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 است؟ دهیاو د یبرا یخالصه: سرنوشت، چه خواب

 دخترک تنها و عشق ناکامش، یبرا

 که برآورده شد، ییهر آرزو یبرا

 که در اعماق وجودش مدفون شد، شیایرو نیتربزرگ یبرا

 ... .ماه دختر است نیکه هنوز در دل ا یدیام یبرا

 !به چه؟ اصالً چرا؟ دیام

 سقوط کرد، قیعم یاشد و در دره کیماه، تار نیا ینوران یزندگ یوقت

 !داشت؟ دیام توانیم چگونه

 !سرنوشت یا

 ؟یداستانت چه در فکر دار نیماه کوچک ا یبرا

صعود  یخوشبخت یهمه سقوط، باالخره به کوه بلند و قله نیبعد از ا ای خواهد شد ترقیعم ب،یمه یدره

 ؟یکنیم

و  ، غم به دلم هدیه ندادنیاورد مترین رفیقی که حتی یک بار هم خم به ابرونامه: تقدیم به رفیقتقدیم

 *P* پناهم بود! این داستان هدیه تولدته، تولدت مبارک آرامشم! آرام جونم و همیشه

*** 

که با برانکارد از  ییمارهایب نیشلوغ بخش اورژانس عبور کرد. نگاهش ب یماهک با عجله از راهروها

 ی. وقتکردیها دعا مآن یهمه یسالمت یو در دل برا دیچرخیم شدند،یبرده م گریبه سمت د یسمت

طور که به به بلندگوها انداخت و بر سرعتش افزود. همان یکردند، نگاه جیبار دوم هم نامش را پ یبرا

ماند و  جهینتیو همراهانشان برخورد نکند؛ اما تالشش ب مارهایبا ب کردیم یسع د،یدویسمت اطالعات م
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با سر  ییبایآن دختر جوان و ز یکه رو یپر و محکم داشت و همراه برانکارد یکلیقد بلند که ه یپسر

 .به او تنه زد و رد شد د،یدویبود، م دهیخواب یو صورت خون

. چشمانش را بست ستدیبا شیشده، سر جا و باعث شد و او شوکه دیچیماهک پ ینیعطر پسر در ب یبو

بعد از . دیتولد او خر یماهک برا شیکه سه سال پ یهمان عطر بود، همان عطر نی. ادیبو کش ترشیو ب

و چشمانش را باز کرد. غم به قلبش  دیکش ی. ماهک آهکردیعطر استفاده م نیاز هم شهیآن روز هم

چهره هوا را همان پسر قد بلند و خوش یتر از قبل شده. صداغمناک ایدن کردیبود و حس م دهیدو

 .دیرسیهمه سر و صدا به گوشش مآن نیو از ب شکافتیم

من هوا  ینباش یدونیبود آخه؟ پوپکم! تو نم یچه کار نی! اگهیشو د داریهات بگردم، بدور چشم یاله- 

 ندارم؟ دنینفس کش یبرا

و به پسر که با  دیاو بود. ماهک با غصه چرخ هیخش گرفته از بغضش شب یها و صداقربان صدقه یحت

پسر ماند و  رخمیبه ن رهیخ شیهاچشم دنش،ینگاه کرد. به محض د رفت،یبغض با برانکارد جلو م

 یهاچشماز اشک،  یریمحکم، که حر یهاپسر قد بلند با آن عضله نی. خودش بود! ادینتپ گریقلبش د

 .ماه کوچک بود نیا یوفایدار برا در بر گرفته بود، همان دل اشیمشک

 یرو هوشِیدختر ب ینگاه ماهک رو شد،یو از او دور م دیدویکنار برانکارد مکه پسر در  طورهمان

 یرو ایرفت و انگار دن یاهیس شیهاآورد. چشم ادیپسر را به  یهابرانکارد ثابت شد و قربان صدقه

را به  تشدس عیشروع به تپش کرد. سر شیهاقهیبه سراغش آمد و شق یدیسرش آوار شد. سردرد شد

لکه از شدت سردردش کم گذاشت و فشار داد تا ب اشقهیشق یرا رو گرشیبند کرد و دست د وارید

مثل دو  قاًیکه دقتر از آن، شده بود! کام ماهک تلخ بود و سرنوشت تلخ رحمیب یلیخ ایشود. امروز دن

 .زد که زخمش هنوز تازه بود یاش را به همان قلبدشنه ش،یسال پ

را دور زد و  خوانشیپ د،یاطالعات که رس زی. به مرفتیگرفته بود و آرام جلو م واریرا به د دستش

 :دیکش یفیخف غیحال و روز او ج دنیپرت کرد. همکارش با د یصندل یخودش را رو

 !واریرنگ گچ دهم یچه وضعشه؟! دختر! شد نی! ماهک! اعیه- 
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 لیرو به تحل ییبا صدا کرد،یاشاره م زیم یکه به پارچ آب رو یو در حال دیکش یقینفس عم ماهک

 :گفت

 ؟یکرد جمیشده، چرا پ یآب به من بده. چ وانیل هیفقط  ست،ین یزیچ- 

انداخت و به دست  وانیچند قند هم داخل ل خت،یریماهک آب م یبرا یجوان که با دستپاچگ دختر

 .ماهک داد

 .یاتاق عمل، گفت تو هم باش رفتیداشت م یدکتر صبور- 

 :ادامه داد کردیرا جمع و جور م شیکه کاغذها یکرد و در حال یمکث

بمون، من  جانی. تو همیاریبدبخت م ضیسر خودت و مر ییبال هی یزنیم ،یحال بر نیتو اگه با ا یول- 

 .رمیخودم م

 .کرد هیهد اشیمیرنگ به دوست قدکم یاش، لبخندبا تمام غصه ماهک

 ؟ی. فقط قرص مسکن داریکنیلطف م یلینبات، خ یمرس- 

جفتمون رو از  ومدهین یبرم تا دکتر صبور گهیهم قرص. من د نیا ا،ی. آره بفمهیبابا، وظ هیلطف چ- 

 !بکشه ببره هامونسیگ

 .ماهک را تنها گذاشت د،یخندیکه م یدر حال و

را که  ی. جواب سوال مرددینفس سر کش کیآب قند،  وانیو قرص مسکن را با ل دیکش یآه ماهک

از پرستارها،  گرید یکیانداخت. با آمدن  یصندل یرا داد و دوباره خود را رو گشتیدنبال دکتر م

روپوشش  بیرا از ج اشیرفت. گوش مارستانیب اطیداد و با تکان دادن سر، به ح لیرا تحو فتیش

نخورده بود که  شتریرا لمس کرد. هنوز چند بوق ب "یماه"اسم  ش،یهامخاطب نیو از ب دیکش رونیب

 .دیچیدر گوشش پ زیآمطنتیش یخواهرش با لحن یشاد و سرزنده یصدا

 !دیهم بتاب ریحق یبنده نیتون رو بر سر امهتاب نیبه! ماه خانم! چه عجب افتخار دادبه- 

 :نامزدِ شوخ طبعِ خواهرش هم اضافه شد یدر ادامه، صدا و
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آخه  یشد المیمن و ع یهادوباره مزاحم دو نفره یگیم یکبابه؟! سالم عرض شدا! چ ریعه، نونِ ز- 

 !میاختالط کن میو نفره با هم بردنبالت خودمون د امیبذار شب م ؟ی*جذاب ل*ع*ن*ت

 .کرد شیهارا مهمان ل*ب یترش، لبخند کوچکخواهر کوچک غیج یصدا

مثل  ،یخواهر من رو اغفال کن یخوایآره؟! م ن،یدونفره اختالط کن ،ی! که شب برکشمتی! مایعرش- 

ماهکم رو  یبلندگو برداشتم، نذاشتم صدا یرو از رو ی! حاال که گوش؟یخودت از راه به درش کن

 !یشیآدم م ،یبشنو

 .بخش خواهرش، گوشش را نوازش دادآرامش یتر شد و بعد صداکم ایعرش یخنده یصدا

 ؟یماهم! خوب یجانم آج- 

را فشرد. با  شیسرخ ماهک پاک شد و بغض دوباره گلو شهیو هم فیظر یهال*ب یاز رو لبخند

 :لرزان گفت ییصدا

 .ستمینه ماهور! خوب ن- 

 :نگران گفت یلحن با

 ؟یشده آج یچ- 

 :. با بغض، آرام، زمزمه کرددیماهک چک یچشم عسل یاز گوشه اشک

 . ...تنهام گذاشت شیدو سال پ ایچرا پو دمیباالخره فهم- 

*** 

 شیرها یاگرفت. بغض، لحظه شیهادست نیپرت کرد و سرش را ب یصندل یخودش را رو ایپو

از دست او  یو کار زدیدست و پا م یمرگ و زندگ نیاز جانش در اتاق عمل ب زتری. پوپک عزکردینم

 .آمدیبر نم

به  د،یند زیصبر را جا ای. پودیدو رونیقبل وارد اتاق عمل شده بود، با عجله ب یقهیکه چند دق یپرستار

 .و راهش را سد کرد دیسمتش دو
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 خانم! حال پوپکم چطوره؟- 

 :با عجله پاسخ داد پرستار

باشه. حاال اگه اجازه  دیاز پرستارها حتماً با گهید یکینرفته. دکتر معالج گفتن  شیپ ادیهنوز عمل ز- 

 .هرچه زودتر خوب بشه انشاءاهلل مارتونیکنم تا حال ب داشیبرم پ نیبد

آرام  یاادامه داد. لحظه دنینگران به دو یاراه پرستار کنار رفت و پرستار با چهره یاز جلو عیسر ایپو

. قلبش زدیقدم م کرد،یم ییآن عالمت ورود ممنوع، خودنما یکه رو یدر یو قرار نداشت و مدام جلو

رنگش  یلخت و مشک یوهام نیدستش را ب ،ی. با کالفگدادیبه آن نم یتیدوباره درد گرفته بود و اهم

اش، کرد. بعد از آن وداع تلخ با ماه کوچک قصه رها اشیشانیپ یطور شلخته، روها را همانو آن دیکش

تصادف  نیکرده بود. حاال اگر پوپکش از ا هیرا به او هد یزندگ گرید بارکیشده بود و  شیدایپوپک پ

 . ...بردیجان سالم به در نم

 !اما و اگر نداره که گهیزنده بمونه، د دینه! پوپکم با- 

گذاشت و قلبش را آرام ماساژ داد. درد  اشنهیس ینشست. دستش را رو نیزم یو رو دیتلخ کش یآه

داد و  هیتک واریهم در دسترس نبود. سرش را با غصه به د شیهابود و قرص دهیامانش را بر گرید

 :دینال

 !دختر؟ یکردیم کاریآخه تو وسط اتوبان چ- 

بود که چند  یها هماناز آن یکیافکارش پاره شد.  یدو پرستار به سمت اتاق عمل رشته دنیدو با

 !به ماهک بود هیقدر شبپرستار دوم چه رخمین ا،ی... خدایگرید؛ اما دبا او حرف زده بو شیپ یقهیدق

دختر واقعاً ماهک خودش  نی. ادیو فکر پوپک از خاطرش پر کش دیگرد شد. دلش لرز شیهاچشم

تنها  الیفکر و خ ایدن کیآمد. پرستارها داخل شده و او را با  به خودش ایبود؟ در که بسته شد، پو

 .دیپوپک پر کش یبه دلش هجوم آورد و دلش برا یگذاشته بودند. دوباره نگران

*** 
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را باز کرد و وارد اتاق عمل شد.  ی. در داخلدیکش پوشبه سرعت گان عمل، ماسک و دست ماهک

 .ستادیا یجلوتر رفت و کنار دکتر صبور

 .اومدم دکتر- 

 .شهیمثل هم سا،یکنار دست من وا جانیخب، هم اریبس- 

 :دیپرس گرید یخود کرد و رو به پرستار کیرا نزد لیوسا ینیتکان داد. س یسر ماهک

 ه؟یو مشکلش چ ماریاسم ب- 

 .دهید بیتصادف کرده و کبدش به شدت آس نیماش هیوسط اتوبان با  ،یپوپک کاشف- 

. مگر امروز چند نفر دیشنیحرف پرستار را نم گریآمده بود، د انیکه اسم پوپک به م یماهک از وقت اما

 !در اورژانس حضور داشتند که نامشان پوپک بود؟ یبا سر و صورت خون

 نی. اوستیپ نیقیبه  شیهاشک دنش،ی. با دندیرا بهتر بب ماریجا شد تا صورت بجابه اورد،یطاقت ن دلش

دگرگون شده  یرفت و دلش از شدت غصه فشرده شد. با حال جیبود. سرش گ ایپو دیدختر، عشق جد

اما  د؛عمل حضور نداشته باش نیخواست تا از دکتر تقاضا کند که در ا یابرگشت. لحظه شیسر جا

 :در ذهنش اجازه نداد ییصدا

تار مو از  هیاگه  یدونی. میکه تو هنوز هم عاشقش ی! همون کساستیدختر خوشگل، عشق پو نیا- 

 خوره؟یقدر غصه مچه ایسرش کم بشه پو

 .دیتازه به تنش دو یمشت شد. انگار که جان شیهاکرد و ناخودآگاه دست اخم

 !ادیخم به ابروش ب ذارمینم- 

 .به ماهک انداخت ینگاهمین یصبور دکتر

 ؟یگفت یزیچ- 

 قدر بلند گفته بود؟ماهک از پشت ماسک گل انداخت. مگر چه یهالپ
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 .نه دکتر، با خودم بودم- 

ماهک که  یهایپرتاز عمل گذشته بود که دکتر از حواس یاقهینگفت. ده دق یزیچ گرید یصبور دکتر

 .بود، تعجب کرد قیدق شهیهم

 ؟یخانم محبت! خوب- 

 پدرش را داشت نگاه کرد. یکه جا یبه دکتر یبا شرمندگ ماهک

 .جمع کنم شتریحواسم رو ب کنمیم ی. سعستمیرو به راه ن ادی! راستش زخوامیمعذرت م- 

 .عمل، دکتر رو به ماهک کرد ینگفت. در انتها یزیچ گریتکان داد و د یسر دکتر

 گهید یقهیعمل هم تا چند دق ،یاستراحت کن یبر یتونینمونده. شما م یزیچ گهیخانم محبت! د- 

 .تمومه

کش را در اتاق راه افتاد. گان و ماسک و دست رونیتکان داد و تشکر کرد و به طرف ب یسر ماهک

 یبد یجهیو عالوه بر آن سرگ آمدیرفت. سردرد دوباره داشت به سراغش م رونیآورد و از در ب

چند  زکرد هرچه زودتر خود را به اتاق استراحت برساند؛ اما بعد ا یگرفت و سع واریداشت. دست به د

 .افتاد نیبه زم یبد یبه او غلبه کرد و ماهک از هوش رفت و با صدا یقدم، بدحال

 نیزم دنیبا د رد،یعمل و حال پوپک خبر بگ یجهیتا از نت شدیم کیکه داشت به ماهک نزد ایپو

 .دیشوکه شد و بعد با سرعت به طرفش دو یاخوردنش، لحظه

 خانم! خانم! حالتون خوبه؟- 

حدسش درست بوده و ماهک  دیتازه فهم ند،یاش را ببرخاند تا چهرهو او را چ دیسرش رس یباال یوقت

خوش فرمش  یهاازتعجب گرد شد و ل*ب شیهااست. چشم مارستانیب نیا یاز پرستارها یکی

 .ماند بازمهین

 !ماهکم- 
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وضع، ماهکش را  نیحاال و در ا دیکرد. بعد از دو سال، چرا با دنیچند برابر شروع به تپ یبا سرعت قلبش

 !کرد؟یم دایپ

بود. سلول به سلول بدنش، آغوش گرم ماهک را  جیناراحت. گ ایخوشحال باشد  دانستی. نمدیکش یآه

و  جانیسرشار از ه یکار را نداشت. با قلب نیا یاجازه ش،یامروز برخالف دو سال پ یول کرد؛یطلب م

 .برساند کشرا به ماه کوچ یاز جا بلند شد تا پرستار ،یو عشق و ماالمال از درد و نگران یشاد

*** 

 :گفتیکه م یمهربان یبا صدا ماهک

 !ماهکم! ماه کوچکم- 

آن به دست  یخورد که انتها یاز فضا نداشت. نگاهش به سرم یباز کرد. هنوز درک درست چشم

 تخت جا به جا شد. یرو یگذاشت و کم یشانیپ یرا رو گرشیخودش وصل بود. دست د

 یروشدنش را در راه هوشیکه در اتاق استراحت پرستارهاست. ب دیفهم د،یسف یوارهایبه د یبا نگاه

و به  دهیاز پرستارها او را د یکینبود. البد  ادشی یزیچ گریاما بعد از آن د آورد؛یاتاق عمل به خاطر م

 .اتاق استراحت آورده بود

 .شدنش بود، به ذهنش هجوم آورد داریکه باعث ب ینیریش یصدا هوا،یبعد ب و

 !ماه کوچکم- 

نفر بود که  کیفقط  ایدن نیقلب کوچک ماهک را در بر گرفت. در ا جان،یکرده بود. ه شیصدا دوباره

 ایرنگ پوشده، چشم چرخاند و نگاهش در نگاه شبآشوب یو دل ی. با نگرانکردینام صدا م نیاو را به ا

 .گشوده شد یبه لبخند ایپو یهاقفل شد. ل*ب

 !یرو باز کرد تیعسل یهاباالخره چشم- 

 :ل*ب زمزمه کرد ریز ماهک

 !پس درست حدس زدم- 
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 :دیدر ذهن کنجکاوش چرخ یمشامش را پر کرد. سوال ایعطر پو یبو

 دادم؟ هیکه من بهش هد زنهیرو م یشده، پس چرا هنوز عطر گهیدختر د هیاگر عاشق - 

 :او را از افکارش جدا کرد ا،یرنگ پوخوش یصدا

 ؟یماهکم! خوب- 

 :شده از خواب، جواب داددورگه ییکرد و با صدا یاسرفه ماهک

 ؟یستیچرا باال سر عشقت ن ؟یکنیم کاریچ جانیتو ا- 

 .دیلرز نهیدر س ایپو یو دل نازک و عاشق ماهک، از خنده دیآرام و مردانه خند ایپو

 !گهیسر عشقم هستم د یخب باال- 

 .داد وندیرا به هم پ شیابروها یرا درک کرد، اخم ایمفهوم حرف پو یوقت یشد؛ ول جیاول گ ماهک

. یستیبود که چرا باال سر پوپک ن نی. دوماً، منظورم استمیاالن ن یقبالً عشقت بودم؛ ول دیاوالً، بنده شا- 

 !یخطاب کن تیمالک "م"اسم من رو با  یحق ندار ،یعاشق اون هست یسوماً، وقت

و  یکمان یطور که نگاهش را از ابروهاکار ماهک مانده بود. همانطلب یبه چهره رهیخ ،یتنگبا دل ایپو

 :و حسرت گفت یبا دلتنگ رساند،یسرخش م شهیهم یهااو به ل*ب یدست نخورده

 تنگ شده بود. هاتیحاضر جواب نیا یدلم برا- 

هم نگاهش را  یو غمِ دور دیرنگ، به دلش دوکم ،یدیافتاد. حس ام انیاحساسات ماهک به غل

 :گفت ی. با تلخرکردیتسخ

 .یکرد غیرو از خودت در هانیخودت ا- 

را از سر  شیهاطنتیحالت داد و لبخند زد. ش ریینگفت؛ اما به سرعت تغ یزیو چ دیکش یآه ایپو

 .اندازدیراه ب نیریش یکلکه ماهک را داشت، با او کل ییکرد مثل آن روزها یگرفت و سع



 

 

 
13 

 انجمن رمانیک( کاربر nfs_nm) نفس  | اتفاقی

 
من همراه  یدیچه! تو از کجا فهمدختر خانم! اوالً من عاشق تو بودم و هستم و خواهم بود. دوماً، فضول- 

 !؟یکردیم بمیدخترم که اسمش هم پوپکه؟! تعق هی

 :و ادامه داد دیخند زیآخر او اخمالو شده بود. ر یدخترک انداخت که با جمله یبه چهره ینگاه

 !ماهکم یعشق اول و آخر من خودتسوماً، - 

 یکرد و دستش را رو یحرص ماهک را درآورد. پوف نیگفت و هم یشتریب دیرا با تاک تیمالک "م"

 :دیچشمش گذاشت و با حرص نال

 !شهیتو م فیحر ایفقط عرش یپرروباز یتو- 

 .ش درآمددر وجودش به جوش رتیکور خورد و حسادت و غ یاپسر گره یکه ابروها دینکش هیثان به

 !ه؟یک ایعرش- 

ها و درشتش برداشت و به اخم یهاچشم یبا تعجب، دست از رو ا،یپو یلحن عصب دنیبا شن ماهک

. شناختیرا م ایخوب حاالت پو گریکه نامزد هم بودند، د ی. بعد از آن دوسالستیاو نگر یصورت عصب

 !نیریقدر ششده بود؟! چه یرتیواقعاً غ

زد  یالیخیکرد. خود را به ب یآمده بود، قورت داد و دوباره نقش باز شیهارا که تا پشت ل*ب یلبخند

 :و گفت

 .شینیبب یتونیموقع ماون رون؛یب میبر ییدنبالم، دوتا ادیشب قراره ب- 

 ایپو دانستیترس به دل ماهک آمد. خوب م یامتورم شد. لحظه ایدست و گردن پو یهارگ بارنیا

به  یبیکه بلد بود، آس یایبا هنر رزم ایو  آوردیم واریسر در و د ییناراحت شود، بال ای یاگر عصبان

. کردیکار را نم نیهرگز ا ایبه خودش نبود، پو دنیرس بی. ترس ماهک از آسرساندیم یگریشخص د

وصف  یلذت ا،یپو رتیغ دنیوجود، د نیبا ا یبه اتاق کوچک پرستارها بود؛ ول دنیرس بیترسش از آس

 .ردیبگ دهیرا ناد ینگران نیا شدیداشت که باعث م ریناپذ
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باشد، حس تملک نسبت به ماهک در وجودش غوغا کرد و  شانینامزد یانگار که هنوز هم روزها ایپو

 :دیغر تیبا عصبان

 یتنها باهاش بر یخوایبا تو داره که م یچه صنم اروی نیبگو ا گمینکن ها! م یماهک! با من باز- 

 !رون؟یب

کرد و با  میمال یخودش مرتب کرد. اخم یملحفه را رو داد،ینشان م ایبه پو توجهیکه خود را ب ماهک

 :آن کرده بود، پاسخ داد یکه اندک ناز را چاشن یآرامش

 زیچکه من همه یبا من دار ی! بعدشم، تو خودت چه صنمشهینکن، عشقم ناراحت م نیعه، بهش توه- 

 !رو بهت بگم؟

زد.  خی یبه او زد. نگاهش به آن یو تلنگر دیکش رونیگذشته ب انیرا از م ایپو ،یحرفش، مثل دست نیا

از آن خارج نشد. دست  یید؛ اما صدادود شد. دهانش را باز و بسته کر تشیهمه عصبانماتش برد و آن

 :زمزمه کرد یو بدون بازدم، به آرام دیکش قیعم یآخر، دم

 !عشقت؟- 

 :بلندتر ادامه داد ییبا صدا و

 ؟یماهک! تو ازدواج کرد- 

هم  ایماند. با سکوتش، پو رهیخ ایپو یحالت ناگهان رییتغ نینگفت، فقط با تعجب به ا یزیچ چیه ماهک

ساختمان  کیو نگاهش مثل  دیاز حدس خود مطمئن شد. حسادت و غم در وجودش زبانه کش

ماهک گرفت و غم نگاهش، تن دختر را لرزاند. با  یاش را به سودهززده، آوار شد. نگاه غمزلزله

 :زمزمه کرد یگرفته به آرامخش ییصدا

 ...و من هنوز یمجرد کردمیممتاسفم! من خبر نداشتم. فکر - 
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کنار تخت  یصندل یگذاشت. آرام از رو یاش باقجمله یحرفش را خورد و ماهک را در خمار یادامه

به  ایپو یدر را که در دست گرفت، ترس از دست دادن دوباره یرهیبلند شد و به طرف در رفت. دستگ

 .مانده، باالخره به خودش آمدو دخترک مات دیوجود ماهک دو

 !شونهیهم عروس گهینامزد ماهوره، چند وقت د ایتو؟! معلومه که ازدواج نکردم! عرش یگیم یچ- 

 شوکه شد. گرید بارکی ایپو

 ...هاآخه اون حرف یماهور؟! ول- 

 .کنم تتیو اذ ارمیحرصت رو در ب کمیخواستم - 

 .سوسو زد ایدر چشم پو دیام یکورسو

 شه؟یعشقت ناراحت م یموقع که گفتاون یحت- 

 .پا شدبه ایدر دل پو یااش زلزلهدلبرانه یو از خنده دیخند نیو نمک ینخود ماهک

 !گهید شهیماهور ناراحت م ،یکن نیتوه ایبود. خب من عاشق ماهورم و تو هم به عرشمنظورم ماهور - 

 .بوددست از سرش بر نداشته یهم نگران هنوز

 ست؟ین تیزندگ یهم تو یماه کوچکم! کس- 

 .ذوقش را پنهان کرد ماهک

 !مهمه؟- 

 .شد رهیخ کشیتار یایعشق به ماه کوچک دن با

 !ادیز یلیخ- 

 .کرد و قفل دهانش را شکست طاقتینگاهش، ماهک را ب عشق

 .ستین میزندگ یتو یکس چینه، ه- 
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. دوباره به سمت تنها تخت اتاق کوچک استراحت دیدغدغه و استرس از ته دل خند یب بارنیا ایپو

 .کنار آن، نشست ،یفلز یصندل یبرگشت و رو

 .کردبحث را عوض  کرد،یکم داشت احساس خجالت مکه کم ماهک

 ؟یکنیم کاریپس باال سر من چ ؟یستی! گفتم مگه تو عاشق پوپک نهایچوندی! فکر نکن پایآقا پو- 

 .دیخند طنتیبا ش پسرک

 زیچمن همراه پوپکم، تا من هم همه یدیگفتنت بشم من! تو اول بگو از کجا فهم ایآخه قربون اون پو- 

 .کنم فیرو برات تعر

 .حرص خورد ایپو ییحال از پررو نیماهک از خجالت گل انداخت و در ع یهالپ

 !هوف، از دست تو- 

 :ادامه داد زیآمطنتیو ش دیخند ای. پودیکالفه کش یپوف و

 شد؟! یخب؟ چ- 

 .ندارد قتیجز گفتن حق یراه دینفسش را با حرص فوت کرد و فهم

اتاق  نشیبردیم نیکه داشت یموقعهمون. دمتونید یرفتیقربون صدقش م یرو که داشتراه یتو- 

 .عمل

 ای. پوکردیرا درک نم زیچچیبود و ه جیگرفت. گ ایتر کرد و نگاهش را با قهر از پورا پررنگ اخمش

بود که از  نیا دانستیکه خوب م یزی! تنها چرفت؟یپوپک م یعاشق اوست و قربان صدقه گفتیم

 .کردیحسادت در وجودش غوغا م با،یبه آن دختر ز ایحس پو

 برد،یکه از حسادت ماهک م یزد سرش را به طرف خود برگرداند و با لذت یلبخند یبا مهربان ایپو

 :جواب داد

 .حسود خانم! پوپک خواهرمه- 
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 .دوخت ایپو نیکارانه به صورت نمکزد و با اخم، نگاهش را طلب نهیبه س دست

 .داریتو پا یلیو فام هیاون کاشف یلیفام ست؟ین یکی هاتونیلیفامدروغ نگو، اگه خواهرته پس چرا - 

 .کوچک شده بود یهادرست مثل دختر بچه ،یحسود نی. ماهک با ادیمردانه خند ایپو

 داتی. حاال هم که بعد از دو سال پستمینبودم و ن یکسچیاز خودت، من عاشق ه ریماه کوچکم! اوالً غ- 

 .کنمیولت نم یکردم؛ تا مال خودم نش

بود که از خواسته شدن توسط معشوقش بدش  یزد. کدام دختر یماهک ضعف رفت و لبخند محو دل

 !د؟یایب

که در  یایلبخند ماهک را شکار کرد. دلش از احساس او قرص شد و با شاد ا،یپو زیت یهاچشم

 :ادامه داد کرد،یقل موجودش قل

 .هیداستانش طوالن. ستیمن ن یبعدش هم پوپک خواهر تن- 

و  شناختیاش گرفت. خوب ماهک را مکنجکاو و مشتاق ماهک افتاد و خنده یهابه چشم نگاهش

 .گذاردیلحظه هم راحتش نم کی ،یتا کل ماجرا را نفهمد، حس فضول دانستیم

 .برات گمینگاهم نکن موش کوچولو! فرصت بده، م یجوراون- 

 .و منتظر ماند دیتخت باال کش یخودش را رو ی. کمدیبا خجالت نگاهش را دزد ماهک

که فقط  ذارهیدختربچه رو م هیمون در خونه یجلو یکیروز  هیداشتم،  میسال و ن کیاً که حدود یوقت- 

 شیدارنگه یینامه نوشته بوده که مادر دختر فوت شده و پدرش هم توانا ینامه همراهش بوده. تو هی

 نه،یبیو دخترش رو با خودش ببره. مامانم تا دختر رو م ادیب یروز هیقول داده بود  یرو نداره؛ ول

و  میریگیاون دختر رو به عهده م یو ما سرپرست کنهیم یپس بابام رو راض افته،یمهرش به دلش م

 .پوپک میذاریاسمش رو م

 :دیپر ایماهک در هم رفت. نتوانست تحمل کند و وسط حرف پو یهااخم

 .یو باهاش ازدواج کن یعاشقش بش یتونیکه، م ستین تیواقعخب باز هم خواهر - 
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با  ایگرفت. پو اینگاهش را با قهر از پو شد،یم نهیطور که دست به سو همان دیرا ورچ شیهابعد ل*ب و

 :گفت زد،یکه خنده در آن موج م یلحن

 .باهاش ازدواج کنم تونمیعاشق پوپک بشم و نه م تونمیمهم من نه م لیبچه جون! به دو دل- 

 ادیز اقیبه سمتش برگشته بود و با اشت یکنجکاو یشد که دوباره از رو رهیعشق و لذت به ماهکش خ با

 .کردینگاهش م

که من تا دو سال و  ییجااز اون کهنی. دوم ایینفر هم تو هینفرم و اون  هیمن فقط عاشق  کهنیاول ا- 

خواهر و  میشیو من و پوپک م دهیم رشیما، مادرم ش یهخون ادیپوپک م یوقت خوردم،یم ریش مین

 !میازدواج کن میتونیو نم میمحرم هست جهی. در نتیبرادر رضاع

از وجودش  بارهکیهمه استرس و ترس، به . آندیکش یزد و باالخره نفس راحت یماهک برق یهاچشم

 داستان ماند. یو منتظر ادامه دیخند ی. با آسودگدیپر کش

شد و ادعا کرد  دایپ یمرد هی دفعهکیها بود که ها گذشت و پوپک هجده ساله شد. همون موقعسال- 

ثابت کرد که حق با مرده و اون  DNA شیآزما هیکرده.  دامونیجست و جو پ یپدر پوپکه و با کل

که  کردبود، انتخاب  دهیرس یهست که پوپک رو به ما سپرده بوده. پوپک هم که به سن قانون یهمون

گرفت؛  شیپدر واقع یلیش رو هم عوض کرد و به فامباشه و شناسنامه شیرو هم کنار پدر واقع یمدت

 .میبه هم وابسته بود یلیخب ارتباطش رو با ما هم قطع نکرد. من و پوپک خ یول

 .دیکش یقیشده بود، نفس عم رتیسرشار از ح ب،یداستان عج نیکه از ا ماهک

 یاز پوپک نبود چون کنار پدرش زندگ یخبر میکه با هم بود یاون موقع نی. واسه همطورنیکه ا- 

خودت که  ضیباال سر مر کهنیا یسوالم رو نگرفتم که تو چرا به جا نیحال من جواب ا نی. با اکردهیم

 داخل؟ یایب یطور تونست! اصالً چهیور دل من ،یعمل داشته، باش

هستن. حالش هم  ششیخودش پ یبابا و مامان و بابا ،یمن باش ینگران آبج ستیبچه پررو! الزم ن- 

تو رو  دیفهم یبهش سر زدم که وقت یچندبار ،یایبه هوش ب کهنیخوبه. تا قبل از ا یلیخدا رو شکر خ
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زد که من  غیج ،خطر و تا در اتاقش رو باز کردم ریکردم، شد آژ دایپ ییبعد از اون دو سالِ نحسِ جدا

 .یهوشیپوپک، نگران خودت باش که نصفِ روزه ب یجا رو بفرسته کنار تو! تو به

 .دیکش ینیو ه دیاز جا پر یبا تعجب و نگران هوایب ماهک

 .دنبالم انیبرسن، قرار بود ب ایهاست که ماهور و عرشاالن ،یوا ی! نصف روز؟! اعیه- 

 :گفت نشستیتخت م یکه رو یاتاق بود اشاره کرد و در حال گریکه سمت د یزیم به

که فقط مخصوص  یاتاق نیا یتو یایب یتونست یجور. بگو چهجانیا اریاون چسب و پنبه رو بردار ب- 

 .پرستارهاست

 :گفت انهیموز یچسب و پنبه را به دست ماهک داد و با لبخند ایپو

 م؟یکه جدا شد یبعدش هم نگفته بود ؟یشما عکس من رو به نبات خانم نشون داده بود اناًیاح- 

که در حال جدا کردن سرم از دستش بود، به سرفه افتاد. حاال تا ته داستان را خوانده بود. البد باز  ماهک

نامزد ماهک است، اجازه داده بود  ایپو کردیکه فکر م ییجاشکفته بود و از آن یمیقد قیرف نیمحبت ا

شده بود. هم  خندهخوش یلیخ ،ی. آن روز از شدت شاددیخند نیمردانه و نمک ایکنارش بماند. پو

روز،  کیبود. در  افتهیدوباره ماهکش را  ،یها دورپوپکش جان سالم به در برده بود و هم بعد از مدت

 .را تجربه کرده بود دیو ام یشاد یو قله یدیعمق ناام

 یارا داخل سطل زباله انداخت. به طرف کمد قهوه یآمد و سرم خال نییو از تخت پا دیکش یآه ماهک

 :گفت ایآن مکث کرد. رو به پو یاتاق رفت و جلو یگ انتهارن

برم. بعد از دوسال، گپ  ایبا ماهور و عرش دیلباسم رو عوض کنم و بعدش هم با خوامیبرو. م گهید- 

 بود! یخوب

 .و به طرف ماهک رفت دیبا تعجب از جا پر ایخفه کرد. پو نهیو آه تلخش را در س

 !رو بهت بگم زهایچ یلیخ دیحرف دارم؛ با یهنوز کل ؟یدختر؟! کجا بر یگیم یچ- 

 .موفق نبود ادیدفن کند، گرچه ز اشیاش را پشت لحن جدکرد حسرت و غصه یسع دخترک
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 .ایما تموم شده پو نیب زیچهمه- 

 !بدم حیسوتفاهم بزرگ. بذار برات توض هیاشتباه بود؛  هیهمش  شیدو سال پ انیماهک! جر- 

 .آورد رونیرا از کمد ب شیهاکرد و لباس ایپشت به پو ماهک

 .ازت گذشتم ،یپسم زد کهنیوقت ندارم. من همون دوسال، بعد از ا- 

 .آرام بغضش را قورت داد و

 .هام گوش بدهفقط به حرف ستم؟یفرصت هم ن هی قیال یعنی! کنمیماه کوچکم! خواهش م- 

 .آرامش نگاه کردو با غم، به دل برگشت

 .دهیبرم، ماهور تا االن رس دیبا- 

 .نگاهش را در اتاق کوچک چرخاند یبا آشفتگ ایپو

 ...خب... خب- 

 .دیکش رونیب بشیلبخند زد و تلفن همراهش را از ج زدهجانیه د،یکه به ذهنش رس یفکر با

 ...رو بده دتیاما شماره جد ؛یخطت رو عوض کرد دونمیم- 

 .حرفش را قطع کرد ماهک

 !هات گوش بدمبه حرف خوامیخطم رو عوض کردم؛ اما باز هم نم یدیاز کجا فهم دونمینم نیبب- 

 .شد رهیماهک خ یعسل یهابه چشم یدرماندگ با

عاشقت  شهیازت متنفر نبودم. به خدا که هم وقتچی! ماه کوچکم! به قرآن قسم که هکنمیخواهش م- 

 .بودم و هستم

 .باشد یدر عمرش منطق بارکی یبرا خواستی. مدیکش یقیعم نفس

 ؟یرو نکن کارنیاز کجا معلوم دوباره ا ؛یرهام کرد بارکیبهت اعتماد کنم. قبالً  تونمی! نمایپو- 
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 !هام رو گوش بده، بعدش قضاوت کنماهک! تو حداقل حرف- 

 .دیکالفه کش یپوف

 .لباس عوض کنم خوامیم رون،یبرو ب- 

 .تالش کرد بارنیآخر یبرا ایپو

 یآهنگ که حرف دلمه. گوش بده و در اون صورت اگر خواست هیآهنگ بفرستم.  هیفقط بذار برات - 

 .بدم حیرو توض زیبده تا برات همه چ امیپ

 .شد روزیماهک دوباره بر منطقش پ احساس

 آهنگ! هیفقط - 

او  یهم آهنگ را برا ایرا گفت و پو دشیو با تکان سر قبول کرد. ماهک شماره جد دیخند یبا شاد ایپو

 :گفت رفت،یکه عقب عقب به سمت در اتاق م یهل داد و در حال اشیعقب بیفرستاد. تلفن را در ج

من  ،ینداد امیموقع پ. آهنگ رو گوش بده. اگر تا اونمونمیفقط تا فردا شب، ساعت دوازده، منتظر م- 

 .رمیم تی... از زندگشهیهم یبرا

در را در دست گرفت. لحظه آخر دوباره  یرهیو دستگ دیتمام کرد. چرخ یاش را با غم خاصجمله آخر

 :به سمت ماهک برگشت و گفت

 !دوست دارم ماه کوچکم- 

 .رفت رونیاز اتاق ب و

*** 

 یآب شده را کم یهایدر دستش که آب شده بود، نگاه انداخت. با قاشق، بستن یبه ظرف بستن ماهک

 یجلو برد و ظرف را جلو هایصندل نیهم زد و دوباره قاشق را داخل ظرف گذاشت. دستش را از ب

 .ماهور گرفت
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 .ندارم لیمن م ؟یخوریرو م نی! ایماه- 

 .داد و ظرف را از دست خواهرش گرفت رونینفسش را محکم ب ماهور

 یباهاش تنها بر ،یکه خر بش دیباز برات خر خورم،ینم یگفت ی! هر چگهید استیعرش نیا ریتقص- 

 !دیاختالط کن کمی رونیب

 یهاهم به ل*ب یو لبخند کوچک دیخند ای. عرشدیشده را با حرص بلعآب یاز بستن یقاشق بزرگ و

 .ماهور آمد

آهنگ بذارم، از  هی! خانومم با من قهر باشه من نفس ندارم ها! اصالً بذار شهیکه نم یجورنیبابا! ا یا- 

 .ارمینازم در ب یدل ماه

 ،یبازهم با مسخره ایشاد پخش شد و عرش یبه سمت ماهک، ضبط را روشن کرد. آهنگ یبا چشمک و

ها نگاه از آن یکرد و دل ماهور را به دست آورد. ماهک با لبخند یخوانپشت فرمان، با آهنگ هم

او بود. با پخش  یهافو حر ایداد. تمام ذهنش معطوف به پو هیپنجره تک یشهیگرفت و سرش را به ش

 .آن جلب شد یجمله نیتوجهش به اول ن،یماش یدر فضا نیغمگ یشدن آهنگ

 تو یگفتیم جاست،نیجالب ا- 

 نرو وقتچیبمون، ه شمیپ

 و یورق، دل کند برگشت

 من رو یپس چرا خواست دمینفهم

 .دیبه دلش نشسته بود، به گوشش رس یکه حساب یآهنگ انیاز م ایعرش یصدا

 .کنمیاالن عوضش م ه؟یچ نیو خنده ا یشاد همهنیا نیبابا! ب یا- 

 :سرعت دستش را جلو برد و گفت به

 .گوش بدم خوامی! ماینه عرش- 
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 :چنگ زده بود ادامه داد شیکه به گلو یل*ب با بغض ریتر، زآرام و

 حرف دله... . یلیخ- 

از ماهک تا  یگرفتن فرصت یبرا شیهاداشت؛ خواهش ادیهنوز به  یخواستگار یرا برا ایپو یاصرارها

و  دیعقب کش یرحمیبا ب ایعوض شد. پو زیچهمه دفعهکیبعد،  یول دیاز عمق احساسش به او بگو

 .فتدیاو ب یچشمش به چهره خواهدینم یحت گریگفت که د

 !لحظه نگام کن هی- 

 خسته یوونهید نیبده به ا دل

 !کن صدام

 دروغ محضه هی ه،یرفتنت شوخ بگو

 دروغ محضه هی

عاشقانه به  گرید بارکیبرگردد و  ایپو کهنیتمام درخواستش از خدا بود. ا نیدو سال گذشته، ا تمام

 شیآرزو نیبنامد و حاال امروز به ا یشوخ کیرا  ییجدا نیبرگردد و ا کهنیشود. ا رهیخ شیهاچشم

 نبود؟خوشحال  شینداشت؟ چرا از برآورده شدن آرزو یبود. پس چرا در قلبش حس شاد دهیرس

 خواستمینم- 

 نگات کردم و سادمیوا ،یبر

 و ساختم سوختم

 بازم یول

 ساختم یتک ندمویبدون تو آ من

بود، پاک کرد و با  دهیچشمش چک یو صدا از گوشه سریرا که آرام و ب یجمله، اشک نیا دنیشن با

اش فارغ مورد عالقه یکه از رشته یرقم زده بود. وقت ییدو سال را به تنها نی. ادیبغض، تلخ خند
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را  شیکم درآمدهاکم یوقت کرد،یم شرفتیهر روز در کارش پ یکنار او نبود. وقت ایپو شد،یم لیالتحص

 ییرا به تنها اشیدو سال، او زندگ نیکند. ا قشیو بخندد و تشو ندینبود تا او را بب ایپو کرد،یانداز مپس

 .ساخته بود

 !لحظه نگام کن هی- 

 خسته یوونهید نیبده به ا دل

 !کن صدام

 دروغ محضه هی ه،یرفتنت شوخ بگو

 دروغ محضه هی

 ییآرزو شیبرا ایشستند. بودن پو یترشیسرخش را، با شدت ب یهادختر، گونه فیظر یهااشک

 ییحاال آمد؟یم دی. چرا حاال بادیناممکن که امروز ممکن بودنش را به چشم د ییمحال شده بود؛ آرزو

بود،  شیدوسال پ ا،ی! وقت برگشتن پوکردیعادت م ییو به تنها رفتیپذیکم داشت نبودش را مکه کم

 !روزنه آن

 خواستمینم- 

 نگات کردم و سادمیوا ،یبر

 و ساختم سوختم

 بازم یول

 . ...باختم یزندگ نیبدون تو به ا من

 :کنان گفتنتوانست. زمزمه یرا کنترل کند ول اشهیکرد گر یو سع دیرا محکم گز لبش

 !تو باختم یرو پا یچباختم! من همه ا،یباختم پو- 

 .ختیهم رماهور افکارش را به یصدا
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 !یکرد هیشد از بس گر سیدستمال بردار. دردت به جونم! شالت هم خ ایب- 

 .هم آهنگ را عوض کرد ایعرش

 .یگوش کن خوادینم گهیبسه ماهک جان! د- 

همه آن نیشده بود؛ ب یپر از غم و درماندگ وضع،نیاو در ا دنیهردو از د یهاها نگاه کرد؛ چشمآن به

 .لبش نشست یرو یلبخند ه،یگر

 !هاخوبه که دارمتون بچه- 

 .مشت خود جا داد انیسردش را در م یهادست ماهور

 !یدورت بگردم آج- 

 .و نرم خواهر کوچکش گذاشت فیظر یهادست یرا با دستمال پاک کرد و دستش را رو شیهااشک

 .دورت بگردم شتریدور ب هیمن - 

 .دیشان دوحرف انیبه م زیطنزآم یبا لحن ایعرش

و  نیخون راه ننداخت یایدر جانیو ا نیهم نکرد یخودتون رو قربون شتریمحترمه! تا ب یخب خواهرها- 

 !میدیکه رس نیش ادهیپ ن،یرو لک نکرد نیاتاقک ماش

و با برداشتن  دندیشد. دو خواهر خند ادهیمنتظر اعتراض دخترها بماند، پ کهنیون اخودش بد و

 شدند. ادهیپ نیاز ماش شانفیک

*** 

به سرش زده بود. بعد از آن همه درد و  یخوابیتخت بلند شد. ب یو از رو دیکش یقیماهک نفس عم

 زپایگر ییبخوابد؛ اما خواب مثل آهو یبه زود گهید کردیم الیشب با ماهور کرد، خ یهامهیکه تا ن یدل

 .شده بود ریهم در زندان فکرش اس هاالیبود. فکر و خ یاز چشمانش فرار
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خاموش  یبه صفحه یا. چند لحظهنشست نیزم یرا از کنار بالشتش برداشت و کنار پنجره، رو تلفنش

سبز که کنار  یرهیشد. دا رسانامیکرد. تلفن را روشن کرد و وارد پ دلکیماند و دلش را  رهیتلفن خ

به  یاقهیو چند دق دیافتاده . ماهک ل*ب گز یخوابیاو هم به دام ب دادیروشن بود، نشان م ایاسم پو

 .را باز کرد امشیشد. بعد از آن، باالخره پ رهیآواتارش بود، خ یکه رو ایعکس پو

 ریجمله ز کیآهنگ فرستاده بود و  کیسالم، فقط  کی یکه خودش هم گفته بود، بدون حت طورهمان

 :آن

هام حرف یوقت اگر خواستآهنگ حرف دلمه. به همش گوش کن، خب؟ اون نیا یهاتک تک جمله- 

 !ندا بده هیفقط  ،یرو بشنو

آهنگ پرت شد؛ اما بعد  تمیشد. اول حواسش به ر رهیخ ابانیآهنگ را پخش کرد و به چراغ خ ماهک

 .آهنگ گوش سپرد یهابا تمام وجود به جمله بارنی. ادیدوباره آهنگ را عقب کش

 قرارمیقدر بچه ینخواستم بفهم- 

 کنارم یتو اون حال بمون نذاشتم

 آخه باورت شد که دوست ندارم؟ یجورچه

 !؟یدیدردم رو تو نگام ند چرا

 :کرد ایاخم کرد. نگاهش را به همان عکس آواتار دوخت و شروع به بحث با عکس پو ماهک

همه پس زده شدن باور بعد از اون ی! انتظار داشتیاز من متنفر یگفتیتو که م ؟یقراریبله، بله؟! تو ب- 

 !؟یاز نگاه کردن به من اکراه داشت یحت یوقت دم؟یدینگاهت م یتو دینکنم؟! کدوم درد رو با

 .آهنگ گوش داد یکرد آرام باشد و به باق یرا در کاسه چرخاند. سع شیهاو چشم دیکش یپوف

 سوزمیکه تو حسرت تو م یدیند- 

 اومد به روزم یچ یفهمیم یروز هی



 

 

 
27 

 انجمن رمانیک( کاربر nfs_nm) نفس  | اتفاقی

 
 چشم به راه تو موندم هنوزم یول ؛ینموند

 یدیکش یچ منیبفهمم ب تونمیم

دو سال  یها و رفتارهامقابل حرف یدر نقطه قاًیها دقحرف نینگاه ماهک رنگ تعجب گرفت. ا بارنیا

چه بود؟ و اگر  یبرا شانییها، حرف دلش است، پس جداجمله نیکه ا گفتیم ایبود. اگر پو ایپو شیپ

 داشت؟! یآهنگ چه مفهوم نیداشت، پس ا تیختم شد واقع ییکه به جدا ییآن کارها

 نهیدلت غم بش ینخواستم، نخواستم که تو- 

 نهیبب هاموهیگر ینذاشتم کس نذاشتم،

 نهیتو تنهاتر یب یکه ازت خواست بر یکس

قسمت از آهنگ،  نیآخر ا یبدون او تنها بود؟! جمله ایدل ماهک را در بر گرفته بود. پو رتیو ح غم

 !گفتن داشت یبرا یادیز یهاحرف

 ؟یپسم زد یجورپس چرا اون ،یاگه بدون من تنها بود- 

 شمیپ یو پرپر ش یبمون ذاشتمیم یجورچه- 

 شمینم نیتر از اام، شکستهشکسته یجور هی

 ...شمیم وونهیدارم از نبود تو د زمیعز

 گرید بارکیرنگش را پوشانده بود. خوش یهاچشم یاحبس شد. اشک مثل پارچه نهیدر س نفسش

 .فرستاد رونیآهنگ نوشته بود را خواند و نفسش را محکم ب ریز ایکه پو یاجمله

 گاهم؟هیتک یتو چرا شکست شدم؟یپرپر م شتیپ دی! چرا باامی! پوایپو- 

 .سو در دلش جان گرفته بودکم یدی. امدیسکوت کرد و ل*ب گز یالحظه

 ؟یواقعاً هنوز دوستم دار یعنی ؟یشیم وونهیاز نبود من د- 

 :داد و چشمانش را بست. با ناله گفت هیتک واریقطع کرد. سرش را به د. آهنگ را دیکش یآه



 

 

 
28 

 انجمن رمانیک( کاربر nfs_nm) نفس  | اتفاقی

 
اگر با دلم برم  شن؟یم یسوالم چ همهنیکار کنم؟ اگر حرف عقلم رو گوش کنم، پس ا ی! چایخدا _

 !؟یچ نمیجلو و باز ضربه بب

 .ماهور به خاطرش آمد یهاحرف

 حیراه رو ترج نیباز ا ،یضربه بخور یاحساس یهامیقدر هم که با تصمهر چه یگفتینم شهیتو مگه هم- 

هاش هاش ضرر نداره. اگر با حرفحرف دنیبه نظر من که شن ؟یچرا به شک افتاد بارنیپس ا ؟یدیم

 !اون وقت دوباره ازش دور شو ،یقانع نشد

 ی! از جا بلند شد و دوباره روشدیدلش نم فیو مهربانش بود؛ او حر یکرد. حق با خواهر احساس یپوف

 :فکر کرد و باالخره نوشت ی. کمدیتخت دراز کش

 !یبر دیهات رو بشنوم؛ اما اگر قانع نشدم، باحرف خوامیم- 

 .صفحه ظاهر شد یجوابش رو دهینکش هینشسته بود که به ثان داریبه انتظار ماهک ب ایپو انگار

خطاب  طورنیا شهیگشوده شد. هم یماهک به لبخند یهال*بماه کوچکم؟  یشد خوابیتو هم ب- 

 .دادیبه او م یشدنش، لذت خاص

 .خواب رو از چشمم گرفته الیآره، فکر و خ- 

 ،یو اگر قانع نشد کنمیم فیرو برات تعر زیچنکن. فردا همه تیقشنگت رو اذ یهابرو بخواب، چشم- 

 .رمیمن م ،یخوایجور که مهمون

 :تخت جا به جا شد و جواب داد یکرد. رو یو اخم دیل*ب برچ ماهک

 .برهیسوال خوابم نم همهنیبا ا خوام؛ینم- 

اما  شناختیزد. خوب ماهک فضولش را م نیریش یمجسم شد و لبخند ایماهک در ذهن پو یچهره

 :کرد و نوشت ی. فکرنندیبب بیآس یاماهک که بُت او بودند، ذره یهاچشم خواستیدلش هم نم

هات رو شما هم چشم فرستم،یو برات م کنمیشرط داره. من صدا ضبط م یماهکم بگه ول یهر چ- 

 . قبول؟یشینم رهیخ یگوش یو به صفحه یبندیم
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او را  یاز خودش هوا ترشیهنوز هم ب ای. پودیخند نیریدهان گذاشت و آرام و ش یدست رو ماهک

و در دل به خدا توکل کرد. آب دهانش را قورت داد  دیکش قیعم ینفس ایماهک، پو رفتنیداشت! با پذ

 .و شروع به صحبت کرد

 لیباشه. اوا ادتیرو  اومدیبه سراغ قلبم م یدرد هوایب یگاه کهنیو ا میقلب یماریب کنمیفکر م- 

 میماریبابا تحت فشار بودم، باعث شد ب یکارخونه یمدت که سر ِکارها هی ینداشت ول یادیشدت ز

بود که  نیمن بر ا شاما تمام تال شد؛یم ترمیبود. وضعم روز به روز وخ یبد یلیخبر خ نیشه و ا شتریب

با هم رفته  یبار وقت هی ادتهی. یارزن غصه بخور هی یاندازه یحت خواستمی. نمینش یزیتو متوجه چ

و از مامان و بابام  بوده یخوابمن از حال رفتم؟ بعدش که به هوش اومدم گفتم به خاطر کم رونیب میبود

از کار کردن خسته شده و کارش  یاحظهرو بهت بگن؟ اما اون روز قلب من چند ل نیهم خواستم هم

 .مختل شده بود. از اون روز شمارش معکوس من شروع شد

 :ل*ب گفت رینگاه کرد و ز اشنهیتلخ به سمت چپ س یگرفت. با لبخند یرا ارسال کرد و نفس صدا

 .یماهکم رو هم ازم گرفت ی! حتهایکرد تمیاذ یلیخ -

 رهیوجودش چ یبر ذره ذره رتیبه سرعت آن را پخش کرد. ح د،یاول که به دست ماهک رس یصدا

را  پیقدرت تا یو حت دیکوبیم اشنهیآرامش، خود را به شدت به سدل یبرا ،یشده بود. قلبش از نگران

 :کنان گفتضبط صدا رفت و ناله کونیآ یهم نداشت. دستش رو

 !ه؟یچه کوفت گهی! حاال حالت خوبه؟ شمارش معکوس د؟یرو به من بگ هانیا دی! تو االن باایپو- 

 .هجوم آورد ایماهک به جان پو حالیب یصدا دنیبا شن ینگران

 حالت خوبه دردت به جونم؟ ه؟یجورنیماهکم! صدات چرا ا- 

 :داد زد و صادقانه پاسخ یلبخند ماهک

 .تعجب کردم و... نگرانت شدم یلیدور از جونت. خوبم، فقط خ- 
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. امروز عشق را در کردیم دایپ نانیاز احساس ماهک اطم ترشی. هر لحظه بدیاز ته دل خند ایپو

 .شدیبر علت م دیبود و هر رفتار و واکنشش هم مز دهیاو هم د یهاچشم

 یداستان رو بگم و شما هم بفهم یخوبه. آروم باش تا ادامه نگران نباش قربونت برم! االن حالم کامالً- 

 !هیشمارش معکوس چه کوفت

 یبعد یگفت و صدا را ارسال کرد. بالفاصله شروع به ضبط صدا زیطنزآم یآخر را با خنده و لحن یجمله

 .کرد

راه  هیشده. فقط  میوضعم به شدت وخ گفتنیدکترها م ،یهوشیکار قلبم و ب یبعد از اون اختالل تو- 

داشت و ممکن بود بعد از عمل به  ییباال یلیخ سکیبود که ر ینجات قلبم وجود داشت و اون عمل یبرا

 .رمی... بمیحت ایکما برم 

قدر از مرگ شوم چه یمکث کرد تا بغضش را فرو دهد. خوب به خاطر داشت که در آن روزها یالحظه

از مرگ وحشت داشت.  کشیتار یهابه خاطر ماه کوچک شبما نه به خاطر خودش، بلکه ا د؛یترسیم

درشت و معصوم  یهااز چشم یبا مرگ، ماهکش را از دست بدهد و بدتر از آن، اشک خواستینم

 .زدیفرو بر اهکم

مامان، بابا، پوپک... همشون اصرار به عمل من داشتن؛ چون با عمل احتمال زنده موندن و سالم موندنم - 

به  ای رمیبد بشه که بم یممکن بود وضعم به قدر دادم،یعمل رو انجام نم نیاگر ا یوجود داشت؛ ول

با ماه کوچکم  دیبا یلو رفتم؛یعمل رو پذ سکیر یکنم. منم باالخره بعد از مدت دایپ ازیقلب ن وندیپ

 هیمن که اشکش هم دم مشکشه، گر یو ماه احساسات افتادیمن م یبرا یاگر اتفاق کردم؟یم کاریچ

 .موندیدر عذاب م شهیروحم هم موند،یو بعد از مرگم هم به پام م کردیم

 دنیاز د دانستیچراکه م ند،یارسال را لمس کرد. صبر نکرد تا باز هم واکنش ماهک را بب کونیآ

دو احساس بدجور  نیهم ا جانیخواهند شد. تا هم شتریواکنش او، غصه و عذاب وجدانش ب

 شده بودند. رشیگبانیگر
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سر  ییو اگه بال تیدنبال زندگ یتا بر یدیبریاز من م دی. بایزده بشکه ازم دل کردمیم یکار دیبا- 

 میجا بود که تصم. اونیو خوشبخت بش یتا اگه من مردم، تو ازدواج کن یمن نمون یمن اومد، تو پا

تحملت کنم  تونمیکه نبودم؛ گفتم نم یمون رو به هم بزنم. بهت گفتم ازت متنفرم در حالگرفتم رابطه

. یو بر یمن بود. هزار تا مزخرف به هم بافتم تا من رو ول کن یآرزو نیترکه بودنت بزرگ یدر حال

پس زده  یبود؛ اما من انجامش دادم و تو بعد از کل نیهم ایکار دن نیترراحت نبود واسم! اصالً سخت

 .یشدن باالخره رفت

خشم وجود  افتاد،یماهک که م یهاخود و اشک یاحمقانه ماتیتصم ادیصدا را ارسال کرد.  تیعصبان با

 .کردیم دایبه کتک زدن خودش پ یدیشد لیرا پر و م

 .برساند انیتر شود و داستان را به پاتا آرام دیکش قینفس عم چند

من و مامان و بابا تو رو کامل  یهاحرف نیکردم باهام قهر کرد. از ب کاریباهات چ دیفهم یپوپک وقت- 

که عمل داشتم، اومد و به من گفت اگر بر خالف تصورات  یهم طرفدارت بود. روز شهیو هم شناختیم

 فیرو براش تعر زیو همه چ ششیپ رمیگفتم م ؟یاون وقت ماهک چ ،یایب رونیاحمقانت زنده و سالم ب

 نی. اکردمینگاهت هم نم یاون بودم حت یبهم انداخت و گفت اگه من جا ینگاهمی. فقط نکنمیم

 .زمان رو به عقب برگردوند شدی؛ اما نمحرفش تنم رو لرزوند

اتاقش  یقد یتختش بلند شد و پشت پنجره ی. از روردیبگ یگرفت و صدا را ارسال کرد تا نفس نفسش

 :ضبط را لمس کرد کونیشد و دوباره آ رهی. به ماه خستادیا

 ایسراغت... دن امیخواستم ب یوقت یپوپک من زنده و سالم موند؛ ول ینیبشیعمل تموم شد و طبق پ- 

دانشگاهت رو  یخطت رو. ترم بعد طورنیهم ن،یتون رو عوض کرده بودسرم خراب شد. خونه یرو

که من  د. اون وقت بویبرده بود نیرو از ب یارتباط یهاراه یو خالصه که همه یبرداشته بود یمجاز

. همون روزها دیکشیمتحرک که فقط نفس م یمرده هیشدم به  لیشدم. تبد ایآدم دن نیتنهاتر تو،یب

داد و بهتر  جهیهاش نتبرگردونه. تالش یتالش کرد که من رو به زندگ یلیبود که پوپک برگشت و خ

 تونستیهم نم سک چیقلب من حک شده بود و ه یبود. اسم تو رو یشدم؛ اما عشق تو فراموش نشدن

 .ادیب تو یجا
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ضبط  کونیآ کهنیها بود؛ اما قبل از احرف نیوقت آخر گریتازه کند. حاال د یصدا را ارسال کرد تا نفس

صفحه ظاهر شد.  یآهنگ ماهک روزنگ تلفنش به صدا در آمد و اسم خوش یرا لمس کند، صدا

 یرولبش آمد. بدون وقت تلف کردن، تلفن را جواب داد و  یرو قیعم یگشاد شد و لبخند شیهاچشم

کار در طلب یو لرزان ماهک با لحن یعصب یصدا دنیچیگوشش گذاشت اما جواب دادن همانا و پ

 :گوشش، همانا

! آخه ؟یگرفت میمن تصم یجا ی. تو به چه حقیایبود؟! اصالً خوب کردم نذاشتم دنبالم ب یچه کار نیا- 

رابطه رو  یوقت یکنی! االن فکر مره؟یم رونیترِ من باحمق از دل احمق یعشق تو یطور فکر کردچه

هم نگاه نکردم، بعد  رپس هی یتو رو یتو نموندم؟! دوساله به احترام تو حت یمن بازم به پا یخراب کرد

 !؟یقدر احمق باشاون یطور تونست! فقط بگو چه؟یازدواج کن یباهات به هم زدم که بر یگیتو م

که نگران حال ماه کوچکش شده بود، به  ایو بعد شروع به نفس نفس زدن کرد. پو دیآخر را کش یکلمه

 .سرعت به حرف آمد

 .یکن تیرو برات نگفتم که خودت رو اذ هانیماهکم! تو رو خدا آروم باش. ا- 

 :و با حرص گفت دیکش قیچند نفس عم ماهک

 !یفرستاده شد نیزم یحرص دادن من رو یتو اصالً برا- 

برق زد و با  شیهاآورد. چشم ادیزده بود را به  تیماهک که در اوج عصبان یهاو حرف دیخند زیر ایپو

 :دیپرس طنتیش

 ها؟میمثل قد ؟یواقعاً هنوز عاشقم- 

 .خود را گم کرد یسرخ شد و دست و پا ماهک

 ...زهیامم، چ- 

 .تا بحث را عوض کند دیتوپ ایکار به پوطلب یموضعش را عوض کرد و با لحن بعد

 ؟یکرد فیمن تعر یرو برا هانیاصالً تو چرا ا- 
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 !ست؟یمعلوم ن- 

 !نه واال- 

 :که در وجود خود سراغ داشت را جمع کرد و گفت ی. تمام جرأتدیکش قیعم ینفس ایپو

 !یبرگرد خوامیم- 

باز هم  یحرف را خواهد زد؛ ول نیا ایزود پو ای رید دانستیم کهنیحبس شد. با ا نهیماهک در س نفس

 یبه رو یزیحال چ نیرا در تنش نشاند و ضربان قلبش را باال برد. با ا ینیریخاص و ش جانیه دنشیشن

 .خود را حفظ کرد یو موضع قبل اوردیخود ن

 !برگردم؟ دیوقت چرا بااون- 

 :دینال یمات ماند و با درماندگ ایپو

 .ازت متنفر نبودم وقتچیه یدونیماهکم! من هنوز عاشقتم! حاال که م- 

 .یستیطور که امروز گفتم، هنوز هم قابل اعتماد نحال، همون نیخب باشه، با ا- 

 .شود ریسراز ایپو یهاکم مانده بود اشک

 !ماهک- 

به زمان  ازیقانعش کرده بود؛ اما ن یهم تا حدود شیهابود و حرف ایزد. دلش با پو یلبخند ماهک

 .فکر کردن داشت یبرا یشتریب

 .تمومه فتمیبه بعد ش میفردا از ساعت دو نپس یشلوغه؛ ول مارستانیب یفردا سرم تو- 

 .دیدو شیبه صدا دیمشتاق شد و ام ایپو

 خب؟- 

 ی. ساعت چهار عصر، همون کافهگمیموقع هم جوابم رو بهت مو همون نمتیبیخب که، پس فردا م- 

 .یشگیهم



 

 

 
34 

 انجمن رمانیک( کاربر nfs_nm) نفس  | اتفاقی

 
شده بود و حاال با تمام وجود، مثبت بودن جواب ماهک را حس  دهیدر جانش دم دی. حس امدیخند ایپو

 .کردیم

 دنبالت؟ امیماه کوچکم! خودم ب- 

ها کرده گذشته ادیزنده شده و حاال او هم  ایپو یگذشته برا یکه روزها دانستیلبخند زد. م ماهک

 .بود

 .منتظرتم مارستانیب یساعت سه جلو- 

 .هر دو پر از آرامش شده بودند گری. حاال ددیکش یقینفس عم ایپو

 !ماه کوچکم یآروم بخواب- 

 .یرنگ یرنگ یاهایشبت پر از رو- 

 :گفت زیآمطنتیحال ش نیپر از احساس و در ع ایپو

 تو؟ یایمثل رو- 

بدجور دلش را به لرزه  ایپو یدلبرانه یکارها نی. ادیخند زیر زیدهانش برد و ر یدستش را جلو ماهک

 .انداختیم

 .ری! شب به خایبخواب پو ریبرو بگ- 

 .به قلبش چسباند قیعم یآن را به نفس بست،یرا م شیهاکه چشم یتلفن را قطع کرد و در حال و

*** 

زد  یفرستاد. لبخند شیهاهیپر شده بود را به ر نیکه درماش یعطر یو بو دیکش یقینفس عم ماهک

 .دلدارش را صدا زد ف،یلط یلحن. آرام و با دیرنگش کش یبه شال آب یدست

 !ایپو- 

 .به ماهک انداخت ینگاهمیآهنگ را کم کرد و با لبخند، ن یصدا ایپو
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 جانم؟- 

 ؟یزنیعطر رو م نیچرا هنوز ا- 

 :را صاف کرد و گفت دشیسف راهنیپ یقهیبا خنده،  ایپو

جاش که گفتم اصالً اون ایکه گفتم هنوز عاشقتم  یهام تا االن واضح نبوده؟! قسمتحرف یبانو! کجا- 

 هرگز ازت متنفر نبودم؟

 نییسرش را پا زد،یکه لبخند م یرا به هم فشار داد و در حال شیهااش گرفت. ل*بخنده ماهک

 ادهیپ نیو هر دو از ماش دندیشد. باالخره به کافه رس رهیرنگ شالش بود، خکه هم ییانداخت و به مانتو

آن  ونیدکوراس د؛بودن دهیجا درا همان گریبار همد نیشدند که آخر یاقدم با هم وارد کافهشدند. هم

 .نکرده بود یرییتا به حال تغ شیاز دو سال پ

بود. ماهک به ناگاه  زیانگخاطره یکافه نیدر ا شانیهانشستند که شاهد تمام عاشقانه یزیم پشت

 .آورد ادیبه  شانییرا در روز جدا ایدرخواست پو

 مینیبش گهید زیم هیپشت  یخواست نی... واسه امیشدکه جدا  یاون روز ش،ی! دو سال پایپو گمیم- 

 ...چون

آرامش مانده بود، دل یعسل یهابه چشم رهیکه با لبخند خ یدر حال ایکه به مِن و مِن افتاد. پو ماهک

 :حرفش را ادامه داد

 !میتلخ داشته باش یخاطره هیبرامون ساخته بود  نیریش یخاطره یکه کل یزیاز م خواستمیچون نم- 

همه شرم و خجالت از آن ایشد. پو رهیخ زیانداخت و دوباره با شرم به م ایبه پو ینگاهمین ماهک

 .گارسون تکان داد یبرا یبود، به خنده افتاد و دست طنتیخدا در حال ش یشهیماهکش که هم

سکوت  ایهر دو هنوز ساکت بودند. دست آخر پو یها را آورد؛ ولدادند و گارسون هم سفارش سفارش

 .بود، شکست ریناپذانیرا که به نظر پا نشانیب

 !ماه کوچکم- 
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 :ادامه داد دیخود د ینگاه ماهک را رو یوقت

 ؟یرو گرفت متیشد؟ تصم یخب؟ چ- 

و  دیکش یقینفس عم د،یرا که د ایتکان داد. نگاه منتظر پو دییتا یبه نشانه یبدون حرف سر ماهک

 .کلمات را در ذهنش مرتب کرد

 نیهم یکه حت یخوب برام ساخت یهاخاطره یلیو خ یکرد یبه من خوب یلیتو خ دونمیم ن،یبب ایپو- 

 .برات ندارم یخوب یمن متاسفم. خبرها ی... ولیها بوده؛ ولاز اون یشاهد بعض زیم

حرف  جورهچیبست. دهانش باز ماند و ماتش برد. ه خی شیهاو خون در رگ ختیر یهر ایپو دل

و در آن  طورنیها اآن یقصه دیکابوس او بود. نبا نیبدون ماهک، بدتر ی. زندگکردیماهک را هضم نم

 .شدیلحظه تمام م

 :گفت طنتیبه خنده افتاد و با ش دیرا د ایپو یشوکه شده یماهک که چهره

 !یرو تحمل کن هامطنتیباز هم من وش یبه بعد مجبور نیمتاسفم که از ا- 

 !بود؟ رفتهیواقعاً ماهک دوباره او را پذ یعنیاعتماد نداشت.  شیهابه گوش ایپو

 !ماه کوچکم- 

 .برد نییبا خنده سرش را باال و پا ماهک

 !جوابت مثبته یعنی نیآره، ا- 

که در کافه حضور داشت، با تعجب  ی. هر کسدیخنده زد و بلند بلند خند ریناگهان ز هاوانهیمثل د ایپو

او مهم نبود؛ مهم ماهکش بود که بعد از  یلحظه اصالً برادر آن گرانینگاه متعجب د یبه او نگاه کرد؛ ول

 .دوسال دوباره او را به دست آورده بود

 !مهیجبر زندگ نیترقشنگ نیبگم ا دیبا ،یکن لیبهم تحم یخوایکه م هیاجبار نیاگه ا- 



 

 

 
37 

 انجمن رمانیک( کاربر nfs_nm) نفس  | اتفاقی

 
 دیبا یلیخ شه؛ینم یراض هایسادگ نیبه ا شتیبار بابام بعد از اون کار دوسال پ نیها! ابهت بگم یول- 

 .یتالش کن

 .به ماهک شد رهیخ یبا عشق و شاد ایپو

مال کس  ذارمیماهکم! نم ی. تو سهم من از سرنوشتکنمیم شیقدر هم که سخت باشه راضهر چه- 

 .یبش یاگهید

تلخ نداشت و سرنوشت  یانیها پاداستان آن گرید بارنی. ادیدزد ایلبخند زد و نگاهش را از پو ماهک

که بعد از  یکرد؛ اتفاق هیها هداتفاق، وصال را به آن کیبود. با  دهیتدارک د شانیرا برا ینیریش

را فراهم  اشنهیمعاشق هر دو، ز یهاکه قلب یبود. اتفاق شانیاتفاق زندگ نیترنیریش دارشان،ید

 یتنه و شروع دوباره کیگذر،  کیتصادف،  کیروز،  کیبگذرند.  گریدکیکرده بود که اجازه نداد از 

 .عشق کی

 !امیپو- 

 جان دلم ماه کوچکم؟- 

 .دوخت ایپو یمشک یهازد و نگاهش را با عشق به چشم یلبخند ماهک

 .یشد میاتفاق زندگ نیترنیریممنونم که ش- 

آورد و دست  رونیب بشیتا به حال نگه داشته بود، از ج شیرا که از دو سال پ یابا لبخند حلقه ایپو

 :ماهک را در دست گرفت. حلقه را آرام در انگشتش فرو برد و با عشق گفت

 !یشد کمیتار یهاشب کیممنونم که ماه کوچ- 

محال  ییجدا بارنی. انگار ادادیروشن م یاندهیاز ته دلشان، خبر از آ یهاشده بود. خنده ترنیریش ایدن

 .گذاشته بود گریدکیها را در دست بود و سرنوشت باالخره دست آن

 م؟یبر- 

 :دیابرو باال انداخت و با تعجب پرس ایپو
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 !کجا؟- 

 !میکار دار یکل- 

 ن؟یتر از امهم یچه کار- 

 :و با خجالت گفت دیخند ماهک

 !نه؟ ای میرو فراهم کن مونیمقدمات زندگ میبر دیبا- 

 .لبخند زد. شانس به او رو کرده بود ایپو

 .خانومم میبر- 

و ماهک  دیخندیم ایقدم برداشتند. دن شانیبایز یندهیو آ یرفتند و به سمت زندگ رونیدو از کافه ب هر

 !دندیشنیرا م شیهاخنده یانگار خوب صدا ا،یو پو

 ...بگفتم از جز تو ؟یریتو ز چه س بگفت

*موالنا*
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 فرمایید.برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید 

این برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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