و نگاهم رو به بقنهی به سدست
    عطر ماهان تنگ شده بودي دلم براشتریشون برم اما ب من هم به جمع

 خوشحال بودم به محض برگشتن به طرفش صورتش رو ی حسابدمییبو یو م که کنارم نشسته بود و عطرش رحاال
 :  گفتکبارهی دیدرخش ی چشماش مدمی صورتم دیکیدر نزد

  اسیدلم برات تنگ شده  -
    زدميپوزخند

    ندارهدهی فای پس دلتنگ،ی خودت گفتنوی تموم شده ازی ما همه چنیب -
  دی کشیآه
    کارو بکنمنیمجبور بودم ا -
    به چشماش نگاه کردمتی عصبانبا
 جدا شو، اونوقت خودت ای اون موقع که بهت گفتم بای ي مجبور نبوديدادی میی آشناشنهادیچطور اون موقع که پ -
   ي مجبور بودی و دوختيدیبر

 :  گفتآروم
    برم؟تی که از زندگیخواست ی نمنوی مگه همیخواست ی منوی تو هم اتر، واشی ؟یزنیتو چته؟ چرا داد م -

   با خشم افزودمشدمی که بلند می هم فشار دادم با خشم و در حالي سخت رودستمو
  ي شدی راضخواستم ی منوی منم هم،ي کرديآره اتفاقاً خوب کار -
 تازه رو به مشامم يبه طرف تراس راه افتادم هوا...  ی احساس خفگکردم،ی می از کنارش گذشتم احساس پوچو

    من کهیزنی مییفرستادم لعنت به تو ماهان چطور راحت دم از جدا
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 تو تختم رفتمی مدی موندن رو نداشتم بانجای طاقت اگهی د،يدی دادم که دوستت دارم چرا پس نفهمامی پبهت
  دانبودی پيا  ستارهچی به آسمان نگاه کردم هزدمی و زار مافتادم یم
   اسی -
    به طرفش برگشتمتیگشتم خودش بود با عصبان برکبارهی
   ؟يداری پس چرا دست از سرم برنمي و تموم کرديتو که مجبور بود -

   اومدکتری نزدماهان
 پاچه ينجوری ای چي پس االن برامی تموم کني بودی تو که راضدونمی تو رو نمتیچون علت خشم و عصبان -
   ی ازم متنفر بشنقدری اینی منو بببکردمی فکر نمی هستی و عصبانيریگیم

   دمی بلند خندیازناراحت
   ؟ی هستی از دستم عصباننقدری چرا ااس؟یچته  -

   ازم فاصله نداشتشتری قدم بهی شد انگار که واقعاً شوکه شده بود حاال کمی نزدبازم
   چه مرگمه؟یدونیواقعاً نم -
  میرقص بودن تنها من و اون بود کس آنجا نبود همه مشغول چی تعجب نگاهم کرد هبا
   خودتو بهم نشوني اومدی وقت؟ي با من و دلم چکار کردیفهمی چطور نمی لعنتی احمقهیتو  -

 نی نه؟ تو بدتری بفهمیتونی نمناروی ای و رفتی و بعد هم پا رو دلم گذاشتي دلمو بدست آوردتی با اون مهربونيداد
    خودم نبودم مردم ماهان، منوگهی د،ی رفتی وقتيکارو باهام کرد

 ،یکُشت
 

 که من اگه ي عاشقت بشم؟ چرا فکر نکردتونمی که منم می بفهمیتونی هم خودمو، م،ي غرورمو خورد کردهم
   نکهی بدون ای باهات حرف بزنم تو رفتشدمیدوستت نداشتم حاضر نم

     منم دوستت داشتمی و درك کنی از احساس منو بفهميزیچ
   شد نگاهش کردمری من تعجب کرده بود اشک از چشمانم سرازي هنوز از حرفا کردمنگاهش

 :  گفتاون
 ...   تویعنی زمی عزاسی -
 ي ترکم کردیرحم ی و اعتراف کنم بهت بگم اما تو با بي رو برداری تا گوشزدمیآره، چه شبا و روزا زنگ م -

   ی نخواستکباری که ی ممکنه داشته باشي آخه چه اجبار؟يمجبور بود
  ي بشنوحرفامو
   قرار گرفت شانه هامو در دست گرفت، تنم داغ شدکنارم

 ببرم، فراموشت ادی رو از زی تا همه چزدی من ازت ناراحت بودم، رفتم اس،ی ي دوستم ندارکردمیآخه من فکر م -
   ي کرددای بهم عالقه پدونستمیکنم، بخدا نم
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 :  و گفتدی هم خندبعد
 تو المی به خي که تو هم وابسته ام شددونستمی مدی من از کجابای چرا زودتر نگفت؟ی بهم نگفت چرااسی زم،یعز -

   ي حساب باز کرده بودیفقط رو دوست
 :  کردمنگاهش

   با خودت که من بعد از رفتنت چطور دوومي بار هم فکر نکردهی ی ماهان، حتیرحم یب -
 ...   ارمیب
    بازم هق هق کردمو
 ،   قشنگماسی... خانم من . لعنت به من که اشکتو درآوردم.  نکنهینقدرگری ااس،یبسه  -

 شهی نمباورم
  شدی ماهان من مينجوری تو نگاهش برگشته بود اطنتی و همون شینگاهش کردم حاالخوشحال 
 ...    نه من کهي بري که بذاري چون فقط به فکر خودت بود،ی هم باور نکندیآره با -
 کارو انجام داد که شوکه نی اعی تو بغل اون رفتم اونقدر سرينجوری من بودم که اای ستادی شد زمان ای چدونمینم

    لحظه بود اما دلمکی دی کردم شایبی عجیشده بودم احساس راحت
   ازم جدا شد نگاهم کردکبارهی...  رفترونی بد از تنم بيها  باز هم تکرار بشه تموم حسخواست یم
   اسی -

    انداختمنیی رو پاسرم
 خوامت ی میلی خاس،یدست خودم نبود، دوستت دارم  -
    بودم محال بود که از دستش بدم به طرفش رفتمدهیحاال که طعم آغوشش رو چش 
  وقت اچیمنم دوستت دارم ماهان، فقط ه -
    ترکم نکن سرش رو به طرف صورتم آوردينجوریا 
    من قربونت برم تو جون بخواهاسی -

  کردی نگاهم می با خوشحالمی از هم جدا شدیوقت
  ي خواستگارامی زودتر بدی ازت رو ندارم باي طاقت دورگهید -
   تعجب نگاهش کردمبا
   ؟هیا حاال چه عجله -

   رو گرفت و فشرددستم
رفا دارم که  صبر کنم، اونقدر حگهی به سرم اومد ازم نخواه که دی مدت چنی تو ایدونی تو که نماس،ی تونم ینم -

   ي نکردتیبهت بزنم تو هم کم منو اذ
    مقصر من هم بودمدونستمی انداختم منیی سرم رو پاشرمنده

   ی منو ببخشدیبا -
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    دلمزی عزمیزنیحاال بعداً حرف م -
    تو سالنمی برشهی منه،ی ما رو ببی کسترسمیم  -
    رو حرفام فکر کنیحتماً، ول -
 می راه افتادزی همه سرجاشون نشسته بودن انگارکه وقت شام بود ما هم به طرف ممی هر دو به طرف سالن رفتو

   نمی که کنارش بشدی رو کششی کناری من صندلدنیسحر به محض د
 : سحر به طرفم برگشت و گفت.  برگشتی مانشی کنار سحر نشستم و ماهان هم پکردن،ی نگاهمون مهمه

   ی کنفی رو برام تعرازشی تا پری از سدی شده بای گل گل لُپاتنمیبیم -
 :   زدم و گفتملبخند

   می کردی شد باالخره آشتیهمون که گفت -
   دستمو گرفتی با خوشحالسحر

   بدون سانسوری بهم بگزوی چدهمهی بامی نداره خونه که رفتدهی فاينجوری خوب انیآفر -
   بهم زدیو چشمک 

   رفتی سحر از رو نمدمی خندمنم
  کردی ودر گوشم زمزمه مافتی ی می خلوتي جای ماهان  که هرزگاهي   با نگاه ها  وبا قربون صدقه هااونشب
    ارکستردی بهم چسبی  گذشت بعد از صرف شام که حسابلرزوند یدلمو م
گاهم به طرف ماهان ها دو به دو مشغول رقص شدن ن  زوجي ها شروع کردکه همه  زوجي رو برایمی مالآهنگ

    حسادت تو تنم نشست تاکردی خوش و بش مي شد با دختردهیکش
 از آن دختر جدا شد و به طرف من اومد و با عی به طرفم برگشت اخم کردم انگار که متوجه شد و سرنگاهش

 : لبخندگفت
  خانم من چطوره؟ -
  فعالً که خانم شما نشدم -
    زبونت کوتاه بشهشی ننی روت کار کنم تا ای حسابدی من بايباز که بداخالق شد -

 :  افزوددی دنی گرفت ماهان هم تا اوضاع رو چنام خنده
   يخندی میشی چه خوشکل منیقربون لبخندت بب -

 :  تو قاب چشماش بود گفتطنتی که شی کردم در حالنگاهش
   ي بااخم قشنگترشیی خدایول -
  رخندهی زد زی پوقو
  دی دارفیبله چقدر هم شما سرحال تشر -
   و سر حال نبوددی شما رو دشهیالبته خانم اخمو مگه م -

  دستهاش رو به طرفم دراز کرد و گفتبعد
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  د؟یدی با بنده رو میافتخار همراه -
 :  خدام بود برم باهاش برقصم اما از عمدگفتماز
  دیصدبرقیکردی با همون دختره که باهاش خوش وبش مدیبر -

 :  اومد و با لبخند گفتکمینزد
  باعشق خودم...  خودم برقصم با خانم خودم اسی با خوامیمن م -

 برام يا  تا نگاهم به سحر افتاد اشارهمیهارفت  رو با احساس گفت که دستشو گرفتم و به جمع زوجاونقدرحرفهاش
   اومد منم بهش لبخند زدم حاال تو بغل ماهان بودم دستش دور کمرم

   که گفتمکردی نگاهم مرهیهاش گذاشته بودم اونقدر خ  شانهي کرده بود و منم دست روحلقه
    نگام نکننقدی اگهیبسه د -
 :   گفتيا  لحن بامزهبا
    خانوم بنده بگه ، امر امر شماستیباشه چشم هرچ -

   چشم غُره رفتم کمرم را سخت فشردبهش
    دارهي اگهی نگاه کردن طعم دمیحاال صبر کن ازدواج کن -

  زدی مادی تموم جسمم اونو فردی انداختم بازم قلبم لرزنیی جمله سرخ شدم که سرم رو پانی ادنی از شناونقدر
   اخالق توامنی اي وونهی من داتی شرم و حنی نه از ااتی نه از اون بداخالقاسی -

 دوستم داره و من هم دوستش دارم حاال مطمئن دونستم ی شده بود مشتری کردم حاال عشق تو نگاهش بنگاهش
    کلمه ماهانکی فقط زنهیبودم قلبم فقط اونو صدا م

 ... خواهمی میخلوت
   و منی باشتو
   کنار همدر
   و من گوش کنمی سکوت کنتو
  یو تو گوش کن*دوستت دارم* می من آرام بگوو
 ... شتریمن ب: یی آرام بگوو

   را دوست دارمبودنت
 ... یکنی دست دور کمرم حلقه میوقت

  یکنیو وادارم م... يفشاری مرا به آغوشت سفت مو
 ...  فکر نکنمچکسی به هکه

 شده بود سحر از اون هم دعوت کرد که رمونی دی حسابمی تولدش رو بهش دادي هی از دالرام هدی خداحافظهنگام
   ی و اونم موافقت کرد اونقدراحساس خوشادیبه جشن عقدکنانش ب
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 نی ماشی صندلي رویها رو مرور کنم وقت  لحظهنیتک ا  تکنمی که دوست داشتم زودتر برم تو اتاقم و بشداشتم
    خسته بودم سحر هم سکوت کردهیلی خدمی کشینشستم نفس راحت

و من  کرد چمی سوال پی بود و منتظر ما نشسته بود کلدهی اما به محض وارد شدن به خونه مامان که هنوز نخواببود
    بهش جواب دادم از خودمشد ی به ماهان مربوط نميهم درحد

 دمی تخت که دراز کشي لباسم روصی نداشتم به محض تعويا  چارهی ولگفتمی بودم که به اونا دروغ میعصبان
  سحر هم کنارم نشست

  ي کن خواهرفیخوب تعر -
 دمیکشی اون اغوش رو فاکتور گرفتم چون ازش خجالت می و بعد تک تک حرفهامون رو بهش گفتم ولدمیخند

  کردیاونم مشتاق نگاهم م
   ی جا ننداختگهی دزی چیمطمئن -

 :  کردم وگفتمبلندش
   زنگ بزنه پاشومانینه خانم همه رو برات گفتم زود برو رو تختت بخواب االنه که پ -

    بلندشداونم
 و يدیرقصیحال صحبت رو ندارم خودت اون موقع که تو بغلش مام امشب   خستهدونهی ممانیآره جون خودت پ -

  رفتادتی رو یگرفتی و قلوه ميدادیدل م
 و دلم شدمیذوب م... شدمی و من تو نگاهش حل مکردی به رقصمون افتاد چقدر آروم بود چقدر نگاهم مادمی 
    موقع شام در کنارمای فشردی اون موقع که دستم رو سخت مادی... دیلرز یم
 گونه ام رو نوازش کرد  و گفت که یواشکی ی بشه و موقع خداحافظکی بهم نزدی کسدادی بود و اجازه نمستادهیا

  امشب منتظر تماسش باشم
  دی رو برداشتم سحر خندمی گوشعیسر
   منتظره تماسه؟یحاال ک -

 :  بهش کردم وگفتمیاخم
 می به من، تازه تو زود بخواب فردا اول وقت قراره بريدی مری که تو گکنمی می تو فضولياِ سحر مگه من تو کارا -
    عقدي  لباس و سفرهي برانی نوششیپ

   به سرش زدی دستسحر
 .  کندارمیفردا زود ب. دمیمن خواب. ری قربون خواهرگلم برم شب بخي آوردادمی خوب شد يوا -
  ری خنده گفتم شب بخبا
 جوابش واشی پتو بردمو ری نگه سرمو زيزی رو برداشتم تا سحر چی گوشعی وقت ماهان تماس گرفت سرنی همتو

  رادادم
   اسمیسالم  -
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   ؟ییسالم کجا -
  زنمی و با خانم خودم دارم حرف مدمی تختم دراز کشي شما توي با اجازه -
  راحت طلب -
: ودم رو گرفتم گفتم خي اماجلودنتی دامی هر بارخواستم بهت زنگ بزنم بکردمی چقدر بهت فکر میدونی نماسی -

    اما نتونستم، دوزدی رفتم ؟ی هستشی چرا تو زندگخواد، یاون تو رو نم
 تو کردمی بودم که فکر مری اونقدر ازت دلگي باور کنم منو دوست دارتونستمی نمخوندمی که مهاتو امی برگشتم پروزه

    ودمیخواب ی مادتی هر شب به ی هستی راضیی جدانیهم از ا
 زودتر دی بای لحظه هم ازم دور بشکی دمی اجازه نمگهی عشق کوتاه بود االن دنی که چرا عمر اخوردمی مافسوس

    هر دو تامون بهترهي براينجوری امی رو روشن کنفمونیتکل
 ....   آخه بابامشنی عقدکنون سحره، بعد هم که دانشگاهها باز مگهی تا چند روز دشه،یفعالً نم -

 نم حرفم روکامل بزنذاشت
 
 نی من تو ای درستو بخونیتونی تو مکنمیام صحبت م  با خانوادهزدی رمیچه اشکال داره بعد از عقدکنون من م -

   نمیب ی نمیمورد اشکال
   بره و ترکم کنهگهی دخواست ی دلم نمشهی همي هم دوست داشتم، با ماهان باشم براخودم

   ات حرف بزن باشه پس با خانواده -
  : گفتی خوشحالبا
  یگی بهم نه نمدونستمیم -

 :  گفتکدفعهی بعد
    مهم رو بهت نگفتمیلی خزی چکی من اسی یراست -
 :  تعجب گفتمبا
   ؟يزیچه چ -
 یلی من خي  خانوادهمی به اسم هم بودیکیام از کوچ  اما راستش من و دخترخالهی ناراحت نشدوارمیاوووم ام -

    هستنیاصرار دارن که من با اون ازدواج کنم هر دو خانواده راض
    رو ازم پنهون کردهی مهمنی باور کنم ماهان موضوع به اتونستمینم
 :  خشم گفتمبا
   ؟ی بهم بگدیحاال با -

    غُر زدکبارهی صدام بلند بود که سحر اونقدر
  ندارمشی بابا تو اتاق خودم هم آساي اواشتریچه مرگته  -
   دمیلبم روگز 



 

@donyayroman 333 

ها بوده منم هنوز   خانوادهنی حرف بکی نشده فقط يزی تازه هنوز چگمی من که االن دارم بهت مزمی عزاسی -
    نگران چهگهی دزنمیام حرف م  با خانوادهرمی ندادم االن هم میجواب
  ؟یهست

   بشنی اونا با ازدواج ما راضی مطمئننقدریالزم نکرده از کجا ا -
   ي نباش فقط خودتو آماده کن واسه خواستگارنایتو نگران ا -

  ؟ی اونوقت چکردنیاش موافقت نم  گرفتم اگه خانودهدلشوره
 ....  خوشکلم... اسمی -

  ختمی به هم ری که حسابدیفهمی ساکت بودم انگار ممنم
 ...  عشق من.... یاسی...  من زیعز -

 :  با ذوق گفتمزد،یماهان حرف م دادمی گرفت اگه تا صبح جواب نمام خنده
   جانم -
 رو زی هم نباش همه چیچی دوستت دارم، نگران ه،ی هستشمی خوشحالم دوباره پیلیخ... ی خانمبال یجونت ب -

  بسپار به من باشه؟
  با حرفهاش قوت قلب گرفتم -
  کنمیباشه من رو حرفات حساب م -
    کار دارمی فردا برم سمت تونل حسابدی حاال برو بخواب که منم بايممنونم که بهم اعتماد دار -

  یکی و نری به خشبت
 .....  ماهان -
  جون  دلم -
  ي و حرفامو بشنوی قضاوت کننکهی ترکم نکن بدون اينجوری وقت اچی هگهید -
   محاله تو رو از دست بدمگهیچشم خانم گل د -

 بزنم و همه عالم و ادی شده بود که فقط دوست داشتم بلند فرریبم سراز خوب امشب به قليها  اونقدر حسدمیخند
   می گوشامی پي قطع کردم بعد از چند لحظه صدانکهیخبر کنم بعد ازا

   شد با عجله خوندمبلند
   از عهد آدم تو را دوست دارممن
   اغاز عالم تو را دوست دارماز

   شب ها من و آسمان تا دم صبحچه
  ، تو را دوست دارم نم نم میسرود

 یامی نباشم اما دست خودم نبود پیچی بهم بفهمونه که نگران هخواست ی بود و مدهی واضح حس منو فهمیلیخ
    از جانب من راحت بشه دوست نداشتم حاال کهالشی فرستادم تا خشیبرا
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   را خوندماممی پگهی دوستم داره منم پشت به او بکنم بار داونقدر
  کنمی می چه دلم را خالهر
   شود از توی مپر

   دارد دوست داشتنتی برکتچه
 چقدر خوب اومد ی بودن با ماهان به ذهنم ميها فقط لحظه لحظه....  هم بستم اما خواب کجا بودي را روچشمانم

    منمي براشدن،ی می مامان و بابا راضیعنیبود که برگشته بود 
 دینبا...  که برامون داشتیی شد چه آرزوهادای دختراش خواستگار پي براکبارهی مامان یطفل...  ادی بخواستگار

    ثابتدی بانوی داشته باشه المی ادامه تحصي روی عشق خللنی اذاشتمیم
 .  چطور به خواب رفتمدمی فکر کردم که نفهملی اونقدر به ماهان و مامان و ادامه تحصکردمیم
 

 چون می صبح اونجا باش9 کرده بود که سر ساعت دی تأکنی آماده شدم نوشعی شدن سرداری به محض بصبح
   اونروز بابا هم. دیرسی به اونا هم مدی هم جز ما داشت و بايا گهی ديها يمشتر

 کنن و از دلش ی به آشتی عمو رو راضدی عمو برن، شاي  نداشت و قرارشده بود که با مامان به خانهدانشگاه
   شتری کار ما بدی شاگفتی ما گذاشت ماریخودش رو در اخت نی بابا ماشارنیدرب

ها رو نگاه   هم بودن که گالنگهی از ما چند نفر دری غمی شدادهی پمیدی رسنی نوشي  به مغازهی بکشه وقتطول
   و به طرف ما اومددی ما رو دنی باالخره نوشکردنیم
   معرفت ی بي اي چطوراسیسالم  -

    کردمی و من سحر رو به اون معرفمیدی رو بوسگریهمد
    خواهرم سحرنمیا -
   زنهی خودته باهات مو نمهی که شبنی ايوا -

 و لباس ی برد اونجا انواع و اقسام لباس مجلسی شد و ما رو به طرف اتاقی و با سحر مشغول احوالپرسمیدیخند
   ی صندلي هم رونیعروس بود سحر به طرف لباسهارفت من و نوش

   مینشست
 از ما يادی مدت نهمهی بعد از اکردمی تعجب کردم فکر نمیلی خدمی صداتو شنی خانوم چه خبرا؟ وقتاسیخوب  -

  یبکن
 گهیها ارتباط ندارم د  کدوم از بچهچیبعد از اتمام درسم من با ه -
 
   به خاطر کارم هم هستشتری در ارتباطم البته بشترشونیمن با ب...  بده یلی که خنیا -

 :  تکون دادم و گفتمسرمو
  ؟ي داريچه خبر؟ از کدوماشون خبر. ها  کن از بچهفیپس تعر.... آره خوب  -
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   بلند شدنینوش
   می مفصل حرف بزنامی و بارمی قهوه براتون بکیصبرکن  -
   رو در دست داشتییبایسحر به طرف من اومد و لباس ز.  رفتو
  هی خوشکله نظر تو چیلی خنی ااسی نیبب -

 نیی تزییها نیها و نگ  که با پولکرهی خوشکل بود لباس به رنگ سبز تیلی بلند شدم و لباس رو نگاه کردم خمنم
    بودکی داشت اما شيا شده بود حالت ساده

 . هی تو تنت چطورنمی خوبه برو بپوشش ببیلیآره خ -
  رمیباشه االن م -
 :  و گفتدی به دست رسینی هم سنینوش.  که اتاق پرو بود راه افتادیکی به طرف در کوچو
   مدنظرتون بود؟يزیچ -
   چطوره؟نمی ببپوشهیآره االن سحر م -
  دیپسند ی مناروی مطمئن بودم ادییای بهتون گفتم زودتر بنی منم به خاطر ادهی آوردن هنوز جدروزی لباسها رو دنیا -

 :  گفتگذاشتی مزی ميها رو رو  که قهوهی در حالبعد
   توذهنمهکی شي دهی اکی جمع التی خکنمی درستش مامی عقد هم خودم مي  سفرهيبرا -
  واقعاً ممنون -
  بخور تا سرد نشده -

 اومد اونقدر لباس به تنش نشسته بودکه بلند رونی وقت سحر از اتاق بنی قهوه رو برداشتم و مزه کردم تو هممنم
 : شدم وگفتم

   واقعا محشرههی عالیلیخ -
  دکردی هم تأکنینوش

  خودم هم به نظرم خوبه -
 :  گفتنینوش

   میکنی داشته باشه ما برات درستش میاگه اشکال -
   میداری برمنوینه خوبه هم -
   قهوه بخورکی ایاش کنن تو هم لباستو بپوش ب  آمادهگمیها م باشه پس من به بچه -

 :  افزودنی رفت و نوشسحر
   میانتخاب کن لباس خوشکل برات هی نوبت خودت بشه و انشاله

 :   وگفتمدمیخند
  ؟ي از خودت بگو ازدواج کردی من بخوام ازدواج کنم راستیحاال کو تا وقت -
   ازدواج کردمام ییآره چند ماه قبل با پسردا -
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  ي از تارا خبر نداریها راست  بگو از بچهگهید. یخوشبخت بش -
 به تهران رفتن باعث شد کمتر با هم درارتباط رازیش بعد که از ی بود که باهاش راحت بودم ولی تنها دوستتارا
   میباش
 شهی خبر دارم تا دلمون تنگ ممیاش رو دارم اما تا بحال باهاش ارتباط نداشتم اما از ساناز و مر راستش شماره -
  میشی دور هم جمع میمی قدي و دوستامیری مرونی و بمیذاری قرار مکی
   ازدواج کردن؟یچه خوب اونا چ -
   نه بابا اونا هم مثل تو عقب موندن -
   میدی هر دو خندو
 واسه تولد ساناز می که قراره برگهی دي  هفتهیتونی می اگه دوست داشتننی تو رو ببشنی خوشحال میلیها خ بچه -
  يای تو هم برونیب

 :   کردم وگفتميفکر
    منم دلم واسه همه تنگ شدهامیحتماً م -
   کنمیباشه باهات هماهنگ م -

 :  کالم ما رو قطع کرد و گفتي  رشتهسحر
    نشهرمونی داسی -

 :  با تعجب گفتنینوش
   ؟ي زودنیکجا به ا -

 :  گفتممنم
   برسهاتی تو هم برو به مشتردی واسه خرمیقراره چند جا بر -
  ها هستن نگران نباش اونا کارشونو بلدن بچه -

 :  گفتی با شوخسحر
  نجای ایسییپس تو ر -

 :   زد و گفتي لبخندنینوش
  یی جوراکیآره  -
   می وقت ندارادی آخه زمی زودتر کارمون رو بکنمی بردیما هم با -
 :  به سمت من برگشت وگفتنی دفعه نوشهی
  يبری االن مدی رسي که سفارش داده بودی اون لباسرفتی مادمی داشت اسی -
 :  گفتمی خوشحالبا
  برمیماً م چه زود آماده شده آره حتيوا -

 :   گفتکردی که مشکوك نگاهم می رفت و سحر در حالنینوش
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  يدی لباس سفارش مخبر یخوبه ب -
   دمیخند

   اش کنه  بدم تا زود برام آمادهی کنم و طرحی عقدخواهرم خوشکل باشم مجبور شدم زرنگي برادیخوب با -
    منوي ناقال خوب دور زديا -
 :   و گفتدی بسته رسهی با نینوش 
 ي بپسنددوارمی از سفارش شما امنمیا -
 

    گفتمگرفتمی که بسته رو می در حالمنم
   مطمئنم انتخابت حرف نداره -
  زمیقابلتو نداره عز -

    می عزم رفتن کردمی که کردی از حساب و کتاببعد
  ها  مکهی حاجی حاجي برنمی نبگهی داسی خوشحال شدم دنتونی از ددیخوش اومد -

    و دستش رو فشردمدمیخند
    کردمدای تازه شماها رو پگهینگران نباش حاال د -

  می رفتنی به طرف ماشی از خداحافظبعد
 :  سحرگفت

   ام رو  بخورم  رفت قهوهادمی می از بس هول بودگفت؟ی می دوستت چنیحاال ا -
    زدملبخند

  شکمو -
   می گذاشتم و سوار شدنی رو عقب ماشها بسته

  ؟ی موافقمی بخوريزی چکی میبر.  من گشنمهاسی -
   رو روشن کردمنیماش -
   انتخاب جا با منیباشه ول -
   هی جا قحطيری کجا مدونمیباشه م -
   ی خوددانگهید -
 وقتا ی بعضمیرفتی مشاپ ی کافنی هممیرفتی مرونیام راه افتادم هر موقع با سحر ب  موردعالقهشاپ ی به طرف کافو

    از کت و کول افتادمیاونروز حساب. اومد ی با ما م همرایالم
 دمی بابا و مامان که ديها  دوش بود اخمهی که کردم ي خونه تنها کاردمی رسی شده بودم که وقتاونقدرخسته

    بود ماهان چند تانیاونشب جو سنگ.  که حتماً عمو بازم قبول نکردهدمیفهم
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 تا با زدیکه قراره بره :  اما شب تماس گرفت و گفترمی مرونی بدی خري داده بود و منم بهش گفته بودم که براامیپ
    حرف بازم دلشوره امانمونی ادنیاش حرف بزنه به محض شن خانواده

 گذشتی مترشی بی بره هر چرونی از دلم بها ی نگراننی کرد باعث شد تموم ای اما ماهان اونقدر حرف زد و شوخدیبر
    دوست داشتن وي اونشب تموم حرفش بوشناختم ی او رو مشتریب

 .   بودشمی خواست االن پی و منم سرمست از حس اون بودم دلم مدادی معشق
 اون شدم لباسم به رنگ بنفش ي  آورد تازه متوجهرونی سحر لباسم رو از بسته بی تو حس رفته بودم که وقتاونقدر

   پوشاند ی آن رو مي روی فقط دو بند داشت و کت نازکنشیبود که آست
 ی تو تنم نشسته بود و حسابدمی داشت اونشب که پوششی چاك بزرگ کنار پاهاکی و اومد ی لباس کش منیی پاو
   نی اتونستمی راحت منی عقد به صورت مختلط نبود بنابرادیدرخش یم

 نشد که ی هم تهران بودن اما باز هم بابا راضمانی اقوام پرشتی نبودن بادی رو بپوشم هر چند اقوام ما هم زلباس
    بزرگ نبود قرارشد جشنادی چون خونمون زرهیجشن رو مختط بگ

 شدم از دی خرلی و منم مشغول مرتب کردن وسازدی حرف ممانی سحر داشت با پرنی بگزی عزي  رو خونهعقدکنون
    بانهی تا سحر بش کارها رو بکشمنی من جور ادیاولش معلوم بود که با

  نداشت و کل کارا گردنی درست و حسابي  جونش حرف بزنه کالً امشب مامان هم حوصلهنامزد
 

 خودش نی و اادی نذاره خاله پروانه هم بی و حتادی که عمو تو جشن عقدکنون هم ندیترسی منی  بابا از امنوافتاد
   نی نداشت و اگهیعمق فاجعه بود چون مادر به جز دو تا خواهراش کس د

 روز قبل از عقد کی هم قرار شده بود نازیکننده بود که خاله نتونه تو جشن دخترش باشه خاله پر  ناراحتبراش
   ي مثل خواهر بزرگترش نبود صدایچکی مادر هيخودش رو برسونه اما برا

 ي  جملهکی باز کردم بازم  روامیجاکردم با ذوق پ  رو که جابهالی بلند شد مطمئن بودم ماهانه وسامی گوشامیپ
  با اوبودن کرديای که منو به روگری دي عاشقانه

* 
 ازی که نیلی رفت منم لباسهام و وساشگاهی به آرامانی از صبح سحر با پدی رسمی که منتظرش بودي اون روزباالخره

    اونجا رومی رفتزی عزي داشتم رو برداشتم و همراه مامان به خونه
 انواع و اقسام زی هر مي بودن و رودهی چفی هم کنار هم به ردها ی و صندلزی کرده بودن و می چراغونیحساب

    شده بود بابای زی حسابنی نوشي قهی گذاشته بودن اتاق عقد هم به سلها وهیم
ر چند  بابا از نبودن عمو بود هی نگراني  شده بود همهجادی ايا  عاشقونهي کرده بود که فضابنی رز قرمز تزيگلها

   ماهی ناراحته خاله پری اما مشخص بود که حسابذاشتی خودش نميرو
 امشب چند خدمه استخدام کرده بود يبابا هم برا. کردی از تهران خودشو رسونده بود و به مامان تو کارا کمک مهم

    دادم که خودمو بسپرمحی برگزار بشه منم ترجی به خوبزیتا همه چ
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 شدم و خاله و میگیشی رو نداشتم وارد اتاق همشی و معطلشگاهی رفتن به آراي  راستش حوصلهماهی خاله پردست
   و بلند سالم کردمدمی کردن بودن خندشی که مشغول آرادمی رو دمیشم
  ی بدرخشنی کنم که مثل نگي امشب کارخوامی که مای باالی اسی ياومد -

    گفتمفشردم یا م رمی که دست شمی و در حالدمی خاله رو بوسي گونه
   شمی شمع مجلس مبندمی شرط مدی کنشی اگه منم مثل خودتون آرای خوشکليچه خانما -

   نازك کردی پشت چشممیشم
   راه رونهمهی ارهی میک -
 :   بلند شد و رو به خاله کرد و گفتو
    جونماهیخوب شدم پر -

   زدي هم لبخندخاله
 ي شدی عالزمیعز

 نسبت به نهمهی امی شمنکهی هم دورو بر لباسش بود، من علت امی نشستم و خاله مشغول شد شمی صندليمنم رو 
   جی نشسته بودم سرم گکجایاز بس . دونستمی داشت رو نمنهیمن ک

 عوض شده بودم صورتم با اون چشمان یحساب. دمی دنهی آي خاله گفت چشمامو باز کنم خودم رو توی وقترفت،یم
 .  بوددی تو دی حسابدهی و کشرهیچشم ت و با اون خط یعسل
 :   گفتخاله

   می چه خوب شده شمنی ببیدرخشی گفتم ماس،ی ي شدیعال -
    رو خودش نذاشت و فقط گفتی تعجب کرده بود ولنکهی نگاهم کرد با امیشم
   ي خوب شدزمیآره عز -
  رفت، خاله گفترونی بو
 
   کرد؟نیچ اِ چرا هم -
  ه؟ینجوری چرا نسبت به من ادونمی نمی عادتشه ولمیشم -
   ارمیواال منم از کاراش سر درنم -
    خاله که  لباسمو بپوشمیکنیکمکم م  -
   آره خاله جان چرا که نه -
 :  وقت مادر در رو باز کرد و گفتنی آوردن لباسم شدم تو همرونی مشغول بو
  ؟یینجای ااسی -
   شده؟يزی چشمیآره مامان دارم آماده م -

   سر جمع کرده بودي و موهاش رو باالدهی به رنگ کرم پوشیکی هم آماده شده بود کت و دامن شمامان
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   گشتی دنبالت مرایالم -
    زدمغی جی خوشحالبا
    خاله هم اومدهدیگی مامان راست ميوا -
 :  گفتزدی که لبخند می حالدر
   ومدهی هر دو تاشون اومدن فقط عمو خودش نزمی آره عزـ

 :   گفتماهی پرخاله
   کشهیخوب اونم هنوز ناراحته تا عادت کنه طول م -
    من دستم بندهنجا،ی اادی بگو بزحمت یمامان ب -

 :   گفترفتی که می در حالمامان
    اسپند برات دود کنمدیبا -

 دی هم رسرایاالخره الم بختمیهام ر  شونهي و موهام رو رودمی لباسم رو پوشعی سررای تا اومدن المدمی بلند خندمنم
   دهی پوشیکی بود تاپ و دامن کوتاه شدهی به خودش رسیاو هم حساب

 انگار که مهمونا اومد یکم سر وصدا از داخل سالن م کم...   کردی جلب توجه می بزرگ تازانو که حسابي با بوتهاکه
    به محض رفتنمون همه کِلمی بودن ما هم به سمت سالن رفتدهیرس
 زنا متوجه ام است  دالرام و ي  نگاه همهکردمی احساس مدمی رقصی و دست و رقص شروع شد منم حسابدنیکش
     هم اومده بودن، به سمتشون رفتم و مشغول خوش وبشسایپر

 همراه داماد ی ممکنه کسدونستمیچون از قبل م. انی خبر دادن که عروس و داماد دارن مکبارهی شدم وبعد باهاشون
   نی زنا هم همشتری سرم انداختم بيعقد بشه شالم رو رووارد اتاق 

 دلم گرفت رفتم جلو و صورتش رو دمیتا سحر رو د.  انگار براشون مهم نبودمانی از اقوام پی رو کردن اما بعضکار
   دمیبوس

    سحر جونمي خوشکل شدیلیخ -
   زدلبخند

   یتو که دست منو از پشت بست -
 کِل و دست از ي که سحر جواب بله داد صدای عقد خونده شد و هنگامي باالخره خطبه هم به سمت ما اومد مامان

    بودنستادهی ايادی زتی من هم چون جمعشدی مدهیهر طرف شن
 خواستمیم

 رهی پسر جذاب روبرو شدم که خکی برخورد کردم سرم رو باال گرفتم و با ی با کسکبارهی سمت مامان برم که به
 .  کردینگاهم م

   آقادیببخش -
   کنمیخواهش م -
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 :   گفتکبارهی برم که خواستمیم
  د؟ی خواهرش هستدی عروس هستهیشما چقدر شب -
   بله خواهرشم -
   هستم خوشبختممانی پیی پسرداایمنم عرش -

    از کنارش بگذرمخواستمی رو تکون دادم بازم مسرم
   هی اسمتون چدینگفت -

    گفتمی پسر سمج بود با لبخند زورکنی اچقدر
  اسی -
    تند از کنارش گذشتمو

   کردمی اونو از پشت سر هم احساس مي رهی خيها  نگاهاما
 ی مشغول عکس گرفتن بودن که نگاهم به بابا افتاد که با مرد مسنمانی پي  گرم شده بود خانوادهی حسابمجلس
    که تو اتاق عقدییا کسي  بعد هم از در خارج شدن همهزدیحرف م

   بودن
 گفتم که خودش رو رسوند و کی تبرمانی بود منم به سحر و پستادهی که ادمی اما هنوز اون پسر رو درفتنی مکم کم

 :   رو گرفت و گفتمانیدست پ
    ما هم بکنهبی مجدد انشاله خدا نصکی جان تبرمانیپ -
  دی خندمانیپ

   دهی بهت زن می کي شدریخدا کنه تو که پ -
 :   نگاهم کرد و گفتایعرش

   از خداشون هم باشه -
 بود اونشب با ومدهی از اونا دور شدم اصالً ازش خوشم نکردی اخم نگاهش کردم سحر هم مشکوك نگاهمون مبا
   شدی سرو ماطی موقع شام که تو حی خوش گذشت اما حتی حسابنکهیا

 ادی مجلس تموم شد تازه ی نسبت به نگاش نداشتم وقتی، حس خوب در امان نبودمای عرشيها  از دست نگاههم
    حاال خدا کنهارم،ی رو با خودم بلمی رفته بود موباادمیماهان افتادم اصالً 

 :   نشه زود به طرف مامان رفتم وگفتمنگرانم
    خونهمیری میمامان پس ک -
   می وبرمی ول کنينجوری رو ازی عزي  خونهمیتونی نممی فردا هزار تا کار دارمیخواب ی منجای امشب اهیوا چه کار -
    برم خونهدی مامان من بايوا -

 :  کرد وگفتی اخممامان
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 هم امشب مانی پي  بدبختا خانوادهینیبی نممی رو جمع کننای کم اکی پاشو برو ي کجا بری نصف شب؟ی چیعنی -
   موندن واسه کمک

 من برم لباسمو عوض کنم -
 
   داشتمی سحر رو برمی گوشدی بودم  حاال چطور بهش زنگ بزنم بایودم عصبان از دست خیلیخ
 شب اشکال نداشت  بهش کی شب  مزاحمشون بشم حاال نی تواخواستمی تو اتاق بودن  نممانی سحر  با پاما
    راحت شد اما خودم هم دلم براشالمی فکر خنی افتاده با ای چه اتفاقگمیم

 طاقت دی حاال تا فردا چطور باکردی اما اونقدر سرش شلوغ شده بود که فرصت نمزدی شده بود قرار بود بره تنگ
   ای خوب بود نی بدجور به حرفهاش و خودش عادت کردم حاال اآوردم یم

ام   خندهافتادم ی که ممونیی آشناادی شدی مشتری حس خواستن و عشق تو قلبم هر لحظه بدونستم،ی رو نمبد
  می اومدن اون تو زندگگرفت،یم

 خواستن اونو داشتم و لبم پر از نام اون يبای آزاد کرد احساس زی زندان رنگي  درآورد منو از گوشهیی از تنهامنو
 ،  بود
   مه برفنی پس ااز

  بارد ی در دلم مکه
  دیآ ی تو ميبو

   بهاری کاشتگل
************** 

 
 از طرف ماهان بود امی عالمه تماس و پکی رو چک کردم می که کردم گوشي کارنی به خونه اولدنی محض رسبه

    روی رو بخونم تماس گرفتم، زنگ نخورده گوشها امی پنکهیبدون ا
  برداشت

   اسی -
 ......   مندیسالم ببخش -
   ی و خودخواه مغروراسی تو همون کردمی اما انگار اشتباه مي با اون حرفا بهم عالقه دارکردمی نگو فکر میچیه -
 :  تعجب گفتمبا
 .....  بخدا ماهان -

    نذاشت حرف بزنمبازم
   ؟ي بوديکدوم گور -

 :  گفتمتیباعصبان
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   يدی بودم اما تو مگه اجازه مي که کدوم گوردمی محیمواظب حرف زدنت باش من که دارم برات توض -
   ي هم بدی خشک و خالامی پکی فقط یتونستیم داشتم، واقعاً نی چه حالیدونیم...  چقدر نگران شدم یدونیم -
 :  همون خشم گفتمبا
 .  که بودمي برم همون گورخوامی مکنمی حاال هم قطع متونستمینه نم -
 نکردم ی من که کار اشتباههی گرری  بزنم زخواستی حرفش باشم قطع کردم دلم مي  منتظر ادامهنکهی بدون او
 ......   بدم اما اونحی براش توضخواستمیم

 نی دوستش دارم باهام ادونهیحرص خوردم حاال م.  دادامی زنگ زد، نه پگهی لحظه منتظر تماسش بودم اما نه دهر
    بودم که سحر وارد شدلمی به موبارهی همون طور خکنه،یرفتارا رو م

   ات تماس نگرفتن  باز شاهزادههیچ -
    بس کن اصالً حوصله ندارمگهیتو د -

   دیخند
  باز دعواتون شده ؟ -
   سکوت کردم 
    تو سر و کله همدیزنی می آخه چه دردتونه هدیخوریشما به درد هم نم -
   زنهیاصالً نذاشت من حرفمو بزنم فقط حرف خودشو م -
    شدهی چروزی بده که دحی بده و براش توضامیخوب االن بهش پ -

 عقد شلوغ يادی رو جا گذاشتم و چون زلمی موباروزی که سحر گفته بود رو انجام دادم بهش گفتم که دي کارهمون
    راحت شده بود کهالمیحاالحداقل خ. می و اونجا مونددیبود طول کش

  بودن و سحر بهزی عزي  نداشتم مامان و بابا هنوز خونهيادی رو بهش زدم امروز کار زحرفم
 

 چشمم به نشستمی به دست تو هال ملی که موبایمنم درحال.  نهار سرهم کنهي برايزی تا چرفتی آشپزخونه مطرف
   رخندهی بود سحر زد زیگوش

   ی بهش ُزل بزني همون جوريخوای بهم کمک کن مایحاال اونو بذار کنار ب -
   خورمی می من گفته باشم ماکارونی نهار درست کنيهههه مسخره، خودت قبول کرد -
 ربان شما جون بخواهبله ق -

 :  زد وقرداد گفتی که بشکنی درحالبعد
    که بدههی کیول -

    را بستشمی دفعه تماس از طرف ماهان نهی اما دمی خندمنم
    سحر خودشهيوا -
   خوب چشمت روشن -
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     شده بودمرهی طور به صفحه و شماره خنی چکار کنم دستپاچه شده بودم همدونستمینم
    خودشو کُشت؟ی چرا معطلگهیخوب بردار د -
   جواب دادمرفتمی که به طرف اتاق می حالدر
   بله -
   ؟يگلم چطور...  اسمیسالم  -

    بودهی قبل چه قدر از دستم عصبانقهی نه انگار اون چند دقانگار
 :  با اخم جواب دادممنم

   ستمیبه لطف شما بد ن -
 :  و گفتدیخند -
    بد دختريتو باز بداخالق شد -
   رفتادتی ي زودنیبه هم -
 :   جذبه گفتبا
 و ي برنکهی من اون لحظه اونقدر نگرانت شده بودم و اونقدر از ای بهتره حرفش و نزنی ولخوامیبله، معذرت م -

    تو هم اونجااسی ی که اون حرفا رو زدم ولدمی ترسيتنهام بذار
   ي بدامی پکی حداقل ی با هرگوشیتونستیم
  دیببخش -
  دی کشیآه
    خونتون هستمکی دلم برات تنگ شده االن نزداسی کن چه خبرا؟ فیخوب تعر -
 :   تعجب گفتمبا
   االن؟؟یی کجایگفت-
  نمت؟ی ببيای ماوردیآره دلم طاقت ن -
  امیصبر کن آماده بشم االن م -
   منتظرم -

 ي روينجوریار رو عوض کردم شالم را ا و شلودمی تاپم پوشي روعی رو سرمیا  سورمهي که قطع کردم مانتویگوش
    لبهامي روی رژ صورتکی نبود فقط شیموهام انداختم اصالً وقت آرا

   اومدم سحر با تعجب نگاهم کردرونی تا بدمیکش
   اس؟یکجا  -
   گردمیقربون خواهرم االن برم -

 نی رفتم و سر کوچه ماشاطی به طرف در حعی به اون جواب بدم سرسمی اما وقت نداشتم واکردی نگاهم ممشکوك
    از اون شب که کنارش بودم ودیتپ ی دلم سخت مدمیماهان رو د
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 راه نشی به طرف ماشخواست ی بهش داشتم انگار که جسم و روحم با هم اونو ميشتری بلی تماگهی کردم دلمسش
   افتادم
   و شدم روبرکردی که شدم اونو با چشمان مشتاق که بِهِم نگاه مسوار

    ملوس؟يچطور.  خانوم خودماسیسالم  -
    نشسته بود دوختمطنتی را به چشمانش که برق شچشمانم

    منهي برابای احساس زنهمهیخوبم ا -
 :  گفتفتهی تا راه بکردی رو روشن منی که ماشی حالدر
    منيالبته بانو -

   دمیخند
 نی چشات شعر بگم باالخره اي فقط براخوامی و مشمی پر از حس خوب منمیبی تو رو می من وقت؟يخندیچرا م -

   کنهی موونهیچشات منو د
    به طرفش برگشتم وگفتمی به شوخمن
  می و ما خبر نداشتيپس شاعر -
 :  دفعه آروم گفتهی چشمام زل زد و يتو
   تو پر از شعره ، شعره دوست داشتنيحاال بماند چشمها-

   دارمگهی چشات چه احساسات نهفته دي از شعر براری که غی فهمیم خودت کم کم حاال
  بهم چشمک زدو
 

   اش زدم  اخم کردم و به شونهمنم
  ها می نداشتگهید -
   دمیها گذشت با تعجب پرس کوچه  کوچه پساز
   حاال؟يریکجا م -
    امروز خانومم رو مهمون کنمخوامی ممی نهار بخورمینی دنج که بشي جاکی رمیم -
   رونی زدم بيجور نی همکشهی طول نمادی زکردمیفکر م...  سر و وضع نیاما من با ا -

 :   کرد و گفتنگاهم
   ی تو بد باششهی هم خوبه مگه میلیمگه سر و وضعت چشه؟ خ -

 يا  تو همون گشمدهدمی از همون نگاه اول فهمنی و غمگشونی پري بودي جورنی همدمتی که تو باغ دی اولروز
    که دنبالتمیهست

  زد؟ی يری میک -
   حاال حرف و عوض کن -
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 ....  لبخندزدو
    برمگهی تا دو روز ددیشا -

 :  نگاهم کرد و گفتبعد
   ی رو بکنزای چنی فکر اخوادینم -
 ...   کهشهی نمیدونی مشتری باهات باشم خودت که بينجوری اتونمی ماهان، من نمنیبب -

   رو قطع کردحرفم
 تو رو از ی من راحته که دزدکي برایکنی موضوع حل بشه فکر منیخودم هم دوست دارم زودتر ا. یاسی دونمیم -

    مطمئنمی بهم مهلت بده ما تازه اول راهی ولرون؟یخونتون بکشونم ب
   راحت شد؟التی خکنم،ی مي بدست آوردنت هر کاري اونقدر دوستت دارم که براباش

 :   زد و گفتي نگاهش کردم لبخندی خوشحالبا
  ادی بخند اخم کردن بهت نمزمیآره عز -

 با شلوار کتان دی سفراهنی تازه اونو برانداز کردم پمی شدادهی هر دو پی بود وقتیکیرستوران ش. میدی رسباالخره
    بانکی بدون عی و اون چشمان مشکاومد ی بهش می که حسابیمشک
 :  محکم اونقدر بهش نگاه کردم که دستمو گرفت و گفتي  و چانهی استخوانيها گونه

   می برایاگه تموم شد ب -
 دستمو بکشم که او محکمتر گرفت منم خواستم ی محض تماس دستش، حس گر  گرفتن تو تمام بدنم نشست مبه

   می وارد که شددیرس یهاش م در کنارش آروم راه رفتم قد من به شانه
 انتخاب کرد و منو رو به وی دنجي  بود باالخره گوشهی بکشم رستوران خلوتیقی رستوران باعث شد نفس عمیخنک

    سفارش دادم و اون هميرازیمنم جوجه کباب با ساالد ش. دستم داد
 .   سفارش دادنیهم
 سحر جوابمو داد تا عیر به سحر دادم که با ماهان به رستوران اومدم و سیامی آوردم و پرونی رو بمی گوشعیسر

  ام گرفت نوشته بود  خندهدمی دامشویپ
   میفرما ی نوش جون  می جون ماکارونمانی منم با پيکوفت بخور -

  دی پرسماهان
   ؟يخندیبه چه م -
   سحرامیبه پ -
   یبله هر چقدر اون شوخ طبعه تو گوشت تلخ -
  دی بلند خندو

 :   با اخم گفتممنم
   کرد و تلفن و قطع کردی امروز گوشت تلخیخان بعدش ک  ماهانمیرس یبه هم م -
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  ي ندي انصاف بود از صبح از خودت بهم خبرنی خانوم اما منم حق داشتم به نظر تو ادییفرمایدرست م -
  حواسمو پرت کرده بودی مهمون ومجلس حسابیکل, اصالً حواسم نبودتیتو اون موقع -
 
 :  و گفتدی کشیآه
 فکر منو یقی حاال به هر طري بهم خبر بدی مسئولیعنی باهات هستم ی کارت باشه من وقتهی توجتونهی نمنیا -

   ينکرد
 نگفتم تو سکوت نهارمون رو يزی چی هنوز ناراحته ولدونستمی هنگام غذاها را آوردن و او سکوت کرد اما منی اتو

   گفتی می و به شوخکردی هم نگاهم می هر از گاهمیخورد
   خوامی بخور من خانوم چاق نمواشتری -

   خوردمی با اشتها ممنم
   کردی بازم دستم رو سفت گرفته بود و ول نممی راه افتادنی و به طرف ماشمی اتمام غذا از رستوران خارج شدبعد
 :   به طرفم برگشت وگفتکدفعهی محض سوار شدن به
  دی نهار بهم چسبیلیامروز  خ -
   طورنیمنم هم -

   آورد و به دستم دادرونی بيا هی هدنیو از داشبورت ماش کرد نگاهم
    خانوم گلاسی به می تقدنمیا -
 :  گفتمی خوشحالبا
   هی چه کارنی آخه ایکنی ماهان هر دفعه منو شرمنده ميوا -
  اخم کرد و جواب داد -
    دارهيرادی بخرم مگه اهی خانومم هديدوست دارم برا -
 :  گفتمکردمیهش م که با محبت نگایدر حال -
 ...  ینه ول -
   هی برام کافادی خوشت ميخندی که منی همنمی من دوست دارم تو رو خوشحال بباسی -
  قرار گرفتمری و عشقش تحت تأثی مهربوننیاز ا 
   ماهانی خوبیلیتو خ-

   زديلبخند
 کنم بخندم دوست ندارم دعوا باشه غم باشه من ي که دوست دارم شاددمی من اونقدر زجر کشاسی بخند شهیهم-

    وغم ندارهی قلب من تحمل ناراحتی ام دنبال خوشیدنبال خوشبخت
  اسی

   کردمنگاهش
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  می خوش باششهی همدمیقول م-
 ومشغول باز دمی رو راه انداخت وحرکت کرد دستم رو کشنی دست ماشکی زد ودستم رو فشرد وبا ی برقچشماش

   love شی دستبند نقره افتاد که روکیچشمم به کردن کادو شدم  
   شده بودحک

    قشنگه ممنونیلیخ -
   قابلتو نداره گُلم -
   نوشته بودشی شدم که روی بود متوجه کارتکی شیلی دستم امتحان کردم خيرو

    راکلماتم
   میشو ی سحر مي جودر

    رامیها لحظه
    بارانهای روشندر
    روشنم،ی بسراي تو شعري براتا
  ابهام ی بدغدغه ی که بتا

    راسخنانم
    حضور باددر

    سالک دشت و هاموننیا
   می بگوپرده ی تو ببا

    تو راکه
    تا مرز جنوندارمی مدوست

    ماهان به طرفش برگشتمي صدابا
   خوشت اومد؟هیچ -
  ؟ياری همه احساستو تو شعر به وجود منی تو چطور اهیعال -

 :   گفتدیخندی که مید و در حال کرنگاهم
  ؟یشناس ی تو منو نمیعنی -
    حرفش جا خوردمنی ااز
   شناسم ی آره که م؟ی چیعنی -

  کردی رو ازم پنهون ميزی چانگار
   یدونی هم درمورد من نمییزای چکی خُب یآهان از اون لحاظ آره ول -
 :   گفتمی ناراحتبا
   مونده ؟گهیات االن چه موضوع د  روز موضوع دخترخالهکی یگی رو بهم مزی چکی جالبه هر دفعه یلیخ -
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    که ناراحت شدم دستمو گرفتدیفهم
 رو در زی اول همه چي  که تو همون جلسهشهی نداشتم خُب باالخره نمي منظور بدیشیگل من چرا ناراحت م -

    بهترهی ندونستی نی مهمزیمورد خودم بگم حاال هم ولش کن چ
   دمی کشدستمو

   شهی که به تو مربوط می بدونم هر موضوعخوامیمن م -
ام رو به سمت خودش   که چونهی نگه داشت به طرفم برگشت و در حالنوی ماشمی بوددهی کوچمون رسکینزد

 :   گفتکشوند یم
   باشه؟گمی برگردم سرکارم تو فرصت مناسب بهت مدی منم باستی االن وقتش نزمیعز... یاسی -
 کنم نگاهش منو وادار به سکوت کرد دستمو سخت فشرد و باال برد و بر يا انش نگاه کردم نتونستم گِلِه چشمبه

  دستانم بوسه زد
 که برام مهمه تو ی فقط بدون االن من تنها کسی لحظه ازم ناراحت بشکی خوامیاونقدر دوستت دارم که نم -

  یهست
 و محبت رو ی همه مهربوننی قلبم طاقت ادیپرست یانه منو م رو داشتم که عاشقی کسخواستمی از خدا چه مگهید

    شدمادهی پی با من خوب بود وقتنقدری مثل اون ای آدمهینداشت چطور 
 و حس رها شدن ی حس عاشقي داشتم حس آزادییبای رو براش تکان دادم و به طرف خونه راه افتادم حس زدستم

  خواست ی که عاشقانه منو میمن عاشق بودم عاشق آدم... 
 

 فصل داده بود من و سحر همان روز نی به ای خاصي  و زرد جلوهی درختان نارنجي و برگهايزیی خنک و پايهوا
    دانشگاهمی ثبت نام رو انجام دادي و کارامیاول مهر به دانشگاه رفت

 تموم ی درد گرفته بود  باالخره وقت طرف و اون طرف رفته بودم که پاهامنی شلوغ بود و اونقدر ای حسابیپزشک
    خودم رو به خونهعی سرخواستمی خسته بودم میشد  که من حساب

   رو از تنم درآوردی ماهان خستگي  و شمارهمی زنگ گوشي هنگام صدانی اما تو ابرسونم
  دایسالم مهندس ناپ -
  ؟يدی جواب نمدمی مامی پنهمهی تو؟ چرا اییسالم خانوم گل کجا -
 :   گفتمشدمی که از دانشگاه خارج می حالدر
    خسته شدمیلی ثبت نام و انتخاب واحد داشتم خي نگو امروز کارايوا -
   ی فراموش کنتویخوب حاال سمت راستتو نگاه کن تا خستگ -
د  ماهان هم با لبخندمی ماهان دوي به سوعی سرابونهی خنجای رفت اادمی تعجب برگشتم اونقدر ذوق کردم که با

  کردینگاهم م
   ستادمی اکنارش
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  ؟ي اومدیک -
   دانشگاه خودم رو رسوندميای امروز مدمی فهمدمی رسشبی دنیهم -
  زدی تو نگاهش سوسو می اما غم اندکزدی لبخند منکهی نبود با اشهی چشمانش نگاه کردم مثل همبه
    افتادهیاتفاق -
    سوار شوایحاال ب -
   راه افتادعی برد تا سوار شدم سرنشی ماشي منو به سوو
 که شیر  بود با اون تهدهی  پوشراهنشی پي روی زرشکقهی جلکی بود و دهی پوشی آبی با شلوار لی مشکراهنیپ

    چشمانش روی مشکنکی شده بود بازم اون عی خواستنیگذاشته بود حساب
   کرده بودپنهون

 :   عجله گفتمبا
  ؟ی هم بمونگهی مگه قرار نبود چند روز د؟یگشت زود برنقدری شد؟ چرا ایخوب چ -
   و نگاهم کرددی کشآه
  حاال بده که زود اومدم؟ -

 :  گفتمنهی دست به سمنم
  ؟یشونی پرنقدریاماچرا ا... نه  -

    شدرهی نگه داشت و بهم خيا  گوشهنویماش
  دیچرخ ی رو صورتم مچشماش

   دلم برات تنگ شده بودیلی خاسی -
 :  آروم دستمو گرفتبعد

   کردی گرم بود و دست سرد منو گرم مشهی مثل همدستاش
   ناراحتت کنم اماخوام ینم -

   رو بلند کردسرش
   ستنی نی اونا فعالً راضیام حرف زدم ول راستش با خانواده...  بگم يچطور -

 تو گلوم نشسته بود، دستم  بغضستی نعلت ی بیشونی همه پرنی ادمی شدم مات و مبهوت نگاهش کردم فهمشُل
  رو سخت فشرد

 و ی هستبهی بود که تو غرنی اونا هم حرفشون اخوام ی رو نمی من جز تو کسکنمیباور کن من درستش م -
 ......  ام هم  بهت ندارن و دخترخالهیشناخت

    قطع کردمعی رو سرحرفش
   ؟نهیپس مشکل ا -
    اخم ادامه دادمبا
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  ؟ی پس معطل چه هستدنی محیبه من ترجات رو  اونا دخترخاله -
   تعجب نگاهم کردبا
  یی و دوختن انتخاب من تودنی رو بهت گفتم اونا هم خودشون برزی من که همه چ؟یگی مي داریچ -

   دمی رو کشدستم
   می ادامه ندگهی مشکل حل نشده دنیبهتره تا ا -

 خودم رو ي اما جلوزمی شدم اما اونقدر ناراحت بودم که دوست داشتم اشک برمونی که زدم پشی هم از حرفخودم
   گرفتم

اونا هم به .  بدهبهی غرکی به ترسهی منی شده به خاطر ادی دختر رو داره شوهرش هم شهنیام فقط ا  خالهزمیعز -
    بهی موضوع منو انتخاب کردن اما من مخالفت کردم حتنیخاطر ا

   رو تموم کنمهی قضنی تااي بهم مهلت بددی گفتم که با مهسا قصدازدواج ندارم باهمه
    نگاهش کردمتی عصبانبا
 یات راض  خانوادهیگی میام دروغ گفتم االن هم تو برگشت  خانوادهي  ادامه بدم به همهينجوری اتونمیمنم نم -
     نشنی وقت راضچی اونا هدی ماهان؟ شای چکارکنم؟ تاکیگی مستنین

   رنی به عنوان عروس بپذمنو
   محکم نگه داشتندفعهیماهان بازم دستام رو گرفت ا -
   کنمی نزن من بدون تو دق می حرفیی از جداگهی دزمی عزخوامی فقط زمان مکنمی من حلش ماسینگران نباش  -
 نهمهی رو بشنوم و ازای چنی از اون مرگ بود اما دوست نداشتم ایی نگاهم کرد خودم هم دوستش داشتم و جداو

   مشکل سر راهمون باشه
 افتاده بود او هم به من نگاه ی اسم مهسا رو گوشدمی ماهان به صدا دراومد منم سرك کشی وقت گوشنی همتو

   کرد شوکه شده بودم چطور ممکنه اون مهسا رو نخواد و به هم زنگ
   رممکنهی غبزنن
   چه خبر بود؟نجای گرفت ادلم

 : تم اخم گفبا
  ؟یجوابشو بده منتظر چه هست -

  گفتماهان
 
 یدونی به سحر که ماجرا رو گفتم اونم فقط سکوت کرد گفت خودت مکارکنم؟ی چدی بادونمیهنوز نم.  کمکم کنایا

    اگه مهسا روي خواستگارادی کنه تا بیاش رو راض  خانوادهدی بایول
 االن دو روز. اش بگه  رو به خانوادهزی همه چدی باخوادینم



 

@donyayroman 352 

 من ماهان رو دمیرسی نميا جهی به نتکردمی فکر می لحظه چشم برهم بذارم هر چهی بود  اما من نتونستم گذشته
 ....  اماخواستمیم

 ازش دی چرا بامی رو دوست دارگری االن که همدم،یاالن که عاشق هم شد.  بدميا گهی ماهان رو به کس ددی باچرا
    مجبورش کنم،ي خواستگارادی باهاش حرف بزنم تا بدی بشم باجدا
 فکر نیبا ا. حاال من عشق اون بودم نه مهسا.  کنار بذارهشی تمومه مهسا رو از زندگزی مال اون بشم همه چیوقت

    فقطتونستمی مارم،ی ماهان رو تو چنگ خودم بتونستمی زدم ميلبخند
 کوتاه گهی دکننی مي واسه بدست آوردن عشقشون هرکارگهی دي دختراي  داشته باشم منم مثل همهاونو
    که االنی کسي عشقم، برايبرا. کردمی مي کارمی زندگي برادی ، بااومدم ینم

 امی و خواب و روای بود تموم دنشده
 

   گفتماهان
   ستی نیکنیاونطور که فکر م-
   با اخم گفتم جوابشو بده -

    اتصال رو زدي  دکمهماهان
  بله -
 :   و گفتدی کشی مهسا چه گفت که ماهان آهدونمینم
  ی رو براش بگانی و جریمگه قرار نشد با خاله حرف بزن -
  رازی االن اومدم شتونمیمن نم -
 :  گفتتی با عصبانکدفعهی
 ییزای چه چیدونی خودت مگهی دامی کارا رودرست  کن وگرنه خودم مي گوش کن و حرف نزن خودت برو همه -
  شهیم
    فعالً کار دارممیزنیحاال بعد حرف م -
   قطع کردو

   شدری کرد اشک از چشمانم سرازنگاهم
   ستی نیکنی که فکر ميزی بخدا اون چاسی -
   ادامه دادمتی عصبانبا
 ي من کاریگی مهسا بهت زنگ بزنه مگه نمدی بای واسه چ؟ی چیعنی حرفا نی اي خودت چه فکر کردشیپ -

   بهت زنگ بزنه؟دی پس چرا بابهش ندارم
   را پاك کردمیام گذاشت و اشکها  گونهي شد نگاهم کرد دستش را روکمینزد
   که باهام ازدواج کنهستی نلی ماادی اونم زمی با کمک هم حلش کنمیخوای هست که مییزای چهی -
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   دمی رو کنار کشدستش
   خورهی دروغ بهم منهمهی حالم از اگهید.... دی به تو زنگ بزنه و با هم حل کندی که باهی چه مشکلنیا -
    نداشتی رفتم اشکهام تمومنیی رو باز کردم و پانی درِ ماشو

   شد و دنبالم اومدادهی پعی سرماهان
   بدمحی صبر کن تا برات توضاسی -
   ولم کن برو دست از سرم بردارکنمیخواهش م -

    قرارگرفتمیجلو
   رمیتا حرفامو نزنم نم -
    کردمگاهشن

  ادی تو هم بدت نم،ي انجام بدگنیات م  اون که خانوادهي بهتره بردمیحرفاتو شن -
   رو گرفتمی از کنارش گذشتم بازم جلوو
   میزنی حداقل بذار برسونمت تو راه حرف ماسی -
    ولم کنکنمی تنها باشم خواهش مخوامی مستیالزم ن -

    کردمنگاهش
  ماهان دست از سرم بردار -
 بود يزی حتماً چخواست ی منو مشتری کاش باومد، ی کاش مکرد،ی کاش اصرار مومدی نگهی با سرعت دور شدم دو

  زدی زود جا نمنقدریوگرنه ا
    سوار شدم و آدرس خونه رو دادمی تاکسهی عی پاك کردم و سراشکامو

اش   هر چندخانوادهدمی آه کششهی بودم که دل به اون دادم چه زود حرفاش رو باورکردم باورم نميا  آدم سادهچه
    کهی اما الزم بود با مهسا ارتباط داشته باشه با کسخواستنیمنو نم
 که حساب کردم وارد خونه هی شدم و کراادهی پستادی ای تاکسیوقت.  باهاش ازدواج کنه خواستن ی از او ماش خانواده

    به مشامم خورد سحري خوب قورمه سبزيشدم تا وارد هال شدم بو
  کردی بود و تو آشپزخونه به مامان کمک مدهی زودتر از من رسانگار

    به اتاقم رفتمعیبلند سالم کردم و سر -
   پشت سرم اومدسحر

  ؟ي شد ثبت نام کردیچ -
 : آوردم گفتم ی مرونی که مانتوم رو بی حالدر
   ؟ی تو چشهی کالسا شروع مگهی دي آره از هفته -
    چشمات قرمز شدهي کردهیچته گر....آهان منم مثل تو -
   نگاهش کردمرهی تخت افتادم و خيرو
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    شده؟يزی چاس؟یچته  -
    نشستکنارم

   ماهان برگشته -
  گفت؟ی میخوب چ -
   بره به جهنم -
 :   تعجب گفتبا
  اتون شده؟بازم دعو -
   زنهی حرف میاش مخالف ازدواج ما هستن بعد هم با مهسا تلفن  خانوادهگهینه به من م -
  ه؟یمهسا ک -
   اش اونو براش در نظرگرفتن اش که خانواده همون دخترخاله -
  ؟ی کنکاری چيخوایآهان خوب حاال م -

 :   کردم با خشم گفتمنگاهش
 بعد هم مهسا بهش دهی ازش دست بکشم به من قول ازدواج مدی حال و روزم رو باینیبی نمگهی کنم دکاریچ -

  ؟ی چیعنی نی ازنهی و باهاش حرف مزنهیزنگ م
  ه؟ی چانی جری بهتره ازش بپرسی ولارمیمن سر در نم -
 نیبعد ا در مورد من حرف زده باشه نکهی اای نباشه يزی چشهیمگه م. ستی نيزی ما چنی بگهی اما اون مدمیپرس -

    جرأتیعنی کنهی رو ازم پنهون ميزیمهسا بهش زنگ بزنه؟ اون چ
    بهم بگهکنهینم
   ي نکرده دست برداردای بگم واال بهتره تا موضوع کش پیچ -
   روون شدمی اشکهادمی کشآه
 يچطور -

  اش شدم  االن که وابستهآخه
    در آغوشم گرفتسحر

  ی رهاش  کندی باستی اون باهات صادق نیدونی اگه مکنهی آروم باش مطمئن باش خدا کمکت ماسی -
   ختمی سحر گذاشتم و اشک ري  شونهي رو روسرم
   دمی نهار شني براکردی ممانی مامان که صدايصدا

  دی بگو خسته بود خوابفهمهی مامان مامیسحر تو برو من اگه ب -
   بخوريزی چهیحداقل  -
   اشتها ندارم -

  د شد و نگاهم کربلند
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   يری منی که از بينجوری ااسی یبهتره بهش فکر نکن -
  اشکهام رو پاك کردم -
  شمیفکر من نباش خوب م -
   میزنی با هم حرف مگردمیبرم -
    و رفتدی کشیهٱ

   داشتمامی رو برداشتم چند تا پی گوششدی مری بازم اشکم سرازافتادم یها که م  حرفا و خاطرهادی رو تخت افتادم منم
   شده بود انگارنگران

   خونه؟يدی رسزمی عزاسی -
    باهات حرف بزنمدی بااسی -
    و چشمام رو بستمدمی خودم کشي ندادم پتو رو روتی اهماما
 اون ي  و همهادی طوفان ناگهان مهیهاته   خوبه و مطابق خواستهزی همه چی وقتمی داریرحم ی بيای دنچه
 .رهی و مشهی و دلت و پر از گرد وغبارمکنهی جمع مهارو یخوب
 
اما بازم اون بود و چشمان . دادمی اونو نميدو روز بود که جواب تلفنا.  نرفته بودمرونیدو روز بود که از اتاقم ب 

   رفتی نمرونی چشمام بي از جلورشی تصوکردمی ميهرکار...  شیمشک
  ؟... یدا خودش سر راهم قرار داد اما حاال چ عشق بود که خهی از خدا نخواستم فقط يادی ززی که چمن

 دروغ نهمهی  و حاال که عاشقش شدم اون بود و ابازم ی که به عشقش  مدونستمی خواستم باهاش باشم اما نمخودم
    صادق بودم باهاش اما اوننهمهی باور کنم من که اتونستمی نمبیو فر
   چطور ممکنه هم اونو داشت و هم.   نگهيزی خودش با مهسا چي در مورد نامزديزی ببنده و چلب
 بدتر از یچی من هي براشدمی آروم نمکردی ميسحر هر کار. رفتی مچی سرم گدمیچقدر بدبخت بودم که نفهم. منو

    خرددمی شنی نبود که ماهان برگرده و بگه که مهسا نامزد اونه وقتنیا
 شکستم، هنوز صداش تو گوشمه همون روز اونقدر زنگ زد که مجبور شدم به حرفاش گوش کنم به قول شدم،

   عی جوابشو دادم سری از خودش دفاع کنه وقتذاشتمی مدیسحر باالخره با
   و گفتدی کشی اونم آهه؟ی تو و مهسا چي و بهش گفتم ماجرابرگشتم

ما با هم ...  نه اون منو خواستم ی نه من اونو می ولمیاسم هم بود گوش کن من و مهسا از روز اول به اسی نیبب -
    قول رو به همنی نبود مادرامون ای عشقنمونی بی ولمیراحت بود

 شد اما من گوش نکردم و گفتم تا شتری ازدواج من و اون هم بيها  وارد دانشگاه شدم زمزمهنکهی بودن بعد از اداده
   بعد از. گهی کس دچی نه با اون نه با هکنمیدرسم تموم نشه نامزد نم

 شد تا ی منتفی اومدم مدترازی اما من چون به شی نامزد کندی نذاشتن گفتن االوبال باگهی درسم تموم شد اونا دنکهیا
    نبود اصرار پشت اصرار منم  با مهساحرف زدم وگهی دي چاره نکهیا
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 با اون ی باالخره نه من مشکلم؟ی حاال که اونا اصرار دارن چرا نامزد نکنگفتی نداشت مي اونم نظردمی پرسنظرشو
    به دردنمی ببمی بذار چند جلسه با هم حرف بزنمیگفت. داشتم نه اون

 دمی مدت هم فهمنی باشه تو ایی آشناي تا چند جلسه برامی نه اونم قبول کرد و به همه هم گفتای میخوری مهم
     و نتونستمدمی و اونوقت تو رو تو اون باغ دهخوریاخالق مهسا بِهِم نم

 مال تو شد  گهی تو ددنی قلب من بادي من بودي وازت بگذرم تو همون گمشده نمی کنم نتونستم تورو ببفراموشت
    روگهی نه کس دخوام ی که من فقط تو رو ماسی ی بفهمیتونیم
 :   اخم گفتمبا
   ؟یاونوقت چرا اون موقع بهم نگفت -

  دی آه کشبازم
 ما گفتنیها م  نبود فقط خانوادهيزی من و مهسا چنی بي و تنهام بذاری ولم کندمیترس...  ي و بري بذاردمیترس -

   نی باهاش ادامه بدم اما اون تو اتونمی منم به مهسا گفتم نممینامزد شد
و اسم منو وسط آوردن ولم چطور ممکنه حاال که ابروش رو بردم :  هفته بهم عالقمند شده و ناراحت شد گفتکی

 ،   چند بار به مامان و بابا گفتمکارکنمی چدونستمیخودم هم نم. یکن
   ام به همه گفته بود که دخترش  خالهگفتنی مکی و آشنا تبرلی فامکردی اما بابام سکوت مشدی نمی راضمامانم

 به مهسا گفتم دست از سرم برداره ی هم به همه ماجرا رو گفتم حتندفعهی بکنم؟ اتونستمی مکاری من نامزد شده چبا
 .  کارو نکننی باهام اگهی تو داسیام   خستهگهی دشهی نمیاما راض

 :   بودم با خشم گفتمدهی چِم شده بود کاش زودتر فهمدونمینم
  گه؟ی مونده دی چه راهکارکنم؟ی چدی باگهی دیی تو مال مهسادوننیاالن همه م -
 من با مهسا ازدواج ي بودومدهی نمی باور کن اگه تو هم تو زندگکنمی می کمکم کن من باالخره اونا رو راضاسی -
   می با هم فرق داریلی من و اون خکردمینم
   بذار فکرکنم.  تنهام بذاری مدتهی رمی بگمی تصمتونمیماهان االن نم -
 :  جواب دادی خوشحالبا
 باور کن دوست ندارم از دستت کنمی گوش می بگی نره من فقط تو رو دوست دارم هر چادتیفقط . زمیباشه عز -

 .  اسی دوستت دارم یلیخ. بِدم
 شده بودم؟ اون دختر، ماهان ي من وارد چه بازشدی می داشتم اما مهسا چی احساس خوبزدی حرف مينجوری ایوقت

   ی زندگي از همون اول به اسم اون بوده من کجاخواست یرو م
  شدم؟ خدشیچطور وارد زندگ....  ماهانم

 
 به سحر که ماجرا رو گفتم اونم فقط سکوت کرد گفت خودت کارکنم؟ی چدی بادونمیهنوز نم.  کمکم کنایخدا

    اگه مهسا روي خواستگارادی کنه تا بیاش رو راض  خانوادهدی بای ولیدونیم
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  روزاالن دو. اش بگه  رو به خانوادهزی همه چدی باخوادینم
 من ماهان رو دمیرسی نميا جهی به نتکردمی فکر می لحظه چشم برهم بذارم هر چهی بود  اما من نتونستم گذشته

 ....  اماخواستمیم
 ازش دی چرا بامی رو دوست دارگری االن که همدم،یاالن که عاشق هم شد.  بدميا گهی ماهان رو به کس ددی باچرا

    مجبورش کنم،ي خواستگارادی باهاش حرف بزنم تا بدیجدا بشم با
 فکر نیبا ا. حاال من عشق اون بودم نه مهسا.  کنار بذارهشی تمومه مهسا رو از زندگزی مال اون بشم همه چیوقت

    فقطتونستمی مارم،ی ماهان رو تو چنگ خودم بتونستمی زدم ميلبخند
 کوتاه گهی دکننی مي هرکار واسه بدست آوردن عشقشونگهی دي دختراي  داشته باشم منم مثل همهاونو
    که االنی کسي عشقم، برايبرا. کردمی مي کارمی زندگي برادی ، بااومدم ینم

 امی و خواب و روای بود تموم دنشده
 

 دانشگاه نی اي پرستاري برآورده شده بود و من االن دانشجومی تنها آرزودمی کشیقی دانشگاه که شدم نفس عموارد
    خلوت بود فقط تک واط،ی فصل حنی خنک ايبودم به خاطر هوا

 خودم رو به راهرو رسوندم و باالفاصله کنار برد عی بودن و مشغول حرف زدن بودن منم سرستادهی کنار بوفه ایتوک
   بود پس120 کردم اتاق دای کالس رو پي  و شمارهستادمیاطالعات ا

 :  ا عجله رد شد بهم تنه زد برگشت و گفت بي کنارم دخترکدفعهیها باال رفتم که   دوم بود از پلهي طبقه
   دی ببخشيوا -

 :  زدم و گفتميلبخند
   ستی نیمشکل -
   یکدوم کالس -
- 120  

   رهی که استاد االن داره مای بدو بپس
    با سرعت دور شدو

 اشغال شده بود ایکالس شلوغ بود که همه صندل.  گرفت منم قدمهام رو تند کردم و داخل کالس شدمام خنده
    بودیطونی نفر برگشتم همون دختر بود، چه دختر شهی با سوت کدفعهی

 :   گرفتم وگفتمي بود منم باالفاصله کنارش جای خالی صندلکی کرد که برم کنارش که اشاره
   ممنونم -

 :   زد و گفتي هم لبخنددختر
   یقربانت ابج -

   تو چشم نبودشی اونقدر بامزه بود که چاقی ولی گوشتي داشت و لپای مشکي بود چشم و ابرويا  تپل و بامزهدختر
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    صداش   برگشتمبا
  ه؟ی اسمت چیابج -
    هستماسیمن  -
     خوشبختمنمیمنم نگ -
   نیمنم هم چن -

    رو کنار گوشم گرفتسرش
   سالن مدای دانشگاه است نجای ا،يا قهی عطيچه دخترا و پسرا -

 زدنی لم داده بودن و حرف می صندليرو) یخی سخیس(ی غربي از دختر و پسرا با موهایلی خ نظر اونو داشتممنم
    باام یلی ني اومدن مانتوي که چقدر من امروز وسواس داشتم برايوا

 به قول خودش دی به خودش رسی سحر حسابی ولدمی هم رژ و خط چشم کشی ست کرده بودم کممی آبي مقعنه
   خی وقت استاد درس تارنیتو هم.  آرامش نداشتکردی نمشیاون اگه آرا

 جذبه داشت از کالسش خوشم اومد به ی بود که حسابيا  وارد شد و همه ساکت شدن استاد سالخوردهیلیتحل
  دی کشي نفس بلندنیمحض تموم شدن نگ

    راحت شدم چقدر ور زدشیآخ -
 اونقدر حواسم به یان بود دلم ازش گرفته بود ول دلم تنگ ماهنکهی با اگرفتیام م  خندهگفتی دختر منی ای چهر

    بودننی وتازه کنار نگکردیکه حواسمو پرت م,درس وکالس بود
 دختر با اون نیا,  بودی کال دختر شوخ طبعدمیخندی می وکلگفتی ميزی داشت چون هربار چای مزای کلخودش

  خندوند یاش منو م صورت تپل بامزه
 :   بهش زدم و گفتميلبخند

   ؟یخونی ميتو هم پرستار -
   هستمیهنوز ترم اول -

   هم نگاهم کردبعد
   یکیتوهم فکرکنم ترم  -
   میآره پس همکالس -
   مردمی به بدنمون که از گشنگمی بزنيزی چکی می بزن برمی و هم دوست شدمیحاال که هم همکالس -
 و وهی دو تا آب معی سرمیدیکنار بوفه که رس. بود ییا لهی و پلهیش ی دستم رو گرفت منم همراش بلند شدم دختر بو
   يها ی گرفت و خودش پولشو حساب کرد و به طرف صندلکیک

 :  اون با ولع شروع به خوردن کرد و گفتمی تا نشستمی راه افتاداطی حي گوشه
  ؟ی هستی خوابگاهای يرازی شنی کن مال همفیخوب حاال تعر. تو هم بخور -

 :  گفتمخوردمی رو مام وهی مبٱ که ی در حالمنم
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  ؟ی تو چرازمی شنینه من مال هم -
   نگاهم کرد -
 به خاطر شغل بابام االن ی هستن ولی تهرانتشونی البته پدر و مادرم اصلرازمی معلوم بود منم مال خود شافتیاز ق -

   میکنی می زندگرازی شهیچند سال
 :  خوردنمون تموم شد برگشت و گفتی روتکون دادم وقتسرم

 رهیگ  سختیلی خی ولهی استاد خوبکنهی کار ممارستانی متخصصه تو بمی داری با دکتر امانیمیوشی بيکالس بعد -
    اطالعات گرفتمها یی ترم بااليها از بچه

 :   گفتمشدمی که بلند می درحالمنم
    شدری که دمیپس بدو بر -

 خواستم ی نگفتم نميزی هم پدرمه اما چی استاد درس عمومگفتمی بهش مخواست ی دلم میلی خمی هم راه افتادکنار
    دختر استاد بودم بهم بخوره وحس کنهنکهی به خاطر امونیدوست

 امی آوردم پرونی رو بمی من گوشمی نشستی صندلي کرده بود تا روریی باالتر ازاونه  بازم کالسمون تغگاهمیجا
   خودم.  دانشگاه باش ي جلوگهی دکساعتیازطرف ماهان بود که گفته بود 

 کسرهی ماجرا رو نی امروز ادی تا باهاش حرف بزنم باادی دلم براش تنگ شده بود اما بهش گفته بودم که بهم
   ي به خاطر من هر کارای طولش بدم خواستمی نمنی از اشتری بکردمیم
مطمئن بودم اون منو ,  ازبعده به قول سحر االن جلوش گرفته بشه بهترمیشدی ازهم حدا منکهی اای کردی مگفتمیم

    فکرها بودم که درنیتو هم. کنهی قبول مشنهادمویدوست داره و پ
 بود اما اخم پی جذاب و خوش تمی رفت همه تعجب کردبونی وارد و به طرف تری باز شد و پسر جوونکالس

    اشافهی داشت تا شروع به صحبت کرد همه ساکت شدن قیظیغل
 داشت معلوم می رو با اون خواهیمیوشی خودش  افزود که درس بین بود  به محض معرف جوويادی زياستاد,يبرا

 .   درس رو بهش دادننی اکنهی کار ممارستانیبود چون دکتره و تو ب
  اون به عنوان استاددنی انگار همه با دیول
 

 تا به اسم ی معرفي هم نداشت اما برادنی جرأت نفس کشی که کسزدی حرف متی کرده بودن اونقدر با جدتعجب
    بود بهرحاللمی به خاطر فامدی بهم انداخت شایقی نگاه عمدیمن رس

 با پدر داشته باشم  من ی نسبتدی شک کرده که شالمی بودم به فامنی ومطمشناختن ی بود که همه اونو مي استادپدر
     رو با پدر برداشته بودمی عموماتیادب
 :   گفترگوشمی زنینگ
   شهی دلم باز مکنمی من که نگاش ممی داری چه استاد باحاليوا -
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 نگاهم قی  عمشدی از نگاهش چرا اعصابم خرد مدونمی من ثابت شد نمي زدم اما باز هم نگاه استاد بود که رولبخند
    نگاهش برامدمی کشی کالسش تموم شد نفس راحتی وقتکردیم
   بودنی سنگيادیز
 .  گفتمنی به نگنی چون ماهان دمِ در دانشگاه منتظرم بود  بنابرارفتمی زودتر مدیبا
   دنبالم اومدن.  برمدیمن با -
 .  برگردمی با تاکسدیباشه تو برو من که با -

 کردم و با ی گذشتم ازش خداحافظرشی اما با وجود ماهان از خکردمی بود حتماً تعارفش مگهی کس دنی ماشاگه
    که به در اتاق استادا  کهداشتمیند قدم برم رفتم اونقدر ترونیعجله ب

 :   برگشت وگفتکبارهی لحظه نگاهم کرد و بعد کی شدم ی اماني  متوجهدمیرس
   يخانم صبور -
    تعجب برگشتمبا
   بله استاد -
  د؟ی داری نسبتيشما با استاد صبور -

   بشهرهی نسبت باعث شده بود به من خنی همپس
    ازم نپرسهنوی دانشجوها اي بود که جلودهی صالح ددیشا
   بله استاد پدرم هستن -

 :  را باال برد و گفتشی ابروي گوشه
 و زود دی دانشگاه شدنی که فکر نکنن به خاطر پدرتون وارد ادی کني کاردیپس بهتره حاال که دختر استاد هست -

   دیشیهم قبول م
   کنمیه م پدرم استفادی من از پارتکردی کردم فکر ماخم

 :  خشم گفتمبا
   کنمی به پدرم نداره بهتون ثابت مي که علم و تالش من کاردی ددیخودتون خواه -

  ستادی انهی به سدست
   دیخوبه پس ثابت کن -

    باال اومدهکفرم
    با اجازه. حتماً استاد -
    بودستادهی ازش دور شدم اونم همون جا او

   ارهی دوست داره به زبون می هر چ استادهکنهی گستاخ فکر مي پسره
 به طرفم برگشت کبارهی به طرفش رفتم و سوار که شدم عی سردمی ماهان رو دنی بودم ماشی دستش عصباناز

    بودکه منم دلم براش سوختنیاونقدرغمگ
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   لبخندگفتبا
  روز اول دانشگاه چطور بود؟ -
 :   اخم گفتمبا
   خوب بود -
    هم کردهي چه قهرنیبب -

    کردمنگاهش
   دهی ما رو ندی تا کسي بریفتیبهتره اول راه ب -

 :   هنگام گفتنی کرد تو همحرکت
   یکنی بزرگش منهمهی چرا امی نبوده فقط چند جلسه صحبت کرديزی من و مهسا چنی چقدر بگم، باسی -
   یگفتی همون اول بهم مدیتو با -
   يکردی راحت ولم مگفتمی من می به من نداشتی تو حسی من وقتي خودتو بذار جایحرف تو درسته ول -
    به طرفش برگشتمتی عصبانبا
   شهی وسط چه منی افشی تکلکنهی مدای دختر بهت عالقه پنی ای نگفتی فکر من چيپس به فکر خودت تنها بود -
 :   نگه داشت به طرفم برگشت و گفتيا  گوشهنوی و ماشدی کشیآه
   می رو دوست دارگری شده؟ بده که همدیحاال مگه چ -

    زدميپوزخند
   با بودن نامزدت مهسا -
   شهی درست مزی گفتم که بهم مهلت بده همه چکارکنم؟ی چیگیم -
  کردی مي به خاطرم هر کارخواست ی اگه اون منو مزدمی حرف آخر رو مدی بود بای کافگهی چشمانش زل زدم ديتو
 ی اگه تونستي خواستگاريایات م  و با خانوادهیزنی با مهسا به هم مدمیته بهت مهلت م تا آخر هفهینجوریاگه ا -

   می اگه نه بهتره از هم جدا بشچیکه ه
 :  با اخم گفتم.  نشستمنهی منو نگاه کرد اما من دست به سشوکه

  ؟ی کارا رو بکننی که اي منو دوست ندارهیچ -
   دی کشیآه
    دوستت دارمیلی که خکنمی ثابت مکنمی خودمو می باشه سعی ولیکنی مي لجبازي تو داردونمی منکهی با ااسی -
 مثل اون تونستمی مرد چقدر مهربون بود چرا من نمنی ادی دستم رو گرفت و فشرد نگاهش کردم دلم براش پر کشو

   نیچرا حرف منو زم. تونهیچرا نگفت نم. باشم چرا مخالفت نکرد
   دونستمی بود و نمی بزرگنیه ا عشقش بیعنی. ننداخت

    بهش زدم دلم آروم شده بوديلبخند
    منو هم درك کنطی کنم اما شراتتی اذخوام یممنونم ماهان نم -
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  به دستم داديفشار
 
 چقدر دوستت دارم  ی تا بفهمکنمی مي به خاطرت هر کاردمی نگران نباش من تو رو از دست نمزمی عزدونمیم -

   دمیحاال اخمات و باز کن که چند روزه اون لبخندت رو ند
    گرفتام خنده

   ستی لبخندا ننی افی حاسی بخند شهیهات هم  قربون خندهخٱ -
 :  نازك کردم و گفتمیمنم پشت چشم -
   خندمی منم می توباهام مهربون باشیوقت -

   دی خندبلند
  ؟يخندیچرا م.....اِ -
   ناز کردنت هم قشنگه -

 مرد رو دوست داشتم چطور ممکن بود ازش دست بکشم ماهان  فقط نی ادیدی منو ميها چه زود حالت.  شدمسرخ
 .مال من بود

 
 یلی اومدن و روبرومون نشستن خها یی ترم باالگولی ژي که دو تا از پسرامی منتظر شروع کالس بودنیمن و نگ 

 :  شد و برگشت بهشون گفتی عصباننی که نگکردنیتابلو نگاه م
   است؟ی مشکلونیآقا -
 :   گفتدیجو ی پسرکه آدامس هم مکی
   ؟ینه خانم چه مشکل -
    کنشیپس چشماتو درو -

 دوست نداشتم هنوز چندروز از دانشگاه نگذشته می و بلند شدم تا از اونجا دور بشدمی رو کشنی دست نگعی سرمن
    اوضاعنیواب پس بدم اونا هم انگار از ابود کارم به حراست بکشه و ج

 :   اومده بود که بحث رو کش دادن وگفتنخوششون
   ی تپلستی ننجای جالبتر از شما ازیآخه چ -
    شدی عصباننی حرف نگنی ادنی شنبا

    بودم اونو دور کردمدهی ترسی من که حساباما
    جوابشون بدمیچرا نذاشت -
  میاطر دو تا آدم پر رو خودمونو به دردسر بنداز به خی واسه چنیول کن نگ -
    برم بزنمش نابودش کنمگفتی مطونهیش. یی پروي چه پسره -

 :  با خنده گفتممنم
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     اون دو تا برات جوجه بودنکلتی هنی  با اششیآره خدا -
   دی هم خندخودش

    گفتم که استاد پدرمهواشی نی شده بودن به نگچی ما گیلی و همه با تشابه فاممی روز با پدر کالس داشتاون
 :   بهم زد و گفتی چشمکاونم

   با استاد پدرگذرهی خوش میپس حساب -
 داشته باشه درس خودش رو شروع کرد اونروز قرار بود با بابا برگردم ی به من که دخترشم توجهنکهی هم بدون ابابا

   یاتمام کالسا در حال و بعداز میرسونی هم گفتم که اونو هم منیبه نگ
  که
 رلبی زنی اما نگمی به اونا از کنارشون رد شدتوجه ی اما بمیدی اون دو تا پسر رو دمیشدی دو از دانشگاه خارج مهر

   ام گرفته بود به محض سوار  گفت منم خندهی راه میبهشون بد و ب
 :   گفتنی نگشدن

    تو روخدا مزاحم شما شدمدیسالم استاد ببخش -
   افزودبابا
 با ی حسابنمیب ی اما مجوشه ی نمی با کسادی دختر ما زنی ای هستاسی با نکهی دخترم خوشحالم از ایچه مزاحمت -

   شما اُخت شده
 :   زد و گفتي لبخندنینگ
  میما به دختر تون ارادت دار -

   میدی من و بابا بلند خندکه
 که تلفن به دست دمی و وارد شدم مامانو دمیدیکه به خونه رس ی رو رسوند و هنگامنی هم راه افتاد اول نگبابا

    نشسته بود وشیمشغول حرف زدن بود و سحر هم کنجکاوانه جلو
 فضول کرده بود با سر سالم کردم و به اتاق ينجوری بود که سحر رو ای انگار موضوع مهمدادی رو گوش محرفهاش

   سحر پشت سرم اومدعیکه رفتم سر
  دیام رو بوس  گونهدی پرو
    تعجب نگاهش کردمبا
  ه؟ی نکنه خبري مهربون شدهیچ -

    و جواب داددی خندسحر
   ادنیخبر که ز -
 :  گفتموردمٱ ی مرونی که شال و مانتوم رو از تن بی حالدر
  فضول گوشي و توزدی که مامان داشت حرف مهی هست مربوط به اون تلفنی خودتو لوس نکن هرچگهیبگو د -
   يدادیم



 

@donyayroman 364 

    تخت انداخت و گفتي خودشو روسحر
   داشت؟کاری بود و چی پشت تلفن کیدونی که نمنهیبله اون درست، اما مهم ا -

   بلند شدسحر
   ي جون به لبم کردگهیخوب بگو د -
   مبارك باداشاالیبادا مبارك بادا ا -
    بهش نگاه کردمرهیخ
    چِت شده امروز زده به سرتوانهید -
   خونمی می واسه جنابعالرینخ -
  بامزه ولم کن امروز حال ندارم و خسته ام -
    شوهرت بدهخوادی جونم امروز خواستگار زنگ زده مامان هم میآبج -
    طرفش رفتمبه
   هی به چی چنمی از دست تو سحر درست حرف بزن ببيوا -
   سحر بلند شد -
  تو جشن عقدکنون ما اومده بودادتهی که مانی پي پسرخاله -
 

    از بس تابلو بود تو ذهنم مونده بودکردی نگاهم مرهی فکر کردم همون پسره که خیکم
    تابلو بوديادی زکنهی نگام مدمی چشم چرون دي آره پسره -
 به عی بعد هم مامان سري واسه خواستگارانی  االن مامانش زنگ زد که باستیبله منم متوجه شدم اسمش عرش -

    هستنی خوبي  خانوادهیلی کرد انگارخقیخاله سمانه زنگ زد و تحق
 :  گفتمتی عصبانبا
   کردهقی خواست ازدواج کنه که مامان تحقیحاال ک -
   ی هم هست چرا قبول نکنیپسر خوب. مانهی پي چرا که نه؟ باالخره پسرخاله -

    کردمنگاهش
   یدونی مزوی همه چ تو که بهتر از منها شهی متیزیتو هم چ -
   هی مورد خوبنی ااسی کنار ي تا حاال اومده بود بهتره اونو بذارادی بخواست یماهان اگه م -
    کنارش بلند شدماز
 االن دو روزه رفته بهتره تا اومدنش نمیشی منم منتظر ممی خواستگارادیماهان بهم قول داده که تا آخر هفته ب -

   صبر کنم
   هم بلند شدسحر

  دی خندانهی وموذادی تا زودتر بیگی را بهش نمي خواستگارهی و قضیزنیچرا بهش زنگ نم -
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 زدم ي که شده لبخنديا لهی و حقی بود فقط دوست داشتم اونو به طرف خودم بکشونم حاال به هر طري فکرخوب
 :  وگفتم

  ادی هفته مکیاونوقت مطمئناً زودتر از  -
 : واب داد رفتن از اتاق جرونی هنگام بسحر

   خورهی من که چشمم آب نمشه،یحاال معلوم م -
 اما نگران بودم نکنه ماهان نتونه تا پرسهی بابا حتماً نظر منو مدونستمی خواستگار رو کم داشتم منی وسط انی احاال

    ازشدیبا...  کارکنمی چدیاونوقت با... آخر هفته به قولش عمل کنه 
    تا اوضاع بدتر نشدهانی که نذاره اونا بگفتمی به مامان مدی بود بادهیفا ی بشم، فکر کردن بجدا

 نشسته بودن و مشغول خوردن زی رفتم و به طرف آشپزخونه رفتم همه پشت مرونی از اتاق بعی حساب سرنی ابا
  نهاربودن ، منم نشستم مادر نگاهم کرد

     نهارت  سرد شدي کردری دنهمهیچرا ا -
    اشتها ندارمادیاشکال نداره ز -

   مشکوك نگاهم کردبابا
   يخوری غذا نمی افتاده چندروزه درست و حسابی شده دخترم اتفاقیچ -

    زدميلبخند
    خوردميزی چنینه تو سلف دانشگاه با نگ -

 :  جواب دادمادر
   شنی بکش، بخور مگه اونا هم جزء نهار حساب مایب -

    رو بگمهی اما دل تو دلم نبود که بابا بذاره بره و من به مادر قضدمی خودم کشي برنج برايمقدار
 :  پدر بلند شد گفتباالخره

   دستت درد نکنه خانم -
   نوش جونت -

  دمی کنار کشمنم
   ي نخورديزیتو که چ -
    مامانرمیس -

    بودمالیخ ی کاش منم مثل اون بخوردی به سحر نگاه کردم با اشتها مبعد
 ...  مامان -

 :  گفت و جواب دادیی و شکر خدادی هم دست کشمامان
   شده؟يزیجانم چ -
 :   گفتمی ناراحتبا
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 ...  گمی میعنی ه؟ی تلفن چنی اي هیقض -
 :   سحر اومد و گفتي برايا  چشم غرهمادر

   يری زبونتو بگي جلویاز دست تو دختر نتونست -
 :  با دهان پر جواب دادسحر

  دیکنی نگاه منی چرا همچادی بخوادیمن فقط گفتم خواستگار م... اِ به من چه  -
    بشهی منتفهی قضنی نکردن ایالی ازدواج کنم بهتره تا با خودشون فکر و خشونی با اخوامی منم نمگهیراست م -
  کردی مفی ازشون تعریلی سمانه خانوم خان،ی جلسه بهی حداقل بذار ستنی ني بدي چرا مامان جان؟ خانواده -
  ست؟ی نظر من براتون مهم نی چیعنی -

    بلند شدمادر
   ارمی حرف زد که نتونستم نه بي جورکی بگم یچ -

   کردمی که مظلومانه نگاهش می بلند شدم و در حالمنم
    تا بهشون بگه من مخالفم به بابا هم نگو باشه؟دی به خاله سمانه خبر بدانی بدیمامان تو رو خدا نذار -
   چرا؟گهیبابات دآخه دختر  -

   دمی رو بوساش گونه
   گمی نگو بهتون ميزیحاال توفعالً چ -

   مشکوك نگاهم کردمادر
   تو ذهنته؟ینکنه کس -

    انداختمنیی رو پاسرم
   نگاه به سحرکردهی نگاه به من هی مامان

  نجا؟ی چه خبره اد؟یگی نميزیچرا چ -
 :  جواب دادسحر

  از خودش بپرسیکنی شد به من نگاه میچرا هرچ -
 

   نشوندی صندلي دستم رو گرفت و رومامان
  ه؟ی آقا کنی شدم ابهیحاال من غر -

    کردمنگاهش
   می خواستگارادیمن دوستش دارم اونم قراره ب,   هایمامان فکر بد نکن -
   شدنينجوری من اي تا حاال دخترایچشمم روشن، از ک -
    مگه بده؟نی کرده منم دوستش دارم اير کردم ازم خواستگاکاریمامان مگه چ -

   کردی اخممادر
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  ؟ی به من بگدیاالن با -
 زی اون بلند شد و مشغول شستن ظرفا شد انگار نه انگار اونم همه چی سحر نگاه کردم از اون کمک خواستم ولبه

 )  فروش  سحر آدميا( دونستهیرو م
    انداختمنیی سرمو پابازم

    باغ بابابزرگمیاز همون روز که رفت -
    بهم رفتيا  چشم غرّهمامان

   ی باهاش ارتباط داشته باشگهی دي حق ندارتی خواستگارادی آقاپسر ننی تکرار نشه تا اگهیاز دست شما جوونا د -
 ....  مامان -
  ؟ی چافتاد ی می اگه اتفاقي از اعتماد ما سوء استفاده کرداسیبس کن  -
  ... شینی اگه ببهیپسر خوب -

   رو باز قطع کردحرفم
 یفهمی تو چه مکننی دخترا استفاده می که از سادگهیی جامعه پر از آدمانی بد باالخره کارِت اشتباه بوده اایخوب  -

    دستم بودن که گولری زیی؟من با صدنفرشون روبه رو بودم دخترا
 ی  ومن سعکردنیام دردل م اومدن بری دخترا منی بودم که همی رو خوردن من خودم معلمیی ادمانیهمچ

   ي ادما رو نخورن اما دختر خودم جلونی کنم که گول اشونیی راهنماکردمیم
 همون اول دی نداره دخترم   بای ها عاقبت خوشی دوستنی من بفهمم ادی دوسته اما االن باکنفری خودم با چشم
    خونه نامحرم بودمنی من تو ایگفتیبهم م

 اون قصدش دی  باور کنانی بنای ادی و نذاردی نگيزی تو رو خدا به بابا چی کارم اشتباه بوده ولدونمیباشه مامان م -
  ازدواجه نه گول زدن من

 :  با اخم گفتمادر
 تکرار شد به بابات دمی اگه دتی خواستگارادی بخوادی فقط بهش بگو اگه تو رو ماسی حواست باشه یباشه ول -
   گمیم
   فت ررونی از آشپزخونه بو

   دمی کشی راحتنفس
    برگشت طرفمسحر

   ؟ی چرا به مامان گفتوونهید -
    شدمبلند

   گهی دکردمی مامان رو آماده مدیپس نگم؟ با -
 .  برات دارم سحر خانوم؟ي تو چرا حرف نزداصالً
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 نداختی رو که کارم تموم بود مامان هر دو تامون رو از خونه مزای چنی ادونستمی که مگفتمیبه من چه؟ من اگه م -
   دنی دي عمرابذاره بری خوبه االن  ماجرا رو  به مامان گفترونیب

   ماهان؟
   شانه باال انداختممنم

  ي خواستگارادی اون مدونمی برم مستی الزم نگهید -
   زدمیوچشمک

   لبخند زد و جواب دادسحر
   يپس تو هم وارد شد -

 خودم نگه ي هر طور شده ماهان رو برادی و به طرف اتاق رفتم تا به ماهان خبر بدم که کارا رو جورکردم بادمیخند
    تودی خواستگار نباي پامیکردی ماجرا رو تموم منی وزودتر اداشتمیم
  خواستمی رو نمی ازماهان کسری غشدیم, خونه بازنیا

 
 انگار که قهر کرده بود اماحواسش کامالً به من بود که ذاشتی محلم نمگهی ددی رو فهمهی اونروز که مامان قضاز

   ی خواستگارا هم منتفي هیدست از پا خطا نکنم به لطف سمانه خانوم قض
 خودشو خونمون رسوند و  از محسنات عی سرزی کرد، عزفی تعرزی عزي رو براي خواستگاري هی مادر قضی اما وقتشد

    من جوابم همون بود وگفتم که از پسرشون اماگفتی مایخانواده عرش
 وقتم رو گرفته ی شده و حسابنی ازدواج کنند درسا سنگنی به ای منو راضخواستن ی اونا هر طور شده مادی نمخوشم
    منوی کالس داشتم حسابی هم، هر موقع با استاد امانکطرفیبود از 
 دختر راحت کیست منم   چون پدرم استاد دانشگاهکردی با من داشت فکر می چه خصومتدونمی نمکردی مچی پسوال

    اما منمخونمی سبب استاد پدر درس هم نمدبهیطلبم وشا و فرصت
 سواالش ي  به همهتونمی چطور مدیدی خودش می نشم و وقتعی اونو بخونم تا ضاي  جزوهی حسابکردمی میسع

   ینی من سنگي روشهی اما نگاهش همداشتیجواب درست بدم دست برم
 گهی هم متوجه شده بود که اون با من مشکل داره  چند روز بود که ماهان رفته بود فقط دو روز دنی نگیحت. کردیم

   گهی سحر از طرف دي و حرفاکطرفی مادر از شدیمهلتش تموم م
 ي هی قض کنه، منم اونقدر آب وتاب بهی که بتونه اونا رو راضخواستم ی فقط از خدا مکردی مادتری رو زام دلشوره

    سوخت اما به قولشی دادم که نگران شد و بغض کرد دلم برايخواستگار
 اما دوست ذارهی برام کم نمدونستمی مادی به خودش بی الزم بود تا اونو به طرف خودم بکشونم و کمنکارای اسحر

 .  اونشب هم منتظر تماسش بودم.  مشخص بشهفمونیداشتم زودتر تکل
 ي  زنگ شمارهي بهم خبر بده با صداي جورهی دی اگه مامان فهماناًی گذاشته بودم که احکی کشي رو براسحر
   رو برداشتمی رو شناختم گوشنینوش
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   ؟ي جان چطورنیسالم نوش -
  ؟یکنی پشت سرت هم نگاه نميری گفتم ميدی دمعرفت ی باسیسالم  -

 :   و جواب دادمدمیخند
    کم سرم شلوغ شدهکی... یدونی مشتری بزاروی چنیخودت که اوضاع دانشگاه و درس و ا -
 بعدش گذرهی خوش ميای گفتم تو هم بمی قرار گذاشتهیها آخر هفته  خوبه خانم دانشجو، زنگ زدم بگم ما با بچه -

   يای که نستی قبول نيا  عذر و بهونهچیهم ه
 :   گفتمنی بنابرارفتی خونه سر منی داشت حوصلم تو اگهی بود منم دی خوبشنهادی کردم پيفکر

    فقط آدرسش رو برام بفرستامیآره حتماً م -
    سالممو به سحر برسونمی مزاحمت نباشم ما منتظریباشه خانم -
   باشه حتماً -

    که قطع کردم پشت سرش ماهان زنگ زد با عجله برداشتمیگوش
   سالم خانم خودم -

   شدی قند تو دلم آب مکردی منو خطاب مينجوری ایوقت
  ؟ي زنگ زدری ماهان؟ چرا ديسالم چطور -
   شدری دمیببخش گلم امشب مهمون داشت -
  ؟يای میپس تو ک  -
   و جواب داددیخند -
   ؟یعنی منه دنی واسه دي عجله داریلیانگار خ -
   گفتمدمیکشی تخت دراز مي که روی حالدر
   انی منای ای پس کپرسهیآره هم دلم تنگ شده هم مجبورم به مامان جواب پس بدم هر روز ازم م -
  دی کشیآه
   مییا ی با خواهرم و بابام مگهیتا دو روز د -

    شدمشوکه
   شدن؟ی پس راضیگی ميجد -
    بگميچطور.... من اسی نیبب -
   شده ماهان؟؟یچ -
 بگذره بعداً ی مدتهی بذار امی منم مجبورم بدون اون باد،ی زده که نیضیودشو به مرمادرم هنوز مخالفه االن هم خ -

    حتماً از توی هستیاگه تو رو بشناسه و بفهمه تو چه دختر خوب
   ادی مخوشش

 :  گفتمی ناراحتبا
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   یشناسی تو که خانواده منو نمومده؟ی چرا مادرش نگنی بدم نمیام رو چ پس من جواب خانواده -
 طرف تو  هی طرف مهسا و مامان و از هی خسته شدم از ام دهی من برنیبب.  بودهضی خوب بگو مرزمی عزاسی -

    تموم بشهزی وهمه چمییای قبول کن تا بنویخواهشاً ا
 ادی براش سخته که هم با مادرش کنار بدونستمی بشه اما مجبور بودم قبول کنم مينجوری دوست نداشتم انکهی ابا

   هم با من
 ،  باشه قبول -
   گنی منی به انتخاب من آفرننیام تو رو بب  خانوادهدونمیم...  یقربونت برم تو چقدر خوب -

 :  وگفتمدمیخند
   یکنی مفی چقدر ازم تعرگهیبسه د -
   گهی دزی چهی یراست,   عشق منی هستیفیتو تعر  -
   سکوت کردم تا خودش بگه -
  اس؟ی یهست -
   شنومیآره م -
 که باالخره اونم دختره ناراحت شد که کنارش گذاشتم و تو رو انتخاب یدونی تو رو گفتم مانیمن به مهسا جر -

   گهی بگم تو دخاستمی مشدی تموم مزی همه چدیبهرحال با,یکردم ول
م  نبودن مادری فعال خانواده ات ازراضنکهی بود تموم شد فقط به فکر خودمون باش وای مهسا نباش هرچنگران

    ؟زمی نفهمنن باشه عزيزی مهسا چانیوجر
    نگفتميزی بود اما چشی گرفت که هنوز به فکر مهسا و ناراحتحرصم

   امیباشه  از پسش برم -
    دلم برات تنگ شدهاس،یدوستت دارم  -

 دلم  و چقدرشد ی و از عشق و گرماش تنم گرم مگرفتمی دستهامو تو دستاش مخواستیچقدردلم م. دی سخت تپدلم
    طعم کناراون بودن رو بچشم  تمام روح وگهی دکباری خواستیم

   خواستی اونو موجودم
  گفتمدیلرز ی که صدام می حالدر
 
  ایمنم دوستت دارم زودتر ب -

    عشق وخواستنتاب ی بود بتاب ی انگار که اونم بدمی رو شننفسش
   اسی -
    نگفتميزیچ
    مناسی -
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    صدا کردنش رو دوست داشتمينجوریا
   جانم ماهان -
  دی کشیآه
    طاقت دور بودن از تو رو ندارمگهی تموم بشه چون دی به خوبزیخدا کنه زودتر همه چ -

 از اونو داشتم نه اون، اما با یامشب چِم شده بود نه من طاقت خداحافظ.  االن تو آغوشش بودمخواستی دلم مچقدر
   رپوستمی از حرفاش زیطع کردم اما حس خوشاومدن سحر باالجبار ق

 .  از همه قشنگتر بودي آخرنی که داده بود رو خوندم اییها امی پیکی یکی بازم دی شده بود سحر که خوابجمع
   تنگ شده استتی دلم برا،يا  بدرود نگفتههنوز
   بر من خواهد گذشتچه
  ی از من دور باشی زماناگر
  ی انجام دهي نداري وقت که کارهر

  شیاندی به من بتنها
   تو شعر خواهم گفتيای در رؤمن
  تیها  درباره چشميشعر

  ی دلتنگو
    آدرس رو که برام فرستاد همان دروازهنینوش

 پدر به اون آدرس نی و با ماشدمی مانتوم پوشيژاکت مخملم رو رو. هوا سرد شده بود, قرار گذاشته بودن رازیش
    تونستمی شلوغ شده بود و من به سختیلیبود خرفتم، چون روز جمعه 

با .  کرده بودنریی تغي جورکی به طرفشون رفتم همه ی اونا با خوشحالدنی کنم، اما به محض ددای رو پها بچه
 :  گفتمی کردم و مری روبوسمیساناز و مر

   ي کردریی چقدر تغاسی -
   دمیخند

   دی کردرییشماها هم تغ -
 :  جواب دادنینوش

 .  میخوری ميزی چمینیش ی گوشه مکی هم میکنیها رو نگاه م  اون باال، هم مغازهمیها بهتره بر بچه -
 :  ساناز گفتمی راه افتادهمه

   ي قبول شدي پرستاري  رشتهدمی شن؟یکنی کن چکارا مفی خانوم تعراسیخوب  -
   رشته امنی اما خودم عاشق اگذرونمی مي جورهیآره باالخره  -
ها   از تختیکی ي رومیدی رسی چند سال گذشت، وقتنی حرفهامون همش بر سر دانشگاه و امیباال برس اون تا

    سفارش دادکی همه نسکافه با کي برانی و نوشمینشست



 

@donyayroman 372 

 :  گفتنی نوشدفعه هی نکهی ، تا امیدیخند ی و ما مگفتی از خاطرات دانشگاهش ممی بود و مری و خوبیمی صمجمع
  ه؟ی با شعر چطورات انهی ماسی -

 :   گفتمذاشتمیام که تموم شده بود رو کنار م  که نسکافهی در حالمنم
   برمی هم لذت میدوست دارم و حساب -
 يای بیتونی می با چند تن از استادا و شاعرا اگه دوست داشته باشمی شب شعر دارگهی دي  ما هفتههی که عالنیا -

  شمی میی اگهی ادم درمی فضاها منی تو ایمن که واقعا وقت
 :  کردم و گفتميفکر 
   امی اون موقع اگه کالس نداشته باشم حتماً مدم،یباشه خبرشو بهت م -
 ام هی که گریکی که من خونهی قشنگ و عاشقونه مي شعرهانقدری از شاعرا ایکی خوبه یلی خگه،ی داریاِ بهانه ن -
 .  واقعاً پر از احساستهرهیگیم

 :  جواب دادمیمر
  کتابش هم دارم. آره همه عاشقشن  از بس مهربون و فروتنه منم عاشق شعراشم -
 :  گفتمنمی شاعر رو ببنیمنم که کنجکاوشده بودم ا 
  اریخوب کتابشو برام ب -
  خونهی رو مشی چقدر با احساس شعرهای و بدونی خودت باشدی بای ولارمی برات مگهی دي حتماً دفعه -
 :   گفتکبارهی نینوش 
   خطاب به معشوقهشترشعراشی بنی دقت کردسهینوی شعر منطوریها من که مطمئنم اون عاشقه که ا بچه -

 :   کرد و گفتي فکرساناز
   هم مغرورهیلی خی حال که مهربونه ولنی در عدهی رو نمیاصالً به کس, احساس رو کردم نیاره منم هم -

    ادامه دادممنم
   امیحتماً م,اعر گرانقدر  شنی اي من که دلم رفت برايوا -
 خوش گذشت یلی کال اونروز بهم خمیدیخندی می سر هر موضوعی وحسابمی حرف زدی بعد هم کلمیدی همه خندو

 باالخره وقت رفتن شد
 نی اي و منم که دوست داشتم شعرهامی روز به شب شعر برنی باز همگهی دي  ازم قول گرفت که هفتهنیو نوش 

    به شعریبی عجيشاعر و بشنوم قبول کردم چون ماهان هم عالقه 
 کردمی اهل شعر نبودم اما  احساس مادی زنکهی بااکردمی نمدای پیی جاچی رو هفرستادی که برام میی وشعرهاداشت

    رو بدمشی تا بتونم جواب شعرهاارمی ازشعر سر دربدی ماهان باهیمنم شب
   اب بدمی شب شعر که دعوت شده بودم برم وسرو گوشنیا فرصت بود که به نی بهترنیوا
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 برده  بودو بهم گفته بود کردنی می زندگرازیش که تو ش  عمهي  برگشته بود و پدر و خواهرش رو  به خونهماهان
   با مامان. انی بي خواستگاريکه پدر و مادر رو آماده کنم تا اونا برا

دل تو دلم نبود  هنگام برگشتن دعا . انیر صحبت کنه تا اجازه بده اونا ب کردم امروز که خونه نبودم با پدهماهنگ
    که واردی ازم نپرسه که نتونم جوابشو بدم هنگاميزی پدر چکردمیم

 که مشغول کتاب خوندن بود، به طرفش رفتم و دمی و مادر رو ددمی کشی نبود نفس راحتیی شدم سروصداخونه
   و سالم کردم با اخم گفتدمیاش رو بوس گونه

  خوش گذشت؟ -
   خوب بودیلیخ, یجاتون خال -

  رفتیی چشم غره امادر
  ؟ی گشتی زود تر برمدی نباي وقت کجا بودنهمهیحاال ا-
 حاال خوبه گفتم امروز رو با دوستام می موندشتری خب با بچه ها خوش گذشت بیکنی بزرگش مي مامان داريوا -

 هستم
 

 :  گفت و ادامه داديزی لب چری زمامان
   انی بنای واسه شام درست کنم االنه که بابات ايزی چهیپاشم برم  -
 :   تعجب گفتمبا
  مگه بابا کجا رفت؟ -

 :   گفترفتی که به طرف آشپزخونه می بلند شد در حالمادر
   انی را به بابات بگم تا اونا بهی قضیمگه نگفت -
    منم به دنبالش رفتمی خوشحالبا
   شد؟ی خوب چیگیاره راست م -

   بهم کرد و سرش رو تکون دادی نگاهمامان
 ...  امان از دست شما جوونا -

 ی راضادیخوب اولش ز. ي خواستگارانیاش فردا شب ب  و قراره با خانوادهدی رو دوست دارگری گفتم که همدبهش
    گفتم  که بای ولمی اونا نداري  از خانوادهی چون شناختگفتینبود م

 تا به اونا بگه باالخره پدر و مادرشن حق داره اونا رو هم زی عزي حاال هم رفته خونه. شهی درست مزی همه چقیتحق
  انیدعوت کنه ب

    و دست دورگردنش انداختم و بوسه بارونش کردمدمیپر 
   ی خوبیلی مامان خی مرسيوا -
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 درست يزیزشته چ. ادی هم شام بمانی پدی کمکم  شاای بيدبسه دختر از دست تو برو لباستو عوض کن زو -
  مینکرد

 .  رفتنرونی امروز بمانی سحر با پدونستمیم 
   ؟خورنی نمرونی شام بیعنی -
   نجای اانینه سحر زنگ زد گفت قرار شده ب -

 :   بلند کردم و گفتمی دستمو به حالت نظاممنم
  دییشما امر بفرما. باشه سرورم -

 که دمی شنرفتمی مرونی که بیدر حال.  خنده اش  رو گرفت وروازم برگردوندياش گرفته بود، اما جلو  خندهمادر
 : گفت

    داشته باشهاقتتویحاال خدا کنه ل -
    طرفش برگشتمبه
 دیشی عاشقش مدینیمامان اگه اونو بب -

     نگاهم کرد ودستش رو تکون دادمادر
    بسهيتو عاشقش شد,خوبه حاال  -
   دمی لبخند زد منم خندو

. ستی و عاشقم نفهمهی اون منو نمي  به اندازهکس چیمطمئن بودم ه.... منو داشتاقتی که عاشقش بودم لالبته
    مرتبه وزی دادم که همه چامی باالفاصله بهش پارمی طاقت بتونستمینم
   راحت مشغول کمک به مادر شدمالی و با خانی فرداشب بتوننیم
 به جون خونه افتاده بودن و خونه رو برق زیاز صبح مامان و عز. دی که منتظرش بودم از راه رسيباالخره اونروز 

 .  دیلرز ی دستام مکردمی ميانداختن منم اونقدر استرس داشتم که هر کار
 يو جلوپدرو بابابزرگ هم زودتر به خونه اومده بودن .  آوردی در مي مسخره بازرفت ی چپ و راست مسحر

    خط چشمدمی دنهی آيخودم رو تو. زدنی نشسته بودن و حرف مونیزیتلو
 رو می و کت و دامن خاکسترگذاشتی مشی به نماشتری  رو بمی بودم که چشمان عسلدهی پشت چشمانم کشیکیبار

   یوقت. دمیچی دور گردنم  پشهی بودم  شالم رو طبق روال همدهیپوش
  دمی رو بوساش دهی چروکي نه بغلم کرد منم گودی منو دزیعز
   زمی عزیانشاهللا خوشبخت بش -

   ادامه دادی مادر هم با نگاهکردی هم با محبت نگاهم مبابا
  ادی مرشونی گی خوشکلنیدخترم مثل ماه شده  از خداشون باشه عروس به ا -

 زنگ مادر دستپاچه چادرش رو مرتب کرد و به منم گفت که به اشپزخونه  برم  اما من ي صدادنی با شنباالخره
   میزدی مدی در اونا رو دي من و سحر از گوشه.  نمیدوست داشتم اونا رو بب
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 ي خانم و آقاهی رو گرفته بود که احتمال دادم خواهر ماهان باشه و يا  که دست پسر بچهي خانم بلندقد وچادرهی
   تیاش بودن و در آخر پدرش که با جد حتماً عمه و شوهرعمهمسن که 

 و تعارفات معمول باالخره وارد شدن و در یپدر و بابابزرگ به استقبالشون رفتن و بعد از احوالپرس.  وارد شدیخاص
    بود دلمدهی به خودش رسیآخر ماهان که با سبد گل وارد شد حساب

 : ها شروع شد سحر با اخم گفت پچ و پچ دیسروصداها خواب.  پر زدشیبرا
  زنن؟ی حرف مواشی نقدریچرا ا -

    کردمنگاهش
   ي فضول بشنويحاال واجبه که تو -

 :   که از کنارم بلند شد گفتی در حالسحر
   شنومی نميزیاه ه ه ه من که چ -

 :   زد و سحر گفتمی شدم  که براشون ببرم مادر صداي چاختنی گوش کردن شدم و مشغول رالیخ ی بمنم
 .   صدات زدناسی گهیزود باش د -

   دیلرز ی سخت مدلم
  ترسمی میلی سحر خيوا -
    وتوکل به خدا کن,اروم باش  -

همه جوابم رو دادن و اول . منم بلند سالم کردم.  برگشتمیها به سو همه نگاه.  رو گرفتم و وارد شدمینی سباالخره
 :   رو برداشت و گفتي چااز همه به پدرش تعارف کردم اونم

   ي دختری شریتبارك اهللا پ -
 لب تشکر کرد و اما ری و زداشتیاش نگاه ازم برنم عمه...اش   بهش زدم و سپس عمه و شوهر عمهيلبخند

   مثل ماهان.  به دلم نشستیخواهرش با لبخند ازم استقبال کرد حساب
 رو به ینیس.  رو برداشت و تشکر کردي انداخته بود چانیی که سرش رو پای بود و در آخر ماهان در حالمهربون

   طرف پدر بردم که خودش ازم گرفت و من کنار خواهرش نشستم پدرش
 :   گفتدینوش ی رو مشی که چای حالدر
    خدا برات نگه دارهي صبوريآقا -

 :   زد و گفتي لبخندپدر
 ممنونم -
 
راستش ماهان االن مهندس عمرانه و .  سر اصل مطلبمی بزرگ بري صبوري صاحب مجلس آقاي خوب با اجازه -
   ،دهی رو می کفاف زندگستی مشغول به کاره، حقوقش هم بد ننجایا

    دو تا به هم برسننی که امی کني کاردی و ما باخوان ی رو مگهی دو تا جوون همدنی ااالن
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 :  در ادامه افزودبابابزرگ
  اوردن؟ی نفیخانم تشر اما چرا حاج. دییفرما یشما درست م -

 :  پدرش جواب دادي ماهان به جاخواهر
   رسهی اگه جواب شما مثبت باشه حتماً خدمت می ولادی بود نتونست بضیمادرم بشدت مر -

 :  هم گفتپدر
. می تا انشاله مقدمات رو آماده کندی به ما مهلت بدي چند روزهی یول. میا  دو تا جوونن ما چه کارهنیاصل ا -

   نی اي براخوامی انجام دادم ماسی خواهر ي که  برايزیراستش اون چ
    داشته باشنی فرقگونه چی هخوامی هم انجام بدم نمدخترم
 :   وگفتدادیاش سرش رو تکون م  عمهشوهر

   با هم حرفاشونو بزنن دو تا جوون برن نی شما تا اي  شما درست، پس با اجازهيها گفته. احسنت -
 :   گوشم گفتری با چشم بِهِم اشاره کرد و خواهرش زبابا
  کردی اصرار منقدری ازت خوشم اومده ماهان حق داشت ایلیخ -

    انداختمنیی با شرم سرم رو پامنم
   نیشما لطف دار -
.  تخت نشستمياشتم و خودم رو اون گذي رو برای صندلاومد یماهان هم پشت سرم م.  بلند شدم و به اتاقم رفتمو

   نگاهم کردرهی نشست و خی صندلي انداخت و رویبه اطرافش نگاه
   شهی جور می هستم و همه کارا داره به خوبي خواستگاري  االن روبروت نشستم و تو جلسهشهیباورم نم -

    جواب دادمی زل زدم به چشماش و با شوخمنم
   حاال از کجامعلوم جوابمون مثبت باشه -

   دیخند
   دارمیدست از سرت برنم. ی بشی تا راضامی و مرمیمن اونقدر م -

    زدملبخند
    رو برات بگمییزای چهی بهتره من میحاال که تنها شد -
   تعجب نگاهش کردمبا
 اما خوادی که دلم می هستی تو هموننمدویدوستم داشته باشه و م.  من دوست دارم زنم صداقت داشته باشهاسی -

    کهيزیهر چ. ی  رو ازم پنهان نکنيزی چچیدوست دارم تو هم ه
 مهمتره  در مورد ادامه زی من ازهمه چي چون صداقت برای انجامش بدم بهم بگدی بانکهی اای من بدونم الزمه
   ي ادامه بدی تا هر موقع دوست داشتیتوتی ندارم می هم من حرفلتیتحص

    ندارم محدودت کنمدوست
 :   گفتممنم
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  ی وقت ترکم نکنچی و هی فقط دوستم داشته باشخوامی ازت نمیچیمنم ه -
 از تو خوششون اومده که نای انقدری از جانب مادرم هم نگران نباش اکنمی مطمئن باش خوشبختت مزمیحتماً عز- 

  ادی حتماً خوشش منهی تو رو ببنایمادرم هم مثل ا
    باشهیگی که مينجوری ارمدوایام -

 من تنها ماهان مهم ي نشون ندادم فقط برای ماهان توجهي حرفای اون لحظه خوشحال بودم که به بعضاونقدر
    بهرحال تای دست زدن ولمانی همه برامی اومدرونی از اتاق بیبود وقت

.  از ماهان خوشش اومدهیاما از نگاهش معلوم بود که حساب.  که به اونا جواب بدهشدی نمی راضکردی نمقی تحقپدر
    باهاش گرم گرفتهی بود که پدر حسابیپدرش هم آدم محترم و خوب

 کردیاش خوش وبش م سحر هم کنار خواهر ماهان نشسته بود و سرگرم حرف زدن بودن و مادر هم با عمه. بود
    هم کهی وگاهمیکردی نگاه مهی که به بقمیتنها من و ماهان بود

 شام کرد اونا ي قصد رفتن کردن و هر چه مادر اصرار برای  وقتزدی و بِهِم لبخندمخوردی در هم گره منگاهمون
    هنگام رفتنی آروم نشسته بود ولنی مهي سبحان بچه. قبول نکردن

 :  کرد و گفتنگاهم
  ؟یشی من مییدا تو زن -

    و بوسش کردم بهش زدم يلبخند
   زمیآره عز -
 :   دستم رو فشرد و گفتنی مادرش نگاه کرد مهبه
دوست .  اوناشی زودتر برم پدی پدرشون تنها گذاشتم و باشیمن دو تا دخترام رو پ. دنتی خوشحال شدم از دیلیخ -

   ي و زودتر مقدمات نامزدمی رفت وآمد کنشتری هستم بنجایدارم تا ا
    بشهفراهم
    انداختمنییو پا رسرم

  ارن؟ی نمفی هم تشري نامزدي برا؟ی مادرتون چی ولدی به خاطر من به زحمت افتاددونمیم -
 :   زد و گفتيلبخند

 کرده بدون که ماهان رو دوست فی رو برات تعرزی ماهان همه چدونمی خودتو ناراحت نکن مادیمطمئن باش م -
  ادی اونو نداره و حتماً میداره و طاقت ناراحت

.  زدم با لبش اشاره کرد که دوستم دارهي نگاه ماهان رو جواب دادم و بهش لبخندکردیپدرش  با محبت نگاهم م 
   کردی ابراز احساستش استفاده مي برایام گرفته بود از هر فرصت خنده

 :   رو به پدرکرد و گفتزی چقدر خسته شدم عزدمی اونا رفتن تازه فهمیوقت
   ازشون خوشم اومدیلیدن منم که خ بوی خوبي خانواده -
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 به غذا نداشتم با سحر ظرفا رو که شستم یلی شدم مها وهیمنم مشغول جمع کردن ظرفا و م.  کرددی هم تأکپدر
    حرفقی تحقي  و نحوهيهنوز هم پدر و بابابزرگ در مورد خواستگار

 :  گفتدنمی جواب من چه بود بابا هم به محض ددونستنیهمه م. زدنیم
   باهات کاردارمنی بشنجای اایب.  دخترمایب -

   نشستمکنارش
   دیسرم رو بوس -
   کننیچقدر زود گذشت االن دو تا دخترام دارن شوهر م -

    در گردن پدر انداختمدست
  بهش گفتم اونم قبول کردهنویا. خونمیفعالً دارم درس م. یحاال کو تا عروس -
 
 ي غهی صهی و ي مراسم نامزدهی ندارن فقط گفتم لتی ادامه تحصي برایاونا حرف. آره منم امشب مطرحش کردم -

   دی از نظر رفت و آمد نداشته باشی بخونن تا شما مشکلتیمحرم
   دی بابا جونم که به فکر منیمرس -
   بابابزرگ هم افزودو
    بود قدرش رو بدونیپسر خوب. ی خوشبخت بشدوارمیام -

 و دمی تخت دراز کشي که روی که ماهان توجه همه رو به خود جلب کرده و هنگامدونستمیم.  کرددی هم تاکزیعز
    که به ذهنم اومد نگاه ماهان بود که بايزیبه امروز فکرکردم تنها چ

 کردم و فشار دادم تماس برقرار شد به محض لکی اسمش کي رو برداشتم و روی شده بود گوشرهی بهم خی لذتچه
   صداش آروم شدمدنیشن
   زمیعز..... یاسی -
    بگمریزنگ زدم فقط بهت شب بخ -
   تموم شده بودزی توست کاش امشب همه چشیدلم امشب همش پ -

    مطمئن بشهخواستی هم تموم شده فقط بابا ماالن
.  کرده که مادر قرار شده فردا خودشو برسونهفینقدر عمه ازتون تعرراستش او.  االن هم به مادر زنگ زدمدونمیم -
    چقدر خوشحال شدمیدونینم
 :  ذوق گفتمبا
   ی چه خبر خوبيوا -
   شهی داره جور ممیخوای اونجور که مزی دوستمون داره که همه چیلیخدا خ. زمیآره عز -
  خدا رو شکر -
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 ری با اون گی فردا استاد اماندونستمی اما مکردم،یونا داشتم پرواز مانگار که تو آسم.  پر از حس خوب بودماونشب
    جزوه رونیبنابرا. رهیگی می سواالتش حالم رو حسابدنیهاش و پرس دادن

 به کراستیسحر هم وارد اتاق شد و .  ماهان بودي نگاه و حرفهاشی و بهش چشم دوختم  اما تمام فکرم پبرداشتم
 : طرف تختش رفت و گفت

   می ما بکپی اون المپ رو خاموش کنشهیعروس خانم اگه حرف زدن با ماهان جونت و درس خوندنت تموم شد م -
   دهی مری خدا ازش نگذره همش هم به من گرهی چقدر سخت گی استاد اماننی اشهیسحر باورت نم -

 : دی کنجکاو پرسسحر
  ؟ی چي برايدینفهم -

    باال انداختمشانه
 دی و به امی براش زحمت بکشدی بایکنی بار بهم گفت به خاطر پدرت فکر نکن درسا رو پاس مهی فقط. دونمینم -

   ی نباشیکس
  ؟ي زده متوجه شدهیبهت کنا -
   دونمیآره م -

  دی خندسحر
  دهی مری بهت گنطوری عاشقت شده که اگمی من میول -
    تعجب نگاهش کردمبا
سحر پتو رو . ادی بداخالق وگند دماغه اصالً ازش خوشم نمیلیخ. رممکنهی غدمی که من ديچرند نگو اون استاد -
  دی سرش کشيرو
  یرس یباالخره به حرف من م. حاال از من گفتن بود -
 اون منو دوست یعنی حرف سحر حس خوندن نداشتم جزوه رو کنارگذاشتم نی با اگهیمنم د.  نگفتيزی چگهی دو

    وذاشتی که به من محل هم نمتازه اون... همه دخترخوب نیداشت؟ ا
 چشمام رو بستم و با گفتی بود مزخرف موانهیسحر د.  چطور ممکنه دوستم داشته باشهگرفتی حالم رو میحساب

 :  خودم گفتم
 عشق و محبت ي آوردم حرفهاش که همش بوادی حرفهاش رو به گهی و بار دکنمی عوض نمایمن ماهان رو با دن -
   دادیم
 

ها هم اونو   کنفرانس صحبت کردن داشت و بچهشهی خرخون کالس مثل هميریام.  شلوغ  بودشهی مثل همکالس
   رنی اونو به حرف بگی سواالت درسي دوره کرده بودن تا به بهانه

 :   گفترگوشمی زنی که نگکردی می وارد کالس شد و اونقدر با افاده با پسرا احوالپرسي با طنازمژگان
    واسه همهادی میی ها، چه ادادهیانگار تازه به دوران رس... نونگاهیا -
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 . تو دلم نبود تا استاد وارد کالس بشه جواب دادم  که دلی در حالمنم
    کنه؟چی استاد بازم منو سوال پنی کنم اگه اکاریبگو امروز چ. الیخ ی بنویا -
   ؟ی چرا ناراحتگهی دي دارنتی جواب تو آستشهیتو که هم -
    بخونمدمی خواستگار داشتم نرسشبی سرم  درهی ندارم خگهی امروز دياو -
همه . دی دستش محکم به دهانش کوبدی و بعد که خودش فهمدی کشي بلندغی حرف جنی ادنی به محض شننینگ

    انداختمنیی شدن منم سرم رو پارهیبه طرف ما برگشتن و به ما خ
 :  بلندگفتيریام
 نیها فقط واسه ا  کشتن آخه خانمي کمک برامییای تا بدیدی کشغی که جدیدی سوسک دای اگه موش انیخانم شا -
   کشنی بنفش مغی جزایچ

 :  کرد و گفتی اخمنینگ,  دنی خندهمه
   بود االن حل شدیمسئله شخص -

   خودش رو به طرفم کشوندبعد
    به آدمدنی خبر مينجوری ايریدرد بگ -
   بگم ؟؟يپس چطور -
 نی بوده ای شد؟ کی کن چفی تعراالی الیخ ی بنوی شدم  حاال ازده جانی هییهوی...  يزی چینیچ مقدمه هی -

   شاهزده پسر
    قبول کردمگهی منم دگمیاوووو ه چه خبره؟ شجرنامه بدم خوبه؟ حاال بعدا برات م -
   ها به طرفمون برگشت  به بازوش بازم همه نگاهدمی زد کوبغی جگهی بار دهی
    خدا بگم چکارت کنه،ي امروز آبرومو بردن،یآخ نگ -
 :  ها کرد و گفت  رو به بچهنینگ
  دی به کارتون برسستی نيزیچ,نه سوسکه نه موش  -
  کردی مشکوفانه نگاه ميری امدن،ی باز همه خندندفعهیا

   ی استاد امانی که دلت رو برده؟ آخهی کنی حاال اي جواب دادي زودنیچرابه ا... خبرات نی با ايریبم -
    تعجب نگاش کردمبا
    به اون داره؟ی ربط؟چهي شدوونهید -
 :  زد و گفتي لبخندنینگ
   نبودگهی دي نگاش به تو مثل دانشجوهادمی دوستت داره؟ من که از همون روز اول فهميدی نفهمیعنی -
  تو هم حرف سحر رو دادی نمری بهم گنقدری اون اگه منو دوست داشت ا؟يساز ی معهی چرا شانیول کن نگ -
    به اون ندارمی حسچی  من هنیاون استاد منه هم.....  یزنیم

    شانه باال انداختنینگ
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   ؟هی خانوم ما رو برده کاسی اون که دل نمی ول کن بگو ببنوی  حاال ایمن مطمئنم تو دل استاد هست -
    وارد شد همه ساکت نشستنی وقت استاد اماننی همتو
 :  گفتمنی نگبه
   بداخالقهنقدری امروز انیخدا رحم کنه چرا ا -
   دهی تو رو شنينکنه خبر خواستگار -

   برام اومدی دفعه نگاهم کرد و اخمهی که استاد رخندهی گرفت زدم زام خنده
    خدا منو رحمت کنهنی نگيوا -
 :  جواب داددیخندی مزیزری هم هنوز داشت رنینگ
  ادیالتت درم االن از خجیآره حساب -

 :   بلند گفتاستاد
    حرفاتون تموم شده تا درسو شروع کنمي و خانم صبورانیخانم شا -

 :  رو بلند کردم و گفتمسرم
   دییبله استاد بفرما -

 :   نگاهم کرد و گفترهی خاستاد
    باشهی سوال من از خود شماست انشاهللا درس خوندنتون هم مانند حرف زدنتون عاليخانم صبور -
 :   گفتمواشی
    افتادمی تو چه هچليدی دنیبگم چکارت کنه نگ -
  دیخندی بازم منینگ

 :  دهانم رو قورت دادم و با اعتماد به نفس گفتمآب
   سوال از شما بپرسم؟؟کی منم دی شما ازم سوال بپرسنکهی قبل از اشهیاستاد م -

 :  جواب داداومد ی که به طرفم می تعجب کردن استاد هم در حالهمه
    بپرسيبله خانم صبور -
 شما ي اول من پاسخگوي  آخه از همون جلسهنه؟؟یبی رو نمگهی کالس چشم شما به جز من کس دنیاستاد تو ا -

    ندارمی پاسخگو باشن؟ من آمادگگهی کس دشهیبودم االن م
 . کردمی میال بهش حي جورهی دی تحمل رفتارهاش رو نداشتم باگهی با اخم نگاهم کرد دیامان
 ری من کامل تأثي برادییحاال هم بفرما, سوال بپرسم ی که از چه کسدمی مصی شما؟ من تشخایمن استادم  -
   دی رو شرح بدکینی در کلیمیوشیب

 :  که گفتدمی رفتم صداش رو شنرونی رو برداشتم و از کنارش گذشتم و بفمی حرصم گرفته بود که کاونقدر
     خانمرونی بدی بدون اجازه بردیحق ندار -
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 کی آخه چطور ممکنه رشدیاش کنم اشکم سراز  خفهخواست ی رفتم دلم مرونی به اون از کالس بتوجه ی من باما
   شهی همدادمی جوابشو مشهی داشته باشه من که همنهی کنقدریآدم ا
  فهموندم که درس اونو خوندم اما االنبهش

 
 همه ي استاد دوستم داره اما اون جلوکردی بگو فکر منوینگ.  نشستمها ی از صندلیکی ي رفتم و رواطی طرف حبه
   کنهی معی منو ضاينجوریا

 :   گفتمدی تا بهم رساومد ی که به طرفم مدمی رو دنی وقت نگنی همتو
   کرد؟رونیتو رو هم ب -

    نشست و دستمو گرفتکنارم
   رونی منم از کالس اومدم بذارمیمن دوستمو تنها نم -

    منم بهش لبخند زدمدی کردم بهم خندنگاهش
   چرا؟گهی تو دوانهید -
  يا  بره به جهنم استاد عقدهمیما چاکرت -

 یدونی نمرونی جرأت حرف زدن نداشت منم زدم بی شد که کسی اونقدر عصبانی رفترونی تو از کالس بیوقت
  کردی داشت منو نگاه ميچطور

   مییای استاد بربنی از پس امی بشيقو می بخوريزی چکی می برایب -
 کردم و فی تعرنی نگي و دوست داشتنم رو براي خواستگاري و من تموم ماجرامی و به طرف بوفه رفتدی کشدستمو

    از در دانشگاه خارجیبماند که اون روز وقت. دادیاونم با لذت گوش م
,  و چشم تو چشمش دوختماوردمیمنم کم ن.  بودی انگار فکر تالفکردی که چطور نگاهم مدمی رو دی امانشدمیم
   زوی تازه اول ماجرا بود چون به پدر هم همه چنی ادمیترسی ازش نمگهید

 دادمی محی براشون توضی کردن اما من هر چحتمی مادر بعد هم پدر نصی اول کلدمی به خونه رسی بود و وقتگفته
    و قرارشد که استاد خودش شروع کرده اونا دست بردار نبودننیکه ا
 . شدمی اونقدر گفتن تا راضاومدن ی اما مگه اونا کوتاه مکردمی کنم عمراً اگه من قبول میخواه  از استاد معذرتبرم
 
ش سر رفته   که حوصلهنی نگنداختمی به در اتاق استادا می هم نگاهی بودم و هر ازگاهستادهی کالس اواریکنار د 

 :  بود گفت
    سبز بشهرپاتی تا علف زسای وانجای داخل کالس تو هم ارمیمن م -
برام مهم نبود در موردم .  کنمی ازش عذرخواهي جورهی بودم که ی رفت االن ربع ساعت بود که منتظر استاد امانو

    که راجع به ماهانیقاتی بود که پدر تحقنی مهم اکنه،ی ميچه فکر
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 میری بگندهی هم تا چند روز آي جشن نامزدهی بودن و قرار شده بود هدکردیی خوب بود همه اونو تایلی بود خکرده
   ی حتنمی هنوز موفق نشده بودم که اونو ببیمادر ماهان هم اومده بود ول

 انگار که حق فتهیدوست نداشتم چشمم به مهسا ب.  جشن دعوت کنني بود خاله ماهان و مهسا هم براقرارشده
    پدرادی اونا به وجود بنی بی کدورتاستخویاونو ازش گرفتم اما ماهان نم

 سحر ناراحت بود ي هنوز از پدر به خاطر نامزدنکهی بدست آوردن دل عمو به سراغش رفت و عمو با اي براهم
    خوش نشون داده بود و قرار شده بود که خودش همه کارا رويامارو
 شهی انداخت به قول خودش همی بهمون مییها کهی بازم مثل مراسم سحر تدنی بده عمه هم به محض شنانجام

    امروز هم با ماهان قرارکردی مافتی بود که خبرا رو دري فردنیاون آخر
 فکرها بودم که استاد رو نیتو هم. دمیترسی چرا به شدت از مادرش مدونستمی نممی مادرش بردنی که به دمیگذاشت

   دادم آب دهانم رو قورت اومد ی به دست به طرفم مفی که کدمید
   هاش توهم رفت  من اخمدنی با دشهی و مثل همکردی اون با تعجب به من نگاه میول
  دی مگه االن کالس نداردیستادی ارونی چرا بيخانم صبور -

 :   جواب دادميا  انداختم و با لحن مظلومانهنیی رو پاسرم
    استاددی مقدارحالم خوش نبود ببخشهی راستش خوامیمن از بابت روز قبل که اون کار رو کردم عذر م -

   زديپوزخند
   که کارتون اشتباه بودهدیخوبه خودتون هم متوجه شد -

    رو بلندکردمسرم
  د؟ی درسها لطف داردنی به من در مورد سوال پرسنقدری ای چي برادمی من هنوز نفهمیول -
  دیخندی چه قشنگ مي وادمی لبخندش رو دنی زد اوليلبخند -
   نی همادی زرنگ خوشم مي از شاگردانکهی به خاطر افقط -

   شده بودرهی که به من خی در حالبعد
  د؟یکردی منو مطالعه مي اگه من از شما سوال نکنم اونوقت شما جزوه -
  دی شادونمینم -
  ؟ي خانم صبوريدی حاال فهم،ی منو بخوني  جزوهشهی که همشهیبه همون علت ازتون سوال م -

 ينجوری راست بود؟ اون دوستم داشت که انی حرف سحر و نگیعنی تو نگاش بود پس ی برقکی کردم نگاهش
    بهش فکرشهی اونو بخونم که هميها و کتابا  جزوهشتری بکردکهیرفتار م
   کنم؟

    به درسمونمی برسمی تموم شده برتونیاگه عذرخواه -
    دفعه به طرفم برگشتهی بعد و
   ي خانم صبوردی از من ناراحت بشخوامی نمدینگران نباش.  ازتون سوال نکنمادی زکنمی می بعد سع بهنی از ایراست -
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 :  لبخند گفتمبا
 ....  استاد من از شما ناراحت نبودم امادیببخش -

   رو تکان داددستش
    ندارهی من و شما صورت خوشي براستادنی انجای کالس امیبهتره بر -

 :  اضافه کردواشی بعد
    داشته باشمی با شما صحبتی جلسه خصوصهی دیاگه اجازه بد -

    کردمنگاهش
    نداشته باشهقتی حقنی اخواستی چقدر دلم مافتاد ی اتفاق منی ادینه نبا. کردی لبخند نگاهم مبا

 مال کس گهی من تا چند روز ددونستی اون که نمگفتم؟ی مدی گفتن نداشتم چه باي برای انداختم حرفنیی رو پاسرم
    فکر کردن به اون گناه بود تمام شور وی که حتشمی ميا گهید

 حرف نی چه مرگم شده بود مگه عاشق ماهان نبودم چرا با ادونمی خودم داشتم دود شد رفت هوا نمي که برایشوق
   تا وارد کالس.  که تو چشماش بود حالم رو عوض کردیاون و برق

  رو به اونجهی که نتخواستی با اشاره منی نگشدم
 

 حواسم نه به درس بود نه به گری درست شده اما دزی دادم که همه چنانی منم با تکان دادن سرم به اون اطمبگم
 کردمیکالس فقط به استاد و ماهان فکرم

    داشتمها سهی مقانی از اي چرا احساس بدتونستمی نمکردمی مسهی دو تا رو با هم مقااون
 
    داشتمها سهی مقانی از اي چرا احساس بدتونستمی نمکردمی مسهی اون دو تا رو با هم مقاو
 

 مادرش خوب و ي زدم دوست داشتم امروز جلودی دنهی آي خودم رو توگهی بار دهی دمی زنگ خونه رو که شنيصدا
   ي بودم و مانتودهی پررنگ کشی باشم خط چشم سبزم حسابنقص یب
 از درِ عی برداشتم و سردادی قدمو بلند نشون می کفش پاشنه بلندم رو که حسابندفعهیکردم و ا رو به تن ام یشمی

    در رو زد و رو به من کردفونی سحر آدمی اومدم پوشرونیاتاق که ب
 :  وگفت

 ...  بدو که ماهانه -
   اومد ی که با رقص به طرفم می شروع به خوندن کرد در حالکدفعهی و
    امشبيچه خوشکل، چه خوشکل، چه خوشکل شد -
  دادی جور ادامه منی همو
   در شب تارشیتو ماه ماهان -
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    اون تو رو دارهاههی که شب سیوقت
    گرفته بودمام خنده

   يش آورد  سر ترانهیی بدونه چه بالستی ننجای ايحاال اند.  رو سرتی خونه رو گذاشتگهیبسه د -
   م سررفته  حوصلهیحسابزود برگرد امروز  -
    نگران نباشانی منایاالن بابا ا -
 به تهران رفته بود هر چقدر به مانی از درخارج شدم امروز عصر هم پدر و مادر کالس داشتن و هم پعی سرو

    به طرفشدمی ماهان رو دنی ماشیوقت.  قبول نکردادیسحرگفتم همراه ما ب
    وسوارشدمرفتم

   سالم -
   داشتی چشم ازم برنمکردینگاهم م لبخند با

    با نازگفتممنم
  سالم کردم ها.....ا-
   سالم به خانم خوشکل خودم -
   دمی به حرکت سحر افتاد و خندادمی

   آورد ی رو به حرکت درمنی که ماشی در حالماهان
  ؟ی خانميخندی مهیچ -
   می بردیخوب االن کجا با. ستی نی مهمزیچ -
   دیچی پابونی طرف خبه
   همه اونجا هستن. ام  عمهي خونه -

    رو درهم گره کردمدستم
  اووم مامانت هنوز ناراحته؟ -

    کردنگاهم
    نگران نباشهی زنه مهربون و خوبیلیمادر من خ. ادینه مطمئن باش از تو خوشش م -

    اضافه کردبعد
   گهی سرش شلوغه بالخره استاده دیلی بدون خومدی ناداگهی بدی فردا داداشم هم شایراست -
  نمشی بی چه خوب چه اشکال داره اخر م؟يجد -
  د؟ی الزم نداريزی آخر هفته چيبرا -
   دهی مبشوینه مامانم داره ترت -
  زی عزي همون خونه -
   آره قرارشد اونجا باشه آخه بزرگتره -
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    بهم بگوادی از دست من برمی اگه کمکیخوبه ول -
    ساده استي نامزدهی ستی که نی مهمزیچ -

    نگاهم کرد و دستمو گرفتماهان
   ی هفته هم بگذره و تو مال من بشنی اشهی میک -

    کردماخم
   گهیخوب االن هم مال توام د -

   دیخند
   تو رو از دست بدمشهی مگه میالبته که مال من -
   دی و اون بلند خندشی تعجب نگاهش کردم زدم به بازوبا
   وونهید -

 داشت چند تا ی با حالاطی حمی بود وارد که شدی بزرگي خونه. میدی که رسی گذشت تا موقعها ی با شوخباالخره
    فوتبالنی قرار داشت که مثل زميا  سرسبز گوشهنی زمهیدرخت بود و 

   دمی به استقبالمون اومد و من صورتش رو بوسي عمه با لبخندمی  بود تا وارد شدپرازچمن
    توای دخترم بيخوش اومد -

 يکردی میبی عجی بود که احساس راحتکی بود اما اونقدر شیمی قدونی داشت که مبله و دکوراسی بزرگهال
   نیی تزیدورتادور اتاقش پر از گلدون و انواع و اقسام گلها بود که به خوب

 سالخورده که چادرش رو یزن. درش برد شدم اونم منو به طرف مای به طرفم اومد و مشغول روبوسنی  بود مهکرده
   به من چشم دوخته بودیقی  و با نگاه عمدهیچیدورش پ

   سالم مادرجون -
   ترس نبودگهی داشتم دیبلند شد و در آغوشم گرفت احساس خوب -
  دی رو بوسمیشانیپ

   نی بشایب. زمیسالم عز -
 :   گفتی و با شوخدیمادر رو بوس. به ماهان چشم دوختم.  کنار خودش منو نشوندو
    نو اومد به بازار کهنه شده دل آزار آرهنم؟؟یپس مامان من کجا بش -

 :   به اون کرد و گفتی اخممادرش
   گهی می عروس خوشکلم چنمی نکن بذار ببتیبرو بچه اذ -

 مهربون و یاش رفته بود همگ  مهربون باشه پس ماهان به خانوادهنقدری اکردمی انداختم فکر نمنیی رو پاسرم
   بودنیدوست داشتن

  دیکن یشرمنده م -
  گذاشتمی رو جلوي چانی وقت مهنی در همو
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   چسبهی  سرده مي  هوانی اي تا سرد نشده توزمیبخور عز -
  دیممنون به زحمت افتاد -

 :   گفترفتی می که به طرف اتاقی در حالماهان
    مادرشوهرتون بادی شما راحت باشيمن برم به بابا خبر بدم اومد -

   دی خندمادرش
   آره مجلس زنونه است تو برو به کارت برس -
   دنی همه خندو

 :  من نشست وگفتي هم روبروعمه
   به ماهان گفتم اما انگار کالس داشتن و قبول نکردن. آوردن ی مفیکاش اونا هم تشر. پدر و مادرخوب هستن -
   می در خدمتون باشمیشی خوشحال مگه،ی دي آره انشاهللا دفعه -
   دیخدمت از ماست سالمشون برسون -
    ماهان با دو دختر وارد شدکدفعهی
ساله که با لبخند 11 گهیساله بود و دختر د7 بود فکرکنم دهی بود و به ماهان چسبکی بود کوچنی دختر که نازنهی

   دمیسالم کرد منم صورتش رو بوس
   آره؟ی ستاره خانوم باشدیتو با -

 :  گفتنیمه
    مني دخترانمیا -
  زم؟ی عزیخدا برات نگه داره کالس چندم -
   کالس پنجم خاله -
   کردی اصالً نگاهم هم نمشدی بود و جدا نمدهی به ماهان چسبنی نازنی مادرش نشست ولشی پو
    به ماهان عادت کردهی حسابزنهی حرف نمادی زها بهی با غرنینازن -

 :   بوسش کرد و گفتماهان
   عشقمه -

 :  رو به من کرد و گفتیمادرش با شوخ.  گرفتام خنده
   کرد؟یفروش  آدمي چطورنیبب -

   دنی خندهمه
    دست ماهانو گرفتستاره

   نی بشنجای اای بییدا -
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ها گرم شده بود که  صحبت. ها بود  خواهرش رو دوست داشت انگار عاشق بچهيها  بودکه ماهان چقدر بچهمعلوم
   ي شوهرعمه و پدر ماهان هم اومدن و من چقدر از بابای اخالقيآقا

 ی چگهید.  باشم يزی نگران چتونستمی نمگهیاونقدر نگاهش مهربون بود که د.  اومد ی مهربون خوشم مماهان
    دوستي  خانوادههی کرده بود ای رو برام مهزیخدا همه چ. خواستمیم

 چطور حاضر شده بودم اونو با کردم؟ی فکر میبه استاد امان دیپس چرا با.  عشق بزرگ مثل ماهانهی و یداشتن
    از ماهان جدا نشدنی شام هم نازنزیسر م.  کنم لعنت به منسهیماهان مقا

   از مدرسه وی شده بود تو بغل مادرش بود اما ستاره کنار من نشست و حسابداری سبحان هم که تازه بو
 خواستم از ی بود وقتی هم مرد محترم و خوبنی رامنیشوهر مه.  بودینیری دختر باهوش  و شمی حرف زدمعلماش

 .   بلند بشم مادر ماهان دستم رو گرفت و دوباره نشوندزیسر م
   بخورنمی اای گلم بي نخورديزیتو که چ -
    شدم دستتون درد نکنهریمادرجون س -
   تکه هم بخورنیحاال به خاطر من ا -

 باز هم مجبور شدم دستش رو ی خورده بودم ولیلی  وساالد  منم خیاع و اقسام ترش بودن و انودهی تدارك دیحساب
   دمیترکی داشتم مگهیرد نکنم و بخورم د

 بود و فردا هم صبح زود کالس داشتم قرارشد روقتی دادن که از سر سفره بلند بشم و چون دتی رضاباالخره
    از همهیوقت.  مهربوني  اون خونوادهشیزودتر برم اما دلم اونجا بود پ

 :   و گفتدیام رو بوس  کردم مادر ماهان گونهیخداحافظ
 به دلم افتاده منم دوست ی مهرت حسابدمتیاالن که د. یانشاهللا که خوشبخت بش. زمیخدا حفظت کنه عز -

   ی باعث ناراحتخوامی و منم نمدی بشم، باالخره شما جوونریندارم مانع کار خ
    باشمشما

 .   خدمت پدر و مادرتمییآ ی حتماً  می حضور نداشتم ولتی ببخش که تو خواستگارد،ی که خوشبخت بشانشاهللا
  منم لبخندزدم -
   دی خوشحال شدم شما واقعاً مهربوندنتونی منم از ددیاری بفیحتماً تشر -

 . دمی کشی نفس راحتنی کردم داخل ماشی و دستم رو فشرد با همه که خداحافظدیخند
 :   گفتطونیبرگشت و ش ماهان

    نکنه بهت سخت گذشت؟هیچ -
 :   گفتمی خوشحالبا
    هم خوب بود من که عاشق مادرت شدمیلیخ. نه اتفاقاً -
    زدی چشمک؟یبال به دور پس من چ -
   دمیترسی باشه همش منقدرخوبی مادرت اشدی باورم نمی ولي خودتو داريتو که جا -
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 که ازت کردن و تو ییفای االن با تعری نبودنش فقط  به خاطر خواهرش بود ولیبهت گفته بودم مادر من  راض  -
   ی حسابي که حق با منه و دل پسرشو برددی فهمدیرو هم د

   نطورعاشقی اشهی محبت تو وجود آدم باشه و ماهان همنقدری اشهیچقدرخوب بود که هم. دمیخند
   ماهان -
   جونم -
    بمونينطوری اشهیهم -
   دی کرد دستم رو بوسکی نزدشینگاهم کرد دستم رو گرفت و به لبها -
    از درسات چه خبر؟ هنوز امتحانات ترمت شروع نشدهی خوبم، تو هم خوب باش راستشهی من همزمیچشم عز -
   رنی سختگیلی درس بخونم آخه استاداش خدی بای حسابکهی نزدینه، ول -
 یشیئنم که موفق مآره مطم -
 

 من اشتباه دی اصالً شافتادهی نی اتفاقچی که هنوز هی بگم در حالدی به ماهان بگم؟ چرا بادی افتادم بای امانادی دوباره
   ماهان منو از افکارم جدا کردي صداکردمیم
  یکنی فکر میبه چ -
 :  جواب دادم 
    زن چاقکی شمی غذا بخورم منقدری اامی اگه هر موقع برم،ی چقدر امشب سنکهی به ایچیه -

  دی بلند خندماهان
    دوست دارمشتریمن زن چاق و تپل ب -
 :   اخم گفتمبا
    شدمنی سنگیلی خيرو ادهی کم  پکی امشب با سحر برم دی بايوا -

    رو متوقف کرد به طرفش برگشتمنی ماشدی کوچه که رسسر
   شد؟یچ -

  کردی رو باز منی که در ماشی نگاهم کرد و در حالماهان
   گمی بهت منیی پاایب -

    گرفتی من با دست اون، گرم شد و تنم گرمخی ي و دستم رو محکم گرفت دستاستادی اومدم کنارم انیی پامنم
    اونم با همسرتیکنی ميرو ادهی تا خونتون پنجایاز ا -
 :  گفتمی خوشحالبا
   هی عاليوا -
 رو برام زمزمه کرد اونقدر صداش يری مشدونی شعر فرمیرفتی مشیطور که پ  دفعه همانهی می هر دو به راه افتادو

    بگم فقط با لمس دستهاشی بود که مونده بودم چرایقشنگ و گ
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 من و اون بود ي و سرد صداکی تاري منم با اون  همراه شدم حاال توکوچه.  که چقدر دوستش دارمکردمی مثابت
  شکست یکه سکوت شب رو م

   باز از آن کوچه گذشتمی مهتاب شبتو یب
   به دنبال تو گشتمرهی تن چشم شدم خهمه
   شد از جام وجودمزی تو لبرداری دشوق
   که بودموانهی آن عاشق دشدم

   نهانخانه جانمدر
  دی تو درخشادی گل
  دی صد خاطره خندباغ

  دیچی صد خاطره پعطر
  می با هم از آن کوچه گذشتی آمد که شبادمی

  می و در آن خلوت دلخواسته گشتمی گشودپر
  می نشستي بر لب آن جویساعت

  اهتی در چشم سختهی همه راز جهان رتو
   نگاهتي همه محو تماشامن

   صاف و شب آرامآسمان
   خندان و زمان رامبخت
   در آبختهی ماه فرو رخوشه
   دست برآورده به مهتابها شاخه
   و صحرا و گل و سنگشب
   دل داده به آواز شباهنگهمه

   عشق حذر کننی از ای تو به من گفتدی آادمی
   آب نظر کننی چند بر ايا لحظه

   عشق گذران استنهیی آآب
   نگران استی که امروز نگاهت به نگاهتو

   فردا که دلت با دگران استباش
   شهر سفر کننی از اي چندی فراموش کنتا
   تو گفتم حذر از عشق؟ ندانمبا

   تو؟ هرگز نتوانمشی از پسفر
   تو پر زدي اول که دل من به تمناروز
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   کبوتر لب بام تو نشستمچو
   نه گسستمدمی من نه رمي به من سنگ زدتو
   دشتمي و من آهويادی گفتم که تو صباز
   به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتمتا

   از عشق ندانمحذر
   تو هرگز نتوانم نتوانمشی از پسفر

   
 گهی نگاه کرده بودم که دنهی اونقدرخودمو تو آشدی توش گم میقی موسي بود که صداادی دست و کِل اونقدر زيصدا

   می گرکی سوگل کارش حرف نداشت دمیدیچشم بسته صورتم رو م
 ی قرمز به صورت گل رز درآورده  و خط چشم مشکيها هی کرده بود پشت چشمام با ساادهی رو صورتم پیعال

    تو چشمی برجسته حسابيها  چشمم و با اون مژهي و باالریپررنگ که ز
 ینی برجسته کرده بود و اون لباس بلند پر از زرق و برق، اونقدر به تنم سنگی و رژ قرمز که لبهام رو حساببود

    برام انتخاب کردهنی لباس رو نوشنی اکردمی می که احساس خفگکردیم
 آماده بود تا من مال ماهان بشم زی  داشت همه چيادی شلوغ بود زرق و برق زيادی خوب بود اما زاش قهی سلبود
  شهی هميبرا
 ) ستنی زاو ی بستی که آسان ندیگو یعشق م(
 ی نشد و قرار شد کمی ماهان راضي خونده بشه اما باباتی محرمي غهی صهی ساده و ي نامزدهی قرار شد نکهی ابا

    ازنی پوش کرده بود ادی رو سفنیبرف زم.   باشهيتراز نامزد مفصل
 به زی برف رو فرستاده بوددوست داشتم همه چنی بود خدا امی روز زندگنی من بود که امروزکه  بهترشانس

    برنامه هام به هم خوردامای برف کمنی ادنینحواحسن انجام بشه اما با بار
 باز هم مثل عقد سحر زی برف نشسته بودن وخونه عزي نبود ومشتاقانه به تماشای براشون مشکلادیونا ز مهمانگار

    داده شد که مراسم درحیشلوغ شده بود و چون هوا هم سرد بود ترج
 سرش شلوغ شده و منم با ی بودم بهم گفته بود که حسابدهی تا حاال ماهان رو ندروزیاز د.  باشهزی بزرگ عزهال

    برگشتمدمی درو که شنيصدا. اوردمی ناراحت شده بودم اما به روم ننکهیا
   دمی ددهی و کت و شلوار پوشفی ظری لُخت و مدل شده و صورتي رو با موهاي دخترو
  اجازه است؟ -

    اما سرم رو تکون دادمشناختمی نماونو
    تخت نشستي زد و رويکنارم اومد و نگاهم کرد و پوزخند 
  ؟ی هستاسیخُب پس تو همون  -

 :  نگاهش کردم و جواب دادممنم
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   شما؟و
   کنهی مری تو گلوت گي تونبود و بدون به زودي  ماهان لقمهیول.  دختر خانومی حق منو ازم گرفتی نشناسدمیبا -

 :   زدم و گفتمي و لبخنداوردمیمنم کم ن.  شدم حدس زدم که مهسا باشهشوکه
  شدی وقت عاشق من نمچی و هموندیمن بوده اگه اون تو رو دوست داشت باهات مماهان از اولش حق  -

    شد و به طرفم اومدبلند
 کس به چی هشناسمی خوب اونو میلیمن با ماهان بزرگ شدم خ.  ندارهی دوومادی زتی خوشبختنیمطمئن باش ا -

    ومی و حرف زدمی با هم بودشهی من باهاش نبوده ما دو تا همي اندازه
    از من دل بکنهتونهی و بدون اون نمم،ی کرددردودل

  دی خندو
 تونهی وقته با هم بودن اما نمیلی اونا خگفتیاما اون راست م.  باور کنمتونستمی جون نداشت حرفهاش رو نممیپاها

   ماهان فقط منو دوست.  دوست داشتن ماهان به خودش بشهلیدل
   داشت

 نداره من االن همسرش هستم وتمام وکمال در يازی مثل تو نی ماهان به کسگهی االن دی وليحرفاتو زد -
  خدمتش

    زدم و ادامه دادمي پوزخندو
 !!  دی ما خوش اومديمهسا خانوم به جشن  نامزد -

 :   بره افزودرونی بنکهی قرمز شد اخم کرد و قبل از ااش چهره
   دی دمیخواه -
 ممکنه یعنی اون حرفا رو بشنوم دی لحظه بانی چرا تو ازمی اشک برخواستیدلم م. دی با شدت در رو به هم کوبو

    وقت بهمچیاون ه. رممکنهیماهان بازم بخواد با اون در ارتباط باشه؟ غ
 ساده بود و سحر با اون لباس شهیمامان مثل هم.  بعد از چند لحظه مامان و سحر وارد اتاق شدنکنهی نمانتیخ

   ام رو  واقعاً خوشکل شده بود مامان گونهی کوتاه و تنگ صورتیمجلس
 :  و گفتدیبوس

   ي مثل ماه شدزمی عزی انشاهللا خوشبخت بشـ
    طور سحرنی داشتم سفت بغلش کردم و هماجی آغوش مادر احتبه

 :  با خنده گفتسحر
   يریسفر قندهار که نم... اِ چته تو -

 :  با اخم جواب دادمامان
   ی حس و حالو داشتنی ولش کن سحر خودت هم همـ

 :  افزودسحر
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   دییای برونی بعد با هم بادی بفرستمشی االن ماهان اومد مـ
    رو تکون دادمسرم

    که رفت دست سحر رو گرفتممامان
   يدی مهسا رو دـ
     انگار من نامزدشو تورزدمرهی چشم غرّه منی همچيریکبی دختر اشششی اـ

  دمیخند
   چرت و پرت بود بارم کردی هر چنجای اومد اـ
   ي دارکاریاصل ماهانه که دوستت داره به اون چ.  ولش کنـ

 :   زد و گفتي لحظه با تعجب نگاهمان کرد سحر لبخندهی که وارد اتاق شد ماهان
    مواظب خواهرم باشـ
ام رو   انداختم، چونهنیی و سرم رو پااوردمی نگاهش تاب نری نگاهم کرد زرهی رفت ماهان به طرفم اومد و خرونی بو

   گرفت و وادارم کرد که دوباره نگاهش کنم
    خانومم خوشکل شدهاسی ـ

 :  نازك کردم و گفتمی چشمپشت
    خوشکل بودمـ

 دیخند
  ي خوشکلترشدي بر منکرش لعنت خوشکل بودـ
  اد؟ی ی می چه برفنیماهان بب-

  دی دستم رو گرفت و خندماهان
   خدا برف هم برامون فرستادهیچه روز خوب-

   اخم کردممن
  اد؟ی شد امروز برف نی حاال نممیگرفتی مراسم ماطی حيدوست داشتم تو-

 :  دستم رو فشردماهان
 ی برات آدم برفاطی تو حمیرفتی از طرف خداست دوست داشتم االن مهی هدهی نی نگو اينجوریخانوم گل من ا-

  بای بزرگ و زی ادم برفهی کردم یدرست م
   نگاهش کردمی خوشحالبا
 دانی سپمی پارسال که اومدهی شبی دوست داشتم  قول بده هروقت برف اومد  برام درست کنیلیخ,  ی چه عاليوا-
   دمتی ومنم اونجا دي رو تپه درست کرده بودی ادم برفکیو
 موقع اگه برف نی همگهی سال ددمی بهت قول مزمی چشم عزی ولي بودی چقدر اون روز خواستنادمهیاره خوب -

   روز باشکوه برات درست کنمنی اادی به بای بزرگ وزی ادم برفهیاومد 
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 :  رو  برام خوندي شعروبعد
    که برف امده استحاال

  می آی نکن سرقرار نمالیخ
  ممی همان کالغ نشسته بر سمن
   بگوقار قاریکنی نمباور
   قار جوابت رابدهمتاقار
   دستام رو گرفت وگفتبعد

  م؟ی بري حاضرـ
    هم گذاشتمي آره روي  رو به نشانهچشمم

    که بر سرگذاشته بودم رو مرتب کردی اما دم در باز شال نازکمی رو گرفتم و از در خارج شدشیبازو
   فتهی کس به تو بچی امشب دوست ندارم چشم هـ
 متعلق شهی همي براي صبوراسیمن .  کردي رو به تنم جاری بوسه حس خوبنیداغ شدم با ا. دی رو بوسام یشانی پو

      عاشقشتونمی که نمکردمی احساس مي  که روزشدمی ميبه مرد
 عادی  روز می روز برفنی دلم رو سخت به طرف خودش کشوند و حاالاشی بشم که مهربوني و دلبسته  مردبشم

 )  است، به انکار مکوشی جرم قشنگیعاشق(عاشقانه ماشده  
 کرد و یجون، مادر ماهان، به طرفم اومد و باهام روبوس  نفر آفاقنی همه دست زدن اولمی اومدنییها که پا  پلهاز

 :  گفت
  نمتونی خندون ببشهی همدوارمی امـ

 :   و گفتدی رو بوسام یشانی رو محکم بغل کردم پزی و خاله رفتم و عززی بهش زدم به طرف عزيلبخند
  ديای ني نکنه االن شوهر کردشمی پای زود به زود بـ
    خودم هم  هستمزجونی من مخلص عزـ

    که دستم تو دست ماهان بودیدرحال
 برام سخت بود نی سنگي بااون لباسهانکهی و با اکردمی ازشون تشکر مگفتنی مکی همه دست دادم و اونا که تبربا

   یلی خکردمی نمی اون احساس خستگياما به کمک ماهان و بازو
 به خاطر کارش مجبور شده بود که به نی جشن شرکت کنن اما نوشنیها هم تو ا  و بچهنی داشتم نوشتدوس

 :  اومده بودن، به طرفشون رفتم دالرام گفتسایمسافرت بره اما دالرام و پر
  نیای واقعاً به هم ماسی شهی باورم نمي واـ

 :   گفتی گفت و با شوخکی هم تبرسایپر
   دی رفتیرآبیچشم ما ز شما دو تا دور از ـ

 :  هم جواب دادماهان
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    نرفتیرآبی خانوم خوشکل زنی ادنی با دشهی مگه مـ
 بودن و پدر و ستادهی و با ورود عاقد همه ساکت شدن سوگل و سحر کنارم امی نشستگاهی در جای صندلي هم روبعد
   ي ماهان هم وارد شدن باالخره بله را گفتم و حس لمس دستهايبابا

ها تو   که حلقهی گفتن هنگامکی و تبردنی راد هم منو بوسي نگاهم رو به طرفش کشوند پدر و آقاماهان
    ازری که غی ما شکل گرفت، حستی گرفت حس مالکيانگشتهامون جا

 عسل عشق رو ي آرزودمیهاش رو چش  که طعم عسل انگشتی و هنگامکردی مکی قلبها رو به هم نزدها انگشت
   کردم زبونم حس ریز
 )  ترانه از توستنیمن خامشم ا/  عشق همه بهانه از توستيا(

   دمیکشی کس نبود هنوز از اون خجالت مچی من بودم و اون و هحاال
   ي باالخره خانم خودم شدـ
   زدی چشمکو

    کردمنگاهش
    ماهانـ
    جونمـ
   وقت تنهام نذارچی هفتهی بی که اتفاقترسمی مـ

   ام گذاشت و نوازشم کرد  گونهي کرد دستش رو رونگاهم
 کتی نذار دل کوچی تو اون دلته دوست دارم بهم بگی هر چيازحاال منو دار.  نترسيزی چچی تا من کنارتم از هـ
   رو پنهون کنه باشه؟يزیچ

   ها سرم رو تکون دادم و لبخند زدم  بچهمثل
 :  گفتآروم

 ) بخند همه گلها تو ي تو، به جايمن فدا(
   لحظه هاتموم بشهنی داشتم دوست نداشتم ای حس خوبدی گونه ام رو بوسوسپس

 ) ییرای گنی است بددهی نچشیکس شراب/  مستمگری دي  و تا بوسهي دادیی بوسه(
 به چشماش رهی تاللو نگاهش منو هم جذب کرد وخزدی دراون موج می شد برق عشق وخوشحالرهی چشمانم خبه

   دمیشنی کرد تپش قلبم رو مکیشدم اروم اروم سرش رو بهم نزد
 که به صورتم خورد شی نفس هاشدی منیی باال وپاجانی ام ازهنهی سي رو محکم در دست گرفت قفسه میدستها

    زده امجانیکه ه, بوديزی برق چنباری به چشماش نگاه کردم اگهیبارد
 عشق بود نی معلق شدم دراوج پرواز بودم انگار فقط انی اسمون وزمنی انگار بدی رسمی که به لبهاشی لبهاکردیم
    روگریکدی باهم بودن وطعم ي به قله دنی اوج گرفتن تا رسکیو
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 وبا ولع شروع به دی کامال بهش چسبمی کرد ولبهاکتریپشت گردنم نشست وسرم رو به خودش نزد, دستشدنیچش
    کردم انگار هربار که سرم روی منم همراهنباری کرد امیخوردن لبها

 ازدهانم دراومد که ماهان ی اراده اهی بشدی وبازم خواستارم مخواستی مشتری تازه کنم اون بی تا نفسگرفتمی معقب
   گفتجانی لب با هریز
   عاشقتماسیجوووون -
    من و اون بود بوسهتی بعد از مالک  بوسهنیاول
 
  شدمی پرازحس شرم مکردمی وبا خجالت نگاهش کردم   االن که فکر مدمیدم رو کنار کش گناه نبود خوگهی که ديا

    زدياما اون لبخند
   لب هانیا.... ها  چشمنیا... مال منه نای اگهی حاال دـ

 ..  موهامو نوازش کرد و ادامه داداونوقت
 ) ی نخواهی خواهنوشمت ی می شببخش، ی تو شراب زندگیشراب(

 که تموم وجودم رو فراگرفته بود یحس..  رو به اون رو شدم امشب پرازحس خوب بودمنیتم بازم ازا هم گرگرفباز
  حس همون عاشق شدن بودنیا

 
    نشستم سحر داخل شدمی و منم سر جادیماهان خودشو کنار کش.  وقت در زدننی همتو
   ي بسه ماهان پا شو که احظار شددی حرف زدی هر چگهی دـ

 :   رو به سحرکرد و گفتی و به شوخدی خندماهان
    وقته تموم شده اما کارمون مونده بودیلی حرف ما که خـ
    رفترونی بو

  دی بلند خندسحر
    به وقت شام نموندهگهی دیلی که خمیپاشو بر.  پسرنی از دست ایکشی چقدر پرواِ چه منی اي واـ

    بازوش زدم واخم کردمبه
    تا نزدمتمی بر بدوی تو که پروتر از اونـ
 پر ي  نگاههادوختمی هر جا چشم مرمی بگدهی نادتونستمی مهسا رو نميها  اما اونشب نگاهمی رفترونی از در اتاق بو

    مهسا رو بهي گرفتم حرفهامی اون بود چند بار تصمیاز خشم و ناراحت
 .   رو ازش بپرسمزی مناسب همه چی تو فرصتدی بگم اما دوست نداشتم امشب رو با اون حرفا تلخ کنم باماهان

 و عمه هم اونشب مثل می کرد شمبمی نصی خشک و خالکی تبرهی فقط آورد ی خودش نمي مهسا هم به رومادر
    و خالهزدنی ماهان حرف مي  پا انداخته بودن و با خالهيها پارو شاهزاده
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 مخصوصاً دنیرقصی جشن وسط بودن و م و سحر هم از اولرای و المکردنی مییرای و مادر از مهمونا پذپروانه
    خستهیآخر شب وقت.  اورد ی وادا درمخوندی میقی سحر که با موسدنیرقص

 با اون کفش پاشنه سوخت ی تخت افتادم پاهام مي و رودمی پوشی دوش گرفتم و  لباس راحتهی  میدی خونه رسبه
    بود ومی نگاه ماهان به رودمیرقصی می بودم وقتدهی رقصیبلند حساب

 خودم حفظ ي حاال نوبت من بود که اونو برانهی منو ببی دوست داشتم حسابدادمی و تاب مچی به بدنم پشتری بمن
 .. عشقم رو..کنم شوهرم رو 

   نرفته بودادمیام زد و اون چشمها از  که به گونهيا  و اون بوسهی خداحافظهنگام
   بلند شد نوشته بودی گوشامی پيصدا

 )  خوابمبرد ی نمالتیشب از هجوم خ/ تابم ی بتو ی بنگونهی که من ایستیتو ک(
   گهی دامی پهی عی هم سربعد

  رخانوممی شبت به خ،يا  خستهدونمی باورم کن و بمون کنارم مشهی امشب تو رو بدست آوردم همـ
 )  ینگو باورت ندارم، همه باورم تو هست: ( منم نوشتم نی بود بنابرادهی زود حس منو فهمچه

  االن پراز ارامش بودم,   راحت شده بود پس آروم چشمامو بستمالمی خحاال
 

 گهیها و از طرف د  درسنی طرف حجم سنگهی سرم شلوغ بود از ی ترم شروع شده بود و حسابانی مامتحانات
    اماامیها کنار ب  تا من راحتتر بتونم با درساومد ی مدنمیماهان که کمتر به د

 چند زدمی و سرش غر مشدی اونوقت دلم براش تنگ ماومد ی نمای کردی مری روز که دهی  چون کردی نممی راضنیا
   و ماهان هم.  برگشتنزدی ما پدر و مادرش به يروز بعد از جشن نامزد

 هی تونستمی و محبت خودش بدعادت کرده بود که بدون اون نمی خاطر من موندگارشد اونقدر منو با مهربونبه
  و شبا با صداششدمی مداری صبح با تماس اون بارمیساعت هم دووم ب

 
 و کردمی رو با خودمون همراه منی هم نگی گاهاومد ی اکثر اوقات ماهان دنبالم مي بعد از نامزدرفتمی خواب مبه

   العاده  کالس فوقیاونروز هم با استاد امان. میرسوند یاونوبه خونه  م
 بودم  داری بروقتی وتا دمیاش رفته بود  عمهي اش به خونه  از خانوادهی خداحافظي برا شب قبلش با ماهانمیداشت

    گذاشته بودمزی مي سرم رو رولی دلنی اومدبه همیوتو کالس خوابم م
    به بازوم زدنی چشمامو بستم نگو
   گهی بهمون ميزی چهی ادیجون پاشو االن استاد م  اِ بچهـ
   بودمداری بروقتی تا دشبی بذار بخوابم دنی جون جدت نگـ
 :   گفترگوشمیز
   ی سر کالس باشی که حاال جون نداشته باشی تا صبح با اون نامزد جونت حرف بزني مجبور بودـ
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    زدملبخند
  ادی قربونش برم دلت مـ
   رهیاش هم م چه قربون صدقه.  چندشي  دخترهي واـ

 يد اصالً حواسم به درساش نبود فقط دوست داشتم زودتر برم خونه و رو استاد هم که وارد ششدی آدم نمنینگ
   دی که استاد رو به همه خسته نباشیتختم دراز بکشم و بخوابم هنگام

 :   بلند گفتي با صدای رو برداشتم که امانفمی با عجله کگفت
    برنتوننی مهی بقي شما بمون خانوم صبورـ

   : کردم و با اخم گفتمنی به نگرو
   گنده دماغ چشه؟نی باز ادیی گاوم زاـ

 :  باال انداخت و جواب دادشونه
  دهیی گاوت چند قلو زانمی نشم تو هم بمون ببدهی من برم که دـ

    و رفتدیخند
 اونو از تو ذهنم حذف کنم من ماهان رو داشتم و کردمی می بودم سعدهی خودم دي  همان روز که استاد رو متوجهاز

    فکرکنم همهيا گهی به کس دتونستمیدوست نداشتم با بودن اون نم
 :   رفتم و گفتمکشی رفتن نزدرونی بکه
   استاد؟دی داري با من کارـ

 :  کرد و افزودنگاهم
   میزنی حرف منی تو ماشرسونمتونی من ممی برای بدم بحی براتون توضنجای که ادیخوای نمـ
   استادشمی مزاحمتون نمـ

 :  گفتشدی و از در خارج مداشتی رو برمفشی که کی حالدر
   دی دانشگاه منتظرتون هستم عجله کنرونیب -
 از اومدن نزده بود وگرنه ی دانشگاه راه افتادم حاال خوب بود ماهان حرفی رفت منم به طرف خروجرونی بعی سرو

    به خودمی بوقي بدم باالخره با صدای استاد رو چنی جواب ادونستمینم
 منم با عجله جلو.  و اشاره کرد که سوار شمدی کشنیی رو پانی ماششهی شی اماناومدم

 نی که دور شد سرعت ماشی ما بشه اندکي  متوجهی کسخواستی و اون هم با سرعت دور شد انگار که نمنشستم
 : رو کم کرد و گفت

   دی و حرفهام رو بشنوشاپ ی کافکی می بردی دوست دارـ
    دارهکاری کنجکاو بودم که بدونم با من چی دوست نداشتم ولنکهی ابا
   ستی نی نه مشکلـ
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 رو انتخاب يا  گوشهمی شاپ که شدی وارد کافمیدی دور نبود و زود رسادی زدیچی اون هم دنده رو عوض کرد و پو
   میکرد و نشست

  د؟ی دارلی می چي خوب خانم صبورـ
 :  گفتمیسی بدون رو دربااومد ی هم خوابم میام شده بود و تازه حساب  گشنهیلیخ
   دیاری برام بی شکالتکی قهوه و کهیاگه ممکنه  -

 برگشت روبروم نشست و بهم ی راه افتاد وقتشخوانی پزی زد و به طرف مي ابروش رو باال انداخت و لبخندهی یامان
   چشم دوخت

    رك و زرنگادی خوشم میلیقتون خ اخالنیاز ا -
  د؟یکارداری باهام چدی خوب استاد نگفتدیلطف دار -

 :   رو حرفش تمرکز الزم رو داشته باشه گفتخواست ی که انگار می رو در هم قفل کرد و در حالدستهاش
 وقت چی کردم و هلیام و چند سال کانادا بودم و اونجا تحص  سه نفرهي  فرزند خانوادهنی من اوليخانم صبور -

    راهش بدممی نکردم که بتونم تو زندگدای رو پيدختر
 :  ادامه داد. زنهی حرفها رو به من منی چرا ادونستمی انداختم نمنیی نگاهم کرد منم سرم رو پابعد
بشم و  آشنا ی با کسکردی اصرار میلیهمه ازدواج کردن از خواهر و داداشم از دوستام فقط من مونده بودم مادرم خ-

 ......  ازدواج کنم اما من
 :  گذاشت و رو به ما کرد و گفتزی مي اونو روشخدمتی وقت سفارشات ما رو آوردن پنی همتو
   قربان؟دی الزم ندارگهی دزیچ -

 :  جواب دادیامان
   دست شما درد نکنه. نه -

    نداشتمیی اشتهاگهی و قهوه رو جلوم گذاشت منم با حرفاش دکیوک
 :   و گفتدی کشیقی عمنفس

   شهی سرد مدیخوریچرا نم -
 :  رو مزه کردم و اون ادامه دادام قهوه

 باهام خوامیساله از شما خوشم اومده م28 ی امانری من امي کردم خانم صبوردای خودم رو پي من االن گمشده -
 دیازدواج کن

 بودم يا گهی االن دو هفته است که من مال کس ددونستی واقعاً اون نمکردمی مونده بودم فقط نگاهش ممات
    بود؟دهیام رو ند  حلقهیعنی
 .......من....استاد -
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 چی بود که بهت داشتم خودم هم گی چه حسنی ادونمی کردم اما نمتتی اذیلی من خدی بگدیخوای چه مدونمیم -
    کنم تا باور نکنم که عاشقت شدم اماتتیشده بودم فقط دوست داشتم اذ

    من نتونست و عاشق شددل
 .... من... تونمیآخه چطور بگم من نم -

    نذاشت حرف بزنمبازم
    ندارميا  من عجلهدی فکراتون رو بکندی االن بهم جواب بدخوامینم -

   دمی اونو جلوم دکبارهی دمی کشی شاپ راه افتادم از در که خارج شدم نفس راحتی شدم و به طرف در کافبلند
    زدمي شد؟حرف بدی چيخانم صبور -
  دیدوزی و مدیبری من حرف بزنم خودتون مدیذاری برم آخه شما که نمدی بذارینه ول -
   صدام زدکبارهی راه افتادم و
   اسی -
   زدی بار بود اسمم رو صدا منی اولستادمیا

    شدهی چاسی -
   بهش کردمرو
    من نامزد دارمی امانيآقا -

    دلم براش سوختدی حرف من جا خورد رنگش پردنین شد با شخشک
   نبودی از کسیتون رو خوندم اسم امکان نداره من پرونده -

    انداختمنیی رو پاسرم
   االن دو هفته است متأسفم -

 رفتم ابانی نگفت، منم راه افتادم به طرف خیچی که شکست، هدمی فهمدمی اما دنمی نداشتم شکستنش رو ببدوست
   دمی جلوم دنی اما بعد از چند لحظه اونو با ماشرمی بگیکه تاکس

   رسونمتونی خودم مدی سوار شيخانم صبور -
   زنگ تلفنم بلند شد با عجله برداشتم ماهان بودي راه افتاد صدای حرفچی شدم بدون هسوار

   خوشکل من چطوره؟زم،یسالم عز -
   سالم خوبم -

    پشت خطهی چه کسدی که نگاهم کرد انگار فهمدمی رو دیامان
  اس؟ی ییکجا -
    بهش بگميزی چدی نباگفتمی مدی بایچ
    برم خونهخوامی میتو تاکس -
    درهم شدی امانيها  حرف اخمنی محض گفتن ابه
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   ؟ی هستی تو تاکسیمطمئن -
 :   کردمتعجب

   رمیگی خونه خودم تماس مرسمی باشم االن مدیپس کجا با -
 میدی تا رسکردی فقط نگاهم می حرفنی که حاال بدون کوچکتری از ماهان از اماندمیترسی قطع کردم انگار معی سرو

  گفت
 نی ادی فراموش کنی اصالً امروز رو به کلدی نگی موضوع رو به کسنی اخوامی ازتون می ولدی ببخشيخانم صبور -

  د؟یکنیلطف رو در حقم م
    تکون دادمسرمو

 نسبت به من دشونی نامزدتون دی حتای و لمی براشون احترام قایلیدوست ندارم پدرتون که خ. به نامزدتون یحت -
   عوض بشه

   کنمی من امروز رو فراموش مدیمطمئن باش -
 کاری چنجای ماهان ادی ماهان دلم لرزنی ماشدنی شدم و به طرف خونه رفتم اما با دادهی عجوالنه پی خداحافظهی با و
    کردم اونی پس خونمون بوده و به من زنگ زده سعکنه؟یم
    نبره پس وارد خونه شدمیی رو فراموش کنم تا ماهان بودمی که شنییزهایچ
 هم کنار هم مانی چه خبر بود سحر و پنجایتعجب کردم ا.  بهم رفتيا  محض داخل شدن مادر چشم غُرّهبه

    بود که سرش رو کرده ماهانشینشسته بودن اما انگار تمام حواسشون پ
   با سر جوابم رو دادنهی بلند سالم کردم ماهان سرش رو بلند کرد و جوابمو داد اما بقي با صداشی گوشي توبود
    تو اتاقمرمیمن م -
    به طرف اتاق رفتم تا وارد شدم ماهان هم پشت سرم وارد شدو
   افتاده؟ی اتفاقنجایچه خبره ا -

 :  جواب دادبست ی که در اتاق رو میحال زد و در ي لبخندماهان
   يرکردی که تو هم دنمتینه فقط دلم برات تنگ شده بود اومدم بب -
 :  گفتمآوردم ی مرونی که مانتوم رو بی حالدر
    شدری اومد دشی برام پي کارهی گهی ددیببخش -

    تخت افتادمي نشست و بهم چشم دوخت منم روزی کنار می صندلي رو در آوردم  ماهان رومانتو
   يا چه روز خسته کننده -

   بودهی کردم لحنش با کناحس
 !!!!!  واقعاً خسته کننده بود -
    به طرفش رفتم و کنارش نشستم،  به طرفش برگشتم و بهش چشم دوختماوردم،ی طاقت نگهید
  چته ماهان؟ -
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    تو نگاش بودی غمهی نگاهم کرد انگار ماهان
   ی اومدم دانشگاه دوستت گفت رفتاس؟ی يامروز کجا بود -

 :  کردم خودم رو جمع وجورکنم با لبخند گفتمی موندم پس ماهان اومده بود دانشگاه سعمات
   موندم ی منتظرت میگفتی نکردم اگه مدای کتاب مورد نظرمو پی ولقمی تحقي سر رفتم کتابخونه براهیخُب  -
 : که اخم کرده بود آروم گفت ی حالدر
  نطوریکه ا -

 ختمی موهاش بردم و بهم ري رو تودستم
 
   ي موهامو خراب کرداس؟ی یکنی مکاریچ -

  دمیخند
    مهندسي آقاات هی تنبنمی دنبالم  ايای  مي داری بهم بگگهی دي دفعه یتا تو باش -
 :  پاهاش بلند شم گفتي که از روگرفتی که دست منو می لبخند کوتاه زد اما باز با سرزنش نگاهم کرد در حالهی
    برمدیبا -
    تعجب گفتمبا
 :  گفتمی و با لحن مظلومیمونیاِ کجا مگه شام نم -
   گهیبمون د -

 :  گفتی رو سخت فشرد و عصباندستم
چقدر .  نگميزی بمونم و چشتی طاقت دارم پیکنی دروغات فکر منیبا ا.  صادق باششهیمگه نگفتم با من هم -

    ازنیدردم گرفته بود ا. ی بمالرهی و سرم رو شی دروغ بگيخوب بلد
 که از دهنم در ی بهش بگم شوکه شده بودم تنها حرفدی چطور بادونستمی بود؟ نمدهی  اصالً مگه ما رو ددهیکجافهم

   اومد
 ....  ماهان دستم -
 :  شدت دستم رو رها کرد و به طرف در رفت با عجله گفتمبا
 ....  ماهان -

   برگشت
  بود صداقتت ؟؟نیزهرمار ماهان ا -

 به دی مگه بهش نگفته بودم زود قضاوت نکنه تا اشکهام رو دکردیام م  محاکمهلیدل ی شد چطور بری سرازاشکم
   ام رو گرفت و باال برد طرفم اومد و چونه

 شاپ ی تو اون کافی رفتکهی چطور اون موقع با اون مرتي مچتو گرفتم آره؟ چرا ساکت شدی ناراحتیلی خه؟یچ -
    که اسمت ازیموقع... ي فکر من نبودي و حرف زدیروبروش نشست
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 مردك نی که تو ماشی له شدم چطور اون موقع که بهت زنگ زدم و ازت سوال کردم در حالدمی اون مرد شندهن
    ؟چرای ها بگو چرا دروغ گفت؟ی  چرا لعنتی هستیاکس تو تی گفتيبود

   حرف بزنی است لعنتگهی دیکی چشمت دنبال ینگفت
   ختمیری منم فقط اشک مزدی مادی داشت فرگهی دحاال
    حس کردم کمرم چند تکه شدواری رو گرفت و منو کوبوند به دهام شونه

 اون زدی چرا اسمت رو صدا ماس؟ی ي داشت چرا باهاش گرم گرفته بودکاری اون باهات چ؟يدیچرا جواب نم -
    جواب بدهبهیغر
   یکنیماهان بخدا اشتباه م.... من  -

 دهی ندينجوری تا حاال ادمیترسی نگاهش کنم ازش مکردمی بود که جرأت نمی قرمز شده بود اونقدرعصبانچشماش
   بودمش

   ی که بدونم چرا بهم دروغ گفتستی ننیاز اتر   مهمزی چچی من هي برااسیحرف بزن  -
   بفهمه قضاوت کنه و منو مقصرجلوه بده با خشم گفتمنکهی کم آوردم اون حق نداشت بدون اگهید
 گفتن ندارم ي برایمن حرف. ي آره؟ پس بهتره بري مردیلی خی بگيخوای م؟یکنی مکارمیآره دروغ گفتم چ -

   مونهی واسه گفتن نمی حرفگهی دیکنی در موردم قضاوت مينجوری ایوقت
    بودستادهی اتی که با همون عصباندمی و اشکهامو پاك کردم، اونو ددمی دستم رو کشو
 داشت اونوقت کارمی بود و چی اون مرد کی بفهمیخواستی برو هر وقت می چرا معطل،ي بریخواستی مگه نمه؟یچ -
 . ایب

 که خودم هم جا خوردم و مادر و دینقدر در رو محکم به هم کوب مشت کرد و با سرعت از اتاق خارج شد اودستهاشو
    وارد اتاق شدنکبارهیسحر 

   دیکنی مينجوری شده چرا ای چتونه؟ چاسی -
 :  اخم گفتمبا
   دی تنهام بذاردیمامان ولم کن -

   به طرفم اومدمادر
  یکنی مي زبون درازينجوری اي بدحی براش توضی باهاش خوب حرف بزننکهی اي به جا؟ی چیعنی -
    بهش دروغ گفتمکنهی و فکر مزنهیمگه اون گذاشت من حرف بزنم فقط غٌر م -

    با سرزنش نگاهم کردمادر
 من دختر خودمو يکردی اونو باخبر مي قبل از هر کاردی بااسی اون االن شوهرته ؟یمگه بهش دروغ نگفت -
    بهشدی داره بارتی اما اون مرده غي نکردی کار اشتباهدونمی مشناسمیم
   ی دروغ بگنکهی نه اینی ببيخوای رو می و چه کسيری کجا میگفتیم

   مادر باز ادامه داددادی کشش منقدری و اکردی زود قضاوت مدی مادر درست بود اما ماهان هم نبايحرفها
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شما .  رو بهش بگوزی کن و همه چی زنگ بهش بزن ازش معذرت خواههی يحاال هم استراحت کن بهتر که شد -
   دوقهری زود از هم ناراحت بشنقدری ادیذاری چرا مدیدو تا االن اول راه

  دیکن
 رو درآوردم و لمی رفتن موبارونی و اونا که بدمی تخت دراز کشي برام تکون داد روي سحر هم سردمی کشیآه

   باز زنگ زدم) يچه پسر لجباز(تماس گرفتم تا زنگ خورد رد تماس زد 
 ) کنمی نمیکش  منم منتيبدرك حاال که خودت دوست ندار(ازم رد زد  باما
 از يگری دي  ماهان مهربون و بامحبته اما امروز چهرهکردمی فکر مشهی افتاد همی عصباني  به اون چهرهادمی باز و

  دمیاونو د
 ) يشو ی چقدر خطرناك می که عاشقیوقت/  رفتاطی به شهر عشق تو با احتدیبا(

 یچی استاد هم جز دردسر هنی بود اما ارخودمی مهربونش پر از سرزنش و خشم نسبت به من بود تقصچشمان
   اون. خواست یدلم ماهان رو م.  بدمحی براش توضدینداشت چطور حاال با

    گرمش چقدر دلم زود براش تنگ شدياش، اون دستا  عاشقانهي اون حرفاشیمهربون
خطاب )) زمیعز((ام و حال چشم بپوشان؟ اگر  به تو   از تو انجام دادهخبر یب جرم بزرگ که نیاز ا!  ببخشمنو

    تو مرا مرمت کن، پسفتم،ی که از پا ننیام، تعجب نکن، براي ا کرده
گفته بودم .  بازگردمهیرفته به حالت اول اندام مجروح مرا دارو بگذار تا من رفته.  کنیی به تو و از من دلجومحتاجم

   چه قدر. ام  تو آوردهشگاهی با عشق آن را به پيا ست گرفتهقلبم را به د
ها و   تبسمادیکسی که به . غلتد   دهانت میونیچه قدر گرم است صداي تو وقتی که م.  است تبسم هاي توقشنگ

  محسناتریصدا و سا
 
  مفتون استشهی همتو
 

 شدم مادر هم هرروز شقدمینه من پ, از ماهان نبودنه اون خواستار صحبت بامن شدي روز گذشته بود و خبرچند
    شده بوداحساسری دگهی قهر رو تموم کنم اما دنی که اکردی محتمینص

مثل هر ماه ...   رو زود قضاوت نکنهی که کسفهموندمیبه اون م,دی ماهان منتظر منه که زنگ بزنم اما باکردمیم
    کهدمیمه رو به باغشون دعوت کرد از مادر شن آخر هفته هزجونیعز

 قرار گذاشتن مانی سحر و پنی به خاطر هماومد ی خوشش نممانی از پادی هم دعوت کرده اما عمو زمانی و پماهان
   ي  بهانهنی من اي براانی مسافرت دو نفره برن و به باغ نهیخودشون 

 موهام ي شالم رو آزاد رونباری و ادمی رو پوشام یی خز طالي با پالتویلی نيمانتو,   روبرو شدن با ماهاني برایخوب
    بود خوششرونی که موهام بينطوری ماهان ادونستمیرها کردم م

    جلب کنمينجوری نظرش رو اخواستمی رو انجام دادم منکاری اما از لج اون، ااومد ینم
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  خبرت هست؟(
   تويرو ی بکه

 ) ستی نآرامم
 منم شانه باال دی که با هم برادی مگه ماهان دنبالت نمدی مادر با تعجب ازم پرسمیپدر راه افتاد نی با ماشیوقت

 :  انداختم و گفتم
  ادی حتماً خودش از اونطرف مدونمیچه م -

 :  کرد و جواب دادی اخممادر
   دی نکنه هنوز قهردمی از اون موقع که دعواتون شده ماهان رو نداسی -

 :  گفتمشدمی بابا منی که سوار ماشیال ندادم در حیجواب
  میزنیمامان بعداً حرف م -
 ی بهم رفت و ساکت شد وقتيا  ما ببره مادر هم چشم غُرّهي به دعوای اشاره به بابا کردم دوست نداشتم بابا هم پو

    حالم گرفته شد بادمی عمو و عمه رو دنی ماشمیدی رسزی عزي خونه
 ادهی پی احوالپرسي جالب نبود مجبور بودم براچی بهانه و آتو از من و ماهان بودن ههی عمه و شبنم که دنبال بودن

    رو بغل کردم دلم براش تنگ شده بود اونم برگشتزی نفر عزنیشم اول
 :   گفتبهم

   ولبخندزد؟يریگی سراغ ما رو نمگهید -
    شدهنی سنگی حسابات هیسا -
   دنتونی دامی ی تا حاال که امتحانات دانشگاه بوده االن هم درخدمت شما هستم حتماً بازم مهی چه حرفنی ازینه عز -
    سوت وکور شدهیلیخونمون خ, ایمتنظرم دخترم حتماً ب -
    شدکی وقت شبنم بهم نزدنی همتو
  اد؟ی پس ماهان کجاست؟ نماسی -
منم از عمد )  شدیمی با ماهان صمی از کنیچشمم روشن ا...اش بود ماهان  انگار پسرخاله( تعجب نگاهش کردم با

 :  گفتم
  ؟ي داري باهاش کارارنی مفیبله االن تشر -
   می صحبت کنی موضوعکی تا با هم در موردادیبله جانم خودش بهم گفته امروز م -
 با شبنم داره؟ منو بگو که چقدر ناراحت اون يچه کار.  به من نگفتهيزیچطور چ.. ماهان بدجنس يا( دورشد و

  شبنمنی از ادونهی گرم گرفته خوبه منای با اي آقا چطورنیبودم حاال بب
 شدم و نشستم اما تمام نی جوابشو دادم و سوار ماشعی هم که به طرفم اومد سررای بودم المیعصبان)  ا  ه ه همتنفرم

   زدی با تلفن داشت حرف منگاهم به شبنم بود که
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 نی که کنار ماشدمی ماهان رو دنی دفعه ماشهی حالم از جفتشون به هم خورد يریکبی اي  دخترهاومد ی عشوه مو
    کردهدای پیبی شد دلم براش تنگ شده بود ابهت عجادهی و پستادیعمو ا

 متفاوت ازش ساخته بود دلم پی تکی بازم ی مشکنکی مرتب شده و عي و اون موهای اون کاپشن بلند مشکبود
  براش ضعف رفت

 ) کنم ی تو پرواز مي چگونه در هواینی که ببیستیتو ن(
 دلم خنک شد اما شبنم کنارش گردهی دنبال من مدمی به همه سالم کرد و نگاهش اطراف رو گشت فهمی وقتاما

   ادهی پاومد ی داشت کفرم باال مگهی و مشغول حرف زدن شد دستادیا
 من شد و اخم کرد ي  ماهان متوجهکبارهی ذاشتنی منی رو تو ماشالی وساهی دادم پدر و بقنی به ماشهیتک و شدم

    کهی به شبنم گفت که به طرف من اومد اما هر قدمی چدونمینم
 عطرش مستم کرد سرم رو بلند کردم و بهش چشم دوختم ي که شد بوکمی نزدختیر ی دل من هم مداشتیبرم

   هنوز اخم داشت
   رونهیشالت رو درست کن، تمام موهات ب -

 :  حرف اومده کنارم منم جوابش دادمنی پس واسه گفتن اآهان
    راحت ترمينجوریا -

 :   گفترگوشمی و زستادی اکنارم
   نکن با من لج گمی می من همسرتم گوش کن هر چاسیبسه  -

    تو چشمش دوختمچشم
 مگه زنت نبودم هان؟ حاال هم برو با همون شبنم حرفاتو بزن اگه ؟ي چند روز کجا بودنی ایاگه همسرم هست -

   ای باشه بی بگنوی اياومد
   دمیچی شالم رو محکم پو
   يری مخبر ی و بیکنی زود قضاوت م؟يحاالراحت شد -
   ي ذره صداقت نه دروغ اشتباه کردهی ازت خواستم ی مگه من چیگفتی به من مدی بااسی -
   می همه بدونن ما مشکل داری گذاشتي پشت سرت هم نگاه نکردی رفتي کردکاریآره اشتباه کردم اما تو چ -

    نگاهم کرد و لبخند زدماهان
   میزنی با هم حرف منی تو ماشای حاال هم بی وقت بهم دروغ نگچی هگهی که دی بشهیخواستم تنب -
 :   گفتمگرفتمی که روم رو ازش می حالدر
   مونمی بابام منیمن تو ماش -
 آغوشش تنگ شده بود دوست ي دفعه شد که پرت شدم تو بغلش چقدر دلم براهی دفعه دستم رو گرفت اونقدر هی

    که تو چشمانم زلینداشتم جدا بشم اما خودش آروم جدا شد در حال
 :  با تحکم گفتزد
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  کنارش آروم بشمخوامی خانمم تنگ شده مي چون دلم براییای بدیبا -
 

 که نگاهمون دمی شدم و مادر رو ددهی توان مقاومت داشت همراهش کشی کزدی حرف مينجوری ای وقتدی لرزدلم
    بودرهی شبنم با همون اخم به ما خی راحت شد ولالشی انگار خکردیم

 داشتم چون هنوز ي نشستم حس بهتری راه افتادم وقتنشی ماهان رو گرفتم و به طرف ماشي از عمد بازومنم
   احساس ماهان باهام بود

 :  محض دور شدن رو بهم کرد و گفتبه
 يرو( و اون استادت ي برنکهی قبل از اای ی همه ماجرا رو بهم بگی تا برگشتیتونستی م؟یچرا بهم دروغ گفت -

   ی با من هماهنگ کنینیرو بب) استاد مکث کرد
 :  خشم گفتم بامنم

 در مورد درس و دانشگاه ي کارهی کنه فکر کردم ي از من خواستگارخوادی جناب استاد مکردمیاون موقع فکر نم -
    نشده تو مگهيزی حاال هم چشهی مينجوری ادونستمیداره چه م

    شدم و اون حرفو زدمی منم عصبانی رفتی و گذاشتي کرددادی بهت بگم اونقدر داد و بي دادمهلت
اش کنم که اسم   اونجا خفهامی بخواستمی مشدمی موونهی اسمت رو صدا زد داشتم دی وقتدمی شما دو تا رو دیوقت -

   یگی رو بهم مزی همه چيای اما گفتم خودت مارهیزن منو به زبون م
اون حرفات منو داغون کرد .  رفتار نکنينجوری وقت اچی هگهی دی هستی تو تاکسی به دروغ گفتدمی زدم دزنگ

   اسی
   هاش گذاشتم  شونهي زدم و سرم رو روهی براش سوخت به بازوش تکدلم

   شهی تکرار نمگهی ددیببخش -
 :   گفترهی سبقت بگنای عمو انی که از کنار ماشچرخوند ی که فرمون رو می حالدر
   اسی دلم برات تنگ شده یلیخ -
  ؟يری با سرعت منقدریچرا ا -

 :  بهم زد وگفتیچشمک
   نیصبر کن و بب -

    و به طرفم برگشتستادی کنار جاده امی از اونا دور شدی که حسابیهنگام
  ؟يستادیاِ چرا ا -

 داشتم اما اجی داشتم منم به اون و به آرامشش احتی شد نگاهم کرد آب دهانم رو قورت دادم حس خوشکی نزدبهم
 :   دفعه برگشتم وگفتمهیقبل از اون 

   داشت؟کاریشبنم با تو چ -
    زدلبخند
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   حرفاست؟نیاالن وقت ا -
    دستم رو گرفتو

 :  با اخم گفتممنم
  ؟ي شدیمی صمنقدریماهان چطور با اون ا -
 منم دی ازم خواست منم بهش گفتم اگه بتونم براش انجام بدم  امروز هم ازم پرسی کمککی ستمی نیمیمن صم -

   گفتم که سپردم براش انجام بدن
   نگاهش کردمموشکافانه

  ه؟ی چه کارنیاونوقت ا -
    رو در دست گرفت و نوازش کردام چونه

 کردم حاال خانم ی شرکتش بود منم شبنم رو معرفي برای منشهی از دوستام هم دنبال یکی گشتیدنبال کار م -
    راحت شدالشونیخ

   دمیخند
   هات برم ده قربون خنيآ -
 لبم گذاشت تنم گر گرفت نفسم رو رها کردم ي لبش رو رودسپسی گونه من رو بوسدمیخندی که هنوز می در حالو

   االن, وتنگ شده بودزدی دلم براش پر ممیدی با ولع بوسگررویوهمد
    نبودین تموم شدن مي اما برامیدی بوسگرویکه همد, چه مدت بوددونمی ام رو تموم کرد نمی بوسه تموم دلتنگابن

 )  تو دارمي جهان اشتهانی از ارمیس(
   ازم جدا شد و نگاهم کردکبارهی
  ؟یعشق من خوب -

 :  انداختم  و گفتمنیی روپاسرم
   شهی با تو که هستم خوبم هممیعال -

    سخت تو آغوشش گرفتمنو
   خوامت ی میلی خودم خيخانم کوچولو -
    ماهانکشمی من خجالت مرسنی اونا هم االن ممیبهتره بر -

 :  جواب دادماهان
 ارمی چند روز رو سرت دربنی ای تالفدی اونجا باشمی نمری ازت سی ولمیافت ی باشه االن راه ماسیفدات بشم  -

   ي کردتمی اذیحساب
 :   گفتمی نشستم با شوخراست

    باشه من حاضرمنی اات هیاگه تنب -
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 باغ با سر به سرگذاشتن وگوش کردن آهنگ که خودم هم یکی و باالفاصله راه افتاد و تا نزدمیدی هر دو خندو
   ادی که تو خودم بود رو از ي باعث شد  تموم حس بدکردمی مشیهمراه

   برگردوندی عاشقيای منو به دنشی و مهربونی ماهان با خوبگهی دکباری ببرم
 ! نیری چه هوسناك است ، چه شیزندگان(

 ،  آزاد بودنی با زندگی دميرومند بچه
 ...!)   گفتن، شاد بودنترس ی حرف از خواستن بترس، ی بخواستن

ها و گال از سرما و باد جز   باغ هم دلم گرفت درختي  خسته بودم اما از منظرهی حسابمیدی که به باغ رسیهنگام
    شده بوددی سفکدستی نی نداشتن همه جا برف گرفته و زميزیبرگ چ

 زمستان شروع نکهی با امی دو روز بمونیکی چون قرار بود می رو داخل بردالی شدن به کمک هم وساادهی همه پیوقت
    منتظرصبرانه ی داشت من که بی قشنگي شده بود اما باغ هم جلوه

 دمیچیهام پ نه  و شنلم رو دور شواوردمی هم طاقت ننی درختا و برفا قدم بزنم به خاط همونی که برم تو باغ و مبودم
 :   از درخارج بشم که مادر گفتخواستمیو م
   يخوری سرده سرما مرونی وقت روز؟ بنی ايری کجا ماسی -

 استراحت باالرفته بودن ماهان ي رفت تا اونو روشن کنه و شبنم و عمه هم برانهی که به طرف شومدمی رو دعمو
   ال نشسته و چشماش رو بسته بود از مبیکی ي رویهم به خاطر رانندگ

 :  هاش رو باز کرد و گفت  مادر چشمي صدادنی محض شنبه
 میری سرده بعداً با هم مرونیب. ای باسیآره  -
 

 :   جواب دادممنم
   امی مي برم زودخوامیاالن م -

     بهم رفتیمادراخم
   چرا؟يدیاز دست تو دختر، حرف گوش نم -

   بلندشد و به طرفم اومد و رو به مادر کردماهان
  رمی منم باهاش مدینگران نباش -
 حس خوبم رو نی بهش راه افتادم اصالً دوست نداشتم اتوجه یست اما ب  خستهدونستمی منکهی کنارم راه افتاد با او

 :  خاموش کنم ماهان با اخم گفت
  ؟ی تا عصر صبر کنیتونستینم -

    باال انداختمشونه
   يای اجبارت نکردم که به؟ی مگه چتونستمینه نم -

    دستم رو گرفتماهان
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   ؟يری تند منقدریخانوم لجباز، حاال چرا ا -
  هام آورد و به خودش فشرد  بعد دست دور شونهو
   گذشت هانیکمال عشق باشد ا(

 )  تو مال من، تن تو مال اودل
   دمی پرسکدفعهی اون مرا در برگرفته بود رکهنطوی اکردمی و احساس سرما نمزدمی کنارش قدم مدر
   چه خبر؟ی از دالرام و مانیراست -
   کهی نزدشونیفکر کنم عروس. اونا هم خوبن -
   چه خوب خوش به حالشون -

   دی بلند خندماهان
    چه اشکال دارهمیکنی می خوب ما هم زود عروسي دوست داری عروسنقدریاگه ا -
 :   زدم و گفتمشی بازوبه
   ی عروسمیری گفتم؟ فقط خوشحال شدم که منوی ایاِ من ک -
   آره از اون لحاظ -
 و شبنم تاب رای با الممیاومد ی و هر دفعه که ممی تاب بسته بودهی با سحر ادمهی اونجا می بوددهی به آخر باغ رسگهید

 :   به طرفش رفتم وگفتممیکردی ميسوار
   می کني تاب سواريای ماهان ميوا -

 :   لبخند زدماهان
    خودميچشم خانم کوچولو -
 حس نی دور چقدر خوب بود انی بود و از زمکمی سوار تاب شدم و اونم محکم هلم داد از جا کنده شدم آسمون نزدو

    از تهغی جکی ندفعهیتر و ا  و باز هم محکمی پرواز کنیتونیکه م
 :   که گفتدمی شبنم رو شني ناگهان صدامی طورکه مشغول بودنی همدی و ماهان خنددمی کشحلقم

  د؟یشماها بچه شد -
   شدمادهی شد؟ ماهان سرعت رو کم کرد و من پداشی از کجا پاون

    ماهانی خوب بود مرسیلیخ -
 :  دستم رو گرفت وگفتماهان

  قابل نداره خانم -
 :   با ناز گفتشبنم

    منم سوار بشمشهیم -
 :   افزودییوشرو با خماهان

   البته چرا که نه -
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    باالفاصله سوار شدشبنم
 )   نداشتمشی هم از دستش آسانجای شد ادایاش پ  باز سروکلهمحل ی خروس بنیا(

 :  گفتی داد فقط مای غی جکی ی و اون بدون حتدادی هلش مماهان
   باالتر..... آخ جون ....ماهان جون محکمتر -
   ماهان بلند شدي و رفتم و صدادمی راهم رو کشکبارهی اومد ی منم کفرم داشت باال مدادی طور ادامه منی همو
   می صبر کن با هم بريری کجا ماسی -
    دلم گفتمتو
 ) ششششی دختره رو هل بده انی انیتو بش(
ان و خاله پروانه  که وارد شدم مردا در حال استراحت بودن و مامی به اون به طرف ساختمون رفتم هنگاماعتنا ی بو

   دی شام مامان تا منو دي هی هم تو آشپزخونه مشغول تهزیو عز
   پس ماهان کو؟اس؟ی ياومد -
  باالرمی من مادیاالن م -

 :   پروانه گفتخاله
    رو آماده کردمتون یشگی هم تنهاست اتاق همرایالم.  برو تو اتاقزمیعز -
  باشه خاله جون -
 نی کنم بنابرادارشی خواستم بدهی تخت خوابي که راحت رودمی رو درایها راه افتادم تا وارد شدم الم  به طرف پلهو

 :  گفتم
  ؟یخوابی چقدر مگهیبسه پاشو د -
  ادی ول کن خوابم میی تواسیاِ  -
    تخت نشستميرو
   پاشو نوبت منه بخوابم -

  دادی که دستاش رو تکون می در حالرایالم
   ی بتمرگي اومدي االن ازش خسته شدیگشتی با اون شوهرت ول مي بوديتا حاال کدوم گور -
    ندارهی به تو ربطگهی دنیا -

    شد و نشستبلند
   شده؟يزی چدیپرس ی ازم در مورد ماهان میلی شبنم کجا رفت خیراست -
  اخم گفتمبا
 

  خوادی میچ از جون من دونمی ما نمشی حسود االن هم اومد پي دختره
   دی خندرایالم
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    نکنه قاب ماهان را بدزده مواظب شوهرت باشيچشم نداره تو شوهر کرد -
   ماهان جونش به من بسته است امکان نداره -
ها   عشوهنی با امی چرا اونجا کنار شبنم موند اگه واقعاً شمومدیپس چرا دنبالم ن( اما با خودم فکر کردم دمی دراز کشو

    نبود پس مگه بای آدمنیامکان نداره ماهان همچ....و نازش اونو 
 ...)   نبود پس ممکنهمهسا

 بردی و آروم و قرار رو ازم مزدی مادی دلشوره ته قلبم فرهی کردم بهش فکر نکنم اما یسع
 

از چشمام رو بستم  ماهان با اخم بدنی باعث شد که چشمام رو باز کنم و به محض دمی بر موهای دستنوازش
   دی بلند خنددی دنویماهان تا ا

    منتظر خانم هستنزی همه سر مگهیاوه اوه خانم بداخالق پاشو د -
 :   و با خشم گفتمدمی سرم کشي رو روپتو
   اشتها ندارم تو برو با شبنم جونت غذا بخورادیولم کن خوابم م -

 :   وگفتدی باز پتو رو ازسرم کشماهان
   یکنی وگرنه ضعف مي بخوريزی چهی حتماً دیخالق و حسود باخانم بدا -

    از جا بلند شدمیعصبان
   نکنم؟ای داره که من ضعف کنم یتی تو چه اهمي برا؟ي تا حاال کجا بود؟ياِ چکارم دار -

 :   گفتيا  با ژست زنانهبردی ابروش باال مي  که گوشهی در حالماهان
   خوامی نمی نگو تو رو خدا من زن الغر و ضعفيوا -

 خنده ام رو گرفتم با اخم نگاهش ي جلویام گرفته بود ول  خندهدادی جوابم رو مگفتمی می بگم هر چی بودم چمونده
  کردم

    مهندسي آقايا  بامزهیلی خيفکر کرد -
   دمیی رفت عطرش رو بوچیهاش به صورتم خورد و دلم پ  شد نفسکمی نزدماهان

    چشاتری زيها یاهی سنی موهات و انی با ايا تو بامزه -
  ؟یچ -

 چشمام و تاپ ری و خط چشم پخش شده تو صورت و زشونی پري نگاه کردم موهانهی بلند شدم و خودم تو آيفور
    کرده بود شرمزده نگاهش کردم اونم لبخند زد وختمی بدریکه حساب

ام رو   بود چونهدهی پوشی با شلوار مشکیشمیباف   دستيزیی بلوز پاندفعهی واپیت  خوششهی مثل همستادی اکنارم
   باال برد

   اسی ی هم برام قشنگي جورنیتو هم -
 :   رفتم و گفتمیی به اون به طرف دستشواعتنا یب
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   امیتو برو منم م -
   دی کشي نفس بلندندفعهیا

  ؟ی باز چته خانمسایوا -
   برگشتم

  یدونیواقعاً نم -
    شدالفهک
   تر حرفتو بزن  واضحدونمی رو نمیچ -
   ستادمی انهیدست به س -
 مگه من همسرت ؟يای دنبالم بی تنها برگردم چطور نخواستدی و من بایمونی شبنم خانوم مشیجالبه اونجا پ -

    ویگی و میشی با من با اون دختره همراه می همراهينبودم به جا
    ماهانيخندیم
   اخم جواب دادبا
 من ی و رفتنیی پای اما تو سرت انداختی شدند ازت خواستم بمونيهات  تکرار  بهانهنی اه؟ی حرفا چنی ااسیبسه  -
   ی رو رد کنم ولکنهی می اون محترمامه ازم درخواستی وقتتونستمینم
 اون ي متوجه شديذاری هم محل نمزنمی اونوقت صدات که ممی تا با هم برگردشمی پی بموني ادب ندارنقدری اتو

    کردمیاما بازم تو رو همراه, خسته ام کرده بودیچندساعت رانندگ
 ترکم عی اخر که کارت تموم شد سری وحتي درکم نکردیی دوستت دارم بهت احترام گذاشتم اما تو ذره اچون
  اسی احترام تو بود نی ايکرد

   ؟يدی فهمنمشی لحظه ببکی ی دوست ندارم حتادیمن از اون دختره بدم م -
 :  هم مثل من جواب دادماهان

    بفهممنوی ااسی باهاش بد باشم تونمی نمادی بدت بی تو از شخصنکهیمنم به خاطر ا -
 حاضره بازم با شبنم حرف بزنه لعنت به من نکهی ایعنی برخورد کنه ينجوری ماهان اکردمی شد فکر نمری سرازاشکام

    کنم ناگهان ماهان به طرفمهی اون گريلو جخواستمی اشکا نمنیو ا
    گذاشتش نهی سي و آروم سرم رو رواومد

 فقط زمی عززنمی حرف نمي که دوست نداری با کسگهی من دي خوشکلم غلط کردم باشه هر جور تو بخوااسی -
    نکنهیگر
    شد ازم جدا شد و اشکهام رو پاك کردشتری حرفاش هق هقم بنی ابا
 نگران گهی من فقط مال توام تو هم مال من، پس دستی چشمها ننی افیآروم گلم من طاقت اشکاتو ندارم ح -
   نباش باشه؟یچیه

    لبخند زدم و سرم رو تکون دادمبهش
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   دی رو بوسمیشونیپ
 نیا کباب درست کردن قی شام امشب تو آالچزی سر ممیحاال زود برو دست و صورتت رو بشور که با هم بر -

    خوردن دارهیها حساب کباب
 از ی نبود وليزی چقتی حرفاش جز حقنکهی قند تو دلم آب شد با اهاش ی مهربوننی برد از ایی منو به طرف روشوو
    رونی خوشحال بودم تنها اخواستمی شد که من می هموننکهیا
 به خودم مغرور ی بازم باعث شد که حسابنی منو نداره و ای از من بگذره و طاقت ناراحتتونهی که ماهان نمدونستمیم

 .... بشم سالح من همون اشکهام بود ونقطه ضعف ماهان
 هرچه قدر گرفتی هنگام غذا خوردن کنارم نشسته بود و برام لقمه مدیرس ی بهم می شام ماهان حسابزی مسر

    چشمدادی و بازم بهم به زور به خوردم مکردی شدم گوش نمری که سگفتمیم
 نگاه یرچشمی زی و عمه هم گاهگردوند ی و هر دفعه با اخم روشو از من برمدیترکی داشت ميم از حسود شبنيها
    لبخندزی اما مامان و عزشدی و ساکت مگفتی میی و پناه برخداکردیم
 که ي بودن و عمو هم با ماهان اُخت شده بود طورلی اونا ماهان رو دوست داشتن و براش احترام قازدنیم

  باهاش در هر مکردی خطابش ممانهیصم
 

 می نشستی صندلي با من بلند شد و هر دو روزی وقت که از سفره کنار رفتم ماهان ننیتو هم. خواستی نظر ميورد
 
   يرشدیس -
    خوردمیاره حساب -

   به طرف ما اومدرایالم
   اجازه است مزاحم خلوتتون بشم -

 :   گفتماهان
   چرا که نه -

 :   گفت من نشست وکنار
   میزدی دور مهی تو باغ میرفتی هوا سرده وگرنه میلیامشب خ -

    جوابشو دادممنم
   شمی نمری سدنشی قشنگه من که از دیلی باغ خنیآره ا -
    رو برداشتمی گوشی مامان ماهان بود با خوشحالي  بلند شد شمارهلمی زنگ موباي وقت صدانی همتو
   جانم مامان -
  ؟یخوب.. سالم عروس گلم -
   باباجون چطورن؟دی مامان جون شما خوبیمرس -
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   دانی باغ سپدی رفتدمیاز شما چه خبر؟ شن. رسونهیاونم خوبه کنارم نشسته سالم م -
   شدی خوب میلی خدی اگه بودمییای ی و ممیمون ی مگهی روز دهی میینجایآره االن ا -
  ام خوبه؟ ماهان بچه.. میرسیانشاهللا خدمت م -

   کردی شد با ذوق نگاهم مدهی به ماهان کشنگاهم
  دی باهاش حرف بزندیخوای مرسونهیآره اونم سالم م -
 اما و اگر زدی يای بدی با ماهان باندفعهی انشاهللا ازمی عزاسی ی راسترهی بذار صداشو بشنونم دلم آروم بگزمیآره عز -

    منتظرمصبرانهی من بستی هم قبول نزای چنیو ا
 :   گفتمی اونم با ماهان با خوشحالشدی زدم چه خوب ملبخند

   ارهی اگه ماهان منو بدنتونی دامی دوست دارم بیلی خامیالبته که م -
    اخم کردماهان

    رو بهش بده تا بهش بگمیمگه دست خودشه گوش -
   باشه مادرجون از من خداحافظ -
    ازم گرفتیشگونی نرای رو دادم ماهان و المی گوشو
   ی خودتو تو دلشون جا کني خوب بلديای هم واسه مادرشوهرت می شده چه ژستلیذل -

   دمیخند
   يدیحاال کجاشو د -

    کردمزی و گوشهامو تزدی داشت سر اومدن حرف مماهان
 هم نی سالم منو به مهمیای ی بهم ندادن هر موقع دادن چشم هر دو تا با هم میباشه مامان فعالً که مرخص -

   ونبرس
    رو قطع کرد و من نگاهش کردمی گوشو
  میری میماهان ک -

    زديلبخند
   ي ماه بگذره مگه تو درس و دانشگاه ندارنیبذار ا -
    حواسم نبوديوا -
   زمیپس عجله نکن عز -

 به ادی به کنار عمو رفت و با او مشغول حرف زدن شد انگار شبنم زي و ماهان فوروستی هم به جمع ما پشبنم
 :   که برگشت بهم گفتومدیمذاقش خوش ن

   من سبک بود ماهان رفت؟يپا -
 : من از حرص گفتم -
   حتماً بوده -
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    خندهری زد زی پوقرای المو
 عمه محاله از جاش بلند بشه قرار شد ظرفارو من دونستمی بلند شدم تا برم به مادر و خاله کمک کنم چون ممنم
   نی خودشون انجام بدن در همنایا رو مامان ا کارهی و بقمی بشوررایوالم

 اومده شی اونم گفت که چند وقت پدمی پرسری امي  ازش دربارهمیزدی حرف مرای با المشستمی که ظرفا رو موقت
    سحره و انگارشی هنوز دلش پگفتی هم برگشته معی و سررازیش

    فراموشش کنهنتونسته
 زهای چنی اطرفه هی که زود عادت کنه و سحر رو فراموش کنه عشق شهی و فاصله باعث مي بهش گفتم دورمنم

   دی با سحر تماس گرفتم اونا شمال بودن و شاگفتیهم داشت مامان م
 و به آسمون نمی که تو سکوت شب بشخواستی میی بود که دلم تنهایی بمونن امشب از اون شبهاگهی روز دچند

    استکان نسکافههین  کارها با  بعد ازتموم شدنیپرستاره نگاه کنم بنابرا
 نشستم و چشم به میشگی همی صندلي نبود روی رفتم همه داخل ساختمان رفته بودن  وکسقی طرف آالچبه

   ادمیهوا سرد بود منم . م رو مزه کردم کم نسکافه آسمون  دوختم و کم
 ناگهان ارمی برم شنلم رو بخواستمیتا م بودم اما دهی بلند پوشنی بلوز آستهی ارمی بود که شنلم رو با خودم برفته

   چه خوب بود. هام انداخت  شونهي که شنلم رو رودمیماهان رو پشت سرم د
    لبخند زدم و کنارم نشستشدی مداشی داشتم پاجی بهش احتیوقت ،

 : دی پرسماهان
  نجا؟ی ايبدون من اومد -
   آره خواستم تنها باشم -

    نگاهم کردماهان
   به بعد منو هم به خلوتت راه بده قبول؟نیاز ا -

 رو باهاش قسمت کنم سرم رو تکون دادم و میی بود که فقط دوست داشتم تنهای کسنی کردم او بهترنگاهش
    قشنگ بود مثلیلیصداش خ.  شعر رو برام خوندنیدستهام رو فشرد و ا

  بردها  به همون ستاره... به آسمون ... صداش منو به اوج , یی الالهی
 ،  نشدمعاشقت

    صبحهاکه
  يا  خواب ساکتِ خانهدر
  ی مانده باشدر ی بپنجره، یب
    تلفنو

    را پشت گوش انداخته باشدمیصدا
 ،  نشدمعاشقت
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    عصرهاکه
    پاركي و ببريری خودت را بگدست

  ی تکان بدهی خالي تابهاي نسلت را روانقراضِ
   ی مرا فراموش کرده باشو

 ،  نشدمعاشقت
  می شبهای دلتنگکه

    کندخوابی همراهت را بی گوشتنها
  نتی که خواب سنگيا  در لحظهدرست

    کمر تخت را شکسته باشددیبا
 ،  نشدمعاشقت
   رامی نشدم که دوستت دارمهاعاشقت

 ،  پنهان کنمي شعردر
 ،  گرفته رد شوديِ هزار گلوی از صافدی باکه
    بعدو

   کنم آن راتصور
 .خواندی تو مي برايگرید
 
 کمتر با شبنم حرف بزنه کردی می از اون موقع سعدی چسبی دو روز با بودن ماهان که هوامو داشت بهم حسابنی اتو

   زنان  ناراحت نشم و عصرا هم هر دو دست در دست هم قدماناًیتا اح
 هم باهاش رای برگرده و خاله پروانه و المرازی عمو مجبور شد همون صبح به شمیزدی و حرف ممیرفت ی ته باغ متا

    ما روی شب آش درست کرد و حتهی زی موندگار شدن عزهی بقیرفتند ول
 اونشب هم بابابزرگ از ازدواج خودش و دوران گذشته می اطراف پخش کنيالهای آش رو به ويها  تا کاسهفرستاد
   فتن من روز مانده به رهی. می و ما هم سرپا گوش شده بودزدیحرف م

 ي آدم دست ودلبازی از مهربونری غدیخر ی ماهان برام مکردی که نظرم رو جلب ميزی و هر چمی ماهان به شهر رفتو
   خواهرش و,   سبحاني به انتخاب من برايها یهم بود و سوغات

ستقبال کرد  که ماهان با لبخند ازم ادمی و ستاره خرنی نازني من هم دو تا عروسک برانی و هم چندی خرمادرش
   نی تو اشتری دوست داشتم بیلیخ.  خواهرشهيها  عاشق بچهدونستمیم

 ریی نگاهش به من تغگهی بود که نامزد دارم ددهی فهمی از وقتگشتمی به دانشگاه برمدی  باتونستمی بمونم اما نمشهر
    منو هم تو سوالی بلکه حتکردی نمییکرده نه تنها به من اعتنا
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 که حالم بدجور بد شده بود با خشم رو بهم کرد کباری حی سر کالس تشری حتدادی و کنفراس شرکت نمدنیپرس
 :  وگفت

   ي خانوم صبوري انصراف بدیتونی مي رو ندارضهای و مرمارستانیاگه طاقت ب -
 میز بازار برگشت ای اون از جواب رد من بود اما گناه من چه بود وقتی ناراحتدونستمی من بازم تحمل کردم و ماما

    برگشتن آماده کرده بودن قرار شده بود بعد ازيهمه خودشون رو برا
 :  بار شبنم برگشت و به ماهان گفتنی و امیفتی راه بناهار

  نم؟ی شما بشنی من تو ماششهیآقا ماهان م -
 :   گفتیی ماهان با خوشروی به طرف ما برگشتن اخم کردم ولهمه

   دیی بفرمادی داشته باشه اگه دوست داردی بایچه اشکال -
   جواب داددیخند ی که می در حالشوهرعمه

   ی دو زوج تازه بشنی مزاحم ايخوای دو تا جوون راحت باشن چرا منیشبنم باباجان بذار ا -
 :   رو به شوهرش گفتيا  اما عمه با چشم غرهدنی خندهمه

    خوش باشزمیا باشه بهتره برو عز با جوونرهیش سر م بذار دخترم بره خُب حوصله -
    رو درك کنه به اتاق رفتم اما پشت سرم ماهان وارد شدزای چنی اتونهی چطور شبنم نمدمیفهمی خودمو نمحال

   ي ناراحت شداسی -
 :   گفتمدادمی ساکم قرار مي که لباسهام رو توی حالدر
 برگرده بگه منم شدی پرو نميدادی بهش رو نمنقدری از رو دادن تو به شبنمه اگه انمی ناراحت باشم اینه واسه چ -
 .....  ي دختره, شما شی پامیم

   و قطع کردحرفم
 قول بهت ستی نی که راهرازی تا شیکنی خودتو ناراحت منقدری خواسته با ما باشه تو چرا انی حاال ااسیبسه  -
    کنمزتی سورپرارازی شمیدی تا رسدمیم
    تعجب برگشتمبا
  ؟يزیچه سورپرا -

 :   زد و گفتی به طرفم اومد و چشمکماهان
 هی ببرمش خوامی خانوم خوشکلم ناراحت نباشه منکهی به خاطر ای ولگهی دستی نزیاگه بگم که اسمش سورپرا -
  خوبه؟.  خوب فقط خودمون دو تايجا

    خوشحال شدم که دست دور گردنش آوردماونقدر
    دوست دارم ماهانیلیمن خ.... ورا ه -

   دی خندماهان
    دستنی بشکنه ا؟ي خوب منو دوست داري جابرمتی دارم منکهیفقط به خاطر ا -
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    اما گفتمنمشی درست ببتونستمی شالم از سرم افتاده بود و موهام تو صورتم بود و نمدمی خندمنم
   یدونی دوست دارم خودت هم مزیمن واسه همه چ -

   دیام رو بوس  رو با دست کنار زد گونهموهام
   عشق مندونمیآره م -
 نه شبنم برام مهم بود گهی بودم دشی مهربوننی حرف و آغوش و انی بغلم کرد چقدر آروم شدم من فقط محتاج او

   زدی حرف مزیکری شبنم می حرکت کردیاز وقت. نه اومدنش همراه ما 
 تا نگاهش به دیخندی و مزدی با اون حرف می افتاده بود وقتری من و اون گنی خودش، از دوستاش و ماهان هم باز

   ام  خودم هم خندهکردی و باز سکوت مخورد یاش رو م  خندهافتاد یمن م
 شتری بود بخی و منتظر توبکردی را ول متشی اذکردمی تا من نگاهش مکردی متی بود که اذيا  بود مثل بچهگرفته
   طرف

 ماهان ی گاهدادمی گذاشتم و گوش می به اون آهنگتیاهم ی ماهان بود انگار که من وجود ندارم منم بصحبتش
    داشتهی که احساس خوبشدی باعث منی و افشردی و مگرفتیدستم رو م

 از ماهان ی شب شده بود و شبنم هم حسابباًی کرد تقرادهی شبنم رو درخونه عمه پرازی به شدنی به محض رسباشم
    که لبخند زدیماهان در حال. دمی کشیر کرد و رفت نفس راحتتشک
 :  گفت

   ات، مغزم رو خورد از دست دخترعمه -
   دمیخند

   ي انجام ندي کاري دخترنی واسه همچیتا تو باش -
  زی سورپراي به سوشیحاال پ -
   دی زدم ماهان خنددی آوردم و خودمو درونی بفمی رو از تو کام نهی راه افتاد منم آعی سرو
   روننیگلم فقط اون موهات ب,  یخوشکل -

     کامل بردم داخل شالموهامو
  االن خوب شد؟ -

    کردنگاهم
   هی باصفا و خوبي جایلی خنجای وقتا با دوستام اومدم اشتری بهت خوش بگذره من بی حسابخوامی امشب میعال -
   شدم االن من خوبم؟زده جانی هیلیخ -

  نگاهم کردماهان
 
   ی هستی عالیستیخوب ن -

   دی اومدم و اونم خنديا عشوه
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 به مقصد دنی کرده بود تا رسدای با هم پی تناسب جالبيا  پاشنه بلندم و شال نقرهيها  رو با بوتمی مشکيپالتو
   ادهی رو پارك کرد و هر دو پنی کردم ماهان ماشرونیخودم رو سرگرم ب

 داشت که با هم باال ی بزرگيها  کوه بود و پلهي  تپهي روباًی که تقردمی رو دکی رستوران شکی می روي جلومیشد
   میرفت
    قشنگهیلی کجاست؟ خنجایماهان ا -
   نی رستورانو ببي توای بيدیقابلتو نداره خانوم حاال کجاشو د -
 بود و دور تا یام رستوران سنت نگاهش کردم تشکرم رو با نگاه بهش رسوندم تمی محض وارد شدن با خوشحالبه

   آورد ی وجود داشت که آدمو سرذوق ميادی زي و گلهاومیدور اون آکوار
 :   جلو اومد و با ماهان دست داد و گفتيپسر

    باالي  خودت را واست آماده کردم طبقهزی مشهیمثل هم -
   ممنونم آرش جان -

 :   گفتیی من شد با خوشروي  متوجهآرش
    ماهاني از دوستایکی من آرش هستم کنم،ی عرض مکی خانم، تبردیخوش اومد -

 :   با لبخند گفتممنم
    خوشبختمدنتونی منم از دیمرس -

    ماهان گذاشتي  شونهي رو رودستش
   دی آقا ماهان رو بدوننیقدر ا -

 :  با نگاهم به ماهان آروم گفتممن
   دونمیقدرشو م -

  نیی پاي  اونجا هم مثل طبقهمی باالرفتي  بهم لبخندزد و دستم رو گرفت و هر دو به طبقهماهان
 کی و فضا رو رمانتزدی بزرگ چشمک ميها  شمعزی مي ما چه کرده بود روزی رنگارنگ بود و اما مي از گلهاپر
    وسوختن یها بودن که م  شمعنی روشن نبود تنها ای المپچی هکرد،یم

    به طرف ماهان برگشتمم،ی هم اونجا نبود تنها من و ماهان بودکس چی ههنکی اجالبتر
    ازت تشکر کنميماهان چه طور -
   هی برام کافي که خوشحال شدنی خانم خودم انجام دادم همي برانویا -
   می هم نشستي هر دو روبروو
   ي بپسنددوارمی امي بخوردی من سفارش دادم بایحاال امشب هرچ -
 :   اخم گفتمبا
    تواماری نپسندم امشب من در اختشهیمگه م -

 :   گفتکدفعهی ماهان
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  ؟يای مری که دی گفتنای به مامان ایراست -
     حتماً نگران شدنزنمی نبود، االن زنگ مادمی نه، ي وايا -
، با مادر تماس گرفتم  نگرانم هستن ی کلدمی چندتا تماس از مادرم داشتم فهمي آوردم وارونی رو بمی گوشعی سرو

    رو جواب داد انگار که منتظر بودشیمادر بالفاصله گوش
   سالم مامان -
    شما؟ دلم هزار راه رفتدیی کجازمیعز. اسیسالم  -

    رو به دندون گرفتمزبونم
   دی رستوران نگران نباشمیمن حواسم نبود بهتون بگم راستش من و ماهان اومد -
    راحت شدالمیخوش بگذره دخترم خ -
   دیچی پی سحر تو گوشي صداکبارهی
   زده ها؟بتی باز کجا غدهی از راه نرسمعرفت ی باسی يا -

   دمیخند
  ؟ي اومدیسحر تو ک -
    دارنفی تشررونی اما خانم باز بامی بي خواهرم تنگ شد گفتم زودي دلم برامیدیاالن رس -

   دمیخند
   ؟یمونی مرونی تو هم کم بنکهینه ا -
   گهی مسافرت دهی ی باز رفتي تو که از مسافرت اومدي نه به اندازه -
   شدی نمدمٱ سحر نیا

   میزنی حرف می جونم، منم دلم برات تنگ شده اومدم خونه حسابینرفتم مسافرت، اومدم رستوران آبج -
    چشم به راهم نذار و خوش بگذرونادیمواظب خودت باش ز -
  کردی کردم ماهان با لبخند نگاهم می خداحافظو
    خواهرت هر روز کنارتهنی اشمی پيای بیفکرکنم اگه ازدواج کن -
   می از هم دور باشادی سخته زمی بهم عادت کردیلیآره من و سحر خ -
   دی دو تا شوهر خوب داری ناسالمتدی عادت کندی باگهی گل ديها خانم -

   دمیخند
   بر منکرش لعنت -
    براش زدمی زد منم بالفاصله چشمکی ماهان هم چشمکو

    خندهری که زد زماهان
 ....  خوشم باشه تو هم -
   یبله پس چ -
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 :   گفتطونی شماهان
    من چشمک بزنيپس فقط برا -

    کردمدیی با سر تأمنم
 ....  وقت غذاها رو آوردن ساالد، سوپ، چلوکباب، کباب برگ ونی همتو
    ماي برانهمهی ماهان ايوا -
   هنوز مونده خانمم -
    خوشحال شدمیلی شبه منه خنی ماهان امشب بهتریمرس -

    کنارمون اومدآرش
 د؟ی نداري کم و کسريزیخوب ماهان جان چ -
 
    که بهت گفتمی نره اونادتی فقط شهی مثل همهی عالزینه ممنون همه چ -

    زدي لبخندآرش
   نباش و رفتحواسم هست نگران  -
 :   تعجب گفتمبا
    مگه؟ی بهش گفتیچ -

 :   ابروهاشو باال برد و گفتماهان
   یفهمی بعداً مزهیاونم سورپرا, نچچچچ -
   گفتمی خوشحالبا
    رو ندارهزی همه سورپرانی شدم قلبم طاقت ازده جانی هیمن حساب -
    برات بسازمییای شب روهی امشب خوامیم -
    عاشقم بودنگونهی لبخند و عشق نگاهش کردم من عاشقش بودم که ابا
 :   گفتمدمیکشی که کنار می حالدر
   من چه قدر خوردمي وانی عالنجای ايچقدر خوشمزه بود غذاها -

   دی هم دست کشماهان
ام اومدم اونا هم خوششون   بار هم با خانوادههی و پرهام، ی با ماننجای اومدم اادیها ز من با بچه. زمینوش جان عز -

    که انجام ندادییها یطونیاومد بماند که سبحان چه ش
   دمیخند

   می و برمیری بگی زودتر مرخصشهیمنم دلم براش تنگ شده ماهان م -
   هی عالالتشی اونجا تعطمیری مالتی تعطي اما تو هم به فکر درس و دانشگات باش، انشاهللا براکنمی میباشه سع -
    سرورمی تو بگیهر چ -
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 شد با دهی رو مرتب کرد بعد هم انواع دسر چزی رو فرستاده بود و همه چی شده بود آرش کسی خالزی می از مدتبعد
   دیخندیاخم به ماهان نگاه کردم و اونم م

    بخورمدی بازم باهی چه کارنیا -
    شروع کنیآره  پس چ -
 ....  نه ماهان -

  رو به زور به خوردم دادکی و کنار دهانم قرار داد و کدی رو به چنگال کشکی کوخودش
    خوشمزه استیلیخ -

 نواخته شد ی وقت آهنگنیها رو دوست داشتم تو هم  عشقنیها، ا  محبتنی کرده بود اشهی تو تمام بدنم رعشق
 : ماهان آروم گفت

    به عشق خودممیتقد -
 حاال لرزوند ی بر صورتش و برق نگاهش دلم رو مدیتاب ی که می هم نور شمعي دستم رو گرفت من و اون روبروو

  بردمی و من لذت مخوند یکامل تو آغوشش بودم آهنگ م
   شمی به لحظه هر نفس من دارم عاشقت ملحظه
    بشمقتی اليکروزی زنمی به هر در مدارم
  به تو دل ببندمي داداجاره

 
    که بهت عالقه دارميدی فهمتا

 :  آهنگ رو از عمد انتخاب کرده آروم گفتنی ادونستمی که حرف دل ماهان به من بود مانگار
   آهنگ رو؟يدوست دار -
   العاده است فوق -

    فقط من بودم و اونای دننی منو حرکت داد انگار که تو اآروم
   امهی تو تمام دنعشق

   دمی نمیچکی دست هامویدن
   یدونی منوی ارمیمی متو یب

   رمی نمشتی از پنهیا واسه
 و چرخ زدم و باز به بغلش برگشتم محکمتر دمی کردم نگاهم بهش دوختم لبخند زدم دستم رو کشی همراهباهاش

  دیدر آغوشم کش
   یدونی منوی ارمیمی متو یب
   ی بخوننوی از چشمام ایتونیم

   هی بختم دست تودیکل
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   ی کنار من بمونآرزومه
   ماهان زمزمه کردمیدیرقصی هم آروم محاالبا

    دوستت دارمیلی خاسی یعشق من -
    گذاشتماش نهی سي رو روسرم

   ی خوبیلی ممنونم ماهان تو خادی زیلیمنم دوستت دارم خ -
   امهی تو تمام دنعشق

   دمی نمیچکی به هامویدن
   یدونی منوی ارمیمی متو یب

   رمی نمشتی از پنهی اواسه
 عشق  ازی به مرز نبردی که منو به مرز خواستن می تو نگاهم غرق شد طاقت نگاهش رو نداشتم همون نگاهندفعهیا

  دمیاروم لباشو بوس
   و دوستت دارمخوامت ی میلیخ... زمیعز...عشقم .. من اسیجان  -

  تم و اونم نشست نشسی صندلي روکردی و اون با لذت نگاهم مخواند ی خواننده مزدمی حاال من نفس مدمی کشکنار
  اسیممنونم  -
 ) دمی ناز ددم،ی عشق ددم،ی شعر ددم،یشور د/ در نگاه پر شرابت/   عشق از چشم تو سر زديها تشنه بودم چشمه(
 دمیکشی خجالت مطی محنی تو ایی جوراهی آرش اومد نگاهم رو ازش گرفتم ی لبخند زد من بهش لبخند زدم وقتو
    اصالًزدی ماهان با آرش حرف می شده بودم وقتشقدمی هم من پنباریا

 ماهان به خودم ي قبل بود که با صداي  نبودم فکرم به همون چند لحظهای دننی انگار تو ادمیشنی رو نمحرفهاشون
   اومدم

  زمی عزاسی -
    حواسم نبوددیاِ ببخش -

 :   برگشت به سمت من و گفتآرش
   دیاری بفی تشر بازمدی باشی راضنجایانشاهللا از ا -
 :   لبخند گفتمبا
 ی غذاهاتون هم عالدیدی بهم خوش گذشت دست شما هم درد نکنه شما هم زحمت کشیلی خمیمعلومه که راض -

   بودن
   نمی ببينجوری اشهی مشتاقم باز شما دو تا رو همدیلطف دار -

 :  جواب دادماهان
   میرسیحتماً خدمت م -

   دونستی انگار ماهان خودش بهتر مگشتمی برمدی بود و باروقتی بلند شد منم بلند شدم دبعد
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   دیخوش اومد -
 :  دی ماهان پرسمی و از در خارج شدمی کردی و بعد که از آرش خداحافظمی رفتنیی با هم به پاو
  م؟یحاال کجا بر -
 :   تعجب گفتمبا
  م؟ی بردی هم باگهی ديمگه جا -

 :   گفتمیشدی منی که سوار ماشی در حالدی خندماهان
   بابا و مامان و خواهرش برسونمشی خانم گلم را پخوامی کردم میشوخ -
    زدمهی تکنی ماشی صندلبه
    خانوادهي به سوشیآره پ -
   ؟ی بدجنس پس من چيا -
    اونجا بمونایتو هم ب -

    رو روشن کرد و به حرکت درآوردنیماش
 از جای پروژه بهم زنگ زده که که بچه ها ری حتماً کارگاه برم مددی امشب بای باشم ولشتی دوست دارم پیلیخ -

   خودمو برسونم اونجادی اجرا به مشکل برخوردن باينقشه رو برا
    مشکل رو حل کنه؟نی اتونهی نمگهیخوب کس د -
  ادی شما برمي کار فقط از آقانیا. زمینه عز -
 :   لبخند گفتمبا
    مثل تویپس ک -

   دیش رو کام گونه
   کوچولوطونیش -
   قول شاعربه
 ) يا  تازه کارم کردهیفروش  گلها یتازگ/  شأنم نبودیام، دلدادگ من مهندس بوده(

   دمیام کش  گونهي رو رودستم
   ياِ ماهان دردم گرفت شاعر هم شد -
 ونم برات شعرهامو بخي خوایصبر کن تا ببوسمش تا دردش خوب بشه آره از عشق شما شاعر شدم م -
 

   دمیخند
    باشه بهترهی حواست به رانندگخوادینه نم -
 ن،ی و شلوار جی کاپشن چرم مشکهی دمی متفاوت ازش دپی شد بازم تدهی نگاهم به طرفش کشدی ماهان بلند خندو

    محکم ويا  به سمت باال که ژل زده بود و چانهشهیموهاش مثل هم
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 متفاوتش کرده بود خسته بودم در نی رو به چشم داشته باشه و انکشی بودم عدهی امروز ندزدی که برق میچشمان
    به خواب رفتمکردمی که نگاهش میحال
    ماهان چشمام رو باز کردمي صدابا
  یخانم خوش خواب خسته نباش -

    زدملبخند
    خوابم برددیواقعاً خسته بودم ببخش -
   اشکال نداره االن برو خونه راحت بخواب -

  ستادی شد و کنارم اادهی اومدم اونم پنیی رو برداشتم پافمی رو مرتب کردم و منم کشالم
 :   رو فشرد رو کردم بهش و گفتمدستم

   بودی جالبزی ممنون امشب سورپرازیاز همه چ -
   قابلت رو نداره -
 سوار شد و زیاهان ن رو درآوردم در رو که باز کردم مدمی طرف خونه رفتم و دستم رو براش تکون دادم و کلبه

    هم بلند شد بهنی گاز ماشي که پشت سرم در رو بستم صدایهنگام
   می داخل شدنم سحر به استقبالم اومد و هر دو در آغوش هم فرو رفتمحض

   يدلم برات تنگ شده بود خواهر -
   دمی رو بوسصورتش

   خوش گذشت؟.  طورنیمنم هم -
  یجات خال. آره -
   یکنی مفی رو جز به جز تعرزی طاقت ندارم همه چگهی من دي کن چکارا کردفی تعرمی برایب -

  دمیخند
  از دست تو -

 :   مبل نشسته بودن سالم کردم پدر با لبخند گفتي و پدر هم رومادر
  دی و رفتدیخوب ما رو قال گذاشت -
    رفت بهتون بگمادمی دفعه شد هی -

 :  جواب دادمادر
   می نگران شددی کردری اما چون دمی کامل دارنانیبه ماهان اطم ما زمی عزدیخوش باش -
   به بعد حتماً زودتر خبرتون کنمنی از اکنمی می سعدیببخش -

 :  گفتپدر
   باشه دخترم برو استراحت کن -
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 تخت سحر ي رو پرت کردم روفمی و با سحر به طرف اتاق رفتم و پالتوم رو درآوردم و کدمی هر دو رو بوسي گونه
    رو بلند کردفمی تخت نشست و کيرو
    خُبزی مي بذارش رويا اِ چه شلخته -
  کردی رو باز کرد و مشکوك نگاهش مفمی در ککبارهی بعد و
  ؟يگردی می دنبال چهیچ -
    نه؟ای يدی هم خريزی چي بودرونی بنهمهی انمیبب -
    مال تو رو هم تو چمدونم گذاشته بودماورد؟یمگه بابا چمدونم را ن -

 :   خاص گفتی با ژستسحر
   اون که آره همشو برداشتم -

    کردم و کنارش نشستمی چوب لباسزانی و پالتوم رو آومانتو
   ؟يخوای می چگهیها د  نشهتیادیخوب ز -

 :   با تعجب گفتسحر
  ه؟ی چنیا -
   رو به دستم دادییا  کادو شدهکی کوچي  بستهو

    تعجب کردممنم
   من بود؟فی تو کنیا -
    بشهزی تا برات سورپرافتی فکرشو بکن ماهان از عمد گذاشته تو کي وا؟ی خبر نداشتیعنیآره  -
 کادو رو گرفتم و بازش ی شد با خوشحالزی امشب افتادم هر ساعتش برام سورپراادی زی سورپرادنی محض شنبه

    شدهدهی پوشزی ريها نی به شکل گل که با نگينبد جعبه گرديکردم تو
 :   سحر گفتبود
    حرف ندارهاش قهی قشنگه سلیلیخ -

    تلفنم رو درآوردم و با ماهان تماس گرفتمی گوشعی سرمنم
  جانم؟ -
  ماهان؟ -
   اسیجونم  -
 .....  ماهان -

   اَزش تشکر کنمي چطوردونستمی گرفته بود نمبغضم
    خانومماسی -
    ازت ممنونمی خوبیلیماهان خ -
    رفتمفتی بدون اجازه سر کدی ببخشفتی گذاشتم تو کياون موقع خواب بود -
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    بودی جالبزی بار هم سورپرانی اهی چه حرفنیا -
   دیخند

  حاال خوشت اومد؟ -
  ادی خوشم نشهی مگه مهیعال -
 دوستم داشته ينجوری اشهی فقط همزمیری رو به پات مای دنتسی نيزی که چنای ااسیخدا رو شکر دوستت دارم  -

   باش
    سر تا پام رو فرا گرفتی حرف ذوقنی ابا
   بازم ممنون منم به همون اندازه دوستت دارم -
   ریباشه خانمم حاال هم برو بخواب شبت بخ -
 :   گفتی سحر با چشمکمی کردی خداحافظو
   گهی دي بدبخت رو عاشق خودت کردي حرفا رو از کجا درآوردنی اها ي واردیلیخ -

 :  تو سرش و جواب دادمزدم
   ؟ي خودت نکردری بدبختو اسمانی عاشقش کردم مگه تو خودت پیگی بعد ميدی گوش می نشستایح یب -
 ی بخوابم حت و سحر از مسافرتش برام گفت و تا من براش از باغ و ماهان و امشب نگفتم نذاشتمیدی هر دو خندو

    کننده بود چرا که باز همی خودم هم راضيتکرار کردنش برا
  شد ی مشتری و عشق ماهان تو قلبم بیمهربون

 
 :  رو به من گفتنی نگمی از در دانشگاه خارج شدنی نگبا
   می دانشگاه شروع کنکی نزدي  کتابخونهنی از هممی اول برایب -
   می برادهی پایباشه پس ب -
 :   افزودی با شوخنینگ
   دنبالت؟ومدهی شده ماهان جونت امروز نیچ -
   کشهی مهمه گفت تا عصر طول میلی جلسه دارن که خهیانگار امروز  -
   م؟ی نهار رو با هم بخورمی بریپس موافق -
 :   لبخند گفتمبا
 رستوران کی می بعد هم برمی کندای کرد رو پی بهمون معرفی که استاد امانی کتابنی امی برایچرا که نه پس ب -

   خوب
ها و   تمام کتابخونهگفتی می حشمتنی فرستاده ااهی ما رو دنبال نخود سی استاد اماننی اگمیمن که م -

    نکردهدای رو گشته کتابه رو پها یفروش کتاب
  شهی مدایها هست، حاال نفوس بد نزن انشاهللا پ خودش گفت تو کتابخونه.  خدا نکنهي وايا -
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 :   و گفتدی خندنی بلند شد نگمی گوشي وقت صدانی همتو
    تو رو ندارهي آقات طاقت دورنیا -
   نهی نوشي اشتباه کردنویا -
 :   گفتمی خوشحالبا
    جاننیسالم نوش -
  ؟ي چطوراسیسالم  -
   یمنم خوبم مرس -
   کی عرض تبريها برا  با بچهمییای سرم شلوغ بود نشد بیلی مدت خنیببخش تو ا -
   زمی عزدونمیم -
   دمی شننی نوشي گفتم دوستم صدایخون  منم با لبهی کدیپرس ی با اشاره ازم منینگ
  گذره؟ی خوش می خانوم متأهلاسیخوب  -

   دمیخند
    شهی نمنیآره بهتر از ا -
 مدت همون شاعره که نی چون ايای زنگ زدم بگم امشب شب شعره حتماً بیراست. ی خوشبخت بشدوارمیام -

    اما امشباومد ی اومده بود و نمشی براش پی مشکلهی رو گفتم اش هیقض
  يای گفتم بهت خبر بدم حتما باد،ی شدم که حتماً امشب مخبردار

 :  گفتمنی دوست داشتم برم بنابرایلی کردم خيفکر
   ها هم هستن؟ بچه -
 امشب بعد از اون هم قراره همه دعوت گذرهی خوش مایو هم باونا که از خدا شونه، ت. انیآره هر دو تاشون م -

    برامون دارهيزی چه سورپرادونمی نممی باشیشاعر گرام
  ارم؟ی فقط ممکنه من دوستم رو بامیباشه م -
    بهش لبخند زدمکردی با تعجب نگاه منینگ

 :  جواب دادنینوش
    دنبالتونمیای ی ما مدی آماده باش7 پس سر ساعت  میشی هم خوشحال میلی خ؟ینه چه اشکال -
   دی دعوتم کردنکهیحتماً ممنون از ا -
 هر یشی عاشقش مینی استاد چکارکرده اگه ببندفعهی انمی دلم برات تنگ شده منتظرم ببیلی منم خهی حرفا چنیا -

   يچند تو قبالً دم به تله داد
   دمی محو حرف زدن شده بودم که خودمو کنار کتابخونه د اونقدرمی کردی و خداحافظمیدی هر دو خندو
   میدیاِ رس -
   ي که خودتو و منو دعوت کردگفتی دوستت چه منیبله خانم ا -
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   دمیخند
   میریامشب شب شعر دارن ما هم م -
    اخم کردنینگ
   امی بهتره من نادیمن از شعر خوشم نم -
    هم خوبهات هی روحي براگذرهی خوش میها حساب  بچهنی با امی برای بار،ی بابا تو هم همش بهانه بيا -
   شه؟ی میپس نهارمون چ -
    دنبالمونانیها هم م  و بچهمیشی و آماده ممیخوری ميزی چهی ما اونجا ي  خونهمیریامروز م -
 .....  آخه -

   رو قطع کردمحرفش
   نتتی دوست داره ببیلی اتفاقاً مامانم خآخه یآخه ب -
 :   گفتکدفعهی نینگ
   ؟یبه ماهان گفت -
   زنمی بعد بهش زنگ ممینه بذار کتاب رو بخر -
   می وارد کتابخانه شدو

 گفتنی اما ممی رو رفتها ی کتابفروششتری نشد بدای کتاب پنی اما آخرش امی اونقدر گشته بودمی دو خسته شده بودهر
    ظهر3 کی کالفه شده بودم ساعت نزدگهی دمی تموم کردای می ندارای

 :  گفتی عصباننی نگمیرفت ی به طرف خونه می و ما دست خالبود
 بده همه رو فرستاده دنبال ی نمره به کسخوادی نمدونستمی از اولش مدمی استاد رو به خاك نمالنی اي اگه پوزه -
   کو؟ی کتاب ولنیا

   می باهاش حرف بزندی بامی نکردداشی پمیگی بهش مالیخ یب -
   دی خندنینگ
   کنهی مات چارهی بهی شاکیاز دست تو که حساب -
    با من داره من ندارمی بدونه اگه اون مشکلدی باستیمهم ن -
   آره جون خودش -

  مادر و سحر هر دو میوارد خونه شد, می گرسنه بودی و حسابمی ناهار هم نخورده بودزدی فقط غُر منی نگدمیخند
 :   مادر گفتدنی آشپزخونه بودن تا ما رو ديتو
  همه وقت ؟نی چرا ادیاومد -
 
 ,]25,09,16 20:07[ 
   روبه مادر کردمدنی رو بوسگری به طرف مادر رفت همدنینگ
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  نی دوست خوبم نگنمیا-
   بهش زدي ادر لبخندمن
   دخترميخوش اومد-
   هم گفتنینگ
   مزاحمتون شدمگهی ددیببخش, ممنون-

   کردی اخممامان
   خودته بعد رو به من کرد وافزودي دخترم راحت باش خونه هی حرفا چنیا-
  تا حاال؟دیکجا بود-
   می نکردداشی پی ولمی کتاب بودکیدنبال  -

    رو فشردنی دست نگسحر
   دیپس سر کار بود -
  دی خندو

   دمی مادر رو بوسي  گونهمنم
   ی که مردم از گرسنگامی باشه من برم لباسم رو بپوشم بينجوریفکرکنم ا -
   کنمی رو آماده مزی االن مدی دست و صورتتون هم بشوردیآره بر -

 توش راحت بودم و دامن کوتاهم عوض کردم ی که حسابی مانتوم رو با بلوز کشعی و سرمی به اتاق رفتنی و نگمن
   دهی پوشی مشکنی ج بلوز و شلواررشی هم مانتوش رو درآورد زنینگ
  اومد ی بهش می و حساببود
  اد؟یبابات که نم -
 :   کردم بهش و گفتمرو
    راحت باشمی برای بادی تا شب نمزمینه عز -
 هم نی که نگدی معذب بود اما سر ناهار خوردن اونقدر سحر حرف زد و خندی کمنی نگمی به طرف آشپزخونه رفتو

   تی با سحر اُخت شد بعد هم سحر رعای و حسابگفتی اون ميپا به پا
 می استراحت کنی تا کممی به اتاق رفتنی رو کرد و نذاشت من کمکش کنم و خودش ظرفا رو شست من و نگنینگ

    و ازمیری شب با دوستانم  به شب شعر ميبه مادر هم گفتم که برا
 ادی همرامون بتونهی دور هم باشن و نم خونمون تاانی شب ممانی پي  اما سحر گفت که خانوادهادی خواستم بسحر

    ماهان افتادم تا در موردادی دفعه هی دمی تخت دراز کشي که رویهنگام
 :  برام اومده بود باز کردم ماهان نوشته بودامی پهی ی رو برداشتم ولی بهش بگم گوشامشب

 خودت منو ي باشم به بزرگواردی اومده حتماً باشی کار مهم برام پشتی پامی بتونمی امشب هم نمزمی عزاسی -
    فردا دربست در خدمتت باشم عشقمدمیببخش قول م
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 :  گفتنینگ
  اس؟ی شده یچ -
   ادی بتونهی داده که امشب هم نمامیماهان پ -
   یرونی بده و بهش بگو که خودت هم بامی پهیخوب بهتر،  -

    هستمرونی بنی دادم که امشب با نگامی پعی سرمنم
 شلوغه که یلی تعجب کردم اما با خودم گفتم حتماً سرش خنکهیبا ا.  اونم در جواب فقط نوشت خوش بگذرهو

    اما من خوابم نبرد سحر وارددی خوابي جورنی همنی نگ؟يری کجا مدینپرس
    شداتاق

  ؟ي الزم نداريزیچ -
   ينه خواهر -
   دی تو هال تا شما راحت باشرمیمن م -

   م بهش زديلبخند
   ممنونیلی خیآبج -
 ي رو از تنم زدود جلویام رو برداشتم و به حمام رفتم آب داغ خستگ  رفت و در رو بست منم بالفاصله حولهرونی بو

   ي باالخره مانتوی بپوشم ولی چدی بادونستمی بودم و نمستادهیکُمدم ا
 نی موقع نگنی محکم بستم تو همپسی با شال همرنگش رو کنار گذاشتم و موهام رو خشک کردم و با کلیزرشک

  هم چشماش رو باز کرد
   ي شدداریاِ ب -
   اون سشوارت گذاشت من بخوابم ساعت چنده؟يمگه صدا -
    خانم پاشو تنبل6ساعت  -
 :   گفتشدی که بلند می در حالنینگ
  ؟يدی تو نخوابدمی چقدر خوابيوا -
   نه خوابم نبرد -
 و رژلب دمی خط چشمم را پررنگتر کشندفعهی کردن شدم و اشی رفت و منم مشغول آرایی به طرف دستشونینگ

    که اومد نگاهم کردنی نگدمی رو به لب مالیزرشک
  ارهی طاقت بتونهی که بدون تو نمي کارا رو کردنی ماهان هم همي براي شدیبه چ به -
    گرفتارش کردهنقدری داره که ای کارش چنی ادونمی نمدمشیفعالً که دو روزه ند -
    سراغتاومد ی مشهیخوب بنده خدا حتماً سرش شلوغه وگرنه اون هم -
   زنهی دلم شور مدونمینم -
   خواستم ی نميزی از خدا چگهی مثل ماهان داشتم ديبگو شور نزنه کاش منم شوهر, خودیب -
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 رفتم مادر و سحر رونی و بدمی کردن شد و من مانتو و شالم رو پوششی هم مشغول آرانی و کنار رفتم نگدمیخند
    کمکشون کنم شرمنده بودمتونستمی نمنکهی مشغول بودن از ایحساب

   کدبانويها  بر خانمدیخسته نباش -
   زدي لبخندمادر

   ي بودرونی هم بای ی امتحان داشتای ي تنبل شدی چند روز حسابنیتو هم ا -
   بودم؟رونی بیکاِ مامان من  -

 :   گفتسحر
 دو روز هم به خاطر نی اي قبلش هم مسافرت بودرونی بی با ماهان جونت رفتشی من بود دو شب پي پس عمه -
    حاال هميومدی نرونی و از اتاق بی بود عزا گرفتومدهی ماهان ننکهیا

    برن شب شعرخوانی مخانم
   میدیخند ی رو گفت که من و مادر فقط منای با ادا و حرکات انقدریا

   ستی مال تو حساب ن؟ی سحر حاال خودت چی لوسیلیخ -
 :   گفتدیخندی که هنوز می در حالمادر

    فقط مواظب خودت باشدی برو به سالمت خوش باشدیحاال ول کن -
   و تکرار کرداوردی سحر درآوردم اونم کم ني زبونم رو برامنم
 :   اومد اون هم آماده شده بود و گفتونری از اتاق بنینگ
    شرمنده مزاحمتون شدميخانم صبور -

    به طرفش اومدمادر
  کارا بکننی بازم از ازمی عزهی چه حرفنیا -
 

 :  دی پرسبعد
  اد؟ی دنبالتون میحاال ک -

 :  دادمجواب
   بشهداشونی پدیاالن با,دوستام  -

 نی و با نگمی کردی از مادر و سحر خداحافظزدی بود تک منی تلفنم بلند شد نوشي که صدادمی و کفشم رو پوشپالتو
    سانازکبارهی و می رو شناختم و سوار شدنی نوشي پژومیاز درخارج شد

    سرم هوار شدني رومی مرو
   میرسی بدون اطالع ما صبرکن حسابتو میکنی حاال عقد ممعرفت ی باسی يا -
  تمی و ساناز عقب نشسنیو نگ جلو نشسته بود و من میمر
 :   خنده گفتمبا
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   نی دوستم نگنمی بعد سروصدا راه بنداز امیبذار سوار بش -
    گاز داد و حرکت کردعی سرنی کردن و نوشی باهاش احوالپرسهمه

 آقا رو نی دوست داشتم ایلی شاعر بود خي آقانی حرفشون حول همنیشتری و بزدنی حرف مزیکری و ساناز میمر
    بهی وقتدادی هم مشتاق گوش منی نگکردنی مفشوی تعرنهمهی که انمیبب

 و شدنی نفر م40 تا30 نبودن در حد يادی زتی جعممی وارد شدی بود وقتی سالن بزرگمی شدادهی پمیدی رسمقصد
   ي نشسته بودن و چند نفر درگوشه روفی به ردی صندليهمه رو

 :   گفتنی نگمی دوم نشستفی ما هم در ردکردنیم مخصوص نشسته بودن و با هم صحبت يها یصندل
   بهتر بودنمای سمیرفتیم.  هم انگار به زور اومدنناینگاه، ا.  شعر گوش کنه آخهادی می کمیا وانهیما د -

 :  از پهلوش گرفتم وگفتمیشگونی گرفته بود نام خنده
   ی تورش کنی تونستدی شاهی شاعر چطوري آقانی انمی ببنیفعالً بش -
 :   با لبخند گفتنی بهم رفت نوشيا  چشم غرهنینگ
  ن؟یگی به هم منی داریچ -
   ش سررفته  از االن حوصلهنی نگستی نی مهمزیچ -

 :  ساناز هم جواب داددنی خندهمه
   یشی دارن که خود به خود عالقمند میی صداکی استاد ما نیمنم اصالً شعر دوست ندارم اما ا -
 نوبت به خوندن شعرا دی فرما شدفی تشرنکهی سن اومد و پس از سالم و تشکر از اي روي وقت مجرنی همتو
    خودشون رویکی یکی که گوشه نشسته بودن و یی داورهای و معرفدیرس

 بود با ورود اون همه دهی به خودش رسی بود که حسابی نفر پسر جووننی کردن سپس از سن خارج شد و اولیمعرف
    و اون شروع به خوندن کرد آهنگدست زدن و سپس ساکت شدن

 شده یقی آروم موسيها خاموش شده بود و من محو شعرها و صدا  داشت چراغی نواخته شد حس خوبزی نیمیمال
  بودم

  ،بهی غري تو هستم ابا
  يشوی ممیآشنا
  ؟يشوی ممیایر ی بيها هی گريآشنا
 ...  ام دهی تمام درد باران را خودم فهممن
  ؟يشوی ممیصدا ی بي باران آشنامثل

  ،روزگار
   تا زنده استخدا ی روزگار بنیا
 ،  آشنابی غريا

  ؟يشوی ممی با خداییآشنا
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  ستمی که شاعر نمن
  کشمی غزل را مشکل
  ؟يشوی ممیها  صفحهنی سبز دلنشرنگ

  ی با شکوه و دلخوشبهی غريا
   ؟يشوی ممی باصفايها  خندهيهمسرا

  یکس ی بيها  لحظهنی ادهدی غربت ميبو
  يشوی ممی آشنابهی غري تو هستم ابا

 :   گوشم گفتری زنی اونجا رو ترك کرد نگیمی دست زدن و اون پسر بعد از تعظهمه
   ادی جالبه من کم کم داره خوشم میلیخ -
    گفتم صبر داشته باشيدیآره د -
   هیحق با تو -
 خسته می داشتگهی و دگهی طور دو سه نفر دنیم وارد شد و باز هم شعرش رو خواند و هي دختر چادرهی نباریا
 :   با اخم گفتمی مرمیشدیم
    مهران ما رو مسخره کردنیامشب هم فکر نکنم اومده باشه باز ا -

 :   و گفتمدمیخند
   می برگهیبهتره د -

 :   هم سرش رو تکون داد و گفتنینوش
 چند نفر آخر شعراشون اصالً جالب نی خسته شدم ایها منم که حساب  بچهمیری قسمت که تموم شد منیآره ا -

   نبود
 و نی نوشیام رو جلب کرد حت  هورا و دست زدنا توجهي سکوت فراگرفت و صداکبارهی موافقت کردن اما همه
   ي که روي مردي  چهرهیکی تعجب کردم تو تارزدنیها هم دست م بچه
 :   برگشت به سمتم و گفتنی نگدمیدی رو واضح نمکردی ممی خود رو خم کرده بود و تعظسن

    باالخره اومدکننی مفشی حتما همون شاعره است که تعرنیا -
 نبود ی قدرت حرف زدن نداشتم باور کردنکردی چکار منجای انی زدم اما نگاهم که به مرد افتاد خشک شدم البخند

    شناختمیکامل اونو م, ستادهی سن اي که روی باور کنم کستونستمینم
 دستهام رو در دست گرفت اما کردی هم مثل من هاج و واج نگاه منی شده بودم نگچی باور کنم گتونستمی نمیحت

   زی با همون اقتدار پشت مپیمن فقط نگاهم به اون بود که با همون ت
  بود و دفترش رو باز کرد و صداشستادهیا
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 سرم خراب شده ي روای خوشحال بودن اما من انگار دنیها حساب  نفس بکشم بچهتونستمی نمی حتدیچی سالن پيتو
    بلند شدنی نگيبود صدا

    محاله خودش باشه،ینیبی تو هم اونو مستی نی باور کردناسی -
   همون لبخند، همون نگاه و همون صدا، آره خودش بود خود خودش...  نگفتم فقط گوش کردم چی من هاما

   توستي خالصه در نفسهامی توست و تمام نفسهاادی ترنم میها  ترانهتمام
  بالم ی به وجود پرمهر تو منهییتر از باران و پاکتر از آ  زالليا
   دوست دارمیخواهی تو را آنگونه که مو
   تو به اوج آسمانها پر خواهد گشودادی با المیپرنده خ - مهربان يا
  دی را به رخ فرشتگان خواهد کشات ییبای زو

   برسمزی به همه چچی که از هستی از تو مرا کافیتبسم
  رمی هستم که دستانت را بگيا  لحظهمنتظر

   شومرهی چشمانت خدر
   کنمي دارم را بر لبانم جاردوستت
  نمی هستم که در کنارت بنشيا  لحظهمنتظر

 .. …از عشق تو.… بگذارمتی رو شونه هاسر
  زمیاشک شوق ر… داشتن تواز

  رمیس که تو را در آغوش بگ مقدي  لحظهمنتظر
   کنممی از سر عشق به تو تقديا بوسه

   کنمهی با تمام وجود قلبم و عشقم را به تو هدو
   من تو را دوست دارميآر
   میستا ی عاشقانه تو را مو

 که ی بود ؟ کسی نشناخته بودم اون واقعا کی ولشناسمی اونو مکردمی که فکر می شوکه بودم چطور ممکنه کسهنوز
    باهاش بودم اماکردیهر روز، هر شب فکرم رو به خود مشغول م

 که ی آدم دفتر شعرش رو باز کنه و بخونه کسنهمهی باشه که االن در حضور ای کسکردمی وقت فکر نمچیه
    که کتاب شعرش همه داشتن اما من محرومیدوستانم عاشقش بودن کس

 اون شوهرم بود؟چرا من ه؟یده بودم حقم نبود بدونم شوهرم چه کس محروم شنای اي  من که زنش بودم از همهبودم
    کهی بود اون قولنیا.  بود صداقتشنی شوهرم شاعره ؟ادونستمینم
 ....   اما اونمی رو از هم پنهون نکنيزی چچی که همی هم داده بودبه
 :  به طرفش برگشتم اما تا نگاهش به من افتاد با تعجب گفتنی نگي صدابا
    داشته که نگفتهیلی نکرده حتماً دلي آروم باش اون که کار بداسی -
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 ماهان شدی مردم بلند مي شد هنوز سرو صداي اشکا جارنی ای کِدونمی نگفتم بغض کرده بودم و نميزی من چاما
   شهی بازم مثل همستمی بهش نگررهی خنباری کرد و ایمیباز هم تعظ

 :   دستم رو فشرد و گفتنی و جذاب بود نگپی تخوش
   شهی حالت بهتر ماس،ی رونی بمی برایب -
 زیباورکنم که چ..... دو روز نی اای رمی کجا مدی خاطر ازم نپرسنی من فقط به اون نگاه کردم پس امشب به ااما
 ي اشکانی باورش کنم اتونستمی نمگهی اما دکردی رو ازم پنهون نميگرید

 نجای شد اداشی از کجا پنی سن رفت اي که باالدمی و ناگهان مهسا رو دنمیتار بب که اون  رو شدی باعث ممزاحم
    رو بهی مهسا دسته گلشدیچه خبر بود؟ قلبم داشت از خشم منفجر م

 :   گفتنی ناگهان نوشستادی داد و او با لبخند گرفت و کنار اون اماهان
 دهی اون باال خودشو نشون مرهی هر دفعه مگهی دستی نایاش هست   بهش حاال دخترخالهدی دختره چسبنیبازم ا -

  ؟یکه چ
 ماهان تو اد؟ی سر من داره مهیی چه بالنی مهسا هم بوده ااومد ی هر دفعه که ماهان شب شعر میعنی کردم تعجب

   زی مگه همه چ؟ی مگه به خاطر من از اون نگذشت؟یکنی مکاری چيدار
 ی که مهسا چدمیفهمی  قبول کنم که بهم دروغ گفته االن متونستمینم..... نشده بود پس چرا هنوز اون دو تا تموم

   نی از مهسا دست بکشه حتماً هنوز با هم بودن اتونهی ماهان نمگفتیم
 می همرام به پا خاست مرنی اونا برام سخت شده بود بلند شدم نگدنی شدم تحمل درهی بود به اونا خقتی حقهی

 :  گفت
    االن موقع انتخاب شعر برترهدیچرا بلند شد -
 هم به دنبالم نی از سالن خارج شدم نگکردمی که هق هق میها از اونجا دور شدم  و در حال  به بچهتوجه ی من باما

    تختمي بود که برم خونه و رونی اخواستمی که ميزیاومد تنها چ
 .  و دستم رو گرفتدی بهم رسنی و زار بزنم نگفتمیب

  ؟يری ميا دار کجاسیصبرکن  -
 :  خشم گفتمبا
   قبرستون -
   شنی مشکوك مننی ببنحالی تو رو با اانیها دارن م  بچهنجای انی بشایب -

    و داد زدمدمی رو کشدستم
 فی که ازش تعري بگم؟ بگم اون شاعری چنای اي سرم رو کاله  گذاشته برم جلوي چطوريدی دیکنیچرا ولم نم -
    شوهرمدونمی هستم که نمي چه همسرگنی نامزد منه اونا نمدیکنیم

   است ازش متنفرمچکاره
    شدت گرفته بودام هی دستپاچه بلندم کرد گرنی نبود نگاطی تو اون حی افتادم همه تو سالن بودن و کسنی زميرو
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   اسی زشته ادی می االن کسمکتی ني حداقل رومی برایب -
 گذاشتم او هم پشتم رو نوازش نی نگي  شونهيو سرم رو رو نشستم ها مکتی از نیکی ي بهش سپردم روخودمو

   کرد
   اسی زود قضاوت نکن ی سخته ولدونمیم -
 راز؟ی اومده شی کِکنه؟ی مکاری به کنار اون دختره کنارش چنی رو ازم پنهون کرده ازی اون همه چ؟یچه قضاوت -
   شمی پادی بتونستی هم نمقهی دقهی ی دو روز ماهان کجا بوده که حتنیا

    تحملش کنمتونمی نمگهی دادی کار دارم ازش بدم مگهی و به من منجای اادی دختره منی اونوقت با ابعد
    از خودش بپرسادی بذار بی هستیتو االن عصبان -
 :   اخم گفتمبا
  که بهم نگفت چهییزای جلسه حرف زدم چه چهی ی رفته با استاد امانادتی فتهی چشمم بهش بخوامی نمگهید -
 

 پنهون نی انصافه بخدا دلم طاقت نداره اگزهیست اما ککش هم نم  بهم نزد  اما االن خودش با اون دخترهیتهمت
  حق من بود؟نیا,کطرفیاون دختره هم ,کطرفی شیکار
 
    حرفمو قطع کردنینگ
    صبر کن متوجه بشه پسی کسيخوای آروم باش اگه نمنای اي فقط االن جلوزمی عزدونمیم -
 آورد و به طرفم گرفت دستمال رو گرفتم و اشکهامو پاك کردم اما هنوز دلم گرفته رونی رو بی دستمالفشی تو کاز

    بودم خرد شده بودمری کنار مهسا بودم دلگدنشیبود هنوز تو شوك د
    دوستام شکستم ماهان غرورم رو خرد کرده بودي جلونی نگيجلو
 :  آروم گفتنی نگاومدن ی که به طرف ما مدمی رو دهی و بقنینوش

   یدونستی از ماهان نمیچی نذار اونا بفهمن که تو هاسی نده یسوت -
 :   گفتی با ناراحتنینوش

   باره، حالتون خوبه؟هی شد یچ -
 :   با لبخند گفتنینگ
   خورده حالش بد شدههی اسی فقط ستی نی مهمزیچ -
    کنارم نشستمیمر
    چشات قرمز شدني کردکاری با خودت چنیبب -
   نگاهشون کردم و جواب دادم -
   رمی و مرمیگی می من تاکسدیتون رو به خاطر من بهم نزن  برنامهدی من خوبم فقط شماها بموندینگران نباش -

 :   با اخم گفتنینوش
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    االن سرگرم حرف زدن با داورا بود راد همي نمونده آقاگهی دزی چمیگردی با هم برممی با هم اومدهی چه حرفنیا -
    اضافه کردساناز

   میدزدی ما اونو مکنهی فکر مدهی بهش چسبنی همچادی دختره بدم منیاونقدر از ا -
 :   هم در ادامه گفتمیمر
    عشقوالنه بود خوش به حال زنشیلی از شعرش خوشم اومد خیلیمن که خ -
 :   با تعجب گفتنینگ
  مگه زن داره؟ -
 گفتم حلقه رو تو دستش کیفکر کنم چون امشب که شعرش مورد استقبال قرار گرفت و برتر شد رفتم بهش تبر -
   دونمی دختره نامزدش باشه چه منی هم همدی شادمید

   دی کشی آهساناز
  فتهی نچسب بي  اون دخترهری اون پسر که گفی حمیدلمون رو خوش کرده بود -
 :   با خشم گفتنینگ
   ستی اصالً خوب ناسی حال میکنم اون زنش باشه بهتره برفکر ن -
 نیبا ا.  ماهان تنها مال منهکردمی همه ثابت مي امشب جلودی باارمی طاقت بتونستمی نمگهی اونا دي من با حرفااما

   دادمی و خودمو به همه نشون مستادمیا ی مدیحرفا فرار ممکن نبود با
 اونو شتری بينجوری اتونستمی بودم اما می بشدت از ماهان عصبنکهیبا ا...  حق من بود نه مهسا ستادنی ماهان اکنار

    مهسا نشکنم وخودمو نبازم بلند شدم و روي و جلورمیتو مشتم بگ
 :  به اونا و گفتمکردم

   کرددای پشهی رو کجا مشهی شاعرپي آقانیا -
 :  با تعجب گفتنینوش

   می بریخواستیمگه نم -
    حالم هم به نسبت خوب شدهرهیگی دلم آروم نمنمی آقا رو نبنی تا اکنمینه االن فکر م -

 :  و گفتدیام رو بوس  به طرفم اومد گونهی با خوشحالساناز
   ی خوبیلی خاس،ی یآخ جون مرس -
 :   گفترگوشمی دستم رو گرفت و زنینگ
  اس؟ی ی بکنيخوای میچه غلط -

    شانه باال انداختممنم
   زده بشه  که اون باهام کرد منو شوکه کرد و حاال نوبت اونه که شوكيهمون کار -
  اش گرفته بود  خندهنینگ
    نکنتی رو اذچارهی باس،یاز دست تو  -
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   ها کردم  زدم و رو به بچهيپوزخند
    صورتم رو بشورمخوامی نداره؟ میی دستشونجایا -

 :   به کنار سالن اشاره کرد و گفتنینوش
   زمیاونجاست عز -
   گردمی االن برمدیشماها بمون -
 چشمام ری زيها  آوردم تا پفرونی کرمم رو بدمی به صورتم پاشی و آبستادمی انهی آي جلودمی رسی راه افتادم وقتو

   خان صبر کن ماهان( دمی لبم ماليتر رو رو بپوشونه و رژم رو پررنگ
 از سر ي چشام تاب دادم لبخندي آوردم و رورونی از موهام رو بيا شالم رو مرتب کردم و تکه)  نوبت منهاالن
    زدي ساناز لبخنددمی به اونا رسی رفتم وقترونی زدم و بتیرضا

   گذشتی خانوم مطمئناً اون اگه زن نداشت از تو نماسی يبه چه کرد به -
 :   زدم و گفتميپوزخند

   ی امتحان کنیتونی نشده مریاالن هم د -
 قرارشده بود شام رو اونجا صرف م،یهاش باز در هم شد همه به طرف سالن راه افتاد  اخمنی اما نگدنی خندهمه

   داشتمی ماهان برام مهم بود محکم قدم برمدنیکنن، اما من تنها د
 دونستمی مکردنی و منو نگاه مگشتنی کرده بود که همه به طرفم برمجادی ايا  کوبندهي کفشم صدايها پاشنه
   يزی چنی اخواستم،ی منوی کردم و من ارهیها رو به خودم خ  نگاهي همه
 که ی بودم کساسی اون دختره رو به خاك بمالم من ي  ماهان نشون بدم و پوزهي که دوست داشتم، جلويبود

    عشق رو تجربهنی ای تا تلخرفتمی زودرنج نبود مي  دختر سادههی گهید
هام،   که بهش کردم به اون خاطرهيبه اعتماد... به عشقم انتی به من، خانتیخ.... رو انتی دروغ و خنی اي  مزهکنم

   ي  من آمادهبی رقکردم،ی مي خودمو قودیبه کنار هم بودنمون، با
 که یبوقل,  عالمه خشمکی,  جنگدونی مکیمن بودم , آماده انگار فقطي  شده بود منم آماده بودم آمادهجنگ

 . شکسته بود
 :   بود گفتستادهی که کنارم انی شد با چشم دنبالش گشتم نگادی سروصدا زياهوی همی سالن که شدوارد

 اوناهاش خودشه اونجا نشسته -
 
 نی نبود و اي کرد که کنارش چند نفر از داورا نشسته و مشغول حرف زدن بودن از مهسا خبری اشاره به صندلو

    همهاومدن ی هم پشت سرم مهی بود به طرف اونا راه افتادم بقیعال
 و سالم کردم و با لبخند و ستادمی پشت ماهان ازی با اون برخورد کنم کنار مخوامی بودن که چطور مکنجکاو

 :   گفتميا عشوه
  د؟ی امضا به من بدهی شهی راد ميآقا -
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 رو خوب شناخت می صدو هشتاد درجه چرخاند چرا که صدا همه برگشتن و بدتر از اون ماهان که سرش روناگهان
    نگاهشرهی باشم خستادهی من اونجا  کنارش اکردیانگار که باور نم

 :   گفتی با خوشحالمی مرکردی رو از نگام بهش منتقل کردم و اون هنوز ناباورانه  نگاهم مي وتمام دلخورکردم
   میتون هست  منتظر کتاب دومصبرانه ی از شعرتون خوشم اومد بیلی راد من که خيآقا -

 :  کنان گفت مِن  به خودش اومد و مِنماهان
    خانمکنمیخواهش م -

 :   گفتمي با پوزخندمن
  د؟ی رو بهم بددی نسخه از کتاب شعرتون که چاپ کردکی شهیچه خوب پس م -
 :  جواب داددییپا ی داشت منو مزشی هيها  از داورا که با چشمیکی
   می در جوارتون صحبت کنمیشی خوشحال مدینیخانم بش -

 :   کردم و با لبخند گفتمنگاهش
  دی شما لطف دارشم،یمنم خوشحال م -
 :   حرفم گفتي  دنبالهدر
   ی نقاشي تابلوکی هنرمندانه است مثل یلی شما خي چهره -

    انداختنیی سرش رو پانی نگی افتاد ولنی ماهان پر از خشم شد نگاهش به نگنگاه
 :   بعد رو به داورا کردو  گفتستی صحبت کردن ني برای خوبي جانجایا -
   کنمی شمارو ترك مدیببخش -

    اون مرد بلند شد کارتش رو  به طرفم گرفتکردنی منو نگاه مرهی هنوز خی تکون دادن ولي هم سراونا
 همون طور که خواستمی من در خدمتم منم از عمد کارت رو برداشتم مدی داشتي خدمت شما هر موقع کارنیا -

  اون منو خُرد کرد منم خُردش کنم
    دستش رو مشت کردماهان

 :   به من اشاره کرد و گفتو
  ه؟ی حرف حسابتون چنمی خانم ببزی منی سر ادییبفرما -

 چرا؟ چرا ياری خودت نميقت به رو منم زنت اونونی اشرف یب( اون همه آدم داد بزنم ي داشتم جلودوست
    خودمو گرفتمي آدما بدونن من همسرت هستم، اما جلونی ايخواینم
    و اون روبروم قرار گرفتمی نسشتی صندلي روره،ی مشی مرد پنی تا کجا انمی ببخواستمیم
   ها من در خدمتتون هستم  خانومدییحاال بفرما -

    لبخند زدنینوش
 باره که اومده و نی اولي خانوم ما هم امشب برااسی نی و امیشناسی و شما رو منجای امیآ ی وقته میلیما خ -

   ازشعرتون خوشش اومدهی وحسابدهیشمارود
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    زد و ابروهاشو باال انداختهی نگاهم کرد و آروم تکماهان
  د؟ی شما هستاسیعجب پس  -
     اخم نگاهش کردم وادامه دادبا
  دیدی و شعر منو شندی آوردفیخوشحال شدم که امشب تشر  -
 :   بلند شد و رو به من کرد و گفتو
   اسی خانوم ستی ننطوری ايکردی بهتره قبل از اون منو هم باخبر می بود خوشم اومد ولی جالبشینما -

 :   گفتمی تعحب کردن منم بلند شدم و عصبانهمه
    نه مندیت رو شما راه انداخشی نمانیآره ا -

 :  با اخم گفتماهان
    فقط تنهاایلطفاً همرام ب -

 :   کرد و گفتنی رو به نگبعد
    خانومنی توقع نداشتم نگگهیاز شما د -
 :  ها کردم وگفتم  که در داخل سالن بود راه افتاد و من رو به بچهی بگه و به طرف اتاقيزی چنی مهلت نداد نگو
    خبر نداشتمیچی خدا شاهده خودم از هی شد ولينجوری که ادیببخش -

   با لبخند سرش رو تکون دادنینوش
  رسمیحاال برو بعداً حسابت رو م -
 دو تا نی بزرگ و هم چننهیاتاق رختکن بود آ,   زدم و به طرف اتاق راه افتادم وارد که شدمي منم لبخنددی خندو

    شده روش گذاشتهگری ديزهای و چی شخصلی که وسازی مکیمبل و 
    به طرفم برگشتماهان

  ؟ي از خودت درآوردهی چها ي مسخره بازنیا -
 :   خشم گفتمبا
 رو زای چنی اما تو امی مگه قرار نبود صداقت داشته باشي رو تو شروع کرديباز  مسخرهنی ا؟يباز کدوم مسخره -

    که چکاره است ونمی شوهرم رو ببنجای اامی بدی و بعد بايازم پنهون کرد
  ؟ي مدت چماره بودنهمهی ؟ای هستی شومه بشم   جالبه نه؟ واقعا تو کمن

   دی کشی آهماهان
 که کتابم چاپ شد نباری اخواستمی هستم می کی دوست نداشتم فکر کنشدی بهت بگم اما نمخواستمیهر دفعه م -

    کتابم روخواستمی و بگم منتظر اون روز بودم، من احمق مارمیبرات ب
    کنمزتینم و سورپرا کمی تقدبهت

    زدمادیفر
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 تی کنم که هر بار تو رو و شخصی زندگينجوری اخوامی من نمیگی که بهم ربط داره نميزیبسه ماهان چرا چ -
   ی کسکردمی دوستام خُرد شدم فکر نمي رو بشناسم االن جلودتیجد
 که
 

 شوهرم باشه چرا منو تو منگنه زننی ازش در مورد خودش و شعرش حرف مقهی عاشقش هستن و دم به دقدوستام
   يذاریم

   هام گذاشت  شونهي به طرفم اومد و دست روماهان
 ی حتیفهمی مينجوری و تو انجای اانی تو مي که دوستادونستمیمن فقط قصدم خوشحال کردن تو بود من چه م -
 .....   همرام امايای بهت بگم امشب بخواستمیم

    دور شدمازش
 اونو ی هنوز نتونستدی شااینه؟ی با مهسا برم، نه همالیخ ی رو باسی یتره مهسا نظرت عوض شد گفتاما با اون دخ -

   ی پستیلیخ. ی تا باهاش باشنجای اي و باهاش اومدیفراموش کن
   ،یلی خماهان

 کرد یهاش دلمو زخم   صورتم سوخت شدت ضربه اونقدر بود که پرت شدم، قلبم شکست و خردهکطرفی دفعه هی
    دستش رو مشت کردتیچشماش قرمز شده بود و از عصبان

 من ي هیقض. ي و بهم اعتماد نداری چطور هنوز منو نشناخت،ياعتماد ی بنی از ايام کرد  خسته؟ي کردکاری چنیبب -
   نجاچکاری مهسا ای بپرسنکهیو مهسا تموم شده است چرا قبل از ا

   ؟یزنی بهم تهمت مداره
    زل زدمبهش

   یفهمی می پستي دروغگوهی -
    روون شده بوداشکهام
   بودنی هنوز خشمگماهان

  ؟ي کردنکاروی ای تو به خاطر چ؟یاما تو چ. آره دروغگوام -
   طرفم اومدبه
 شناسمتی منم نماس؟ی ي بودينجوری موها، تو انیو ا)  بودظمی غلشیمنظورش به آرا( افهی و قختی رنیا -
   یفهمیم
    که من دوست ندارميگردی میی با اوناي بگردم تو هم داری مدلنی نداره دوست دارم ایبه تو ربط -
    باره بازوم رو گرفت و فشرد دردم گرفتهی
    مگه دست خودته اون کارت رو بدهی کارها رو بکننی ایکنیمن شوهرتم تو غلط م -
   آخ دستم -
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    رو بدهیاون کارت لعنت -
   بدمدستم رو ول کن تا بهت  -

    درآوردم و پرت کردمفمی رو شل کرد و من کارت رو از تو کدستش
    ندارمازی نزای چنی من به اای مشکلت بود بنیا -
 گفتم چشم، چون دوستت ،ی گفتی تا حاال هر چی باشينجوری اذارمی به بعد نمنی از ااسیخوب گوش کن  -

   ی تو قدر خوبدمی به ناراحت کردنت نبودم اما االن فهمیداشتم، چون راض
 ينجورینه ا. يدیپرسی رو ازم مهی خودم و قضشی پياومد ی اداها منیها و ا  نقشهنی ايبه جا.  یفهمی منو  نميها

   دونمی و نمدنی االن همه تو رو دیدونی م،ي همه ببرشیآبروم رو پ
  االن چطور برم  بگم اونکننی مي ات چه فکردوباره
 ها چطور؟ اون پسره با اون چشاش داشت به   زن منهکردیها رو م  و اون عشوه که اون رفتار رو داشتيدختر

   یکشی خجالت نمکردیناموس من نگاه م
    گذاشتم و با شدت به عقب پرتش کردماش نهی سي رو رودستم

 که به ي رو ازم پنهون کردزای چنیا.  منم نه توهی که شاکیاون کس. شمی دست تو نمچهی بازگهی ديکورخوند -
    کار منی وليخندی میگی چطور خودت با اون دخترا م،ی برسیچ

   اشتباهه
 زد و با دست صورتم رو گرفت و به چشام ي پوزخندخوردی از خودم دورش کنم اما تکون نمکردمی می سعی چهر

   نگاه کرد
ها برام   نقشهنی از اگهیا د برخورد کنم تنطوری باهات ادی باامی کوتاه نمگهی دم،ینجوری که هست، من انهیهم -
 .   گفتم چشمي شبنم رو آوردي  حرف نزنم بهانهی با کسی بهم گفت،يزینر

   ؟یفهمیگونه م  بچهيها  بهانهنی نه اخوامی من آرامش ماس،ی ي خستم کردگه،ی مهسا و هزار کوفت دي بهانه
 دلتنگش بودم عطر تنش  حس خواستن رو به ی بودمش و حسابدهی شد، دو روز ندکی خشم نگاهش کردم نزدبا

   یلی سنی امشب با مهسا و اهی شد وبغلم کرد اما من قضکمیتنم آورد نزد
 دوست نداشتم ازم سوء استفاده کنه با خشم ازش ازش گهید.  ببرمادی فراموش کنم و از تونستمی حرفاش رو نمو

   دوستش نقدری من که اکردیجدا شدم  با تعجب نگاهم کرد باور نم
     واونو ازخودم دور کنمامی کار رو بکنم وکوتاه ننی بتونم اداشتم
    شده بودرهی بهم خهنوز

   بخشمت ی و من نمي امشب خُردم کردنمتی لحظه ببکی خوامی نمگهی دفته،یمحاله بذارم دستت به من ب -
   ي تند برشهی نملی دلی ولی هستی عصباندونمی ممی با هم حرف بزندی بااس،ی هیکاف -

   ام گذاشت  گونهي آروم دستش رو روبعد
   حقت بودی هم منو ببخش ولیلی سنیبه خاطر ا -
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    طرف در رفتمبه
   میزنی و با هم حرف مرسونمتی مسایوا -
 :   اخم گفتمبا
   می به هم نداري کارگهی ما درمی خودم مستیالزم ن -
 کجا رفتی که میی کرده بود پس اون همه قربون صدقه هارییتغ ماهان کامالً نیدلم شکسته بود، ا.  خارج شدمو

    خستهیعنی که به من داشت، یرفت؟ اون همه احساس دوست داشتن
 :   به طرفم اومد و گفتنی چطور ممکنه نگشم،ی وقت خسته نمچی هگفتی که می بود از من؟ از کسشده

   دعواتون شد؟اسی شد یچ -
    تموم شدزیهمه چ -
   باتعجب کرد و جواب دادنینگ
   یکنی رو خراب مزی همه چي موضوع دارنی به خاطر اي شدوونهی تو دیگی میچ -
 :   اخم گفتمبا
  که ازم پنهون کنه بعد هم با مهساکهی موضوع کوچنیبه نظرت تو، ا -
 

   طلبکارهيزی چهیاالن هم . صداقتش بود ؟نیا.. نجای اادی دختره ببااون
   يکردی باهاش برخورد مينجوری ادی نبای داره تو هم راهت رو اشتباه رفتیلیحتماً دل کنمیمن فکر م -
    اسمشو بشنومخوامی نمگهی دی شروع نکن، حتگهی تو دنینگ -

    شده بودن مخصوصاً اون داور چشم چرونرهی افتاد که بهم خهی نگاهم به بقبعد
   ی گفتیها چ به بچه -
   گهی ماهان شعر هم میفقط گفتم خبر نداشت -
   دی خندنی طرفشون رفتم و نوشبه
   یگی و به ما نمي رو تور کردای پسر دننی بهتررکاهی آب زيا -

    زدملبخند
   دیزدی که شما ازش حرف مهی نامزد من همون شاعردونستمیچه م -

 :   گفتمی مردنی خندهمه
   دییآ ی به هم میلی بهتر از تو، خی کستیچه قدر خوب، خدا رو شکر که اون دختره نامزدش ن -
 )  مهساي تموم شد اون بمونه برازی و حاال همه چمیاومد یتو دلم گفتم م(

ها خسته   جنگ و جدلنی اونم از اگهی ددی ماهان نه دنبالم اومد نه منت کشمی تا به خونه برگردمی رفترونی بهمه
    با تعجبستادمی ازدی که اسمم رو صدا می کسيشده بود با صدا

   دمی و مهسا رو دبرگشتم
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   ؟ي خانوم چطوراسیسالم  -
 :   دستش رو دراز کرد دستش رو گرفتم و گفتمو
   رسهی به نظر منطوری اد؟یشما بهتر -
 :   کرد و گفتنی دستپاچه رو به نوشنینگ
   ادی باسی تا می خودمون برایب -

 :  ت و رفتن و مهسا با لبخند گفدنی اونا هم فهمانگار
   کنهی بهترم مشهیام هم چرا که نه، بودن در کنار پسرخاله -

 ...  داشتم بزنم تو دهنش امادوست
   خوب پس من برم مزاحمتون نشم -
  ؟ي شده نکنه باز باهاش دعوا کردی چنمیبیماهان رو کنارت نم -

 چه خبر بود؟ چرا ماهان نجای اایخدا..  و االن باز هم میکنی از کجا خبر داشت که ما با هم دعوا منی کردم اتعجب
  گفت؟ی نميزیچ
  ؟یپرس ی که بهت ربط نداره رو ميزیچرا چ -
    بهت بکنم قدر ماهان رو بدونیحتی نصهی بذار یکنی اشتباه مزمی عزی ول،یگیآره راست م -

    زدميپوزخند
 :   متوجه شد کنارم اومد و تو چشام گفتمهسا

   ي اونو نداراقتی، ل  کنارذاشتمی اول تو رو مي  ماهان بودم همون دفعهيمن اگه جا. اسی يا ه بچیلیخ -
 :   خشم گفتمبا
    ندارمي با اون کارگهی موقع االنه من دنی آره؟ پس برو بهتریی ماهان تواقتینکنه ل -
 :   پشت بهش کردم و رفتم مهسا بلند گفتو
    مطمئنمیشی ممونیپش -

 خواستن؟ی می که ذهنمو به خودش مشغول کرده بود، اونا از جونم چی سوالنهمهی بودم از ماهان، از مهسا، از امتنفر
   يزی بودن چدهی نگفتم انگار همه فهمیچی که شدم هنیسوار ماش

 با نی منو رسوندن ازشون تشکر کردم نوشیوقت.   سکوت کنندنی من و ماهان اتفاق افتاده که اونا بهتر دنیب
 :   گفتیناراحت

   میدونی شده اما ما خودمون رو مقصر می چدونمی نماس،یما رو ببخش  -
   فتادهی نی راحت، اتفاقالتونی االن هم خدی نداريریشما تقص -

   دی کشی آهساناز
   فتهی فاصله بنتونی موضوع نذار بنی به خاطر ایخدا رو شکر، ول -
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 بودن تنها سحر با تلفن داشت حرف دهی وارد شدم همه خوابیادم وقت رو تکون دادم و به طرف خونه راه افتسرم
 :   تلفنش رو قطع کرد و گفتدی منوکه دزدیم
    خوش گذشت؟ي شد اومدیچ -
   اومدن؟مانی پي  شد خانوادهیچ. اصالً حالشو ندارم. نپرس -
    منم منتظر تو بودمدنی خسته بود زود خوابیآره اونا که رفتن مامان هم حساب -

ام رو برداشتم و به   حولهنهی حال ببنی و دوست نداشتم سحر منو تو اخواستی مهی رو تکون دادم اما دلم گرسرم
    اگه منو دوست داشتختمی اشک رتونستمی دوش آب تا مریحمام رفتم ز

 اگه خواستمشی دروغ بازم منهمهیبا ادوستش داشتم ...   چه مرگمه  نهی ببومدی نی حتی دنبالم؛ لعنتاومد ی محداقل
   رازی اومده شزدیبا مهسا نبود پس چرا نگفت؟ چرا انکار نکرد؟ مهسا از 

 چی دارم گشدی اونا بود که ماهان هر بار با اون بود و مهسا ازش جدا نمنی بی داره چقتی خاطر اون، پس حقبه
   چی معما گنی اوناست تو انی بی بفمهم چدی حرف بزنم بانی با مهدی باشمیم

    شمی موونهی دارم داااایخدا.... مهسا... شب شعر, ماهان, شدم
 محبوب من دهانت را بگشا يا.... ی نجات بخشدی و مرا از چنگال گرگ تردییکاش زودتر زبان به سخن بگشا(
   دی شک و ترديای و مرا از دنری برگيا  را که بر زبان نهادهی قفلنیا

 و وجودم را سوزاند دی آتش درونم زبانه کشيها  و ناگهان شعلهدمی بود که به ناگه او را دنیها گناه من اتن. برهان
    منو جوابيها  و پاسخییای راه مرا رها کرد کاش زودتر بي مهیاما در ن

 )ییای کاش بی عشق را به قلبم روانه کنگری بار ددی تا شایده
 

 لحظه منتظر اومدن ماهان بودم از اونروز  که اومده بودم  نه زنگ زده نه اومده بود فردا امتحان آخر با استاد هر
   ی که معرفی و من استرس گرفته بودم باالخره اون کتابمی داشتیامان

 کار رو نیها هم چه بشتریب.  می دادلی و کتاب رو تحومی گرفتی ازش فتوکپنیها گرفتم و منو نگ  بود رو از بچهکرده
    آورده بودن هر ساعتری اون کتاب رو گیکردن چون تک و توک

لجم گرفته بود مادر .  حالم رو بپرسهخواستی نمی از ماهان بشه اما حتي خبردی تا شاکردمی رو چک ملمیموبا
    ودهی ماهان جواب تلفنش رو نمگفتی میماهان چندبار زنگ زده بود و حت

 دی ندارم تعجب کرد، اما فقط گفت من منتظرتون هستم که واسه عيهش گفتم منم ازش خبرب.  شده بودنگرانش
   یمونی حس پش،ي بود و من توچه فکري اون تو چه فکرنجای ادییایب

 دمی که اونشب اون و مهسا رو با هم دکردمی من بود هنوز باور نممی تنها تصمنی وجودم رو فراگرفته بود ايدیشد
 :   گفتدی منو کتاب به دست دیسحر وارد اتاق شد و وقت

    چه طرز خوندنهنی خانوم ایپرفسور نش -
    نگاهش کردممتعجب
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   اشاره به کتاب کردسحر
   ی کتاب رو برعکس گرفتیستی ننجایانگار ا -
   ام گرفت اون قدر تو فکر بودم که متوجه نشده بودم که کتاب رو برعکس گرفتم  منم خندهدی بلند خندو
   شده؟يزی چي تو فکري جورنی چندروزه هماسیچته  -
    لجهيادی استاده هم با من زنینه فقط فردا امتحان دارم دلشوره گرفتم ا -

 :   مشکوك گفتسحر
   با ماهان حرفت شده؟یگی راست نمدونمیم -
   شهی مثل همهیی جزي  مسئلهکی -

   به طرفم اومدسحر
  ؟ی گفتیباز به اون بدبخت چ. از دست تو -
   کنه؟ی مي طرفدارينجوری من بلند کرده بازم ازش اي خودم فکر کردم اگه بهش بگم ماهان دست روبا
    فرداومدی امروز نادیولش کن خودش م -

 :   با تعجب گفتسحر
 ...  یناراحت... یمونی حس پش؟ي که باهاش قهري نداری ناراحتچی تو االن هیعنی....وا  -

 :   کردم محکم گفتمنگاهش
    رو بدممانی ناراحت باشم مگه مثل توام به پی چي عرض معذرت براي براادی که خودش مدونمی م؟ی چينه برا -

   دیخند
 تو زنگ ندفعهی اون هم مرده غرور داره بهتره ای ول گذشتهی چنتونی بدونمی من نماسیمن به اون رو ندادم اما  -

   دونهی مشتری مطمئنا قدر تو رو بينجوری ای کنی و آشتیبزن
   زدميپوزخند

 اشتباه کردم پس واجبه اون يا  ذرهکنمی ماجرا اون مقصره و من فکر نمنی تو ایدونی بشم؟ مشقدمیعمراً من پ -
    بشهشقدمیپ

    شانه باال انداختسحر
   بودیاش عال  من امتحان کردم مزهی کارو بکننی بهتره ای ولیحاال هرچ -
  دی بلند خندو

 :   گفتمکردمی و بلندش مگرفتمی که دستش رو می حالدر
    تمرکز ندارمی بذار درسم رو بخونم تو باشرونیپاشو پاشو برو ب -
   ها  اتاق منم هستی ناسالمتياها-

    در مادر رو صدا کردمدم
   جواب دادنهی دست به سسحر
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    رفتی از دوستاش زنگ زد واسه کالس خصوصیکی شی پقهی چند دقنی ندارن همفیمادر تشر -
   ی مزاحم من نشی نگه داره هی دو ساعتهی به مامان بگم تو رو خواستمیم. از دست تو سحر -

 :   گفتکردی و اونو روشن مرفتی که به طرف ضبط می در حالسحر
    حالت بهتر شددی شامی کم نرمش کنکی ای بي همش تو فکریخونی درس مي دارنکهینه ا -
 ی بودم ولالیخ ی بنقدریام گرفت کاش منم مثل اون ا  بودها خندهيکاری عجب آدم بدی ضبط رقصتمی خودش با رو

   ی رو خالی ناراحتنی بغض و اي جورهی دی بشم بای خالخواست یدلم م
 سحر هم مشتاقانه می گرم شده بودی و حسابمی شددنیم و هر دو مشغول رقص منم به طرف سحر رفتکردمیم

    کهيا  اون صحنهدمیرقص ی مختمیری و اشک مدمیرقصی مکردی میهمراه
...  رو به صورتم نواختیلی که سيا اون لحظه... دمیرقص یم...  آوردم ادی کنار مهسا بود و گل رو گرفت به ماهان

   عرق کرده بودم اما دست برنداشتم دوست داشتم اونقدر برقصم تا
 مثل ماهان بود از ماهان یکیاون هم ...نگاهش .. به استاد افتاد چشمهاش ادمی.. ها کنار برن   اون صحنهي همه

    کوتاهگهی بود دی کافگهی اما دنمی بودم که از اون ببدهی ديریچه خ
 اما ،ی باهاش باش،ی تا ببخشمش چقدر بهش گفتم دوست ندارم با مهسا حرف بزنافتاد ی به پام مدی بادماوم ینم

   هی انگار که ماهان کردمی میمونیخسته بودم االن احساس پش....اون 
 بودم دو دل بودم چیگ...دوستش ندارم ... ستمی عاشقش نگهی دیعنی... بود که زود تو قلبم خاموش شده یهوس
    اون بود که دوستم داشت وشهیهم..  خواستی اون بود که منو مشهیهم

 قدرت نداشتم گهی ددیچرخ ی ؟ تمام خونه دور سرم می پس من چکردی می اون بود که آشتشهی بود و هممهربون
    نشستم و سرم رو گرفتم سحر با عجله کنارم نشستنی زميرو
  اس؟ی شد یچ -
    زد به دستشدی منو دتا
  ؟یکنی مهی به سرم چرا گرخاك -

 چرا دونمی اونم ساکت فقط نوازشم کرد نمختمیهاش گذاشتم و اشک ر  شونهي سرم رو رودمیفهمی خودم رو نمحال
   ها حتی همون نصگفتمی رو به سحر بگم اگه مزهای چنی اتونستمینم

 ی که اون مرده، غرور داره، اما من چهمون
 

   بودم که فقط دلمو به محبت ماهان خوش کرده بودمیت دختر احساساکی نداشتم من يزی چمن
   اروم گفتسحر

 می و حرف بزنمی داغ درست کنم باهم هم بخوري کاکائوری شهی تا منم ری دوش بگهی ي عرق کرداسیپاشو -
  باشه؟
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 اشک و عرق شده بود بلندم کرد و خودش منو به حموم سی بودم خدهی که پوشی رو تکون دادم شلوارك و تاپسرم
 :  فرستاد حوله رو به دستم داد وگفت

 لباسهام رو کنمی حالم امتحان فردا رو خراب منی رو تخت مطمئن بودم با اذارمی منم لباساتو ميریتا تو دوش بگ -
   رونی و بدمیچی آوردم شامپوم تموم شده بود حوله رو دورخودپرونیب

   زدی حرف می که با کسدمی سحر رو شنيما صدا ارفتم
   شده؟ی چدی تو رو خدا به من بگستیحالش اصالً خوب ن -
   االن فرستادمش حمام فردا هم امتحان داره -
   چرا؟گهی حساسه تو داسی یدونیماهان جان خودت م -
   شدم اون به ماهان زنگ زده بود چطور حاضر شده بود بره منت اون ادم  رو بکشهی سحر عصباناز

  دهی جوابشو می ماهان چدمی فهمی اومد اما ن نمی سحر مي صداباز
 کوتاه دی باتونیکی دی بکني و دوتاتون هم لجبازدی که نشد هر روز قهر کننی ادییای کم لجبازه شما کوتاه بهیاون  -
   هی اومده فقط دوست ندارم خواهرم شی چه پنتونی بمدونی من نماد،یب

    دی مواظبش باششتری با شما هست همش تو خودشه بهتره بی ناراحت بشه اما از وقتلحظه
 زد بعد هم منو یلی به اون که منو با سکرد،ی تو حال خودم نبودم سحر داشت به اون التماس مگهی طرفش رفتم دبه

   ون که با مهسا بود حالت تهوع داشتم اومدی دنبالم نیول کرد حت
 قلبم گذاشت ي ناگهان سحر به طرفم برگشت و دستش رو رودیلرز ی دستهام مخوردی به هم می زندگنی از احالم
   رو انداختی و گوشدیادکشیو فر
 :   قلبش گذاشته بود گفتي که دستاشو روی در حالسحر

  يمگه تو حمام نبود -
 :   با اخم گفتممن
  ؟يزدی حرف میبا ک -
  مانیخوب معلومه با پ -

 :  گفتمیعصبان
  ادی بدنمی که به ديکردی و التماس ميزدی من باهاش حرف مي  که دربارهي بودمانیبا پ -

 :  گفتافتاد ی که به طرف اتاق راه می در حالسحر
  به هم ی که مثل خروس جنگ بفهمم شما دو تا چه مرگتونهخواستمی مزدمی با ماهان حرف مرمی گي شدوانهید -
   دی پریم

    پشت سرش وارد اتاق شدممنم
   نمی لحظه اونو ببهی خوامیالزم نکرده من نم -

    زدی به طرفم برگشت و چشمکسحر
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   خودتو آماده کنری دوش بگهی برو ادی مگهی ساعت دهی تا دی دمیحاال خواه -
 :   اخم گفتمبا
    چرا بهشومدی دنبالم نیحت... گفت، چکار کرد ی اونشب  به من چیدونیبس کن سحر تو که نم -

  ؟ي زدزنگ
   دراومد سحر با تعجب به طرفم اومداشکم

   ي شدينجوری افتاده که ای شما چه اتفاقنی مگه باسیچته  -
    در آغوشم گرفتبعد
   یناراحت ازش نقدری ادونستمی فقط خواستم بهتون کمک کنم نميقربونت برم ببخش خواهر -
 تو شب شبی زد بعدش هم انگار نه انگار من زنش بودم دیلی برام تموم شده اون بهم سگهی دنمشی ببخوامینم -

    شاعر بزرگه که همههیشعر با مهسا بود اون بهم دروغ گفته اون 
    بفهممناروی ادی کتاب چاپ کرده اونوقت من االن باشناسنشیم

    شوکه شده بودسحر
  ؟ی با ماهانیگی مي دارهی چنایا -
 :   خشم گفتمبا
   یآره ماهان، همون لعنت -
   رسمی احمق چطور حاضر شد دست روت بلند کنه حسابش رو مي  بزنه پسرهیلی بهت سرممکنهیغ -

    باز تلفن رو برداشتبعد
  زنمیاالن بهش زنگ م -

   دمی رو از دستش کشتلفن
  نمشی بار ببنی آخري براخوامی حرفامو بهش بزنم مادی بذار بهینطورینه سحر حاال که ا -

 :  با اخم جواب دادسحر
 ماهان کردمی رو باهات بکنه فکر نمنکاری به مامان بگم چطور از االن حاضر شده ادی باریحاال برو دوش بگ -

    باشهی آدمنیهمچ
    طرف حمام راه افتادمبه
    ناراحت بشنخوامی نگو نمنای به مامان ايزیتو رو خدا فعالً چ -

 :   با خشم گفتسحر
   کردمی فحش بود نثارش می و هرچزدمی بهش زنگ مي کن، اگه زودتر بهم گفته بودي ازش طرفداریتو هم ه -

   دمیخند
   یدونی ميزی که چاری خودت ني اومد به روی وقتدمیباشه فهم -
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 دلم نلرزه هنوز با دمشی دی بود که وقتنی سرش رو تکون داد منم وارد حمام شدم اما فکرم حول وحوش اسحر
    هنوز محتاج اونکنمی و دست و پامو گم مشهی قلبم منفجر مدنشید

   رو به اوالمی ازش دل بکنم جسمم رو به آب سپردم و خي دارم چطورازی هستم هنوز بهش نآغوشش
   یستی که تو نیوقت
  کم دارهيزی چایدن
 ي توريها نی زانو با آستری تا زی صورتکی تونکی دمی رو سراغ داشتم پوشی لباسنی اومدم بهتررونی حمام که باز
    باال زدم وپسی با کلشهی و موهام رو طبق همی ساپورت مشکهیو 

 ماهان به دست و دی کردم باادهی صورتم پي روی کمرنگشی رو صورتم و آراختمی از موهام رو فر دادم و ريتعداد
  دی کشی سوتدی سحر تا منو ددمشیبخش ی نمی ولافتاد یپام م

   يکردی مکاری چي بودی اگه آشتي حاال خوبه قهري شدیبه چ به -
    زدميپوزخند

   من دوستش دارم، بهش اعتماد کردم اما اون هنوز دنبال دل خودشه.  سحردهیدلم ازش رنج -
   دی کشی آهسحر

 خراب تونی اشتباه زندگهی نذار به خاطر ری بگمی رو ازش بپرس و بعد تصمزای چنیبه نظر من زود قضاوت نکن ا  -
   بشه

    سحر گذاشتم و شالم رو سر کردمي جلواز
 .....  رو به من نگفتهزای چنی موندم چرا ادونمینم -

 :  حرفم شد سحر جواب دادي  زنگ مانع از گفتن ادامهيصدا
   فکر کنم خودشه چه زود اومد -

   دی خندبعد
    کنمشیی باش من راهنمانجایدشو زود رسوند، تو اام طاقت نداشت خو بچه -

 کرده بود اگه اون تابم ی بدنشی بعد از چند روز ددیلرز ی بودن دستم مشی آتيها هام گوله  رو تکون دادم گونهسرم
   هاش بذارم و  شونهي بود االن دوست داشتم سرم رو روفتادهیاتفاق ن
 ی هنگامشدی مکی قدمهاش نزدي صدادیلرز ی قلبم مزد،ی که با سحر حرف مدمی حرف بزنم صداش رو شنبراش

   رهی اونم خستادمیکه وارد اتاق شد تپش قلبم شدت گرفت بلند شدم و ا
 دونمی عشق، نمی کمهی هم دیشا....  مقدار سرزنشهی... ي مقدار دلخورهی نبود فقط یچی تو نگاش هکردی منگاهم

    بهش سالم کنم انگار بای که حتدیچرخ یبه طرفم اومد زبونم نم
    سر تا پام رو فلج کرده بوددنشید
   زمی عزی خوباسیسالم  -
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 با احساسات من خواست ی چرا باز مدونمی رو تموم شده مزی همه چگهی من ددونهی جمله؟؟؟؟ اون که منی اچرا
    تنگ شده بودتی جذابنی چشما، انی اي کنه نگاهش کردم دلم برايباز
 و دهیچی دور گردنش پی شال گردن مشکهی نی و هم چنی مشکيا  بود با شلوار پارچهدهی پوشییبای زیشمی وریپل

    عطرش منو به خلسه بردي موهاش رو باال زده بود بوشهیمثل هم
 :   و با طعنه گفتمدمی کشیقی عمنفس

   فرستادم؟ی کارت دعوت مدی باي زنت اومددنی ديباالخره برا -
 :  شد و آروم گفتکتری نزدماهان

  اسیدلم برات تنگ شده بود  -
   هام گذاشت  شونهي دستش رو روو

    رو ازش جدا کردمخودم
   به من دست نزن -

    اخم کردماهان
   ی زن منگهی حق دارم بهت دست بزنم تو دیکنیفکر نم -
 :   خشم گفتمبا
    باشمخوامی نمگهیبودم اما حاال د -

 : ت هم با خشم گفماهان
 چ،ی هي رام که نشدنمیبی بهتر باشه اما مدی شای چند روز بذارم به حال خودت باشنی فکر کردم ایکنیتو غلط م -

   يبدتر هم شد
   ستادمی انهی به سدست

   می رو تموم کنزی بهتره همه چي بازم ادامه بدشمی با من که رام نميپس چرا دوست دار -
   ام رو محکم گرفت  بکنم چونهي که نتونستم کارعی به طرفم اومد اونقدر سرعی سری عصبانماهان

    حرفت بزنم تو دهنتنی جا به خاطر انی بگو تا همگهی بار دهی -
   کردمنگاهش

   یتونی االن هم پس مي کارو کردنی تو که قبالً ايمگه نزد -
  م رو نوازش کردا  گونهيام جدا و آروم رو  دفعه آروم شد دستش رو از چونههی
   کردمی چند روز همش خودمو لعنت منی دستم بشکنه که اون کارو کردم ااسیببخش  -

 با اون بودن کرد چشمام رو بستم يبایام قلبم و وادار به اطاعت کرد و مرا به حس ز  گونهي دستاش روحس
 :   که کنار گوشم گفتدمیهاش رو شن نفس

    من دلم برات تنگ شدهاسی عشقم اس،ی -
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انگار که ) کنهی ممی کاراش جادونی دور بشم ازش، چرا طلسم شدم، چقدر احمقم که باز هم منو با اتونستمیچرا نم(
   می لبهاي روشی لبهاکردی مرابمی و اون بود که سخواستمیآب م

 ينجوری مهسا تمام تنم نفرت فراگرفت چطور حاضر بودم اادی لحظه هی کرد اما دای پانی  خون در رگهام جرنشست
    دفعه با شدتهی,   زدنشیلی اون حرفا و سادی بشم دهیبه طرفش کش

    عقب هولش دادم ماهان با تعجب نگاهم کرد شوکه شده بود داد زدمبه
   ی پست باشنقدری ایتونیولم کن نامرد چطور م -
   گم بذار برات باسی... زمیعز.... اسی -
    ازت متنفرمنجایبرو از ا -
 دیلرز ی تنم ماومدم یباز جذبش شدم و کوتاه م,  قرار گرفتم رشی تخت نشستم  از خودم بدم اومد که تحت تأثيرو

    بشه که باز هم به طرفش برمکمی بذارم نزددی داشتم نبايحس بد
 آب برگشت، وانی لهی رفت و با رونی بعی حالم شده بود سري  شده بودم ماهان که متوجهچی رو تکون دادم گسرم

    بغضمختی کرد تا آب به گلوم رکیکنارم نشست و آب رو به لبم نزد
 . دمی کشیقی تر شد و نفس عممی شد گلوآزاد

    نکنمتتی وقت اذچی هگهی ددمی کردم قول مکاری باهات چاسیمنو ببخش  -
   نداختم انیی اخم نگاهش کردم و سرم رو پابا
   ی باشنجای اخوامی برو نمنجایاز ا -
   کنمی قبلش بذار حرفم رو بزنم ازت خواهش می ول،ی تو بگیهر چ -

  کردمنگاهش
 
   هان؟؟ی هستی اصالً تو ک؟يریگی مي به بازينجوری دختر و اهی شاعر؟  احساسات يزاری تو اسم خودتو مد

 چرا من ختی دلم رهویدستش از انگشتاش تا مچ بانداژ شده بود ..  که چشمم افتاد به دستشگفتمی مناروی اداشتم
    چرا متوجه نشدهکردیام رو نوازش م  دستشو اون لحظه که گونهدمیند

 با دونمینم..  دمی اونقدر تو خودم و حسم غرق شده بودم که نفهمای چشمام رو بسته بودم نکهی به خاطر ادی شابودم
 ...    ازش بدم اومده بود حس کردم دلم بخاطر دستش آشوب شدنکهیا

  خداي؟ ا  شدهی فقط، دستش چکنهی چرا سکوت مگهی نمیچی کنم چرا هکاری چایخدا
 
   ستی بگو و برو حالم اصالً خوب نکنمیبگو گوش م -
 منم مثل توام لعنت به من که روز اول بهت نگفتم، مقصر منم چون اونقدر عاشقت بودم که دوست دونمیم -

   اسی کنم، می کتابم رو چاب کردن بهت تقدی پنهون کنم تا وقتنویداشتم ا
    بودنی تنها اشتباهم امن
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    داد زدمتی عصبانبا
  ؟ي فکر منو نکردی با اون باشي چطور حاضر شد؟یپس مهسا چ -
   دی کشآه
    با نامزدش باشهخواستی من با اون نبودم، اونم فقط با من اومد چون میکنیاشتباه م -
 :   دفعه به طرفش برگشتم با تعجب گفتمهی
   شهیباورم نم,  مهساونامزاد ؟ی نامزاد ک؟یگی میچ -

    نگاهم کردماهان
 نی دوستم هم مثل من، تو اکردی اما مهسا قبول نمش،یها پ  کرده بود مدتي از دوستام از مهسا خواستگاریکی -

    روز بازم دوستم اصرارهی نکهی هم شاعره، تا امیکارا بود، هم همکار
 منم زنگ دونستی نميزی من و مهسا خبر نداشت و چي بشه اون از نامزدی که با مهسا صحبت کنم تا راضکرد

   اسیزدم به مهسا ازش خواستم خوب فکراش رو بکنه بهش گفتم من 
 و رازی شادی مهسا هم قبول کرد که بهی باشه سامان هم پسر خوبشی و بهتره فکر زندگکنمی عوض نمای با دنرو

    و با هم حرفننی که سامان و مهسا بشمیهمون شب با هم قرار گذاشت
 من ی نذاشتيد به خاطر من نبود به خاطر سامان اومده بود اما تو زود قضاوت کرد اونشب که مهسا اونجا بوبزنن

   تونستمی مهسا با من بود نمتی دنبالت اما مسئولامی بخواستمیحرف بزنم م
 سامان با روزی کنم بعد از رفتن تو اونا هم حرفاشون رو زدن و دکی ولش کنم خواستم اونا رو بهم نزدياونجور
    رو اعالم کردنشونی و اونجا مراسم نامزدزدیتن اش رف خونواده

 چرا ماهان شدم،ی من مقصر مشدی می چه خبر بود؟ چرا هرچنجای رو نداشتم ازای چنی شوکه شده بودم انتظار امن
    همون لحظه آخر بهم بگه، چهذاشتی رو مزای چنی بد بود که انقدریا

 رو خبر زشی چچی هی  که من حتگفتی می کردم، اما اون االن نشسته برام از داستانهی غصه خوردم چقدر گرقدر
   دمینداشتم صداشو شن

 اما باور کن زدمی باهات حرف منای زودتر از ادی رو بهت گفتم، بازای چنی اری دنقدری چرا ادونمی ببخش، نماسی -
   ار منم گرفت،ی بشه امتحان داشتزای چنی ذهنت مشغول اخواستمینم

 بدون تو ارمی بدون تو دووم بتونمی وقت نمچی من هي هم  اشتباه کردشت،توی پامی چند روز نشد بنی بودم اپروژه
   ی اما امروز وقتامی مدت بعد بهی ی فقط خواستم آرومتر بششمی موونهید

 دی نبای تو حساسذاشتمی تنهات مدی شدم بازم اشتباه کردم نبای زنگ زد و از حالت گفت از دست خودم عصبانسحر
   اسی منو ببخش کردمی ولت مياونجور
    تحمل کنمتونستمی بود من نمی دراومد کافاشکم

   تنهام بذار, ولم کن برو -
   زمی نکن عزهی گراسی... زمیعز..... اسی -
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   ماهان تنهام بذار.... بسه برو -
   رفترونی از اتاق بی حرفچی کنارم بلند شد و بدون هاز
    گرفتمنیی تختم نشستم و زانوهامو بغل کردم سرمو پارو 

 کنم اما هی فقط گرخواستی عشق و نفرت، خواستن و نخواستن، مونده بودم دلم منی بکنم بي چه رفتاردونستمینم
   آره.. ستمی نچشی بازکردمی می بهش حالدی بازدمی حرفامو مدیبا.. نه 

 هر لحظه هر ساعت تو فکرم سرش داد دمشی چند روز که ندنی چقد با خودم حرف بزنم اشمی بهتره خالص منیا
 ...  کردی رفتارو منی با من ادی اون نباکردمی و محکومش مدمیکشیم

 بود یی حرفانای بشکنم ؟ آخه چرا؟ چرا؟ اينجوری انجای خودش کردکه اری اون باغ اون روز اول منو اسي  تویلعنت
    رو نفهمم، اشکامنایبهش بگم، چطور ممکنه من ا داشتم میکه تصم

 اما من تنها دلم ازش گرفته بود خودم مقصر کردیپچ م  دست خودم نبود انگار هنوز پشت در بود با سحر پچگهید
    در زدن اومد خودش بودي صداهوی.. گذشت ی اون؟ ربع ساعتایبودم 
  ت جواب ندادم از پشت در گفشناختمی در زدنش رو ميصدا

   اجازه هست؟اسی-
 در باز دمی که ددادی وجودمو گرفته بود بغض گلومو فشار مجانی ، هدیلرزی دستم متونستم،ینم..  نگفتميزی چبازم

   ی حس کردم اومد و در و بست و صندلیشد اومد تو سرمو بلند نکردم ول
 ی حرفتونستمی اما نمکردی مترم تاب ی بنی و ادمیشنی نفساشو ميصدا... تختم و نشست ي من جلوي روبروگذاشت
   نیسکوت سکوت و ا.. خوادی می چنمی ببدی محکم باشم بادیبزنم با
 :   آروم گفتدمی دهوی چند لحظه ادامه داشت که سکوت

  ؟ياری سر تو باال نمزم؟ی عزاس؟ی-
 .. دیچیپ ی گوشم مي اون شبش توي و حرفاشدی داشت تازه مشیلی انگار داغ سگفت ی که می کلماتبا

 :  تکرارکرددوباره
  زم؟ی عزاسی -
 هستم که زتی من عز؟ي لهم کردينجوری بودم ازتی من عز؟يخوای می چ؟یگی می چزتم؟ی من عززم؟یعز -
   ی بهم بگناروی ايای تا االن بيستادیوا
 که به هی مشتکردمی احساس مومدی مرونی و هر کلمه که از دهنم بکردمی بلند رو سرش آوار مي با صدانارویا

    صدامدنی صدام بلند بود که صورتش از خجالت شننقدی اخورهیصورتش م
 ...  به گوش سحر برسه قرمز شده بودکه
 من مقصر بودم، چون شهی آره من مقصرم، هم؟ي اشتباه کردی بگ؟ي نداری گناهی بگ؟ی چی بگيخُب اومد -

   ،نی ماهان همی پستي دروغگوهی تو ی حرفاتو بهم بزنيبهم اعتماد ندار
  شعر به هم خوری تن بدم اما برات متأسفم حالم از هرچتی بازنی به اخوامی نمگمید
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 . 
 من مقصر بودم، چون شهی آره من مقصرم، هم؟ي اشتباه کردی بگ؟ي نداری گناهی بگ؟ی چی بگيخُب اومد -

   ،نی ماهان همی پستي دروغگوهی تو ی حرفاتو بهم بزنيبهم اعتماد ندار
 شاعر؟  يزاری شعر به هم خورد تو اسم خودتو می تن بدم اما برات متأسفم حالم از هرچتی بازنی به اخوامی نمگمید

   ی اصالً تو ک؟يریگی مي به بازينجوری دختر و اهیاحساسات 
   هان؟؟یهست

 چرا من ختیلم ر دهویدستش از انگشتاش تا مچ بانداژ شده بود ..  که چشمم افتاد به دستشگفتمی مناروی اداشتم
    چرا متوجه نشدهکردیام رو نوازش م  دستشو اون لحظه که گونهدمیند

 با دونمینم..  دمی اونقدر تو خودم و حسم غرق شده بودم که نفهمای چشمام رو بسته بودم نکهی به خاطر ادی شابودم
 ...    ازش بدم اومده بود حس کردم دلم بخاطر دستش آشوب شدنکهیا

  خداي؟ ا  شدهی فقط، دستش چکنهی چرا سکوت مگهی نمیچی کنم چرا هکاری چایخدا
 

 .. ارهی بسته دله منو بدست بدمی شاای..  بستهينجوری شده که اتی اذیلی خرمی بمی براش افتاده  الهي اتفاق بدنکنه
 ...  کن پسره دو رواصالولش

 هی ي توی مثل رانندگی لعنتي اشکانیا.. نتونستم ادامه بدم اشکام گهی داره دیبی حال و هوا آدم حس غرنی ايتو 
   دموی ديجلو.. بندري صبح مه گرفته توهیمثل ..دی شدیروز بارون

 بغض ناخونده شدم نی امی تسلگهیهامو لرزوند، د  شونهام هیهق گر  کرد توانمو ازم گرفت و هقسی صورتمو خگرفت
   نی اياما تو.. هی بود و گرهی که بود گريزی و چدیو زبونم نچرخ

 و کردی که داشت اشکامو پاك مکردمیهام حس م  گونهي رو رویی آشناهی گرمهی...ها یآشوب  و اشکها و دلها دنیند
 : گفتی و مکردی مهیخودش گر

 ... رمیمی مي ادامه نده، بسه بخدا باز ادامه بدگهی بسه دکنم،ی خواهش ماس،یبسه - 
  منم سکوت کردم.. شو آروم گذاشت رو لبم و نذاشت بگم که دستيزی چخواستم

  يدی فهمي و بدجوریی نگفتم و تو بد جاویزی من بهت چیگی تو راست ماسی-
 ده تا ن،یی پاامی می وقتی شعرخونرمی هرجا مزنن،ی برام کف مایلی خشناسنم،ی مایلی هستم که خي شاعرهی من آره

    صفحهنیی که نصفشون تو پاسمی تا براشون شعر بنوکشنیدختر صف م
 خودم يای دني و آوردمت تودمی تو رو دی دوروبرم بودن اما االن وقتها یلیآره خ... شماره تلفنشو نوشتهدفترشون

   و... خوانیشهرتمو م.... خواستن ی خوشحال بودم، اما اونا منو نمیلیخ
 دمتی دی بود که وقتنیا..م و شعرهام ماله اونهتر  ثابت کنه من باهاش راحتهی به بقخوانیهرکدوم م.... شعرامو،

   نهای همه انی بدی و من دلم لرزي بهم نگاه کردباتی با اون نگاه زیوقت
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 يا وهی هست با هرشي گرفتم هرجورمی کس نبود و تصمچی کار هرشی اونجا که تسخی نشستامی همه دوروبرنیب
   یتی موقعنی همچهی اما بهت نگم من شاعرم و یهست ماله خودم بش

 تکلف ی و بایر ی بهت بگم که تمام قلبت و عاشقانه بی وقتخواستمی طرفم ميای بنای دارم که نکنه تو هم بخاطر ارو
   تی رو به بردگي شعر و شاعرگهیخونه من شده باشه اونوقت د

   نوشتمی دستات م چشماتو مخملری به تو از حردامی و ناپدای پيها  و واژه واژه از خواستنم از عالقهدمیکشیم
 من ي عاشقانه من بودي شعرهاياونوقت تو شهر بانو.... که من بودم و تو و عشق و حرم نفسهاتییها از لحظه-

   دمیپری که با اشاره دله مهربونت ماهاتی روواری به دواری دهیهمسا
 ....  میساختی مییای و با هم دنيداری تو بتوخوابت

 کردمی من بودم که اشکاشو پاك منباری اون بود که هق هقش به آسمون رفت و انباریو ا..  نذاشت ادامه بده هی گرو
    بسه ماهانگهی که دذاشتمیو دستامو رو لبش م

    ماهان بسهآره
   قبولهزمیتمومش کن باشه باشه قبوله عز-

   دروغ بگهتونستی حرفاشو قبول کرده بودم چون زالل اشکاش نمآره
 .. ماهان دستت-
   ستی نيزیچ-
 ..  شدهینه بگو چ- 

   کرد به باز کردن دستششروع
 ...  خدا کف دستش کامالً سوخته بودای
 ..  شده چرا سوخته دستتیماهاااان چ-
 .   زد ؛ سوزوندمشیلی که بهت سهی همون دستنیا..کار خودمه .. سوختی مدی دست بانیا... دستنیا -

 تونستی مهی فقط گرهیگر..... به آغوشش رفتم و اون محکم منو دربرگرفت ارمی نتونستم طاقت بگهی ديوااا
  آروممون کنه

 ...  ي که به دستات عادتش بديری دستاشو بگي حق نداریستی مطمئن نی از دوست داشتن کسیوقت
 ...  ی رو کنری و تاب بدنش رو زچی پي حق نداریدونی رو سهم خودت نمی کسیوقت
 ... ي بسازای و براش روی خوش باهاش حرف بزنيها ندهی از آيندار حق یستی نی موندنیوقت
 ...  عشقمی بهش بگي دلت به بودنش شک داره حق نداریوقت
 ... ی دوست داشتن کني ادعاي حق نداری که ترکش کنيا  بهانه،ي سند،ی بحث،ی حرفهی دنبال شهی همیوقت
 ...  ی بزننشی زميحق ندار...  ي شدگاه هی تکی به اعتماد کسیوقت
 ...  مردي مـــــردتیی فارغ از جنسي کارو کردنی همه ااگه

 ...  غصه فرداي باشه نه توروزی دری که نه گیگرفتن دست...  دوست داشتنعشق،
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   امروز به تو باشه و ساختن بهتر فردايها ی خوشدنی تالشش بخشتمام
 

 اخم کرد کبارهیام انداخت و   به برگهی نگاهیدم، امان دالیام رو تحو  که از جلسه امتحان بلند شدم و برگهیهنگام
 :  و گفت

  ؟ي رو جواب نداد3سوال  -
 :  شانه باال انداختم و گفتممنم

   ستمیبلد ن -
    تعجب نگاهم کردبا
  ؟يمگه جزوه رو نخوند -
    استاددی داشته باشیسال خوب.. ستی مهم نادی همشو بخونم زدمینرس -

 :  زد و جواب داديلبخند
   دی خوش باشدی باالخره امتحانات هم تموم شد برنیهم چن -

 اونقدر کنار ماهان بهم خوش گذشت شبی دکردمی نگاهش رو حس مبی رفتم  اما تعقرونی و از کالس بدمیخند
    بود که به خودم قولی شبشبیکه نتونستم جزوه رو کامل بخونم د

 ختیر ی که مییها اون اشک...ها که به خاطر من سوخته بود   و اون دستشبی دادی زود قضاوت نکنم بازم دادم
    آدم که سر تا پاش پر از احساسنی مرد بگذرم از انی از اتونمیچطور م

 حرفش ي  حاال متوجهکنمی به حرف مهسا افتاد که گفته بود در مورد ماهان اشتباه مادمی دوست داشتن بود نیریش
   زدی و دست مدی کِل کشمی کردی ما آشتدی سحر فهمی وقتشدمیم

 که خودش یی شام نگه داشتن تا آخر شب برام حرف زد و شعر خوند شعرهاي و بابا که اومدن ماهان رو برامامان
    وخوندی که برام میبرام سروده  بود و من عاشق صداش بودم هنگام

 گذاشته بودم و به تپش اش نهی سيم سرم رو رو مندیبوس یام رو م  و گونهشدی خم مشدی بار که حرفش تموم مهر
    چرا هنوزدونمی محال بود از دستش بدم نمگهی دکردمیقلبش گوش م

    که به طرفم اومددمی رو دنی نگرنیگی اونو ازم مگفتی بهم میکی از دست دادنش انگار ي  داشتم دلشورهدلشوره
   ادی بدمای يزی مغزم فشار آوردم تا چنی مردم از بس به ايوا -

   دمیخند
   اومد؟ادتی هم يزیحاال چ -
   نه بابا مغزم جوش آورد ولش کردم -

    تو سرشزدم
   ارهی تا جوش نادی کم به خودش بهی تا شی بزندیبا -
   دی خودشو کنار کشنینگ
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    از امروز گذاشتم خوب استراحت کنهدی مغزم ترکیکنیاِ چکار م -
    دنبالمادی قرار شده ماهان بمی برایب -
   شمی مزاحمتون نمگهیمن د -
    اخم نگاهش کردمبا
    تهران؟ي ری مگه امروز عصر نمیتو مراحم -
   دی شما دو کبوتر تنها باشرمی اما خودم مرهٱ -

   و گفتمدمی کشدستشو
  زدی  می ما هم قراره فردا برمیرسونی تو رو مرسهی االن مم،ی برایلوس نشو ب -
   رنیگی ملتیچقدر تحوخوش به حالت،  -

    سرش رو به آسمون بردبعد
 منت ی کنم اونم هِتشی اذی منو ببره مسافرت منم هِی واسه منم بفرست تا هِگری شوهر خوب و جهی خدا يا -

   ی که هرچشهیپ  ماهان عاشقنی شوهر بفرست مثل اهی ایخدا....بکشه 
 .....   خدايا....ام بره   برام شعر بگه و قربون صدقهشهی سرش بزنم همتو

    رو قطع کردمحرفش
   ي آبرومو بردهی حرفا چنی انی نگيریبم -

    کردنگاهم
   ي آبرومو بردیگی شوهرم مثل ماهان باشه مخوامی بعد م،ي پسره رو دق مرگ کردگمیمگه دروغ م -

   میدی گرفته بود دمِ درِ دانشگاه رسام خنده
 فی رو برات تعرزی همه چامی صبر کن بهش بگم، تازه من احمقم می بهش گفتیاگه ماهان بدونه چ. از دست تو -
   یکنی تو هم مسخره مکنمیم

    لبش رو گاز گرفتنینگ
   مونهی مکاله یها اونوقت سر تو ب  بهشی نگيوا -

 :   بزنمش که فرار کرد و بلند گفتخواستمی کردم و منگاهش
   کرددای واسه خودش پگهی دیلی لهی گذاشت وابونی مجنون شد و سر به بییهوی يدیاخه د -

   دی اونم دودمی دنبالش دویعصبان
   نیاگه دستم بهت نرسه نگ -
   عمراً اگه بذارم دستت به من برسه -
   دیخندی مو

    زدادیسرش که فر بزنم تو خواستمی تا مستادیاش رو گرفتم و ا  باالخره مقعنهمیها شده بود  بچهمثل
   سالم آقا ماهان -
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  کردی ماهان با لبخند نگاهمون مدمیچرخ
  نجا؟یچه خبره ا -

 :   زده بود مرتب کردم و گفتمرونی موهام رو که از مقنعه بستادمی صاف امنم
    متوجه نشدم؟ي اومدیکِ -

    به ما انداختی نگاههی ماهان
    دی ودنبال هم افتاددیکردی بدو میکیها   مثل بچهی هم نشدیبا -
    اخم کردنینگ
   مونهی می خروس جنگنی عی گرفتنوی اهیچ.  زنتهنی اریهمش تقص -

   دی بهش رفتم، ماهان خنديا  غرهچشم
 شهی مری زود برسم وگرنه ددی من عصر جلسه دارم بامی بردییای محترم فعال بيها بسه  خانم -
 

 هم زبونش را برام درآورد و اشاره نی نگدمی خط و نشون کشنی نگي با دستم برامی راه افتادنی سه به طرف ماشهر
    که داشت نگاهموندمی رو دیاستاد امان. میبه ماهان کرد تا سوار شد

 شد حاال شتریهاش ب  گاز گذاشت و حرکت کرد اخمي کرد و تند پا روی اون اخمدنی ماهان به محض دکردیم
   يزی هم ساکت چنی نگنیشانس ما رو بب دیرس ی مرتری کم دهی شدینم
 :   گفتمارمی برونی اونو از اون حالت بنکهی اي استاد اخم کرده برادنی بود که ماهان از ددهی انگار فهمگفتینم
    رو جمع وجور کنملمی امشب وساخوامی مم؟یکنی حرکت میفردا کِ -
    زدي زور لبخندبه
   اومدن یات هم م  منتظرتن کاش خانوادهصبرانه ی بنای مامان امیکنیفردا ظهر حرکت م -
    هم دعوت کردنمانی پي خانواده, برن باغ نای و عمو ای  با خانواده ماماني چندروزهیاونا قرار شده  -
   گهی دي انشاهللا دفعه -
 که یل به دردودهاش، ی عادت کرده بودم به شوخنی بدجور به نگشدی تنگ مشی دلم برادادی ساکت گوش منینگ

 :   ماهان برگشت طرفم و گفتکبارهیباهاش داشتم، 
    اومد بهت بگمادمی يزی چهی یراست -
 :   تعجب گفتمبا
  ؟یچ -
   سشهی بوده امروز مشخص شده از آپاندضی کنن چند روزه مرسی فردا عمل آپاندخانی رو منینازن -
   ششی پمارستانی بمی برکراستی پس یآخ -
    نگرانشم کاش خودم بودمیلیآره حتماً من خ -
    هستنششی پدر و مادرش هم پشهی زود خوب مست،ی نيزیناراحت نباش چ -
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 اما به خاطر رفتی مدی داشت و بای خواهرشو دوست داره ، اون زودتر مرخصيها  بچهیلی خدونستمی مدی کشیآه
    و حاال که اونو ناراحتمیتموم شدن امتحانات من موند تا با هم بر

 :   و گفتممی رو در آغوش گرفتگهی شدم و همدادهی شد منم پادهی که پنینگ. سوخت ی دلم ممدیدیم
   حتماً بهم زنگ بزن, نی نگشهیدلم تنگ م -
    کم راحت باشمهی بذار تا از غُر زدنت ستی نشتریروز که ب13 بابا يا -
    ازش گرفتمیشگونین

   یشیتو آدم نم -
   شد منظورش به خودش بودرهی وباژست بهم خشنیها آدم نم معلومه که فرشته -

   دمی خندبلند
 :   گفتواشی
    واسش بمونهی بذار چندتا پر وبالي تو پرش بدبخت کل پرهاشو کندیمواظب شوهرت هم باش، باز نزن -
   محکم زدم تو سرشندفعهیا

    بهش؟یهم مونده بگ گهی دزی حاالم که شده پرنده، چی ماهان گذاشتي صد تا اسم رون،ی نگيریبم -
 :   گفترفت ی و مدیخند ی که می حالدر
   داری ددینه برو منتظرش نذار به ام -

 حرکت که نی عمل نازنای بود ی استاد اماندنی به خاطر ددونستمی زدم و سوار شدم ماهان هنوز ناراحت بود نملبخند
   دستش گذاشتم نگاهم کرد و لبخند زديکرد دستم رو رو

  دستت بهتره؟ -
    خوب شدهیلی خزمیاره عز -
    کارا رو نکن باشهنی اگهید -

    رو فشرددستم
   رمیمی من بدون تو می وقت ولم نکنچیفدات بشم باشه تو هم قول بده ه -

  من بوديای مرد تمام دننی رو تکون دادم محال بود بازم بتونم ازش بگذرم اسرم
 

 :   با لبخند رو بهش کردم و گفتمدی رو که جمع کردم سحر آه کشلمیوسا
    برمخوامی فقط چند روز مشتونی پگردمی من زود برمیکشیچرا آه م -

   اش گرفت  چونهری دست زسحر
 برم؟ اون شبنم که انگار از دماغ ی من با کندفعهی ای ولی تو باغ و اسکي تاب سوارمیرفتی ممیهر سال با هم بود -
    کمتر طرفمگهی نامزد کردم دمانی با پی هم از وقترای افتاده، الملیف
 .. زدی يری تو هم که مادیم
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    رو کنار گذاشتم و کنارش نشستمچمدونم
 االن که شهی باهات باشم اما ماهان به خاطر من مونده نمخوادی با اون خوش بگذرون منم دلم م؟ی چمانیپس پ -

    نباش که رفتن برام سختينجوریتوهم ا. همه منتظرم هستن نَرَم
   باشه ؟بشه

    وقت مادر وارد اتاق شدنی سرش رو تکون داد تو همسحر
    بشهداشی االنه که ماهان پ،ي تو که هنوز آماده نشداسی -

 :  گفتم و به طرف مامان رفتم دستم رو دور گردنش آوردم و دمی سحر رو بوسي گونه
   شهیدلم براتون تنگ م -

   دی خندمادر
 برو آماده شو که ماهان رو ياری اداها رو درمنی که اي برشهی واسه هميخوایخودتو لوس نکن حاال مگه م -

   یمعطل خودت نکن
 دمیش با شلوار برمودام رو پوی خردلي منم مانتودیخندیسحر از حرکات ما م) مامانِ ما رو باش خوبه دخترش بودم(

    و شالدمی خط چشمم رو پررنگ دور چشمام کششهیو مثل هم
 گهی دکردمی با ماهان حرف زده بودم احساس آرامش میاز وقت. دمیچی دور گردنم پشهی رو مثل روال همام یشمی

   هام به خودم تلخ با شک.. هام  دوست نداشتم اوقات خودم رو با نگفته
 ی طور خوش قول بود با مامان و بابا خداحافظنی همشهیهم.  ماهان اومد2 آماده بود رأس ساعت زی همه چکنم

   کردی طور داشت سفارش منیکردم مامان هم
 مواظب خودت باش سالم ما رو هم به اونا برسون -
 

 :  گفتی و مگرفتی هم دوباره دستم رو مبعد
 ی کن عروس خوبی زشته کمکشون کن، سع،ی نزندی سف واهی دست به سینیاونجا کمک حالشون باش نه بش -

   یباش
    کنمي برم اونجا عروس بازخوامیمامان مگه من م -

 :   بابا گفتدیخندی مسحر
    کنهکاری چدونهی بره چند روز مسافرت دخترم خودش مخوادی مي دارکارشیزن چ -

  دمیاش رو بوس  رفت گونهيا  چشم غرهمادر
    باشمی دختر خوبکنمی میباشه چشم سع -
 به طرفم اومد و چمدون رو ازم گرفت و صندوق دی داده بود تا منو دهی تکنی از خانه خارج شدم ماهان به در ماشو

    کرد منم براشون دستی گذاشت و با بابا و مادر احوالپرسنیعقب ماش
 :   کنارم قرار گرفت و گفتی نشستم ماهان هم بعد از خداحافظنی دادم و تو ماشتکون
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   خانمم؟یخوب -
 تا به حال اومد ی بود که بهش مدهی پوششرتشی تي روی رنگی مشکي قهی اسپرت زده بود و جلپی کردم تنگاهش
   نکشی که گذاشته بود با فرم عیشیر  بودم تهدهی ندپی تنیاونو با ا

   اومد ی بهش میحساب
  شهینفرمون داره شروع م سفر دو نی خوشحالم اولیمن که حساب -
    بهت خوش بگذرهی که حسابکنمی ميکار -

 :   دفعه به طرفم برگشت و گفتهی رو به حرکت درآورد و نیماش
   رو بخونم؟دمی واست شعر جديخوای می خسته نشنکهیواسه ا -
 :   شوق گفتمبا
    نخوامشهیآره حتماً بخون مگه م -
    رو بهم بده تا برات بخونماش زهیخوب پس جا -
   دمیاش رو بوس  و محکم گونهدمیاش رو به سمتم آورد خند  گونهو
  دی چسبی حسابینیری شي چه بوسه -
   برام خوندکردی که گلوش رو صاف می در حالو

  کنمی بار به تو فکر مهر
  شودی شل ممیها  از دکمهیکی

  افتدی مری نسل به تأخکی آغوشم انقراض
  شودی به نبضم اضافه ميزی چو

  گنجدی نممی در شعرهاکه
   تو را به نام بخوانمستیکاف
  هاست  لهجهنِی لکنت، عاشقانه ترینی ببتا
    مني چگونه لرزش لبهاو
  برد ی مهی را به حاشایدن

   دارمدوستت
  اند  کردهری گمی که در گلوییها  تمام واژهبا
   ینی غمگي تمام هجاهاو

  شودی به خاطر تو شعر مکه
   بلندي دارم با صدادوستت
   آهستهي دارم با صدادوستت
   دارمدوستت
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   در منستینی خواستن تو جنو
  شودی نه سقط مکه
 . دیآی مای به دننه
 ماهان دن،ی بعد از رسکردمی نمی احساس خستگمیدی رسزدی به ی شعر خوند و حرف زد که وقتمی راه اونقدر برانیب
    رو پارك کرد بهنی ماشی رفت وقتمارستانی به طرف بکراستی

 :   برگشت و گفتطرفم
   يکردی خونه استراحت ممیرفتی مدی بانجای ببخش تو رو آوردم ازمیعز -
 :  اخم گفتمبا
    منم نگرانمهی چه حرفنیا -

    زديلبخند
   ممنونم ازت -
 را گرفت و دستم ي سراغ اتاق بستررشی ماهان از پذم،ید راه افتامارستانی و به طرف سالن بمی شدادهی هر دو پو

 :  رو فشرد و گفت
   باالستي طبقه -
 بانی نشسته بود و سر در گری صندلي که رومیدی رو دنی و به محض باالرفتن شوهر مهمیها باالرفت  هر دو از پلهو

    بلند شد و با هم دست دادندیبود ماهان رو که د
   حالش چطوره -

 : گفت نیرام
    کنارشننی عملش خوب بوده آوردنش تو بخش فعالً خوبه االن مادرت با مهگنیم -

 :  رو به من کرد و افزودبعد
   شهی مییرای ازتون پذينجوری ادیببخش -

 :   با لبخند گفتممنم
  دی خونه نگران نباشمیری و مشهی خدا زودتر خوب مدی به امه،ی چه حرفنیا -
 بود دهی اشک به چشمام اومد رنگ و روش پردمی رو با اون حال دنی نازنی وقتمی و ما هم وارد اتاق شددی کشیآه

    معصوم، دلم براش پر زد مادر ماهان بهي کوچولوهیو خواب بود 
   دمی کرده صورتش رو بوسهی اومد و سخت در آغوشم گرفت چشماش قرمز شده معلوم بود که گرطرفم

    دخترميخوش اومد -
   ممنونم خدا شفاش بده -
   انشاهللا دخترم -
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 تخت نشست و صورتش رو ي رونیهاشون مشخص بود، ماهان کنار نازن  از چهرهی کردم خستگی روبوسنی مهبا
    شده بود انگار اصالًيگری و دستهاش رو در دست گرفت ماهان ددیبوس
  کردم و گفتمنی وجود نداشت رو به مهای دننی بود انگار تو انی وجود ندارم فقط نگاهش به نازنمن
 
   شهی مداری بیکِ -
 :   و گفتدی کشیآه
 چرا دخترم دونمی نمی عملش خوب بوده ولگنی دکترا مهینجوری لحظه به هوش اومد بعد هم االن اهی دونمینم -

   شهی نمداریاصالً ب
   می صبر کندی بچه است، بافه،ی ضعنینازن -

 :  ت لب ذکر گفری ماهان زمادر
   مونمی مششی من پدی استراحت کندیبهتره شماها بر -

 :  جواب دادنیمه
   مونمی دخترم مشی پنجای من ادی بردی شماها مادر رو بردارزمینه عز -

    رو گرفتمدستش
   دی و برگرددی بکنی استراحتهی دی شماها برمی من و ماهان هست،يا  تو هم خستههی حرفا چنیا -

 :   حرفم گفتدی هم در تأکماهان
    شماها رو برسونهگمی منی به راممی هستنجای ما اد،ی خواهر، شماها برگهیراست م -
    شدداری بدی شامونمی مششی پگهی کم دکیام رو تنها بذارم   بچهتونمیمگه م -

زود  تنها بذاره خسته شده بودم چهار ساعت تو راه و صبح طی شرانی دخترش رو تو اتونستی بود که نممشخص
    ازیکی ي کنم روی شدن باعث شده بود که احساس ضعف و سستداریب

 ي  ماهان هم همهرفتی مالش می نخورده بودم و دلم از گشنگيزی شده بودم چداری نشستم از صبح که بها یصندل
   دهی فهميزی بود ناگهان نگاهم کرد و انگار که چنیحواسش به نازن

    به طرفم اومدباشه
   دهی چرا رنگت پرزمی عزاسی -
   ستی نمیزیچ -
 :   دستپاچه گفتکدفعهی
    بخوريزی چهی می برای حتماً گشتنه بي نخوردیچی ببخش تو ناهار هزمی عزيوا -
   مونمی منجای ندارم الینه م -

 :   ماهان برگشت و گفتمادر
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 بهش يزی چنکهی بدون اي از دست تو ماهان دختر مردم رو همراهت آورددییای و بدی بخوريزی چهی دیدخترم بر -
   بخوره اهللا اکبريبد

    دستم رو گرفتماهان
 خرمی غذا رو براش منی بهتربرمشی نذاشت به خانمم برسم االن منیاصالً حواسم نبود فکر نازن -
   به طرفم برگشتمی منم همراهش راه افتادم از اتاق که خارج شددیو خند 
   می باشکی نزدمارستانی تا به بمی بخوريزی وچمی اشکال نداره همبن اطراف باشزمی عزاسی -
 :   لبخند گفتمبا
   می بریی جاخوادی نممیخوری مری بگچی ساندوهی یکی نزدنیهم. چرا که نه -

    کردنگاهم
    تا من زود برگردمنی بشمکتی ننی هميپس رو. ی خوبیلیممنونم گلم خ -

 ی هرچه زودتر برم خونه و بخوابم احساس خستگخواستی نشستم اما دلم ممکتی ني رو تکون دادم روسرم
    بوديا  که عمل سادهسی آپاندسوخت ی منی نازني داشتم دلم برايدیشد
م مشغول شده بود  عمل رو داشته باشه فکرنی نداشت خدا کنه تحمل ای پس تا االن خوب نشده بود؟ اون سنچرا

    رو در دست داشت لبخند زدمی بزرگکی ماهان که پالستدنیکه با د
 شوکه شده بودم اما دمی شد که منم ترسادی اونقدر زغی جي صداستادی بلند شد ماهان ایغی جي صداکبارهی اما

    رسوندمارستانی خودش رو به سالن بعی رو انداخت و سرکیماهان پالست
 و زدی مغی جوقفه ی بنی مهستادمی بهت زده امیدی که به در اتاق رسی هم بلند شدم دنبالش راه افتادم هنگاممن

    که داخلدمیشوهرش اونو دربرگرفته بود زانوم سست شد ماهان رو د
  نفهممیچی هگهی بره و دیاهی روسرم بچرخه و چشمهام سای باعث شد که دنها غی جنی شد ضعف و ااتاق

 
 هنوز شدی دستم بود و آروم آروم وارد بدنم مي سِرُم تودمی دمارستانی تخت بي که باز کردم خودم رو رواموچشمه

    که وارد اتاق شد چشماشدمی باره مهسا رو دکیحس ضعف داشتم 
 :   بود به طرفم اومد و گفتقرمز

   می برمی آماده بش،ياگه بهتر -
 :   اخم گفتمبا
   ماهان کجاست؟نجامیچرا من ا -

   سِرُم رو در دست گرفت و اونو بست و جواب دادمهسا
 ي که غش کردروزی تو هم از دیی جامی بردی باستی نمارستانی بکس چی االن هم،یدختر جان پاشو وقت ندار -
   می کنتی بسترمی حالت اصالً خوب نبود مجبور شدشبی دیمارستانیب
    تخت بلند شدم اما دستم هنوز سِرُم داشتيرو شده بود از ی افتاد که چادمی کدفعهی
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   حالش بهتره؟نی شده نازنیتو رو خدا بگو چ -
 :   رو به من کرد وگفتیی وارد اتاق شد و با خوشروي نگفت، پرستاریچی انداخت و هنیی سرش رو پامهسا

   یحالت خوب شد خانم -
   دی زودتر بازش کنشهیآره ممنون، م -
   چشم االن -
 :   اومدم مهسا به طرفم اومد وگفتنیی منم از تخت پادیفاصله سِرُم رو از دستم کش بالو
   ي قبل از رفتن اونو بشنودی افتاده که بای اتفاقهی اسی نیبب -
    تعحب نگاهش کردمبا
   دی کشیآه
    فوت شدنینازن -
 هی دوستش داشت، یلی که ماهان خيا  بچهنی مسئله رو نداشتم، نازننی الی کنم قدرت تحلکاری چدونستمینم

    معصوم مرده بود آخه چرا؟ مگه ممکنه؟ي بچه
    دستم رو گرفتمهسا

   زهی تو خودش برنقدری باش نذار اششی داره االن پاجی ماهان بهت احتمی بردی همه رفتن سر خاك ما هم بانیبب -
 باش من قدرتش رو نداشتم که برم الیخ یدختر خواهرت مرده ب...  بگم ی من ساخته نبود برم به ماهان چاز
    مهسا گذاشتم و بلنديها  شونهي سرم رو رود،یترکی دلم داشت مششیپ

   کردم مهسا هم پشتم رو آروم نوازش کردهیگر
   آروم باش خواست خدا بوده -
   پاك و معصوم بود چطور ممکنه؟ي  بچههی نداشت یاون سن -
   میکنی متی ازشون شکااوردی کردن که دووم نکاری باهاش چدونمی نم،ی ناشي دکترانیلعنت به ا -

 رو درآورد و ی چادر مشکفشی از تو ککبارهی داشت حاال اون مرده بود ازش جدا شدم دهی حرفا چه فانی اگفتن
 :  گفت

  ستی مراسم خوب ني سرت کن لباست برانوی اایب -
 دور نجای از اخواستمی گرفت مبیدلم عج.  باشمدهیامالً پوش سرم انداختم تا کي چادر رو گرفتم و روگفتی مراست

    بغلم رو گرفتریبشم مهسا ز
   ؟يای خودت راه بیتونی مم،ی برایب -

 نی سوار ماشی کِدمی از اتاق خارج شدم نفهمیحال یبا ب.  رو گرفته بودندمی دي رو تکون دادم اشکهام جلوسرم
    که مندیفهمی کمربندم رو مهسا بست، انگار خودش ميشدم و چطور

 اما دیکشیمهسا هم آه م. اومد ی نمام هی گرنیف نی في جز صدایی صداچی رو ندارم هي کارچی شدم و قدرت هشوکه
   کدفعهی زمی که من راحتتر اشک برخواستی انگار مگفتی نميزیچ
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 :  گفت
 رو هی نگران نشن مجبور شدم جواب بدم و قضنکهی منم به خاطر اتلیمادر و خواهرتون چندبار زنگ زدن به موبا -

   نجای اانیبراشون بگم فکر کنم فردا ب
   کردمنگاهش

   ممنونم -
 آدم ناآشنا هی نی نداشتم انگار که بی بود حس خوببهی شهر برام غرنی داشتم اازی به حضور مادر و سحر نواقعاً

    وهی گري صدامی شدادهی بهشت زهرا هر دو پمیدیباالخره رس. یگرفتار باش
ها   نالهنی اتونستمی چطور منمیساله رو بب7 دختر هی يمن دلش رو نداشتم که خاکسپار. استمی وادارم کرد که بغیج

    به سمتمدیمهسا که منو مردد د.  مادر رو تحمل کنمهی يها و زجه
 که فقط چشمام ي چادرم رو محکم گرفتم طورمیراه افتاد اهپوشی ستی با هم به طرف جمعدی و دستم رو کشاومد

    و مادرزدی نشسته بود و زار منی زميمشخص باشه آفاق خانوم رو
 نمونده ی ازش باقیچی چه به روزش اومده هکروزی یدر ط.  افتادنی نگاهم به مهکردی هم کنارش اونو آروم ممهسا

   ی زن به خاطر مرگ دخترش شکسته بود اشکهام تمومهی. بود
 بزنم و از خدا گِله کنم اما لب فرو بستم و صحنه به خاك سپردن رو تماشا کردم ادی دوست داشتم فرنداشت
    کنترل خودش رو از دستنی مهختن،ی دختر ري  جنازهي که روییها خاك

  زدی مغی جوقفه ی دخترش و بازم بي و خودشو انداخت روداد
دخترم ....خدا ....... خدازمیعز......  دخترمدی منو هم باهاش خاك کنترسهی اون تنهاست مدیتو رو خدا دخترمو نبر -

   من طاقت رفتنشو ندارم. رو بهم برگردون
 هی ی که حتدیرس ی که هر روز به خودش می شد و چشمم به ماهان افتاد که به طرفش رفت کسدتری شدام هیگر

   ی وچشمانشی و با ته ریباسش نباشه اما حاال لباسش خاک لنیچروك ب
 بغل خواهرش آورد و اونو از جنازه دور کرد و جنازه رو به گودال منتقل کردن و ری پژمرده شده بود دست زقرمز
    به زور که شده از ماهانخواستی منی اما مهختن،یها رو روش ر خاك
    بشهجدا

 من بخوابه اون از شی پدی باترسه،ی دخترم مدی دخترم شماها مگه بچه ندارشی برم پدی باد،ی دارکارمی چد،یولم کن -
    برمدی دخترمو بدوجدانا ی بترسه،ی میکیتار

 برم سراغ ماهان و سرم رو خواستی دلم مکردی مهی گربانی که سر درگردمی رو دنی اونو دور کرد حاال رامماهان
   ون انگار تمام حواسش فقط به اما ازمیهاش بذارم و اشک بر  شونهيرو

 ی حق داره اما منم زنش بودم کسدونستمی و خواهرش بود ممادر
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 برم سراغ ماهان و سرم رو خواستی دلم مکردی مهی گربانی که سر درگردمی رو دنی اونو دور کرد حاال رامماهان
    اما اون انگار تمام حواسش فقط بهزمیهاش بذارم و اشک بر  شونهيرو

 کردم بهش فکر نکنم تا ی که دوستم داشت سعی حق داره اما منم زنش بودم کسدونستمی و خواهرش بود ممادر
    مراسم تموم شد بایاش بودم وقت  منتظر توجهصبرانه یازش نرنجم ب

  داشت که پر ازیکی و کوچی نقلاطی بود حیمی بزرگ و قدي خونه... برگشتم خونه مهسا
 

  بود از دهی بزرگ دورتا دور سالن چيها ی شده بود پشتنیی تززدی ینتی زيها  با فرش بود و سالن بزرگ کهدرخت
   چی و اونجا کامل مبله شده  مهسا منو که گيشدی مییرایاونجا وارد پذ

 :   گفتدید
   ي ببرمت تو اتاق ماهان، اونجا راحتترایب -
 اتاق بود ي  گوشهییبای زي  دادم تخت دونفرهصی عطر ماهان رو تشخي دنبالش راه افتادم درو که باز کردم بوبه

    شده اتاق مرتب بود انگارنیی مردونه تزلی با وساشی آرازی مهیروبروش 
    مهسا به طرفم برگشتدادی ميادی زتی ماهان به نظم اهمکه
  ی لباست را عوض کنيخوای مدی شاارهی ماهان برم بهش بگم بنی از دست انهیچمدونا رو فکر کنم تو ماش -

 رو بهم داد وگرنه ی بودم خوب شد که مهسا چادر مشکدهی مانتو رو پوشنی همروزی حواسم به لباسم نبود از داصال
    بود کهدهی از ماهان حرصم گرفت چطور به خاطرش نرسرفتیآبروم م

    به لباس دارماجی احتمنم
   حموم دارم به دی شداجی احتدیاریاگه ممکنه برام چمدون رو ب -

 نجای کس اچی بود که از مهسا بخوام کارام رو برام انجام بده دلم گرفت هدهی رسیی زد کارم به جاي لبخندمهسا
    مهسا جوابدمیحواسش به من نبود اگه مهسا هم نبود تنها بودم آه کش

 : داد
 گران،ی چه برسه به دستی عزادارن حواسشون به خودشون هم ننای ناراحت نباش اارم،ی چمدونت رو مرمیاالن م -

  اریامروز رو طاقت ب
 که اونا حواسشون به ارهی بادمی منو شرمنده کنه و به اومد ی نگفتم انگار از عمد خوشش ميزی کردم و چنگاهش

   رونی زنا از بياهوی و ههی گري تخت نشستم هنوز صداي روستیمن ن
 هم به مسجد محل رفتن تا اونجا مراسم رو ادامه ای جمع شده بودن و بعضاطی حيا هم تو از مردي تعداداومد یم

    دوشدی بارفتی نخورده بودم بازم دلم مالش ميزی چروزیبدن از د
 شده بود نطوری افتاد بغض کردم چرا انی به نازنادمی رو نداشتم اما تا ی طاقت گشنگگهی بعد هم ناهار دگرفتمیم

   ،نی وقت در باز شد و دختر مهنی اومدم تو همزدی که من به یاونم موقع
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 خودش رو عی انداخت، بلند شدم و به طرفش رفتم سرنیی سوخت، سرش رو پاشی وارد اتاق شد دلم براستاره
   ختمی کرد منم اشک رهیانداخت تو آغوشم و بلند گر

   نه؟نمشیبی نمگهیخاله خواهرمو د -
   خوبهجاش .  خداشیاون رفته پ -
    حاال من خواهر ندارممرد یمن دلم براش تنگ شده کاش نم -
  هاش رو پاك کردم  خودم جداش کردم و اشکاز
 بهتر از یلی خودش مطمئن باش اونجا جاش خشی خدا اونو دوست داشته که برده پزمی حرفا رو نزن عزنیا -
   نجاستیا

    رو تکون دادسرش
   می تخت نشستي رو گرفتم و هر دو رودستش

 تا کمتر غُصه ی کن کنارش باشی خواهرت که رفته اون ناراحته، سع،ی مواظب مادرت باششتری از االن بدیتو با -
   بخوره

   دوست داشتیلی رو خنیاما اون نازن -
   ی هستی خودت خانمي دوستش داشته تو براشتری بوده معلومه که بکیاون کوچ -

 :   گذاشت و به ستاره گفتيا  مهسا وارد اتاق شد چمدونم رو گوشهنباریدر زدن و ا.  رو تکون دادسرش
    و برگردمیی باش تا من برم جااسی کنار زمیعز -

    نگفت مهسا رو به من کرديزی اخم کرد اما چستاره
    ناهاري برانیی پاای بي چمدونت آماده که شدنمیا -

  دمی پرسازش
   نگفت؟يزیجاست؟ چماهان ک -

 :  جواب دادرفتی مرونی که بی کرد و در حالنگاهم
    رو ازش گرفتم و چمدون رو برات آوردمچی بگه، سوئدی باینه چ -
 ی نداشته باشم که حتیتی چطور ممکنه من براش اهمشدمی می داشتم از دست ماهان عصبانگهی رفت درونی بو

 : ت که گفدمی ستاره رو شنيحالمو بپرسه صدا
   من دوستشن ندارم -

 :  زدم و گفتميلبخند
   زم؟ی عزي رو دوست نداریک -
   مهسا رو -
 :  تعجب گفتمبا
  ؟يچرا دوستش ندار -
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   دمی نپرسيزی نگفت منم چيزی باال انداخت و چشانه
    مادرت باشه؟شی پنیی پامیری تا من برم حموم بعد با هم منی بشنجایا -
   شتونی پمونمیباشه م -

 هی که دی رو درآوردم خدا رو شکر عقلم رسام ی و به طرف چمدونم رفتم مانتو و شلوار مشکدمی رو بوسصورتش
   ام رو برداشتم و به طرف حمام راه  حولهارم،ی با خودم بی مشکيمانتو

 رو گرفتم و با  نگرانم شده بودن، دست ستارهی حتماً تا حاال حسابزدمی زنگ به خونه مهی بعد از دوش دی باافتادم
   نی مهي هی گري هنوز صدای جو آرومتر شده بود، ولمی رفتنییهم پا

 به آغوش مادرش رفت عی بود به طرفش رفتم و ستاره سری خدا بهش صبر بده غم بزرگدمی کشی آهشد،ی مدهیشن
 :   منم کنارش نشستم نگاهم کرد و گفتستی بلند گرنیو مه

 روش حاال من بدون اون ختنی چطور خاك ريدیدخترم منو تنها گذاشت، د... رفت نمینازن.. دخترم اسی يدید -
  ارم؟ی دووم بي کنم؟ چطورکاریچ

 :   جواب دادمختمیر ی که خودم هم اشک میاش گذاشتم و در حال  شونهي رودست
 روح اون هم در عذابه بهتره ينجوری ادی جنگشهیآروم باش اون جاش خوبه حتماً خواست خدا بوده با خدا که نم -

    تا خدا دلتو آروم کنهیآروم باش
   رو تکون دادسرش

    رو ندارهیدخترم تنهاست کس. کاش منم مرده بودم. ششی برم پخوامی آروم باشم متونمیچطور م -
  آغوشش گرفتمدر
 
 ستاره چقدر ناراحته سبحان نیبب. يهات رو دار  اون خدا رو داره و تو هم شوهر و بچهستی جان اون تنها ننیمه -

   ی برسنای به ادی بادهیترس
    دفعه بهم نگاه کردهی
   سبحان کجاست؟يوا -

   هاش جلب کردم  شدم که توجهش رو به بچهخوشحال
 :  جواب دادستاره

   دمشی باباست من دشیپ -
 به من نگاه رهیسته بودن خ که نشییها  زنختیام گذاشت و آروم اشک ر  شونهي آرومتر شد سرش رو رویکم
    بودن و سرتاسر صورتشوني چادرشترشونی بکردنی و پچ پچ مکردنیم

 دادم کنار اونا غذا حی گرسنه بودم اما ترجیلی خنکهیوقت ناهار همه دور سفره جمع شدن با ا.  بودندهی پوشرو
   ي رو گرفت و برانیها دست مه  از خانمیکی داشتم ينخورم حس بد
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 از دخترا که تو یکی آفاق کجاست از دونستمی به طرف آشپزخونه رفتم نمدمیخودم رو تنها د. و اتاق برد تاستراحت
    روی که مادر ماهان کجاست؟ و اون اتاقدمیآشپزخونه مشغول بود پرس

 بود و خواهرش و مهسا کنارش بودن دهی تخت خوابي که رودمی نشون داد با عجله داخل اتاق شدم و اونو دبهم
   سالم کردم و به طرف آفاق خانم رفتم

   حالتون خوبه -
    هم گذشتي رو آروم روچشمهاش

   ینیب ی اوضاع ما رو که ممی کردییرای ازت پذينجوریببخش دخترم که ا -
   دیغم آخرتون باشه من راحتم نگران نباش -

 :   رو به من کرد و گفتمهسا
   يخوردناهار  -

 :   تخت نشستم و گفتمکنار
   خورمیحاال بعداً م -

 :   گفتآفاق
    نخوردهيزی فکر کنم چروزی دختر از دنی بشقاب غذا بده به اهیمهسا جان  -

 نازك ی رفت و مادرش پشت چشمرونی به فکر من بود، مهسا بنیخوبه ا.  بپرم صورتش رو ببوسمخواستی مدلم
   ی مامان افتادم که وقتي حرفاادی اومد، ی مکرد انگار هنوز از من بدش

 اگه گفتمیکاش به مادر م.  باشم و بتونم ماهان رو آروم نگه دارمی کنم عروس خوبی که سعگفتی زدم فقط مزنگ
    انگار مهسا از من زرنگتر بود چون هر موقع دوستنمیماهان رو بب

 بهش زنگ بزنم اما خواستی بودم دلم مدهی اونو ندروزی اما من که نامزدش بودم از دزدی با ماهان حرف مداشت
    سرش درست نباشه تا شبختهی کار ری حسابطی شرانیفکر کردم تو ا

    ماهان به سمتش برگشتمي  خالهي با صداکردمی متحمل
 ه،ی شومری همش تقصنای بودن ای وگرنه اون دختر که خوب خوب بود دکترا هم از عمل راضنایقدم شوم بوده ا -

  اههی قدم سریتقص
 من کننی اونا فکر میعنی ممکنه به من گفته باشه؟ یعنی نگفت، يزی و چدی کشیآفاق آه.  حرفش نبودمي متوجه

   دی بادونستمی مرد دلم گرفت نمنی بودم؟ که تا اومدم نازنمنیبد
ها رو به طرفم گرفت و منم   از بشقابیکی از خودم دفاع کنم باالخره مهسا با چند بشقاب غذا وارد شد و يچطور

    حرفا انگار تمامنیمشغول شدم، کم مونده بود باز ضعف کنم اما با ا
    خوردن وآفاق خوابش برده بودی و غذاشونو مزدنی رو از دست دادم مهسا با مادرش حرف ماشتهام

   انی سامان هم بي مامان چطوره بگم فردا خونواده -
    بود سرمون اومدیی چه بالنی اهیآره فکر خوب -
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    شدينجوری هنوز مشخص نشده چرا ای که عمل خوب بوده ولدمیاالن از ماهان شن -
   اوردهی بچه بوده طاقت نحتماً

   خدا به پدر و مادرش صبر بده, بدبخت ي  بچهاههی همش به خاطر قدم شوم و سنای ازمینه عز -
 گفتن فردا صبح زود اومد ی باشن کاش زودتر مادر مدهی نفهمنوی سوخت چطور ممکنه دکترا انی نازني برادلم

    سحر کهي دلم تنگ شده بود مخصوصاً برارسنی تا ظهر مکننیحرکت م
 رو برداشتم و از اتاق ام یبشقاب خال,  کننی در موردم فکر منطوری حرف بزنم با ماهان که بهش بگم واقعاً اباهاش

    ازخواستی االن فقط دلم مخارج شدم و به طرف آشپزخونه رفتم
 کننی فکر مينجوری نکنه اونا هم در موردم اکردنی نگاهم مرهی که خدمیفهم ی زنان رو ميها پچ  برم حاال پچنجایا
   دمی تخت دراز کشي عروس بدقدم، به طرف اتاق ماهان رفتم و روهی
 اتاق ي اش رفتم که گوشه  توجهم رو جلب کرد به طرف کتابخونهيزی اما ناگهان چدادی ماهان رو مي تخت بونیا

    به نام ماهاني از همه کتاب شعرشتریبود انواع و اقسام کتاب بود اما ب
 موضوع نی اری اما فکرم درگخوندمی کتاب رو منی سرفرصت ادینام داشت با)  بارانيصدا( توجهم رو جلب کرد راد

 زدمیف م هرطور شده با ماهان حردیبود با
 
 داشتم اونقدر خسته بودم که ی موهام بود حس خوبونی چشمام رو باز کردم دست ماهان می نوازش آرومبا

   کردیماهان کنار تخت نشسته بود و نگاهم م.  چطور خوابم برده بوددمینفهم
 رو نداشت ی حسچی تخت نشستم صورتش هي بودم بلند شدم و روی پر زد اما از دستش هم عصبانشی برادلم

    در نگاهش وجود داشتیهنوز چشماش قرمز بود و غم بزرگ
   اس؟ی یسالم خوب -

    کردماخم
    خوب باشميخوایچطور م -

   دی آه کشماهان
    شدينجوری چرا ادونمی نممیستیخوب ن.  کدومچیه -

 :   براش سوخت دستهاش رو گرفتم و گفتمدلم
    بهتر از ماستنی نازنيش جا خواست خدا بوده مطمئن بانیماهان ا -

    کرد اشک در چشماش حلقه زدنگاهم
 رمی عروسک بزرگ بگهی شی چقدر دوستش داشتم منتظر عروسک بود بهش قول داده بودم برایدونستیتو م -

    فراموشش کنمتونمیچطور م
 محکم د به طرفش رفتم و سرش رو دونستمی حال خودمو نمستی دستهاش قرار داد و گرونی رو مسرش
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 مرد شکست خورده رو کی که االن ی بود در حالدهی چطور دلم ازش رنجختمی آغوش گرفتم و همراهش اشک رر
 دمیدیم
 
 ستی نگهی دنی هنوز باور ندارم که نازنتونمینم.... نداره ی غم رو تحمل کنم؟ خواهرم رو بگوحالنی چطور ااسی -

    کهنی که نازننمی و ببامی مرده چطور بگهی ناز کوچولو دي اون بچه
    داغونماسی نباشه، رفتی و از سرو کولم باال ماومد ی به استقبالم مشهیهم
   هاش رو پاك کردم  خودم جداش کردم اشکاز
 ي داره خواهشاً قوازی به حرفا و آرامش نی از هرکسشتری اون ب،ي بدهی روحنی به مهدیماهان تو رو خدا بسه تو با -

   ی اونا رو آروم کنی بتوندی باهی به توندشویباش اونا ام
  ؟ی منو آروم کنه ها کیپس ک -

   و گفتمدمی رو کنار کشخودم
 کنمی آرومت ممونمی مشتی پشهی من زنتم هم؟ی من حساب کني رویتونی نمیعنی ماهان؟ ام کارهیپس من چ -

    غصهنی تو اسازمیهات م  با غممونمیمن دوستت دارم باهات م
    بهم اعتماد کنامی پا به پات باهات مکنمی متیهمراه

    رو محکم گرفتدستهام
   اسی....اسی -
    غصه نخورنقدری کن اما ای کن داد بزن خودتو خالیجانم ماهان من باهاتم سر من خال -
   ممنونم ازت -

    نگاهم کردکبارهی بعد
  ادی رسه نتونست امروز بی هم تهرانه فردا ماریمه-

  نمشی کنجکاو بودم که ببیلی بودم خدهیهان رو ند داداش مامن
 گفتم

  رسونهینگران نباش خودشوم -
 : دی ماهان ازم پرسناگهان

   دهی رنگت پرنقدریچرا ا -
    من شده بودي  حاال تازه متوجهدمی کشآه
    کم ضعف دارمهی ستی نی مهمزیچ -

 :  دی مشکوك پرسماهان
    بهت گفته؟راستشو بگويزی چی شده کسيزیچ -
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 که انی رو چون خسته شده بودم از خودش از اطرافها یتوجه ی بنی ای رو بهش بگم حتدمی که شنيزی همه چدیبا
  اسم منو بدقدم و شوم بذارن

 بودم و دهی که شنیی صبور، چون حرفهایلی به خودم قول دادم صبور باشم خدهی کردم که ماهان داغ دفراموش
    بودم تحملش برام سخت بود رو کردم به ماهان ودهید که یینگاهها

 : گفتم
 ي ساعتها چطورنی ایدونی با اومدن من نباشه، نموفتهی بی کاش اگه قرار بود اتفاقي ماهان ااومدم ی کاش نميا -

  يدی تو که نديبهم گذشت، تو که نبود
 نکهی که تو حال خودشون نبودن منم با اهی بقدادی کارها رو مبی ترتدی بایکی يدی رو که دطی شرااسیخب  -

   و همه کس باشمزی مجبور بودم به فکر همه چی ولکردمیداشتم دق م
 بودم چشمم رو که بازکردم دلم مارستانی همه کس ماهان؟ من اصالً به چشمت اومدم؟ حالم بد شد بزویهمه چ -
    حالم روی دستم باشه اما حتي دستات توی سرم باشي باالخواستیم

 شناسمی موی کنجای مگه من ا؟يری بگدهی تو قراره منو ندفتهی بی هر اتفاقیعنی...  يدینپرس
 مرگ اون بچه رو بزارن التی فامدی اما چرا باترکه،ی مثل تو مثل همه ناراحتم بخدا واسه اون طفلک دلم داره ممنم

  شدی مي و اشک از چشمام جارگفتمی مناروی من، ایبه حساب بدقدم
 دی بامی تمومش کن ما االن عزادارکنمی خواهش میزنی مهی چه حرفنی حرف رو زده؟ انی ای ک؟یگی می چاسی -

 .. هی ناراحتي از روگهی ميزی چی اگه کسی بفهمدی با،یدرك کن
 ی بره، ناراحتادتی همراهمون منو هم از ي و مثل چمدونای باعث شد تو فراموشم کنی ناراحتیعنی ؟یناراحت -

    باعثی بدقدم شوم بهم نگاه کنن؟ ناراحتهیباعث شده خونوادت به چشم 
   اصالً ولش کن... باهام رفتارکنه که ي مهسا طورشده

 ينجوری اینیبی و فقط خودت رو میزنی و حرف میکنی بگو تو اصالً فکر نميخوای مینه ادامه بده هرچ -
   يخوایهرجور که م من هستم؟ باشه یگی مينجوری ا؟ی آرومم کنیخواستیم

 عمل هی روبراه بود ی همه چمی ما که اومدگنی هم نمراه ی بنمیبی مکنمی خوب که فکر مهی چیدونی کن اصالً مفکر
 ,  اسی, اسی ي وايا.... بودن اما ی که اونم همه راضسیساده آپاند

   تحملرقالبی و غیشی خودخواه می گاهاسی
 رهنی پهی وقت نکرده بود  لباسشو عوض کنه فقط می اومده بودی گفت و از کمدش لباس برداشت آخه از وقتنویا

   تنش کرده بودیمشک
 :  گفتکردی که عوضشون منطوری بود و همی کرد لباسش رو پشت به من عوض کردن لباسش خاکشروع

 تی وضعنی بزار بحساب ايشنوی ميزی درك کن اگه چکنمی خواهش ممی هست که ما داریطی شرانی ااسی  -
  برت گردونم...  یتونیاگه هم نم
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 هیمن اومدم کنارت باشم فقط .. رسنی اونا صبح مانی ماهان کجا برم؟ تازه زنگ زدم مامان بابا هم بیگی میچ -
   نیکم ازت توجه خواستم هم

 :   با اخم گفتماهان
  ان؟ی بي زنگ زد؟يکارکردی تو چ؟یچ -
   ؟یگی می هستن؟ ماهان چمالحظه ی بنقدی چرا انای اگنی زشته بعد خونوادت نمومدنی مدیخب آره با-
 باهام دی باوونه؟ی هان؟ د؟ي کردنکاروی چرا سرخود ای کارات چرا بهم نگفتنی با اي کردوونمی داسی اسی -

   يکردیمشورت م
 کردم نکاروی خودش اي حفظ آبروي من برادمیفهمی رو نمشی علت ناراحتدی بلند شده بود که دلم لرزنقدی اصداش

 ..  اماومدیکه خونوادش نگن چرا خونواده زنت ن
  ومدنی مدی باش اونا بای منطقی ولی ناراحتدونمی کار من کجاش اشتباه بود میکنی منیماهان چرا توه -
   زنهی از منطق حرف می  کنی بب؟یمنطق -

 حال و روز م؟ی دارییرای پذتیاالن حال و حوصله و موقع ما ومدنی ممی اونا فوقش روز ترحفکر ی بدختره
   هی دی حال و روزگار رو بانی اینیب ی مي بعدش خودت دارم؟ی داريدار مهمون

  رو مرتب کنم بعد آره قدمشون رو چشمزی همه چيدادی مهلت مکم
 
 تلخ کنارتون باشه مامان ي روزانی بگن و تو اتی که تسلانی مان،ی نمی مهموني ماهان اونا که برایگی میچ -

    کرد اگه هم منظورت موندنشون خونه شماست کههی گریپشت تلفن کل
  نجای اانی بزارمی هتل اصالً نمرنی مخُب
... هام رفت و در رو محکم بست   به من و حرفاعتنا ی لباسش تموم شد و بدنی حرفم تموم نشده بود که پوشهنوز

   نی بحثمون شده و ادیفهمی مدشیدی مرونی بیاونجور که رفت هر ک
 اومدن به شهر عشقم چه ي داشتم براییای و آسمون چه رونی زمنیمونده بودم ب. دادی عذاب مشتری بمنو

 ....... بودم ودهی چییها برنامه
 کاری چدونستمی نمزه،یری و آرامش ما رو به هم مادی طوفان مهی ندارن چرا هر بار ی غصه و عذابها تمومنیچرا ا 

    منتظرم بود برم؟ی رفتن داشتم و نه حالشو آخه کرونی بيکنم نه رو
 ي آدمهانی سنگيها  نه از نگاهينجوری تو اتاق بمونم انجای گرفتم هممی ماهان هم منو گذاشت و رفت تصمیحت

    منو دوسکردمی که فکر میی کساییاعتنا ی بود نه بي خونه خبرنیا
 یاپی پيها هی و گریرمق ی و بیحال ی از بخوردی بود و تکون نمستادهی زمان انگار ارفتی ميساعت به کند... دارن

    دو روز باعث شدهنی ای خستگدمی چند ساعت خوابدمیخوابم برد نفهم
 و دای برق رو پدی شده بود به زحمت کلکیاتاق تار.. دمی از خواب پريادی فري که همش خواب باشم اما با صدابود

   زی به ساعت رو می نگاهشدیروشنش کردم چشمام هنوز کامل باز نم
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 اول فکر ومدی منیی از پادادی داد و بيهنوز صدا..  باشمدهی خوابی ساعت4 دی شب بود با12 ساعت يوا.. انداختم
    بحثي و ناله است اما خوب که گوش دادم انگار صداهی گريکردم صدا

 در اتاق رو ارمی شده نتونستم تاب بی چایخدا.. دی ماهان هم به گوشم رسيادهایفر  صداها ي جدل بود و البه الو
    زن بود کههی يصدا..  شدهی بفهمم چدی باز کردم شامهیآروم تا ن

  گفتی ناله مادر ماهان که مي و صداشناختمینم
 اون از دستت یفهمی خدا چرا نمي ماهان، ایشی باشه نابود ممنی ماهان؟ اگه قدمش بدی درست باشه چنیاگه ا  -

    طفل معصوم منمنی از پرپر شدن انی شده ای چیگیکه سوخته و نم
 .. شهی نمشهی قبول کنم اما نمخواستمینم
    خرافاتهنای اهی چی بدقدمدهی از شما بعدیگی میمادر من چ -
 : گفتی اون زن که ميو صدا -
 فتوی تکلهیچی به هیچی االن که هدهیدودمانو به باد م هی سرخور باشه یکی هی عمه خرافات چیگی میچ  -

   ایشی ممونیمشخص کن بعد پش
 دی اگه راست هم بگی حتدیکنی من مطمئنم شما اشتباه مهی چیچی به هیچی حرفها کدومه اون زنه منه، هنیا -

  من دوسش دارم
 طور نی باشن و امالحظه ی بنقدری تو دلم بود چطور ممکنه اونا ایچه آشوب..  بخاطر من بوددادی داد و بنیا!  خدايا

   امی چقدر اصرار کردن که بامی بخواستم ی کنند من که نمییرایازم پذ
 . دمی حرفا دلم گرفت از همشون رنجنی تا باهاشون باشم اما االن با انجایا
 چون از مهی آخر زندگي نفساکردمی و احساس مدیچرخی خونه داشت دور سرم منی نداشتم ادنی طاقت شنگهید

    کند شده بود کهنقدی و قلبم اشدی راه نفسم داشت تنگ میشدت ناراحت
خوشحال بودم که ..  نتونستم خودمو به تخت برسونم و همونجا وسط اتاق افتادمکردمی و با تمام وجود حس ممرگ

   نم رنج رو تحمل کنی استمی مجبور نرمیمی مگهی دیتا لحظات
 نیبار سنگ.. دوزمی نمدونستنی که منو سرخور میی چشم کساي چشم توگهی و درمیمی بودم که دارم مخوشحال

 ...... کشهی مشینگاهشون قلبمو به آت
 نی ابرگشت ی برهی دانیا, چرخونهی مي تا بخواکنهی مي باهات بازي خدا اونقدر حوصله داره که تا بخوای گاهاما

   يری بگجهی و بار و تا خوب سرگبرگ ی بهی زنگنی افیتکل یبودن ب
 .... ری دست و پا زدن و بعد اسمشو بزاره تقدنی بهت بخنده از اری دله سکی و يری اما نمیوفتیب
 رمی صورتم بگي کردم دستم رو جلوی سعنی بخاطر همذاشتی باال سرم نمدی چشمامو باز کنم اما نور شدخواستمیم

    تو دست راستم حسییناگهان سوزش آشنا که فتهیتا نور تو چشمم ن
 ...  سوزش رو صبح هم حس کردم دست چپم رو باال آوردم و به زحمت چشمام رو بازکردمنی اکردم

  اش کرده بودم  که صبح تجربهی بود سوزش دستم آشنا بود هموم سوزن سرمدرست



 

@donyayroman 479 

  ؟یشی ما مي مشتری با خودت هیکنی مکاریسالم خانوم چ -
   بودی همون پرستار صبحيصدا

   شده؟ی چنجامیمن چرا ا -
  داخلدی که گفتم ماهان از پشت پرده دونویا

   چرا دوباره حالت بد شد؟زم؟ی شده بود عزی خانومم؟ چی خدا رو شکر خوباسی -
 .  کردمهی شروع به گراریاخت ی کنه بتمی اذی نور مهتابذاشتی صورتش نمگهی دستادی ای سرم وقتيباال

 ..... دی من بایگی من حالم خوب نبود اون حرفها رو فراموش کن اصالً تو راست مزمی عزاسی -
   دستم بهش اشاره کردم ساکت شه و اونم ادامه ندادبا
  دمی ماهان همه رو شندمیشن -
  ؟يدی همه رو شنی چيدی شنیچ -
 .....   اماگمی می چدونهی که مخوندمی چشماش ماز
 که هی زندگنی برام ای خوبي تو پر از اتفاقهادمی نمیتی اهميدی که شنیی که من به حرفهانهی مهم ااسی نیبب -

  ؟ی پاشیتونی داره  ؛مانیجر
  فکر کنم بتونم -
  شهی سرمتو بکشن داره تموم مانی من بگم بیپس تو تا آماده ش -
   ساعت چنده ماهان؟ -
   هست2حدود  -
  رو عذابم اومدم برات عذاب ی ببخش از وقتيوا -
 ي برامیاالن م -
  اسی حرف رو نزن نی ام
 نفس راحت هی کردی همه  ازم دفاع مي که داشت جلوادمهی حرفاش گهی راست مخواستمی ماهانو منی من ايوا

   حالم..  برام مهم نبودیچی هگهی ماهان و داشتم دی چون وقتدمیکش
 ي بازنی خوده عشقه انی اشهی ميا گهی و حالم حاله دشمی شده بود اصالً با حرفاش باز جادو شدم، طلسم مبهتر

 . ستین
  خودشم نشستنی تو ماشنمی کرد بشکمکم

 
    شدم؟ينجوریماهان من چرا ا -
  مارستانی بعد هم آوردمت بي وسط اتاق افتاددمی اومدم اتاق بخوابم دیچیه -
  ومد؟ی باهات نیچرا کس  -
  راستش خودم نذاشتم -
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  چرا؟ -
 :  کرد و گفتيا انهی موزخنده

   بماند حاال-
   گهینه بگو د -
 حالت عوض تونمی تو اوج غم من می حتیطی کنم تو هر شرای کنم و بهت حالی کُل امروز و تالفخواستمیخُب م-

 . ادتیکنم و کنارتم و ب
   راه خونتون باشهنی اکنمیماهان فکر نم -
   بانودیدرست حدس زد -
  میریخُب کجا م -
    کنمرتی غافل گخوامی بازم می تحمل کنگهی کم دهی دیبا -
 اما داشتم از شدت کردی مرمیگ  غافلی واقعي بشر هستم واقعاً تک بود به معنانی ايهایریگ  من عاشق غافليوا
   مردمی مجانیه

 حال و هوا بودم که نی تو همکردمی مرگ مي آرزوشی دو ساعت پنی داشتم و تا همیاهی نه انگار چه روز سانگار
    بودبای خونه بزرگ و زهی در بزرگ که توش هی رو جلو نیماش

 . نگهداشت
   کجاست ماهان؟نجایا -
   صبر کنگهی کم دهی آخرشه گهید -

 از آغوش هم جدا ی رو فشارداد و دو لنگه در به آرامشی برداشت و شاسموتی رهی وقت خم شد از داشبورد اون
   هی به شدی که انتهاش ختم مبای باغ زهیشدن و کنار رفتن و در برابر ما 

 دانگاری خونه باغ ديبای زي و نورپردازی از چراغونشدی شب بود اما منکهی به داخل آورد با انویماش.. ییای روخونه
    رونیماش, بخش  هواش مطبوع بود و فضاش آرامشمیوارد بهشت شد

 ساختمون ته باغ هی مرد از دور از هی.. حالم بد نبودگهی دشدی باورم نمي وامی شدادهیختمان متوقف کرد و پ ساجلو
 .  بدو بدو به طرف ما اومدهیداریکه معلوم بود سرا

  نیومدی مدی باروزی گفتن دی حاجد؟ی کردری دنقدی چرا اری به خدنی مهندس، رسيسالم آقا -
   روبراهه؟ی همه چمی اومده بود که االن اومدشی پییها ي گرفتارهی ؟ي چطوریسالم آقا موس -
    من به خانوم سالم نکردمدی آخ ببخشد؛یی مهندس بفرمايبله آقا -
   گفتگوها شده بودمنی فضا و انی به خودم اومدم مات ای حرف آقاموسنی ابا
 خدمتتون اسپند ادی بنیگذاشته بود اومد اسپند روزی بخدا خانومم از دنی خوش اومدگمی مکیسالم خانم جان تبر -

   خب االن خوابهیدود کنه کِل بکشه ول
 ....   بد شدهکمی طمونی ما شرادی لطف دارکنمینه خواهش م -
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   نذاشت ادامه بدمماهان
   خودم راهو بلدمگهی برو بخواب دیخب آقاموس -
 خودمو عی سردی در سرسرا هست بزنکی نزدییرای زنگ قرمز تو پذهی دی داشتي امرای دی خواستيزیچشم اگه چ -
    داخلشزی همه چخچالی خدمت شما ارمی صبحم نون داغ مرسونمیم

   ری شب شما بخدی راحت باشهست
   ازش تشکر کرد واومد دستمو گرفتماهان

 تو کار نجاستی که صاحب ای حاجنی اکنمی ساختمان می هست که من براش کار طراحی خونه کسنجای ااسی -
    چندخواستمی بهش زنگ زدم ممییای بنکهیت و سازه قبل از اساخ
 موتی نخواستم برت گردونم خونه ما رفتم رگهی شد و امشب دينجوری اگهی بهت خوش بگذره دمیینجای که ایوقت

  گرفتم تا سرمت تموم شه برگشتمیرو از خونه حاج
 که دمی رو کرده بود فهمزی داخل آورد فکر همه چنیساك لباسها رو از ماش.  بودییبای زيالیمنو به داخل برد و 
    منو گرفتي و دستهامی جبران کنه کنار هم نشستخوادیم
 که يدی بهم رسمی از زندگیی همه از دلمه تو جايشنوی که منهای استی شعر نگمی که منهای ازمی عزاسی ؛اسی -

  کردی داشت داغونم مییاوج خواستنم بود و تنها
 ی مفت خاله زنکي به حرفهاناروی نکن االی هستن که هرگز خییزایات برق چشمهات چ دستهی گرمنفسهات

   ي اون جاداري دارم که حاال فقط فقط تو توی قلبنهی من تو سدمشیم
 کرده چشمام اگه برق قرارش ی دله آرومت بتابه، ی تو گذاشتم، دلم اگه بي که تو دستانهی اگه گرمه علتش ادستام

    شدهرهی ناز تو خي که تو چشمانهی داره بخاطر ادنی اگه شوق دزنهیم
 و درد بود که حاال با تو رام ی داشتم اما درونم آتشفشان دلتنگي به ظاهر عاديایمن دن...  گرفته نورگرفتهجون

    ماتت کنم عشقی ماتم کنستی شطرنج نيشده آروم شده عشق باز
 .. زمیعز هی در پی پي خواستنهانی ساده هميها يقراری بنیهم
   کنمی بال پرواز ممنت ی و بشمی کنده منی دارم از زمکردمی هر کلمه از حرفهاش احساس مبا

 اون حرفاش که عصر ي  رو دله مشتاقم رو آروم کنه همهتابش ی که بتونه دله بی بدم چه جوابتونستمی می جوابچه
    خانواده ويها  سپردم، اون حرفا و نگاهی را به باد فراموشدمیشن

 راه ي مهی نبود که منو تا نی نبود که ترکم کنه کسیانگار فقط من بودم و اون ؛ماهان کس.  رو از خاطر بردماقوامش
   بذاره و بره اون حق من بود چشماش از عشق و خواستن پر بود من

    دوستش داشتمی وقانونی بودم رسمزنش
 آغوشش و اون هم منو برد اونجا که ی رو بهش سپردم به دستهاش به نفسهاش به عطش خواستنش به گرمخودم

   ادشی و شهی از وصف لذتش و زمان هم محوتماشا مادیواژه کم م
 ..  بگذرهدی بارهیم
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واستن به  خلی عالقه در مي عشق در دستهاری را همه وجودم هر آنچه که از من، من ساخته را در حرمی زنانگمن
    تنها مرا نوازش کن به انداميا  واژهی کالمی حتمنت ی بسپارمیتن تو م

و ...ی شدم که تنفسم کنییهوا.. می شدم که بنوشیشراب.. گرم شو..محوشو..  من دست بکش و در من تمام شو بکر
  و من در تو در المی از عطر زنانگيمست شو

 
 ي چون شهد گلهای ساختمی را که براییای شب رونی کنم و گم کنم و ادای مخمل تنت خودم را گم کنم، پيبال

   تی عطر مردانگردی الجرعه بنوشم و صبح تمام من عطر تو را بگيداوود
 . را

 .   بودی نرفت که اونشب تکرار نشدنادمی بهم داد هرگز تی روز زندگنیتر  تلخي شب تونی لذت و انی اماهان
 

 که افتادم لبامو گاز شبی دادی انداختم بازم منو تنها گذاشته و رفته بود یطرافم نگاه به اکردی به شدت درد مسرم
    ظهر بود با عجله از رو1 انداختم ساعت یگرفتم ناگهان به ساعت نگاه

 دونستی بودم خوبه می باشن از دست ماهان عصباندهی تا االن هم رسدی شاای انی بنای بلند شدم قرار بود مادر اتخت
    احساسدیکشی مری گذاشته و رفته بود کمرم تنجای اما منو اانیاونا م
 بزرگ و اُپنش ي  دوش گرفتم وارد آشپزخونههی اما قبل از خوردن خوردمی ميزی چهی رفتمی مدی باکردمی مضعف

   کار ماهان..خامه عسل و تخم مرغ .. ری بود شزی مي روزیشدم همه چ
   ونو برداشتم نوشته بود افتاد اي و نگاهم به کاغذبود

 طی شرانیات را کامل بخور ببخش تو ا  حتماً صبحانهي دارازی به استراحت ندونمی مریصبحت بخ...خانم من (
 ) زمی اما به خاطر خودته عزذارمیتنهات م

 شبی دادی. یخوب زنش بودم اونم قانون...  من وماهان ی اگه بابا و مامان بفهمنن قبل از عروسدمی کشیآه
    نشستم و مشغول شدمزی سرمی با خوشحالدی پوستم دوری زیاحساس خوش

 مانتو و شلوارم رو عی نداشتم سری در باعث شد که با عجله خودم رو به اتاق برسونم وضع جالبي صداناگهان
    سرم انداختم و در رو که باز کردم پدر و مادر روي و شالم رو رودمیپوش

 افتاده و سحر که اخم داشت تعجب ي رو بغل کردم و پشت سر اونا ماهان با سر هر کدومشونی با خوشحالدمید
 :   بابا برگشت به سمتم و گفتمی همه داخل شدیکردم وقت

   می رو جمع کن تا برلتی وسازمی عزاسی -
   شدمشوکه

  کجا بابا؟ -
   پاسخم رو دادیعصبان

   خونمون, رازیمعلومه ش -
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    حرف بزنه پدر دستش رو به عالمت سکوت باال بردخواستیم به ماهان انداختم تا ینگاه
 حرفا نی که با ااوردمی منم دخترمو از سر راه ندمی رو فهمزی همه چنجای ما ادی حرف بزندیخوا ی نمگهیشما د -

   دیآزارش بد
 :   گفتی با شرمندگماهان

   دیری ندارن شما به دل نگی خوبطی اونا شرادیام رو درك کن  خواهشاً خانوادهي صبوريآقا -
 :   گفتکبارهی مادر

    کردنکاری دادنتون اما اونا چي دلداري برات،ی تسلي برامیماهان جان ما هم از راه دور اومد -
    دستش رو به طرفم دراز کردبعد
 نکهی و گرفته قبل از ادهی نگاش کن چقدر رنگ پردی کردمی قانجای دخترم رو از ترس خونواده و اقوامتون انیا -
   بود؟ينجوری انجای اادیب

 :  هم در دنباله حرف مادر افزودپدر
   ستی ما ني جاگهی دنجایا. می رو جمع کن و برلتی برو زودتر وسااسی -

 حاال که من جسمم متعلق به ماهان بود زنش بودم می شده بودیکی کرده بودم حاال که من و ماهان با هم تعجب
    ازنای به اونا بگم اما اتونستمی دل ازش بکنم چطور متونستمیچطور م

   دنی پدر و مادر منو بدقدم نامي نکنه اونا جلوزنن،ی حرف میچ
 : دمی تعجب پرسبا
   شده؟ی به من بگه چیکی -

    داد زدی عصبانپدر
   ستمی بگو چشم دختر جان مگه با تو نمی بردی بانجای گفتم از ای وقتاسی -
 :  آروم گفتدی انداختم به طرفم اومد و دستم رو کشیر نگاه مادبه
 
    کجاست؟لتیوسا,  ی معطل چه هستگهیزود باش د -

 شده بودم کردن،ی سحر هم دنبالم اومد اما ماهان و بابا هنوز داشتن بحث ممی رو نشونش دادم با هم وارد شداتاق
    ودی کشیر آه رفتارا بودم سحنیزده از ا هنوز بهت.... ی آدم آهنهی

 :  گفت
 يای خونواده و اقوام کنار بنی با ایتونی تو نمیشی اوضاع داغون منی با ای باشنجای ای برات سخته ولدونمی ماسی -

    بازم اونا تو رو بهی هرجور بگدوننی منیاونا تو رو مسبب مرگ نازن
   دوننی بدقدم و شوم مهی چشم

 بود باور ی چه سرنوشتنی موقع اومدم انی بود که انی بفهمم چرا من؟ گناه من اتونستمی باور کنم نمتونستمینم
   نی منو مقصرمرگ نازنی ماهان با اون همه مهربوني  که خانوادهکردمینم
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 مادر چمدونم رو مرتب ستادمی گرفتم و اشی آرازی مي  دست به لبهدیکش ی مری شُل شده بودم کمرم هنوز تبدونن؛
    نگاهم کردیکرد و با ناراحت

   کنهی مي فکرهی خوادیغُصه نخور مادر ماهان هم اگه تو رو م -
   رفتم ماهان به طرفم اومدرونی خشک شده بود با دستِ سحر به خودم اومدم و باز هم دنبالشون بزبونم

   کننی قبول نمگمی می بهشون بگو من که هر چيزی چهی تو زمی عزاسی -
 نگم يزی آدما بمونم و چنی شهر کنار انی تو اتونستمی میعنی نگاهش پر زد ي برا وجودشي کردم دلم برانگاهش

  از من ساخته نبود
 دور نجای از ادی باشم  بانجای اتونستمی چشمم اومد نمي ماهان همه جلویتوجه ی و اون حرفا و بیی دو روز تنهانیا
    اون منو تنهااومد یماهان بازم دوستم داشت و بازم به طرفم م. شدمیم

   ذاشتینم
   میزنی حرف مرازی شای بيخوای برم، تو هم اگه منو مدیبا -

    با تعجب نگاهم کردماهان
 اجی مرده من بهت احتنی نازننیبب.  دارم تنهام نذارازی از قبل بهت نشتری بگهی االن دیفهم ی می تو زن مناسی -

    غم رو تحملنیا ا تيای باهام راه میمونی مشمی پیدارم خودت گفت
    اون حرفات دروغ بود؟؟ي  پس همهی کنارم هستیکنیترکم نم. کنم
    و بابا به سمت در رفتن و گفتنمادر

   ای زود بمی منتظرت هستنی تو ماشنییما پا -
   سرزنش داشت رو بهم انداخت و رفتی که کلی هم نگاهسحر

 ؟یام چ  آره بهش گفته بودم اما خونواده،ی سختی چه دوراهای حرفا بازم قدمم سست کردم خدانی ادنی من با شناما
   ها  و غربت، باز هم زخم زبونییاگه االن نرم باز هم تنها

 هر روز زخم دلمو تازه کنن که دوننی کنم که منو شوم می زندگیی آدمانی بتونمی بمونم، نمنجای اتونمیماهان نم -
    ویی تنهانی مرگ آوردم تو رو خدا بذار برم من طاقت ابا اومدن من

 .  رو ندارمیکس یب
    دستم رو گرفتماهان

 فقط االن تنهام نذار استمی همشون بي جلودمی قول مکنمی من ازت محافظت مي منو داریستی تو تنها ناسی -
    ولم نکنطی شرانیاالن تو ا

   رو از دستش درآوردم و از کنارش گذشتمدستم
    ندارهدهی فانجایموندن من ا, سراغم ای بيخوای اگه منو میمنو ببخش ماهان، ول -

  ستادی جلوم اماهان
  اسی -
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    باشم، خواهشاً بذار برمنجای من ايماهان چطور حاضر -
    زدادی فرتی باعصبانماهان

   يخوای منوی ها اي و بری ترکم کنيخوایمن احساس ندارم من شوهرتم، م.. ی پس من چیلعنت -
   هام رو گرفت  به طرفم اومد و شونهکبارهی و
 خوامی وقت نمچی هي برستی ما ننی بیچی هگهی مطمئن باش دي اگه االن براسیپس خوب گوش کن  -
    وی تو اون خونه بپوسخوامی مدمی بدون که طالقت هم نمی ولنمتیبب

 کنمی مي جوری و زجر بکشی بشمونی تا آخر عمرت به خاطر رها کردن من پشخوامی می اسم من روت باششهیهم
  دمی طالقت نمی بشه ولدیکه موهات مثل دندونات سف

 :   چشم در چشمم گفتبعد
 ی تنها گذاشتن من تاوان سختاد،ی سراغت بی بهت دست بزنه، کسی کسدمی اجازه نماس،ی ی مال منشهیتو هم -

   يدیو م تاوانش راسی يدیداره فهم
  اومد یهام رو کنترل کنم با عجله از کنارش گذشتم هنوز صداش م  اشکتونستمینم
   ی زندگنی لعنت به تو لعنت به ااسی ی تنهام نذار، لعنتاسی -
 بابا نی خودمو به ماششدمی از رفتن منصرف مموندمی مگهی دي  ذرههی چون اگه فقط دمی من با تمام قدرتم دواما

   هیرسوندم و سوار که شدم زار زدم سحر منو در آغوش گرفت و بلند گر
    رو روشن کرد و حرکت کردنی بابا ماشکردم

   خداحافظ ماهان، عشق من -
  زمیگُر ی که از تو مزمی ببخش عزمنو

 . …زمیر ی و خاموشم، تو خودم اشک مسوزم یم
   کنمی ترك مطی شرانی رو تنها و تو ا کردم، اگه دارم توي بهت بدیلی ببخش اگه خمنو
  دمی محی ترجزی به آرامش خودم نی من آرامش تو رو حتی آرامش هستقی رو ببخش بلکه تو المن
   گرفتم التماس اون نگاه نگرون رودهی ببخش که نادمنو
   روگرونی دست عاشق تو، دست عشق دي ببخش که گرفتم به جامنو
   دوره ببخشکمی روزا از تو نی راهم ااگه
   وقتا مجبوره ببخشهی آدم، ی زندگيتو

  هام؟ ی بگذرم از عشق، از دلبستگچگونه
  ؟یی چه قدر االن تنهادونم ی منکهی بگذرم با اچگونه

 اکنون شد آنچه دمیدی رو می بودم و کابوس خداحافظي روزنی در هراس چنمونیی آشناي از همان ابتداشهیهم
   بودنملیخداحافظ دل...  شدی مدینبا
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 تمام آن يا.  خداحافظمی بگودی انگار بای پلک، سخت ست؛ ولکی ی نفس، به آسانکی ی دادمت، به راحتازدست
  روزگار سخت، خداحافظنی در ايچه عشقم بود

 
   تلخش کردشهی نمنیشترازای بگهی اونقدر تلخه که دی هستی زندگينجای االن که ای کنی مالی خیگاه
  شترکنهیشتروبی هرچقدر بخواد بشوی که اگه روزگار بخواد تلخدمی من فهمامام

 نبود يزی چکردمی می اتفاق احساس پوچنی تموم شده باشه و بعد از ازی من و ماهان همه چنی نبود که بیباورکردن
 .  داشته باشمدیکه به اون ام

 اومد دنبالم ی وماهان نمگذشتی مشتری گفت وهرچه بی مراهی زدو بد بی بود و پشت سر هم حرف می عصبانپدرم
    من زن ماهان هستم امانکهی مارم هم در اومد  که چرا باايصدا

 اوج اندوه ي اومدچون من توی بهم گفته بود ، اون نمی که ماهان چدمی فهمی فقط من مادیدنبالم ب,  نبودحاضر
  وغصه تنهاش گذاشتم وحق داشت

 
 می نشستم و هربارکه گوشی اتاقم مي رفتن رو نداشتم بازم تنها تو تموم شده بود اما من حال دانشگاهالتیتعط

    ماهان باشهدی کردم که شای و دلهره نگاهش مجانی خورد با هیزنگ م
  

   زنگ زدنی حال وهوا بود که نگنی هميتو
  نیسالم نگ-
  يومدی دانشگاه ن؟چراییسالم و درد کجا-
  حوصله اومدن نداشتم-
  ؟ی چیعنی حوصله نداشتم ی کنیتو غلط م-
  ؟ی ترم مشروط بشنی ايخوایم

  ارمتای می به زور پس گردنامی من منتظرم واگرنه مای بپاشو
   قطع کنمي ندارگهی اگه کاردنیولم کن نگ-
   گرفتی اومده بود سراغتو میکی امروز وونهید -: دادزدنینگ
  ن؟ی گرفته نگتی شوخ؟بازیک-
   بودیی آقاهینه بخدا -
   مثال؟یاخه ک-
 :  موشکافانه جواب دادنینگ
 رو بهت بگه ازم خواست ییزای چهی دی گفت بای منهی عجله داشت تو رو ببیلیفکرکنم از اقوام ماهان باشه خ-

   شماره و ادرستون رو بهش بدم منم خواستم  اول باهات صحبت کنم
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   بعد بهش ادرس رو بدمیگی می چنمیبب
    حرف خشکم زدهم خوشحال بودم هم ناراحتنی ادنیباشن
   به خودم اومدمنی نگي با صداکه
   برات دارهي خبرهی باشه از ماهان ی داره خب هرچکارتی و چهی کمینی ببنتتی ببادی به نظرمن بزار باسی-
   شده بودمجیگ
  گهی می چنمی ببامی بکنمی میباشه سع-
    و مودبهپی خوش تیلی اتفاقا خستی ني نظرمن آدم بدبه

   کردمی وازش خداحافظدمی خندتلخ
  ؟خواستی می بود چی کیعنی به جونم افتاده بودي بددلشوره

   دمشیدی مدنیفهمی خانواده ام منکهی بدون ادیبا
 رو دنشی از طرف ماهان باشه پس ارزش ددی اومده که شایکی از ماهان بودم حاالي مدتها بود که منتظر خبرخب

  داشت
  د خودم رو به دانشگاه رسوندم بوهرجور

 
 ؟ینی بی گفت او ن شخص رو منینگ

   به اطرافم نگاه کردممنم
  کو کجاست؟-

  دی رسی آشنابه نظر مافشی چقد قدمی رو جلوم دی شخصناگهان
  سالم زن داداش-
  سالم... س....س -

   بگمدی بای دونستم چی شده بودم نمشوکه
   تعجب کردم ادامه داددیاز رنگ وچهره ام حالم رو فهم 
  م؟ی باهم حرف بزنکمی شهی داداش ماهان مارمیمن  مه-

  هیرگری بزنم زخواستمی ومدی که با ماهان داشت دلم لرزی و شباهتنشیدیباد
  نمیبی شمارو متی موقعنی اي  االنم ناراحتم توامی مدت نتونستم بنی ايزن داداش ببخش تو-
   من به حرف اومدو گفتي بجانینگ
   اونجا بهترهمی برنی اگه اجازه بدکهی شاپ هست نزدی کافهی نجای راد ايآقا-

   بزنم راه افتادمی حرفنکهی بودم بدون اشنهادی پنی انگار منتظر امنم
 کنه تا دوباره من به ي کارهی کردی می تشکرکردم چون فقط اون ازدلم خبر داشت وداشت سعنی دلم از نگيتو

    درازکردنی رو به طرف ماشاردستشی بشم بالخره مهکیماهان نزد
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 : وگفت
  می تابردیپس لطفا سوارش-
   ماهان اونو فرستاده باشهدی اومد دنبالم اما احساس کردم شای دوست داشتم ماهان خودش میلی خنکهی باا

 نی ماهان بود واهی شب و مودب بودنش کامالتی نبود  جذابی هم طوالنیلی خری مسمی سوارشدم و راه افتادنیبانگ
     ذهنمي گذشته تونیری وخاطرات شکردی میحضورماهان رو برام تداع

 . گرفتی مشکل
   گفترگوشمی زنینگ
   گشتم؟ی اسمون دنبال شوهر منی داشت و من تو زمی داداشنیماهان همچ-

   داشتی برنمی دست از شوخنجاهمی انی گرفته بود نگخندم
 باالفاصله شروع کرد به اری ومهمی هم نشستي شاپ خلوت بود روبروی  کافمی شاب شدی وارد کافمیدی  رسیوقت

  حرف زدن
  د؟ی دارلی میخب چ-
  گفتنینگ
   دی پس شماانتخاب کندییشمامهمون ما -

   روکرد به من و گفتاریمه
   خورمی زن داداش بخوره منم میهرچ-
    قهوههیخب من راستش -
   منم همون قهوه-

  قهوه رو انتخاب کرد همنیونگ
 
 :  ارگفتیمه
 خوشحال شدم چون بهم گفت داره با یلی خکنهی ماهان داره ازدواج مدمی اون روزا شنیزن داداش راستش وقت-

   بای که چه دختر زشینی ببيای بدی کنه وبای ازدواج مای دختر دننیبهتر
   گفتی هاتون می ازشما وخوباقی وبااشتهیوخوب
 اما االن خوشحالم که اومدم امی داشتم نتونستم بی سختتی شرایلی اون موقع گرفتاردانشکده بودم وخمن
   ی هاتون می از شما و خوبشهی دوستتون داشت وهمیلی ماهان خدمتونیود

   شدگهی آدم دهی نی شدشی شماوارد زندگی وقتگفت
 براش دونستمی من می عمران خوندولی به اصرار پدرم مهندسکهی باازابودی چنی کتاب وشعر و اي سرش توشهیهم

    سنگ و آهن وآجر بشهيای وارد دني شعرو شاعريسخته از حال وهوا
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 تعادل خوب برقرار کنه هم کارو درس و شغلش رو هی زی همه چنی تونست بنی شداشی شما وارد دنی وقتیول
    بود ومن حس آدم کامل شدههی شاعرانه خودشو درکل يایداشت وهم دن

 .  اتفاق براش افتاده باشهنی مثل شما ای باوجود کسدی کردم که بایم
 که ي  نمونده بودطوریچی برگشتم ازاون ماهان هیوقت,  شماافتادنی فوت کرد واون اتفاقات بنی نازنی وقتراستش

    نهزنهی می حرفی نه باکسدی شماترکش کردیاصال نشناختمش ازوقت
   ي ومنزوری آدم گوشه گهیشده ,   دارهي کاریباکس

 دی ورفتدی فقط درباره شما بهم گفت که  شما تو اوج غم وغصه  تنهاش گذاشتزنهی حرف نمادی بامنم زیحت
 اری شدم که مهی منی و من کم کم داشتم مطممیرفتی با فنجون ورممی رو آورده بودن  وماهرکدوم داشتقهوه

    داشت منويدی حس ناامنی واومدهی واز طرف ماهان نستی نیقصدش آشت
 ادامه اری مهداکنمی پدی روزنه امهی توش دی کردم تا شای توجه ماری مهي به جمله جمله حرفهانی بخاطر همکشتیم

 : داد
 وبازهم کنارهم دی رو کناربزاري لجبازکمی وبهتره ازدارهی اومدم تابهتون بگم ماهان االن به شماننجایمن االن ا-

   ی بود چنتونی که بی نه ماهان پس اون عشقدی ای شماکوتاه مدنهیباش
  شد؟
  نمشی ببتیی وضعنی اي نگران ماهان هستم دوست ندارم تومن
   و گفتمارکردمی برام روشن شده بود آروم ازجام بلند شدم و روبه مهزی همه چگهی که دمن
 چون اونجا منو لهم گردمی به اون شهر برنمگهی د مندی هستم اما بدونلی قايادی شمااحترام زي من برااریاقا مه-

  کردن
 گفتن ی می درمورد من چدیدی بامن باشه جلوم قرارگرفت شماکه حتما شننکهی اي بود؟ماهان بجای من چگناه

    به کنار من همسرشمنهای ادن،ی من دی ها رو به بد قدمبتیوتمام مص
 , شدي تماس هم نگرفت ومنو به امون خدا گذاشت واشکم جاری مدت حتنی ايتو
 خوش کرده نی شما نشسته بودم راستش دلم رو به همي که ماهان شمارو نفرستاده تابحال که جلودمیاالنم فهم-

    اونو فراموش کنمکنمی می منو کنارگذاشته منم سعنمیبیبودم امام
 دحداقلیعشق عالقه  وغرورم همه باهم ازدست بره ونابودبشه بزار باشم که نی شاهداتونمی برام سخته امانمهرچند

    باشمایی ممنونم وازآشنادی اومدنکهی بمونه ازای باقیغرورم برام کم
  شدمخوشحال

فقط خواستم ازهمه کس وهمه , اما مهم نبودکردنی مي چه فکراری ومهنی نگدونمیوباسرعت از اونجادور شدم نم 
 .....  فرار کنمزیچ

   کنارم زدهیعنی نی واکردی نمي کارچی برم گردونه هکردکهی نمی تالشچی وهخواستی منونمگهی دانماه
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 خواستمی تنهاباشم وازخدا مخواستمیفقط م. دمی به خونه رسی کدمی ونفهمهی گرهی شلوغ وگريابونای بودم خمن
 .. یچی هارمی نادی بیچی کنه امروز رو هيکار
* 
   کردمی چند ساعت بود که داشتم به گذشته فکر مدونمینم

  شوند ی من نمالی که دست بردار خيا رهی خاطرات خهجوم
   او ی بيها  حزن لحظهدر

   کند ی مریگ نی مرا زموبی اصبر
   دهد ی نمتی به آمدن صبح رضايا  ستارهچی هنجایا

 !   شده باشدری از جان خود سمگر
طور که گفت تاوان ترك کردنش  همون. ومدیها و ماه و سال اما اون ن  گذشتن ، روزها گذشتن، هفتهها ساعت

    صداش رو بشنوم اماکباری باهام کرد که آرزو داشتم فقط يسخت بود کار
 روز و شب تکرار ،ي کاغذيها  لحظه،ي شعاري بود اما االن خسته از آرزوهای سختيچه روزها.  کردغی ازم دراون

    رو هرروز مرورام ی زندگیگانیخاطرات با...کردن خاطراتم رو 
ام با غبار آرزوها خاك   همه رو پشت سر گذاشتم عاقبت پرونده،يقرار ی بيها  و جمعهي خماريها شنبه... کردمیم
 ..... بردی و  باد اونو مخوردیم

 کی افتاد که امروز رو با ماژزی ميو رمی چه تلخ، چه سرد، چشمم به تقور،ی چه دی ولکردی دلم هواشو مهنوز
   روز, خندم گرفت ..  ی زده و نوشته بودم روز خوشبختتیال ي هایصورت

 که بله رو گفتم و ي االن من خوشبختم؟ امروز سالگرد عقد ما بود روزمه؟ی واقعاً امروز روز خوشبخت؟؟یخوشبخت
   کباری گهی رو دادم او دیزنش شدم اون درست گفت من تاوان سخت

 یچی هر روز منتظر، هر روز گوش به زنگ، اما اون هکسالی نی خودش رو بهم نشون نداد تو اکباری ومدی نسراغم
    داد و من هررییاش رو تغ  شمارهیحت....نگفت، نه اومد و نه طالق داد 

 از تمام خواستی انگار مسپردم یگوش م) باشد یدستگاه موردنظر خاموش م( ي و به صدازدمی و هر شب زنگ مروز
   لی رو کرد، بابا وکنکاروی که متعلق به من بود  دور بشه و ايزیاون چ
 بازم خوامی مرم،ی طالق بگخوامی نشد التماس کردم که نمی طالق رو انجام بده اما دلم راضي که کاراگرفت

   گهی ترك کردم و اون حق داشت دي بدطیمنتظرش بمونم من اونو تو شرا
 کس به جز ماهان رو دوست چی هدمیفهمی حق من بود االن مهی تنبنی اامی اما من بازم کوتاه نمنهی منو ببنخواد

   ی زناسیها، اون غرورها، همه بر باد رفت االن من  ندارم اون لجاجت
   دمی طعم زن بودنم رو چشکشبی خورده و منتظر که فقط شکست

   انتظاري روزانی تو ااری طاقت باریطاقت ب(
   تاري شباي تو سرداری طاقت باری بطاقت
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   ندهیی و قلبتو به دست تنهااری بطاقت
 )  غم زدهي شبانی چشماتو ببند به افانوس

 کار رو نی من و ماهان اکردنی بابا شوکه شده بود مادر لب فروبست فکر نمدنی رو فهمهی پدر و مادر قضیوقت
    دورشونیاز زندگ بودن که منو يا  اونا دنبال بهانهکردمی احساس ممیبکن

 حیاش رو به من ترج  کردن که اون خونوادهي فرصت بدست آوردن ماهان رو از من جدا کردن، کارنی و اکنن
    بعد از،ی بموني مجبور بودنی به خاطر درد نازندونمیآه ماهان م..... بده
آه .  خودش رو وجودش رو و عطر تنش رو ازم دور کردشهی همي رفت و برازدی گرفت و به ی اتفاق ماهان انتقالاون
 ،   هم ازدواج کرده دلم گرفتدی شاای حتماً تا االن عاشق شده دمیکش
 که برگرده اما من اون شهر و آدماش رو دوست نداشتم کردمی سراغش و ازش خواهش مرفتمی مدی بارممکنهی غنه

   بودن از دانشگاه ننی و نوشنیاون شهر پر بود از خاطرات بد، اگه نگ
 می که عاشقانه دوستم داشت از زندگی باور کنم که ماهان کستونستمی نماومد ی مدنمی هر روز به دنی بودم نگدهیبر

    جز درس وزیچ چی کردم خودم رو غرق درس کنم به هیدور بشه سع
 که مجبور انداخت ی رو بهم ممارستانی بفتی کمکم کرد اونقدر شدیدی که حال منو میاستاد امان.  فکر نکنمدانشگاه

    که به درددلی برسم هنگامها ضی دل از اتاقم بکنم و به مرشدمیم
 دوستم داره اگه دلم در گرو ماهان نبود اون ی هنوز استاد امانکردمی احساس مگرفتی دلم مدادمی گوش مها ضیمر

   ی من قلب و جسمم رو به کسکردمی مدی بود اما چه بانهی گزنیبهتر
 از ها،ی از سختزدی و برام حرف مکردی موهام رو نوازش ماومد ی هر وقت مزیعز.  بودم که منو جا گذاشت و رفتداده

    ماهان رو ازخواستمیمشکالت، از ازدواج، از جداشدن اما من نم
 ادی اگه اون ب و طالقم بدهادی خودش خسته بشه و بی تا وقتدادمی بعد هم جواب م؟ی بدهم به خودم گفتم تا کِدست

   ي برارمی مشیو اعتراف کنه که از وجود من خسته شده، من از زندگ
 منه، مهرش هنوز تو قلبمه ي  هنوز اسمش تو شناسنامهشمی از انتظار خسته نممونم،ی اما من بازم منتظر مشه،یهم
    سحر ازدواج کرد و رفتی از خودم، از قلبم جدا کنم وقتتونستمینم

 اون از من متنفر شده بود، د،ی کردم باز هم قلبم اسم ماهان رو صدا کرد اما اون نفهمهی شدم دلم گرفت، گرتنهاتر
    مرد بود و مردهی چون قول داده بود اون نه،ی منو ببخواستیاون نم

 ..    وقولشاست
 
بلند ... شده بود شهیسردتر از هم که روشن بود اما آفتاب نبود و اتاق ي نورومدی به داخل اتاق ميدی نور سفرونی باز

    اومده بودیشدم به طرف پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم ؛ چه برف
 .  بهم نگفتيزی سحر بدجنسم چنیا... خودم بودم که متوجه نشدمالی تو خنقدی ااصالً
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ده بودن و  برف سرخم کرینی درخت از سنگيها  سانت برف نشسته بود شاخهستی پر از برف شده بود و باطیح
 گشتی ميا انهی دنبال آشمهی شده باشن سراسریها که انگار غافلگ گنجشک

 
 که دست خودم ی آهدمی کشیآه.  کرده بودمی قاب پنجره ترسي خدا توی قشنگي بود چه تابلودی همه جا سفن

    برق کهمی سهیچشمم که به ...ومدی سراغم مادی روزها زنینبود ا
 :  شعر ماهان افتادمادی شد بری نشسته روش افتاد اشک از چشمام سرازيها پرنده
 ..   که برف آمده استحاال

 .. میآ ی نکن سر قرار نمالیخ
  منعشق

  ممی سي همان کالغ نشسته رومن
  ؟یکنی نمباور
    قار قاربگو

 ..  قار قار جوابت را بدهمتا
 هزار دی کردم شادای که تو اتاقش پیهمون کتاب.  کتاب شعر رو با خودم آوردمهی واون شهر فقط    تموم اون خاطرهاز

    کتابیبار مرور کردم اونقدر که تمام شعرهاش رو حفظ شدم، حت
 کاریماهان با من چ.  اشکهام روون شددمی رو دمی تقدی خالي اما جادمی کنه رو خرمی بهم تقدخواستی که مآخرش

  کهی کتابت رو به من، به زنت، به کسي حاضر نشدی حتيکرد
 

 ختمیری و اشک مخوندمی کتاب شعراش رو نگه داشتم مي  اما من همه؟ي نکردمی تقدي دوستش داريکردی مادعا
   ي آخر کتاب پر از شعراخوندی برام مباشی زيانگار که اون با صدا

ناخودآگاه . ...  بشنادی زنقدریها ا  فاصلهنیا چرا گذاشت ومد؟ی اون هم دلتنگمه اما چرا نکردمیحس م.  بودیدلتنگ
    بلندخواستیدستم به طرف چفت پنجره رفت و بازش کردم دلم م

 پرنده؟ نی برف؟ انی اي سراغمو نگرفت حاال؟ توکسالی نی اي شده بودم تووونهید...دی بزنم و بگم قار قار شاادیفر
    بود قولت؟نیماهان ا

  زدی مادی سحر به خودم اومدم که فري صدابا
  يخوری  پنجره رو ببند سرما م؟یکنی مکاری چوونهید -
   اومده؟ی چه برف قشنگيدی دهی هوا عالنینه ا -
   رونی بمیلباس بپوش بر  -
    برف و سرما؟نی اي تو؟یچ -
    خوبهی بابا االن گفتيا -
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   آره اما حوصله ندارم -
  باش زود هیحوصله ندارم چ -

 برف رو دوس داشتم یلی برف راه برم خي توکمی اومد ی بدم هم نمستی کنه ول کن نلهی پيزی سحر به چیوقت
    پس بهترافتم ی مادشی اتاق باشم ي اگه توي روزنیمخصوصاً تو همچ

 راه دادی مفی کیلی خدیرسی برف تا زانومون ممی  رفترونی وبمیدی نخورده لباس پوشمی برم تا چشمم به اون تقوبود
    بهمذاشتمی پا روش می ترد برف وقتيرفتن سخت بود اما صدا

 . کردی مقمی تشوي بعدي و به برداشتن قدمهادادی مآرامش
 می دادم برشنهادی دستم بود به سحر پيا  قهوهي با شالو کاله گذاشته بودم و دستکشای بلند کرم رنگي پالتومن

    رو که بازاطیدر ح.  قبول کرد اونممی قدم بزنابونی کوچه و خي توکمی
   خشکم زد و سحر که پشتم بود زد رو شونمکردم

  ؟يستادی چرا واگهیبرو د  -
 : دی زد و خندی از خوشحالي بلندغی رفتم سحر جکنار

   چقدر قشنگهی بزرگی چه آدم برفيوا -
 دو متر که کامالً معلوم بود چندساعت وقت برده شده ي به بلندی آدم برفهی ما اطی در حي وسط کوچه جلودرست

   تا درست بشه
   درستش کرده بود؟ی صبح ک9آخه االن ساعت  -
  شویجی شالگردنشو، دماغ هواسی هم درست شده قهیسل  چه خوشنی ببيوا -
 ی بزرگنی به ای آدم برفهی حال داشته باشه نجوریمن مونده بودم آخه تو کوچه ما دختر و پسر جوون نبود که ا..

 ..   سرش باشهي که شال و کاله قشنگ روقهی سلنیدرست کنه با ا
 :  گفتسحر

 دانشگاه پز بدم که ما خوامی ممیری باهاش عکس بگستی نی تا کسارمی رو بنمی بمون من برم از خونه دورباسی  -
  میساخت

    بدجنسيا -
 از جاش مونده و من حس ي بود که هنوز مقداریی نظرم رو جلب کرد ردپاهايزی شدم که چکی بهش نزدرفتم

   ادی ممکنه اون باشه؟ یعنی... عطرش ي بوشناسمی رد پا رو منیکردم ا
 ایخدا......   و اون شعر و اون قارقارسازمی می برات آدم برفادی روز که برف بهی که بهم گفت ي روزادی افتادم قولش

    کنم، االن که اومدهداشی پدی شهره، بانیهان تو اماهان برگشته، ما
 سخته بگم که من شی دارم، چقدر دوراجی عشقمو نشونش بدم بگم چقدر بهش احتدی برم دنبالش، بادی بارازیش
   گهی رو بهش بگم دزای چنی اي  همهدی باستمی بداخالق و لوس ناسی
   ام شد  بس بود با عجله داخل خونه شدم مامان متوجههی تنبنی و ایی جدانیا
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   سرما؟نی تو اي کجا بوداسی -
    شدداشی به دست پنی دوربسحر

   میری بربم عکس بگای بیاِ چرا برگشت -
 :   طرف اتاق رفتم و گفتمبه
    بکنمي کارهی دی باامیتو برو منم م -

 دونستمی که می رو برداشتم و تنها کسلمی اتاق شدن منم موبا به هم انداختن و پشت سرم واردی و سحر نگاهمادر
    اتصال روي  دکمهعی داشته باشه دالرام بود سري خبردیاز ماهان شا

   دیچی به محض زنگ خوردن صداش تو گوشم پشدمی منصرف مممی از تصمدی شاکردمی چون اگه صبر مزدم
   سالم دالرام جان -
  ؟ي ما کردادی چه عجب دختر اسی ییسالم تو -
   دمی کشآه
   یدونیخودت که بهتر م -

    سکوت کرداونم
 می براساس تصمشوی زندگي  ناراحت شدم اصالً از ماهان توقع نداشتم همهیلی خدنیآره منم به محض شن -

    باهاش حرف زد اما فقط سکوت کردیاش بذاره چند بار هم مان خونواده
 ....  نکهی تا امی نداشتي ازش خبرگهید داد و ما رییاش رو تغ  شمارهبعدشم
    رو نزدحرفش

  دمی با عجله پرسمنم
 یدونی ميزی چای بهم بگو ی شهره تو رو خدا اگه اومده سراغ ماننی ماهان تو ادونمی دالرام من م؟ی چنکهیتا ا -

   نمشی ببخوامیمن م
 ماهان رو دی بود بای کافگهی مادر اخم کرده بود اما دکردنی به مادر و سحر افتاد که هاج و واج نگاهم منگاهم

    بهشدی بادونستمی رو مها یی جدانی کارا و انی اي  علت همهدی بادمیدیم
 جز بودن با یچی هگهی باخبر بشن دممی هم از تصمهی بذار مادر و بقخوامش،ی من هنوز عاشقشم هنوز مگفتمیم

  خواستمیماهان رو نم
 :   گفتدالرام

   ی هست که فکر کنم بهتره بدونيزی چهی اس،ی هم بره گهیآره ماهان برگشته قراره دو روز د -
  حبس شدام نهی تو سنفس

 
    بدونمخوامیبگو م -
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 ی چند روز که با ماننی ساکت و بداخالق شده ایلی سرد شده خیلی خستی ماهان سابق نگهی ماهان دیدونیم -
    از کاراش اومده که انجام بده و باز برگرده اما اونيکسریبود به خاطر 

    بره کانادا همه کاراش رو انجام دادهخوادیم
 که بره دهی سال االن به فکرش رسهی بعد از کردی و منو فراموش مرفت ی میعنی تو  دستام نبود ی شدم رمقشوکه

    داشتمازیاالن که بهش ن
  اومد ی دالرام هنوز ميصدا

   شد؟ی چزمی عزاسی -
    به زور باز شدلبهام

   من خوبم -
    که تو رو طالق بدهرازی اون اومده شاسی نیبب -
 که منو طالق بده باالخره رازی سال اومده شهی بعد از ی زشتي  از قدرت من خارج بود طالق؟؟؟ چه واژهگهی دنیا

    شدری کنه اشکم سرازرونی بشیباالخره خواست منو از زندگ... اومد 
    به سراغم اومدمادر

  اس؟ی شده یچ -
   ستی حرفا دروغ ننی مطمئن بشم که اخواستمی بودم مدهی رو چسپی افتادم اما هنوز سخت گوشنی زميرو
    است هم بهم بگوگهی دزیتو رو خدا دالرام اگه چ -
 چند روز هر چقدر خواستم نی ای بکني کارشدی کاش مسوزهی ناراحتت کنم اما دلم مخواستمی ببخش من نماسی -

    کردهریی تغیلی ماهان خاس،یباهاش حرف بزنم گوش نکرد 
 :   گفتمکردمی که اشکم رو پاك می حالدر
 سال اومده هی تنهام بذاره بعد از دی منو ول کنه و بره نبادی بهش بگم من هنوز دوستش دارم نبادی بانمشی ببدیبا -

   ری دنهمهیا... طالق ي اونم با برگه
 ......   راستشی وليحق دار -
 سرنوشت ما از هم دنهی قسمت ما نرسیعنی بهش سخت شده دنی رسنقدری چرا اشنی چرا تموم نمای بود خدای چباز

  جدا شدنه
   مونده بهم بگوگهی دزیتو رو خدا اگه چ -
   دیآه کش -
   اون االن با نامزدش اومده -

 و دهی و طالق مخوادیاون منو نم...اون با نامزدش اومده .....با نامزدش  نداشتم از درون سوختم گهی دنوی اتحمل
    کانادا حتماً نامزدش خواسته منو طالقرهی و مکنهی با اون ازدواج مرهیم



 

@donyayroman 496 

 ماهان متعلق به رممکنهی کار رو باهام بکنه غنی بتونه اشهیباورم نم..... سر کنه و ماهان بی با رقتونهی می کبده،
    ازی بشه گوشيگری دور کنه و بره مال دشی منو از زندگدیمن بود نبا

 اتاق نی بود که اه بکشم حسرت بخورم وکنج انی فقط اگهید.... بلندشدن نداشتم خرد شدم شکستم ي افتاد نادستم
    نداشتمیحال...  روزگار شکستی رحمیقلبم ازب....  وزار بزنمنمیبش

 رو برداشت و مشغول لی که در آغوشم گرفت و سحر موبادمیمادر رو د...  شد, که افتاد روحم هم نابودجسمم
   ماهان رفت.  حس کردم مردمدی رو ندییصحبت شد اما من چشمام جا

  رفت و من تنها شدم باالخره کار خودش رو کرد، باالخره منومی از زندگشهی همي براماهان
چرا؟ چرا ( شد و کجا رفتم فقط داد زدم که ی چدمی کرد نفهمی انداخت تاوان ترك کردنش رو خوب بهم حالنیزم

 ) ي کارو کردنیباهام ا
  گانه بود  رفتن چه بچهي براتیها بهانه(

  ي زودتر بروي بودقراری بچه
  …ي وارد آن شده بوداجازه ی بي که روزی دلاز

 !!  ستمی سوگوار نبودنت نمن
 )  همه تحملمنیرمسار ا شمن

 منو آروم کنن من ازش نگذشتم منتظرش موندم کردنی می و سعگرفتنی که دستهام رو مدمی و سحر رو دمادر
    که منوگردهی بفهمه دوستش دارم، اما حاال برمادیطالق نگرفتم که اون ب

 هینجوری قانون عشق اي ازم بپرسه منو طالق بده و بره، کجای حالی حتنکهی گل از شاخه جدا کنه، بدون اهی مثل
    رونکارای زشت و بد بودکه اون انقدری کار من اکنهیکه ماهان داره م

 خواستیام سوخت اما دست برنداشتم دلم م  زدم حنجرهغی زدم و جغی کاروش رو نداشتم جنی بکنه نه تحمل اباهام
    خودمو عذاب دادمهوده،ی ب به پاش نشستمهودهی بکسالی نی ارمیبم
 ؟ی که بهم داشتيا  بود تموم اون عالقهنی بود عشقت؟ انی امعرفت، ی خوش باشه ماهان بگهی اون با کس دکه

    اما سحرکردمی دم دستم بود پرت ميزی اگه چزدمی و داد مغی جوقفه یب
 شده بودم، بغض و اشک و داد و وونهی رو نداشتم، دي کارچی مادر اونقدر محکم منو در برگرفته بودن که قدرت هو

    خدادی به آسمون بره تا شاخواستمی و مدیکشیهام سر به فلک م ناله
 با اون همه ادعا، با اون اسی رو نداشتم، من ي زجر و نامردنی ببره من طاقت انی منو از زمادی بشنوه و بصدامو

   ، خُرد شدم، من نابود که به عشق ماهان داشتم، شکستمینفس اعتمادبه
 هی که سحر به گوشم نواخت زبونم بند اومد شوکه نگاهش کردم هر دو داشتن گری محکمیلی ناگهان سشدم،

  کردی منی و مادر ناله و نفرکردنیم
   زمی تو رو نداشت بسه عزاقتی رفته که رفته اون لزمی عزهیخدا دخترمو نجات بده ابن چه کار -

    روز بندازننیز اونا نگذره که باعث شدن تو رو به ا ازش نگذره خدا اخدا
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 حال خواستی قلب من هنوز عاشقانه ماهان رو منی من هنوز دوسش داشتم اکردمیزده اونا رو نگاه م  من بهتاما
    کرده بوددای پيدی گلوم سوز شدکرد،یام درد م  داشتم تمام معدهيبد
   بودی و خاموشیاهی شد فقط سی چدمی نفهمگهید
 ی انتقامنیا...  کردنرونی بی اززندگی رحمی نشستن واخرش توورو با بی کسيپا,ی بهودهی بود بنی من هميایدن

   کی که ترکش کردم ونموندم کنار یلیبود که ازمن گرفت ؛به همون دل
   انتقام اوننیوا...  بود تقاص مننی ادنی که منو بدقدم نامیی ادمهامشت

   دمی بابا رو شنزیانگ  غميصدا يداری خواب وبتوعالم
 ی طالق دخترمو بده بعد بره پخواستی اول مارمی پدرشو درمرمی دختر چرا تا حاال سکوت کرده، من منیآخه ا -

   ادی بدی زن داره که باهی افتاده ادشی سال هی دلش حاال بعد از یخوش
   فتهی که به غلط کردن بکنمی مي کنه، کاري رفتارنجوری باهاش اادی که اون باوردمی بده، دخترمو از سر راه نطالقش

   کردی مهی فقط گرمادر
 کنهی باهاش بد تا مدونستمی نمشهی خوشبخت مکهی بود سر دخترمون اومد فکر کردم با اون مرتیی چه بالنیا -
    مردهی توری دوسش داشت که  به انتظارش نشست تقصاسی

 :  گفتتی با عصبانبابا
   دارم؟يری من چه تقصدییبفرما -
 اما تو مانع نهی رو بباسی بار هی اون چقدر باهات حرف زد که بذاره ادی ناسی سراغ گهی دیتو به اون پسر گفت -

    اونم رفت و برنگشت بهي گوش نکردی بهت گفتم نکن وليشد
    گرفتی انتقالنجای از اخاطرش

   دی آه کشبابا
 طالقش ای رو با دخترم بکنه بهش گفتم بنکاروی بازم حق نداشت ای بودم ولی از دستش عصبانیلیاون موقع خ -

   بده اما گفت نه
 نقدری آدما انی خدا چرا اي انه؟ی ماهان سراغم اومده بود و بابا نذاشته بود منو ببیعنی حرفا تعجب کرده بودم نی ااز

  فکر منو نکردن, خودخواه هستن
   اومد ی بابا مي صداباز
  شه؟ی نمداریچرا ب -
    بشهوونهی که ددمیبذار بخوابه امروز ترس -

 هر دو از اتاق که دمی حرفاشون رو شني  همهی شدم و حتداری متوجه بشن که بخواستمی رو به خواب زدم نمخودم
    اومده بود دنبالم اماخواستی رفتن دلم گرفت پس ماهان منو مرونیب

 زی همه چگهی درفت ی مجی تخت نشستم سرم گي حق نداشتم اونو مال خودم بدونم روگهی با وجود کس داالن
   رفتم ی قلبم و سراغش نمي  گوشهذاشتمی ماهان رو مدیتموم شده بود با
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 شدم کنارم نشست و دستم رو در دست گرفت و داری بدی بود سحر وارد اتاق شد منو که دگهی متعلق به کس داون
   فشرد

  ؟ي خواهریخوب -
    کردم و سرم رو تکون دادمنگاهش

   ادتتی عانی بخوانی همه مستی حالت خوب ندنی فهمی از وقترسنی هم مزیاالن عمو وعز -
    نگفتميزی و چدمی کشآه
 و اون خواسته دی تو و ماهان مدتهاست جدا شدی ولي حرفا رو بشنونی سخته ادونمی باهام حرف بزن ماسی -

    تو هم بهترهرهی رو سر وسامون بده پس واضحه که بره زن بگشیزندگ
 محکم رو اسی اشتباه خودتو داغون نکن محکم باش، من اون هی آدم به خاطر هی به خاطر ی خودت باشفکر

    باز همیتونی که تونست ماهان رو مثل موم تو دستش رام کنه تو مخوامیم
 ي بازنی بود اي بازکی تو عشق ي نباش، برازیانگ  ترحمنقدری اکنمیم خواهش ادی کار از تو برمنی ای اول بشمثل

    نذار خُردت کنن، نذار تو،يبری مي بازنی ايرو ادامه بده مطمئنم تو تو
 مال خودت رو محکم یتونی گرفت و مي که عشق رو به بازی هستاسی بشکنن و بِهِت بخندن نشون بده همون رو
   يریبگ

 کردمی مي کاردی حرفهاش رو قبول داشتم دستش رو فشردم باگفتی تو ذهنم فوران کرد سحر راست ميا جرقه
   دونستمی بود و من مبای سحر زي حرفابازمی مای برمی مای استمی سر پا بدیبا

   بودتری قويدی و ناامأسی قدرتش رو نداشتم احساس اما
 :   گفتدی که منو مردد دسحر

   نهی رو بهت بگم االن بابا رفت که ماهان رو ببيزی بذار چکنمی من کمکت ماسی -
    طرفش برگشتمبه
   بره سراغ اون؟ی چياالن؟ برا  -

   دی کشی آهسحر
  ه؟ی حرف حسابش چنمی با ماهان حرف بزنه ببرهیبه خاطر تو گفت م -

 کنه  مگه ی شدم بابا اون موقع نذاشت با ماهان باشم و باهاش حرف بزنم االن رفته بود ماهان رو راضیعصبان
    غرور من  مهم نبود؟نجایا

 :   گفتمی ناراحتبا
    برهیذاشتیکاش نم -
 شما  ونهی تو رو ببدی اون باي که خودت رو مقابل ماهان قرار بدنهی کار انی بهتراسی رو گوش نکرد یحرف کس -
   نه؟ای دی با هم باشدیتونی مدت منهمهی بعد از ادی بدوندیبا

    زدميپوزخند
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    به من ندارهيازیاون االن عشقش کنارشه ن -
   کردی رو واست درست نمی آدم برفنی مطمئنم اون تو رو فراموش نکرده اگه کرده بود امروز ایکنیاشتباه م -

 بود روز ادشی درست کرده  امروز رو ی برف و سرما برام آدم برفنی سحر درست بود ماهان اومده بود تو احرف
   وندمونیعشقمون روز پ

 :  ادامه دادسحر
 دارن همه رو هم دعوت کردن از جمله ماهان چون قراره ی مهمونهی اونا گهیمن با دالرام حرف زدم شب د -

    که تو هم به اونمیدی رسجهی نتنی من و دالرام به ازدیفرداش بره 
   نه؟ای هنوز دوستت داره ی و باالخره بفهميری و مقابل ماهان قرار بگي بریمهمون

  دمی کشیآه
    تا طالقم بدهرازی شاومد ی نمخواستی اون اگه منو مکنمی کار رو نمنیا -

 :   شد و گفتی عصبانسحر
 بعدش هم که دنبالت اومده باهات حرف يتنها رها کرد ماهان مرده غرور داره، تو اونو ار،ی در ني بازوونهی داسی -

   خوادی نماسی و گفته نهی نذاشته تو رو ببي لجبازيبزنه بابا از رو
 هم منتظر بوده دی حرفا سخت نبوده؟ اونم رفته شانی ادنی ماهان شني به نظر تو براخوادی باشه و طالق مباهات
  کنار، مندی رو بذاري غرور و لجبازنی ااسی سراغش، بسه يتو بر

 
    کارو کردهنی خُرد شدن غرورش اي تو براهی تنبي و ماهان فقط براي تو اونو دوست داردونمیم
 گذاشته بودم ارشیمن روح و جسمم رو در اخت... اون ی من زنش بودم زن قانونکردمی حرف سحر رو گوش مدیبا

   ا کنه حقحق من نبود االن که خودمو بهش سپردم بره و منو تنها ره
 اگه منو قبول ی حتشکستمی اگه غرورم رو می که شده حتیقی به هر طرآوردم ی باز اونو بدست مدی نبود بانی امن

   سحر لبخند زد خوب. دمی کشی نفس راحتنمشی برم و ببدینکرد با
 : گفتم....  که من حرفهاش رو قبول کردم و سحر منو رو در آغوش  گرفت دیفهم

    چکار کنمدونمیممنونم ازت م -
 :   زد و با خنده گفتی جدا شد و چشمکسحر

 ي آقاارمی یباالخره بدستت م. (میدی و هر دو خندی الحق که خواهر خودمشناختم،ی که ماسی همون يحاال شد -
    مال توشهی هميمهندس ماهان راد فقط قبولم کن که برگردم و برا

  باشم
 به سکوت و آرامش داشتم که خوب فکر کنم و ازیام کرده بود ن وام کالفه اقي بهتر از قبل شده بود سروصداحالم
    کنم؟ تمام فکرم حول وکاری چدی فرداشب باي که برارمی بگمیتصم
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 دور هم جمع بشن و خوش وبش کنن از لی فامگهی دکباری موضوع بود، حال من باعث شده بود که نی همحوش
    عمه کهی نداشت، حتیاغ کس دل و دمچی که ماهان رفته بود هيروز
 اما امشب دوباره مثل سابق جمع شده گفت،ی نميزی هم چمی ساکت شده بود و شمزدی مشی نشی با حرفهاشهیهم

    هم از تهران اومده بود و بابا و مامان خوشحالری امنباری ایبودن حت
 زدن،ی حرف ممانهی کنار هم نشسته بودن و صمری و اممانی عمو بود برطرف شده پي  خانوادهنی که بی کدورتبودن

    مرداشدن،ی نمری وقت سچی و سحر هم از حرف زدن کنار هم هرایالم
 که خاله نطوری بتونه سحر رو فراموش کنه اری نود بودن، فاصله باعث شده بود که امي  برنامهي مشغول تماشاهم

 .  يخواستگار و قرار شده که برن دهی دختر رو پسندهی ری امی حتگفتیم
 نتونستم اون سر وصداها رو گهی بعد از شام دکرد،ی باالخره داشت ازدواج ملی خوشحال بودم تنها پسر فاممنم

    آوردم دوست داشتمرونی بیکی یکیها رو  تحمل کنم به اتاقم رفتم و لباس
 رفتمی فردا مدی بانهی منو شکست خورده ببنمیبی حاال که ماهان برگشته و اونو مخواستمی بدرخشم نمفرداشب

    بود که خودموکسالی دمیرس ی و به خودم مکردمی موهام رو کوتاه مشگاهیآرا
 قهیباالخره لباس بنفش .  دوست داشتم از همه لحاظ سر باشمدم،ی بودم و به خودم نرسدهی کرده بودم نخندحبس

    داشت بايزی ريها نی چنیی که از باال تا کمر تنگ و رو به پایاسک
 پدر تونسته بود با ماهان دمی که از سحر شننطوری آماده بود، ازی همون رنگ رو انتخاب کردم، حاال همه چساپورت

   ی خوش به پدر نشون نداده بود و حتيحرف بزنه اما ماهان انگار رو
 اسی من و نی بی اومدم که هرچرازی به شنی همي و براکنمی ازدواج مندهی چند روز آی بود من نامزد دارم و طگفته

    برخورد کرده کهي اونقدر سرد و جدگفتیپدر م. هست تموم بشه
 شدم رهی به خودم خنهی آيتو....   بودنهیوجود ماهان  پر از ک. شدم انگار که هنوز پر از انتقام وخشم  بودهمتعجب

    روی اون طراوت و شادابگهی بود و چشمام ددهیهام رنگ پر گونه
 رونی از دلم بکسالی و عذاب ها ی اما اون ناراحتکردمی کارا رو منی هرچقدر ادمیآه کش. نداشت

 
  گردوندمی عشق را به خودم برمنی هرطور شده ادی باشدی نمدای قلبم پي برای مرهمچی و هرفت ینم
 

 :  رو پارك کرد وگفتنی سحر ماشستادمی دالرام اي  خونهمقابل
   مادمازل؟يا آماده -
 :   زدم و گفتمي نامنظم داشت لبخندتمی اومده بود تپش قلبم رجانیرو شدن با ماهان به ه  از روبهلبمق
   ترم  آمادهيگریاز هر زمان د -
 خوش آمد نی بودن و به واردستادهی سالن اي زن  جلوکی دومرد ومی اونا شدکی و شییالی وي  هر دو وارد خونهو
   به محض وارد شدن به سالن دنبال دالرام گشتم که خودش... گفتنیم
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   می رو سخت در آغوش گرفتگری طرفم اومد و همدبه
   نمتیبی مگهی دکباری خوشحالم یلی خاسی يخوش اومد -
    طورنیمنم هم -
 :   کرد و گفتی سحر روبوسبا
    لباسضی تعوي اون اتاق برامی برایب -
 نشسته و خدمتکارا ی و سلطنتکی شيها  مبليسرتاسر سالن رو مبله کرده بودن و همه رو می دنبالش راه افتادبه

    روی آرومی سنتي ارکستر نوانباریا.  از اونا بودنییرایهم مشغول پذ
 دی مشغول دنهی آي کردم و جلوزونی بودن پالتوم رو درآوردم و آوي همه مشغول کارمی وارد اتاق که شدنواخت یم

    رفته بودم اصالح صورتم باشگاهیزدن خودم شدم امروز با سحر به آرا
 تو ی که رژ بنفش زده بودم حسابیی و با لبهادهی بنفش رو پشت پلک کشي هی که سای و چشمانی کماني ابرواون

   هام رنگ گرفته بود چشمام  شده بودم گونهيا گهی آدم دهی بود انگار دید
 انداختم دالرام نگاهم کرد دیرس یام که تا پشت گوشم م  کوتاه شدهي موهايد شالم رو رو روشن و پرنور شده بوباز

 : وگفت
    برم برات اسپند دود کنمدی باي خوشکل شدیلی خاسی -

   دمیخند
    بانورسهی شما که نميبه پا -

 :  جواب داددی دنینچنی که اوضاع را اسحر
   شهی جشن بدون خوردن که نممی بخوريزی چهی کن یی تعارف کردنا ما رو راهنمايبه جا -

 :   و گفتدی خنددالرام
   دی صرف کنخوادی دلتون میهرچ. حتماً -
 لباسم رو مرتب کردم و چشم به اطراف دوختم می کنار هم نشستکی شيها  از مبلیکی ي رومی که رفترونیب

    دالرام آروم گفتدیتپ ی دلم سخت مگشتمیدنبال ماهان م
    بشهداشی االنه که پی ولومدهیهنوز ن -
 ی و پرهام به طرفمان اومدن با خوشحالسای دستم رو فشرد ناگهان پری دلگرمي بهم زد سحر هم برای چشمکو

    همي به پرهام هم سالم کردم دخترمی کردیبلند شدم و روبوس
 :   بود به اسم مستانه که نامزدش بود سحر با اخم روبه پرهام کرد و گفتهمراهش

  ي بهمون سور بددی بامی ما که قبول ندارخبر؟ یچه ب -
   دی خندپرهام

   رسهیباشه حتماً نوبت اونم م -
 :   گفتسایپر
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 دالرام خانم حاضر نشد ما نی اما اتونینمی ببمیای سر بهی دلم براتون تنگ شده بود چند بار به دالرام گفتم یلیخ -
    کنهیرو همراه

    زدميلبخند
    دی اوردی مفی خودت تشرزمی عزي نداریهمراه به يازین -

 نگاهم به در هی اما من گذشت ی و ازدواج دالرام مکسالی نی ارامونی پشتریها ب  و صحبتمی کنار هم نشستباالخره
    به جونمیبی عجي دلشوره,  ورود ماهان باشمي سالن بود که متوجه

 : ام زد و آروم گفت  سحر به شونهکدفعهی بود افتاده
    فرما شدنفی از جناب باالخره تشرنمیا -

 برتن داشت دست در دستش وارد ی مشککی شي که پالتوي که با دختردمی و اونو ددی نگاهم چرخدی لرزهام دست
    بود کهی به تنم نشست هنوز هم همان ماهانيشد حسادت چون خار

 رفتن و ی به طرف ماناومد ی بهش می حسابي که با کت و شلوار خاکستر همان طور جذاب و مرتبشناختمیم
   نیی ازش جدا شد سرم رو پایخوش وبش کردن و دختر به همراه زن

 :   گفترگوشمی سحر زنهی خودش ببي  دوست نداشتم منو متوجهانداختم
   رمی بمیچقدر گرفته و الغر شده آخ -

    و منم جواب دادمزدی مدی از من اونو دشتری گرفت سحر بام خنده
   ياری دربي تابلوبازخواد یحاال نم -
    طرف ماادی داره ماسی يوا -

رو شدن باهاش   احساس کردم نفسم تنگ شده توان روبهاومدن ی به طرف ما می با مانگفتی شدم راست مشوکه
   اسی باشم من تفاوت ی کردم بیرو نداشتم آب دهانمو قورت دادم و سع

 انداختم تا مجبورنشم به چشماش نیی سرمو پادادم،ی از خودم ضعف نشون مدی مغرور و سرکش نبااسی همون بودم
   دمیشنی رو مها ی احوالپرسيام رو از دست بدم صدا نگاه کنم و اراده

 :  که گفتدمی صداشو شنکدفعهی با اخم جواب ماهان رو داد و سحر
   اسی خانوم دیشما خوب -

 سرمو بلند کردم با شدی می دلخور بود اون  رسميزی چای ی که از کسید عادتش بود هنگام شده بوی رسمچه
 : جسارت تو چشماش زل زدم و جواب دادم

   به لطف شما خوبم -
 و سالم کرد همه با ستادی وقت دختر کنار ماهان انی کننده بود انگار که مسخ شده بودم تو همرهی خنگاهش
    بود کهيا زهی مزهینها من لب فروبستم دختر ر جوابش رو دادن تییخوشرو
 ي بود ماهان دست روییبای هم رفته دختر زي رودیدرخش ی که مشی داشت و چشمان عسليدی تپل و سفصورت

   از بغض....  به قلبم فرو رفت از حسادتياش آورد که خنجر شونه
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   می نامزد بنده مرنمیا -
العمل منو   عکسخواستی انگار که مکردی نگاهم مقی نزدم ماهان عمی کردم اما بازم من حرفی اظهار خوشحالهمه

  و به طرف ماهان برگشت و گفتدی دختر خندنهیبب
 
   می دور برقصهی میماهان بر -

 :   با لبخند دستش رو گرفت و جواب دادماهان
   زمیچرا که نه عز -
ها رو   نگاهنیها به من بود و من تحمل ا  همه نگاهدمیودم هم شن با هم دور شدن احساس شکستن غرورم رو خو

 :  نداشتم بلند شدم سحر دستپاچه گفت
   اس؟ی يریکجا م -
    بخورم از نشستن خسته شدمیی هواهی رونی برمیم -

    بلند شدسحر
    پسامیمنم همرات م -
    تنها باشمخوامی مستینه الزم ن -

    دستم رو گرفتسحر
    باش سخته اما تحمل کني قواسی -

 :  رو براش تکان دادم و آروم گفتمسرم
 عشق رو نی اخوامی مشخص کنم مفموی تکلشهی همي و برارمی بگمی فکر کنم تصمخوامی ميمن خوبم خواهر -

   تموم کنم
 ي حوصله به تنم نشست ي راه افتادم هوا سرد بود و من از سرما لرزاطی نگفت به طرف حیچی و هدی آه کشسحر

    بغل زدم و بهری برگردم و پالتوم رو بپوشم نداشتم، دستهام رو زنکهیا
 رفتم سوز سرما کم قی قرار داشت به طرف آالچاطی از حيا  گوشهیقی بود که آالچی بزرگاطی قدم برداشتم حیآرام

    و دست بهیقی موسي نشستم سروصداها ی از صندلیکی يشد رو
 خودمون ي  به رقص دونفرهادمی دنیرقصی که مدمی هم ديرو  تو ذهنم ماهان و اون دختر رو روبهدیرسی مگوش

    اون بدون مندی بشه شاخواستی بذار اونطور که ماهان مدمیافتاد آه کش
 حذف کرده شی از زندگی منو به کلدمی ماهان فهمدنی با دخواستی مهی دلم گررمی مشی منم از زندگخوشبختره

    به عقبیی پاي با صداکدفعهی کردمی می دلمو خالدیاومد بااشکم در
 عطرش منو يام انداخت بو  شونهي کتش رو درآورد و رواومد ی ماهان بود که به طرفم مدی تپام نهی دل درسبرگشتم
    کت رو محکمتر فشردمنجامی ادونستی کرد از کجا مخودیاز خود ب

    نگاهم کرد و پوزخند زد منم اخم کردمکه
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   اشکاتختنی واسه ري کرددای پی دنجيچه جا -
    کردمهی بود که گردهی فهمپس

   رونی بدی و اومددیشما چرا دل از نامزدتون کند -
    روم نشستروبه

   اسی رونی بي برمی از زندگخوامی مسخره رو تموم کنم مي بازنیکه باهات حرف بزنم و ا -
   کردی مری تحقنوم

 :   با خشم گفتممنم
   میشی جدا مشهی دادگاه و از هم واسه همامی میام هر وقت بگ منم آماده.... خوبه -
  نشد چرا ؟ي منتظر شدم خبری اما هر چرهیگی طالق ماسی گفتی که م؟پدرتيچرا تا االن جدا نشد -

   بودی کردم تو عمق اون نگاهش رنجش بزرگنگاهش
 :   زدم و گفتمای به دردلمو

 که دوست دارم با یی همون جابرهی و باز هم منو با خودش مادی گفتم مم؛یچون منتظر بودم منتظر مرد زندگ -
    دلتنگمي روزهیخودم گفتم من زنشم و روح و جسمم مال اونه پس حتماً 

 و غم و اندوه و رنجش ادیه م تموم شدیی غُصه نخور جداگهی و مرهیگی و دستمو مادی مي روزهی گردهی و برمشهیم
    و من حق دارم ازش بگذرمومدی اما اون مرد نکنهیرو تموم م

 :   گفتی حرفامو بشنوه با ناراحتنی از اشتری بخواستی بلند شد انگار که نمماهان
   سازمی رو دارم مدی جدی زندگهی رو فراموش کردم االن زی من همه چر،ی دیلی شده، خری حرفا دنیواسه گفتن ا -

    شدمرهی بلند شدم و به نگاهش خمنم
   بدون عشق؟ی زندگهی -

 :   پاسخ دادیعصبان
  آره بدون عشق، بدون ترس از داشتنش، ترس از ترك کردنش -

 :  حرفا رو بهم بزنه خودش نخواسته بود با خشم جواب دادمنی امکان داشت که اچطور
 قول ي پا روی که به قول خودش عشقش بود، نفسش بود؟ کومدی نی سراغ زنی کرد؟ کي نامردی ک؟یگی میچ -

   و قرارا گذاشت؟
    شدکمی نزدماهان

 اون پدرت بهت نگفته که من سراغت اومدم و تو ی حرفا رو بزننی ایکنی واسه خودت چطور جرأت میگی میچ -
    هان بهت نگفت چقدر،يخوای طالق می و گفتینی منو ببینخواست

  نمی بار زنم رو ببهیط  کردم که فقالتماسش
 اون موقع ي نداشتم اما تو هم زود فرار کردی من اونروزا حال خوشدمی که از سحر شنروزینه من خبر نداشتم تا د -

   نی قبول کنه اما تو اتونهی شده باشه مشخصه نمیپدرم ممکنه عصبان
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    از تو نداشته باشميا  نشونهچی تا هي دادرییات رو تغ  شمارهی و حتی و رفتي شمردمتی رو غنفرصت
  گفتمی و مختمیری دست خودم نبود داشتم اشک مگهید
 و آخرش با ي عشق رو بهم نشون دادي اومدي کردی رنگاموی دني که اومدیی دروغگوهی یماهان تو پست -
    کهي از من زرنگتری که بگ؟ی که چي و حاال اومدي ترکم کردیرحم یب

 تو رو اقتی که من لي که بهم نشون بدي آوردی زن رو گرفتهی دست یکنی م رو شروعيدی جدی زندگيدار
   نداشتم
 :  ناگهان گفتکردی هنوز داشت گوش می آرومتر شده بود ولماهان

 ...  اسی -
 همش دمی انتظار کش،يای روز بهی نکهی ادی رو به امکسالی نی من ايفقط گوش کن آره تو زرنگتر از من بود -
    تو خودم، صدها بار شعراتو مرور کردم هر روز به عشق برگشتنتختمیر
    اونقدر که تمام شعراتو از بر شدمخوندمیم

  ي که نبودچرا
   آدم رایی تنهاو

  آوردی از انجماد از پا درمراحتتر
   زده بودندخی میدستها

   نبودی لرزان کافلِی ده قندي برامیبهای جیِگرم
   ناچار بودمو

   رمی تو اشتباه بگي را با دستهای کسيدستها
  ي که نبودچرا

   در زمستانیی تنهاو
  آوردی را هم از پا درمماموتها
    را پاك کردم و باز هم با همون لحن ادامه دادممیاشکها

  من به عشق تو چطور داريدی ماهان چه خوب شعراتو بلدم ديدید -
 
 نبود، از اول یی من جاي اون شهر، با نگاهشون با حرفهاشون برا،ي منو در اوج خواستن رها کردزمیری اشک مم
   نکاروی هستن که تو رو از من دور کنن و ايا  که دنبال بهانهدونستمیم

 هی دنبال یگی مي زنم احساس دارم حاال اومدهی من ي با خودت فکر نکردذره هی ی و حتي و تو منو رها کردکردن
    تو حاضرمی خوشبختيمن برا يخوای منطوری اگه ايدی جدیزندگ
  ؟يدی نکن فهمرمی اما تحقرمی بشم برم بمدور

    دستهاش رو دراز کردماهان
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  اسی -
    رو درآوردم و به دستش دادمکتش

 ی تموم شده ماهان، من شکستم، من شکست خوردم، اما تو به راهت ادامه بده من نتونستم بدون تو زندگاسی -
     روی زندگهی  ي وداري رو  داریکنم اما خوشحالم تو االن خوشبخت

  يسازیم
 دستم رو عی اما من سردی لحظه دستم رو کشهی بِرَم که ناگهان خواستم ی اخم کرد پشت به او کردم و منباری اماهان

   دور کردم
 ,   تموم شدزی همه چ؟یکنی مکاریچ -

 :   گفتی عصبماهان
   ي تا حرفام تموم نشده برذارمی نماسی حاال نوبت منه ي بريخوایاال م و حيحرفاتو زد -

   باالخره حرفم رو زده بودمکردمی میبی عجی افتادم احساس راحتی صندلي نداشتم روستادنی اطاقت
   دی آه کشماهان

 میکردی می احساس خالء بزرگنی تو شکستم، بعد از مردن نازني  منم به اندازهدم،ی تو زجر کشي منم به اندازه -
    اما با اومدندمیدیدنبال آرامش بودم و من آرامش رو در با تو بودن م

 تو اما ری سوژه بودن تا بندازن تقصهی نداشتن دنبال يری اونا هم تقصختی بهم رزی همه چلی و حرف فامات خونواده
   دم کردای کردم و علتش رو پتیمن از تو دفاع کردم از اون دکتر شکا

 نی داشتن هنوز که هنوزِ مهاجیام به من احت  خونوادهاسی اشتباه کنه، تونهی دکتر هم مهی همه ثابت کردم که به
    براشوني اونجا سنگ صبوررفتمی مدی باکنهی و مادر ناله مزهیریاشک م

 چی و هخوادی طالق ماسی اما پدرت فقط گفت زدی می و برگردمی کنی به پدرت گفتم اجازه بده با هم عروسشدمیم
    چل وبالسم و جمع کنمدی باخامی اگه دخترش رو ماد،ی نمزدیوقت 

 اجی کار ازمن ساخته نبود نه حاال که خانواده ام به من احتنی اکردمی مدی باکاریچ.... شهی همي برارازی شامیب
  اتفاقانیمطمئن بودم تو هم با ا...  داشتن

 
 هیعی ناراحت شده بودم و طبي ترك کردطی منو تو اون شرانکهی راستش اون روزا اونقدر از ازدی يای بي نبودحاضر

 .....   امای مدتهی ی بشهیکه نخوام باهات باشم خواستم تنب
    تعجب نگاهش کردمبا
 حساس شده بود امی تا من سراغت نآورد ی بهانه مهی هر روز ی نبود که تو عروسشون بشی راضگهیمامان د -
    که من اونا رودیترسی منی از ازدی يگردی برنماسی دنبال ي اگه برگفتیم

 من اسی رم،ی بگی باشم انتقالششونی اونا  پنانی اطميمنم مجبور بودم برا,رازی ششهی واسه همامی رها کنم و بتنها
    گهی اتفاق دهی من نباشم باز دمی مادرم رو از دست بدم، ترسدمیترس
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 نی تو هم اي برادمی فهمی ازم نگرفتی تو هم سراغی اونا رو ول کنم اما وقتتونستمی من نمفته،یام ب  خونوادهيبرا
 ،   مادرمنکهی کردم فراموشت کنم اما نتونستم تا ای راحته سعییجدا
 نکهی مردم خسته بودم از خودم، از کار، از هر شب بهت فکر کردن، اونقدر گفتن تا اکی داد منم شنهادی رو پمیمر
   زدمی باهاش حرف می با احساس و مهربون وقتي دختردمی رو دمیمر

 ي تو مغرور بوداسی دیخندی اما اون مشدمی می عصبانکردی بود که درکم می اون تنها کسکردمی آرامش ماحساس
    با تو هر روز جنگ و دعوا بود عاشقت بودم اما حسيتو سرکش بود

اروم ومهربون بود , نه سرکش بود نه لجبازمیت رو مهار کنم اما مر تو  و اون روح سرکش و لجبازتونمی نمکردمیم
   فقط... ي بود نه لجبازی کنارش نه جنگدادیارامش رو به وجودم م

من کم کم به حرفاش . کردی و تحمل مگفتی نمیچی اون هزدمی اگه سرش داد میحت...انگار که نبود , بودکنارم
   یدونیعادت کردم عاشقش نبودم اما دوست هم نداشتم از کنارم بره م

 یی جدانی تو هم از اکردمی من فکر ماسی ،ی درکم کنمی تو هم مثل مرخواستمی و مکردمی به تو فقط فکر ممن
    کهي شديزی همون چي تو عوض شددونمی اما حاال می هستیراض
 موی زندگفی برم اومدم تکلرانی از ای مدتهی خوامی من دنبال آرامشم ماسی اما ،یباش شهی دوست داشتم هممن

    فراموشت کنمدمی جنگکسالی من دی قلبم لرزدنتیمشخص کنم اما باد
   می هردو راحت بشينطوری ادی شامی جدا بشدی بااسی اخرشه گهید....... دنتی با داما

    لبخند زدممی از قبل اشکم رو درآورد انگار قسمت نبود ما دو تا بهم برسشتری شدم حرفهاش ببلند
    دادگاه واسه طالقامی بیمن حاضرم هر وقت خواست -

    انداختنیی سرش رو پاماهان
 .....   مناسی -
  ی خوشبخت بشمی با مردوارمی بوده امنی نگو ماهان، سرنوشت ما هم همیچیه -
 او تعجب کرد و دنی ماهان هم از دکردی که با چشمان سرخ و اخم نگاهم مدمی رو دمی برگشتم مرنکهی محض ابه

   دهی ما رو شنيمن از کنارش به سرعت گذشتم پس تمام حرفا
 :   به طرفش رفتم و گفتمدمیبه محض وارد شدن سحر رو د....بود
   ستی ننجای ما اي جاگهی خونه، دمی برایب -

    که دالرام وارد شددمی هم دنبالم اومد پالتوم رو پوشسحر
   دی هنوز شام نخورددیریکجا م -

   دمی رو بوسصورتش
   گهی روز دهی انشاهللا ستی برم حالم خوب ندیمن با -

   دی انگار فهمدالرام
   اسیمواظب خودت باش  -
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 هم نشسته بودن و ي روبرومیتاد ماهان و مر افقی نگاهم به آالچمی رفترونی تکون دادم با سحر بشی رو براسرم
    مهم نبود ماهان انتخابش رو کرده بود وگهی دزدیماهان داشت حرف م

 نی سحر ماشستمی گرتونستمی که شدم بغضم شکست و تا منی باخت با من بود، سوار ماشي بازنی باختم، تو امن
    و مندی نپرسیچی نگه داشت و سخت در آغوشم گرفت و هيا رو گوشه

 دمی با هم بودنمون رو نفهميها  خودم که قدر لحظهي که رفت و تموم شد برای عشقي زار زدم براتونستمی متا
    منگفتی ماهان درست مخواستی قلبم که هنوز هم ماهان رو ميبرا
 ي ها وجنگ وجدل هايبا اون لجباز...  لوس وبچگونهي بودم بچه بودم با اون اداهای مغرور وازخودراضاسی
    اون مرد بود وارامشخواستی ممی مرهی شبیماهان کس....  خودیب
 عشق که تو قلبش بود اما کی.. نیمن فقط عشق اون بودم هم...  ومن نتونستم بهش اون ارامش رو بدمخواستیم

    نه لوس بودم نهگهی من دکردیاما االن فرق م... شدیروحش اروم نم
 به قول ماهان دهیاما چه فا, گذشته بودي کارم ازلجبازگهیوغم بود د, بودم که پراز دردین زنمن اال...  مغروراسی
 ررررری شده بود درید
 
 کردم که به بودن با ماهان فکر ی از اونشب، سعی بود اما ذهنم خالونیزی چند ساعت بود که چشمم به تلودونمینم

    نگاهش کهای حرفاش ادی رفتمی هرجا مشد، ینکنم اما مگه م
 چون ادی سرم بیی بالدیترس ی مشدی دو روز مادر از کنارم دور نمنی که اونو داشته باشم، اخواست ی دلم مافتادم یم

    اما امروزختنی خونه، و اشک رواریکارم شده بود زل زدن به در و د
 مانی و قرار بود شام با پبه کارش ، سحر هم امروز دانشگاه داشت,سشی کردم که به کاراش برسه به تدرشیراض

 ،   ما بودني  به قول مامان خوب بود ازدواج کرده اما هر روز خونهان،یب
 رو زدم فونی آدنی زنگ خونه باعث شد از جا بلند بشم فکر کردم حتماً سحره از دانشگاه برگشته بدون پرسيصدا

    شروعحتهاشی و نصاومد ی مبل انداختم حاال سحر ميو خودمو رو
 ی رنگ و شلوار گرمکنی به خودم نگاه کردم تاپ آبکردی ناگهان نگاهم به ماهان افتاد که با تعجب نگاهم مشدیم

    کوتاه شده که دورم پخش شده بودشانی پري بودم با موهادهیرو پوش
 :   کنم نداشتم بلند شدم و گفتمضی برم تو اتاق و لباسم رو تعونکهی حال ااما
  نجا؟یا...تو  -

 :  جواب دادکردی که سر تا پام رو برانداز می در حالماهان
   سالم خانم -
 :   اخم گفتمبا
  ؟یکنی مکاری چنجای تو اینگفت -

    پا انداختيها نشست و پاش رو رو  از مبلیکی ي وارد شد و روماهان
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    نبود؟نی خودمون رو مشخص کنم مگه قرارمون افیاومدم تکل -
   تم روبروش نشسي با خونسردمنم

  اومدم ی من خودم دادگاه  ميای راه بنهمهی ای تا مجبور نشی بگی تلفنیتونستیاونو م -
    باال بردابروهاشو

    بهت بدمشنهادی پهی هم نمییخوبه اما من دوست داشتم قبل از رفتن هم تو رو ب -
    تعجب نگاهش کردمبا
  ؟يشنهادیچه پ -

 :   زدم و گفتمي پوزخندبعد
   د؟ی بدشنهادی تا بهم پنجای انی خبر دارن شما اومدزتونینامزد عز -

   دیخند
   کنمی رو از همسرم پنهون نميزیالبته، من چ -
    به تنم نشستي هم حسادت چون خارباز
    حاال چه دلت بخواد چه دلت نخوادی قبول کندی رو باشنهادمینگران نباش پ -

    شدمبلند
  کجا؟ -
 :   گفتمرفتمی که به طرف آشپزخونه می حالدر
    قهوه؟ای يخوری ميچا -
  لطفاً قهوه -

 درست کرده بودم و مونده بود جلوش گذاشتم و باز هم خودم روبروش روزی که دیکی قهوه رو آماده کردم با کعیسر
   قرار گرفتم

 : اش رو مزه کرد و گفت  قهوهماهان
    مثل خودتهیاش عال مزه -
    کنه و برهرمی پس اومده بود بازم تحقزدی موج مطنتی نوع شهیگاه کردم  چشماش نبه

   دادمجواب
   يدی قبول کردم چرا خودتو بهم نشون می گفتی من که هر چيداری چرا دست از سرم برنم؟يخوای میاز من چ -
   ام رو گرفت و به چشمام زل زد  مبل نشست و چونهي جا بلند شد و کنار من رواز
   ی به من فکر کنشهی تا همی فراموشم کنی خودمو بهت نشون بدم تا نتونخوامی منم ماسی -
 :   اخم گفتمبا
  ی جلوم باشخوامینم,  یی اگهی دیکی بهت فکر کنم تو مال گهی دخوامیمن نم -

    را آروم آروم نوازش کردام چونه
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  ی باهام ازدواج کنخوامی منه مشنهادیپ نیا.... شهی همي برای مال من بشخوامیاما من دوست دارم چون م -
   شدم بهت زده نگاهش کردمشوکه

  ؟ی چمی تو؟ پس مریگی میچ -
    زدشی به  رويا  دستم رو گرفت و بوسهماهان

 که بعد رمی بگیمی گفت تصمرمی بگمی بود ازم خواست درست تصمدهی تمام حرفهامون رو شنمیاونشب مر -
   تونمی وقت نمجی هدمی دو روز فکر کردم و دنی توش نباشه منم ایمونیپش

   ي کردریی تغنقدری کنارت بذارم و ازت بگذرم مخصوصاً که حاال اتونمی فکر نکنم نمبهت
 خواستم اعتراض کنم که انگشتش رو زنهی حرفا رو منی ماهانه که روبروم نشسته و داره انی اشدی باورم نمهنوز

    لبهام گذاشتيرو
 من بِهِت بدجور اسی ها، يریگ  با همون روح سرکش و لجباز، با همون بهانهخوامی من تو رو ماس،ی نگو یچیه -

    آرزوم بود که تو کنارمکسالی نی تو ایدونیعادت کردم عاشقتم م
 می بهت گفتم مرنکهی راستش باایها غُر بزن  و بازم مثل بچهی کنيریگ  بازم بهانهياری در بي و بازم حسودبازیباش

    توي هاي غد بازنیارومم کرد ارامش رو بهم داد اما من بدجور به ا
...  مهربون رومی تا مرپسندمی مشتری رو بی ازخودراضاسی نباشه من می پسش بزنم وتو  زندگتونمی کردم نمعادت
    اروم ودوستمی دوست دارم تا مرشتری لجباز ولوس رو باسیمن 

 با تونمی من نمکنهی مشترجلبی منو بنی وايحسود.. یپرازشور عشق... یجانی ؟تو پرازهاسی يدیفهم...  رویداشتن
    حک شدهاسیقلبم اسم ... ستمی کنم که عاشقش نی زندگیکس

   ي برم اما قلبم رو چکار کنم که تمومش رو مال خودت کردرانی اگه ازای بتونم فراموشت کنم حتمحاله
    هنوز پس دوستم داشتخواستی ماهان منو مدمیخند

   یکنی رو قبول مشنهادمی پاسی -
    نگاهش کردمنگران

  ؟یات چ پس خونواده -
    زدلبخند

 کنارش بذارم اگه تونمی رو فراموش کنم نماسی تونمی با مادر حرف زدم و بهش گفتم نمنجایقبل از اومدن به ا -
    دور، برم که خودم باشمي جاهی برم رانی از ادیبخوان فراموش کنم با

    ببرمادی کنه که تورو ازي کارتونهی هم نممی مرگهی دی چون حتکسیتنها وب... خودم و
   نی بگو حاللم کنه هماسی هم فقط سکوت کرد گفت به مادر

  مادکی من ي مادرش برادمی کشآه
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 گرفتمی خرده مدیبهرحال اوضاع اونا اون موقع خوب نبود ونبا, مهربون  بود دوست نداشتم فکر کنم دوستم نداشتهر
  که راه من واون جدا بشهخواستی سرنوشت مدیشا
 
  ماهان؟ -
   جانم -

   کردمنگاهش
 .....  میمر -

    رو قطع کردحرفم
 دوست هی من ي برامیمر... از عشقم بگذرم شهیمگه م کنمی تو رو انتخاب مدونستی منجامی ادونهیاون م -

    همسرهی بود تا یمیصم
 ی روزاهام رو در آغوشش خالنی ای به آغوشش رفتم و تمام دلتنگی حاال ماهان کنار من بود با خوشحالدمیخند

   عشق رو بردمي بازنی ااسیکردم، من 
   دلم برات تنگ شده ماهان -
    خودموني  خونهمیری و ممیریگی می روزا عروسنی همی ازم جدا بشذارمینم ندفعهی ازم،ی عزشتریمن ب -
    اومدمرونی تعحب از آغوشش ببا
    خودمون؟ي خونه -

   دی به موهام دست کشماهان
 ی همون جا زندگي هر جا راحتترخوامی مرازی شنی و قشنگ تو همبای زي  خونههی خودمون ي  خونهزم،یبله عز -

   میبکن
 رو بِهِم داد طعم زی اون همه چخواستم،ی می چگهی تو آغوشش ددمی و باز هم پردمی کشیییی هورای خوشحالاز

   عشق خوب بود
 ... کَـشد ی منفس
 ... شود ی مبزرگ

 ... افتـد ی مراه
 ... ـردیگ ی مبهـانه

   ذهنت راي جـاي جاو
 *** عشـق... ***کند  میـریتسخ
 !  زیبـایی دارديهـا  تپشچه
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