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 و سپس عشق را در قلبش نشاند دیکه انسان را افر یینام خدا به

 

 ....از من بخواه جز فراموش کردنت يچه دوست دار هر

 ...برو اما من هستم يبرو یخواه یم اگر

 ...کند ياریمانم تا ماندنم مرا  یم آنقدر

 ....عشقت مرا درمان کند يدوا تا

 .....سندیرفتنم قصه عشق مرا بنو ایمانم تا لحظه از دن یآنقدر عاشقت م...مانم تا لحظه مرگم یمانم و م یم

 

 هی.باهاش قرار داشتم  10بود و من  9ساعت .به ساعت نگاه کردم .کردم  یلباسمو مرتب م هنیآ يجلو داشتم

داشت  یخوب یهارمون میقلوه ا يبا لبا. اومد  یم یلیخ میمشک يزده بودم که به چشم ابرو دیتمام سف پیت

تو آشپز خونه مشغول صبون خوردن  بابامامان و . رونیبرداشتم به همراه پوشه شعرام و از اتاق رفتم ب فمویک.

رفت بعد از ظهر  یم دیدانشگاه کالس داشت و مامانم امروز دادگاه نداشت فقط با 10بابا که ساعت . بودن 

سالم صبح به :نشستمو گفتم  زیبا لبخند سر م. نتیبا پوشمو گذاشتم رو کاب فمویک.  دید یاز موکالشو م یکی

  ریخ

 ؟ يبر دیبا یچه ساعت.سالم گلم -   بابا

 باهاش قرار دارم بابا  10ساعت -

 .پس بجنب صبحانه بخور زود تر حرکت کن - مامان

 باشه -

 .برداشتم  نتیاز سر کاب لمویچن تا لقمه که خوردم بلند شدم و وسا. خوردن نون و کره و عسل شدم  مشغول

 خدافظ . رمیمن دارم م-

شدم و به سمت شرکتش  دمیسف 3سوار مزدا. نگیتو پارکرفتم . رونیاز خونه اومدم ب عیدنبال حرفم سر به

شرکت صادرات و  هی.به آدرسش نگاه کنم  گهیبار د هیدر آوردم تا  فمیدوباره کارت و از تو ک. حرکت کردم 

 لمیخودم گفتم آخه شارا شیپ!  یمیعظ لیپشت کارتم نوشته بود شارا.  هیبود تو زعفران وتریواردات قطعات کامپ

 :دمیپرس یاز نگهبان. پارك کردم و وارد ساختمونه شرکت شدم  نویماش.  دمیباال خره رس! شد اسم 

 کجاست ؟ نینریشرکت س دیببخش -
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 :خوش برخورد گفت  یلیمرد خ ریپ

 خانوم محترم  23طبقه -

درست روبه . رونیم باز آسانسور اومد. ستادیآسانسور ا هیبعد از چند ثان.آسانسور شدم و دکمه مربوط و زدم  سوار

که حالت  يبود با رنگ کرم قهوه ا کیش یلیخ يجا هی.رفتم تو . زنگ زدم در باز شد .روم در شرکت بود 

 .دختر جوون بود رفتم  هیکه  یبه سمت منش. داشت  يفانتز

  دییبفرما-یمنش

 قرار مالقات داشتم  یمیعظ يهستم با آقا نیآر-

 .  دییبله منتظرتون هستن بفرما-یمنش

 یصندل يمرد رو هی.وارد شدم  دییکه گفت بفرما ییبا صدا.در زدم  دموینفس کش هی. ستادمیدر اتاق ا يجلو

. سرشو بلند کرد وگفت سالم. ستادیبه احترامم بلند شد و ا. دیدست از کار کش.نوشت  یم يزینشسته بود و چ

 . جنگل چشاش گم شدم  يو من تو دیخوش اومد یلیخ

سرمو انداختم .کنم  یبه چشاش نگاه م رهیمتوجه شدم که دارم خ قهیبعد از چند دق. سبزش مستم کرد  يچشا

 .مبل نشستم  يرو. ریز

 . دیمقدار از خودتون بگ هیشه  یخوب اگر م- لیشارا

 . گم  یهم شعر م یگاه. کیرشته گراف لیفارغ التحص. هستم  نیمن نفس آر-

شمارو بخونم و نظرم رو تا آخر هفته به شما ابالغ کنم هر چند  يمن شعرا دیفقط اگر اجازه بد. هیعال اریبس -

 نیلطفا ا یکنن ول ینم فیتعر یاز کس لیدل یب شونیکرده و من مطمئنم ا فیتعر یلیآقا از کاراتون خ یکه عل

  دیاجازه رو به من بد

 .پس من منتظر تماستون هستم .وجود نداره  یباشه از نظر من مشکل -

 .خدا نگهدار . پس فعال با اجازتون -جام بلند شدم و گفتم  از

 .خدا حافظ شما . کنم  یخواهش م-

 . زنگ خورد  میبشم که گوش نیرفتم سوار ماش یداشتم م.  رونیشرکت اومدم ب از

 جانم مهرنوش .الو-

 شرکت ؟ ی؟رفت یخوب.  زمیسالم عز-

 .قرار شد تا آخر هفته اطالع بده . رونیاالن از شرکت اومدم ب نیهم.خوبم آره -
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هست اما بعد از فوت  میعاشق خوانندگ.خونده  یخودش خلبان هیچ یدون یم.خواد  یگفت حتما م یکه م یعل-

من  الیخ یحاال اونو ب.االنم دنبال فرصته تا کاره مورد عالقشو دنبال کنه .پدر ش مجبور شده شرکتو اداره کنه 

 م ؟ یبخر میبر يای یخوام م یواسه آخر هفته م زیکم خورده ر هیهنوز 

 کجا ؟.باشه -

  راژهیت ایب-

 . باشه اومدم -

پارك  نویماش. دمیباالخره رس یو خستگ کیتراف یبعد از کل.حرکت کردم  راژهیشدم و به سمت ت نیماش سوار

 .بعد از دو تا بوق جواب داد . 09306934....در آوردموشماره مهرنوشو گرفتم  فمیاز تو ک مویگوش.رفتم تو .کردم 

 ؟ ییالو نفس کجا-

 ؟ ییتو کجا. من جلو درم -

 .دنبالت  امی یاالن م. دمتید-

مظلوم اومد جلو و گفت  ي افهیبا ق.شد  دایمهرنوش پ يسر و کله  فمیگذاشتم تو ک مویگوش نکهیمحض ا به

 ؟ یبخش یم. اما مجبور شدم  یاستراحت کن دیبا يدونم خسته ا یتو رو خدا م دیببخش:

 دنبال خودت ؟  يکجاست که منو کشوند یدوما شوهر گرام.اوال سالم -

البته االن تو .رفت اصفهان  یم دیاومده بود با شیشرکت مشکل پ يزنگ زد تو کارا یعل يبابا روزیواال د-

 . ادی یراهه داره م

پاساژ اون پاساژ  نیآخر تو ا قهیتا دق شیواسه جشن نامزد يدیرو د یمن موندم کدوم عروس یول.خوب  لیخ-

 ؟؟ !باشه

 چیاز ه دمید شگاهویآرا يتاجا میبعدم رفتم گال و ن.کنه  یم تمیاز دمیکه خر یکفش. ستیمن ن ریبه خدا تقص-

 . ومدیکدوم خوشم ن

 .زودتر کاراتو انجام بده  میبر ایباشه ب-

  میبر. باشه -

از  ينجوریهم. کرد  ینظرشو جلب نم یچیاما ه دیچرخ یساعت بود که مهرنوش داشت تو مجتمع م هی کینزد

به کفش اشاره کردمو .خوشگل  یلیخ یکفش گلبه هیچرخوندم که چشم افتاد به  یداشتم سرمو م يکاریسر ب

 چه طوره ؟ نیگفتم مهرنوش ا
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 . مشیریبگ میبر. حرف نداره نفس  قتیسل.  هیعال یلیخ-

من و مهرنوش همزمان . از کفش خوشش اومد که منو خر کش کرد دنبال خودش برد تو مغازه  نقدریا مهرنوش

 گهید زیچ هیکاش از خدا . سالم -گفت  يبد یلیلحن خ هیمرد جوون بود با  هیکه  يفروشند.  میسالم کرد

 .  تادرو برام فرسشما  عیخدا هم سر.کرده بودم  گریاالن هوس ج نیهم. خواستم  یم

رو  39 زیسا هیآقا لطفا اون کفش گلبه-که زد گفتم  یتوجه به حرف یب. دیخار یپرو انگار تنش م ي پسره

 .  دیاریب

 دمیکه د میدید یکفشارو م هیبق میمنو مهرنوش داشت. ارهیپسره رفت کفشو ب.طال  گریشما امر بفرما ج. چشم -

 .کشه به پهلوم  یپسره داره دست م

پسره هم پشت سر ما اومد .  رونیب دمشیدست مهر نوشو گرفتمو از مغازه کش. زیهمه چ یشور ب یب ي پسره

 2 1.  رونیب میر یم مییدوو یدست مهرنوشو گرفتم و گفتم مهرنوش با شمارش من م.راه افتاد دنبال ما  رونویب

3  

 یمنقبض م نمیعضالت س.  ومدی یمپسره هم پشت سر ما . دنیبه دو میمحض گفتن شماره سه شروع کرد به

 یبودو م دهیقلبمو که به مرز انفجار رس يصدا. دمید یاطرافمو نم. رفتم  یم لیانگار داشتم از درون تحل.شد 

 . ژنیکم اکس هیاز  غیکردم اما در یبازو بسته م یمدام دهنمو مثل ماه. دمیشن

 ادیشد از درد ز یاما نم. رونیب ارهیب یکیکرد منو از اون تار یم یسع يزیچ هیانگار .  دمید یجارو نم چیه گهید

 یک هیکردم آخراشه که  یحس م گهید. ازم دور بود  یلیاما انگار خ دمیشن یم ییصدا ها هی.  نیافتادم رو زم

 یداشت منو بر م يزیچ هیحال شده بودم اما انگار یب.واسم نمونده بود  یجون گهیگذاشت تو دهنم و د يزیچ هی

که سرمو تو بغلش  دمیمهرنوشو د.آدما  یحت.رنگ ها . ها  هیسا.صدا ها . گشت  یداشت بر م یهمه چ.گردوند

چند نفر دورم جم شده بودن که اون فروشنده کفشم . به اطرافم نگاه کردم .بود  سیگرفته بودو صورتش خ

زندمو  دنیمردم که د. خوردم  کم تکون هیجم کردمو  مویانرژ. کرد  ینگام م هوتجزوشون بود که داشت مب

آخه - پاك کرد و گفت  سشویصورت خ.مهرنوش کمکم کرد بلند بشم . کشم پراکنده شدنو رفتن  یهنوز نفس م

 شد فدات بشم ؟ یچ

 . پهن کرد  ویقلبم بسات نا سازگار شهیمثل هم.داره بشه  یچ-

 ؟ یگ یآخه چرا به اونا نم.نفس ؟ال اقل به پدر مادرت بگو  یآخه تا ک-
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بابامو  يصدا یب يها هیطاقت گر. ناراحتشون کنم  يآخر نیخوام ا یشه ؟ نم یبه اونا بگم واسه من قلب م-

 مهرنوش ؟ یفهم یم.قرمز مامانمو ندارم  يطاقت چشا.ندارم 

 .دکتر خوب برو  هیپس ال اقل .  زمیآره عز-

 یچ یعنی یدون یدرصده م 50که احتمال بهبودش فقط  ضیقلب مر هی. صد جا رفتم . نرفتم  یکن یفکر م-

 مرز  يرو یعنی؟

 باشه .  زمیباشه عز-

 يدیرس. جان  یعل.الو -زد و گفت  ویصورتشو پاك کرد تماس گوش يرو ياشکا. مهرنوش زنگ خورد  لیموبا

 ؟ 

-................... 

 .در  کینزد.من طبقه اولم -

-...................... 

  ایب.باشه -

 .نامزد مهرنوش اومده  یمتوجه شدم عل.خاموش کرد  شویگوش

 .دست بکش که قرمز شده  هیال اقل چشاتو -

 خوب شد ؟ -و گفت  دیدست کش چشاشو

 . بهتر شد . آره -

 يبه چشم برادر. زده بو د  میو مشک دیاسپرت سف پیت هی. اومد  یکه داشت م دمینامزدو مهرنوشو د یدور عل از

داره اما  يپدرش شرکت دارو ساز نکهیبا ا.پر طر فدار بود  يگرایخود نبود که جزو باز یب. ل بود واقعا خوشگ

-جلو اومد و به مهرنوش گفت  کیش یلیخ. دونه  یم شیشغل اصل ویگریکنه و باز یفقط به پدرش کمک م

 . تنهات گذاشتم  طیشرا نیا يکه تو دیببخش.  یسالم خانوم

 .  یخسته نباش.  زمیسالم عز- مهرنوش

 .ممنون گلم - یعل

 یو ممنون که مهرنوشو همراه دیکش یممنون که جور منو م یلیخ.سالم نفس خانوم -رو کرد به منو گفت  بعد

 .  دیکن یم

 .  فمهیوظ. منه  رستانیدب يمهرنوش دوست دوره . کنم  یخواهش م-
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 .به هر حال بازم از لطفتون ممنونم - یعل

 . کنم  یخواهش م-

 ؟ یخونه تا استراحت کن میبر يخوا یم. ستینفس االن حالت خوب ن-آروم گفت  سادویاومد کنارم وا مهرنوش

 هیهمه  يآخر نیخوام ا یم. ذارم شکننده باشم و شکننده جلوه کنم  یهرگز نم!نه . خودم فکر کردم  شیپ

 . نفس درمونده  هینفس محکم تو ذهنشون بمونه نه 

 .االن بهترم . نه مهرنوش جان -

 نفس ؟ یمطمئن- مهرنوش

 .مطمئنم .  زمیآره عز-

من خبر  یقلب يماریکس از ب چیجز مهرنوش ه.نفهمه  یکه عل يمنو مهرنوش آروم بود طور يصحبتا ي همه

 .پدر و مادرم  ینداشت حت

 .  میبرس دمونیخر هیبه بق مویآقام اومده بهتره بر یخوب مهرنوش جان حاال که عل-

 . میبر. باشه - مهرنوش

 . برداشت  یکفش به انتخاب عل هیباالخره مهرنوش . به گشتن کفش  میبا هم شروع کرد یمهرنوش و عل منو

 .  میو ناهار بخور میبهتره بر. موقعه ناهاره  گهیگم د یمن م- یعل

 نفس ؟ هینظر تو چ. منم موافقم - مهرنوش

 . برم خونه  دیمن با.  دیشما بر-

 . میر یم میخور یناهار م.نکن نفس  تیاذ- مهرنوش

 . میر یبعد م میخور یهمه با هم ناهار م. حق با مهرنوشه .بله - یعل

 .خوب  لیخ-

و ازش عکس  چارهیب یسر عل ختنیچند نفر ر میوارد رستوران شد نکهیبه محض ا.  میرستوران رفت هیهم به  با

و سر  میمنو مهرنوشم رفت. نگاه به ما کرد و مشغول امضا دادن شد  هی یشرمندگ با یعل. خواستن  یو امضا م

 .  مینشست زیم هی

 خوان ؟  ین از شوهرت عکس و امضا م ایچند نفر م ير یهر جا که م یشینم تیمهرنوش اذ-

 . رفتمشیپذ زیاما من دوسش دارم پس با وجود همه چ. شدم  یم یعصبان یلیخ.چرا  لیاون اوا- مهرنوش
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مهرنوش و . سفارش دادم  یمن سلطان.کرد  ینشست و از من مهرنوش عذر خواه.اومد  یعل قهیاز چند دق بعد

منتظر . خوب بود  یلیخ نیبودن و ا قهیبا هم هم سل زایچ یلیتو خ. واقععا تفاهم داشتن .  ياریهم بخت یعل

 . شد  یموقع مهرنوشم متوجه عل نهمو. ده  یماساژ م جگاهشویگ یکه متوجه شدم عل ارنیغذا هارم ب میبود

 ؟ یافتاده ؟خوب یاتفاق زمیعز- مهرنوش

 . ستین يزیشه چ یخودش خوب م. هیفکر کنم مال خستگ.کنه  یکم سرم درد م هیفقط . آره خوبم - یعل

و حساب کرد و بلند  زیم یعل میناهار خورد نکهیبعد از ا. میموقع ناهارو آوردن و مشغول خوردن شد همون

و وارد خونه  دمیرس.خودم شدم و به سمت خونه رفتم  نیکردم و سوار ماش یو مهرنوش خدافظ یاز عل. میشد

 ستیامروزم ن يبا حمله  ربط یدونستم ب یو م کردمیم یاحساس خستگ ادیز یلیخ.کس خونه نبود  چیه.شدم 

 هیکه  ياتاق پنجاه متر هی.دم احساس آرامش کردم در اتاقمو باز کر نکهیبه محض ا.به سمت اتاقم رفتم . 

اتاق  هی.و رنگ و قلمو هام  هیطرفش بوم و سه پا هیبود و  دمیسف شیآرا زیم رویتحر زیطرفش تخت و کمد و م

 هیدر  يدرست روبر يکرد یدر اتاقو باز م یوقت.بود  یشکالت یسکه توش اشکال هند دیسف يواریبا کاغذ د

 یشلوار آب زیبل هیحال لباسمو با  یب. آراسته شده بود  یو شکالت دیسف ریبزگ بود که با پرده حر یلیپنجره خ

 .تخت ولو شدم  يعوض کردم و رو

اومد  یداشت بارون م.رفتم پشت پنجره و پرده رو زدم کنار .شدم  داریاز خواب ب کیلیچ کیلیچ يصدا با

شد و  دهیخود به خود دستم به سمت رنگ سبز کش.بوم رفتم نشستم پشت .بکشم  یداشتم نقاش لیم بیعج.

تابلوم تموم شده بود .دم یشام دست از کار کش يکرد برم برا یمامان که صدام م يبا صدا.کار غرق شدم  يتو

خودم از کارم خوشم اومد  یلیخ.جاده  هیجنگل سبز کنار  هیعکس .الزم داشت  یجزئ يکار زیر يسر هیفقط 

رفتم نشستم پشت . مامان و بابا مشغول خوردن فسنجون شام بودن .  رونیبوم و گذاشتم کنار و از اتاقم رفتم ب.

 .و مشغول شام خوردن شدم  زیم

 ؟ يدیکش یم ینقاش یداشت-  بابا

 چه طور ؟.آره -

 ؟ يصدات کرد متوجه نشد یآخه مادرت هر چ-  بابا

 . متوجه نشدم .و کارم غرق بودم ت یلیخ. دیببخش-

 هست ؟ یک شگاهتینما خیحاال تار.نداره گلم  بیع- مامان

 . گهیسه هفته د-
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 ؟  يخوا ینم يزی؟چ يندار ازیکمک ن.خوبه  یلیخ-  بابا

 . مرتبه  ینه بابا همه چ-

استفاده از  يخسته بودم اما برا. ییظرفشو نیبه مامان کمک کردم ظرفارو بذاره تو ماش. بلند شدم  زیپشت م از

 .نگاشون کردم تا کمتر دلم واسشون تنگ بشه  ریدل س هینشستم و  ششونیآخر عمرم پ قیدقا

 

مانتو شلوار ست کرم  عیسر.ساعت نه بود من ساعت ده وقت داشتم .شدم  داریاز خواب ب میآالرم گوش يصدا با

 وانیل هی.مامان و بابا هر دو سر کار بودن. رونیو کفش ستش برداشتم و از اتاق رفتم ب فیک.دمیپوش مویو قهوه ا

ساعت تو  کی. رونیو از خونه زدم ب وردمکه مامانم درست کرده بودو خ یخونگ ییگردو کیبه همراه ک ریش

 .رفتم  یمنش زیبه سمت م.مطب دکتر  میرس میبودم و ساعت ده و ن کیتراف

 . یمیسالم خانم کر-

 . دکتر  شیپ نیبر رمینوار قلبتونو بگ نیبخواب نیبر دیاتفاقا کامال به موقع اومد نیسالم خانوم آر- یمنش

خانم .  دمیزدم باال و رو تخت خواب زمویمانتومو در آوردم بل.رفتم  گرفتنیکه نوار قلب م یبه اتاق یهمراه منش به

و دستگاه مخصوص گرفتن نوار قلب و  ختیر نمیپاهامو دستمو قفسه س يرنگ رو یآب يماده  هی یمیکر

بار سر و کارم با  هی یو ماه زنهیم ونیدر م یکیقلبم  دمیکه فهم یسه سال.سه سال  نیا نیوصل کرد درست ع

از  دمویلباسمو پوش.رو پاك کردم از رو تنم  يژله ا يزایبعد از گرفتن نوار قلب با دستمال چ.دستگاهاس  نیا

 . دییبفرما-پوشمو گفت  ينوار قلبو گذاشت ال یمینم کرخا. رونیاتاق رفتم ب

 .منتظرت بودم .ورا  نیاز ا.گفت سالم دخترم  دیتا منو د يدکتر ابهر.زدم و بعدم در و باز کردم  در

 .کم سرم شلوغ بود هی. دیببخش.سالم دکتر -

 .نوار قلب شد  دنیدکتر مشغول خوندن پرونده و د.نشستم  زیبه دکتر دادم و پشت م پروندمو

 . نمیبب رمیاکو بگ هیپاشو برو رو اون تخت بخواب ازت -  دکتر

دکتر اومد و . دمیدادم باال و رو تخت دراز کش رممیزدم باال و لباس ز زمویمانتومو باز کردم وبل يها دکمه

دکتر  يوجل يجور نیمعذبم ا یلیفکر کردم که االن خ نیبار هزارم به ا يمشغول اکو گرفتن شد و من برا

دکتر تموم شد دکتر رفت و پشت  ارک.وقت  چیاونم ه.دوست نداشتم  شوینجوریآزاد بودم اما ا.سخته  یلیخ.

 . ستیدر راه ن یخوب يگفت خبرا یصورتش م.لباسم و مرتب کردم و به سمتش رفتم  عیسر.نشست  زشیم

 وضعم چه طوره ؟.خوب دکتر -
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 . ستیخوب ن یلیخوب وضعت خ یبه خدا باشه ول دمونیام دیدخترم با-  دکتر

 چقدره ؟ یاحتمال بهبود عمل جراح-

 .درصده  یاز نظر من احتمال بهبود س یدست خداست ول یهمه چ میا لهیما پزشکا وس-  دکتر

سوال و از دکتر کردم  نیکه ا شیسه ماه پ.آخه چه طور ممکنه . کردیدر صد انعکاس م یس يذهنم کلمه  يتو

 !!!!!فقط.درصد  یال فقط ساما حا.گفت پنجاه درصد 

حرکت  میگ شهیهم يشدم و به سمت جا نیسوار ماش. رونیتشکر کردم و از مطب رفتم ب يدکتر سر سر از

باال خره .محکم جلوه کنم  شهیساختم تا هم یکه خودمو م ییجا. دیدیکه فقط اون شکستنمو م ییجا.کردم 

به پرتاب کردن سنگ  دمنشستم و شروع کر اچهیار درکن.که دور تا دورش کوه بود  کیکوچ اچهیدر هی. دمیرس

و پنج ساله بودم که  ستیدختر ب هیمن فقط .سوخت  یدلم واسه خودم م.شد  يفکر کردم و اشکام جار.توش 

فکر کنم که  نیگم به ا یشعر م یخواست وقت یدلم نم. یزندگ يخواستم جز اجازه  ینم یاز زندگ يادیز زیچ

که دارم  هیبار نیآخر نیا دیفکر کنم که شا نیخواست به ا یدلم نم. مینقاش يتابلو نیآخر ایشعرمه  نیآخر نیا

 يبا درد وحشتناك تو. خواست  یکدومشو دلم نم چیه.  ستین يبعد يکشم و دفعه  یکنار مامانو بابام نفس م

 يبسته  فمیاز تو ک يسر.ده  یکردمو قلبم داره اخطار م يرو ادهیز میگر يکه تو دمیفهم نمیس يقفسه 

صبر کردم تا  قهیو چند دق نیرفتم تو ماش یبه سخت.رو با آب خوردم  یقرص زرد و صورت هی موقرصامو در آورد

 .کم بهتر شدم به سمت خونه راه افتادم  هی یوقت.بر گرده  يقلبم به حالت عاد تینها یب تمیر

از  یبه سخت.بود  رمیتحر زیم يرو میگوش.بلند شد  میزنگ گوش يخواب بودم که صدا.  دیآخر هفته رس باالخره

 . برداشتم زیاز رو م مویجام بلند شدم و گوش

 بله ؟-

 .منتظر توام  شگاهیتو ؟من تو آرا ییمعلوم هست کجا- مهرنوش

 .  امی یاالن م.باشه.باشه-

رفتم تو . دید یم ونیزیبابا نبود اما مامان داشت تلو. رونیلباس امشبمو برداشتمو رفتم ب. دمیلباس پوش عیسر

 .و عسل خوردم  ریش وانیل هی. یآشپز خون

 ؟ شگاهیآرا يریم يدار- مامان

 .خدافظ .آره -

 .به سالمت - مامان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا عرب احمد  –قدم بگذار  میبه عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ١٢ 

پارك کردم و رفتم تو  عیسر نویماش. دمیباالخره رس.رفتم تا از مهنوش کتک نخورم  شگاهیبه سمت آرا عیسر

شده و داره  یبرزخ دمید.مهرنوش  شیبود رفتم پ شگریکه ارابا زهرا خانم  یبعد از سالم و احوال پرس. شگاهیآرا

حالم  یکه خوردم ب ییحالم بد بود قرص ها شبید. دیتو رو خدا ببخش-رفتم بغلش کردم و گفتم .کنه  ینگام م

 ؟ یبخش یم.کرد 

 . یمواظب خودت باش نکهیبخشم به شرط ا یم- مهرنوش

 ؟ یش یم یچه شکل نمیهستم حاالم اخماتو باز کن برو کاراتو بکن بب-

 .منم نشستم تا کارامو انجام بدن . گهیاتاق د هیرفت تو  مهرنوش

ساعت سه بود که کار من تموم شد و مهرنوشم از تو اتاق  میکه مامان مهرنوش اورد خورد ییناهار از غذا يبرا

 . رونیاومد ب

 . يشد يا کهیچه ت.مهرنوش  يواااااااا-

 .خواست  یم رتیچشم بص.بودم - مهرنوش

 داشت ؟ یالبد اون چشمم فقط عل-

 .خوب آره - مهرنوش

 شیسرش گذاشته بودن با اون آرا يکه به صورت کج رو یتاج میبا اون مدل جمع و باز موهاش با ن مهرنوش

پشت  یعل.همون موقع زنگ درو زدن .که دکلته بود و شلوغ محشر شده بود  میمال یو اون لباس گلبه میمال

کت و شلوار  هی.اومد تو  ریسر به ز. نهیببتو و مهرنوشو  ادیب یتا عل میدیمانتو و شالمونو پوش عیها سرما . در بود 

 میصورت دیدسته گل رز سف هی.بود  یگلبه يکه توش خطا یو کروات مشک یگلبه رهنیبود با پ دهیپوش یمشک

 نیع دیسرشو آورد باال و مهر نوشو د یاما وقت نهیکرد مهرنوشو بب یاول از خجالت سرشو بلند نم.دستش بود 

به مهرنوش گفت  يزیچ هیلب  ریاروم ز.گل و برد جلو و داد به مهرنوش  ستد.کرد  یمسخ شده ها نگاش م

 یخانوم يمحشر شد-که گفت  دمیحرف نداشت فهم میکه من لب خون ییمتوجه نشن اما از اون جا هیکه بق

 .دوست دارم .

حساب کردم و رفتم  شگاهویمنم آماده شدم و پول آرا. رنیتا عکس بگ هیتن اتلرف یحاضر شد و با عل مهرنوش

 یآب يمامان تو اون کت و دامن کار شده .هر دوشون آمادن  دمیرفتم تو خونه د یوقت.خونه دنبال مامان و بابا 

 . دنحرف نذاشته بو يجا ياون کت و شلوار نوك مداد يو بابام تو ینفت

 .سالم به اهل خونه -
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 .سالم گلم -  بابا

 .سالم دخترم - مامان

 خواهش ازتون بکنم ؟ هیشه  یخوب م-

 .بگو -  بابا

 . نیایب ییجا هیبا من  نیشه حاضر بش یم-

 کجا نفس ؟- مامان

 .کنم  یخواهش م.گم  یبهتون م دیایشما با من ب-

 دشیسف هیم و پشت فرمون سوناتااز بابا اجازه گرفت. انیکنم تا باهام ب یخره تونستم مامان و بابارو راض باال

شاد جلوه کنم اما بغض راه گلومو بسته  ایخواست شاد باشم  یدلم م. مینشستم و با هم به سمت مقصد من رفت

 یحرف س یعکاس يتابلو دنیبه محض د. هیآتل يجلو میدیباالخره رس.خواست  یخلوتگاهمو م بیدلم عج.بود 

 رمیبا پدر و مادرم بگ مویادگاریعکس  نین مصمم تر شدم تا آخرکرد و م دایدرصد دکتر تو گوشم انعکاس پ

 !!!!!!!!!!!!!عکس  نیآخر.

 ! کیچ

مبل نشسته بودن و من با  يکنار هم رو اوشیو بابا س وایکه توش مامان ش یعکس.عکس ما گرفته شد نیآخر

طرف جم شده بودو اون تاج  هیفرشده که  يبود با اون موها يدکلته بلندکه تمامش سنگدوز یمشک رهنیاون پ

دل  يفقط برا نیکنم اما ا رگشمامان اسرار داشت که بز.داده بودم  هیکنارشون به مبل تک یپرنسس يکوچولو

 کشویبزنن پس کوچ شیهامو آت يادگارینامم ازشون خواهش کرده بودم  تیمن بود چون تو وص یخوش

 میدیبه سالن رس.دوستم حاضر باشم  نیتومراسم عقد بهتر تا میبه اتفاق مامان و بابا به سالن رفت.سفارش دادم 

به همراه .بپوشم  رمویکوتاه حر یدادم کت مشک حیبود ترج طچون مراسم مختل.هنوز مراسم شروع نشده بود .

باالخره . مینشست زیم هیسر  کیو بعد از سالم و تبر میرفت یمهرنوش و عل يخانواده  شیمامان و بابا پ

به سمت مهرنوش .خوشحال بودن  یلیهر دو خانواده هم خ. ومدنی یواقعا به هم م.اومدن  یمهرنوش وعل

به سمت مهرنوش رفتم و بغلش .قرار بود ساقدوش مهرنوش باشم .که بهش بودم عمل کنم  یرفتم تا به قول

 .کردم

 . یشاد باش نقدریا شهیکنم هم یآرزو م. زمیبرات خوشحالم عز یلیخ-

 .تو  یعروس يروز هیان شا اهللا . زمیممنون عز- مهرنوش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا عرب احمد  –قدم بگذار  میبه عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ١٤ 

 !هرگز .تونم ؟؟؟؟نه  یم يدرصد یقلب س نیواقعا من با ا!  من

 .گفته  یکه چ دیمهرنوش فهم افمیق از

 ؟ یبخش یم.نفس  دیببخش- مهرنوش

 .نفس خوب باشم  هی شهیخواستم تو خاطراتش هم یم آره

 .بخشم  یم. زمیآره عز-

 .گم  یم کیتبر.اقا  یسالم عل-و گفتم  یکردم سمت عل رومو

 .شما  يبرا دوارمیام. یمرس-

 .گذشتم  یبازم از زندگ.من بازم گذشتم  و

 يکه اون روز برا یرنگ دمیتازه فهم.انتها  یهمون جنگل ب.بازم غرق چشاش شدم .نگاه کردم  یکنار عل به

 . دمیبوده و من بهش نرس یخواستم چه رنگ یجنگل م دنیکش

 .گم  یم کیدوستتونو تبر یعروس. یمیعظ يآقاسالم -

 . نیبه همچن.سالم - لیشارا

نواخته شد و  انویاما شاد پ میآهنگ مال.  یساقدوش عل لیمن ساقدوش مهرنوش بودم و شارا. دمیفهم حاال

 . میهم بدرقشون کرد لیعروس و داماد رفتن و من و شارا گاهیبه سمت جا یمهرنوش عل

معلوم  هیشما رو با مهر لمیبنده وک ایپرسم آ یبار سوم م يبرا.عروس خانم -گفت  یاومد که م یعاقد م يصدا

 یو شمعدان و هزار سکه طال شما را به عقد دائم نهیجام آ کیشاخه نبات و کی. دیجلد کالم اهللا مج کی

 ؟ لمیوک. اورمیدر ب اریزدیا یعل يجناب آقا يوابد یشگیوهم

 .مجلس بله  يمادرم و بزرگترا پدر يبا اجازه - مهرنوش

 .بله بده  یدست و صوت سالن رو پر کرد و بعد همه ساکت شدن تا عل يلحظه صدا چند

در  یالبیسرکار خانوم مهرنوش م یکه خوانده شد شما رو به عقد دائم یطیبا شرا لمیوک ایآ اریزدیا یعل يآقا

 لم؟یوک. اورمیب

 .با اجازه بزرگترا بله - یعل

 یبود و دست م سادهیوا یژس خاص هیافتاد که با  لیچشم به شارا.کردن  یم یزدن و خوشحال یدست م همه

 يدیصورت سف. دیرس یبه نظر م یعال یکاربن یآب زیو بل یتو اون کت و شلوار مشک.بهش نگاه کردم .زد 

رو به  هیوه اقه يمو ها. يلب قلوه ا هیمتناسب با  یلیخ ینیب هی.پهن اما خوش حالت  يداشت با ابرو ها
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سبز .کرد  یبرق نگاهش که منو مست م.با کالس درست کرده بود  یلیمدل فشن خ هیبه سمت باال  شمیمشک

 .زد  یموج م یکه توش پاک رهیسبز ت هی.سبز خاص  هی.بود 

 .دادم  یبه مهرنوش و عل راشیرفتم و جفت گردنبند اهللا رو با زنج ششونینفر پ نیآخر.دادن کادو ها شد  نوبت

 .برام با ارزشه  یلیات خ هیهد. زمیممنون عز- مهرنوش

 .قابل تو رو نداره .کنم  یخواهش م-

که شامل ده تا سکه بود داد  یزرشک سهیک هیهر کدوم  یبه مهرنوش و عل لیشارا دمیکه د ستادمیا کنار

 .هم ازش تشکر کردن  یومهرنوش و عل

دادم با مامان و بابا  حیتونستم برقصم ترج یچون نم. یکوپیمجلس شروع شدو شروع کردن به رقص و پا گهید

با هم  میتون یم نیخانم آر-و گفت  ستادیجلوم ا لیرفتم که شارا یها م یو صندل زیداشتم به سمت م. نمیبش

 ؟ میصحبت کن

 .کنم  یخواهش م دییبفرما.بله البته -

سرمو  عیسر.کردم که سرشو آورد باال وموچموگرفت  یداشتم نگاش م. میو نشست میرفت زیم هیدو به سمت  هر

 . نییانداختم پا

که معطلتون کردم به هر حال به  دیمنو ببخش دوارمیبود البته ام یعال.من کاراتونو خوندم  نیخانم آر- لیشارا

قطعه  زدهیس يمن همه .بود  یبه خرج بدم اما کاراتون عال تیکم حساس هیآلبومم  نیاول يکه برا دیمن حق بد

 .بود  دیدارم و شما شاعر آلبوم من خواه یرو بر م

 .بشه  یخوب يکارا دوارمیوام هیعال یلیخ-

 . دوارمیام- لیشارا

 . میاز جامون بلند شد لیبا شارا.برم  ششونیموقع بابا صدام کرد تا پ همون

 خانواده هستن ؟- لیشارا

 .بله -

به پدر اشاره کردم و  لیرومو کردم به سمت شارا. یشروع کردم به معرف. میمامان بابا رفت زیهم به سمت م با

 . يدادگستر لیوک ياحد وایمادرم ش شونمیا.استاد دانشگاه . نیآر اوشیپدرم س شونیا-گفتم 

البته عالوه .خوان من شاعر آلبومشون باشم  یهستن و م یمیعظ لیشارا شونیا-اشاره کردم و گفتم  لیشارا به

 . یو خلبان يوتریشرکت قطعات کامپ هی سیدارن اعم از رئ يا گهید يشغل ها یگبر خوانند
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  هیعال یلیخ نیا. یهست یتو جوون فعال.خوش حالم جوون  تییاز آشنا-دست داد و گفت  لیبه شارا بابا

 .خوش وقتم  تونییمنم از اشنا.ممنون - لیشارا

 . دنیرقص یجلب شد که داشتن وسط با هم م یموقع توجهم به مهرنوش و عل همون

 !!!!!!!  یکاشک.باشم  شونیشاهد خوشبخت شتریکنم تا ب یزندگ شتریتونستم ب یم یکاشک

-دستشو جلو آورد و گفت  لیشارا. دنیگذاشته شد و همه شروع کردن به رقص تیآهنگ ال هیموقع  همون

 .لطفا ....؟ دید یدور رقصو به من م هیافتخار 

قرار خودم حس کردم که دستمو تو دستاش گذاشتم و  یب ي نهیتو س یتو جنگل چشاش و چ ینم چدو ینم

 .رقص رفتم  ستیباهاش به سمت پ

دستشم دور کمرم حلقه کرد منم دستمو گذاشتم  یکیدستمو تو دستش گرفت و اون . میسادیهم وا يروبرو

 .شونش و غرق شدم  يرو

که اخطار  یکن و قلب یآغوش تا ابد بمون و زندگ نیتو ا.بمون  نجایگفت ا یکه م یدل.دو گانه بود  احساسم

بود  روزیکه قلبم با حرفاش پ یزمان. یاما بد موقع میستادیباالخره ا! نفس  ستیتو ن يبرا يابد چیداد ه یم

 یم نییوحشتناك باال و پا نمیس يقفسه .کرد  یم بیبستن چشام ترق يو منو برا دیکوب یوار م وانهیقلبم د.

 .گرفتم  یم شیرفت و من تو سوزشش آت

کوتاه رفت اما من از درد و ضعف قادر به  یعذر خواه هیهم با  لیصدا زد و شارا لویشارا یموقع عل همون

سرمو بلند کردم .گرفتم تا مانع از سقوطم بشم  زیم يدستمو به لبه .شد  یصداها داشت کم م.صحبت نبودم 

 .افتادم  یصندل يور.مشت شد  نمیس يقفسه  يدستم رو. ادی یمهرنوش داره به طرفم م دمیکه د

 ؟ ینفس خوب.نفس - مهرنوش

 ..مهرنوش -

 .؟چت شد  ینفس خوب.خاك برسرم - مهرنوش

 ! ارشیب...... فمهیک....تو ......قرصام .....نوش..مه-

از  گهیبوم د هیقرصمو تو دهنم گذاشت و باز .برگشت  ایوداع من با دن يها هیثان نیرفت و در اخر مهرنوش

 .قلبم اومد  يصدا

بودم که خسته  ینفس.من  ایدن نینبود اما تو ا ياز اون سوزش و درد خبر گهید.بوم بومش منظم شد  يها صدا

 .بودم 
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 دکتر ؟ می؟بر ینفس خوب- مهرنوش

 .خوبم . ستیبه دکتر ن اجیاحت. زمینه عز-

 م ؟مطمئن باش- مهرنوش

 .مطمئن باش -

 .افتادم  يزیچ هی ادی هوی

 مهرنوش مامان و بابام ؟-

زد  یحرف م لیهم داشت با شارا یعل.متوجه نشدن .زدن  یداشتن با پدر و مادر من حرف م.نترس - مهرنوش

 .متوجه نشد 

 چیضعف داشتم که قادر به خوردن ه نقدریو خوردن غذا شدن اما ا دنیشد و همه مشغول کش دهیشام چ زیم

فردا ساعت ده -جلو اومد و گفت  لیرفتن که شارا یمجلس تمام شده بود و همه داشتن م گهید.نبودم  یچ

 . میدفترم منتظرتونم تا قرار دادو امضا کن

 .حتما .باشه -

 .خدا نگهدار - لیشارا

 .خدا حافظ -

گشت و من  یخواست زمان به عقب بر م یحمل شدم دلم مکه مت يشد اما با وجود اون همه درد یچ دمینفهم

 .کردم  یاون آغوشو حس م يبازم گرما

کار  یکه روش آب میمشک يمانتو. رونیگرفتم و اومدم ب يا قهیدوش ده دق هی.شدم  داریب میگوش يبا صدا صبح

مامان و بابا طبق قرار شنبه . رونیاز اتاقم رفتم ب. یو کفش و شال آب فیو ک یبا شلوار مشک دمیشده بودو پوش

 رونیخوردم و از خونه زدم ب کیو ک ریش وانیل هی ییبه تنها.شلوغ بود  یها سر کار بودن و سرشونم حساب

 يبا آقا.هستم  نیآر.دیببخش-و گفتم  یمنش زیم يرفتم جلو.زنگ زدم و وارد شرکت شدم  دمیرس یوقت.

 .قرار داشتم  یمیعظ

 .کنم  هماهنگ دیاجازه بد- یمنش

 .ها الزم انجام بشه  یتا هماهنگ سادمیوا قهیدق چند

بلند قلبمو  يدر زدم و صدا.رفتم پشت در .کنم  یخواهش م دییبفرما.منتظرتون هستن  یمیعظ يآقا- یمنش

 . دمیشن
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 .درو باز کردم و وارد شدم  دمیکه شن يدییبفرما يصدا با

 .منتظرتون بودم . دیخوش آمد یلیخ.سالم -بلند شد و گفت  زشیپشت م از

 .کنم  یخواهش م دییمبل ها اشاره کرد و گفت بفرما به

 . میهم نشست يمبل ها درست روبرو يرو

 ؟ دیدار لیم یچ- لیشارا

 .آب لطفا  وانیل هی-

نگاش .آب رو داد و دوباره سر جاش نشست  وانیل هیقهوه و  وانیل هیتلفنو برداشت و سفارش .جاش بلند شد  از

تا آرنجش تا زده  ناشویآست.سبزکه همرنگ چشماش بود  راهنیپ هیبود با  دهیپوش یشلوار مشک هی.کردم 

اومد تو  يمرد ریپ هیدر زده شد و  عهمون موق.فرق داشت اما بازم به سمت باال بود  شبیموهاش با مدل د.بود

 . رونیو رفت ب زیم يآب و قهوه رو گذاشت رو.

 هر شعر چه قدره ؟ يمبلغ شما برا- لیشارا

 . ستیمد نظرم ن یراستش من مبلغ خاص-

 . ونیلیم یجمعا صد و س یعنینظرمه  ونیلیهر شعر ده م يمن برا- لیشارا

 . ادهیمقدار واقعا ز نیاما ا-

 .حرفاس  نیبهتر از ا یلیشما خ يکارا. دیینفرما-کرد گفت  یکه قهوشو مزه مزه م یدر حال لیشارا

 .خواسته دارم  هیاما در عوض ازتون  ونیلیهشتاد م دشیشما بکن گمیمن م-

 .دییبفرما. يچه خواسته ا- لیشارا

 .کارا باشم  نیاگر امکانش هست من سر ضبط چند تا از ا-

 . ستین یاز نظر من مشکل-لیشارا

 دیتون یفردا م.فرداس  يبرا خشیتار-چک رو بهم دادو گفت . چکش رو در آورد و چک رو نوشت  دست

 . دینقدش کن

 .!!همه عجله نبود  نیبه ا اجیاما احت-

 .باشه  شیشما رو روال عاد يبرا زیهمه چ دیبا. دیهست یشما شاعر قابل. هیچه حرف نیا- لیشارا

 .ممنون -

 .کنم  یخواهش م- لیشارا
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 .خدانگهدار .بازم ممنون .برم  گهیبا اجازتون من د-جام بلند شدم و گفتم  از

 .خدا نگهدار شما - لیشارا

سبز  يچشا نیبود که چرا ا ریدر گ بیاما فکرم عج ابونایشروع کردم به قدم زدن تو خ. رونیشرکت اومدم ب از

 منو جذب خودش کرده بود ؟

 .فهمم  یرازشو م باالخره

بودن  يبچه ها تو باغ مشغول باز.رفتم تو . دمیباال خره رس.حرکت کردم  یستیشدم و به سمت بهز نیماش سوار

جسم کوچولوش باز  يزانو زدم و آغوشمو برا نیرو زم. دیبه طرفم دو انیخاله خاله گو.اما صدف متوجهم شد

 .کردم 

 سالم خاله - صدف

 دل خاله  زیسالم عز-

به من وابسته  یلیاونم خ.من عاشقشم.کنه  یم یزندگ یستیبهز يپنج ساله است که تو يدختر بچه  هی صدف

خاله  زیگم باشه عز یخودم م شیمنم پ.خوام بزرگ بشم مثل تو بشم  یاله من مخ-گه  یم شهیهم.است 

 !!وقت  چیه.باشه  ستادنیوقت نذار قلبت مثل قلب من منتظر ا چیکن اما ه یآرزو هاتو نقاش.نقاش بشو 

 من برم تو آخه با عمو کار دارم  يد یصدف جان اجازه م-

 دلم واست تنگ شده  یلیباشه خاله برو اما زود برگرد چون خ-صدف

 !نشو  يدر صد یقلب س نیا يدلبسته .گم نکن صدفم  یخودم م شیمن بازم پ و

-از جاش بلند شد و گفت  يساجد يآقا.در زدم و وارد شدم .رفتم  استیتو ساختمون و به سمت اتاق ر رفتم

 افتاده ؟ یاتفاق. دیخوش اومد یلیخ. نیسالم خانم آر

 .سالم -

 .ها رفتم و نشستم  یسمت صندل به

 .بود اومدم بدم و برم  یمبلغ هیراستش .اتفاق که نه -

 !شه  یبرگزار م گهیدوهفته د تونینقاش شگاهیتا اونجا که من اطالع دارم نما یول- يساجد

 . هیا گهیمال کار د.  ستین شگاهیمربوط به نما یبله ول-

 . زیم يدر آوردم و گذاشتم رو لویشارا یونیلیهشتاد م چک

 .خدمت شما  نمیا-
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 .خوب با اجازتون من برم -گفتم . جام بلند شدم  از

 ؟ دیفکر کرد دیکه قرار بود فکر کن یموضوع يدرباره  نیخانم آر دیببخش- يساجد

 کدوم موضوع ؟-

تا بنده با خانواده خدمت  دیو اجازه بد دیبنده از شما که قرار بود فکر کن يهمون موضوع خواستگار-يساجد

 .برسم 

 . هیجواب من منف.من همون روز جوابمو به شما گفتم  یول-

جواب  نیا لیدارم ؟برات کمم ؟ اخه دل ی؟من مشکل هیچ لشیدل.من دوست دارم .آخه چرا نفس - يساجد

 ؟ هیچ یمنف

خواهم موند  نیارشما  يبرا شهیهستم و هم نیبه شما نداره در ضمن من آر یو ربط هیخصوص لشیدل-

 .خدانگهدار . دیرو مطرح نکن یحرف نیهمچ گهیکه د دوارمیام.

 ادی یکه به سمتم م دمیتو راهرو پروانه رو د. رونیباشم از اتاق اومدم ب شیکه منتظر جواب خدا حافظ نیا بدون

 . ستین لیم یب يدونستم به ساجد یکه م يپروانه ا.

 ؟چه خبر ؟ یخوب.سالم نفس جان - پروانه

 .خدا حافظ .برم  دیمن عجله دارم با زمیعز دیببخش.خوبم -

 صدف کو ؟ یخانم پناه- رفتم و گفتم  یبه سمت خانم پناه. رونیساختمون اومدم ب از

 .رو تاب خوابش برده بود منم بردمش تو - یپناه

 . تا باهاش صحبت کنم دیتلفنو بهش بد دیشد به من زنگ بزن داریب یباشه فقط وقت-

  نیچشم خانم آر- یپناه

 .خدا حافظ .برم  گهیخوب من د-

 .خدا حافظتون - یپناه

 لیبه صدف و به شارا.به پروانه . يبه ساجد.کردم  یفکر م روزینشسته بودم و داشتم به اتفاقات د میآتل تو

بذارم و  شینما ياتابلومو فقط بر نیگرفته بودم ا میتصم.دادم  یاون جنگل رو انجام م يها يکار زهیداشتم ر.

کردم  یاحساس م.داد  یبهم آرامش م تیانه یها ب یکه تازگ یرنگ.سبز  يغرق بودم تو اون رنگا.نفروشمش 

 تینها یاما ب هیدونستم چ یارامش نم نیمنبع ا.زنه  یکنم قلبم با ارامش تر م یبه رنگ سبز نگاه م یوقت

 .عاشق رنگ سبز شده بودم 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا عرب احمد  –قدم بگذار  میبه عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٢١ 

کردم  یسع. زد  ینا خدا گاه قلبم تند م. رونیآورد ب نیریش يخلسه  هیبارون منو از  يکارم بودم که صدا محو

 . بابا رو گرفتم  يبرداشتم و شماره  مویگوش.زد  یدلم شور م.شد  یاما صداش متوقف نم.بکشم  قینفس عم

امان زنگ زدم اما بازم به م.باشد  یهفت بوق وباالخره مشترك مورد نظر در دسترس نم.........دو بوق ....بوق  هی

کم آب  هیبه سمت پارچ آب رفتم تا .بر نداشت  ویگوش یبه خونه زنگ زدم اما بازم کس. دمیهمون صدارو شن

اسم .نگاه کردم  مویگوش يصفحه .بلند شد  میگوش يبه سمت لبام بردم که صدا. وانیتو ل ختمیآبو ر.بخورم 

 .ن جان ماما.الو -پاسخو زدم و جواب دادم .مامان بود 

 .بابات تصادف کرده خودتو برسون . مارستانمیمن ب.الو نفس - مامان

االن فقط به .افتاد  ممیگوش.شد  کهیت کهیاب از دستم افتاد و ت وانیل. دمیشنیقلبم نم يجز صدا یچیه گهید

برش داشتم . دیلرز یدستام م.بود  زیقرصام سر م.قلبمو کم کنم  يکر کننده  يصدا نیداشتم تا ا ازیدارو هام ن

رفتم برش دارم که ظرف از دستم افتاد و .دارو هامو باز کردم  یدر قوط.قلبم مثل ناقوس مرگ بود  يصدا.

. نیافتادم رو زم.تو پام نبود  یتوان گهید.طرف رفت  هیهر کدوم  حیتسب يچشمام مثل دونه ها يقرصام جلو

 يلرزون شماره  يبا دستا.دستم افتاده بود و برداشتم که از مویگوش. ومدی یاما بلند قلبم م ونیدر م یکی يصدا

 .رفته بود  لیتحل میانرژ يهمه .مهرنوشو گرفتم 

 جانم نفس .الو - مهرنوش

 ..هیتل..آ....ش..نو....مهر-زمزمه بود گفتم  هیشب شتریکه ب ییصدا با

 !!!!!!!!!!! ییصدا چیه. ومدین ییصدا چیه گهیبوم محکم اما بعد د هی. دمیشن یمحکم قلبمو م يصدا

 دیسف یهمه چ نکهیروشن و روشن تا ا.رفت  یم ییکه روبه روشنا یکیتار.مطلق گم شده بودم  یکیتار هی يتو

برگشتم و پشت سرمو نگاه . دمیشن ییصدا ها هیاز دور .بودم  سادهیجاده وا هیکنار . اطرافمو نگاه کردم .شد 

با با و مامان و .تر شدن  کیبهم نزد. ناومد یشتن به طرفم متابوت دا هیبا  یچند نفر با لباس مشک.کردم 

 .رفتم جلو و صداش کردم .بود  نیغمگ یلیبابا خ. ششونیرفتم پ. دمید

 شده ؟ یبابا جون چ-

-...................... 

 .بابا با شمام -

-.................... 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا عرب احمد  –قدم بگذار  میبه عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٢٢ 

کار کردم که بابا  یشده ؟آخه چ یفکر کردم چ نیو به ا سادمیهمونجا وا.ده  یچرا بابا جوابمو نم دونستمینم

به سمتشون رفتم . سادنیکنار جاده وا يمحوطه  يهمه تو دمید.ده  یاز دستم نارا حته که جوابمو نم نقدریا

 دمید. دمیرس تیباالخره به جمع.شد  یکه بلند تر م دمیشن یضربان قلب م يصدا هیشدم  یم کترینزد یهرچ.

 یمرد جوون بود که صورتشو نم هی.کنه  یم هینفرم افتاده رو تابوت و گر هیو  ستادنیر اقب يمامان و بابا باال

جنازه رو داد کنار  يرو يمرده پارچه  دمید.بلند شده بود  یلیخ دمیشن یکه م یقلب يصدا. کتریرفتم نزد. دمید

 نجامیاما من که ا.شد من بودم  یباورم نم.مرده  یک نمیرفتم باال سرش تا بب.هنوز مرده پشتش به من بود .

 .روبروم جنگله  دمیسرمو بلند کردم د.بودم  دهیترس یلیخ.

 .برگرددددد.....نفسممم-که روم افتاده بود داد زد  یدر حال مرده

 ........نننننههههه.....نه .تموم  یعنی.آن قطع شد  هیقلب تو  يصدا.شد که مرده باشم  ینم باورم

 !خدا-

 چیه.و آسمون  نیزم نیانگار معلق بودم ب.داشتم  یوزن یحس ب رهیگ یم شیداره آت نمیس يکردم قفسه  حس

کردم  یسع. دمیشن یاز اطرافمو م ییصداها هی.تونستم  یکردم تا چشمامو باز کنم اما نم یسع. دمید ینم یچ

اطرافم همه .پلکمو باز و بسته کردم  گهیبار د هی. دمید یپلکامو باز کردم اما تار م يکم کم ال.چشمامو باز کنم 

از .چند نفر اومدن باال سرم . دمیسوت کر کننده شن يصدا هیچشمامو باز کردم  نکهیبود به محض ا دیسف یچ

 . مارستانمیتو ب دمیشکل و لباسشون فهم

 !!!!دخترم  يخوش اومد ایاز صورتم برداشت و گفت به دن ژنویبود ماسک اکس یمرد مهربون ریکه پ دکتر

سرشو  یکی دمیچشمامو باز کردم که د.شدم  یم داریب یبرد و ه یخوابم م یه.خسته بودم .کوه کنده بودم انگار

نفس  یخوب-گفت  دیمهرنوش تا منو د.سرشو آورد باال .دستمو تکون دادم . دهیگذاشته رو دست من و خواب

 ؟ ي؟درد ندار ي؟بهتر

 ....خوبم .......نه-

 یلیخ.نفس  دمیترس یلیخ- کرد گفت  یشده بود و پاك م يگونش جار يکه رو ییکه اشکا یدر حال مهرنوش

 یقلب ستیدو بار ا.شدم  یکردم چه حال داتیپ نیرو زم هوشیب يات اونطور هیآتل يتو یوقت یدونینم.....

  میدفعه واقعا ترسوند نیا.یداشت

 . دیببخش. يکه باعث شدم غصه بخور دیببخش.که ناراحتت کردم  دیببخش-
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درست مثل .برام  یمون یمثل فرنوش م. یدوستم نیتو بهتر. هیحرفا چ نیا.نفس  يشد وونهید- مهرنوش

 . یخواهرم

 مهرنوش بابام ؟-

 .فقط دستش شکسته .نترس حال پدرت خوبه - مهرنوش

 ؟ دنینفهم... يزیچ....که .....اونا -

 هیمن  يکه بهت قول دادم بهشون گفتم برا ییخواست بهشون بگم اما از اون جا یدلم م یلیخ- مهرنوش

 یهم مامانت زنگ زده خواست یتونستم برم مجبور شدم تو رو بفرستم اصفهان وقت یاومده بود نم شیپ يکار

 . ومدهین رتیگ طیکه بل يایب

 .مهرنوش  یمرس-

آوردنم تو  هژیو ياز بخش مراقبت ها دمیچشمامو باز کردم د یشد وقت یچ دمیخسته بودم که نفهم نقدریا

 .ره  یور م شیکنار تخت نشسته و داره با گوش یصندل يکه رو دمیمهرنوشو د.بخش 

 ؟ یدائم باال سرم يتو کار ندار. یدندون پزشک یتو نا سالمت نمیبب-

 دوستم به تو چه ؟ شیدوما نه کار ندارم بعدشم اومدم پ.اوال سالم - مهرنوش

 . دیببخش-

 .موقع در زده شد و دکترم اومد تو  همون

 .سالم -

 ؟ يبهتر.سالم دخترم -  دکتر

 .بله ممنون -

 ؟ یاطالع داشت تیماریتو از ب.راستش اومدم باهات حرف بزتم -  دکتر

 بله -

 چند وقته ؟-

 سه سال -

 بوده ؟ یدکتر معالجت ک-

  يدکتر ابهر-

 . یعمل بش عیسر دیدخترم شما با نیبب-
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 .نه -

 چرا ؟ آخه

 . يبه خاطر درصد احتمال بهبود-

 درصد کمه ؟ یبه نظر تو س-

 نیدرصد چقدره؟ا یس نیش یمتوجه م-ادامه دادم .شد ریجمله اشکم سراز نیبا گفتن هم.دکتر ؟ ستیکم ن-

 نیکردم که ا یترس زندگ نیسه سال با ا.کابوس شب و روزمه  نیکن یم انیراحت ب نقدریدرصد که شما ا یس

 یکه قلم دست م هیبار نین اخریکشم ا یم یکه نقاش هیبار نیآخر نیا. نمیب یکه پدرو مادرمو م هیربا نیآخر

که  نیاز ا.ترسم  یم رمیکه بم نیاز ا.ترسم  یمن از مرگ م.محکم باشم  دیدکتر چقدر با.گم  یو شعر م رمیگ

دکتر من از مرگ .ترسم  یقلب خرابو نشنوم م نیکوبش ا يصدا گهید نکهیاز ا.ترسم  یم نمیخانوادمو نب

 !!!!!! ترسمیم

نگرفته بود اما سوزشش  شیحد آت نیتا حاال به ا.اشکا ضربان قلبم اوج گرفت  نیا ختنیحرفا و ر نیگفتن ا با

بگم بسه قلبه  ارمویدرش ب نمیخواست از تو س یدلم م.قلبم مشت شد  يدستم رو.آورد  یداشت منو از پا در م

 !!!!تموم .کن  ومشتم.کوبش عذاب آور خاتمه بده  نیبه ا.خسته  یلیخ.نفس خستست .من 

خواست اما من  یاز پرستار دارو م ادیو دکتر با فر دیبه طرفم دو غیقلبم مهرنوش با ج يمشت شدن دستم رو با

 .حرفا بودم پس چشمامو بستم  نیخسته تر از ا.....

 . ختیر یکرد و اشک م یمهرنوش کنارم بود و داشت نگام م.امو باز کردم و درد چشم یخستگ با

 ؟ يریگ یچرا ابغوره م.نکنه مردم خودم خبر ندارم  نمیبب-

 درصد ؟ یپس چرا دکتر گفت س.پنجاه درصد  يتو که بهم گفته بود- مهرنوش

 . شیدرصد مال هفته پ یبود س شیچون پنجاه درصد مال سه ماه پ-

 ..... یعنی..... یعنی- مهرنوش

 .شد  يرو گونه هاش جار اشک

 دیمهرنوش به نظرم آدما با هیچ یدون یم. هیکم کم وقت خدا حافظ گهید یعنیآره خواهرم .آره دوستم -

پس  رفتمیمن مرگو پذ.قلب خراب بود  هی یو زندگ ایمنم قبول کردم سهم من از کل دن رنیسرنوشتشونو بپذ

 .ترسم مهرنوش  ینم

 .ترسم  یدکتر گفتم از مرگ م يکه من جلو دیشکرت که مهرنوش نفهم ایخدا
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 نیادامه دادم ا دیکردم ؟اشکام رو گونه هام غلت یگرفت برات درد و دل م یهر وقت دلم م ادتهیمهرنوش -

نزد واسه مامانم درد  یوقت.قلب کوبش نداشت  نیا گهید یمهرنوش قول بده وقت.کردم  یمامانمم م شهیکارو پ

 !!!کار من عادت داره  نیآخه اون به ا. یل کنو د

دوست  یلیکارو خ نیآخه اون ا. یبا بابام مشاعره کن یخونمون گاه يو بر يریبگ ادیشه شعر  یم مهرنوش

 !داره 

که بهش  ستمیمن ن گهیاما اون موقع د هیآخه اون عاشق نقاش یکالس نقاش يصدفو ببر یستیبهز يبر شهیم

 ؟ یبخش یم.که بهت دادم ببخشم  ییهمه دردا. امیهمه کوتاه.هام  يمهرنوش به خاطر همه بد.بدم  ادی

بلند نشه و با دو از اتاق  شیگر يداد دستشو گذاشت جلو دهنش تا صدا یکه سرشو تکون م یدر حال مهرنوش

 .رفت  رونیب

 .اومد تو اتاق  ومیلیل دیدسته گل سف هیبا  مهرنوش

 ؟ یخواب یم نقدریا يخسته نشد.س بسه نف- مهرنوش

 .نده  ریتونم بلند شم گ یبه خدا نم.کنم یمهرنوش همش احساس ضعف م-

با دکترت حرف زدم با دادن تعهد  یراست.تو خسته شدم  يمن به جا! يدیخواب نجایآخه سه روزه ا- مهرنوش

 .ثابت بشه  تتیبمون تا وضع گهیچند روز د هیگم  یاما نفس من م یمرخص بش یتون یم

 شگاهینما گهینبودم حتما از دستم ناراحتن بعدشم چند روز د ششونیبابا دستش شکسته و من پ. ستیالزم ن-

 .برم  دیبا.شه اما چند تا از کارام هنوز نصفس یشروع م یستیبهز يبه نفع بچه ها مینقاش

 .کاراتو انجام بدم  رمیمن م.خوب  لیخ-

 .  رونیاومدم ب مارستانیشه با مهرنوش از ب یاومد به خودم مربوط م شیپ ینامه که اگه مشکل تیرضا بادادن

که با دست گچ  دمیبابا رو د.که تو آشپز خونه بود  دمیمامانو د.تو  میدرو باز کردم و رفت.خونه  میمهرنوش رفت با

 تویتو اون وضع دنشیطاقت د.پاش زانو زدم  يجلو.به سمت بابام رفتم .کرد  ینگاه م ونیزیگرفته داشت تلو

 .اشکام راه افتاد .نداشتم 

 ؟ زمیعز يشد ی؟چ ییبابا یخوب.رم  یبم یاله-

 .شه  یزود رفع م. کهیکوچ هیشکستگ هیخوبم  زمیسفر خوب بود ؟آره عز. زمیسالم عز-  بابا

مامان .نگران بود که تو آشپز خونم دنبالم اومد  نقدریمهرنوش ا.بابا بلند شدم و رفتم تو آشپز خونه  يجلو از

 .پشتش به من بود 
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 ..مامان -

-........ 

 ..یمامان-

-......... 

اما به مشکل  امیخواستم ب یجونم به خدا م یمامان- از پشت بغلش کردم و گفتم .کردم با هام قهره  فکر

 .برخوردم نشد 

پدرت تصادف کرده بود .کنه  ینم هیکار زشتتو توج نیاما ا-و گفت  رونیب دیبه زور از بغلم خودشو کش مامان

 ... ياومد یم دیتو با.

قلبم  يبا گذاشتن دستم رو.گرفت  شیقلب من سوخت و آت دیرفت و نفهم رونیبا قهر از آشپز خونه ب مامان

 . سهیکه بهش اشاره کردم همونجا وا ادیو خواست به طرفم ب دیمهرنوش فهم

 گهیکم د هی کنمیخواهش م. نمشونیب یو م ششونمیباره که پ نیآخر نیا دیمن شا زدم قلب بیقلبم نه به

 !کم فقط  هی. گهیکم د هیبه خدا .کم  هیفقط .سازتو کوك کن 

 .مامان رو تخت نشسته بود و پشتش به من بود .مامان  شیکم قلبم آروم شد رفتم تو اتاق پ هی یوقت

 مارستانیداشتم رفتم ب ییغذا تیفرداشم مسموم ومدین رمیگ طیاما اون شب بل امیخواستم ب یواقعا م....مامان -

. 

 . ياومد یم دیبا. یمونیتو همه چ. میرو ندار یآخه ما که جز تو کس.نه نفس - مامان

 .حق با شماست -

 قرار من ؟؟؟؟؟ یقلب ب نیچرا حق با همه بود جز ا ایخدا

 . دیمامان جون ببخش-

همه  دیفهم یم یکاشک.سرمو گذاشتم رو پاش و مشغول نوازش مو هام شد .جلو نشستم کنارش رو تخت  رفتم

اشکشونو . نمیتا اشکشونو نب دمیقلب پاره پاره خر نیبه ا زویهمه چ. خودشونه  يکنم برا یکه م ییکارا ي

 .ششششیآخر.صت باشه ن فریاخر نیا دیتو آغوشش فرو کردم و با تمام وجود بوش کردم شا شتریخودمو ب.

بعد از .رفت  رونیدخترم و بعد از اتاق ب دمتیبخش -و گفت دیتو بغلش بودم سرمو بوس ریدل س هی نکهیاز ا بعد

سرمو گذاشتم رو شونش اونم در .مامانو گرفت  يکنارم رو تخت جا.رفت مهرنوش اومد تو  رونیمامان ب نکهیا

 ..کاش  يا.یگفت یم کاش بهشون يا-که شونمو گرفته بود گفت  یحال
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 هی.تا زود تر برم  دمیپوش یداشتم لباس م.سرم شلوغ بود که متوجه گذر زمان نشدم  يچند روز به حد نیا يتو

خوره  یداره زنگ م میگوش دمیزدم که د یداشتم به خودم عطر م. دیبا شلوار وشال سف دمیپوش یصورت يمانتو

. 

 .برداشتم و جواب دادم  مویگوش

 .جانم مهرنوش جان -

 تو دختر ؟ ییکجا- مهرنوش

  امیشم تا ب یخونم دارم آماده م-

  یباش نجایا دیبشمر سه با.استرس دارم  شتریاون وقت من از تو ب شگاهتهینما هیسرت افتتاح ریخ- مهرنوش

 . خداحافظ .خوب اومدم  لیخ-

 . رونیقطع کردم و از اتاقم رفتم ب ویگوش

 ؟ نیای یشما خودتون م.زود تر برم  دیمامان جان من با-

 . میرسون یتو برو ما خودمونو م.آره دخترم - مامان

 .خدا حافظ .باشه مامان جان -

 .خداحافظ دخترم - مامان

 نویماش.ساعت مونده بود  2 مینقاش شگاهینما هیتا افتتاح.شدم  نیسوار ماش. رونیگرفتم و از خونه اومدم ب فمویک

ساعت وقت داشتم  1.ساعتو نگاه کردم . دمیباالخره رس.حرکت کردم  شگاهیاستارت زدم و به سمت محل نما

بود پر از  زیم هیوسط سالنم .بود  واریبه د مینقاش يدور تا دور سالن تابلو ها.آماده بود  یهمه چ.رفتم تو سالن .

راه  هیاز وسط سالنم . وهیرقم م نیو چند یدنیخشک و تر به همراه چند مدل شربت و نوش ینیریچند نوع ش

و  يزیبلند تبر يهر دو طرفش پر بود از درختا. شده بود  يکه چمن کار یباغ.شد  یباغ ختم م هیداشت که به 

سه  يباغ کارامو رو يگفته بودم تا تو.بود  دهیچیو رز که عطرش تو فضا پ يمحمد يگال اهمجنون به همر دیب

 .آماده بود  یمه چه.بزارن  شیبه نما هیپا

 يدیهر کس جد.شد  یکم کم داشت شلوغ م.در و باز کردم و منتظر شدم . دیرس شگاهیزمان افتتاح نما باالخره

با هم ست بودن .اومدن  یباالخره مهرنوش با عل.رفتم تا بهش خوش آمد بگم  یبه سمتش م دمید یم

 یکفش مشک فیو ک ارداشت با شلو یرنگ يکه توش خطا یبود با شال آب دهیپوش یآب يمانتو هیمهرنوش .
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گرفته بودن و  گرویهمد يدستا.  یمشک يبا کفشا یو کت اسپرت آب دیسف زیبل هیبا  یشلوار آب هیهم  یعل

 مهرنوش و بغل کردم .به سمتشون رفتم .شدن  یم شگاهیداشتن با لبخند وارد نما

 . يممنون که اومد. زمیسالم عز-

 ؟ امین یتوقع داشت. هیچه حرف نیا.سالم - مهرنوش

 . يایدوس داشتم ب.نه -

 . دیخوش اومد یلیخ.اقا  یسالم عل- برگشتم و گفتم  یبه سمت عل. رونیبغل مهرنوش اومدم ب از

 .ممنون . یمرس- یعل

برگشتم که برق . شگاهیرفتن تو نما یمهرنوش و عل. میکن یخواهش م دییدست اشاره کردم و گفتم بفرما با

 .چشاش منو گرفت

 . دییبفرما-رو به طرفم گرفت و گفت  یو صورت دیو بعد دسته گل رز سف نیسالم خانم آر- لیشارا

 . دیخوش اومد یلیخ..سالم ..س- ازش گرفتم و گفتم  گلو

 ؟ نینداشت دنمویشد توقع د یچ-

 .کنم  یش مخواه دییبفرما. نیخوش حالم کرد یلیبا اومدتون خ یراستش نه ول-

هم  یمیبگه عظ دیکشم نبا یمهرنوشو م نیمن ا.اومده بود چون به سمت اونا رفت  نایبا مهرنوش ا نکهیا مثل

 ؟؟ وفتمیتو چشاش غرق نشم و به تته پته ن ينجوریکه من ا ادی یباهاشون م

 .مادرم که با شوهرش اومده بود رفتم ياز دوستا یکیسمت  به

 . دیخوش اومد یلیسالم خ-به شوهرشم گفتم . دیخوش اومد یلیخ. يسالم خانم غفار-

 زمیعز-بود و تو دستش بادبادك بوداشاره کرد و گفت  سادهیوا ایدختر بچه کنار در هیکه  ییتابلو بهیغفار خانم

 تابلو چنده ؟ نیا متیق

 .نداره  یقابل-

 . زمیمنون عز-

 .تابلو هشتصد هزار تومنه  نیا متیق-

 ؟ میپرداخت کن دیبا متویکجا ق. میخوا یبلو رو متا نیما ا زمیعز-

 .کنه  یم تونیهمراه شونیا. دییاومده بود اشاره کردم و گفتم بفرما یستیکه از بهز یسمت خانم پناه به

 .پسر جوون وارد شدن  هیبا  ییخانم و آقا هیبابا و مامان به همراه  دمیسمت در سالن نگاه کردم که د به
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رخشان از  يآقا شونیدخترم ا-بابا به مرد اشاره کرد و گفت .سمتشون رفتم و به مامان و بابا سالم کردم  به

 .دانشگاه هستن  يهمکارا

 .خوشوقتم  تونییاز آشنا.سالم -

 .رخشان هستن  يهمسر آقا شونمیا-رخشان اشاره کرد و گفت  يبه زن کنار آقا بابا

 . دیخوش اومد یلیسالم خ-

 .ن دخترم ممنو-  زن

 .رخشان هستن تازه از کانادا برگشتن  يپسره آقا شونمیا-پسره جوونو نشون داد و گفت  بابا

 .هستم  انیک.سالم -دسته گل رز قرمزو به طرفم گرفت و کفت  کیکوچ رخشان

 . یمرس.سالم - گل رو ازش گرفتم و گفتم  دسته

 یبرگشتم و به سمت مهرنوش و عل.کردم ییهنماو بابا رو به همراه خانواده رخشان به سمت سالن را مامان

 . سهینو یم یگه و عل یم ییزایچ هیکاغذ دستش گرفته مهرنوشم  هی یعل دمید.رفتم 

 ؟ دیکن یکار م یچ دیمهرنوش جان دار-

 . یخانم پناه میتا بد میسینو یم میخوا یتو واسه خونمون م شگاهیکه از نما ییتابلو ها ستیل میدار- مهرنوش

 ؟ نمیشه بب ی؟م ستیل-

مثل .اقا  یعل دیبببخش-نگاه کردم و گفتم  یبه عل.چهار تا از کارامو انتخاب کرده بودن .رو ازشون گرفتم  کاغذ

 !خرج رو دستتون گذاشته  یمن حساب ینقاش شگاهینما نکهیا

 ییشه همه دارا یمهرنوش خانم بخواد همون م یهر چ شهیو البته هم هیعال یلیشما خ يکارها.دیینفرما- یعل

 !من متعلق به خانوممه 

و ملتمس  نینگاه غمگ هیپشت سرشون شدم که با  يزدم که متوجه ساجد یحرف م یبا مهرنوش و عل داشتم

 . يساجد شیو مهرنوش رفتم پ یاز عل یعذر خواه هیبا .کرد  ینگام م

 . هیعال شگاهینما.گم  یم کیتبر.سالم - يساجد

 . دیکن ییرایاز خودتون پذ.لطفتونه  نظر.کنم  یخواهش م.سالم -

 که صدام کرد  گهید يجا هیبرم  عیسر خواستم

 . نیخانم آر دیببخش.....نفس -

 بله ؟-برگشتم و نگاش کردم و گفتم  دوباره
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هم واسه  ياگه تو نخوا یبدون حت نویاما ا نینه خانم آر ینفس باش..واسه من ...دوست داشتم واسه من  یلیخ-

دو  يقبال هفته ا.وسط صدفو ناراحت نکن  نیا يدار یفقط اومدم بهت بگم که اگه با من مشکل. ینفس..من 

 .خداحافظ .قلب من رفتار نکن .. ثلبا اونم م. حالش بده  یلیخ. يومدیهفته ن نیاماا يزد یبار بهش سر م

 يدرصد یقلب س نیا بازم وابسته یبهت گفتم ول نکهیصدفم با ا- خودم گفتم  شیگفت و رفت و من پ نارویا

 ؟؟ يشد

ادامه داشت  شگاهیهمچنان نما یشب شده بود ول.گرفتم  یعکس م گاهیاز نما میعکاس نیبا دورب داشتم

که نا خداگاه دلم خواست  دمید يزیباغ چ يانتها.گرفتم متوجه باغ شدم  یکه داشتم عکس م ينجوریهم.

 يبه اون تابلو ودوشلوارش کرده ب بیدستاشو تو ج لیباغ شارا يانتها.بود  یعال یلیعکس خ. رمیعکس بگ

که  یمیخورد و نس یسبزش م يکه به صورت و چشما یمهتاب.کرد  یبرام خاص بود نگاه م یلیجنگلم که خ

 .کرد  یخود م یگرفته بود منو از خود ب يمو هاشو به باز

 .سرفش به خودم اومدم  يشدم که با صدا غرقش

 . نیخانم آر دیبببخش- لیشارا

 ؟ نیداشت يبله ؟امر-سمتش رفتم و گفتم  به

 .خوام  یتابلو رو م نیمن ا. دیببخش-

 . ستین یتابلو فروش نیا.متاسفم -

 . نیگذاشت شگاهتونیاما شما اون رو تو نما-

 .شینما يبله اما فقط برا-

 .دم  یتابلو م نیکه امشب جمع بشه بابت ا یبه اندازه تمام مبلغ پول. سیریخ يبرا شگاهینما نیدونم که ا یم-

 .کشم  یرو براتون م نیمثل ا یکی دیاما اگر بخوا ستین یتابلو فروش نیگفتم که ا-

 .از لطفتون ممنونم .قبوله .باشه -

من تو منبع الهامش  يکه برا يزیچ يآخه چطور توقع دار-گفتم  لیگفت و رفت و من تو دلم به شارا نویا

 م ؟؟رو بهت بد يبود

باال  روزیگفته بود اما د لیکه شارا ییتابلو يمشغول کار رو ایبودم  شگاهیتو نما ای.خسته شدم  یلیهفته خ نیا

نه صبح .ساعتو نگاه کردم .دادم  یرو به موسسه م شگاهیرفتم و پول نما یم دیامروز با.تموم شد  شگاهیخره نما
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مامان آماده بود و داشت صبحانه . نییرفتم پا دمویو بنفشمو پوش یدوش گرفتم و ست لباس مشک هیبعد از .بود 

 . خورد یم

 . ریصب به خ.سالم مامان -

  ریصبح تو هم به خ.سالم -

 مامان ؟ ير یم ییجا-

 .دادگاه دارم  میآره ساعت ده و ن-

 يکار.م و برم موسسه تا پولو بردار هیرم آتل یپس من م.باشه مامان -برداشتم و گفتم  ریلقمه نون و پن هی عیسر

 ؟ يندار

 يزیچ يخوا یبهت گفتم که اگه م.خونمون  انی یرخشان با همسرش و خانوادش م يفقط آخر هفته آقا.نه -

 . يواسه خودت بخر

 .خدا حافظ .پس من رفتم .چشم .باشه -

بو بودم  نیاشق ااز اول ع.رنگو استشمام کردم  يبه محض باز کردن در بو. هیو رفتم آتل رونیخونه اومدم ب از

 .قلب خرابو  نیکرد وهم ا یم تیبود که هم منو اذ یمدت یول

اصال دوست نداشتم تنها .پولو از تو کشو در اوردم  يکار کنار پنجره رفتم و بسته  زیبه سمت م. هیتو اتل رفتم

برداشتم و شمارشو  مویگوش. نمیبده منم صدفو بب يرفتم تامهرنوش پولو به ساجد یبا مهرنوش م دیبا.برم 

 .گرفتم 

 .حالمو بد کرد  یتو گوش شیگر يصدا دهیدو بوق نرس به

 ......الو مهرنوش ....الو -

 ...نفس -

 ؟ یکن یم هیالو مهرنوش چرا گر-

 ... یعل-

 .  یگ یم یچ نمیدرست حرف بزن بب ؟یچ یعل-

آرشم  مارستانیمن ب. مارستانیبسر کار حالش بد شده بردنش  یزنگ زدن گفتن عل يبردار لمیصبح از سر ف-

 .خودتو برسون .

 .نکن اومدم  هیگر.. امی یباشه االن م....باشه -
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 . مارستانیرو بستم و رفتم ب هیگذاشتم تو کشو در آتل عیسر پولو

 يپرستار ستگاهیرفتم به سمت ا.دم در پر بود از خبرنگارا .رفتم  مارستانیپارك کردم و به سمت ب نویماش عیسر

 کدوم بخشن ؟ اریزدیا يآقا. دیببخش-و گفتم 

 .اتاق عمل .طبقه پنجم - پرستار

 .ممنون -

آسانسور ازش اومدم  ستادنیبه محض ا.سمت آسانسور ها رفتم و داخل آسانسور شدم و دکمه پنجو زدم  به

 .پر کرده بود  مارستانویمهرنوش ب ي هیگر يصدا.چند قدم جلو رفتم . رونیب

پاهاشو تو بغلش جمع کرده بود وسرشو گذاشته بود رو .کنار در اتاق عمل نشسته بود .سمت مهرنوش رفتم  به

با .بود  سیو قشنگش خ دیصورت سف.سرشو بلند کرد .قدمام مهرنوشو متوجه من کرد  يصدا.زانو هاش 

آغوشمو براش باز .از جاش بلند شد .نمشیبب ينجوریاصال طاقت نداشتم ا.اشک تو چشام جمع شد  دنشید

 .و خودشو تو بغلم انداخت  دیمونده رو مهرنوش دو یهمون چند قدم باق.کردم 

 .نکن  هیگر........... زمینکن عز هیگر-

 .....شدم  چارهیب...... یعل....فس ..ن- مهرنوش

 .کردم  هیصدا گر یب شهیشد اما مثل هم يگونه هام جار يصداش اشکام رو دنیشن با

قدم  يصدا.کرد  هیگر يبلند تر يسرشو گذاشت رو شونمو با صدا.ها نشوندمش  یو رو صندلخودم بردمش  با

 .نافذ يبا اون نگاه ها پیخوشت شهیمثل هم.بود  لیشارا.سرمو برگردوندم . منو متوجه سالن کرد  ییها

 . اریزدیسالم خانم ا. نیسالم خانم ار-جلو اومد و گفت .گذاشتم و خودم از جام بلند شدم  یروصندل مهرنوشو

 .ها نبود  هیواد نیحالش بد بود که اصال تو ا نقدریکه ا مهنوش

 .سالم -

 االن اتاق عمله ؟.تا متوجه شدم خودمو رسوندم - لیشارا

 .بله متاسفانه -

 براش افتاده ؟ یچه اتفاق.؟آخه اون که خوب بود  هیمشکل چ نمیبب-

 ......بودنشون تو اتاق عمل مهرنوشم که من اومدم برده .ندارم  یراستش من اطالع-

 .کامال متوجم .بله -
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افتاد که  یخواست بلند بشه اما داشت م یمهرنوش م. رونیموقع در اتاق عمل باز شد و دکتر اومد ب همون

 . میبه سمت دکتر رفت لیمنو مهرنوشو شارا.گرفتمش 

 ما چه طوره ؟ ضیحال مر.دکتر  دیخسته نباش- لیشارا

 .فعال با اجازه . ادیتا بهوش ب میمنتظر باش دیبا. میون لخته شده بود که خارج کردتو سرش خ-

بهتره مهرنوش -صدام کرد و گفت  لیشارا.کرد  یم هیمهرنوش تو حال خودش بود و فقط گر.رفت  دکتر

 . ستیاصال حالشون مساعد ن.خونه تا استراحت کنن  نیخانومو ببر

 .دونم چرا مهر و محبت کلماتش به دلم نشست  ینم

 .کنم تا ببرمش خونه  یم مویسع.باشه -

 .کرد رفتم یم هیها نشسته بود و گر یصندل يسمت مهرنوش که رو به

 .خونه  میبر ایب. زمیعز.مهرنوش جان -

 دیش غلتگونه ها ينفس ؟دوباره اشک رو یگ یم يدار یچ-کرد گفت  یکه اشکاشو پاك م یدر حال مهرنوش

 .عشقمه  شیمن االن پ يجا.همه وجودمه .عشق منه  دهیکه اون تو رو تخت خواب یاون-و گفت 

 .کنه  هیعشقش گر يگذاشتم تا برا ارشیشونه هامو در اخت لیمهرنوش نشستمو با کمال م شیپ

تا  نیبهشون بد-منو مهرنوشو داد به من و گفت  يبرا.برگشت  وهیو آبم کیبعد با ک قهیرفت و چند دق لیشارا

 .نشدن  هوشیو ب افتادهین نییفشارشون پا

 .و گرفتم جلو دهن مهرنوش  وهیرو زدم تو ابم یو باز کردم و ن کیک

 .بخور  وهیکم آبم هی ایمهرنوش جان ب-

 .تونم  ینم-

 . يای یکه از پا در م ينجوریا-

 .ره  ینم نییاز گلوم پا يزیبه خدا چ-

 میبود دهیهممون ترس.توش بود شد  یکه عل ژهیو يموقع دکتر با عجله اومد و وارد بخش مراقبت ها همون

 . رونیباال خره دکتر بعد از دو ساعت از بخش اومد ب. کردیم هیبود و گر دهیمهرنوش ترس.

 . میبه سمتش رفت عیسر هممون

 شد دکتر ؟ یچ- لیشارا

 ... شیینایب یبهوش اومده ول ضتونیخوشبختانه مر-
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و  لیبا کمک شارا عیسر.کلمه و افتادن مهرنوش حرفشو قطع کرد  نیزد که با گفتن ا یداشت حرف م دکتر

براش سرم وصل .فشارش افتاده بود .کرد  نشیو دکتر معا مشیبرد یاتاق هیدکتر و چند تا از پرستارا به سمت 

 .بدم  حیتوض راتوندوستتونو ب تیتا وضع نیایهم بلطفا همرا-گفت  لیکرد و بعد به منو شارا

نا .خواب بود و به دستش سرم وصل بود .کردم  یسر مهرنوش نشسته بودم و داشتم به چهرش نگاه م باال

خوند  یبعد اون تجرب یول میبا هم همکالس بود رستتانیمنو مهرنوش سال اول دب.گذشته افتادم  ادیخداگاه به 

محرم .شد  مونیموجب دوست نیاو  میهم نظر بود زایچ یلیتو خ.قاشو دوست داشتم همه اخال. کیو من گراف

بود تا سه سال  یدوست واقع هی. میکرد یدرد و دل م گهیگرفت واسه هم د یدلمون م یو وقت میدل هم شد

 !!شیپ

 يکه درست جلو میگشت یبر م میداشت.کرد  یدرد م نمیس ياز صبح قفسه . دیخر میمهرنوش رفته بود با

چشامو باز  یوقت.شدم  هوشیافتادم و ب نیزم يرو نهیس يمن از درد قفسه .بد شد  یلیتصادف خ هیچشممون 

تو اتاق و گفت که دچار  دهمون موقع دکتر اوم.سرم نشسته بود  يبودم و مهرنوشم باال مارستانیکردم تو ب

 . میم تمام اسرار و زندگمحر.از اون موقع مهرنوش شد خواهرم .هستم  یقلب یناراحت

خانوم  يبهوش اومد-دست سردشو تو دستام گرفتم و گفتم .دستش متوجه شدم به هوش اومده  يتکونا با

 !خانوما ؟

 ...... یعل-

 . يا وونهید یلیدختر خ-

 .....چشاش ....... یعل.نفس -

 .کرد  دایگونه هاش راه پ يآروم از چشماش به رو اشک

خواست بگه  یدکتر بنده خدا م.بابا جان بزار دکتر حرف بزنه بد غش کن . وونهید يدختره  نمیبب سایوا-

 .شه  یتا چند روز تاره که کم کم خوب م شیینایب

 ........ یعنی-

 .آقاتون حالش از من و تو هم بهتره  یعل یعنی-

 . نمشیخوام بب یم-

 . شینیبب یتو بخش تا بتون ارنشیب دیبعدشم با.که دست تو سرم وصله  فعال
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از جام بلند شدم تا . ساعت گذشته بود  میغروب بود و از وقت دارو هام ن میساعت پنج و ن.ساعتم نگاه کردم  به

درد داشتم  نقدریا. دیکش ریت نمیس يبردارم که قفسه  یصندل ياتاق بود از رو يکه گوشه  فمیقرصامو از تو ک

 !گفت که بدون قرصام پوچم  یبه من م نیاو بود و  ادیسوزشش ز.قلبم گرفتم و دوال شدم  يکه دستمو رو

  ؟ینفس خوب-که متوجه حالم شد گفت  مهرنوش

 يلرزون و درد و انقباضا يبا قدما.برم  فمیکردم به سمت ک یبه زمزمه بود گفتم سع هیآروم که شب يآره  هی

 یدر آوردم با آب معدن فمینداشت قرصامو از تو ک یکه توان ییبا دستا.رسوندم  فمیخودمو به ک نمیس يقفسه 

 .نشستم  نیجا رو زم همونرفته بود که  لیتحل میانرژ نقدریا.بود خوردم  فمیتو ک شهیکه هم

 ؟ ینفس خوب- مهرنوش

 ....شم ..... یم....بهتر .....االن ...س...ین....يزیچ.نترس -

نشستم  یبلند شدم و کنار مهرنوش رو صندل نیبود از رو زمکه برام مونده  یبا جون.ساعت بهتر شدم  میاز ن بعد

 .اومد تو  لیهمون موقع در زده شدو شارا.

 . مشینیبب میتون یرو آوردن تو بخش م یاومدم بهتون بگم عل!!؟ نیبهوش اومد- لیشارا

 لیدونم شارا یاما نم میبا مهرنوش به سمت بخش رفت.پرستار اومد و سرم مهرنوشو در آورد  هیموقع  همون

شده رو تخت  یچیبا سر باند پ یعل. میو وارد بخش شد میدیرو پرس یاز پرستار شماره اتاق عل.زد  بشیکجا غ

- رو گرفت و گفت  یعل يدستا. رفتبه سمتش  عیمهرنوش سر.از چهرش معلوم بود که درد داره .بود  دهیخواب

 .کارو نکن  نیوقت با من ا چیه گهید

 ینیریجعبه ش هیبود و  دیسف ومیلیدسته گل بزرگ ل هیدستش  هیدستاش پربود تو .ومد تو ا لیموقع شارا همون

از دستش  کویتا پالست. رمیرو از دستش بگ ینیریبه سمتش رفتم تا کمپوت و ش.کمپوت  يادیبه همراه تعداد ز

 .ممنون -گرفتم سرشو آورد باال و گفت 

 !!!!!!کار کرد  یکه با من چ دیاون نفهم. دمیکه من غرق چشاش شدم و با صداش به اوج رس دینفهم و

بعد از سالم و . یمهرنوش اومده بودن مالقات عل يمامان و بابا.موقع در زده شد و منو به خودم آورد  همون

از  دیمهرنوش ؟ما با يچرا به ما خبر نداد-که ناراحت بود گفت  یمهرنوش در حال يبا همه بابا یاحوال پرس

 افتاده ؟ یواسه دامادمون اتفاق میبفهم ونیزیتلو

 .رفت بهتون خبر بدم  ادمیقدر حالم بد بود که  نیمن ا.حق با شماست  دیببخش- مهرنوش

 .نداره بابا جان  بیع-
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 پسرم ؟ یخوب-و گفت  یرو کرد به عل بعد

 .آروم گفت  یلیبله خ هی یعل

ژس قشنگ  هیبعدشم خودش با  نهیبلند شد تا مامان مهرنوش بش یشده بود که از رو صندل لیپرت شارا حواسم

 .بود  سادهیلرزوند وا یرو م یکه هر دل

 یعل شیاسرار کرد اما مهرنوش قبول نکرد و خودش شب پ یلیخ لیشارا.کم کم همه عزم رفتن کردن  گهید

 ؟ يکجا بود.سالم دخترم -تادر و باز کردم بابا اومد جلو و فت .کردم و رفتم خونه  یبا همه خدا حافظ.موند 

منم رفتم اونجا . مارستانیشوهر مهرنوش حالش بد شده بود برده بودنش ب یعل.شد  ریکم د هی دیببخش.سالم -

 .مهرنوش  شیپ

 االن حالش چه طوره ؟-

 .خوبه -

عوض کردم و  یلباس راحت هیلباسامو با .بابا و مامان رفتم تو اتاقم  دنیبعد از بوس عیخسته بودم که سر نقدریا

عطر تلخ که  هی.رسونه  یصدا که تو رو به اوج م هی.سبز بود  ي لهیجفت ت هیهمش تو فکرم . دمیدراز کش

 .چشمامو ربود  خواببهش فکر کردم که  نقدریا. یاستشمامش کن يتا عمر دار يدوست دار

 دیباالخره آخر هفته رس.اون شخص منبع الهام خود تابلو بود يشد که چشما ییلوهفته وقتم صرف تاب کل

کنه  زیو به مامان کمک کنم البته مامان تنها نبود و کارگر گرفته بود تا خونه رو تم رونیگرفتم نرم ب میتصم.

 چیه دمیسر گازو نگاه کردم و د. شست یم وهیمامان داشت م. رونیرفتم از اتاق ب.کردم  یکمکش م دیبا یول

 ؟؟؟ انی یمگه شام نم.تعجب کردم . ستیروش ن ییغذا

 .مامان  یخسته نباش-و گفتم  دمیگونشو بوس.مامان  شیتو آشپزخونه پ رفتم

 .دخترم  یمرس-

 ؟؟؟؟ نیریبگ رونیشام از ب نیخوا ی؟؟م يمامان چرا شام درست نکرد یراست-

 . انی یواسه شام نماونا .....راستش .....راستش -

 ؟ انی یم یپس واسه چ-

بعد گفته از خداشه که تو  یخونمون باباتم فکر کرده مهمونن ول انی یرخشان به بابات گفته م يراستش آقا-

  هیخواستگار هی نیدر واقع ا.یو عروسش بش يامشب جواب مثبت بد

 !که در حال قطع شدنه  ییاز نفسا ای ضمیقلب مر نی؟از ا یاز ک يخواستگار!یچ
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 . انین نیبگ.خوام  یمن نم. انی یم يکه واسه خواستگار نینگفت یچ يبرا-

 نیا گهید.نه  یگ یم ومدیاگه خوشت ن انی یم.دختر خواستگار داره .فدات بشم  یکن یم ينجوریدخترم چرا ا-

 ؟ هیکارا چ

 .زد  یموج م یصورت مامان نگاه کردم که توش نگران به

 . هیخاطر شما و بابا اما جواب من منفباشه به -

مامان فکر  يبه حرفا.دستمو گذاشتم رو قلبم تا از شدت کوبش و ضربانش کم بشه .گفتم و رفتم تو اتاقم  نویا

 کرد ؟  يخواستگار ضیقلب مر هیشه از  یواقعا م.کردم 

منو به  يکنجکاو هیزدم که  یواسه خودم تو اتاقم قدم م ينجوریداشتم هم.نرفتم  رونیشام از اتاقم ب يبرا

 یعنی لیکردم شارا دایباال خره پ.اسمشو وارد کردم . تیروشنش کردم و رفتم تو سا.کشوند  وتریسمت کامپ

 !پادشاه  يخدا

موندم  یاگه م.تو حموم بمونم  ادیتونستم ز یها نم یتازگ. رمیدوش بگ هیخاموش کردم و رفتم تا  وترمویکامپ

دست کت و شلوار  هی. رونیرب اومدم ب هیبعد از .کردم  ید قلب زجر آورو تحمل منفس و اون در یتنگ دیبا

اتو کردم و  دویرس یرو باسنم م گهید هک میمشک يمو ها. میپاشنه بلند قهوه ا يبا کفشا میپوش يکرم قهوه ا

زمو با زدن عطر کارمو تموم کردم  ممیو رژ لب نارنج ملیر.نبودم  شیاهل آرا یلیخ.سرم با کش بستم  يباال

شال ساده کرم رنگ رو هم سرم .گرفتم امشب شال بپوشم  مینبودم اما تصم ادیکال اهل شال سر کردن ز.

 . رونیب تمکردم و با خوردن قرصام از اتاق رف

با .بودن لبشون آماده  يرو يو لبخندا یرنگ و مامان با اون کت دامن زرشک يبا اون کت و شلوار سرمه ا بابا

زنگ خونه مارو  يساعت نه بود که صدا. رمیچند ساعتو ازشون بگ نیا یخوش ومدیلبخندشون دلم ن دنید

با مامان و بابا  یسالم و احوال پرس زبعد ا.رخشان اومد تو  ياول آقا. میهمه به سمت در رفت.متوجه مهمونا کرد

 .! یعروس خودم بش دوارمیزد و گفت ام ياومد سمت من بهم لبخند

 يمو ها.بود  دهیپوش یکت و شلوار مشک هی. انیاومد تو و در آخر ک ینیریجعبه ش هیاز اون خانم رخشان با  بعد

به سمتم اومد گلو بهم داد و گفت  میدسته گل از رز سرخ و مر هیبا .بورشو به سمت باال درست کرده بود

کردم دارم  یدونم چرا حس م ینم یول دمید یجفت چشم عسل هی. سرشو باال اورد  نیو در همون ح دییبفرما

 !جنگل سبز  هیبه  انتیخ.کنم  یم انتیخ

 . دییبفرما-آروم گفتم  يصدا هیبا  نوییسرمو گرفتم پا يسر
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 انیهمه مشغول حرف زدن بودن به جز من و ک.کنار مبال  زیم يمنم گلو گذاشتم رو. میهم به سمت مبال رفت با

بعد از صحبت .نداشتم  ینگاه کردم حال خوب انیک يتو چشما یبود اما از وقت خوب یهمه چ انیب نکهیقبل از ا.

 اوشیس یدون یخودت بهتر م. طلبسر اصل م میخوب بهتره بر-رخشان گفت  يراجب کار و آب و هوا آقا

 یراستش پسر ما تا حاال کس.کنه  یم لیدختر که خارج از کشور تحص هیپسر دارم و  هی ایجان که من از کل دن

دختر شما  دنیاما با د ستیجور مراسما وارد ن نیبه ا یلیو من خ يخواستگار میدر قلبشو نزده بود که واسش بر

 میکن يخواستگار انیکه نفس خانومو واسه ک نجایا میواقع ما امشب اومد ودربه ازدواج گرفته  میپسر ما تصم

 .شونو وا بکنن دختر و پسر با هم حرف بزنن و با هم سنگا نیا ياگر اجازه بد!

 .کن  ییراهنما انوینفس جان آقا ک.البته .بله -  بابا

 . دییبفرما-در اتاقو باز کردمو گفتم .اومد  یپشت سرم م انمیگرفتم ک شیجام بلند شدمو راه اتاقمو در پ از

 . دییکنم شما اول بفرما یخواهش م.نه -  انیک

 . دیدار یاتاق قشنگ- نگاه به اتاق کردو گفت  هی. انیمن وارد اتاق شدم و بعد ک اول

 . یمرس-

 .بد داشتم  یلیحس خ هی.کردم  یم یاحساس خفگ.نشست  وتریکامپ زیم یصندل يرو تخت و اون رو من

فکر کنم اما حاال که  ینداشتم که به کس نویسرگرم درس بودم که وقت ا نقدریراستش من تا حاال ا- انیک

خوام که  یازتون م. دمیشما د يرو تو چشما یمن زندگ.کنم  یخوام زندگ یدرسم تموم شده و برگشتم م

 . نیهمراهم باش

  هیکه براتون دارم جواب من منف یبا کمال احترام-

 وسطه ؟ يا گهیکس د يبپرسم ؟پا لشویتونم دل یم-

 . ستیوسط ن یکس يپا....نه -اسمو صدا زد اما گفتم  هیوجودم  يهمه  دیسوالو پرس نیا تا

 دارم ؟ یمن مشکل-

 .تونم  یاما من نم دیهست يهر دختر يو آرزو دیخوب یلیشما خ. دیفکرو نکن نیاصال ا-

 ..نفس  ییمن تو ياز دخترا باشم اما آرزو یلیخ يآرزو دیشا-

 .. هیمتاسفم اما جواب من منف-
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 نیدونم از اول یم. به منم فکر کن.فکر کن  ياز حاال تا هر وقت که دوست دار.نگو  نویکنم ا یخواهش م-

بزار طعم عشقو باهات تجربه کنم .مدت کم من عاشقت شدم  نیگذره اما تو هم ینم يادیمدت ز دارمونید

 .کنم  یخواهش م.

 ؟؟ ی؟پس اون جنگل سبز چ یچ ضمیخودم گفتم پس قلب مر شیپ اما

 .زنه  یتو م يکه برا یبه قلب. به منم فکر کن .کنم نفس  یخواهش م-  انیک

 شمیآرا زیبه سمت کشو م.که ضربانش باال رفته بود گذاشتم  یدستمو رو قلب. رونیحرفو زد و از اتاق رفت ب نیا

تو  شهیکه هم یقرصامو با آب.نکنه  دایکنم که مامان پ میقا ییمجبور بودم جا.رفتم و از توش قرصامو در آوردم 

بهتره با هم -بهم کردو گفت  نینگاه غمگ هی.ود ب سادهیپشت در وا انیک. رونیذاشتم خوردم و رفتم ب یاتاقم م

 . نییپا میبر

 شد ؟ یچ.خوب جوونا -رخشان  يآقا.کردن  یهمه به ما نگاه م. نییپا يطبقه  میرفت انیک با

 .هفته فکر کنن  هینفس خانوم قراره -گفت  انیخواستم جواب نه رو بگم ک یکه م یموقع همون

 .حق داره دخترم -رخشان  يآقا

 . میمنتظر خبرتون هست. میخوب بهتره ما بر لیخ-لند شد و گفت ب بعد

فرصت  هی.کنم نفس  یخواهش م-اومد جلو و گفت  انیکردن که ک یم یتا خانواده داشتن با هم خدا حافظ دو

 .به منم فکر کن .بهم بده 

 .به اتاقم پناه بردم  عیسر.گفت و رفت  نویا

 یم ضمیدلم به حال قلب مر.سوخت  یدلم به حال خودم م.کرد  سیاشک گونه هامو خ.تخت نشستم  يرو

مرگ  يآرزو.بودم  دیمن نا ام ایخدا.سوخت  یو صدف که وابستم شدن م يو ساجد انیدلم واسه ک.سوخت 

 .کشونه  یم یو زندگ ایمنو داره به سمت دن یدونم چ یاما حاال نم.کردم  یم

نا اشنا بود .به شماره نگاه کردم .برداشتم  ویگوش.داشتم  امیپ هی. دمیشن مویاس ام اس گوش يموقع صدا همون

 ریکه د دیکه مزاحمتون شدم و ببخش دیببخش. نیکه خواب نباش دوارمیام.سالم -نوشته بود .باز کردم  امویپ.

 . دیبازم ببخش.براتون نوشتم  رسوآد.منتظرتونم10آهنگه ساعت  نیفردا ضبط اول.بهتون اطالع دادم 

 .......-آدرس

 . یمیعظ لیشارا

 .بود خنده رو لب هام اورد و منو با آرامش خواب کرد یهر چ یبود ول یدونم چ ینم اسمش
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! نفسام کم بود و سخت .بود  دهیدرد امونمو بر.شدم داریاز خواب ب دیچیپ نمیس يقفسه  يکه تو يبا درد صبح

از درد .دنیکش قیم قلبمو ماساژ دادن و نفس عمشروع کرد. هیشدنو نابود هیکردم بدنم در حال تجز یاحساس م

 یمدت.کنار تختم برداشتمو گذاشتم دهنم  زیم يدستمو دراز کردمو قرصامو از رو.دیگونه هام چک ياشک رو ادیز

 یم هیگر.کنترل اشکام دست خودم نبود  گهید.گذشت اما هنوز درد داشتم یکه قرصو خورده بودم م یاز وقت

ضربان قلبمو  يتو گوشم صدا.بردارم و بخورم  گهیقرص د هیمجبور شدم .یکردم ار سر درد از سر عجز و نا توان

 .باالخره آروم شد .......... نکهیرفت کمو کمتر تا ا یمکه رو به کم شدن  دمیشن یم

 .رفتم سر ضبط یم دیرب به نه بودو من ده با هی.ساعتو نگاه کردم.کردم  یم یخستگ احساس

کم سر حال ترم کرده  هیدوش . رونیگرفتم و اومدم ب يا قهیدوش ده دق هیرفتم . از جام بلند شدم  یسخت به

وکفش  فیک.سرم کردم ممیشال آب. میآب يبا شلوار دمپا دمیکار شده بودو پوش یکه روش آب میمشک يمانتو.بود

 نییو رفتم طبقه پا رونیبا زدن عطر از اتاقم رفتم ب داشتو برداشتم و یمخمل مانند اب يکه توش خطا میمشک

 .رفتن بودن  رونیمامان و بابا هر دو آماده بودن ودر حال ب.

 . ریصب به خ.سالم -

 ؟ یخوب.بابا جان  ریصب به خ-بابا

 .ممنون-

از موکالم  یکیمنم امروز با  ادی یبابات که دانشگاه کالس داره ناهارم نم. میر یم مینفس جان ما دار- مامان

 . ریخودت غذا گ يخونه برا يایب یخواست.خورم  یم یچ هیقرار دارم بعدم همونجا دفتر 

 .چشم .باشه -

جمع کردمو خونه رو به قصد محل  زویم مهیصبحانه نصفه و ن هیبعد از خوردن .کردنو رفتن یو بابا خدافظ مامان

 .ضبط ترك کردم 

که سر راه از  یدسته گل زنبق.شدم  ادهیگوشه پارك کردم و پ هی ونیماش.درست راس ساعت ده . دمیرس باالخره

 .گرفتم و به سمت ساختمون مورد نظرم رفتم دمویخر یگل فروش

 یساختمون م هیباغچه کوچولو بودو بعد به  هیاولش .بود یکیخوشگل و ش یلیخ يجا.ساختمون شدم وارد

 .منتظرتون بودم.سالم -درو باز کردو گفت لیرفتم زنگ بزنم که شارا.دیرس

 .ممنون.سالم-

 .قابل شما رو نداره-رو به سمتش گرفتم و گفتم گلها
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 .ازتون ممنونم  یلیخ-

 .کنم یخواهش م دییبفرما-داخل اشاره کردوگفت  به

شد عطر خوشبوش به  یباعث م کینزد يقدما نیا.کردیپشت سرم حرکت م لمیساختمون شدم وشارا وارد

 لیشارا.دو تا دختر و سه تا پسر نشستن و در حال صحبت کردنن یراحت هی يرو دمید.مم برسه و مستم کنهمشا

 .کردنا بچه ها  یو بعد شروع کرد به معرف.شاعر آلبوم نیکنم خانم آر یم یبچه ها معرف-اومد جلو و گفت 

الله  شونیکننده و ا میادتنظآقا عم شونیآ.آقا آوش عکاس  شونیا.آقا آرمان دوست من و آهنگساز شونیا-

 .عماد اریبهاره خانم دست شونیارمانه و در اخر ا اریخانم همسر آرمان که دست

 .کردن یابراز خوشحال ننیب یشاعر کارارو م نکهیتک تک بچه ها دست دادم و هر کدوم از ا با

 .اهنگه  نیامروز ضبط اول نیهفته تمر هیباالخره بعد از . میبچه ها به نظرم بهتره کارو شروع کن- آرمان

 .باشه - لیشارا

تو رفتارش داشت  یخاص طنتیش هی.کامال معلوم بود که خوشحاله .راه افتاد  هیگفت و جلو تر از بق نویا لیشارا

 .کرد یخودش م فتهیکه آدمو ش

 وقت کردم تا به. میکرد ینگاش م شهیاز پشت ش رونیاون اتاق مخصوص و ما همه از ب يرفت تو لیشرا

 .سوخته که معلوم بود چرمه  يقهوه ا يسوخته با شلوار کرم وکفشا يبلوز قهوه ا هی.نگاه کنم  پشیت

 ؟ يآماده ا- دیپرس لیاز شارا عماد

 .با سر جواب مثبت داد  لیشارا

 . کی.....دو ....سه -شمارش معکوس رفت  عماد

 ) 7گروه -ستاره(

 پره هیدل من از گر ستیاز دست تو ن*

 باره یتو طاقت نداره واسه تو هر دم م مثل

 من طاقت موندن نداره  ياشکا گهید

 بارن  یتو هر دم م یب زنیر یم رنیمیتو م یب ینباش

  یتو تموم حرفام یامیتموم دن تو

  یگرم عاشق بودن يلحظه  يهمه  تو

  یتو تموم حرفام یامیتموم دن تو
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  یگرم عاشق بودن يلحظه  يهمه  تو

 زنه از آسمون  یستاره داره چشمک م هی

 نام و نشون  یبره ب یم.بره  یدلمو م داره

 توئه تو آسمون يستاره همون چشما اون

  دنشونیزنه دلم واسه د یپرپر م داره

  یتو تموم حرفام یامیتموم دن تو

  یگرم عاشق بودن يلحظه  يهمه  تو

 یتو تموم حرفام یامیتموم دن تو

  یگرم عاشق بودن يلحظه  يهمه  تو

  یتو تموم حرفام یامیتموم دن تو

  یگرم عاشق بودن يهمه لحظه  تو

 زنه از آسمون یستاره داره چشمک م هی

 نام و نشون یبره ب یم.بره  یدلمو م داره

 توئه تو آسمون يستاره همون چشما اون

 اون  دنیدلم واسه د زنهیپرپر م داره

  یتو تموم حرفام یامیتوم دن تو

  یگرم عاشق بودن يلحظه  يمه ه تو

 !!کشه یستاره پر نور و درخشان که منو به سمت خودش م هی. نمیب یستاره م هیتو چشمات  واقعا

 . تموم شد آهنگ

 .همه براش دست زدن .تو صداش نهفته بود  یخاص زیچ هی.بود  یصداش عال.فوق العاده بود  لیشارا کار

 !هفتس پدر من بدبختو در آورده هیاهنگو خوندا  نیا ينجوریهم نیا نیفکر نکن-آرمان

 !آرمان خان میداشت.دستت درد نکنه-گفت رونیکه از اون اتاق اومده بود ب لیشارا

 يبد ینیریبه ما ش تیآلبوم کار نیبه افتخار اول يخوا یشما نم لیآقا شارا.بحثارو نیا نیبش الیخ یحاال ب-الله

 ؟؟

 .نیشما بگ یهر چ.چشم -لیشارا
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 !لیفرحزاد ناهار مهمون شارا یهفته همگ نیپس پنج شنبه ا-آوش

 .زدن  یدست م یها همگ بچه

 . میش یخوشحال م. نیاریب فیشمام نفس خانوم تشر-لیشارا

 .شم یمزاحم جمع دوستانتون نم.ممنون.نه -

 . ییبه بعد دوست ما نیتو هم از ا-منو بغل کرد و گفت الله

 .....اما آخه -

 .اما و اخه نداره خواهر من  گهید-الله

 . امی یم.باشه -

که  يزیشاد بودن چ.و راحت بودن  یمیصم یلیکال جمعشون خ.شربت آورد و به همه تعارف کرد ینیس هی بهار

 !!بود ایمیآخر واسه من ک يروزا نیا

 .برم  گهیمن د نیاگه اجازه بد.خوب بچه ها ازتون ممنونم-

 .حاال يکجا نفس جان؟بود-الله

 .کار دارم .برم  دیبا.منونم-

 .میپنج شنبه منتظرتون-تا دم در منو بدرقه کرد و گفت  لیشارا.کردم  یهمه خدا حافظ از

 .خدا نگهدار.چشم .باشه -

 .خدا حافظتون.بازم ممنون -

قلبم درد گرفته .داشتم  یحس کالفگ بیعج.اونجا جا گذاشته بودم يزیچ هیاما انگار  رونیساختمون اومدم ب از

 .حرکت کردم هیقرص به سمت آتل هیبعد از خوردن .شده  یدونستم چ یبود اما نم

کنار پنجره  یصندل يرو دنیبه محض رس.خسته بودم  یکرده بودم و حساب ریگ کیتراف يتو. هیآتل دمیرس

تکون .کم آروم بشم  هیم تا تکون داد مویگهواره ا یصندل.از خونه از پنجره شدم رونیب دنینشستمو مشغول د

 .خوابم برد یک دمیکارو کردم که نفهم نیا نقدریا.دادمش

در اوردم و نگاش  فمیاز تو ک مویگوش.رب به پنج بود هی.ساعتو نگاه کردم .شدم داریاز خواب ب لمیموبا يصدا با

 .پاسخو زدم.مهرنوش پشت خط بود.کردم 

 .جانم مهرنوش .الو-

 ؟ي؟خواب بود یخوب.سالم نفس جان -
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 .آره خواب بودم .سالم-

 مزاحمت شدم گلم دیببخش-

 ؟ییتو االن کجا نمیبب.کار داشتم یکل. يکرد دارمیاتفاقا خوب شد ب. یزن یم هیحرفا چ نیا.نه بابا -

 چطور مگه ؟.من خونم -

 ؟ میبر ییجا هیبا من  يایب قهیدق هی يندار يخودت کار نمیبب-

 ؟ يبر يخوا یحاال کجا م.زمینه عز-

  يبه ساجد يجمع شدو بد شگاهیکه از نما ییپوال سین یخوام اگه زحمت یم. یستیخوام برم بهز یم-

 ! يخواستگار هینکنه همون قض نمی؟بب يد یخودت چرا نم-

خوام  یبرو پولو بهش بده منم م ایتو ب. نمشیخوام بب ینم گهیگفت که د ییزایچ هیکه اومد  شگاهیتو نما.آره -

 .نمیصدفو بب

 .سین يبه خدا پسر بد. یکن یم ينجوریبابا چرا ا-

کنارم  نکهیخوام با اجازه دادن به ا یمن نم.خوره  یمن نم يدرصد یقلب س نیاما به درد ا هیمرد محترم.آره-

 .نبودم عذاب بکشه گهیمن د نکهیخوام بعد از ا یمن نم.کنه اونو وابسته خودم کنم یآخر زندگ يروزا نیا

 .نمتیب یم یستیدم در بهز گهیساعت د هیپس من تا . يهر جور تو بخوا.باشه .خوب  لیخ-

 .فعال.باشه -

شدم اما  یزدم ناراحت نم یاز مرگ حرف م یاون موقع ها وقت.نشستم یصندل يرو قطع کردم و رو یگوش

 !!هنوز منتظره. ضهیقلب مر نیهنوز منتظر ا ایدن نیتو ا يزیچ هیانگار .ترسم  یاالن م

 دنیبه محض رس.رونیزدم ب هیکارم برداشتمو از آتل زیم ياز خوردن قرصام که ساعتشون بود پولو از تو کشو بعد

 نویبسته رو برداشتم و در ماش نیاز تو ماش.شدم ادهیپ نیاز ماش.منتظرمه  یستیکه دم در بهز دمیمهرنوشو د

 .بستم 

 .بخرم يزیچ هیفته بودم واسه صدف ر. يمعطل شد دیببخش.سالم مهرنوش جان-

 .میبهتره بر.نداره  بیع.سالم -

از طرف  نویا.مهرنوش جان  ایب-گفتم. پولو به مهرنوش دادم .بودن  يبچه ها تو باغ مشغول باز.تو  میهم رفت با

 .يمن بده به ساجد

 .پس من رفتم.خوب  لیخ-
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رفتم کنارش رو تاب .رو تاب نشسته  نیتنها و غمگ دمید.کنم دایچشم چرخوندم تا صدفو پ.رفت مهرنوش

 نشسته ؟ نجایصدف خاله چرا ا-بور لختشو نوازش کردم و گفتم  يمو ها.نشستم

براش  يچطور مارستانویبودنم تو ب يدونستم بستر ینم.با هام قهر بود  نکهیمثل ا.روشو ازم برگردوند دمید

 .کنم هیتوج

 . دهیخر یلش واسش چخا نیخاله باهام قهر کرده؟بب زیعز-

 .خودم کادو رو براش باز کردم و گرفتم جلوش .رو گذاشتم جلوش تا کادوشو باز کنه اما کادو رو باز نکرد بسته

 .دهیخر یخاله برات چ نیبب-

خاله -بودم دستشو دور گردنم حلقه کردو گفت دهیکه براش خر یها و خرس یکاغذا و مداد رنگ دنیمحض د به

 شم؟یپ يومدیچرا ن.گ شده بود دلم برات تن یلیخ

 .خوب شدم اومدم.رفتم دکتر .شده بودم ضیکم مر هی.خاله  زیعز دیببخش-

 کنه ؟ یدرد نم تیی؟جایاالن خوب-

 .خوبه خوبم نمیب یاالن که تو رو م.نه فدات بشم-

 ؟ یکش یم یخاله برام نقاش-

 .کشم یبرات م يبخوا یهر چ.دلم زیآره عز-

 . امیتا من ب ریرو بگ نایپس ا-داد بهم و گفت  ارویو مداد رنگ کاغذا

 .عکس اومد  هیبعد با  قهیرفت و چند دق صدف

 .برام بکش  نویا.خاله جون -

 یعکس منو صدف بود تو مراسم تولد دسته جمع.صدف بود شکه شدم  يکوچولو يکه تو دستا يزیچ دنید از

 .رنیگ یکه برا بچه ها م

 واریکرده بود و زده بود به د یکه بچه عکس خودشو مامان باباشو نقاش دمیبرنامه کودك د هیخاله جون تو -

خاله پروانه هست تازه .درسته بچه ها هستن .رو ندارم  یجز شما کس نجامیمن که مامان و بابا ندارم ا.اتاقش 

 .تختم  يشما رو بزنم باال  سخوام عک یم نیمن فقط شما رو دوست دارم واسه هم یعمو هم هست ول

خاله -کار بود که صدف گفت يآخرا. دمیکش یداد دستم و من فقط م یم یصدف خودش مداد رنگ.بودم  شکه

 .سایدقه وا هیجون 

 داد حیبعدم خودش توض. دیشاخه گل کش هیقرمز و برداشت و تو دست من  یرنگ مداد
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 ؟؟ شمیپ يایب شهیهم يد یخاله قول م.دوستون دارم  یلیمن خ. نیمهربون یلیاخه شما خ-

ندارم واسه موندن ؟بگم قلبم  یشه چون قلب یبگم ؟بگم نم یچ یفرشته دوست داشتن نیبدم؟؟؟به ا قول

 ؟ سهیرو نداره هر آن احتمال داره وا یهمه خوب نیا شیگنجا

 .اما اشک راه گونمو گرفت  يچطور دمینفهم

 ؟ یکن یم هیخاله جون چرا گر-کو چولوش اشکامو پاك کرد گفت  يبا اون دستا صدف

 .....ببخش. زمیعز دیببخش-

 زنگ زدم مهرنوش . رونیو از ساختمون اومدم ب دمیسرشو بوس.تونستم بمونم  ینم گهید

 .الو مهرنوش -

 .بله -

 .برم  دیاومده با شیواسم پ يمهرنوش جان من کار-

 ؟ یافتاده ؟خوب یاتفاق-

 .خدا حافظ .برم  دیفقط با سین يزیچ.اره -

 .باشه خدا حافظ-

کس  چیه.خونه  دمیباالخره رس.خسته بودم  ایدن ياز همه .روشن کردم و به سمت خونه حرکت کردم نویاشم

کالم مورد  یلپ تاپمو روشن کردمو آهنگ ب.رو تخت  ختمیلباسامو در اوردم و ر.به سمت اتاقم رفتم .خونه نبود

 ینشستم و شروع کردم به نقاش میشابوم نق يرو به رو.عالمه بود و پخش کردم  مایتو ن یعالقم که اهنگ ب

و اشک  دمیکش ینقاش.شاخه گل بود  هیزن که تو دست آزاد هر دو شون  هیکنار  دمیرو کش یدخترک. دنیکش

فکر .کشت  یکشه منو م یبعد از مردنم زجر م نکهیفکر ا. میزندگ يدختر کوچولو يبرا.صدف  يبرا ختمیر

 يصدا.رهیاوج بگ میگر يشد صدا یهمه و همه باعث م. هرنوشم. يو ساجد انیک.پدر و مادرم . ضمیقلب مر

 .در خونه که به هم زده شد منو متوجه اطرافم کرد 

 ....تق.....تق

 نفس جان- مامان

 تو مامان ایب-

 .تخت نشست يدر اتاقمو باز کرد و اومد تو و رو مامان

 . یخسته نباش.سالم دخترم -
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 نطوریشمام هم.ممنون -

 شده ؟ يزیچ نمیبب-

 ؟ یچ.نه -

 .گه  یم ویسرخت همه چ يچشما.رفته من مادرتم  ادتی-

 . نمیبب نجایا ایب-برام باز کرد و گفت  آغوششو

 .تخت نشستم  يجام بلند شدم و کنار مامان رو از

 شده ؟ یچ.خوب -

 مامان -

کردم و  هیو گر دمیمامان خواب يپا يرو.بشه  يگونه هام جار ياشک رو لیکلمه باعث شد دوباره س هی نیهم

 هیگفتم ؟از  یم یکرد اما من چ یبلندم به حرفام گوش م ينوازش کردن مو ها نیدر ح شهیمامانم مثل هم

 !ماریقلب ب

گناه دارن  یلیخ.و شکنندن فیضع یلیمامان اون بچه ها خ....صدف  شیپ. یستیامروز رفتم بهز.مامان -

بچن .هستن  یستیاون بهز يکه تو ییه کساهم.صدف بچس . یاز همه چ.ترسم  یمامان من م!یلیخ.

 .....!من  انمام.محبتن  يچقدر تشنه .شن  یچقدر زود و راحت خوشحال م یدون یمامان نم. فیو لط کیکوچ.

ما  يتو جامعه  نیا.شیریبپذ دیو تو با تهیواقع نیحق با توه اما ا.آروم باش فدات بشم .دلم  زیآروم عز- مامان

به صدف ها . و با هاشون باش  ششونیبرو پ یگرفت ادیشه کرد اما حاال که راه اون جا رو  ینم شمیهست و کار

 .محبت کن 

 .بشه  داشیکه االناست بابات پ رونیب ایپاشو دست و صورتتو بشور ب.پاشو قشنگم -و گفت دیبوس سرمو

 . امی یمنم االن م نیشما بر.باشه -

 یجسم. ییپا گهید يروز هیگرفتم اما  ادیمن راهشو  یمامان- گفتم خودم  شیو من پ رونیاز اتاقم رفت ب مامان

 !خاك ریز.خاکه  ریهمش ز.که بخواد اونجا بره  ستین

نگاه  نهیزردم تو آ يو به چهره  نهییرفتم جلو آ.اتاقمو دست و صورتمو شستم  سیرفتم تو سرو.جام بلند شدم  از

 هی.سرم بستم و بعدم بافتمش  يوموهامو باال ننیبب یشکل نیمنو ا يآخر يروزا نیخواست ا یدلم نم.کردم 

 . رونیبرق لبم زدم و از اتاقم رفتم ب
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رفتم تو آشپز خونه تا .بابا خونه رو گرفته بود يمورد عالقه  يخورش فسنجون غذا يبو.هشت شب بود  ساعت

 .دمیاز پشت شونشو بوس.به مامان کمک کنم

 .نکن دختر .اااااااا-

 .آخه دوست دارم .م کار کن یخوب پس چ-

 . نیمادر دختر خلوت کرد نمیب یم-گفت  یخندون بابا اومد که م. گرم  يصدا

 دانشگاه خوب بود ؟.اصال متوجه اومدنتون نشدم . دیببخش.سالم بابا -

 !فلسفه ياونم دانشجو ها.گذره دخترم  یسر و کله زدن با دانشجو خوش م ایدن يکجا-

 . نیحق دار-

 .که شام آمادس  نینیبش. اوشیس ایب- مامان

و شروع  میسه نفرمون که مخصوص خودمون بود نشست يناهار خور زیم يها یصندل يمامان و بابا رو با

 .به خوردن  میکرد

 ؟يفکراتو کرد.دخترم -بابا

 بابا ؟ یچ يدرباره -

 . زمیعز انیک يدرباره -

من بود و اگر هم  يها ایشده بود اما نه اون مرد رو میوارد زندگ یکه به تازگ ی؟پسر مهربون و خوش قلب انیک

از حرکت خسته شده  گهیقلبم د یاز وقت.حق انتخاب ندارم  گهیوقته که د یلیخ.بود من حق انتخاب نداشتم 

 !تونم ینم.نه .نداره  دنیبه تپ يعالقه ا گهید.

 . هیجواب من منف.فکرامو کردم .بله بابا -

 .خانواده داره . هیجوونه پاك و سالم. هیبپسر خو انیآخه چرا دخترم ؟ک-

 .خودمو دارم  لیشما درسته بابا اما من دال يحرفا يهمه -

 !لمهیدل ضیقلب مر هیآره !لیدال!هه

بهشون  تویزارم و فردا جواب منف یپس به انتخابت احترام م یهست یتو دختر عاقل. یدون یهر جور خودت م-

 .گم  یم

جمع  زویبه مامان کمک کردم تا م.چند قاشق به زور خوردم تا بتونم قرصامو بخورم .به شام نداشتم  یلیم گهید

 .کنه بعدش به اتاقم رفتم 
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بعد .کردم تا خراب نشه  شیمورد نظرمم برداشتم و با کاغذ روز نامه بسته بند يتابلو.روزنامه رو برداشتم  کاغذ

و دستمو گذاشتم رو  دمیتخت دراز کش يبا خوردن قرصام رو.  واریدگذاشتمش کنار  شیاز آماده شدن بسته بند

 .تکرار مشد  ییزایچ هیهمش تو سرم .میشونیپ

 .تپه یتو م يکه برا یبه قلب.به منم فکر کن .کنم  یخواهش م.نفس -انیک

 نینگاهش روز ضبط اول يها طنتیش. اون نور مهتاب و حرفاش  ریز شگاهیتو نما لیشارا ستادنیا صحنه

 .اون عطر مست کنندش .قشنگش  ياون خنده ها.آهنگ 

 فکر کنم ؟چرا؟ انیزاشت به ک ینم لیچرا شارا.کرده بود جمیگ همه

باورم .اتاقم نگاه کردم  یبه ساعت طرح چوب.کرد  یبدنم کوفته بود و درد م.از خواب بلند شدم  یبا خستگ صبح

از تخت خوابم جدا شدم و رفتم از اتاق .داد ین مرو نشو12:30ساعت .باشم  دهیساعت خواب نیشد تا ا ینم

 هیو عسل خوردم و رفتم باال و  ریش آب وانیل هی.کس خونه نبود  چیه نکهیمثل ا. نییو رفتم طبقه پا رونیب

تلفن اتاقمو برداشتم .شه که تو حمومم یم یساعت مین هی دمید رونیاز حموم اومدم ب یوقت.گرفتم  یدوش حساب

 .سر کوچمون و گرفتم  و شماره رستوران

 .....دو بوق.....بوق هی

 . دییسالم رستوران آفتاب بفرما-

 .پرس جوجه بدون استخون لطفا هیهستم  132اشتراك  دیخسته نباش.سالم -

 ؟ یمخلفات چ-

 .ممنون.نه -

 .فرستم خدمتتون  یم گهیساعت د میتا ن-

 شیکه از ک یزرشک یست گرمکن ورزش هی.میرو قطع کردم و مشغول در اوردن حولم شدم و لباس پوش یگوش

کم پف  هیچشام هنوز .نهییرفتم جلو آ.اومد یم میمشک يپوست و مو ها دیبه رنگ سف یلیخ.بودم دهیخر

 .بره نیخوام برم از ب یخدا کنه تا عصر که م.داشت

ا و پرداختن پولمو برداشتم و بعد از گرفتن غذ فیک.که زنگ خونه رو زدن  دمیکش یموهامو سشوار م داشتم

ساعت .شدم ریهنوز چند لقمه نخورده بودم که س.آشپز خونه و شروع کردم به خوردن  یپولش نشستم رو صندل

شلوار  هیبا  دمیپوش یبادمجون يومانت هی.بعد از ظهر بود که از جام بلند شدم و مشغول حاضر شدن شدم 2:30
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 عیکمم رژ ما هی.دمویهم پوش یساده مشک یشال نخ هی.هم برداشتم مویو کفش مشک فیک. یمشک يدممپا

 .رونیشده رفتم ب چیزدمو با برداشتم بسته روزنامه پ مویلیاکل یصورت

پارك کردم و با برداشتن بسته به سمت  نویماش.بود 4:10.ساعتو نگاه کردم .دفترش يجلو دمیرس باالخره

 .ساختمونش حرکت کردم

خسته .سالم -و گفتم یمنش زیم يرفتم جلو.وارد شرکت شدم باالخره.کم استرس داشتم هیدونم چرا اما  ینم

 هستن؟ یمیعظ يآقا دینباش

 د؟یوقت داشت.بله-

 .نه متاسفانه-

 .دیچند لحظه اجازه بد هی-

 .داخل  دییبفرما.منتظرتونن- گفت قهیدق 5بعد از .کنه فیرو برداشت تا کسب تکل یگوش یمنش

 .ممنون-

 .ورود داد وارد شدم يصداش که اجازه  دنیبا شن.سمت در اتاقش رفتمو در زدم به

 .نیخوش اومد یلیخ.سالم -مخصوصش بلند شد و گفت  یصندل يرو از

 .که بهتون قولشو داده بودم براتون آوردم يزیراستش چ.ممنون.سالم-

 قول؟-

 هی پشویکرد فرصت کردم تا ت یچونش گذاشته بود و داشت با اون ژس قشنگش فکر م ریکه دستشو ز یحال در

 شیمقدار هی شهیموهاش بر خالف هم. یمشک زیبل هیبود با  دهیپوش يکت و شلوار نوك مداد هی.نگاه بندازم

 .کمشم تو صورتش هیباال بود و 

 .که قولشو داده بودم هییمنظورم تابلو-

 .نیبرام انجام بد يکار نیکردم چن یواقعا؟فکر نم-

 .من بهتون قول داده بودم-

 .دییبفرما-به سمتش گرفتم و گفتم  تابلو رو.سمتم اومد به

 هی.دستش گرم بود .اما موقع گرفتن تابلو دستش با دستم برخورد کرد رهیدراز کرد تا تابلو رو ازم بگ دستشو

 !خاص که قلبمم گرم کرد يگرما
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 یرفت اما من م وارید يرو خیمهم نبود چون تابلو رو گرفت و به سمت م ادیانگار براش ز.شد  یدونم چ ینم

 !گرمو داشته باشم يخواستم تا ابد اون دستا

 .هس دوسش دارم یاما هر چ ارهی یتابلو منو به وجد م نیتو ا یدونم چ ینم.ازتون ممنونم یلیخ-

 .قابلتونو نداره.کنم یخواهش م-

 .زد و به سمتم برگشت  وارید يبودو رو دنشیکه چشماش منبع کش یتابلو جنگل لیشارا

 .کنم یخواهش م دینیبش دییبفرما.که سر پا نگهتون داشتم  من واقعا شرمندم. يوا-

 .یمرس-

 .خوش رنگش نشستم يمبل ها يرو

 کنم؟ متونیتابلو تقد نیخوب من چقدر بابت ا-

 .یچیه-

 ؟ دیکن یم یشوخ-

 .نیقبولش کن هیبه عنوان هد.نه -

 شه؟ یکه نم يطور نیآخه ا-

 .شما ياز طرف من برا هیهد هی.شه  یخوبم م یلیخ.چرا-

 یکه نفس یوقت يبرا!یباش ادمیو به  یکه نبودم نگاش کن یوقت يبرا.تو مرد چشم سبز  يبرا هیهد هی. آره

 .وجود نداشت

 ره؟ یم شیضبط چه طور پ يکارا-

با احساس گفته شده که  نقدریکنم ا یدونم چرا اما حس م ینم.کار دوم بودم نیمدت همش مشغول تمر نیا-

 .هفته خسته کردم نیارمانو ا یراستش حساب.نمشبا احساس بخو دیمنم با

 ن؟یکرد يراجبه اسم آلبوم فکر یراست.دوسش دارم یلیخودم که خ.با احساسه یلیکار دوم خ.آره -

 .کنم دایخوامو پ یکه م یهنوز نتونستم اون.ذوقم اما هنوز نه یب نیبهم بگ دیراستش شا-

 !ذوق  یگم ب یدم و اصلنم بهتون نم یپس بهتون حق م.دم  یکار انجام م یوسواس.منم مثل شمام -

 ییخنده ها.دیخند یقشنگ م.بودم دهیند شوییبایبه ز یچکیکه تا حاال رو صورت ه یقشنگ يخنده ها!دیخند

 ....کرد چه برسه که یرو آب م یکه دل هر کس

 .جام بلند شدم از
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 .با اجازتون برم گهیخوب من د-

واقعا بابت -شو آورد باال و تو چشام نگاه کرد و من غرق چشاش شدم و اون گفتسر.قدم به جلو برداشت هی

 .بود يارزشمند ي هیهد.تابلو ازتون ممنونم

 .خداحافظ.کنم یخواهش م-

 دمیرفتم که د یم نیداشتم به سمت ماش.بود مینیهنوز عطر سرد و مست کنندش تو ب. رونیدفتر اومدم ب از

 .سمتش رفتمبه .ستادهیا نمیماش يجلو انیک

 .رخشان يسالم آقا-

 بس؟یغر نقدریتو ا يقلب من برا یعنی ن؟نفسیسالم خانم آر کیبگم عل دیبا.بگم یاالن من بهت چ-

 ....من -

 . انیک.انمیمن ک.رخشان يبه من نگو آقا گهیفقط د.حرف زدم ينجوریغلط کردم با هات ا. دیبببخش-

 .درد گرفته بود نمیس يدونم چرا اما قفسه  ینم-

 .باشه....با-

 .یکن یهمراه ییجا هیمنو تا  شهیحاال م.گلکم نیآفر-

 ..آخه...اما -

 .سوار شو.گهید میاما و آخه ندار گهید-

ازش ممنون بودم که حد اقل تو .کالم گذاشته بود  یآهنگ ب هی نیتو ماش.شدم انیک دیام وه سف یب سوار

 یدر کاف.میشد ادهیبا هم پ.شاپ نگه داشت یکاف هی يجلو.بم آروم بشهتا یحرف نزد و گذاشت تا قلب ب نیماش

 !یخانوم مینیاونجا بش-گفت  واشاره کرد  زیم هیبه سمت .شاپو باز کرد و برام نگه داشت تا وارد بشم 

 .خودم کنم ریتونستم اونو اس یکردم اما من نم یبود که فکرشو م يزیخوش قلب تر از اون چ انیک

قسمتش  نیبهتر.اومد  یعطر قهوه م.بود یقشنگ يجا.میاشاره کرد رفتم و نشست انیکه ک يزیسمت م به

 ؟يعال قه دار انویبه پ-گفت دید انویپ ينگاهمو رو یوقت.شد یبود که اجرا م يزنده ا يانویپ

 .وقت نشد چیاما ه رمیبگ ادیدوس داشتم برم و  یلیآره خ-

 .پسر جوون اومد هی

 ن؟یدار لیم یخوب چ-

 .نفس  يخور یم یچ-
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 .دیپرس یبود که از من م انیک يصدا نیا

 .نسکافه هیمن -

 .قهوه فرانسه هیبا  نیارینسکافه ب هیخوب لطفا -

 .رفت پسره

 .بدونم تویخوام اما اومدم که علت جواب منف یاگر باهات بد حرف زدم ازت عذر م.نفس  نیبب-

 .شیرفتیمن همون شبم جوابمو بهتون گفتم اما شما نپذ-

 یشم کاف یخوابم و بلند م یشب و روز با فکر تو م نکهیست؟ایمن دوست دارم مهم ن نکهیاخه چرا نفس؟ا-

 س؟یقلبم مال توه مهم ن نکهیس؟این

 .تونم یاما من نم-

خواهش -گفت دمید یکه برق اشکو تو چشاش م یدر حال.پام زانو زد  يبلند شد و جلو یصندل ياز رو انیک

 مونیدوست داشته باشم که پش نقدریدم ا یقول م.با من ازدواج کن .نه رو نگو. یتون ینگو نم.کنم نفس  یم

 !ینش

 کنن؟ یهمه دارن نگامون م.کنم بلند شو یخواهش م انیک-

 ؟ یکن یبا من ازدواج م.فقط تو نفسم. یمن فقط تو مهم يبرا.سیبرام مهم ن-

عاشق  يهنوز آدما يبهم نشون داد نکهیاز ا انیازت ممنونم ک-گفتم دیرقص یکه اشک رو صورتم م یحال در

 هیمن .تونم با هات ازدواج کنم یمن نم. انیاما ک....وجود داره اما  یقیهنوز عشق حق نکهیاز ا.شن  یم دایپ

 .تونم ازدواج کنم یدارم که نم یمشکل

 ؟یچه مشکل-

 چیه.دونه یکس نم چیمشکل منو ه.یکس نگ چیبهم قول بده به ه.کنار یبکش یبهم قول بده اگه بفهم انیک-

 .دارم یقلب یمن ناراحت...من ....من انیک.پدر و مادرم یحت.انیکس ک

خارج از  میر یخوب م-گفت نییخورد به سمت پا یصورتش سر م ياشک آروم از رو گهیکه د یدر حال انیک-

 .هست یراه هیآره حتما .هست  یراه هیحتما .  یکن یاونجا عمل م. کشور 

من آمادم  انیک.درصده یس یعمل جراح تیگن احتمال موفق یدکترام م.ستین یراه چیواسه من ه. انینه ک-

 ! متاسفم.ندارم تا بهت بدم  یمتاسفم قلب سالم.مردن يواسه 
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زانو زده بودو شونه هاش از  نیزم يکه رو يشاپ رفتم و مرد یگفتم و از جام بلند شدم و به سمت در کاف نویا

 ! و پشت سرم جا گذاشتم دیلرز یم هیگر

 يکرد اما واقعا چاره ا یاومد جلو چشمم و حالمو خراب م یم انیک يها هیهمش گر.خونه دمیحال داغون رس با

عرق  یسوختم ول یاز درون م.بهش داشتم  یداشتم که بهش بدم و نه احساس یمن نه قلب سالم.نداشتم 

کردم  یحس م.باز کردم تاقمودر آوردن لباسم پنجره ا نیبه سمت اتاقم رفتم و ح.بدنم نشسته بود يرو يسرد

درد قلبم بدنمو فرا گرفته .شد یتکرار م شهیداشت مثل هم میدوباره زندگ.واسه تنفس وجود نداره یژنیاکس چیه

حرفا بودم تا  نیبزنه اما من خسته تر از ا رونیب نمیخواست از قفسه س یسوخت و قلبم م یم نمیس يقفسه .بود

خسته بودم از .اشکو مهمون صورتم کرده بود ادیدرد ز.سر خوردم  نیزم ياز درد کنار پنجره رو.م برمسراغ قرصا

 ادینفسامو بهم  نیقلب درد تکرار آخر نیا یهر دفعه با هر خوش نکهیا.شد  یخواس بمونم اما نم یدلم م نکهیا

 ندونچشم سبز خ هیشد  یچشام داشت بسته م یتو بدنم نزاشته بود اما وقت یدرد توان گهیکرد د یم ياور

به زحمت بلند شدم و از تو کشو کنار تختم قرصامو برداشتم و خوردم و !کن یزندگ-جنگل که بهم گفت هی.دمید

 .بود و منو به بستن چشام مجبور کرد ریمعجزه واسه قلب من د نیافتادم رو تخت اما ا

صورتم .رفتم شمیآرا زیاز جام بلند شدم و به سمت م.داد یون مشبو نش 8ساعت اتاقم .زحمت چشامو باز کردم به

و از اتاقم رفتم  امیدر ب تیوضع نیتا از ا دمیدست به صورتم کش هی!يرفت و لبام رو به کبود یم يبه زرد

نفس؟ من اومدم  يشد داریب-شد گفت متا متوجه.کرد یمامان داشت شامو آماده م.رفتم تو آشپز خونه.رونیب

 .نکردم دارتیب یخواب دمید

 ! هوش شده بودم یب ادیفقط از درد ز دمیمن که نخواب خواب؟اما

 .بابا مشغول روز نامه خوندن بود.ییرایتو پذ رفتم

 .یخسته نباش.سالم بابا -

 گلم؟ یخوب.سالم نفس خانوم بابا.به-کرد گفت یکه روز نامشو تا م یدر حال بابا

 .ممنون-

 ؟ يکرد شرفتیچقد پ نمیخوام بب یم.مشاعره کردههوس  بیکه دلم عج نیبش ایب.ایب-

دفعه  نیاخر.مشاعره باشه نیآخر نیا دیشا.برو نفس -خودم گفتم شیپ.مخصوصا حافظ.عاشق مشاعره بود  بابام

 !ینیب یبابا م يلبا يکه خنده رو رو

 .کنم یاول من شرو م.من آمادم.چشم -
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 . دییبفرما-

 ارانیروز وداع  زدیکز سنگ ناله خ.چون ابر در بهاران  میبگذار تا بگر-

 واران دیداند که سخت باشد قطع ام. باشد دهیچش يکاو شراب فرقت روز هر

 ریکث يو آن عطا لستیقل يعطا نیکه ا. يعاشقان بجو شیهر دو جهان پ مینع-

 ریبناله بم و ز.میبگو شیکه درد خو.خواهم  یبساز م يخوش و رود يمعاشر

 ریشمع آتش پروانه به جان گو در گ شیپ.ریبنما و مرا گو ز جان دل بر گ يرو-

 ریو ز خاکش بر گ يا شیبر سر کشته خو.غیو مدار آب در نیلب ما ب در

 ریگونه ام زردو لبم خشک و کنارم تر گ.از برم و زاتش و اب دل و چشم ریرفته گ-

  ریسر منبر گ مجلسم و ترك میکه بب.آراسته کن بزم و بگو واعظ را حافظ

 دشیو تامل با ریکار ملکست آنکه تدب.چه کار ینیرند عالم سوزا با مصلحت ب-

  دشیراهرو گر صد هنر دارد توکل با. ستیکافر قتیودر طر يبر تقو هیتک

 .شام صدا کرد يمامان اومد که منو بابا رو برا يصدا

 .میچشم خانوم اومد-

 .يکرد شرفتیپ یحساب.نه دختر-رو کرد به منو گفت بعد

 .ییبابا یمرس-

 یداره زنگ م میگوش دمیکه د میخورد یبعد از شامو م وهیو م ییچا میو داشت میمامان و بابا نشسته بود با

 !یمیعظ لیشارا.روصفحشو نگاه کردم .برداشتم مویرفتم تو اتاق و گوش.خوره

 .زدم پاسخو

 .دییبله بفرما-

 .هستم یمیعظ.نیسالم خانم آر-

 .شناختم.بله .سالم -

خوشحال .آهنگه  نیکه بد موقع مزاحمتون شدم فقط خواستم بهتون اطالع بدم که فردا ضبط دوم دیبببخش-

 .دیاریب فیتشر میش یم

 ؟یفقط چه ساعت.حتما.بله -

 .صبح 10ساعت-
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 .چشم.باشه-

 .خدانگهدار. دیبازم ببخش-

 .خدا حافظ-

 !دیکوب یتند م بیقلبم گذاشتم که عج يقطع و زدم و دستم و رو دکمه

 .کرد یمامان بود که داشت مو هامو نوازش م.شدم داریبه مو هام از خواب ب یدست ينوازش ها با

 .صبه 9پاشو ساعت .گلم ریصب به خ-

 نه؟-

 .آره-

و کفش و  فیبا ک مویآب يمانتو.رونیاومدم ب.گرفتم عیدوش سر هیصبحونه نخوردم رفتم حموم و .شد  رمید!آخ

 رمیکه د فیصبحانه هنوز پهن بوداما ح زیم.رونیبرق لبم زدم و از در رفتم ب هی.دمیپوش یشال و شلوار مشک

ساختمون باز بود و باغچه  دیدر سق.ختموندر سا يجلو دمیرس.رونیخوردم و از خونه زدم ب ریش وانیل هی.شده بود

 .شد دایدر پ يجلو لیرنگ باز شد و شارا يدر بزرگ قهوه ا.وارد ساختمون شدم و در زدم!دایکوچولو اما سبزش پ

 .داخل دییبفرما.نیخوش اومد یلیخ.سالم-

 .ممنون یلیخ.سالم-

 .دنیخند یهمه بچه ها دور هم نشسته بودن و داشتن م.داخل رفتم

 .سالم-

 .من همه به سمتم برگشتن يصدا با

 ؟يشد شما تازه اومد 10:30ساعت .یخسته نباش.سالم خانم شاعر-الله

 .دیببخش-

 .میدیمام تازه رس.زمیکردم عز یشوخ-جمله رو مظلومانه گفتم که الله اومد بغلم کرد و گفت نیا نقدریا

 یلیکار بود خ يدو تا خانومم تو نکهیخوب بودن و من از ا یلیالله و بهار خ.تک تک بچه ها سالم کردم به

 .و مظلوم بودبود اما بر عکس بهار آروم  یطونیالله دختر پر حرف و ش.خوشحال بودم

 یم نیهفته شب و روز داشته تمر نیچون کل ا نشیبکش نیتون یامروز خراب کرد م لیبچه ها اگه شارا-آرمان

 .اعصاب نمونده گهیواسه من که د یعنی.کرده
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باشه اگه بحثه خراب  یهرچ نیکن هشیتنب نیشمام هر چقدر دوست داشت.نفس خانوم -کرد به من و گفت رو

 .کنه یکردنه داره کاره شما رو خراب م

شعر واقعا از دل گفته  نیکردم ا یکردم اما چون حس م يهمکار یمن که باهات کل.داداش میداشت-لیشارا

 .ترم ریکم سخت گ هیآهنگ  نینسبت به ا نیشده دوس دارم از ته دل بخونم واسه هم

 !گل پسر یکاشت یچه گل منیپاشو بب. الیخ یحرفارو ب نیا-عماد

 .کنم یخواهش م دییبفرما-لیشارا

 .با شمارش معکوس شروع کرد لیو شارا میاز اون اتاق جمع شد رونیپشت عماد و بهار ب هممون

 )یراحی يمهد-دارید(

 يخوا یهمونم که م هنوز

 عاشقت موندم هنوزم

 یرفت یچتر ک ریز تو

 جا موندم هیگر ریز که

 يخوا یهمونم که م هنوز

 مثل خدا تنها یکی

 ریکه خم نشد ز یکی

 ایدن نیا نیسنگ غم

 که عاشقت بود یاون

 نفس نفس زد تنها

 رو  یکه هر کس یاون

 از تو ساده پس زد ریغ

 که خاطراتت یاون

 لحظه روبروشه هر

 یاتفاق دارید

 عمر آرزوشه کی

 تو  یب يعمر هینبود  آسون
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 فردا هی دیبه ام تنها

 با تو روبروشم که

 قراره یتو هنوز دل من ب یب

 تا باز دوباره بمون

 و رو شم ریچشمات ز با

 که عاشقت بود یاون

 نفس نفس زد تنها

 رو یکه هر کس یاون

 از تو ساده پس زد ریغ

 که خاطراتت هر لحظه روبروشه یاون

 یاتفاق دارید

 عمر آرزوشه کی

 که عاشقت بود یاون

 نفس نفس زد تنها

 رو  یکه هر کس یاون

 تو ساده پس زداز  ریغ

 که خاطراتت هر لحظه روبروشه یاون

  یاتفاق دارید

 عمر آرزوشه کی

 ریدونم ز یتو رو نم.مونم یعاشقت شدم و تا آخر عمر عاشقت م.دونم دوست دارم یشد اما م یدونم چ ینم

با .يبا صدات پر کرد موییتنها بودم اما تو تنها یلیخ!ضیقلب مر هیچتر  ریز.چترم ریاما من ز یهست یچتر ک

پس نزدم به خاطر قلبم  انویک.ارمدر حد پرستش دوست د.ده دوست دارم یقلبم و نفسام هشدار آخر و م نکهیا

 .که با تو شروع بشه ییمنتظر اون فردا.منتظرم.بلکه پسش زدم چون قلبمو به تو باخته بودم

 يزیکه چ دیو ببخش یضیقلب مر نیآره تو فاتح ا.دونم دوست دارم یاما م رید ایاعتراف زوده  نیدونم ا ینم

 ....اما  یینایاز ا شتریب قیدونم ال یم.عاشقت شدم دیببخش.ندارم تا بهت بدم
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 !لمیکه عاشقت شدم شارا دیببخش.دیببخش

تو  يگفت دوست داشتن برا یخودم اعتراف کردم که دوسش دارم قلبم ناراحت بود چون م شیکه پ حاال

 .یتون ینم.یکن یو زندگ یباش یتون ینم ضیقلب مر نیتو با ا.مفهوم نداره نفس

که عاشقانه دوسش  یکس يبرا زدمیمن دست م یزدن ول یهمه براش دست م.رونیاز تو اتاق اومد ب لیشارا

 خواست که فقط منو نگاه کنه تا من تو اون یدلم اون جنگل سبزو م.خواست یگرمشو م يدلم دستا.داشتم

 .جنگل گم بشم

 .نیاگه بازم کارتونو خراب کرده بگ.چطور بود .که ما رو سربلند کرد لیشارا.خوب نفس خانوم-آرمان

 .وابسته به خودش.کنه  یرو داره وابسته م یمن رفتن.خراب کرده مویاون زندگ اره

 .بود یکارتون عال. یمیعظ يگم بهتون آقا یم کیتبر.کردم یبود که فکر م یهمون قایدق.نه -

 .میزود تر بر دیبا میخوب بچه ها با اجازتون ما خونه مادر آرمان ناهار دعوت-الله

 .میریناهار بگ لیشد پس؟قرار بود از شارا یقرار فردا چ-آوش

 خوبه؟ 11فردا ساعت .گه بچه ها  یراس م-لیشارا

 .موافقت کردن یهمگ

 .یشگیهم يجا 11فردا ساعت .خوب لیخ-لیشارا

 .دیآدرس اونجا رو بگ شهیم دیبببخش-

 ............................ .......آدرس.دیببخش.بله -

 .ازتون ممنونم-

 .رونیکردمو از ساخنمون اومدم ب یبچه ها خدا حافظ از

دونستم  یخواست و من م یم لمیخواست اما دلم شارا یم ییدلم تنها.خواست یدلم خلوتگاه خودمو م بیعج

 .شته باشمشخودم دا يتونم برا یکه نم

به . به خودم.نشستم و فکر کردم اچهیکنار در.دمیرس یبعد از دو ساعت رانندگ.خودم راه افتادم اچهیسمت در به

فکر  یبه همه چ.من در حال اتمامه يکه برا یبه زندگ.زنه یم لیکه واسه شارا یضیبه قلب مر.لیشارا

 .شد ياشکم جار باشمخودم داشته  يگرمو برا يتونم اون دستا یوقت نم چیه دمید یم یوقت.کردم

کرده بودم و سه تا  هیگر یلیخ شبیامروز با بچه ها قرار داشتم اما چون د.شدم داریاز خواب ب میگوش يصدا با

با . شدم داریبازم ب نمیبب لویشارا نکهیکردم اما به عشق ا یم یاحساس خستگ بیقرص خوردم تا آروم بشم عج
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به عشقش بلند شدم تا .شد ینبندم بازم نم دل لیبه شارا يدم آخر نیبودم تا ا عهد بسته روزیبا خودم د نکهیا

و صبونه نخورده شلوار  یدوش اونم با شکم خال هیبعد از .بهتر به نظر برسم شهیدوست داشتم از هم.آماده بشم

دسمال قرمز  هیکه ازش  میمشک فیبا ک مدیپوش ممیکفش مشک.قرمزم يبا مانتو دمیپوش مویمشک يدمپا

 .رونیاز اتاقم زدم ب نمیریدمو بعد از بستن دسبند ماه و ستارم و زدن عطر شیقرمزمم پوش يروسر.بود زونیآو

 دایتا مامان و بابا رو پ ییاومدم پا دمیکش یطور که داشتم از پله ها سرك م نیهم.سکوت مطلق بود يتو خونه

 .کدومشون نبود چیکنم اما خبر از ه

لقمه نون و کره و عسل و از  هیخوردم با  ریش وانیل هی.شده بود دهیچ زیم يصبحانه رو زیم.خونهتو آشپز  رفتم

 .رونیخونه اومدم ب

 کالمیهمراه با آهنگ ب یساعت رانندگ هیبعد از .میفرحزاد قرار گذاشته بود ياز رستوران ها یکیبچه ها تو  با

 .تنها نشسته لیشارا دمیچشم چرخوندم و د.پارك کردم و وارد رستوران شدم نویماش.دمیکه عاشقش بودم رس

رو نداشت  یژگیو هی ییبه تنها لیواقعا که شارا.و خوشگل و جذاب پیخوشت شهیمثل هم.دور نگاش کردم  از

 !پیهم خوشگل بو هم جذاب و هم خوشت.

 .ا رو آرنجش تا زده بودت ناشمیکه آست یکاربن یآب زیبل هیبود با  دهیپوش یشلوار مشک هی

بد نشه خودمو زدم به  نیاز ا شتریب نکهیا يبرا.دیمشغول تماشاش بودم که سرشو بلند کرد و منو د يهمونجور

 .لبخند آروم که به خاطر وجودش بود به سمتش رفتم هیو با  یالیخ یب

 .نیخوش اومد.سالم - جاش بلند شد و گفت از

 .کنم یخواهش م دییبفرما-رو به روش اشاره کرد و گفت یبه صندل بعد

 .ممنون-

 .کردن  رید نقدریدونم چرا بچه ها ا ینم-

 .شهیم داشونیکم کم پ گهیهر جا که باشن د.نداره بیع-

 یلیخ.کنم  یم شنهادیرو بهتون پ نجایا یها شکالت کیمن ک ارن؟البتهیسفارش بدم براتون ب دیدار لیم یچ-

 .هیعال

 !ومدنیاما بچه ها هنوز ن-

 . میشه که ما به خاطر اونا معتل بش ینم.نداره بیع-

 .خورم یم یشکالت کیشما ک شنهادیپس منم به پ.باشه-
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 .دیش ینم مونیپش نیمطمئن باش-

 طیمدت تونستم مح نیمنم تو ا.داد ریبا قهوه و ش یشکالت کیگارسونو صدا کرد و سفارش دو تا ک لیشارا

 یآب يفواره بزرگ و جو هیباغ بزرگ که پر بود از درخت و  هی.بود یدر واقع عال.بود  یقشنگ يجا.نمیرستورانو بب

 .کرد یگذشت و صداش آدمو آروم م یم زیکه از کنار هر تخت و م

به طرفش بر  لیشارا يبردم که با صدا یداشتم لذت م.اب گوش بدم يخداگاه چشمامو بستم تا به صدا نا

 .گشتم

 ن؟یآبو دوست دار يشمام صدا-

 .میفهم ینم شویهاله اشک که معن هی یبود حت بیغم عج هیچشاش  تو

 .ده یبهم ارامش م.یلیآره خ-

 .......اونم دوس-

آبو دوس  يمثل من صدا یفکر فرو رفتم که ک نیا يقطع شد و من تو لیاومدن الله و آرمان حرف شارا با

 ؟یک.داره 

 یم گرویبا بچه ها همد نکهیاما مثل ا انیکردم که ب یمن فکر نم.یمهرنوش و عل یحت.هاهمه اومدن بچه

 .شناختن 

به جرئت .میبا هم ازش خورد یاوردن که همگ لمیمنو شارا یشکالت کیالبته ک.ها همه سفارش غذا دادن  بچه

 .بود که تو عمرم خورده بودم یکیک نیتونم بگم بهتر یم

بچه ها همه داشتن با هم .رفتم کنارش نشستم.نبود ایدن نیر تو ااصال انگا.اومد یگرفته م یلینظرم الله خ به

 .زدن و اصال حواسشون به ما نبود یحرف م

 شده الله جون؟ يزیچ-

 .سین يزیچ.نه .نه-

 ؟يالله بهم اعتماد دار-

 .زمیآره عز-

 خته؟یبهمت ر ينجوریا یپس بگو چ-به هم گره زده بود گذاشتم و گفتم زیم يدستاش که رو يرو دستمو

 . دیالله چک يقطره اشک از چشما هیزدم  یحرف نیهمچ نکهیمحض ا به

 ناراحتت کرده؟ ينطوریا یچ.بهم بگو-
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 .بدبختم یلیمن خ.نفس -

 ؟یزن یم یحرف نیچرا همچ.زمیچرا عز-

خوب بود  یلیارمانشون خ یوضع مال.میبا هم ازدواج کرد شیمنو آرمان پنج سال پ.منه هیهمش به خاطر نا توان-

به هر حال منو  یبا ازدواجمون موافقت کردن ول یپدر و مادرش به سخت نمیواسه هم میما متوسط بود یلو

دو سال فکرمون .میخوا ینم هفعال بچ گفتیاما آرمان م دنیکش شیاز همون اول حرف بچه رو پ.رفتنیپذ

اما من بچه دار .کنه لیما رو تکم یتونه خوشبخت یکه بچه م میدیرس جهینت نیخودمون به ا نکهیبود تا ا نیهم

بچه دار  گهیماه د هی دیشا سیگفت معلوم ن شیسه ماه پ نکهیتحت درمان قرار گرفتم تا ا.دکتر  میرفت.نشدم

بهانه برد تو اشپز  هیکه آرمانو به  دمیخونه مادر آرمان د میکه رفت روزید.وقت نتونم مادر بشم چیه دیبشم و شا

 ...طالقش بده.سیبچه بده زن ن هیکه نتونه به تو  یمامان آرمان بهش گفت زن.دمیمنم حرفاشونو شن.خونه

چطور اون !بچس؟ هیزن به آوردن  هی ییمگه همه توانا.که مادر ارمان زده بود متعجب بودم یاز حرف واقعا

 .نهیب یدو تا نم نیا يعشقو تو چشا نه؟چطوریب ینم زهیرو که تو نگاه پسرش لبر یارامش

دونم  یدم اگه بخواد طالقم بده اما من دوسش دارم م یالبته به آرمان حق م.ترسم یم یلیخ.ترسم نفس یم-

 .ترسم نفس یم یلیخ.ترسم که آرمان طالقم بده یم.با وجود مشکلم  یخوامش حت یاما من م هیخود خواه

لبخند رو  کنهیوقت نگات م هر يدی؟د يدیارمانو رو خودت د يتا حاال نگاه ها زم؟یعز یزن یم هیچه حرف نیا-

 ؟يبا هاش حرف زد.کنه ینم ویکار نیمن مطمئنم همچ.چقد دوست داره يدینه؟دیشیلباش م

 بگم بهش؟ یچ-

من .بزار خودش آرومت کنه. يدیمادرشو شن يو حرفا یدون یبهش بگو که م.با هاش حرف بزن .الله نیبب-

 .حرفاست نیمطمئنم عشق آرمان به تو فرا تر از ا

 .راهه نیبهتر نیکنم ا یفکر م.زنم یبا هاش حرف م.واقعا ازت ممنونم.ممنونم نفس-

 .دختر خوب نیآفر-

نگاه  زیبه م.سر جام نشستم.و غذا بخورم نمیبش دیبا لیشارا يرو به رو دمیتا چشم چرخوندم د.رو آوردن غذا

 . میسفارش داده بود یهر دو مون سلطان.کردم

 .غذا سرد شد .نیکنم خانوم آر یخواهش م دییبفرما-لیشارا

 .ممنون-
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بود اما با  یسرعتش معمول.خورد  یقشنگ غذا م یلیخ.مشغول غذا خوردن شدو من محو تماشاش لیشارا

مهرنوش بود که .که به پهلوم خورد برگشتم يبودم که با ضربه ا لیشارا خیم ينجوریهم.خورد  یکالس غذا م

 .نکرد يریگیمنو پ يموضوع نگاه ها گهیمهرنوشم د.مو زدم به اون راهخود.کرد یباال رفته نگام م يابرو هیبا 

 ؟یرفت یبرق گرفتتو منو جا گذاشت هوی یستیدختر چرا اون روز تو بهز نمیخوب بگو بب- مهرنوش

 .که تو گلوم لونه کرد یرو لبام اومد همراه با بغض یتلخ لبخند

 .رونیمجبور شدم بزنم ب نیتاب اونجا موندنو نداشتم واسه هم گهید.بد یلیخ.بد افتاد یلیاتفاق خ هی-

 ؟یچه اتفاق-

 .مهرنوشو صدا کرد  یموقع عل همون

 . دمیم حیبعدا واست توض-

 .باشه-

 هیشد؟واسه  یقشنگش اشک يچشما ياونطور یکه واسه ک دیچرخ یهمش تو سرم م.برگشتم لیسمت شارا به

 !؟ یمیعشق قد

 !وجه چیبه ه.گستید یکیمال  لیفکر کنم که قلب شارا نیدوس نداشتم به ا. نه

رفتن و منو مهرنوش پشت  یهمه جلو جلو م.میقدم بزن هیو  میتا بر میو بلند شد میخورد ییاز ناهار چا بعد

 .سرشون

 .رونیب یحاال بگو چرا اون روز رفت.خوب -

 .نبودم چوقتیخواست کاش ه یکه دلم م دمید يزیمهرنوش اون روز چ-

 شد؟ یچ نمیبگو بب.چونیحرفو نپ قدرنیا-

 .عکسه خودتو منو برام بکش گهیصدف بهم م.شهیباورت م-

 .شد ریاشکم سراز دوباره

 !گهید يدیکش یم یبچه نقاش يبرا.نداره هیگر نکهیخوب ا-

پدر و مادرم  يعکس خودم و خودتو برام بکش به جا. فقط.گه خاله من مامان و بابا که ندارم  یآخه م....اخه-

 .اتاقم واریبزنم به د

من .گه یمهرنوش به من م.خاله جون منو تنها نذار گهیم-درد گرفته بود ادامه دادم نمیس يکه قفسه  یحال در

دوس نداره  گهید.شده فیکوبشا ضع نیا یبمونم وقت يطور ؟چهيچه طور. تنهاش نزارم يقلبم چه طور نیبا ا
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دوس دارم .کنم یخوام عاشق یم. دوس دارم عاشق بشم.خوام نفس بکشم یم.خوام باشم  یبه خدا منم م.بزنه

سخته هر دفعه که کنار پدر و  یلیمهرنوش به خدا خ.رمیخوام بچه خودمو بغل بگ یم.طعم مادر شدنو بچشم

 یم نکهیخسته شدم از ا گهیمهرنوش به خدا د.نمشونیب یدفس که م نیاخر نیا دیشا گمیمادرمم با خودم م

 .شهیونم و نمخوام بم

 يصدا.نداره یحرکت و زنش چیه گهیکردم قلبم منقبض شده و د یاحساس م.گرفته بود شیآت نمیس ي قفسه

 .رفت یم یفیکه رو به ضع دمیشن یقلبمو م

 ...یم...ن....گه..يد.....به خدا....نوش...مهر-

 .افتادم نیزم يدرد رو از

 نفس چت شد؟.نفس-

 ....قرصم..ش......نو.....ر...مه-

 ادهیهمه حواسشون به خودشون بودو مشغول حرف زدن و پ.دست و پاشو گم کرده بود شهیمثل هم مهرنوش

 .کرد نبود یو رو م ریز فمویکه ترسان ک یافتاده بودم و مهرنوش نیکه رو زم یکس متوجه من چیبودن و ه يرو

 .کرده بودم دایپ یوزن یحسه ب.شهقلبم ب یوجود نداشت تا راه یژنیاکس چیه

کرد  یم یکرد و به زور سع دایمهرنوش قرصو پ.شد یداشت تار م گهیچشام د.دیچک یگونم م يدرد اشک رو از

بلند .رفت یکه رو به بلند شدن م دمیشن یضربان قلبمو م يصدا.فک قفل شدمو باز کنه و قرصو تو دهنم بزاره

نشسته بودم شد و به طرفم  نیبرگشت و متوجه من که رو زم لیناگهان شارا.برگشت يو بلند تر تا به حالت عاد

 .دیدو

 د؟یخوب.نیشد خانم آر یچ-

 .حرف زدن نداشتم ییکامل خوب نشده بودم و توانا هنوز

 .شهیخورد االن بهتر م چیپاش پ.لیآقا شارا سین يزیچ.آره- مهرنوش

 .باشه اجیفکر کنم به دکتر احت.دهیپر یلیمهرنوش جان؟آخه رنگشون خ یمطمئن-یعل

 .شم یاالن بهتر م...سین یمهم زیچ....!نه-

 یحس م نمیتو قفسه س کیدرد کوچ هینبود فقط  ریخبر از اون درد نفس گ.کمک مهرنوش از جام بلند شدم به

 .الله و بهار به سمتم اومدن.کردم

 شده نفس جان؟ یچ-الله
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 .خورد چیپام پ....ستین یمهم زیچ-

 يلحظه ها نیبلکه قلبمه که تو آخر ستیپام ن نیدونستم ا یخورد اما من خوب م چیفکر کردن پام پ همه

 !!بد جورم خودشو به اون جنگل سبز باخته.خودشو باخته یزندگ

 يجور هی لیشارا.خواد  یدخترم کمک م هیچن تا جوون دعواشون شده و  میدیکه د میمتر جلو تر رفت چند

کردن دعوا  یم یاول سع.هم پشت سرش رفت  یتنها نباشه عل نکهیا يبرا.رفت جلو چشاش سرخ شده بود.شد

 یم گهید لمیحاال شارا. ختیقلبم فرو ر لیچشم شارا يمشت گذاشتن پا هی نکهیرو خاتمه بدن اما به محض ا

 لینشونه گرفته بود و به سمت شارا لویکه قلب شارا دمید يفلز زیت یش هیاز اون پسرا  یکیناگهان تو دست .زد

 .رفت  یم

 ....لیشارا..زدم  ادیرو از کجا اوردم که با همه وجودم فر يهمه انرژ نیدونم اون موقع ا ینم

 .به سمت من برگشت لیشارا

 ...خون.شدم رهیخ ختیر یم نیزم يکه رو یرنگ رهیباور به خون ت نا

 .زد  یقلبم نم گهید

 ....!لمیشارا! من بود  لیخون شار نیا

کالم مورد عالقم  یآهنگ ب.داده بودم هیتک انویبودم و به پ دهیپوش دیبلند سف رهنیپ هی.بودم ستادهیوا ایدر کنار

بود و  انویبود که پشت پ لیشارا.برگشتم.بودم که آهنگ قطع شد ایدر يدر حال تماشا.شد یداشت نواخته م

 یگرمش گرفت و با لبخند نگام کرد اما نم يسردمو تو دستا يدستا.سادیاومد رو به روم وا.شد یداشت بلند م

تونم  ینم.دیببخش-شده بود گفت رهیکه تو چشام خ یدر حال.از اشک شد زیسبزش لبر يشد که چشا یدونم چ

 !نفس

 نیخواستم برم دنبالش اما انگار پاهام به زم یم ایرفت تو در یداشت م.رفت  ایرها کرد و به سمت در دستامو

تو  یهر چ.دمشید ینم گهید.ومدی ینرو اما صدام در نم.عشقم.لمیخواستم صداش کنم شارا یبود م دهیچسب

 !نبود.نبود اگشتمیدر

 .زد یداشت حالمو بهم م یمواد ضد عفون يو بو دیاتاق سف.کردم چشاموباز

 یم هیگر ای دمیخند یم دیدونستم اون موقع که به سمتش رفتم با ینم.لمیشارا.افتادم لیشارا ادی هوی

چون .کرده بود یقلبش بازوشو زخم يصداش کرده بودم به سمت صدا برگشته بود و چاقو به جا یوقت.کردم
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 لویآورد و شارا نویشما عیاونم سر یدادم به عل نویماش چییپارك شده بود سوو يکترینزد يمن جا نیماش

 .عقب لیو مهرنوش جلو نشستن و منو شارا یعل.نیتو ماش میگذاشت

افتم که با دست راستش دست چپشو گرفته بود و به خاطر درد چشماشو بسته بود و مدام  یم یموقع ادی یوقت

 .ادی یگرفت قلبم به درد م یگاز م نشوییلب پا

قرن طول  هیانگار .ختمیر یکردم و اشک م یبود نگاه م سیبه اون صورت قشنگش که از اشک خ يهمونجور

 .برانکارد و دو تا پرستار برگشت هیو با  مارستانیرفت داخل ب عیسر یعل.مارستانیب میدیتا رس دیکش

پرستارا برانکاردو راه انداختن و مام پشت .لباس قشنگش از خون سرخ شده بود.تخت خوابوندن يرو لویشارا

 .داشتم بلکه از وقت خوردنشونم گذشته بود ازینه تنها به دارو هام ن.میرفت یسرشون م

 .و دکترم پشت سرش وارد شد اتاق هیبردن تو  لویشارا

دستمو به سمت قلبم بردم تا ماساژش بدم اما انگار اروم .کرد یم ژنیسوخت و قلبم طلب اکس یم نمیس قفسه

 .نبود یشدن

 نفس؟ یخوب-گفت. دستمو گرفت .که متوجه حالم شد اومد کنارم مهرنوش

 .به عالمت نه تکون دادم سرمو

 .ینفس بکش یتا بتون اطیتو ح میبهتره بر-

 .کرد قیبود و منو به بستن چشام تشو ادیواسه قلب من ز ژنیهمه اکس نیا هویاما  اطیتو ح میمهرنوش رفت با

 .کردم که در باز شد و مهرنوش اومد تو یکه افتاد فکر م ییبه اتفاقا داشتم

 .باال سرم اومد

 ؟یخوب.نفس  يبه هوش اومد.....ا-

 .به عالمت آره تکون دادم سرمو

 .سوختم یازش م يخبر یاومده و من داشتم تو تب ب لمیسرشارا ییدونستم چه بال ینم

 .....لیشارا-تر کردم و آروم گفتم  لبامو

 .گذشت ریخورد اما به خ هیتا بخ 14دستش .بود قیکم عم هیجراحتش .خوبه -

 دن؟یبچه ها فه-

 .يسرم الزم شد که به اونم گفتم فشارت افتاده بود یفقط عل.بفهمه  ینه نذاشتم کس-

 .ممنون-
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 .کنم یخواهش م-

قرار بود و من  یقلبم ب.بلند شدم  دیاون تخت سف يبه کمک مهرنوش از رو. دیاومد و سرمو از دستم کش پرستار

 .سبزه يقرار اون چشما یدونستم ب یم

دارم قلبم تند تر  یکه برم یکردم هر قدم یحس م.میکرد یم یط مارستانویب يمهرنوش راهرو ها با

بچه ها  نکهیتو اتاق بود مثل ا یفقط عل.میو وارد اتاق شد میدرو باز کرد.در اتاق يجلو میدیباالخره رس.زنهیم

قشنگشو بسته  يبود و چشا دهیروش خواب لیرفت که شارا دیقرار به سمت اون تخت سف یچشام ب.رفته بودن

شده  یچیدستش باند پ هیدستش سرم بود و اون  هی.بود  رونیدستاش ب یشده بود ول دهیروش ملحفه کش.بود

 .کشوند یو منو به سمتش م دیتپ یقرار م یقلبم واسش ب.بود 

 ...بستشم قشنگه يچقدر چشما.........قدم هی

 ......کشه یچقدر قشنگ نفس م........قدم دو

 ....دهیچه قدر آروم و معصوم خواب........قدم سه

 .....چه قدر دوسش دارم..........قدم چهار

 اونم منو دوس داره؟؟؟؟...........قدم پنج

 .بود یو طوالن ادیپنج قدم ز نیو چقدر واسه من ا دمیبعد از پنچ قدم بهش رس باالخره

بسته  يبه اون چشما.بود امیکه بازم واسه من دن دهیاون صورت رنگ پر.به اون صورت قشنگش دوختم چشامو

 .جنگل سبزش شده بودمکه عاشق 

خون  یاز خوشحال.به صورتش نگاه کرد دواریام.خوره یصورتش شدم که حس کردم پلکاش داره تکون م محو

 .دیپوستم دو ریز

 .قشنگشو باز کرد و به صورتم چشم دوخت يچشما باالخره

 د؟یخوب-

ممنونم .م گفتم ممنونمتو دل.لبخند محو رو صورتش اومد  هیواقعا  ایفکر کردم  يجور نیدونم من ا ینم

 !و دوست دارم لمیشارا

***** 

مهرنوش واسه  ادیز يمنم با وجود اسرارها.و مهرنوش رسوندنش خونه  یهمون موقع مرخص شد و عل لیشارا

 .خودم رفتم خونه ستیحالم خوب ن نکهیا
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 .هوش شدم یبه اتاقم رفتم و رو تختم ب دنیبه قلبم فشار اومده بود که به محض رس ياندازه ا به

خواست بدونم  یدلم م.قرار  یکالفه بودم و ب.صبح بود 10ساعت .شدم  داریاز خواب ب میآالرم گوش يصدا با

 .وجود نداشت نمشیبرم و بب نکهیاما امکان ا هیتیتو چه وضع لیشارا

 .مهرنوشو گرفتم يبرداشتم و شماره  شمیآرا زیم ياز رو مویگوش

 الو-

 الو مهرنوش؟-

 ؟يچطور.سالم نفس-

 .نمتیبب دیبا.ستمیراستش خوب ن-

 فقط کجا؟.باشه.شناسمت یخوب م. ینیمنو بب يخوا یدونم که چرا م یم-

 پارك آب و آتش خوبه؟ 4ساعت -

 .فعال 4پس تا ساعت .باشه-

 .فعال-

 .خوند ینشسته بود و داشت مجله م منیمامان تو سالن نش.نییهامو پشت سرم بستم و رفتم پا مو

 .ریصب به خ.سالم مامان-

پس ال اقل برو  يشام بخور يصدات زدم بلند نشد یکه هر چ شبید.ریصبح تو هم به خ.نفس جان  سالم

 .يوفتادیصبونه بخور تا از پا ن

ناهار بابا .و مشغول خوردنش شدم دمیکم کره و عسل مال هینون تست برداشتم و روش  هی.تو آشپز خونه رفتم

 .میکه مامان درست کرده بودو خورد یو من و مامان خورش بادمجون ومدیخونه ن

تو  4راس ساعت .رونیزدم و از خونه رفتم ب یسر تا پا مشک پیت هی.بود که رفتم و حاضر شدم  2:30 ساعت

 .ششیکردم و رفتم پ دایمهرنوش و پ.پارك بودم

 . میبغل کرد گروید هم

 .سالم -

  نیبش.سال گلم -

 .میها نشست یلصند يهم رو کنار
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 .یو حرف بزن يایقرار بود ب.یساکت-

 ؟ یچ یعنیمهرنوش عشق :دلمو گفتم يشدم و حرفا رهیدونم چرا نا خدا گاه به فواره خ ینم

 ؟یپرس یسوالو م نیچرا ا-

 !يبد جور.باختم  يمهرنوش بد جور.خوام بدونم که اشتباه نکردم یچون م-

 ؟يکرد شکشیشد؟دلتو پ یچ-

اما مهرنوش دوسش .عاشقش شدم ضیقلب مر نیشد که منه احمق با ا یچ دمینفهم. دلمو باختم يبد جور-

 .دوسش دارم يبد جور.دارم 

 روزیتا د یکن یهول م دنشیبا د يچطور شگاهیکه تو نما دمید.دمیقلبتو د يمن گرما هینامزد ياز همون تو-

اما نفس .دمیفهم ویحالت بد شد همه چبه خاطرش  دمید روزید یوقت.يطاقت دردشم ندار یحت دمیکه د

 ....قلبت

 نایا ياصال منو نخواد اما با همه  دیدونم شا یخودم م.ندارم تا بهش بدم یدونم که قلب یخودم م.دونم  یم-

 !دوسش دارم.دوسش دارم

تا  میاتفاق دارید هیهفتست که منتظر  هی.دمیند لویهفتست که شارا هی.گذره یمن و مهرنوش م داریهفته از د هی

 .نمیاز اون جنگل سبز گل خنده بچ

از  دیخوام چشماشو بکشم تا شا یم.لیشارا يتابلوه چشما. یتابلو نقاش هی دنیبه خود شروع کردم به کش خود

 .رهیگ یاون نگاه نافذشو نم يجا یچیکم بشه اما بازم ه یدلتنگ نیا

 وونهید هیصفحه قلبم شروع کرد مثل  يور لیاسم شارا دنیبا د.زنگ خورد میتابلوم بودم که گوش محو

 .دنیکوب نهیتو حصاره س يریزنج

 .لرزون دکمه اتصالو زدم يدستا با

 ن؟یخانم آر.الو-

 .یمیعظ يخودم هستم آقا.بله -

 حالتون چه طوره ؟.سالم-

 د؟یشد د؟بهتریشما خوب.ممنون-

 .نمتونیامروز بب.. شهیخواستم اگه م یراستش م....راستش .بهترم یلیخ.ممنون.بله -

 ؟ یچ يفقط برا.البته .بله-
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 .خدمتتون بگم يحضور دیبا.گفت  شهیپشت تلفن نم-

 باشه فقط کجا؟-

 که؟ دیبلد.ایشاپ در یعصر کاف 5 ساعت

 .باشه چشم.بله -

 .خدا نگهدار 5پس تا ساعت -

 .خدا حافظ-

 .نگران بودم یلیکار داشت ؟خ یچ یعنی. دیکوب یطاقت م یب قلبم

و  دیو کفش سف فیباشلوار و شال و ک دمیپوش یگله يمانتو هی.شد کیساعت به وقت قرارمون نزد رهباالخ

 .حرکت کردم

انقدر نگران بودم که بدون خاموش .کم جلو تر پارك کنم هیمجبور شدم .پارك نبود  يشاپ جا یکاف يجلو

در آوردم  فمیاز تو ک مویگوش.زنگ خورد میکه گوش رمیرو بگ رهیرفتم دستگ.خاموش کردم نویکردن ضبط ماش

 .شماره ناشناس بود.

 بله؟-

 !سالم نفسم-

 !شما. انیآقا ک-

 .شهیهمون م یتو بگ یاصال هر چ. يباشه گلم هر جور تو بخوا. انیبازم شدم آقا ک-

 ن؟یزنگ زد یچ يبرا-

بزار کنارت .ستیهم نواسم م ضتیآرومم که قلب مر نقدریکنارتم ا یوقت.فکر کردم یلیمن خ.نفسم نیبب-

 .باهام ازدواج کن.شهیبا نفسات آروم م.باشم که کنارت يبزار من اون مرد.باشم

 !نه.جواب من همون جواب قبله. میما حرفامونو زد یول-

 .انویمثل ک یرو دوست نداشتم مخصوصا مرد مهربون يمرد چیشکستن ه.کرد یم تمیاذ شیهق هق گر يصدا

تو رو خدا الاقل .تونم باشم یمنو از در کنارت بودن محروم کن اما الاقل برادرت که م...باشه قلبم....باشه نفسم-

 !کنم نفس یازت خواهش م.کن هیبرادر بهم تک هیبه عنوان 

 ..باشه-

 .خدا حافظ.مواظب خودت باش .ازت ممنونم.ازت ممنونم نفس-
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 .خداحافظ-

 لیشارا.باخته بودم گهید یکیداشت اما من دلمو به  یمرد واقعا دل مهربون نیا.بودم انیک يتو شک حرفا هنوز

 !منه يایدن

شاپو باز  یدر کاف دیلرز یکه م يسرد يبا دستا.شاپو لرزون رفتم  یاون چند قدم تا کاف.شدم  ادهیپ نمیماش از

جزو اون چند نفر  لمیدر بود باعث شد چند نفر به سمتم برگردن که شارا يکه باال يزیآو نگیریج يصدا.کرد

 .رفتم لیشارا زیاروم به سمت م.بود 

 .کنم یخواهش م دیییبفرما.سالم-اشاره کرد و گفت یاز جاش بلند شدو به صندل لیشارا

 .گرفت و رفت کیگارسون اومد و سفارش دو تا قهوه ترك با ک.نشستم لیشارا يرو روبه

 .نیو اومد نیدعوتمو قبول کرد نکهیممنون از ا-

  .کنم یخواهش م-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 کیبا گذاشتن قهوه و ک.نبود ایدن نیگفت انگار تو ا ینم يزیشده بود و چ رهیخ زیبه م لیبودکه شارا قهیدق چند

-و مشغول هم زدنش شد و گفت دیجلو تر کش یقهوشو کم.برگشت ایدن نیتوسط گارسون انگار به ا زیم يرو

اما  دهینخوام گفتنش آزارم م نکه.بگم نبهتو زویتونم همه چ یخوام اما نم یم...بگم یچ دیدونم با یراستش نم

قبلش با هم دعوامون شده .سکته رو رد کرد هی شیپ يمادرم دو هفته .گستید زیچ هیکه االن مهمه  يزیچ

به ازدواج  گهیهست که باعث شده د زایچ يسر هی.تونم  یکنه که من ازدواج کنم اما من نم یبود اون اسرار م

مهم درخواست من از .کنم  یبهش قول دادم که ازدواج م.مادرمم ندارم  هیفکر نکنم اما من طاقت ناراحت

 یحس هیدونم چرا اما  ینم. نیکن يسال نقش همسر منو باز هیخوام که  یمن ازتون م....من ....من.شماست

کارو برام  نیخوام ا یازتون م یول دمیبهتون م دیبخوا یهر چ.نیکن یگه شما درخواست منو قبول م یبهم م

 .نیبد امانج

 ....لشیدل-شدم گفتم یکه داشتم از زور بغض خفه م یحال در

 یشکست عشق چیه نیگفتم فقط بدون يروز هی دیشا.تونم بهتون بگم  یبزرگ داره که االن نم یلیخ لیدل هی-

 !نبوده
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 .کنم  یفکر م-داشتم گفتم  یبر م زیاز رو م فمویکه ک یحال در

بودم جز  یمنتظر همه چ.شد یکردم و چ یفکر م یچ.شتریسوخت قلبم ب یچشام م.گفتم و به راه افتادم نویا

 .طرفه سوختم هیعشق  هیمن تو .من سوختم.نیا

 .حرفا بودم نیزد اما من خسته تر از ا یآروم م دمیشا.زد ینم گهید قلبم

 .منو خاموش کرد یقیموس يصدا نیبه محض روشن شدن ماش.نشستم و استارت زدم نیماش تو

 )يریاحسان خواجه ام-مشاحساس آرا(

 احساس آرامش یپ.حس همون روزام یپ

 خوامش یروزا به حد مرگ م نیکه ا یحس همون

 امیآخه فکرت شده دن.خواد عاشق شم یم دلم

 خوام یدردو ازت م نیمن ا.عاشق شدن درده اگه

 ستیمن از مردن هراسم ن.باشه یزندگ نیا اگه

 !ستیحواسم ن.مردم  دیشا.روزا نیدارم ا یحس هی

 استیسهمم از دن نیاگه ا.باشه یزندگ نیا اگه

 روزا  نیدارم ا یحس هی.ستیاز مردن هراسم ن من

 !ستیحواسم ن.مردم  دیشا.گم  یبا خودم م یگاه که

 دمیرس ییمن به بد جا.باورم کن.دمیبر ایتو من از همه دن بعد

 خرابه یلیحال من خ.باورم کن.با عذابه مونیلحظه زندگ لحظه

 ستیمن از مردن هراسم ن.باشه یزندگ نیا اگه

 !ستیحواسم ن.مردم دیشا.روزا نیدارم ا یحس هی

 استیسهمم از دن نیاگه ا.باشه یزندگ نیا اگه

 روزا نیدارم ا یحس هی.ستیاز مردن هراسم ن من

 ستیحواسم .مردم  دیشا.گمیبا خودم م یگاه که

 .....باشه یزندگ نیا اگه
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 دیرفت با ادمیسوخت که  یم لیشارا يقلبم از حرفا نقدریا! نبود لیشارا يطرفه  هیعشق  ایمن از دن سهم

همه  يبه رو امویکه دن یبوق ممتد و من هیبود و  نیفرمون ماش يافتادنم رو دمیکه د يزیچ نیآخر.نفس بکشم

 !چشامو نطوریهم.بستم 

 جهینت یتالش هام مدام ب.کردم چشامو باز کنم یسع نیواسه هم دمیترس یم یکیاز تار.کردم یم یسبک حس

 يبوق کر کننده ا يبه محض باز شدن چشام صدا.چشامو باز کنم يکم ال هیتالش تونستم  نیموند تا آخر یم

 !مارستانیب.دجا بو هیفقط متعلق به  دیاتاق و سقف سف نیا.نمیکردم اطرافمو بب یسع.دمیشن

از .نهیمرد مسن اومد باال سرم و شروع کرد به معا هی.در متوجه شدم يدااز ص نوینفر وارد اتاق شدن و من ا چند

 .انداختن نور تو چشام گرفته تا چک کردن دستگاه ها

 ریو ز ژمیو يدونستم االن تو بخش مراقبت ها یدستگاه ها افتاده بود و خوب م نیسر و کارم به ا ادیز

 ستیخالص ن ژنیکه اکس رونیکردم اما اون ب یخالص تنفس م ژنیاکس.نبود  لیدل یب میپس سبک.ژنیاکس

 .....لیحاال که شارا!مخصوصا حاال  ارمیتونم دووم ب یپس من نم

 .طرفه سوزوند  هیعشق  هی شیکرد و منو تو آت سیصورتمو خ لیشارا يحرفا ادی

اما چرا .شم  یمال اون نم ضیقلب مر نیدونستم با ا یمن که خودم م.چرا؟من که عاشقانه دوسش داشتم  آخه

 !ينطوریا

 رونیصورتمو به سمت ب. رهیم يکردم بدنم رو به سرد یحس م.رهیگ یم شیکردم قلبم داره آت یحس م دوباره

گفت  یبود که م ینظاره گر حال کس سیبا صورت خ انیکرد و ک یمهرنوش نگام م شهیپشت ش.بر گردوندم 

 .خوادش یرو دوس داره اما اون نم گهید یکیکه عاشقانه  یکس.عاشقانه دوسش داره 

بدون  یاز زندگ گهیخواست اما من د یم ادیرو با فر ایاح میدکتر بود که ت يصدا دمیکه شن يزیچ نیاخر

 ! دمیدست کش لیشارا

با اون  انیک....مهرنوش.اومد ادمی یهمه چ دیسقف سف دنیبا د.چشمامو باز کردم .کردم  یم یسبک حس

 یاما نم دمشید شهیکه از پشت ش یدختر معصوم....خواست  یرو م ایاح میت ادیدکتر که با فر....سشیصورت خ

 !لیو شارا...شناختمش

 ....کرد لیطرفه رو بهم تحم هیعشق  هیعاشقانه دوسش دادم و اون  ضمیکه با قلب مر یلیشارا

 کیکه به لب داشت بهم نزد ید گرمبا لبخن.پوش وارد اتاق شد دیمرد مسن سف هی.در منو به خودم آورد يصدا

 دخترم؟ یخوب-شد و گفت 
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 .با حرکت پلکام بهش جواب دادم نیصدامو گم کرده بودم واسه هم انگار

 ؟یخبر داشت تیماریدخترم تو از ب-

 !بله-اومد گفتم  یکه از ته چاه م ییصدا با

 .میبه خانوادت خبر بد دیبا.خطرناکه دختر جون یلیخ تتیوضع-

 .نینگ يزیکنم به پدر و مادرم چ ینه و خواهش م-

 .يدار ازیتو به مراقبت ن.بدونن دیاما اونا با-

 .کنم یازتون خواهش م.نیلطفا بهشون نگ-

 !یخودت قبول کن تشویمسئول دیباشه اما با يحاال که اسرار دار-

 .کنم یقبول م-

 ست ؟ه یاحتمال بهبود واسه جراح....چقد ....چ- دمیمن و من پرس با

 !درصد ستیاز نظر من ب-

 .دادم یاز دست م ویمن داشتم هر لحظه فرصت زندگ. دیاز گونم چک اشک

 !خوام امضاش کنم یم.ارنیاعضا رو برام ب وندیفرم پ نیازتون خواهش کنم بگ شهیم-

 دخترم ؟ یمطمئن-

 .بله-

 تو ؟ انیبگم ب. ننتیدر ضمن دوستات پشت در منتظرتن تا بب.ارنیگم برات ب یم.خوب  لیخ-

 !آره-

که  يو دختر..... انیک....مهرنوش.نگذشته بود که بچه ها اومدن تو  يا قهیچند دق.رفت و در و بست  دکتر

 .بودم دهید شهیاونروز پشت ش

 دلم؟ زیعز يبهتر-به سمتم اومد و گفت مهرنوش

 .خوبم-

 يچطور-گفت دیلغز یاشک چشماش م يتو شیعسل يکه چشما یو در حال سادیاومد کنار تخت وا انیک

 گلم؟ يشد ی؟چيخواهر

 .میمن که بهت گفته بودم رفتن.ستین يزیچ.خوبم. انیخوبم ک-

 !دیبا. یکن یو زندگ یبمون دیتو با.تو رو خدا نگو نفس -
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 .رونیگفت و به سرعت از اتاق زد ب نویا

من آوردمتون .من الهه هستم.سالم- بود به سمتم اومد و گفت ستادهیکه تا حاال اون گوشه آروم وا يدختر

 د؟یخوب. مارستانیب

 .خوبم.ممنون-

 .مامان و بابا افتادم  ادی

 ؟..مامان و بابام....مهرنوش-

 .یمن شهیمنم گفتم پ.نکردن داتیپ یدنبالت گشتن ول یلیخ.رازیخالت حالش بد شده رفتن ش.نترس-

 .ازت ممنونم-

موندن و منم  رازیهفته ش هی نایمامان ا.رونیاومدم ب مارستانیخودم از ب تیاعضا رو پر کردم و با رضا وندیپ فرم

 .هم گرفته بودم جهیو نت.....لیراجبه شارا...راجبه خودم.فکر کردم  یلیخ.بودم يبستر مارستانیهفته ب هی نیتو ا

 .منو رسوند دم در خونه مهرنوش

 .تو  میبر ایب-

 .منتظرمه یعل.برم دیبا.ممون-

 .سالم برسون یبه عل. یراحت هر جور.باشه-

 .خدا حافظ.باشه-

 .خدا حافظ-

 .ومدنی یفردا م نایمامان ا.خونه سوت و کور بود.انداختم و در خونه رو باز کردم دیکل

باالخره .کردم نییباال پا ستویل.نمیمخاطب يرفتم تو.در آوردم فمیک ياز تو مویگوش.ده صب بود.نگاه کردم ساعتو

 .لرزون تماسو زد یبا دست.کف دستام عرق کرده بود.دیکوب یم نهیقلبم تو س.کردم دایاسمشو پ

 .....بوق هی

 .......بوق دو

 ......بوق سه

 .دیچیقشنگش تو گوشم پ ياز سه تا بوق صدا بعد

 .الو-

 ...یمیعظ... يسالم آقا-
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 حالتون چطوره؟.نیسالم خانم آر-

 .داد که چقدر استرس داره ینشون م نیزد و ا یحرف م تند

 .نمتونیخوام بب یم.قرار بزارم هیراستش زنگ زدم تا باهاتون .خوبم.ممنون-

 .خوبه یشاپ قبل یهمون کاف 5ساعت .بله-

 .یپارك ساع میلطفا بر.ساعتش خوبه اما اونجا نه -

 !طرفست هیعشقم  دمیمبرم که اونجا فه ییدوس نداشتم دوباره جا. ارمیبه خاطر ب لویشارا ينداشتم حرفا دوس

 .خدا نگهدارتون 5پس تا ساعت .نیهر جور شما بخوا.باشه -

 .خدا حافظ-

نکرده  ریپس اون د.4:50.ساعتو نگاه کردم .نشسته بودم لیمنتظر شارا مکتین هی يتو پارك رو.زدیشور م دلم

خوشگلو ناز رو تاب نشسته بود و  یلیخ يدختر کوچولو هی.به اونور پارك نگاه کردم.من زود اومده بودم.بود

من .دمیآه سوزناك کش هی.مادرا  يخوش به حال همه .خوش به حال اون زن.مامانشم مشغول تاب دادنش بود

 !هیقلب لعنت نیهمشم به خاطر ا رمیتونم بچمو بغل بگ ینم چوقتیه

 !نیدوست دار یلیبچه ها رو خ ادی یبه نظر م-

 !من لیشارا.نفر بود هیفقط متعلق به  یآسمون يصدا نیا.نبود  یاجیسمت صدا برگشتم هر چند که احت به

 .دوست دارم یلیمن بچه هارو خ.بله.سالم-

 د؟یمعطل که نشد.سالم.واقعا شرمنده-

 .تازه اومدم.نه-

 !شنومیم. نیباهام حرف بزن نیخوا یم نیگفت-

 !رهیدلم آروم بگ دیکنارت بمونم تا شا شتریب هیثان هی ؟بزاریچ يهمه عجله برا نیا آخه

اما دو تا شرط !رمیپذیم..یم....من درخواستتونو ...راستش من.خواستم راجع به در خواستتون حرف بزنم یم.بله -

 .دارم

 .دییبفرما-

 شیهمونطور که پ زیخوام همه چ یتا آلبومتون زود تر تموم بشه و م نیبک تونویسع يخوام همه  یازتون م-

 !باشه یعیمنم طب يخانواده  شهیپ هیعیشما طب يخانواده 

 .فهمم یشرط اولتونو نم لیخوشحال شدم اما دل یلیخ نیدر خواستمو قبول کرد نکهیاز ا-
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 .درخواست من از شماست نیا.ستیمهم ن یلیخ لشیدل-

 ن؟یخوا ینم یچیشما ه یعنی.که شرط باشه  شهینم نیکنم اما ا یم مویسع-

 !خوام یمن تو رو م.چرا :بزنم  ادیخواست فر یم دلم

 .خوام ینم يا گهید زهیچ.نه-

 . رنیتا مادرم تماس بگ نیخونتونو بد يفقط لطفا شماره .باشه .اما من از خدامه بهیهر چند که برام عج-

 .زد شیتو گوش لیخونه رو گفتم و شارا ي شماره

 !نیخدا حافظ خانم آر.ازتون ممنونم .خوب با اجاتون من برم-از جاش بلند شد و گفت لیشارا

 !فقط من.منه لیوجود اون شارا نیاسممو هم نگفت اما با ا یاون حت.گفت و رفت  نویا

سه روز بود که از اون .شده بود ایسه روز بود که اون جنگل برام رو.گذشته بود لیروز از مالقات منو شارا سه

کرد و من فقط منتظرش بودم  یم یتاب یب نهیسه روز بود که قلبم تو حصار س.نبود يخبر یآسمون يصدا

 .ادیمنتظر تا ب.

 یبرگشتن مامان کل نایمامان ا نکهیبه محض ا.سکته رو رد کرده بود هیخاله .برگشته بودن رازیو بابا از ش مامان

 .نداشتم تا بهش بگم يزیاما واقعا چ ستمیوقت در دسترس ن چیهدعوام کرد که چرا 

که .کنم  یکردن تالش م یزندگ شتریساعت ب هیواسه  مارستانیدارم رو تخت ب ستمینداشتم بدونه اگه ن دوست

 .جنگم یدارم م

لبخند  هیا ب اینگاه  هیکه با  یتونستم بفهمم کس یم یکاشک.تخت بلند شدم ياز رو لیلبخند قشنگ شارا ادی با

فقط .خواست  یم يا گهید زیاز من چ لیکار کنه اما شارا یتونه باهام چ یکنه اغوشش م یدگرگون م امویدن

 یکشم که اونم نفس م ینفس م ییواتو ه يآخر عمر نیکه ا نیهم.ستیبرام مهم ن نیاما ا!یمدت همراه هی

 .نییو رفتم پا رونیلباسمو مرتب کردم و مو هامو باال سرم بستم از اتاقم رفتم ب نکهیبعد از ا.هیکشه برام کاف

 .در حال صحبت کردن با تلفن بود مامان

نون  يکره رو دنینشستم و مشغول مال.دمیرو سر کش وهیآب م وانیل.ندادم و به سمت اشپز خونه رفتم یتیاهم

 .دمیمامان دست از کار کش يتست شدم که با صدا

 ؟یتو خبر داشت.نفس -

 ؟یاز چ-

 .دیکه شعراتو واسه آلبومش خر يمادر همون پسر.زنگ زد یمیاالن خانم عظ-
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 .سره جام نشستم خیحرف مامان س نیا با

 !خوب ...خ-

 ؟یدونست یتو م. ریزنگ زد بود واسه امر خ-

 بدونم؟ دیبا ویمن چ-

ازش  یلیخ.بود يخانم خوش برخورد یلیخ.خوشش اومده یلیگفت پسرش از تو خ ی؟میخبر نداشت یعنی-

 .منتظره بود رهیبرام غ یلیخوشم اومد اما خ

 شد؟ یخوب چ-

 .شروع کن تویریگ رادیبعد ا انیبزار ب.نفس تو رو خدا بس کن.انیقرار شد آخر هفته ب.یچیه-

 .انیب.نزدم یمن که حرف.مامان جون-

 ؟یمطمئن:که از مخالفت نکردن من خوشحال بود گفت مامان

 .ایشد يجور هیمامان جون امروز .ااواا-

با اومدن خاستگارا  شهیاز تو که هم نمیا.منتظره  رهیغ هیخاستگار نیاز ا نیا.گهیخوب حق دارم د.شدم يچطور-

 !یحاال موافق يخونه مخالف بود نیتو ا

 !انیمخالفت کنم؟خوب ن نیخوا یم-

 .با مهرنوش برو واسه آخر هفته لباس بخر.تو برو به کارت برس.گم  یم یچ هیمن ...!نه....نه -

 .باشه-

 یم يکه چجور ستیمهم ن.شد یآرزوم داشت براورده م یعنی.دادم هیدر و بستم و بهش تک.سمت اتاقم رفتم به

 .فقط باشه لیکه شارا نهیمهم ا.میباش میخوا

بعد .برداشتم و شمارشو گرفتم وترمیکامپ زیم يز روا مویگوش.بهش نگفتم یچ چیه نکهیمهرنوش افتادم و ا ادی

 .از چهار تا بوق جواب داد

 ....الو-

 ؟یخوب.سالم مهرنوش-

 !معرفت یاحوال دوست ب.سالم نفس خانم-

 چرا؟ گهیتو د يتو که از حال و روزم خبر دار-

 ؟یکن یکار م یچه خبرا؟چ.کردم یخوب بابا شوخ لیخ-
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 ؟يوقت دار.خوام باهات بزنم یحرفم م. دیخوام برم خر یمهرنوش م.یچیه-

 .شما وقت دارم يبرا شهیمن هم-

 .میزن یهم با هم حرف م میکن یم دیهم اونجا خر.باش راژهیت 10پس ساعت -

 .خدا حافظ گهیساعت د هیپس تا .زمیباشه عز-

 .خدا حافظ-

ساعت .رونیو از خونه زدم ببرداشتم  نویماش چیو سوو مویبا گش فمویک.دمیلباسامو پوش عیدوش سر هیاز  بعد

مغازه نگاه  نیتریبود و داشت به و سادهیمغازه وا نیکه دم اول دمیتا رفتم تو مهرنوشو د.دمیباالخره رس 10:05

 .کرد یم

 .ششیپ رفتم

 .سالم خانم خانما-

 سالم؟.....نیهم-

 .دلم واست تنگ شده بود.معرفت یب نمیبب نجایا ایب:باز کرد و گفت  دستاشو

 .بغلش رفتم

 .ينگرانم کرد یلی؟خي؟بهتریخوب-

 .خوبم به جان مهرنوش-

هممون دست و پامونو .به من زنگ زد انمیک! انیک.شمارت زنگ زده بود نیالهه به آخر.یدون یاخه تو که نم-

 ؟ يشد ينطوریآخه چرا ا.بود میوخ یلیحالت خ.میگم کرده بود

 .میزن یهم حرف م میخور یم يزیچ هیهم . مینیشاپ بش یتو کاف میبر ایب-

 .میباشه بر-

 .میو قهوه سفارش دار کیدوتامونم ک.میشاپ نشست یمهرنوش تو قسمت کاف با

 !يشد که مارو نصفه جون کرد یبگو چ.منتظرما....خوب-

 گفتم دلمو باختم؟ ادتهی-

 .آره-

 !ازدواج کرد يازم تقاضا.قرار داشتم لیاون روز که حالم بد شد با شارا-

 .گمیم کیتبر.زمیزع يوا...يجد-
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 .کنم يمدت نقش همسرشو باز هیازم درخواست کرد که -

 ؟یچ یعنی....یعنی:که ماتش برده بود گفت یدر حال مهرنوش

 .کنم  يمدت نقش همسرشو باز هیازم خواست .نیهم یعنی-

 ؟یگفت یتو چ-

 .قبول کردم-

 .که همه برگشتن و مارو نگاه کردن دیداد کش نیبلند شد وهمچ مهرنوش

 ؟يکار کرد یتو چ وونهی؟دیچ-

 !نیبش.اروم تر.کننیمهرنوش جان دارن نگامون م-

 ؟یکن یکار م یچ تیبا زندگ يدار یفهم یم:گفت. دستاشو تو هم قالب کرد .نشست مهرنوش

مهرنوش ...اون بت منه...منه زهیهمه چ...عشق منه لیشارا....رمیمیمهرنوش من دارم م...دونم یم.آره مهرنوش-

مهرنوش .ندارم بهش بدم يزیچ ضیقلب مر نیمهرنوش من با ا.....ضهیقلب مر نیکه فاتح ا هیمرد اون تنها

خواد به  یدلم م.بکنم تونمیکه م هیتنها کار نیا...وجودمه بدم يکه همه  یندارم تا به کس يزیمنه عاشق چ

نره من  ادتیمهرنوش !نفس بکشم که اون هست ییآخر عمرم تو هوا يها هیخواد ثان یدلم م.مردم کمک کنم

 !دنیواسه تپ.ندارم واسه بودن یقلب.رمیم یدارم م

 ؟.....نیهم-

 .براش دو تا شرطم گذاشتم....نه:و خنده گفتم هیگر ونیم-

 ؟یچه شرط-

بعدشم ازش .بودن موضوع نشن يپدر و مادرمم متوجه سور یباشه و حت یواقع زیاول ازش خواستم تا همه چ-

 !بکنه تا آلبومشو زودتر تموم کنه شویاستم تا سعخو

 ه؟یشرطات چ لیاخه؟دل هیاحمقانه چ يشرطا نی؟ايشد ؟بچهیکنیکار م یچ ينفس دار.....نفس-

اما .خوام اونا رو به آرزوشون برسونم یم.باور برسن که خوشبختم نیفقط خواستم پدر و مادرمم به ا.....یچیه-

عشقم بشنوم  يعاشقانه هامو با صدا ستهیقلب وا نیا نکهیقبل از ا.ل از مردنم خواد قب یفقط دلم م......آلبوم

 !نیهم.

 .يریگیم میبا احساساتت تصم يدار-
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عاشق اون  ضیقلب مر نیا...بفهم.که عاشقه یقلب.رمیگ یم میتصم میدرصد 20من دارم با قلب .نه مهرنوش -

 !عاشق.سبزه يچشا

 .دیآخر هفته رس باالخره

کار شده بود  دیمروار قشیو  نایکه رو آست میمال یکت و دامن صورت هی.کردم یبه خودم نگاه م نهیتو آ داشتم

 ینم زایچ نیاما عشق ا میدیبه خاطر انتخابم سرزنشم کرد خر یمهرنوش کل نکهیلباسو با مهرنوش بعد از ا نیا.

 .بخوام ازشتونم  ینم يزیچ زمهیهمه چ.اون وجودمه.بود یشرطامم الک.شناسه

 ونیپاپ هیکه روش  یمشک یسانت 7کفش پاشنه  هیبا  دمیپوش یساپورت مشک هینباشه  رونیپاهام ب نکهیا يبرا

 .داشت یکج صورت

رو هم سرم  ممیمال یشال صورت.کمشمو به صورت کج دادم تو صورتم هیهامو اتو کردم و باال بستم  مو

 .یلیاکل یرژ لب صورت هیفرموژه زدم با  هیفقط .به کرم نداشتم اجیبه خاطر پوست چربم احت.کردم

 .رونیمورد عالقم از اتاقم رفتم ب میو مال نیریدارمم دستم کردم و با زدن عطر ش زیآو دیطال سف دستبند

خانوم  نیمیس.يکت و شلوار سرمه ا هیکت و دامن سبز و بابا  هیمامان .و بابا تو سالن آماده نشسته بودن مامان

کمک  ومدی یم میکه مهمون داشت یگاه.بود یخوب یلیزن خ.بود لیماده کردن وساتو آشپز خونه مشغول ا

 .مامان

 !بزرگ شده نقدریقربون دختر خوشگلم برم که ا:متوجه من تو سالن شد گفت نکهیبه محض ا بابا

خاك  شکشیپ یک ستیکه معلوم ن يبر یقربون کس يخوا یخودم گفتم بابا م شیپ شهیمن بازم مثل هم و

 !شهیم

 .نیزنده باش شهیهم شاالیا.ییخدا نکنه بابا:گفتم زدیکه به گلوم چنگ م یبغض با

 !نایریگ یم لیخوب پدر و دختر همو تحو-

 .قربونت برم يشما که حسود نبود یمامان.ااااااا-

 !خانومم هستم وایمن همه جوره مخلص ش.يمامانتو ناراحت کرد!يکار کرد یدختر چ نیبب-

 .آورد رونیمامان و بابا رو از جو عاشقانشون ب زنگ منو ترسوند و يصدا

 !سبزش يمردم با اون چشما دنیسوختم تو تب د یداشتم م!رهیگ یم شیکردم قلبم داره ات یم حس

 یلیخونمون که نه خ اطیمهمونا پس از گذشتن از ح.خونه رو باز کرد يزد و بابا در ورود فونویخانوم آ نیمیس

 یمهربون م یلیهمسن مامان که به نظر خ بایخانوم تقر هیاول از همه .بزرگ وارد شدن یلیبود نه خ کیکوچ
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پوش که من از همون لحظه عاشق اون صورت گردش شدم بعدم  کیش یلیدختر خ هیشد بعد از اون  ومدواردی

 !لیبزگ تر باشه وارد شد و در آخر شارا لیخورد چند سال از شارا یمرد که بهش م هی

 .کردم یجلو و با مادرش دست دادم و روبوس رفتم

 .دیخوش اومد یلیخ.سالم -

 .زمیسالم عز-

 .باشه اومد جلو لیخورد خواهر شارا یکه م يدختر بعدش

 .دیخوش اومد.سالم-

 . زمیهستم عز نیمن شادم! بانهیغر نقدریزن داداش چرا ا.ااااا-

 .ومدی یبه نظر م يپر انژ دختر

 !نفس هستم.خوشبختم-

که عاشقشون  یو صورت دیسف ومیلیبا اون دسته گل بزگ ل لیشارا تیبه اون مرد خوش امد گفتم و در نها بعد

 .بودم

 !نا قابله دیببخش.دییبفرما.سالم:گل رو به سمتم گرفت و گفت-

 !یمرس:انقدر تو اون چشما حل شده بودم که گلو ازش گرفتم و آروم گفتم-

گذاشتم و رفتم تو آشپز  زیم هی يگلو رو.کردن به خودم اومدم  یتعارف ممامان و بابا که به مهمونا  يصدا با

 .خونه

 .دییشما بفرما. اوردمی یم ينفس خانوم من چا-خانوم نیمیس

 .برم یخودم م.نه -

 . اریب یینفس جان مامان چا: مامان اومد که گفت يصدا قهیاز چند دق بعد

 .ها مطمئن بشم ییرو اوردم باال تا از رنگ چا ینیس.که آماده کرده بودم و گرفتم ییها ییچا ینیس

 .حرف نداره.هیعال.برو نفس خانوم-خانوم نیسم

با .گرفتم لیمامان شارا يرو جلو ینیاول س.شدم ییرایخانوم با اعتماد به نفس کامل وارد پذ نیمیحرف س با

 .رو برداشت ییلبخند و تشکر چا

 .نیشادم يجلو بعد

 .وم خوردن دارهاز دست نفس خان ییچا.به به-
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 .نوش جان.کنم  یخواهش م-

 !!لیتعارف کردم و بعد به مامان و بابا خودم و بعد شارا يچا لیبه برادر شارا بعد

 یرو بر م يغرور و خجالت چا نیو اون در ع... یکن یرو به عشقت تعارف م ییچا یوقت... یعاشق باش یوقت

 ! رو فتح کردم ایدن لیمن با ممنون شارا....يرو فتح کرد ایانگار دن...ممنون  گهیداره و م

 !از ممنون گفتنش ارامش گرفتم که حد نداشت نقدریا

 .نشستم.زمیعز نیبش.نفس جان: خانوم دادم و به دنبال حرف بابا که گفت  نیمیرو به دست س ینیس

 هیبعد از .رسوند یم لیکه منو به شارا ییصحبتا.صحبتا بودم نیشروع شد اما من عاشق هم یمعمول يصحبتا

 میما اومد.رهیراستش غرض از مزاحمت امشب امر خ.سره اصل مطلب میبهتره بر:گفت لیحرف مادر شارا يسر

اما متاسفانه همسر من االن سه  زنهحرفا رو ب نیرسمه که پدر پسر ا.کنم يخاستگار لمیشارا يتا دختر گلتونو برا

گم که شوهرم بود و خودش مراسمو به دست گرفته بود منم سره پسر بزر.منم تجربه ندارم.ساله که فوت کرده

مراسمو تنها  نینباشه و من بخوام ا يروز هیکردم  یفکر نم.نگرفتم ادیازش  يزیخوشحال بودم که چ نقدریا

 .دیاریخودتون صاحب اخت گهید.اداره کنم

هاست با  تیپدر واقعا مسحق بهتر نیا.امرزهیخدا همسرتونو ب.دیاریشما صاحب اخت.حاج خانم  هیحرفا چ نیا-بابا

مخصوصا که نفس تنها  میهست یدخترمون به دنبال خوشبخت يراستش مام برا.کرده تیکه ترب ییبچه ها نیا

 .ما ماله نفسه هیبچمونه و همه چ

 !ندهیبرنامه هات واسه آ.درست.از کارت .کم از خودت بگو هی.خوب جوون:برگشت و گفت  لیبه سمت شارا بابا

 یس.هیمیعظ لیخوب من اسمم شارا:آرامش داشته تو کالمش گفت نقدریکردم ا یکه فکر نم يمرد.من  لیشارا

اما با فوت پدرم سه سال .خوندم یخلبان نیواسه هم.بود و عاشق ارتفاع یعاشق خوانندگ یراستش از بچگ.سالمه

ا خوب امسال به فکر عالقه ام.کنمپدرمو اداره  هیوتریمجبور شدم با برادرم شرکت واردات قطعات کامپ شیپ

کارم  نیاول يبرا نویخانم آر يشعرا دیرو هم از سر گرفتم و همون طور که اطالع دار یدومم افتادم و خوانندگ

ها  تیبهتر ندهیا يکنم و مسلما برا نیتام یاز نظر مال شونویدارم که بتونم ا یمال ییتوانا نقدریا!در نظر گرفتم

 .....خوام و یرو م

 !ندهیآ

 چیه لیشارا.طرفست هیعشق  هی نیا:گفت یتو گوشمو م زدیم یلیکه س یتیواقع.کرد تیمنو متوجه واقع لیشارا

 .کنهیصدا م نیهنوز تو رو خانوم ار یاون حت.دیبا هم ندار يا ندهیآ چیه.به تو نداره يعالقه ا
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چون تو  یکنارش باش یتونست یاصال خوبه که دوست نداره اگه دوست داشت نم یباش يقو دینفس تو با نه

 !محکوم به مردن.یمحکوم ضیقلب مر نیتو با ا.یمحکوم

تا با  اطیکنم تو ح یهمراه لویتموم شده بود و بابا ازم خواست تا شارا لیشارا يبه خودم اومدم که حرفا یوقت

 .میهم حرف بزن

 .هیکه هست برام کاف نیهم.لهیمهم وجود شارا.منو سر پا نگه داشت عشق

که  یسکوت.حاکم بود نمونیسکوت ب.میسه نفره نشست دیسف يها یصندل يو رو میشد اطیوارد ح لیشارا با

 !مرد نیپر از دوست داشتن ا.من پر بود  يبرا

که ماهرانه  دیکش یبه رخ م شویمهتاب ته رنگ قهوه ا نیکه تو ا ییموها.با نگاه کردن بهش گذروندم سکوتمو

 غیاونو ازم در شیریمن بود اما حاال صاحبش با سر به ز زیکه همه چ ییچشما.شده بود تیبه سمت باال هدا

 اریاخت یکشه چقدر قشنگه و من ب ینفس م لمیکه توش شارا ییهوا نیبب.ستیمهم ن.نداره نفس بیع.کرده بود

 !لیو پر شدم از عطر شارا دمیکش قینفس عم هی

که  ییو کفشا یود و اون کروات مشکسبز که درست رنگ چشماش ب زیمارك با اون بل یو شلوار مشک کت

 !هیمنه چون واقعا خواستن يمرد تنها خاسته  نیا! من  يخدا.که دستش بود يزدو ساعت نقره ا یبرق م

 د؟یندار یشما حرف-لیشارا

 !عشق.لمیعشق دارم برات شارا حرف؟؟من

 !بگم یدونم چ یراستش من نم.....را-

و بعد جدا  میسال با هم باش هیخوام  یازتون م.ازتون ممنونم یلیخ نیکن يبا هام همکار نیقبول کرد نکهیاز ا-

 کنه؟ یمادر من اسرار به ازدواج نم گهید ينطوریا.میبش

 ن؟یازدواج کن نیخوا یچرا نم یول دیببخش-

 !همش به خاطر اونه:از گال شد و گفت یکیمحو  لیشارا

 .بهتون بگم يزیتونم چ ینم متاسفم فعال:که گفت رونیاز اون حالت اومد ب عیکه سر انگار

که اگه باشه قلب !!!!نبوده چکسیبگو که قلبت مال ه لیعشق؟؟؟شارا هیزنه؟؟؟؟ هیمن اون  لیاون؟؟؟؟؟شارا

 !کشه یم دنیاالن دست از تپ نیمن هم ضیمر

نشونه .بود تشونیمامان و بابا نشون از رضا يلبخند رو لبا.تو خونه میو رفت میاز جامون بلند شد قهیاز چند دق بعد

 .شونیخوشحال
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 م؟یبخور ینیریخوب ش-نیشادم

 .تونستم حرف بزنم یگفت بودم که نم لیکه شارا یاون کس جیگ نقدریا

 .کم فکر کنه هینفس  دیاگه اجازه بد-بابا

 .دختر گلمون فکراشو بکنه دیبا.مسلما حق با شماست.بله-لیشارا مامان

 .منتظرتون هستم:کنارم قرار گرفت و گفت لیشارا یول یک دمینفهم.بلند شدن تا برن قهیاز چند دق بعد

 .قراره یرو که واسه اون ب یقلب يصدا دیرفت و نشن.گفت و رفت نویا

 .اب خوردم وانیل هیقرص برداشتم و با  هیاز تو کشو .لباسامو عوض کردم.باال تو اتاقم رفتم

 .داد یخواب بهم نم ياجازه  الیتو تخت اما فکر و خ رفتم

 ه؟یک ؟اونیازدواج کن يخوا یکه به خاطرش نم هیابو دوست داره؟اون ک يکه صدا هیمن اون ک لیشارا

 !چشمام بسته شد یک دمیموضوع فکر کردم که نفهم نیبه ا نقدریا

 !گذره یروز م پنج

 .دونستم یکه من از اول جوابشو م یمهلت.گذرهیم يهفته ا هیروز از اون مهلت  پنج

 . دمیدرو شن يکردم که صدا یاتاقمو مرتب م داشتم

 ...تق  تق

 ه؟یک-

 اجازه هست؟-

 !تو مامان جان بایب-

 .رو تخت نشست و مشغول نگاه کردن اتاق شد.باز شد و مامان وارد اتاق شد در

 يصدا تیو در نها....ازدواجمون...به وجود اومد نمونیکه ب یعشق!من با پدرت  ییآشنا.چقدر زود گذشت- مامان

باورم !پارك تنگ شده متیبرد یو م میگرفت یکه با پدرت دستاتو م یدلم برا اون زمان!دیچیما پ هیزندگ يتو تو

 !یروز ترکمون کن هی يسخته بخوا یلیخ!بزرگ شده باشه  نقدرینفس باباش ا.من  ياون دختر کوچولو شهینم

 مامان؟ یزن یم هیحرفا چ نیا:دستاشو گرفتم و گفتم.کنار مامان رو تخت نشستم رفتم

 !هیمیعظ يخانواده  ؟منظورميفکراتو کرد-

 ....راستش....راس-
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 يبه نظرم خانواده .یخوشبخت بش دیبا.یازدواج کن دیاما تو با میبا رفتنت من پدرت تنها بش دینفس شا نیبب-

 ه؟یحاال نظرت چ.هیپسر خوب یلیخ لمیشارا. نیخوب يخانواده  یمیعظ

 !موافقم...من.....من-

 .آغوش مامان گم شدم تو

 .زمیگم عز یم کیتبر-

 .ممنون مامان-

 .من برم و بهشون خبر بدم پس

خوام پدر و مادرمو تنها  یخود خواهم که م یلیمن خ.وجودمو پر کرد يحس عذاب وجدان همه .رفت  مامان

 یلیمرد خ لیشارا.شم ایناون د یراه نجایکه از ا نهیبهتر از ا یلیبرم خ ينطوریچون ا.بهتره ينتطوریالبته ا.بزارم

 .که اسمشو آوردم آروم شدم نیبه محض ا! لیشارا.هیخوب

تو .خونمون انیخبر داد و قرار شد آخر هفته ب لیشارا ياعالم موافقت کردم مامان به خانواده  نکهیمحض ا به

 !خوب بود یلیواسه آخر عمر من خ نیلبخند رو لباشون بود و ا.خوشحال بودن یلیهفته مامان و بابا خ نیا

 .دیآخر هفته رس باالخره

با ساپورت  یکاربن یکت و دامن آب هی.چک کردم نهیخودمو تو ا گهیبار د هی.همه وجودمو پر کرده بود اضطراب

 ینقراب هیسا هی.دمیپوش يو نقره ا یاب يروسر هیدفعه همه مو هامو باال بستم و  نیا.یکاربن یو کفش اب یمشک

 نکهیا يبرا.کم عطر به خودم زدم هی.کم رنگ یلیخ یرژ لب نارنج هیو  ملیرکم  هیبا  دمیپشت چشام کش

 نییپله پا نیپامو از رو آخر قایدق.رونیقرص خوردم و از اتاق رفتم ب هیقلبمو کم کنم  يکر کننده  يصدا

 .زنگ بلند شد يگذاشتم که صدا

 !خودت کمکم کن ایخدا

 .لب گفتم و منتظر مهمونا شدم ریز نویا

 .وارد لیاون دفعه اول مادر شارا مثل

 .دیخوش اومد یلیخ:کردم و گفتم یروبوس باهاش

 .ممنون عروس گلم-

 .اومد تو ینیریبزرگ ش یلیجعبه خ هیبا  نیشادم لیاز مادر شارا بعد

 .قربون زن داداش گلم برم-
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 .ریخجالت سرخ شدم و سرمو انداختم ز از

 .زن جوون اومد تو هی نیاز شادم بعد

 .لیداداش آقا شارا اریندا هستم زن شاد.گم یم کیتبر.زمیسالم عز:سمتم اومد و گفت به

 .دیخوش اومد.نفس هستم.ممنون.سالم-

مرد  هیبعد از اونم .لهیداداش شارا اریوارد شد که حاال متوجه شدم شاد شیپ ياز اونها همون مرد دفعه  بعد

 .لیشارا تیو در نها گهید

 !یکاربن یآب زیو بل یاون کت و شلوار مشک يوارد شد تو لیشارا

 !ومیلیو ل دیو سف یآب يپر بود از رز ها.بزرگ دستش بود یلیسبد گل خ هی

 .دییبفرما....سالم:رو به سمتم گرفت و گفت  گل

 .ممنون:از عرق بودم گلو ازش گرفتم و گفتم سیکه هنوز محو اون صورت خ یحال در

 .شد ییرایاورد و مشغول پذ يچاخانوم  نیمیدفعه س نیا.مینشست همه

تا  میینجایامشبم ما ا.ان شا اهللا که خوشبخت بشن.خوشحالم که نظر نفس جون مثبت بوده یلیخ-لیشارا مادر

 .میکن یمنت قبول م دهیبه د نیار يآقا دییشما بفرما یهر چ هیراجع به مهر.میرو انجام بد یمقدمات يکاها

 .بگم یدونم چ یراسش من واقعا نم-

 .من و ندا جون سال تولدمون بود مال نفس جونم سال تولدش باشه هیگم مهر یمن م-نیشادم

 ن؟یآر يآقا هینظر شما چ.منم موافقم-لیشارا مادر

 .به نظر منم خوبه-

 دخترم؟ یهست یمتولد چه سال-لیشارا مادر

-....68... 

که عروس دوست  یعصوم هر گلم 14 تیبه ن میما رسم دار. يتا سکه تمام بهار ازاد 1368پس -نیشادم

 باشه نفس جون؟ یتو چ هیگل مهر.باشه شیشاخه جز مهر 14داشته باشه 

 ..ومیلیل..یل..-

و اگه من  نهید هی هیباشه چوند مهر ادیز نقدریا هیخواستم مهر یشد اما من واقعا نم نییتع هیمهر بیترت نیا به

 .مونهیم لیرم به گردن شارا یبم
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رو با هم گذاشته بودن  یعقد و عروس دمیبه حال برگشتم د یلحظه ذهنم پرت شد و وقت هی یدونم چرا ول ینم

 .روز وقت داشتم تا کارامو انجام بدم یس قایدق!اخر ماه يبرا

 .زمیعز نیبش شمیپ ایخوب نفس جون ب-لیشارا مادر

از تو  لیمادر شارا.نشستم  لیبود از جام بلند شدم و کنار مادر شارا سیکه بدنم از ترس و اضطراب خ یحال در

 .در آورد  یمخمل مانند آب يجعبه  هی فشیک

 .خوام عروسمو نشون کنم یم نیاگه اجازه بد:کرد به بابا و گفت رو

 .دییبفرما.کنم یخواهش م-

 .انگشترو دست نفس خانومت کن ایپسرم ب لیاقا شارا:برگشت و گفت لیبه سمت شارا لیشارا مادر

از جاش بلند شدو انگشترو از دست .کرد خودشو کنترل کنه یم یبود هول شده سع که کامال مشخص لیشارا

کرد دستش به دستم  یم یتمام مدت سع.و انگشترو به دستم کرد سادیکنار من وا یبه آروم.مامانش گرفت

 چرا؟؟؟.گرمتو لمس کنم يآرزومه دستا لم؟منیچرا شارا:خودم گفتم شینخوره و من پ

به !لیبه شارا.کردم یتمام شب داشتم فکر م.تازه چشمام گرم شده بود .ب بلند شدمآالرم از خوا يصدا با

 !قلبمو تا مرز انقجار رسوند ستادیکنارم ا یتنش که وقت يبه اون گرما!حرکاتش

 یسع.دمیلباسامو پوش عیسر.خوردم یم يزیچ دیکه گشنم بود اما نبا نیبا ا.دوش گرفتم هیرفتم حموم و  عیسر

 لیشارا شبیکه د يانگشتر.در اخر انگشترمو دستم کردم.خوش پوش تر و خوشگل تر باشم شهیکردم از هم

 .عاشقش بودم!الماس وسطش  هیبا  فیانگشتر ظر هی.دستم کرده بود

چون .مامان دادگاه داشت و بابا کالس.خونه نبود چکسیه.رونیاز اتاق زدم ب نهیاز چک کردن خودم تو ا بعد

 !اومد قهیبعد از چند دق.رونیدر خونه رو بستم و رفتم ب دای یم یک قیدونستم دق ینم

 !و با اومدنش قلب منو دچار تشنج کرد اومد

 .شد شیمشک یاز مازرات.ستادیپام ا يجلو

 ن؟یسادیچرا منتظر وا.سالم-

 .نیخواستم منتظر بمون ینم نیای یم یدونستم ک یاخه نم-

 .بله حق با شماست-

 .میتا بر دییبفرما:اشاره کرد و گفت نیماش به

 !نکرد؟واقعا که مردا مغرورن یگفت حق با منه پس چرا عذر خواه.از دستش ناراحت شدم.شدم  نیماش سوار
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 هیتک شهیدست چپشم به ش.کرد یم یبا دست راست رانندگ.ژسش پشت فرمونو دوست داشتم.نگاه کردم بهش

 .کرد یگاه سرش م هیتک ایگرفت  یدهنش م يجلو ایداده بود و 

تفاوت که عالوه بر اهنگ  نیبا ا میتفاهم داشت يادیز نکهیمثل ا.شد یکالم نواخته م یآهنگ ب هی نیماش تو

 .دوست داشتم لمیشارا يکالم من صدا یب

 شیپ يها هیثان نقدریدونم چرا ا ینم.میدیبود رس هیثان کیمن کمتر از  يساعت که برا کیبعد از  باالخره

 .گذشت یبودن زود م لیشارا

 مینوبت گرفت و کنار هم نشست لیشارا.خلوت بود. میشد شگاهیوارد آزما.میشد ادهیپارك کرد و با هم پ نویماش

 .سو استفاده کردم مشغول تماشاش شدم شیریمنم دوباره از سر به ز

 !يکت اسپرت سرمه ا هیو  یو نارنج یپراهن راه راه اب هیبا  یشلوار آب هی

 !نوبت ماست نیخانم آر:از جاش بلند شد و گفت لیشارا.صدا زد لوینجا بود شاراکه او یزن

 !!!نمیخانم آر لمیشارا يصدامو تو گلوخاموش کردم که چرا هنوز برا یمن هق هق ب و

هم  يرو به رو لیبود که من و شارا يجور شگاهیآزما.میبد شیتا ازما میرفت لیجام بلند شدم و به همراه شارا از

 !دیرنگش پر دمیکردم که د ینگاه م لویداشتم شارا.مینیهمو بب میتونست یو م میبود

 .دمیخون رس يحاو ينگاشو دنبال کردم و به ظرف ها ریمس

به محض  مید.نشست یزد باال و رو صندل نشویآست.کتشو در اورد لمیشارا.زدم باال نمویآست.نشستم یرو صندل من

خون  یوقت لیچرا شارا.رتشو بر گردوند و صورتشو با دستاش پوشوندصو لیشارا رهیمرد خواست خون بگ نکهیا

 ترسه؟؟؟ یمرد من بت من از خون م یعنیکنه؟ یم ينطوریا نهیب یم

 یاوال از خون م.رنیبستن و سرنگ و وارد رگم کردن تا خون بگ یکیسفت پالست زیچ هیدست منم  دور

 .شد يترسمم عاد نیا ادیز يشایاما به واسطه آزما دمیترس

 هیرفت تا  لمیشارا.شدم نیمن سوار ماش.رونیب میتیو رف میازمون خون گرفتن از جامون بلند شد نکهیاز ا بعد

 .میبخره و بخور يزیچ

 .موقع خون دادن برام تعجب آور بود لیرفتار شارا هنوز

آورد و به سمتم گرفت و  رونیب کیاز تو پالست کیبا ک وهیاب م هی.تو دستش برگشت کیپالست هیبا  لیشارا

 .وفتادهیتا فشارتون ن دیبخور.دییبفرما:گفت

 .زد یحرف نم يانگار به جز مواقع ضرور.ساکت بود يادیز لیشارا
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 ن؟یشما موافق.میشمعدون بخر نهیحلقه و آ میبر دیبا شیمامان عاطفه گفت امروز بعد از آزما-

 .میبر.باشه-

 هیمنو  نیبود فقط کم حرف بود و ا دایرام تو جز جز حرفاش هومحبت و احت.زد یقشنگ حرف م یلیخ لیشارا

 .کرد یم تیکم اذ

 .سادیوا يمغازه بزرگ جواهر هی يجلو

 لیفکر کنم شارا.گرفتم یبود البته اگر اختالف قدمونو در نظر نم ندیبرام خوشا نیو ا میداشت یهم قدم بر م کنار

 .بود195-190راحت 

 .نیکه کارشو بپسند دوارمیام.خرم یکادو م نجایا نیواسه مامان و شادم شهیمن هم-

 ؟؟؟یزن یباهام حرف م یرسم نقدریچرا ا لیشارا

 .میهم وارد مغازه شد با

 .شد یبا مرد مشغول سالمو احوالپرس لیشارا

 .مینیما بب نیاریحلقه هاتونو ب نیلطف کن یگیاسد ب يآقا-

 .سه تا جعبه که تو هر کدوم شامل چند تا ست حلقه بود رو جلومون گذاشت مرد

 .داشت زیر انیبرل فیرد هیدورش  شییحلقه ساده که قسمت باال هی.حلقه چشممو گرفت هی

 چطوره؟ نیا-

 چطوره؟ نیا-

 .میهمزمان به همون حلقه اشاره کرده بود لیبا شارا قایدق

 .کارامه نیجزءبهتر نیا.دیا قهیواقعا هم که خوش سل!به به چقدر تفاهم-فروش طال

 ه؟ینظرت چ-لیشارا

 گهیمن د:گفت یسوخت و به من م یانگشت دست چپم م نیحلقه تو دوم يجا.رو برداشتم و دستم کردم حلقه

 !لمیتعهد به شارا.من تعهد دارم.متاهلم

 .ادی یستتون مانگشتر هم قشنگه و هم به د نیبه نظر من ا-

 .میبر دار نویهم.موافقم-

 .میدار یبر م نویما هم یگیاسد ب يآقا-

 .کرد ياز دستم در اوردم و طال فروش برامون بسته بند انگشترو
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 کنم؟ متونیخوب چه قدر تقد-

 .یمیعظ يقابل نداره اقا-

 .يشما لطف دار.ممنون-

 .تومن بده شیشما همون ش.ستیو دو ونیلیم شیشه ش یم-

 اده؟یکم ز هی متشیق دیکن یفکر نم:شدم و گفتم کینزد لیبه شارا.بود ادیز متشینظر ق به

ارزش .ستیمهم ن متشیق:صورتشو اراسته بود گفت کیخنده کوچ هیکه  یدر حال.به سمتم برگشت لیشارا

 !حرفاست نیاز ا شتریصاحبش ب

 !!!لیشارا

 تنده؟؟؟ نقدریقلبم اچرا ضربان !!هوا گرمه نقدریچرا ا!!!حرفو زد نیا لیشارا

 .میشد نیو سوار ماش میاومد رونیحلقه هارو حساب کرد و از مغازه ب پول

 !دیریتشکر به خاطر کمکتون بپذ هیبه عنوان  نمیا.دیبه من کمک کن دیبه هر حال شما حاضر شد-

 !!!کمک

 !!کنم یخوام عاشق یمن خودم م!من خودم عاشق شدم.من به خودم کمک کردم.کمک نکردم لیبه شارا من

 .کرد یفرق م گهید يبه نظرم امروز با روزا.با حرفش حال خوبمو خش انداخته بود لیشارا

ضربات نا منظم قلبم  نویا.شدم  یداشتم خسته م گهید.میو وارد پاساژ شد میشد ادهیپ.پاساژ نگه داشت هی يجلو

 .گفت یبهم م

 .فقط چند تا مغازه مونده بود میبود دهینپسند یچ چیاما ه میمغازه نگاه کرد یکل

 !گهیروز د هیواسه  میزار یم مینکرد دایپ يزیاگر چ میکن یچند تا مغازه رو نگاه م نیا-

 .باشه-

شمعدونا اشاره کرد و  نهیار ا یکیبه  لیکه شارا کردمینگاه  نویتریداشتم و.میسادیمغازه وا هی نیتریو يجلو باهم

 اون چطوره؟:گفت

طال  زیر يکه رو چوبش طرح داشت با گال دمیرس یلیشمعدون بزرگ مسطت نهیا هیانگشتشو گرفتم و به  ریمس

 .الله مانند ستش يکنسول به همراه شمعدونا هیساعت و  هی.

 .قشنگه یلیبه نظرم خ.موافقم-

 .دییپس بفرما:برام باز کرد و گفت  درو
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 .سر من وارد مغازه شد پشت

 .دشیلطفا برامون بزار.و شمعدون خوشمون اومده نهیز اون اما ا.دیسالم خسته نباش-

 بپرسه؟ متشویخواد ق ینم یعنیکردنه؟ دیچه وضع خر نیا!!!واااا

 کنم؟ میچقدر تقد-

 .ونهیلیم 17 متشیق.طال يچوبه به همراه گال نیاز بهتر تونیشمعدون انتخاب نهیا-

 اده؟یواقعا ز گهید متشیق یکن یفکر نم:کرد که رفتم کنارشو گفتم یداشت حساب م لیشارا

خوام  ینم!یهمه چ.باشه یعال دیبا یهمه چ:ژست قشنگ خودشو حفظ کرده بود گفت نکهیا نیدر ح لیشارا

 !کم بزارم يزیچ

 .میدیو شمعدون ها رو خر نهیآ

 .بزرگ بود که قرار شد برامون بفرستن ياندازه ا به

 .میشد نیهم سوار ماش با

جا تا  هی میبهتره بر.سفارش دادم یرو عال یمادرم همه چ يمنم طبق خواسته .امروز تموم شده يکار ها گهید-

 ه؟ینظر شما چ. میناهار بخور

 ...میباشه بر...با-

 نشویبهتر یکردم که طبق حرف مادرش از همه چ یحرفش فکر م نیکرد و من به ا یم یرانندگ لیشارا

 فقط به خاطر مادرش؟؟ یعنیسفارش داد؟

 هیا رهیدا مین يدر کنار هم از پله ها مویشد ادهیپ نیاز ماش.بزرگ نگه داشت یلیرستوران خ هی يجلو لیاشار

 .میرستوران باال رفت

بالفاصله به  لیشارا.همون موقع پنج تا پسر در حال خروج از رستوران بودن.در دربان برامون درو باز کرد يجلو

 !و دستشو دور کمرم حلقه کرد رمیمن اومد تا کنار پسرا قرار نگ ي گهیسمت د

 !شد ریتوام با آرامش به تمام وجودم سراز يگرما

 یکینزد نیاونم تو فاصله به ا لیحس عطر شارا.لیتن شارا يحس گرما.شد یشوك محسوب م هیکه  ییگرما

 .شوك لذت بخش به تمام معنا بود هی

 .بودم مهیآغوش نصفه و ن نیو من غرق ادستشو برداره  لیشارا نکهیبدون ا میرفت زیم هیهم به سمت  با
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که  نمیرفتم بش.دیجلو کش لیمن و شارا يرو برا یاز خدمتکارا صندل یکیمورد نظر  زیبه م دنمونیمحض رس به

 !متوجه حلقه بودن دستش به دور کمر من شد لیشارا

 .داد و رفت لیمنو رو دست من و شارا گارسون

 ....که  يدیخودتون د....من واقعا متاسفم..من....من-

 !اما من دلتنگ بودم دیبار یاز سر و روش م یکالفگ

 !مهیهمون آغوش نصفه و ن دلتنگ

 .از اون منو رو برداشتم تیمنم به تبع.منو رو برداشت لیشارا

 ؟یمیعظ يآقا دیانتخاب کرد:ما اومد و گفت زیسر م گارسون

 ......خانوم يپلو با تمام مخلفات و برا یپرس ماقال هیمن  يبرا-

 د؟یخور یم یشما چ-

  یپرس سلطان هی-

 !با تمام مخلفات اریب یپرس سلطان هیخانوم هم  يبرا-

 .رفت گارسون

 د؟یای یم نجایا یلیشما خ-

 چطور؟

 .صداتون کرد یلیشناختتون و به فام یآخه اون آقا م-

 .نجاستیبابک دوستمه و صاحب ا.به خاطر بابک شتریاما ب امی یکه م ادیز.آره-

 .بود زیو اشتها بر انگ یعال یلیعطرش که خ.آوردن غذاهامونو

مرد کامل و  هی.بود یعال یلیمرد من خ.خورد یخاص خودش غذا م ژیبا آرامش و پرست.نگاه کردم لیشارا به

 !تک

 .رونیب میومدپول غذا رو حساب کرد و از رستوران ا لیاز خوردن ناهار شارا بعد

فردا  يدر ضمن برا.لباس عروس يبرا میبر نیصبح اماده باش 9فردا ساعت :در خونه رسوند و گفت يجلو منو

 .شب مادرم شما رو دعوت کرده

 .ممنون.باشه-

 .ریروزتون به خ-
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 .خدا حافظ-

 مهیفه و نکه دلتنگ اون آغوش نص یدر حال.از اون عطر خاصش شدم زیکه من لبر یمن رفت در حال لیشارا

 .شدم

 .مامان بود هم بابا نیهم ماش.تو خونه رفتم

 .انداختم و در خونه رو باز کردم دیکل

 !سالم به همه-

 .نمیبب شمیپ نیبش ایب.بابا یخسته نباش.سالم دختر قشنگم-

 .رفع بشه تیخستگ يبخور ارمیبرات ب ییچا هیپدرت  شیپ نیبش.سالم دخترم-

 .ممنون مامان جان-

 .بابا نشستم شیپ

 ن؟یچه کارا کرد نمیکن بب فیخوب دخترم تعر-

 .میدیو شمعدون رو خر نهیبعدم حلقه ها و ا میداد شیآزما. یچیه-

 خوبه؟ یهمه چ نمیبب!یان شاءاهللا که خوشبخت بش.مبارکت باشه بابا جان-

 !!آره-

 ؟یچ لیشارا-

 ...بابا...خوبه ..یلیخ..اون....او-

 .توه هیمن خوشبخت يخواسته  يهمه .زمیمبارکت باشه عز-

 ضیقلب مر يبرا شهیهم! شهیاما نه هم نمیزم يزن رو نیخوشبخت تر لیشارا شیمن پ.من خوشبختم ییبابا

 !نداره یمن مفهوم

 .نشست شمونیپ تیسکوویو ب يچا ینیبا س مامان

از دوستام  یکی.یتون ینم ینفس من گفتم من که کارام گره خورده و دادگاه دارم تو هم که تک یراست-

 !کنه نیزایبخره و د یاون خودش همه چ میچطوره ما رنگ دلخواهمونو بگ.نرهیزایدخترش طراح و د

 .باهاتون موافقم.هیخوب یلیخ شنهادیاره پ-

 .و رنگ مورد عالقتم بگوتا من باهاش صحبت کنم هیبپرس خونش چجور لیپس از شارا-

 .چشم مامان جان-
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 .در کنم یخستگ هیمامان و بابا رفتم تو اتاقم تا  شیپ یعصرونه عال هیاز خوردن  بعد

 !خوابم برد ایشدم  هوشیب دمیرو تخت افتادم نفهم نکهیمحض ا به

 .شدم دارینوازش از خواب ب هیحس  با

 !منتظرته لیآقا شارا.یداربشیب يخوا یدخترکم نم-

 !یچ-

 !منتظرته نییاومده و پا لیکنم االنم آقا شارا دارتیب ومدیکه دلم ن يدیخواب يجور روزید-

رفتم تو حموم و خودمو گربه  عیبدون خوردن صبحانه سر.رفت جیکه سرم گ يور.سرعت از جام بلند شدم ط به

 .رونیشور کردم اومدم ب

سرم کردم و از  مویاب هیروسر.جمع کردم سیخ نطوریمو هامم هم دمویپوش مویا روزهیف یست آب يلباسا عیسر

نشسته و مامانم داره  يکت و شلوار نوك مداد هیبا  لیشارا دمید نییرفتم پا نکهیبه محض ا.رونیاتاق رفتم ب

 .مامان متوجه من نشده بود.کنه یم ییرایازش پذ

 .خونه خودته تعارف نکن نجایا.بخور پسرم:اشاره کرد و گفت ینیریو ش وهیجان به م لیشارا دییبفرما-

 !!!!ممنون مامان جان-

 !گرفتن یم لیهمو تحو لیرامامان و شا چقدر

 ؟یخانوم يدیخواب يخو. ریصبحتون به خ.سالم خانوم:که متوجه وجود من شد گفت لیشارا

 !هان

 .دختر من دل نازکه .نکن تشیپسرم اذ.ااااااااااا-

 !امر امر شماست مامان.چشم-

 م؟؟یبر:که از چهرم کامال تعجب معلوم بود گفتم من

 !زمیعز میرب:از جاش بلند شد و گفت لیشارا

 !ينخورد يزیکجا ؟نفس تو که چ-

 .خورم یم يزیچ هی رونیب-

 .باشه خدا حافظتون-

 .رونیب میاز خونه اومد لیهمراه شارا به

 !هیما عال نیب زیفکر کنن همه چ دیبه هر حال خانواده ها با.اون حرفا رو زدم دیببخش-
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 !بله حق باشماست:بودم گفتم لیکه مات چهره شارا یحال در

از  يروز هیبکشم تا  یدسختیو من با یکن یقلب عاشقمو مجنون م ينجوریچون ا.ستیحق با تو ن.لمیشارا نه

 !جنون ندارم يبرا یچون قلب.ببرم یزندگ نیا

 .میو حرکت کرد میشد نیماش سوار

و چند  وهیو آب م ریش هیبعد با  قهیچند دق.شد ادهیپ نیو از ماش سادیسوپر مارکت وا هی يمقدار جلو تر جلو هی

 .برگشت کیمدل ک

 .دمیچند مدل خر نیواسه هم نیدوست دار یدونستم چ ینم-

 ؟یخودتون چ.ممنون-

 .خورم یمن نم.ممنون-

 .سادیمزون بزرگ وا هی يجلو

 !گهید يجا هی میر یم دیدیاگه نپسند دیبهم داده نگاه کن نیرو شادم نجایآدرس ا-

 .میو همراه هم وارد مزون شد میشد ادهیپ نیهم از ماش با

 .پوش اومد جلو کیش یلیخانوم خ هی

 .دیخوش اومد یلیخ.سالم-

 م؟ینیعروستونو بب يلباسا میتون یم. میاومد یمیما از طرف خانوم عظ.ممنون-

 .بله البته-

 .خدمتتون امیتا ب دییبفرما:قرمز رنگ اشاره کرد و گفت يمبل ها به

 .با سه تا آلبوم دستش اومدزن .میمبل ها نشست يهم رو کنار

 ن؟یجان هست نیشما برادر شادم-

 .بله-

کارامونو براتون کنار  نیبهتر.نیای یسفارش کرده بودن که م.به ما و مزونمون لطف دارن یلیجان خ نیشادم-

 .میگذاشت

 .نیشما لطف دار-

 ست؟یکه مد نظرتون ن یخاص زهیخوب عروس خانوم چ-

 .نه-
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 .ینیتو تنت بب یدم بپوش یمدلشو بپسند همشو اماده دارم م.کارامو برات آوردم نیمن البوم بهتر-

 .داد یم حیدر مورد کارا توض لیمنو شارا يبرا نیباز کرد و در ح زیم يرو آلبومو

 .دیلحظه صبر کن هی:گفت لیکردم که شارا ینگاه م يجور نیهم داشتم

 !قشنگه یلیبپوش خ نویگم ا یمن م:ق زد و گفتگفت چند صفحه آلبومو به عقب ور نویا نکهیمحض ا به

 .و قشنگه کیش یلیو خ هیسیکار انگل نیا.است قهیواقعا همسرتون خوش سل-

 .خوام بپوشم یم میاریبرام ب نویپس لطفا ا-

 .بزرگ که اتاق پرو بود فرستاد و لباسو برام آورد یلیاتاق خ هیمنو به  فروشنده

هم خودش و هم .تکه لیواقعا که شارا.خوشگل و ناز بود یلیخ.نگاه کردم نهیو به خودم تو آ دمیپوش لباسو

 !قشیسل

 .رونیو رفتم ب دمیاز تنم در آورد و لباس خودمو پوش لباسو

 نه؟یاقا داماد لباسو تو تنت بب یعروس خانوم چرا نذاشت.اااا-

 .دیشنیاز ما دور بود و صدامونو نم لیشارا

 .میدار یبر م نویهم.تنم قشنگ بود تو یلیخ.کنم زشیخوام سور پرا یم-

 .زمیباشه عز-

 .رونیب میلباس عروس از مزون اومد دیاز خر بعد

 م؟یناهار بخور میبر نیموافق. 12:30ساعت -

 .میباشه بر-

 .شد یهم اجرا م یسنت هیقیموس هیداشت و  یرستوران که حالت سنت هی میدفعه رفت نیا

 .اومد و بهمون منو داد یبا لباس سنت گارسون

 ن؟یخور یم یچ-

 !خورم یم يزیمن د-

 واقعا؟-

 !!!آره-

 .و ماست و کال همه مخلفات یبا دوغ و ترش نیاریب يزیآقا لطفا دو تا د.باشه-

 !نیبخور يزیتا شمام د نیقرار گرفت تیکه به خاطر من تو معذور دیببخش-
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 .به هوس افتادم تا بخورم نیشمام گفت ینخورده بودم وقت يزیوقت بود د یلیمن خودمم خ.نه-

 .مامان بود.نگاه کردم.در اوردم فمیاز تو ک مویگوش.زنگ زد لمیموقع موبا نیهم

 .جانم مامان جان-

 ؟یخوب.سالم گلم-

 .ممنون-

 ؟يدیلباس خر-

 .آره-

 .خوام سفارش بدم یم هیخونش چطور نیبپرس بب لیاز شارا.دوستمم  شیمن االن پ یراست-

 .دعوتم لشونیمن امشب خونه شارا یراست.پرسم یازش م.چشم -

 .بهم گفت لیصبح شارا.زمیدونم عز یم-

 مامان؟ يندار يکار.باشه-

 .نه فقط بپرس بهم خبر بده-

 .چشم-

 .خدا حاقظ.سال م برسون لیبه شارا-

 .خدا حافظ-

 .مامان بهتون سالم رسوند-

 .سالمت باشن-

 یکم نون م هیخورد  یکم از آبش م هی.نکرده بود تیلیچون ت.خورد یبا نمک غذا م یلیخ لیشارا.آوردن ناهارو

 .بود کیخوردنشم ش يزید یول.موادشم جدا خورد.زاشت دهنش 

 ه؟یخونتون چجور.هیخواست بره دنبال جهز یراستش مامان م-

 .داره یهمه چ.خونه من مبلست-

 .میرو بخر زایچ نیما ا دیاما با-

 ...خواب 3....متر 240خونه من ....خوب-

 ...ممنون.باشه -

 .میشد نیاز ناهار سوار ماش بعد
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 م؟یکجا بر.خوب-

 .خونه دیشه منو برسون یاگه م-

 !خونه ما میر یبعد م دیرسونم خونه تا آماده بش یشما رو م.باشه-

 .باشه-

 .مونه تا برگردم یرم ماصرار کردم گفت دم در منتظ میهر چ.کرد ادهیمنو دم خونه پ لیشارا

 يروسر.یساده بادمجون یورن يتنم کردم با کفشا مویکت و شلوار بادمجون.گرفتم يا قهیدق 10دوش  هی عیسر

مانتو .دارم و زدن عطرم کارو تموم کردم زیو کمم کردم و با بستن دستبند او میمال شیآرا هی.سرم کردم ممیاسی

 .رونیستش از خونه زدم ب و کفش فیو با برداشتن ک دمیکار شدمو پوش

 .دیمنتظر موند دیببخش-

 .کنم یخواهش م-

شکست  یرو م لیمن و شارا نیکالم سکوت ب یکه فقط آهنگ ب یساعت کی.میتا برس دیساعت طول کش کی

 !قرار من یضربان قلب ب يو صدا

دور تا دور خونه پر بود از .حرکت کرد لیباز شد و شارا یدر بزرگ مشک.زد موتویو ر سادیخونه وا هی يجلو

دو  شوییبایز نیچراغا روشن بود و ا لهیباغ به وس.مجنون دیگرفته تا کاج و ب بیاز گردو و س.بزرگ  يدرختا

 .تا شب بو و نرگس گرفته اسیاز رز و .مختلف يگال.کم جلو تر پر از گل بود هی.کرد یچندان م

 مین يو پله ها رونیچها تا ستون بزرگ از ب لهیدو طبقه که به وس دیعمارت سف هی.عمارت بزرگ هیبه  میدیرس

 .شده بود نییتز يا رهیدا

 .میشد ادهینگه داشت و پ گهید نیخونه پشت سه تا ماش يجلو نویماش لیشارا

 .میدیدر د يجلو لویو مادر شارا میاز پله ها باال رفت لیبه همراه شارا.عمارت باز شد  يبزرگ و قهوه ا در

 .بودمش دهیند ينطوریحاال ا تا

 .دیدرخش یم یاون کت و دامن کار شده مشک يبود و تو دهیسشوار کش شویتونیز يرنگ شده  يها مو

 .کردم یجلو و باهاش ربوس رفتم

 .یمیسالم خانوم عظ-

 .دختر؟منو عاطفه صدا کن هیچ یمیخانوم عظ-

 .....شهیکه نم ينجوریا....اخه...-
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 .دخترم میندار شهینم-

 .مامان عاطفه صداتون کنم نیپس اجازه بد-

 .هر چند که عروسم مثل دختره.مثل تو داشته باشم يمن از خدامه دختر.زمیعز هیعال-

 .نیلطف دار-

 !در خسته شد يمامان خانومم جلو.اااااااا-

 .تو نفس جان ایاوا خاك بر سرم ب-

 هیخونه رو به  یینفره سبز و طال 24 يخور ناهارو زیو م یو مبل سلطنت یست راحت.میهم وارد خونشون شد با

 .کرده بود لیکاخ تبد

 .کرد تمیدستشو گذاشت پشتم و به سمت جلو هدا لیشارا

 .بودن یکیحس  هی.حس خاص هی.آرامش اومد هیجاش  عیسر یشوك بود ول هیاولش برام  دستش

 .میبه هم سالم کرد همه

 .جان نیآقا مهبد شوهر شادم شونیکنم ا یم یمعرف:اشاره کرد و گفت یجوون يبه مرد لیشارا

پسر کوچولو  هی.جان اریندا خانوم همسر شاد شونمیو ا نیخواهر شادم شونیا.خان برادر بزرگ ترم اریشاد شونیا

 !سام عمو ریما ام يخونه  کیاقا کوچولو هم عضو کوچ نیا:رو هم از تو بغل ندا گرقت و گفت 

نفس خانوم همسر  شونمیا:دستشو پشت من گذاشت و گفت هیکرده بود سامو بغل  ریدست ام هیکه با  یحال در

 !بنده

 !لیمامان شارا-

 جانم مامان؟-

 .خانومتو ببر باال تو اتاقت تا لباساشو عوض کنه-

 .چشم-

گرد اشاره کرد و  يدستش رو کمرم بود با اون دست به پله ها هیکه  یسامو به ندا داد و در حال ریام لیشارا

 !زمیطرف عز نیاز ا:گفت

گفت قلبم  یرو م نایهر بار که ا یجلو خانوادش ول لمهیف هیو خانومم گفتناش فقط  زمیدونستم عز یم نکهیا با

 !لیشارا يبودن برا.قرار من محتاج بودن بود یقلب ب نیا!ستادیا یم یاز خوش

 .دییبفرما:اتاقو باز کردئ و گفت تیدر سوم لیشارا.تا خواب داشت 5باال  قسمت
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سوخته  يتخت دو نفره قهوه ا هیاتاق بزرگ با  هی.پسر باشه هیخورد ماله  یاتاق که اصال نم هی.اتاق شدم  وارد

 .وسطش

 !بود که من حس کردم چند تا قاب کمه يعکسا جور دمانیچ بیپر بود از عکس اما ترت وارید هی يرو

از مو هاش تو صورتش  يکه مقدار رایسبز و گ يبود با اون چشما لیوسط که از همه بزگتر بود شارا عکس

 یپوستشو به رخ م يدیباز گذاشته بود و سف قشویبود و  دهیبه رنگ چشاش پوش رهیسبز ت راهنیپ هی.بود  ختهیر

 !یخانوادگ يساگرفته تا عک لیشارا کیکوچ یتک ياز عکسا.کنارش متفاوت بود يعکسا.دیکش

 .حس کردم لویشارا یرفتم جلو تر و با هر قدم همراه.بود ونیکلکس گهیسمت د هی

 !تا حاال وقت برده رستانیاز دب.ستیدو روز ن یکیکار -

 .متفاوت يزایاونم تو سا مایطرف اتاق سر تا سر پر بود از انواع و اقسام هواپ هی

 ن؟یپروازو دوست دار یلیشما خ-

 !پرواز نه اما عاشق ارتفاعم-

 .ترسم یاما من از ارتفاع م-

 .زهیکنمتون تا ترستون بر مامیروز ببرمتون و سوار هواپ هیدم  یم ؟قوليجد-

 خوب اتاقم چطوره؟-

 ....کنم یخواستم فضول ینم....دیببخش..بب-

 چطوره؟ يجد.نیزن یم هیچه حرف نیا-

 .شگفت زده بشم نقدریپسر ا هیاتاق  دنیکردم از د یفکر نم چوقتیه-

 .منحصر به فرد داره که من عاشقشم زیچ هیاونجا .دوست دارم شتریمنم اتاقمو دوست دارم البته خونمو ب.آره-

 ن؟؟؟یای یداداش نم-

 .حرفمونو قطع کرد نیشادم يصدا

 .میای یاالن م-

 . نییپا میتا با هم بر دیمنتظرم تا لباستونو عوض کن رونیمن ب:به سمتم برگشت و گفت لیشارا

 .باشه-

 .که خواستم دکمه مانتومو باز کنم درو باز کرد و اومد تو نیهم.رونیرفت ب لیاراش

 .باالن نیآخه مامان و شادم.منتظر باشم رونیتونستم ب ینم.دیببخش-
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 .ستین یمشکل....نداره بیع...بیع....-

 .من آمادم.میبر:صاف کردم و گفتم مویو روسر دمیبه کت و شلوارم کش یدست.در آوردم مانتومو

 !بودمش دهیاما خاص که تا حاال ند میلبخند مال هی.دمیلبش د يلبخند رو رو هینگاه کردم و رد  لویشارا

 .مینشست هیبق شیمبال پ يو رو نییپا میرفت لیهمراه شارا به

 برات پوست کنم؟ يخور یم یچ وهیم-

 .بود دایرد تعجب تو صورتش هو.به سمتم برگشت لیحرفم شارا نیا با

 .خورم یمنم م يتو بخور یهر چ:گذاشت سر شونمو گفت دستشو

 .رو بروز ندم يزیکردم چ یحرکت دستاش متعجب شدم اما سع با

 !شده لیپا زن ذل هی يفرار لیکه آقا شارا نمیب یم-مهبد

 !گهید یش یم لمیزن ذل یعاشق که باش-لیشارا

 ازدواج گرفت؟به  میتصم لیکه شارا نیکار کرد یچ یینفس خانوم خدا-اریشاد

 .نیکن تیخانوممو اذ نیتون یم نینیبب.....بابا يا-لیشارا

 یکه به اسمم اضافه م یتیمالک میکه با هر م دیفهم یافتاد و نم ینم لیشام نفسم و خانومم از زبون شارا سر

 .ارهی یقلبم م نیسر ا ییکنه چه بال

 هی نیاوقات تو ا شتریب دهیند لیبود چون منه شارا یخوب یلینه تنها شب بلکه ماه خ.بود یخوب یلیشب خ کال

 !کردم یعاشقانه زندگ لیشارا شیمن پ.یمعمول یزندگ هینه .کردم یبودم و با کنارش بودن زندگ لیماه با شارا

 

 لیشارا

 داخل اتاقمو باز سیدر سرو.از روم کنار زدم و بلند شدم موینارنج يپتو.از خواب بلند شدم یآالرم گوش يصدا با

 .ارهیتونست حالمو جا ب یدوش آب خنک م هیفقط .کردم رفتم توش

 لیشارا!منم نیا.نگاه کردم نهیخوب تو ا.شمیآرا زیم يرفتم جلو.رونیو اومدم ب دمیپوش مویحوله آب.گرفتم دوشمو

تو کادر  ابونیتو خ.که تو دانشگاه یهمون!برد یدل م طنتاشیکه غرور و ش یهمون!یمیعظ یپسر عل!؟یمیعظ

عمارتو بر  نیخنده هاش کل ا يصدا يروز هیکه  یهمون!کرد؟ یخودش م فتهیپرواز همه رو از زن و مرد ش

 یلیبعد از اون خ!یحالت سنگ هیته مونده غرور داره با  هیکه فقط  لیشارا هی!منم !؟یاما االن چ!داشت؟ یم

 !عوض شد امیدن. و وهمم الیخ.اعتقادم.فکرم!عوض شد زایچ
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بعد اون از  اد؟چرای یلبم خنده نم ياما چرا رو دمیخند یبود که م یم يروز دیمن با يخندم؟امروز برا ینم چرا

 یم میهمراه دنیتو خند شهیاون هم!اون خنده هامو دوست داشت نکهیبه خاطر ا دیم؟شایفرار دنیخند

 یو از امروز نفس م يازدواج کرد به قول مامان عاطفه تو.امروز مثال روز ازدواجته.خوش باش !بخند لیشارا!کرد

 !شه چراغ خونت

 يباز نیدونم چرا حاضر شده با من تن به ا یتونه بلرزونه اما نم یرو م يکه دل هر مرد یدختر مهربون!!نفس

تونه داشته باشه که به  یم یلیچه دل!دختره  هیاون .کنم یکاراشو درك نم.ارمی یاز شرطاش سر در نم!بده

 !کنه؟ یم سکیهمه ر نیخاطرش داره ا

 دنبال کارا يبعدشم بر شگاهیآرا شیدنبال نفس ببر يبر دیجان مادر زود باش با لیشارا-

 .امی یچشم مامان جان االن م-

ساعتمو  نکهیا نیمو هامو درست کردم و در ح.زدم و کت اسپرتمم گرفتم دستم یو مشک دیسف پیت هی عیسر

 .رونیبستم از اتاقم رفتم ب یم

 .صبونه بخور ایان بمامان ج-

 .دمیبرداشتم و بدون وقفه تا ته سر کش زیم يآب پرتقال از رو وانیل هی

 .برم گهیمن د-

 .ينخورد يزیکجا؟تو که چ-

 کجاست؟ نیشادم یراست.دیبهم زنگ بزن دیداشت يکار.بود یهمون کاف-

 .شگاهیره ارا یزاره با نفس م ینترس خانومتو تنها نم یول!کجا داره باشه مادر؟خونش-

 .خدا حافظ.باشه-

 .خدا به همرات مادر-

 .رونیدر خونه رو باز کردم و از خونه زدم ب موتیبا ر.کردم  یکالم مورد عالقمو پل یآهنگ ب.شدم  نیماش سوار

 .تا برسم دم خونه نفسشون دیساعت طول کش کی

 .شدم و زنگو زدم ادهیپ نیماش از

 .باال ایب.سالم پسرم -

 .نییپا ادیب نیبه نفس بگ.نتظرم م.ممنون مامان جان-

 .ادی یاالن م.باشه-
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 یپدر خودم م يبود و پدرشو درست جا یخوب یلیمامانش زن خ.دوست داشتم یلیو مادر نفسو خ پدر

 !به خاطر اون مرد شیکه سه سال پ يپدر.دونستم

 .رونیباز شد و نفس اومد ب در

 .سالم-

 .نشده ریتا د میبر دییبفرما.سالم -

 .شد نیبا من سوار ماش همراه

 .گه ینم يزیزاره و چ یدوست داشتم و خوشحال بودم که نفس هم بهم احترام م یلیسکوتو خ نیماش يتو

 لمیف دیبازم با.دم در منتظره نیشادم دمید.ستادمیوا شگاهیدم آرا.بهم گفته بود نیشادم.بلد بودم شگاهویآرا آدرس

 .شدم ادهیشد و منم پ ادهیپ نینفس از ماش.کردم یم يباز

 .حواست به خانوم من باشه هاااا نیشادم-

 .حواسم هست لیخوب زن ذل لیخ-

من زود .مواظب خودت باش.برو خانومم:تو هم قالب شده نفسو گرفتم و بهش گفتم يکوچولو يدستا.جلو رفتم

 .دنبالت امی یم

 .باشه-

 .بدم گل بزنن نویکردم و رفتم تا ماش یخدا حافظ ازشون

قبال  لیمطمئنن اگه شارا.رفتم خونه یدربست هیو دسته گل عروسو دادم با  نیماش يسفارش گال نکهیاز ا بعد

 !ستمین یقبل لیوقته شارا یلیکه خ نهیا شیخوب یمهبد ول ای اریزدم به شاد یکردم و زنگ م یکارو نم نیبودم ا

 .و مهبد خونه ما بودن اریشاد یول شگاهیمامانم رفته بود آرا.بود 11:30خونه ساعت  رفتم

 ن؟یور دله من نشست نینداره شما اومد يکار چیاون شرکت ه نمیبب-

 .تحملت کنه دینفس خانوم که با چارهیب.بد اخالق نفدریدامادم ا.ااااه-مهبد

 .بردار مهبد یتو رو خدا دست از شوخ-

 شگاه؟یآرا يبر يخوا یتو نم نمیبب-اریشاد

 .کنم موهامم خودم بهتر بلدم درست کنم میرینداره بخوام برم گ یصورتم که مشکل!نه-

 یکه بعدش حاضر بش ریبرو دوش بگ مید یپس تا ما سفارش غذا م.یدون یهر جور خودت صالح م-اریشاد

 .نو بره یلکسیر نیداماد به ا ییخدا. ایکار دار یلیخ.
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 !ستیبه داشتن اضطراب ن یاجیپس احت ستمین یداماد واقع هیآره اما من که  یداماد واقع....هه ...هه

کت و  هی.رفتم باال و آماده شدم.خوردم یناهار چ دمیو مهبد گفتن بجنب که نفهم اریشاد نقدریا.دوش گرفتم  هی

موهامم به سمت باال درست کردم و با .میمال یصورت یبیو کروات و دستمال ج دیسف راهنیپ هیبا  یشلوار مشک

 .رونیب تممورد عالقم از اتاقم رفCHو زدن عطر  یورن هیمشک يکفشا دمیپوش

 !پیبابا خوشت.اووووه-مهبد

 !نکن برادر من تیاذ.نکن مهبد جان-اریشاد

 .بردار اونجا منتظرته لمیکه زنگ زدم ف یبرسونمت گل فروش میبر-مهبد

 .باشه-

 ؟يکرد فیرو رد یسالن همه چ. اریشاد نمیبب-

 .غصه نخور.آمادست داداش من یهمه چ-

 .ممنون-

 هیمازرات.که با کروات من ست بود یصورت ومیلیدسته گل ل.بود یعال یلیخ زیهمه چ.یگل فروش میمهبد رفت با

 .شده بود نییتز یصورت ومیلیل يبا گال ممیمشک

واقعا نفس خوش  دمیگل نگاه کردم و فهم نیبه ا شتریدوست داره ب ومیلینفس گل ل دمیکه فهم یوقت از

 !قستیسل

 .داد یدستور م یه لمبرداریف نیح نیشدم و در ا نیماش سوار

 .گن یم نیبه ا یعروس ییخدا.کالم یبازم همون آهنگ ب.کردم یپل آهنگو

 يدر ورود.زدم شگاهویشدم و دسته گل نفسو اماده دستم گرفتم و زنگ آرا ادهیپ نیاز ماش.شگاهیدم ارا دمیرس

 .در باز شد و من وارد شدم.زدم شگاهویزنگ آرا.بود  شگاهیطبقه اول آرا.وارد ساختمون شدم.ساختمونو باز کردن

 !دمید یفرشته م هیشد و من مقابلم  یم دهیشن غیسوت و دست و ج يصدا

حلقه حلقه شده  يبلندش با اون موها يساده دکلته که باالش کار شده بود و اون دستکشا راهنیبا اون پ نفس

که حاضر بود در کنار  يفرشته ا.فرشته بود هیشک  یب حشیمل شیو اون ارا شیو اون تاج پرنسس شیمشک ي

 !کنه ینیمن نقش افر

دستاشو  يلحظه دستم به دستش خورد و سرما هی يبرا.سمتش قدم برداشتم و دسته گلو به طرفش گرفتم به

 .همه سرما نیکرد و من نا توان بودم از درك علت ا یم یزمستونو برام تداع يدستاش اوج برفا.حس کردم
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 .جلو اومد و کمک نفس کرد تا شنلشو بپوشه نیشادم

متوجه لرزش  نیب نیحرکت کردم و در ا نینفسو گرفتم و به سمت ماش کیکوچ يدستا لمبرداریاسرار ف به

 .نفس شدم يدستا فیخف

هر !میباش ایعروس و دوماد دن نیتر الیخ یفکر کنم ب.میریحرکت کردم تا همونجا عکسامونو بگ هیسمت آتل به

 .میداد یگوش م انویکالم پ یدو در سکوت آهنگ ب

 .نفس باز کردم يبرا نویدر ماش لمبرداریشدم و بنا به دستور ف ادهیپ نیاز ماش.هیدم آتل میدیرس

دنباله لباسشو براش جمع کردم و کمکش  نیبلنده واسه هم یلیدنباله لباسش خ دمید.شد ادهیپ نیاز ماش نفس

 .نخوره نیکردم تا زم

 !کنه یکه م یواسه کمک نیبه نفس نداشتم به جز احساس د یحس چیه.بود یمن سراسر سنگ حس

 .ارمیاز من خواست تا کمک نفس کنم و شنلشو در ب لمبرداریخانوم ف.میشد هیآتل وارد

وقت مال  چیفرشته نه تنها امشب بلکه ه نیا دیشا.ارمیکردم آروم قسمت کالهشو در ب یسع.شنلو باز کردم گره

 !خراب بشه شیو دوست نداشتم خوشگل هیفرشته خوشگل یول ستیمن ن

 !ممنون:گفت ینارنج کیکوچ يشنلو در آوردم سرشو باال گرفت و با اون لبا نکهیمحض ا به

 !یفیتو ح.خودت هیلطفا برو دنبال زندگ نیخواست بگم خانوم آر یجور مواقع بود که دلم م نیا

 !اومد و مشغول گرفتن عکس شد عکاس

 شویشونیداد تا دستامو دور کمر نفس حلقه کنم و اونم دستاشو بزاره رو شونمو چشماشو ببنده و منم پ دستور

 !ببوسم

 یحس چیتو حصار دستام بود ه کیاون کمر بار نکهیکم لرزش رو کمر نفس حلقه شد اما باا هیبا دستام

چشماشو .دستش شدم يرماکت متوجه س ينفس دستاشو گذاشت رو شونم از رو نکهیبه محض ا یول!نداشتم

 !قرار دادم شیشونیبست و من لبامو رو پ

 !کیچ

 .....خوب و ....بود و  یدختر خوب یلیخ نفس

 .کرد یهم نوع که داشت منو تو مشکالتم کمک م هی.گهیبود د خوب

نفسو بغل کنم و  گهیدست د هیو با  رمشیدوشمو بگ هیو بندازم رو  ارمیبود که کتمو در ب نیا يبعد دستود

 !باال رهیسرمو به سمتش خم کنم و اونم سرشو بگ
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تونستم شرم و  ینفس سرشو آور باال و مقابل صورتم قرار گرفت م یاما وقت میکه گفت و انجام داد ییکارا تمام

 .نمیخجالتو تو چشماش بب

 !که همسر نفس باشه خوشبخته یکس واقعا

 .سالن میعکس به همراه نفس رفت یاز گرفتن کل بعد

گل و درخت داشت  یفرش قرمز پهن بود و کل هیطرف باغ اتاق عقد بود و از اونجا  هیبود که  يسالن جور مدل

 .دیرس یم یو به قسمت مهمون

رفتم جلو و با .اسفند آوردن و دور سرمون چرخوندن.کردن یزدن و گوسفند قربون غیدست و ج یدر کل يجلو

 .کردم یمادرم روبوس

رفتم جلو دوال شدم دست پد نفسو ببوسم که نزاشت و بغلم !گهیبودم د ینباشم اما الک یداماد واقع هی دیشا

با مادر نفسم سالم .کردم یکه داشتم م يکرد از کار یمنو شرمنده م نیداد و ا یپدرمو م يآغوشش بو.کرد

 .میکردم و به همراه نفس به سمت اتاق عقد رفت

 .شد دنیمشغول قند ساب نیپارچه گرفتن و شادم هیسرمون  يباال و میهامون نشست گاهیقسمت جا تو

 .قرآنو از سر سفره برداشتم و دادم دست نفس.شروع کرد به خوندن عاقد

 .ارهیعروس رفته گالب ب-نیشادم

 .نهیعروس رفته گل بچ– نیشادم

 يو ابد یشگیهم.یمعلوم به عقد دائم ي هیتا شما را با مهر لمیوک ایآ نیمحترمه سرکار خانوم نفس آر زهیدوش-

 لم؟یوک اورمیدر ب یمیعظ لیشارا يجناب اقا

 .خواد یم یلفظ ریعروس ز-نیشادم

 .ست زمرد رو بهش دادم مین هی يکتم و جعبه محتو یداخل بیکردم تو ج دستمو

 لم؟یوک-

 !شده مونینکنه پش.گفت ینم یچیدونم چرا نفس ه ینم

 يآقا یشگیو هم یمعلوم به عقد دائم هیتا شمارو با مهر لمیوک ایپرسم آ یبار چهارم م يعروس خانوم برا-

 لم؟یوک.اورمیدر ب یمیعظ لیشارا

 .شده مونیکردن پش ياز باز دیترسوند که شا یمنو م نیگفت و ا ینم یچیه نفس

 !نفس:زدم گفتم یحرف م یمدت که باهاش رسم نیبودنو گذاشتم کنار و برخالف ا یسنگ ي همه
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 نفس

اون  جیگ.هنوز منگ بودم.قرآنو گم کرده بودم يخطا.خوند نبودم یکه عاقد م ییها زیمتوجه چ اصال

 .تاب اون صورت یب.اون آغوش گرم ي وونهید.عطر

 !نفس-

 بود؟عشقم بود؟ لمیبه من اسممو زمزمه کرد؟شارا کینزد نقدریبود که ا یبود؟ک یک نیا

بگو رو زمزمه  ينگاه کردم که کلمه  یبلند مشک راهنیاون پ يبه مهرنوش تو.نگاها متوجه شدم که منتظرن از

 .کرد یم

 !خواستمش یتا موقع مرگم م.باشم لیخواستم با شارا یم.خواستم که باشم یمن م.دمیکش قینفس عم هی

 !با توکل بر خدا با اجازه پدر و مادرم و بزرگترا بله-

 !بودم دهیقبل از خودم نشن لویشارا يبله  يخودم گم شده بودم که صدا يایدن يتو نقدریا

 !نمیب یم لمشوینداره بعدا ف بیع

 .و صوت بلند شد غیدست و ج يبله گفتنم صدا با

 .گفتن یم کیو تبر ومدنی یجلو م همه

نفر مهرنوش اومد  نیآخر.گفتن کیهردوشونو قرمز کرده بود بهم تبر يکه اشک چشما یو بابا در حال مامان

 .عد با شتاب بغلم کرداول نگام کرد و ب.جلو

 !برگرد يهر وقت کم آورد!یخوشبخت بش شهیقول بده نفس که هم.قول بده -

دم مهرنوش  یوجود نداره؟قول م شهینفس هم يرفته برا ادتیاما گلم .خوشبختم لیمطمئن باش کنار شارا-

 .دم یقول م!باشه خوشبختم شمیپ لیکه اگر تا لحظه مرگم شارا

 .ظرف عسل جلومون سبز شد هیکه  میهامون نشست گاهیتو جا لیهمراه شارا به

 زن داداش؟ یچ ؟تویکن نیریکام خانومتو ش يخوا یداداش نم-نیشادم

 !کردم  ریلبشو لمس کنه عرشو س ایبخوره  لیتونست به شارا یدستم م يانگشتا نکهیلحظه از ا هی

من  یمن چ یول!خواد یکه منو نم.که اون به من عالقه نداره.معلوم بود یهمه چ لیشارا الیخ یب يچهره  از

 !خواستمش یوار م وانهید
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چرا تا حاال .شد لیشارا يلحظه نگاهم متوجه لبا هی.به سمت دهنش بدم یتو عسل فرو کردم و به آروم انگشتمو

 خوش رنگه؟؟؟ نقدریبودم که ا دهینفهم

 .اومده بود رونیعسلو خورده بود و انگشتم از دهنش ب لیشد که شارا یچ نمیاومدم بب تا

 !!يدار رینفس که امشب کال تاخ يریبم يا

 .عسل کرد و به سمت دهنم آورد يانگشتشو تو لیشارا

 !عشقم يحالوت عشق بود از دستا نیا!عسل نبود نیا!مممممم

 .دادن کادو ها شد نوبت

 .نام هر دومون بودتو رامسر بهمون دادن که به  الیو هیو مادرم  پدر

 .داد هیهد لیبود و به منو شارا دهیخر یپزشک زاتیشرکت تج هیدرصد سهام  یعاطفه هم س مامان

 .دادن هیپول بهمون هد ونیلیده م يهم نفر اریو شاد نیشادم

 ختنیر یکه جلو پام گبرگ گل رز م ییاون فرش قرمز با دو تا دختر کوچولو يرو.میهمراه هم وارد باغ شد به

 .کردم یاحساس کامل بودن م لیو از همه مهم تر در کنار شارا

 .میو نشست میرفت گاهمونیسمت جا به

 .بودن یکوبینواخته شد و همه وسط در حال رقص و پا یقیموس

به خودتون  یتکون هی نیپاش! نوبره واال ایعروس و دوماد ساکت تو دن نقدریا:به سمتمون اومدو گفت نیشادم

 .نمیبب نیبد

 .کردن یما خال يبرا ستویهمه سر جاشون نشستن و پ.وسط  میو رفت میبلند شد نیاسرار شادم به

 نشیس يقفسه  يرفتم و دستم و رو لیشروع به نواختن کرد من نا خداگاه به سمت شارا میمال  آهنگ

 !گذاشتم و سرمم گذاشتم روش

کمرم گذاشت و همگام با آهنگ  يبعد دستشو رو یحرکت من جا خورده بود ول نیشدم که از ا لیشارا متوجه

 .به حرکت کرد يشرو

 پر شدم از عشق تو مملو شدم....نو شدم.زد عشقو من از نو  شعله

 تو شدم.من به خود برگشتم از تو....مرا از من گرفت ییدایش شوق

 شوم یم بایاز تو من چه ز.اه...شوم یبا تو من چه رعنا م.آه

 شوم یها م يشکل آواز پر... رمویگ یلبخند خدا م عطر
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 شوم یهم طپش با گر گره تب م...شوم یشب م يتو من هم جامه  با

 شوم یاز شکفتن ها لبالب م....تو من هم بستر گلبرگ ها با

 پر شدم از عشق تو مملو شدم.....نو شدم.زد عشقو من از نو شعله

 تو شدم.من به خود برگشتم از تو....مرا از من گرفت ییدایش شوق

 شوم یم بایآه از تو من چه ز...شوم یبا تو من چه رعنا م. آه

 شوم یها م يشکل آواز پر....رمویگ یلبخند خدا م عطر

 ستیتو ن يلذت جز تماشا.آه ...ستیتو ن يجز تمنا یهست. آه

 ستیتو ن يجز مرگ در پا یزندگ....مرده ام.نفس دور از تو باشم کی

 پر شدم از عشق تو مملو شدم.....نو شدم.زد عشقو من از نو شعله

 تو شدم.من به خود برگشتم از تو....مرا از من گرفت ییدایش شوق

 شوم یم بایآه از تو من چه ز....شوم یبا تو من چه رعنا م. آه

 شوم یها م يشکل آواز پر....رمویگ یلبخند خدا م عطر

 )وشیدار-ها يآواز پر(

 ینفس بدون تو م.چهیتو ه ینفس ب لمیشارا!ایوقت منو تنها نذار هی لمیشارا.لمیت بگم شاراخواد به یم دلم

لطفا اجازه .کنم یدم آخر عاشق نیبزار کنارت ا لمیشارا.کشه یبه خاطر تو نفس م.نفس به شوق تو .رهیم

 !!یاجازه عاشق.بده

 .تموم شد آهنگ

بعد از رقص وگفتن دوماد عروسو !سوختم یمن داشتم مدونم اما  ینم لویشارا.میبود لیفقط منو شارا اونجا

 .هدف قرار گرفت سوختم مویشونیکه پ لیشارا يو لب ها االی وسیبب

چرا عشق !کنه یکه تو جونم راه انداخته کمکم نم يسوز شیبه خاطر آت لیچرا شارا. ستیکس ن چیه چرا

 !تونه خاموشم کنه یاونم نم يسوزم که اشکا یدارم م ادیز يبه حد.سوزونه یتنمو م نقدریا لیشارا

 مهیاغوش نصفه و ن يبه من که تو.کنه یومات و مبهوت داره به من نگاه م سادهیگوشه وا هیکه  یانیک!!!اون

 !لمیشارا ي

عسلس چشم  يبور و چشما يکرم با اون مو ها راهنیو پ ياون کت و شلوار قهوه ا يتو.نگاه کردم بهش

نگاهشو گرفتم به خودم  ریمس یوقت.کرد ینقطه نگاه م هیمعو گرفته بود اما اون فقط به ج ياز دختر ها یلیخ
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 يمن دلبسته .نداشتم يریقصت یزندگ نیاونو رنجونده بودم اما خوب من تو ا رحمانهیبه خودم که ب.دمیرس

 !خواستش یخواست دلم نم یکه منو م یانیخواست و ک یکه منو نم یلیبودم شارا لیشارا

از دوستاش  یکی زیبه سمت م لیشارا.رقص شلوغ شد ستیدوباره پ.میبرگشت گاهمونیبه جا لیهمراه شارا به

 .دسته گل رز سرخ به سمتو اومد هیکه به همراه  دمید انویک.رفت و منو تنها گذاشت

 !يمبارك باشه خواهر-به سمتم گرفت و گفت گلو

 !جزر و مد داشت انیک يکه تو چشما دمیرو د ییایفقط در دمیند گلو

 !!کار کردم یمرد چ نیبا ا من

که  دیشا...من کمم دیشا....نگو یچیه...نگو نفسم یچیه....شششیه:رفتم حرف بزنم دستشو جلو آورد و گفت تا

دوست داره ....هست یمرد خوب...من خوشبخت شو يفرشته !...من ينه حتما من کمم برات فرشته 

منم  يبه جا نفس!..کنم یتونم بدون تو زندگ یر دومون چون من نمه يکن به جا ینفس زندگ....عشقم؟؟؟

 !!...ینفسمو ازم گرفت..نفسم....کنم یعاشق یکن چون تو نزاشت یعاشق

 اجازه هست؟: صورتش برد و گفت کیگرفت و نزد دستمو

 !دش یم ختهیاشکاشو که رو دستام ر یسردشو رو دستم حس کردم و گرم يلبا یتو شک بودم که گرم هنوز

 !اشک روش روون بود يکه جا دمیبلند کرد و من صورشو د سرشو

 ....!کن نفسم یخوب زندگ!...نیهم...و...یبهم قول بده که خوشبخت بش-

 .کم اخم رو صورتش جا خوش کرده بود هیدوباره به سمتم برگشت اما  لیشارا.سادیگوشه وا هیرفت و  انیک

 لیشارا.چاقو رو به دستم داد نیشادم.مشیگذاشتن تا ببر لیمنو شارا يطبقه رو اوردن و جلو شیش کیک

 هیظرف و دو تا چنگال برگشت و  هیبا  نیشادم.دیبر کویبرد و ک کیدستشو رو دستم گذاشت و به سمت ک

 .گرفت لیمنو شارا يتو بشقاب گذاشتو جلو کویاز ک کهیت

 .خورد کویگرفتم و اونم ک لیبه چنگال زدم و مقابل شارا کویاز ک کهیت هی

بود و  سیخ شیعسل يکه چشما دمید انویخوردم صورتمو برگردوندم و ک کویک یوقت.کارو کرد نیهم لمیشارا

 !رفت رونیدهنش گرفته بود و بعدم با سرعت از باغ ب يدستشو جلو

 انیبه پا یمهمون یک!شام تموم شد یک! دیوقت شام رس یبود که متوجه نشدم ک انیک ریفکرم درگ نقدریا

 !ادیدلم گرفته بود اونم ز!دیرس
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به سمت خونمون  مینشسته بودم و داشت لیکنار دست شارا نیکه تو ماش رونیاز تو عالم هپروت اومدم ب یوقت

 .هم پشت سرمون بودن هیو بق میرفت یم

 یاالن کجاست؟چ انیک یعنی.از آدم نبود یشب هم خال مهیکه تو ساعت دو ن ابونایبه خ.نگاه کردم ابونایخ به

حتما برم و  دیبا!صدف تنگ شده يدلم برا....... یعنیبود؟ نطوریهم هم يساجد یعنی يکنه؟وااااا یار مک

دم  نیتونم ا یچشم پس ال اقل م یوقت طعم مادر شدنو نم چیمن که ه......دختر قشنگم.....صدفم. نمشیبب

 !آخر به صدف بگم دخترم

و دو تا مجسمه  دیبا چند تا پله سف شیبرج بزرگ و بلند که قسمت ورود هی.برج نگه داشت هی يجلو لیشارا

 .شده بود نییتز يدر بزرگ قهوه ا هیو  یهخامنش

 .خانواده هامون به سمتمون اومد ن.شدم ادهیپ نیاز ماش.برام باز کرد نویبه سمتم اومد و در ماش لیشارا

 يدختر کوچولو دمتیخوش حالم که آرزوم براورده شد و تو لباس عروس د یلیخ:به سمتم اومد و گفت بابا

 ..یو در کنا شوهرت خوشبخت بش یکن یکن خوب زندگ یسع ییبابا.....من

 مویامانت....پسرم استیمن تو کل دن ییتنها ثروت و دارا نیا:رفت و دستشو گرفت و گفت لیسمت شارا به

مدت منو مادرش از گل نازکتر بهش  نیتو ا...هینفسم دختر حساس...مواظب دخترم باش...سپرم  یدستت م

 ؟يدیقول م...یقول بده خوش بختش کن....اینکنه دله دخترمو بشکون....مینگفت

 !دم یقول م:گرفته بود و آروم گفت نییسرشو پا.صورتش تو هم رفته بود.برگشت و به من نگاه کرد لیشارا

تونه داشته  یمادر م هیکه  یهست يدختر نیتو بهتر:بود گفت سیکه صورتش خ یدر حال.سمتم اومد به مامان

 ...زمیعز یخوشبخت بش....باشه

 دوارمیام...نفس جان یهست یخوب یلیتو عروس خ:و گفت ستادیروبرو وا.اومد جلو لیمن رفت و مادر شارا مامان

 یکس نم چیتو داره و غصه هاشو به ه.زود رنج هست کم حساس و هیپسر من ...نیدر کنار هم خوشبخت بش

 .دلم زیعز یکن محرم دلش باش یسع.یکن یکن خانوم یگه اما تو سع

 .کردن و رفتن  یخوشبخت يهم برامون آرزو هیبق.دیمادرشو بغل کرد و بوس لیشارا

 .میو وارد برج شد تمیاز پله ها باال رف لیهمراه شارا به

 .گم یم کیتبر.سالم مهندس:کرد و گفت لیسالش باشه رو به شارا 45خورد  یمرد که بهش م هی

 .ممنون-

 .رو زد 30دکمه طبقه  لیشارا.میآسانسورو زد و آسانسور درش باز شد و باهم واردش شد لیشارا
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 !30 طبقه

 !!!زیخوف انگ چقدر

کارتو از تو  لیشارا.بود یطبقه سواحد تو  هیتنها .رونیازش ب میاومد لیو من و شارا سادیآسانسور وا یس طبقه

 .دییبفرما:درو تا آخر باز کرد و گفت .بعد رمز درو زد و در باز شد دیدراورد و کارتو کش بشیج

خونه بود با  ییرایرو به روم قسمت پذ.شده بود دهیچ لشیخوشگل وسا یلیکه خ یقشنگ يخونه .خونه شدم وارد

 یلیخ ونیزیتلو هینفره ستش و  12 هیناهار خور زیو م یآب هیدست مبل سلطنت هیو  یو آب دیسف ریحر يپده ها

که دهنش باز بود و ازش آب  یماه هی.خوشگل بود  یلیخ یآب نم هیسالن  يدو تا پده ها نیبزرگ کنارش و ب

مام آشپز خونه نسبتا بزرگ با ت هی.دست راستم آشپز خونه بود.ختیر یجلوش م يسنگا يو رو رونیب ومدی یم

کامال  نییقسمت پا يشد که رو یتر ختم م کیکوچ ییرایدست چپم دو تا پله داشت و به په پذ.دیسف لیوسا

بزرگ  یلیاتاق خ هی.در اتاق اولو باز کردم.که سه تا اتاق داشت يدیرس یراهرو م هیتسلط داشت بعد از اونم به 

 یبود و پر بود از ماه ومیرو به روش تمامش آکوار واریتو اتاق بود و د دیتخت بزرگ دونفره سف هی! ییایاما رو

کمد  وارید يسمت چپ تختم تو. دیسف یبود با دو تا صندل دیسف شیآرا زیم هیسمت راست تخت .خوشگل يها

بزرگ  ریتحر زیم هیاتاق بزرگ بودکه  هیبازم  ياتاق بعد.هم تو اتاق داشت ییحموم و دسشو سیسرو هیبود و 

 .وسط هم جلوش  زیم هیو  یداشت و چها تا صندل یصندل هیو 

شکل که توش شمع بود و بازم  یمربع يتخت دو نفره و محفظه ها هیفکر کنم اتاق مهمان بود با  يبعد اتاق

 .ییحموم و دسشو سیسرو هی

 .خونه قشنگ شده.به نظرم کاره طراحه خوب بود-

 .دیرس یبود که از پشتم به گوش م لیشارا يصدا

 .قشنگ شده یلیخ.موافقم-

 .میرفت ییرایهم به سمت پذ با

 .ینیبش شهیم-

 .نشستم دیو سف یاب يها یراحت يرو لیشارا يخواسته  به

که  هیتنها کار نیا..یمدت مثل خواهرم برام باش نیدم تو ا یقول م...يممنونم که کمکم کرد....ازت ممنونم-

 !ریشب به خ.تونم برات بکنم یم

 !گفتو رفت نویا لیشارا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا عرب احمد  –قدم بگذار  میبه عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ١١٤ 

قلبو تو دست گرفتم و بهت گفتم بله  یوقت لمیشارا!!!!هیخواهر لیشارا هیمن تو زندگ گاهیتنها جا یعنی!!!!خوهر

 یتون یتونم خواهرت باشم نه تو م ینه من م.لمینه شارا!!؟؟یزن یم يکه حرف از خواهر یگفتم تو برادرم

 !نفس دنیکش نفسواسه  یلیدل هیچون تو !یچرا؟؟چون تو عشقم یدون یم. یبرادرم باش

 .اتاق شدم یافتاده راه يجام بلند شدم و با شونه ها از

 .تو اتاق مشقول در آوردن لباس از کمده لیشارا دمیتو اتاق که د رفتم

شب .برم اتاق خودم تا مزاحمت نباشم یفرصت کنم لباسامو م نکهیبه محض ا.نجاستیلباس ها همه ا.دیببخش-

 .ریبه خ

 .ریشب به خ-

مگه نه .با لباس عروس دمیدختر د هی.به خودم نگاه کردم.نهیآ يرفتم جلو.رفت و پشت سرشم درو بست لیشارا

 ينطوریپس چرا ا!تو آغوشش گم بشم؟ دیمگه نبا!عاشقونه کنه؟ يتو گوشم زمزمه ها لیشارا دیامشب با نکهیا

منو  ل؟چرایچرا شارا!نه؟یسنگ نقدریا لهاصهمه ف نیقلبم از هجوم ا نمون؟چرایب ادهیز نقدریفاصله ا ست؟؟چراین

قلبم مملو  يآخر نیمن دوست دارم ا!خوامت یوجودم م يمن با همه !یعاشقتم لعنت ؟منيعاشق خودت کرد

 !!!به خدا.به خدا دوست دارم!تن تو باشه ياز گرما

به .و کفش فیک نشییقسمت باال لباس بود و پا.توش نگاه کردم يها لهیبه وس.سمت کمد رفتمو بازش کردم به

بلند و  يلباس خوابا!گرفته تا چند دست لباس خواب رونیاز لباس ب.همه جور لباس بود.لباس ها نگاه کردم

لباس عروسمو که  پیز.در اوردم حتلباس را هیقسمت لباس تو خونه  ياز تو.متفاوت يکوتاه با شکل ها و رنگا

 .و لباسو از تنم در اوردم دمیکش نییکنار بود پا

آبو .حولمو برداشتمو رفتم تو حموم.گرفتم برم حموم میتصم.از رو سرم برداشتمو چند تا سنجاقشو دراوردم جموتا

 هیفقط .کردم ینم يکار چیکرد اما من ه یم يتنم سر سره باز ياب رو.شدم سیخ.دوش ریباز کردمو رفتم ز

 .کنه ییداد خودنما یکه آب اجازه نم یاشک یگرم.کردم یتو صورتم حس م یگرم

ازت  يچطور!بگذرم؟اون عشق منه  لیاز شارا دیبگذرم؟چرا با ایاز دن دیشد؟چرا به خاطر قلبم با ينجوریا چرا

 ؟يطور لم؟چهیبگذرم شارا

انقدر خسته .خسته بود یلیکردم اما قلبم خ یم هیهمچنان گر.دمیلباسمو پوش یحال یبا ب.رونیحموم اومدم ب از

 !شدم هوشیب ایخوابم برد  دمینفهم دمیدراز کش لیرو تخت متعلق به منو شارا یکه وقت

 ......تق تق
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 .....؟نفسيدارینفس ب-

 .رونیمو هامو با کش بستمو رفتم ب.لباسمو مرتب کردم.از خواب بلند شدم لیشارا يصدا با

 شده؟ یچ.ریصبح به خ.سالم-

 !مامان پشت خطه.ریصبح تو هم به خ-

 .برداشتم تلفنو

 ...بله-

 سالم دخترم-

 سالم مامان-

 خوبه؟ لیشارا.نفس جان یخوب-

 .خوبه لمیشارا.منم خوبم-

 ؟يکه ندار یواقعا؟مشکل ینفس جان خوب-

 .کنه یفکر م یمنو باش به چ مامان

 .خوبم نیمطمئن باش.نه مامان جان-

 .مزاحمتون نباشم یروز اول زندگ نیتا ا امیگفتم بهتره ن یول ارمیبراتون صبحانه ب امیخواستم ب یم-

 .مامان  هیحرفا چ نیا-

 !خداحافظ.شوهرت شیبرو پ.برو دخترم.باشه-

 .خدا حافظ.باشه-

کم  هی شبید يها هیبه خاطر گر.اتاق دست و صورتمو شستم سیرفتم تو اتاقمو تو سرو.قطع کردم تلفنو

 لیشارا.رونیزدم و از اتاق رفتم ب میمال یجرژ لب نارن هیو  ملیکم ر هی نیروح شده بود رواسه هم یصورتم ب

خوره  یم یصبح چ لیشارادونستم  یچون نم.رفتم تو آشپزخونه و مشغول درست کردن صبحانه شدم!نبود 

و  زینشتم سر م!و آلوورا  یتوت فرنگ يو کره و عسل گرفته تا مربا وهیو آب م ریآماده کردم از ش یهمه چ

 .شدم لیمنتظر شارا

 يمو ها.بود دهیپوش کینا یمشک یو شلوار ست ورزش زیبل هی. رونیاز اتاقش اومد ب لیشارا قهیاز ده دق بعد

 .کرد یمو هاش وسوسه م يال دنیدست کش يتو صورتش آدمو برا سیخ

 !خانوم داشته باشه خوبه ها هیآدم  يگم خونه  یم:صبحانه نگاه کرد و گفت زیبه م.اومد تو آشپزخونه لیشارا
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 !دیازدواج کن دیپس با-

 !هرگز یازدواج واقع هیسال بگذره تا بعد اما  هی نیحاال ا.ازدواج که کردم-

 .کردمو آماده کردم یکه فکر م یهر چ نیواسه هم نیخور یم یدونستم صبحانه چ ینم-

به آدم  زیم نیا یکم کره و عسل ول هیخورم با  یآب پرتقال م وانیل هیمن صبحانه معموال .دستت درد نکنه-

 .که همشو بخورم زنهیچشمک م

 !نوش جان-

 .بود یمن واقعا مرد مهربون لیشارا.شد  یتو دلم قند آب م لیاز دستت درد نکنه شارا هنوز

 .بلند شد و تلفنو برداشت لیشارا.خونه به صدا در اومد تلفن

 .سالم مامان جان-

-............................. 

 !عروستونم خوبه.خوبم-

-................................... 

 .ستیآخه الزم ن.نه -

-..................................... 

 .یشما امر کن یهر چ.باشه چشم-

-....................................... 

 .خدا حافظ-

 .اونجا میگفت شام بر.مامان بود -

 .باشه-

 ؟يکه ندار یمشکل-

 .ستین یمشکل.نه-

 .شد زیمشغول جمع کردن م لیشارا

 .کنم یخودم جم م.ستیالزم ن-

 .میکن یبا هم جمع م.منم خوردم!؟یچ یعنی-

 .میکنار هم مشغول جم کردن سفره شد در
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 .کردم یناهار م يبرا يفکر هی دیبا.رونیاز آشپزخونه رفت ب لیشارا

درست  يگرفتم قرمه سبز میتصصم.گرفته بودم غذا درست کنم ادیرو شکر به خاطر شاغل بودن مامان  خدا

 .دوست دارن يقرمه سبز یرانیا ياکثر مردا.کنم

 !تو زود پز ختمیچون کمبود وقت داشم ر.درست کردن خورشت شدم مشغول

قهوه درست  هیبرنجو دم کردم  نکهیبعد از ا.ها نشسته بود و با لپ تاپش سرگرم بود یکه رو راحت دمید لویشارا

 .به روش نشستمبردم و رو  لیشارا يکردمو برا

 .قهوه دوست دارم یلیکال من خ.داشتم ازیواقعا به قهوه ن.یمرس-

 .نوش جان-

 !تو خونه باشه ینقاش لیکه وسا دمیمن ند یراست-

 .کنم یم یدارم اونجا نقاش ینقاش هیآتل هیمن .آره-

 ؟يجد-

 .اره-

 ست؟یدور ن نجایکه از ا رشیمس نمیبب-

 .ندارم یمشکل.امی یرم و م یم نیمنم که با ماش.خوبه.نه-

ازم خواستن که براشون .و خوششون اومده دنیتو اتاقمو د يشرکت اون تابلو ياز بچه ها یلیراستش خ.خوبه-

 .یتابلو بکش

 .دوست دارن انتخاب کنن یتا هر چ انیب دیکه گذاشتم بهشون بگ يبعد ینقاش شگاهینما-

 .ممنون-

 !م؟یمن عاشق قورمه سبز یدونست یتو از کجا م:دیپرس یهمش ازم م.خورده شد لیشارا يتو به به ها ناهار

قرصامو برداشتمو سه تا قرصمو  یقوط.و رفتم تو اتاقم دمیچ ییظرفشو نیناهارو تو ماش يظرفا.خورده شد ناهار

 !سر ساعت.خوردم

 . شدم یم هوشیها مقاومت بدنم کم شده بود چون به محض خوردن قرصا ب یتازگ

 !شد رید.يوااااا.واب بلند شدمخ از

تا سر  یدامن مشک هیسبز و  زیبا بل رهنیپ هی.سبزمو تنم کردم  رهنیپ.دوش گرفتم هیرفتم تو حموم و  يسر

 سیگرفتم سرو میتصم.مختصر کردم شیآرا هی.مو ها مو محکم با کش بستم.دمیپوش ممیساپورت مشک.زانو
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هر .و انگشترشو انداختم وشوارهگ.و زمرد بود و بندازم انیبرل ينایست خوشگل با نگ مین هیکه  لیشارا ییاهدا

 .تونستم ببندم یکردم گردن بندشو نم یم يکار

 ......نفس-

 .در زد و درو باز کرد لیشارا

 ؟یستیهنوز آماده ن-

 !شه یبسته نم نیا.دیببخش:گفتم دمشید یم نهیپشت سرم بود و از تو آ لیکه شارا یحال در

 .بذار کمکت کنم:که دستش بودو گذاشت رو تختو گفت دیت اسپرت سفک.اومد تو  لیشارا

 .حرف گردنبندو ازم گرفت نیا با

 ه؟یقفلش چجور نیا......اااااا-

که  لیشارا يسوختم چون نفسا یم دمویلرز یاما من فقط به خودم م نهیسرشو خم کرد تا قفلو بهتر بب لیشارا

 !!زد یم شیشد منو آت یرو گردنم پخش م

 ...درست شد.نیاز ا نمیا.....آهان-

 ...ممنون..م-

 .منتظرتم نییپا نیمن تو ماش.میحاال زودتر مانتو بپوشم تا بر.يکنم خواهر یخواهش م-

 ....باشه...با..ب-

 یعنی.رفته بود رونیاز خونه ب لیشارا یعنی نیدر خونه اومد و ا يصدا قهیبعد از چند دق.در اتاقو بست  لیشارا

به .تونم یمن نم!!!خواهر:اون به من گفت.اشکو رو صورتم حس کردم یگرم.کنم هیراحت گر الیا ختونستم ب یم

 ره؟؟؟کدومیگ یداداشش ضربان قلبش اوج م دنیبا د يکدوم خواهر.لیتونم خواهرت باشم شارا یخدا نم

 .یتو عشقم!!!! یستیتو داداشم ن!لیشارا ستمیوجود داره که بتش داداشش باشه؟؟من خواهرت ن يخواهر

 يجلو.رونیاز خونه رفتم ب فیشال و مانتو و برداشتن ک دمیکردم و با پوش زیپخش شده رو صورتمو تم شیآرا

 .میشدم و حرکت کرد نیسوار ماش.منتظرم بود لیدر شارا

 د؟یکار آلبوم به کجا رس یراست-

 گهیرو د هیبق ینجام دادم ولا شویخوندم خودم کار آهنگساز يدیاونم که د!هیفعال تو مرحله آهنگساز-

 .کنن یکار م شیاالنم دارن بچه ها رو قسمت آهنگساز.نتونستم

 ؟يآلبومت انتخاب نکرد يبرا یهنوزم اسم یراست....آهان-
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 ....تو فکرشم یول...نه هنوز-

 !الله بود.در اوردم و به صفحش نگاه کردم مویگوش فمیاز تو ک.قطع کرد لویمنو شارا نیحرف ب میگوش يصدا

 .سالم الله جان-

 خوبه؟ لی؟آقا شارا یخوب.سالم عروس خانوم-

 ن؟یشما چطور. میمام خوب-

 ...یکنم از خوشحال ینفس دارم پرواز م یعال....ما -

 شده؟ چطور؟ یچ-

 ..شم یدارم مامان م..شه یباورت م...نفس ...نفس -

 ؟؟یگ یم يجد-

 .ارهی یآرمان که داره بال در م..چقدر خوشحالم یدون ینم.هیدروغم چ.آره-

 .بگو کیاز طرف من به آقا آرمانم تبر.گم یم کیتبر.زمیمبارکت باشه عز-

 لیمنتظر تو و آقا شارا...زنگ زدم بهت بگم آرمان جشن گرفته فرداشب..به آرمان شرمنده کیتبر یول یمرس-

 .میهست

 .میرس یخدمت م.چشم.باشه -

 .دعوت کنم گموید يمهمونا دیمن برم که با.فس جانخوب ن-

 .برو خدا حافظ.زمیباشه عز-

 .خدا حافظ-

 .لیبه سمت شارا برگشتم

 .خونشون میگفت فردا شب بر.الله بود-

 .به چه مناسبت-

 .شه یآرمان داره بابا م-

 ؟؟يجد-

 آره-

کرده  لهیگفت الله رو دوست داره اما به خاطر بچه مامانش بهش پ یم.ناراحت بود یلیخ یطفل.چقدر خوب-

 .ازدواج کنه گهید یکیالله خانومو طالق بده و بره با 
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 .شن ینشد و االنم دارن بچه دار م ينطوریخدا رو شکر که ا-

 .خدا رو شکر.آره واقعا-

در عمارت پارك شده  يجلو نیاشتا م 6.باز کر د و وارد شد موتیدر عمارتو با ر لیشارا.دم عمارت میدیرس

 .باال میو از پله ها رفت میشد ادهیپارك کرد و پ نیتا ماش 6پشت سر  لیشارا.بود

 !سالم عروس و داماد-نیشادم

 .جان نیسالم شادم-

 50خورد  یآقا که بهش م هیبه  میدیتا رس میکرد یبا همه سالم و احوالپرس.داخل میدرو باز کرد و رفت نیشادم

 .ه باشهسالو داشت

 .عماد هستن  ییدا شونیا.کنم یم یمعرف:دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت لیشارا

 .عمادن ییآذر خانوم زن دا شونمیا:عماد اشاره کردو گفت ییزن کناد دا به

سالله خانوم دختر  شونمیا:مبل نشسته بود اشاره کرد و گفت يقرمز باز و زننده رو رهنیپ هیکه با  يدختر به

 .زمیعمادن عز ییدا

 .نفسم نفس خانوم شونمیا:منو تو بغل فشرد و گفت بعد

 .دمیسالله رو شن يپر صدا شیفقط سر تکون دادن اما ا ییو زن دا ییدا

 .یباال لباستو عوض کن میبر زمیعز-

 .باشه-

 .لیتو اتاق شارا میباال و رفت میاز پله ها رفت لیهمراه شارا به

نشون اما کنا  یتنم م يعرق رو هی ایکرد  یضربان قلبمو نا منظم م ای.م خوب نبودرفتن از پله ها اصال واس باال

 !توجه باشم یشد بهش ب یبودن باعث م لیشارا

 .نییپا میبعد بر یکنم تا لباستو عوض کن یمن صبر م-

 .باشه-

 دمیدقت کردم د یوقت.بود دهیلباسم پوش یول دمیپوش یدرسته شال نم.مانتو و شالمو در آوردم لینگاه شارا ریز

 هیحلقه ا نیبا اون لباس آست.از حدش گذرونده بود گهیسالله د یو شال نزاشته ول دهیندا هم مثل من لباس پوش

 .واقعا زننده بود یساپورت جیقرمز که چسبونم بود و بدون ه

 .میبر-
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 .مینشست هیبق شیمبل کنار هم و پ يو رو نییپا میو از پله ها رفت رونیب میاز اتاق اومد لیشارا با

 .باهاش شد يسام رو از ندا گرفت و مشغول باز لیشارا

 !رهیحالشو بگ نیکنه به مامان عاطفه بگ یم تیکنه؟اگه اذ ینم تتونیکه اذ لینفس خانوم شارا-مهبد

 یهر کس!!تونه بد باشه؟ یمگه م.که حد نداره هیدوست داشتن نقدریا لیشارا.بود دیاز شما بع.واه آقا مهبد -سالله

 !از خودشه رادیبده ا لیبگه شارا

 !دنیقلبم شروع کرده بود به تند کوب.جنگ به پا بشه هیکردم االنه که  یم احساس

مرد  لیشارا. هینعمت یخانوم نیواقعا داشتن همچ.نفس جونم حرف نداره یکه خوبه ول لیشارا.نه سالله جان-ندا

 .شده بشینص یزن نیکه همچ هیخوشبخت

حاال هر تازه به دوران .هیظاهر شونمیخوب.مارمولکن که حد نداره نقدریا ایبعض.چرا ندا جون گهیشما د.اوااا-آذر

که چهار تا خط  یهر کس ایشه شاعر  یکه نم نهیچ یرسه و چهار تا کلمه کنار هم م یکه از راه م يا دهیرس

 . ستیکنه که نقاش ن یخط

 .هیچجور یشما ندون دیشا.داره يهنر یهر کس.یینه زن دا-نیشادم

 !!!!زد ینم دمیشا.زنه یم ونیدر م یکیکردم قلبم  یم احساس

اگه برا  یهم باشن ول يحاال هر کاره ا.مهمه یپدر و مادر تو زندگ!که یدون یجان تو نم نیآخه شادم-سالله

خونه خراب کن بلکم  هی.دن یجامعه م لیتحو یچ ستیبچشون وقت نداشته باشن و باال سرش نباشن معلوم ن

 !!!!!انگل هی

 خونه خراب کنم؟؟من انگلم؟؟؟ هیمن .سوخت یم قلبم

از پله ها رفتم باال و رفتم تو اتاق  دیببخش هیاز جام بلند شدم و با .نهیبب یاشکامو کس اینداشتم حال بدم  دوست

 .لیشارا

بابت  میناراحت.شم یو دارم خفه م ستیتنفس ن يبرا يژیاکس چیکردم ه یحس م.قلبم اوج گرفته بود ضربان

منقبض شده  نمیس يقفسه !قلبمو لرزونده بود گهیطرف د هیهمه پله  نیطرف باال اومدن از ا هیحرف اونا از 

 .گرفته بود شیبود و قلبم آت

رفتم و قرصمو از توش در  فمیبود و از درد کمرم خم شده بود به سمت ک نمیس يقفسه  يکه دستم رو یحال در

 ......هوا باز شد و  یداشتم که در اتاق ب یرصامو باز کردم داشتم قرص بر مق هیبا جون کندن در قوط.آوردم

 ....نفس-
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 .زد یخدا نم زد؟بهیم!زد یانگار نم قلبم

 .شم یکردم دارم کبود م یم احساس

 .به سمت پنجره رفت و بازش کرد ندا

 صدا کنم؟ لویاقا شارا ؟برمینفس جان خوب-

 ...ل نه..ي.را..شا..نه...ن:که قرصمو گذاشتم دهن دست ندا رو گرفتم و گفتم یحال در

 ؟آره؟ ينفس دار ی؟تنگيدار یمشکل خاص نمیبب.زمیعز ستینرمال ن تتیوضع...آخه -

 ...نه-

 !افتاده بود وفتهیب دیکه نبا یقبلم نرمال شده بود اما اتفاق تیوضع

 !نگو یچیه لیبه شارا.ندا جان-

 ؟يدار یخاص هیماریب آخه چرا؟مگه-

 .قول بده تا بهت بگم....یبهش نگ یچیبهم قول بده تا ه-

 .شده یبگو چ..زمیباشه عز:سردمو گرفت و گفت يدستا.روتخت نشست کنارم

 .دارم یقلب...هیماریمن ب...ندا من...من:شده بود گفتم سیکه صورتم دخ یدر حال-

 ؟یچ-

 .نگو لیفقط لطفا به شارا.دارم ندا جان یقلب هیماریمن ب-

 .بدونه دینکرده حالت بد بشه اون با ییوقت خدا هیاگه .یبهش بگ دیتو با.اون شوهرته.آخه چرا-

 .ستین دیکن یکه شما ها فکر م ياون جور یچیه.ندا جان نیبب-

 ؟ یچ یعنی-

 ..............ندا ما نیبب.ستین یازدواج واقع هیازدواج ما -

 !خواهر بودن من يرو دشیو تاک لیگرفته تا خواسته شارا لیاز عشقم به شارا. یاز همه چ.گفتم ندا به

 ؟يتن داد لیشارا يبه خواسته  یواسه چ.نیکارو کرده باش نیشه که ا یباورم نم....ه؟یچه کار نیا-

کنار عشقم  يآخر نیا ضیقلب مر نیال اقل با ا.منو دوست نداشته باشه اما من عاشقشم دیشا لیشارا...ندا -

 .کنم یم یزندگ

 ..آخه-

 !نگو یچیه يا گهیهر کس د ای لیدم که به شارا یسام قسمت م ریجون ام.قسم بخور.کنم ندا یخواهش م-
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 ؟يحاال االن بهتر.گم ینم يزیچ.باشه-

 .خوبم -

 ریسالله رو با ت هیسا لیاما شارا لیدوست داشتن سالله رو بندازن به شارا یلیخ.ناراحت نشو نایا ییاز دست دا-

 .زنه یم

 !خودشه اصال..گه انگل یدختره به من م...کنه یم وونهیحرفاشون آدمو د...بگم یدونم چ یواقعا نم...دونم ینم-

 !شه ها یدوباره حالت بد م.زمینکن عز تیخودتو اذ-

 ..باشه...باشه-

 .ارزش بوده یکه حرفاشون واست ب یتا بهشون بفهمون نییپا میبر-

 .میبر-

که براش آماده کردم  وهیبشقاب م هیبه محض نشستن .نشستم لیدوباره کنار شارا.نییپا میهمراه ندا رفت به

 .زمیبخور عز:گرفتم جلوشو گفتم

 .ها شد وهیدستمو گرفت و مشغول خوردن م هی لیشارا

 .مینشست زیهممون سر م نیشادم يصدا با

 زم؟یعز يخور یم یچ-

 .زیم سوپ برک هیمن  يجان لطفا برا لیشارا-

 .چشم خانومم-

 نکهیا ياما من برا میستیحد ن نیکردن اونم تا ا يکه اهل نقش باز میدونست یخوب م لیمن و هم شارا هم

 .کارو انجام بدم نیا دیسالله رو کنار بزنم با

 !نیشد لینشده زن ذل یچیکه هنوز ه نمیب یخان م لیشارا-آذر

 زیهرچ یهرچند هر ک نهینفس همه کسمه و از نظر من بهتر.عشقه نیا ستین یلیزن ذل نیا ییزن دا-لیشارا

 !عشق خودم.من هنوز همون نفسه يبخواد راجع بهش بگه اما برا یغلط

 ییدستشو گرفت جلو دهنش و به سمت دستشو.هوا از جاش بلند شد  یب نیکه شادم میخوردن شام شد مشغول

 .و مهبد و مامان عاطفه هم پشت سرش دیدو

 .گرفته بود برگشتن نویبغل شادم ریز دیکه مه یدر حال قهید دقاز چن بعد

 شده؟ یچ-اریشاد
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 ن؟یشادم يمسموم شد-لیشارا

 .به هر حال االن بهترم.مسموم شده باشم دیشا.دونم ینم-نیشادم

بلکه همه خانواده  لیدفعهنه تنها من و شارا نیگذشت و ا ییگاه سالله و زن دا یگاه و ب يها کهیت يتو شام

 .دادن تا از من محافظت کنن یجوابشونو م

شما  نمیبب:گفت نیکه شادم میما هم دور هم نشسته بود.زود رفتن نایا یییاز شام سالله کارو بهانه کرد و دا بعد

 ماه عسل؟ نیبر نیخوا ینم

 .ادهیکارام ز.نه -لیشارا

 .میشرکت که همه درسته تازه منو مهبد هم که هست يکارا.ادهیکار ز یچ یچ-اریشاد

 .میر یهر وقت حاال سرم خلوت شد م.کار آلبوم هم هست. ستیفقط کار شرکت که ن-لیشارا

 .میلطفا لباس بپوش که بر زمیعز:رو کرد به من و گفت لیشارا

به .دخترم شرمندم:طفه گفتکه دم در مامان عا میرفت یم میداشت. نییو برگشتم پا دمیباال و لباسامو پوش رفتم

 .ببخش ییسالله و زن دا يخاطر حرفا

 .ستین یمشکل.نه مامان عاطفه-

 .ممنون دخترم-

 .اومد یم یبارون قشنگ. رونیب مییعمارت اومد يدر ورود از

 .مینشد سینفس بدو تا خ-

 .مینه لطفا تند نر-

 !مایخور ینفس سرما م-

 .میلطفا آروم بر.نداره بیع-

 .میآروم راه بر.خوب لهیخ:سرمون گرفت و گفت يکت اسپرتشو در آورد و باال لیشارا

 !رو تجربه کردم یقشنگ يچتر کتش عاشقانه ها ریدرست همقدمش و ز. لیدر کنار شارا من

 .میشد نیو بعد سوار ماش میکرد یط لیبارون و کت شارا ریز نویاز دم در خونه تا ماش باالخره

 .سرما خوردن رو شاخشه نفس خانوم-لیشارا

 !کار کنم بارونو دوست دارم یخوب چ-

 و جنگلو چطور؟ ایمثال در نمی؟ببیچ گهید-
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 .عاشق بارونم تا دلت بخواد یدوست ندارم ول یلیخ امیدر دیاز جنگل که خوف دارم شد.نه -

 !اومده رمیگ یو مهربون طونیخواهر ش مایخودمون-

 .دمیعاشق بودنم خندبه خواهر بودنم و .دمیخند

 .حوله نو بهش دادم هیرفتم تو اتاقم و .شده بود سیکم خ هی لیسر شارا.خونه میدیرس

 .يمو هاتو خشک کن تا سرما نخورد ریبگ ایب-

 .که رو مبل نشسته بود حوله رو ازم گرفت و بلند شد  لیشارا

 !يممنون خواهر-

تخت دو نفره دراز  يلباسمو عوض کردم رو.افتاده رفتم تو اتاقم يبا شونه ها.گفت و به سمت اتاقش رفت نویا

به .سالله  يبه حرفا!به امشب.رو به رومو دنبال کردم و فکر کردم ومیآکوار يتو يها یحرکت ماه.دمیکش

 ریکه قبول کرد با هم ز نیهم.ستیاونا نکرد اما خوب مهم ن يبابت حرفا یعذر خواه هی یحت لیشارا نکهیا

 .دمشیبخش میبزن بارون قدم

از خواب بلند شدم ساعت نه  یوقت.خوابم برد یکرده بود که خودم متوجه نشدم ک جمیها گ یحرکت ماه نقدریا

داشت گذاشته بود که رفته  ادی هی لیشارا خچالیتو آشپز خونه رو در .رونیاز جام بلند شدم و رفتم ب.صبح بود

 !خونه الله و ارمان میرتا آماده بشه و ب ادی یم شیو ساعت ش ادی یسر کار و ناهار هم نم

 !هیو رفتم آتل دمیلباسامو پوش ریش وانیل هیبا خوردن  منم

بودم و به  دهیمختلف کش يتو حالت ها لیسه تا تابلو از شارا.خنده رو لب هام اومد هیمحض وارد شدن به اتل به

بود که در حال  لیشارا شیدوم.اشتد يشتریفقط صورتش بود و رو چشماش تمرکز ب شیاول.زده بودم وارید

حال  ادریتو در قیقا هیداخل  ودب لیشارا شیگاه سرش کرده بود و سوم هیدستشو تک هیبود و  يزینوشتن چ

 !پارو زدن

 .زدم یبه صدف هم سر م دیتازه با.نداشتم یواسه نقاش يا گهید يسوژه  لیوقت بود که جز شارا یلیخ

رو  هیطرح اول گهید.ازش خوشم اومد یلیخودم که خ.انویپ هیپشت  لیشارا.شدم گهید يتابلو هی دنیکش مشغول

 .زده بودم که خسته شدم و رفتم خونه

 ونیزیمبل جلو تلو يمامان آماده گذاشته بود خوردم و رو خچالیکه تو  يا هیکم از الو هی.خسته بودم یلیخ

 .شدم هوشیب

 .ب بلند شدمتلفن از خوا يدونم ساعت چند بود که با صدا ینم
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 .بله-

 .ایزن داداش دن نیسالم به بهتر-

 .خانوم نیبه ندا بربخوره شادم یکن یفکر نم-

 .نکن  تیاذ.گهید یخوره اونم خوبه تو هم خوب یبر که نم.خوب نه -

 مهبد خوبه؟ ؟آقایخوب.زمیکردم عز یشوخ-

 ه؟یزنگ زدم حالتو بپرسم و بگم برنامت واسه پنج شنبه چ.میاره ما که عال-

 .ندارم يبرنامه ا-

 ؟يندار يا دهیا چیه يجد يجد-

 ؟ یواسه چ دهیا-

 !گهیمن پنج شنبه تولد شوهر گرامتونه د زیخوب عز.ينفس مشخصه خواب بود.بابا يا-

 !يواااا يا-

 ه؟یخوب نظرت چ.یکن تیاذ یخواست یبود م ادتیدونم  یم.خوب حاال.يوااا يبله ا-

 .دونم یراستش من نم.کنم  تتیخواستم اذ یآره م...آ-

 بهتره یلیتولد دو نفره خ هی دیبه نظر من چون تازه ازدواج کرد نیبب-

 .يممنون که کمک کرد.باهات موافقم-

 !نکن تیفقط داداش منو اذ زمیخوب برو به کارت برس عز.خواهش زن داداش-

 م؟یآدم نیمن همچ نیشادم......اااا-

 .خدا حافظ.سالم برسون از طرف منم ببوسش لیخوب به شارا.کردم  یشوخ.زمینه عز-

 .خدا حافظ.تو هم به آقا مهبد سالم برسون-

 .رمیتولد خوب گ هیبکنم تا بتونم براش  مویتموم سع دیمهمه و با یلیخ لیتولد شارا.يوا يا

 .ومدی یم لیشارا گهیساعت د هیپنج بود و .ساعت نگاه کردم به

اهل کت و شلوار و کت دامن  ادیکال ز.دمیکار شده پوش بایتقر ییمویکت و دامن ل هی.دوش گرفتم هیو  رفتم

 !اصال یو شلوار واسه مهمون زیاما بل دمیپوش یم شتریکه تو مجلسا ب راهنیپ.بودم

شکوفه  هیمو هامم اتو کردم و جلوشو فرق کج کردم و .زردم  یبا کفش ورن دمیکرمم رو هم پوش ساپورت

 .در اومد يکه صدا دمیکش یداشتم خط چشم م.شدم شیمشغول آرا.زدم ییمویل
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 ؟ينفس آماده ا-

 .من آماده شدم يریتا شما دوش بگ.بله-

خسته .سالم:به سمتش برگشتم و گفتم.متوجه نگاهش شدم که روم بود.به در اتاق زد و درو باز کرد لیشارا

 .من هم کارم تموم شده يریتا دوش بگ. ینباش

 .رمیرم دوش بگ یپس من م.باشه -

هم زمان با من .رونیو شال سر کرده در اتاقو باز کرد و رفتم ب دهیبعد حاضر و آماده مانتو پوش قهیدق ستیب

 هیبود با  دهیپوش یکت و شلوار مشک هی.کلمه شک شدم هیواقع يبه معنا.رونیدر اتاقشم باز کرد و اومد ب لیشارا

 یجنگل.من دوبار مات اون چشم ها شدم .بود  همو هاشم به سمت باال شونه کرد.ییمویو کروات ل دیسف راهنیپ

 .کرده بود دایجنگل بودنو پ هیمعن لیصورت قشنگ شارا يکه تو یجنگل.دیتاب یبهش م دیکه خورش

 ؟يخوب آماده ا-

 .میبر.من امادم.آره-

بهش کادو  یچ.تولدش بود يو کادو لیتولد شارا یتمام طول راه فکرم پ.رونیب میاز خونه زد لیهمراه شارا به

 بدم؟؟؟

 .آرمانشون يخونه  يجلو میدیرس باالخره

طبقه که آرمان و  شیآپارتمان ش هی.میبه همراه هم وارد ساختمون شد.میشد ادهیپارك کرد و پ نویماش لیشارا

الله و ارمان هر دو .زنگ مربوط به خونشونو زد و درو باز کردن لیشارا.کردن یم یاولش زندگ يالله طبقه 

 .ک گفتمیکردم و به آرمان هم سالم کردم و تبر یبا الله روبوس.پشت در بودن

 .لباستو عوض کن هیبرو تو اون اتاق سمت چپ زمیعز-الله

 .رونیکردمو رفتم ب دیمو تمدو رژ لب دمیمو هامو دست کش گهیبار د هی.اتاق و شال و مانتومو در آوردم يتو رفتم

 .پشتش به من بود و متوجه من نشد لیشارا

 .سالم زن داداش-آوش

 د؟یخوب هست.سال آقا اوش-

 !ادی یره و م یم ینفس هی يا-

 ؟یگ یبه زن من م يدار یچ:بغلم کرد و گفت بایاومد کنارم و تقر لیشارا

 !د؟؟؟یبد دیتونم ند یتونم با زن داداشم سالم کنم نم یبعدشم م.جان زن داداشمه لیشارا.بابا يا-
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 !یکه ناراحتش کن یبگ يزیبه خانوم من چ يحق ندار یسالم و ارض ادب کن ول-

 نمتیبب ينجوریا يروز هیکردم  یخان اصال فکر نم لیشارا-

 مگه؟ میچه جور-

 !الیزن ذل سیرئ-

 .بهت نگفتم يزیچ هیبرو آوش تا .برو-

 .دیلذت ببر یشما با زن داداش از مهمون.به چشم يا-

 یشلوغ بایتقر هیمهمون.گوشه نشسته بودن و مشغول صحبت بودن هیمتوجه عماد و بهار شدم که .رفت آوش

من  يآوردن و جلو السیچند تا گ يحاو ینیس هی.میسادیگوشه وا هی لیبا شارا.شد  یم دایهمه جور ادمم پ.بود

 .گرفتن لیو شارا

 .دیاریب وهیمنو همسرم اب م يلطفا برا.ممنونم:با دستش پس زد و گفت لیشارا

 .آورد وهیرفت و برامون اب م مرد

 ؟ينخورد یدنیچرا نوش نمیبب-

 !اصال.ستمیاصال اهلش ن-

 .اصول خاص بود هی بندیکه من دوست داشتم پا يهمون جور قایدق.کردم نشیدلم تحس تو

 .شمونیو ارمان اومدن پ الله

 .نمیکن بب فیس خانوم تعرخوب عرو-

 .شماست مامان خانوم شیخبرا که پ-

اون حرفا رو  نکهیمادر شوهرمم با ا....ارمانم که نگو.اوردمی یحاملم داشتم بال در م دمیفهم یوقت.....نفس يوااا-

 ....کرد یخوشحال یکرد و کل یعذر خواه یکل یزده بود ول

 ....یخوشحالم که خوشحال-

 ....من بود هیزندگ يمعما نیبه هر حال ا....هیاز ازدواج فرار لیو شدم که چرا شاراکنجکا یلیلحظه خ هی

 ن؟یدوست لیالله شما چند ساله با شارا نمیبب-

 دو سال-

 وجود داره؟ يزیچ لیشارا يتو گذشته  نمیبب-

 ...مثال یچ-
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 .........که بخواد از ازدواج یهر چ....یهر چ.....دونم ینم-

 !حرفم نصفه موند لیصدا کردن شارا با

 .نفس-

 .زمیبله عز-

 .عماد و بهار  شیپ میبهتره بر-

 میبر...باشه -

 لیترسناك شارا يمتوجه نگاه ها.میو کنارشون نشست میباهاشون سالم کرد...عماد و بهار شیپ میهم رفت با

بار  هی قهیهر چند دق.کرده بود تیدرد قلبم به دست چپم هم سرا...خودم شدم و قلبم به ضربان افتاده بود يرو

 .....دادم یدستمو ماساژ م

 ..بره ادمیکردم حواسمو پرت کنم بلکه دردم از  یم یسع

 .سرو شد  سیبه صورت سلف سرو شام

داشتم با الله  یفکر کنم وقت.نداشت تشیعصبان يرو يریتاث چیبر افروخته بود و گذر زمانم ه لیشارا صورت

 .دهیزدم شن یحرف م

 .وسط و مشغول بزن و برقص شدن ختنیاز شام جوون تر ها ر بعد

 .صدا زد و رفت لوینفر شارا هی

 .سادیکنارم وا يپسر هیبودم که  سادهیگوشه وا هی منم

 م؟یدر خدمت باش نید یافتخار م.ییبایز يچه ملکه -

 !نوع حرف زدنش کامال معلوم بود که مسته از

 .فکر کردم منظورش رقصه من

 .دیرقصم و لطفا مزاحم نش یمن نم.نه-

 .بود يا گهید زیمنظورم چ.منظورم رقص نبود.زمیعز-

 !شم یمتوجه منظورتون نم. دیببخش-

 ......امشبو تا صبح با هم يد یم ؟افتخاريا هیپا.خونه هم هست.تخت گرم و نرم بود هیمنظورم -

 دنیقلبم نا توان بود از تحمل د...تو صورتش زد پرت شد وسط سالنو حرفش نصفه موند لیکه شارا یمشت با

 ..زایچ نیا
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 .شونم یبه عزات م ؟خانوادتويدیم شنهادیبه زن من پ گهیحاال د.ناموس یب-

زد تو  یدست م هیگرفته بود و با  قشویدست  هیبا .بلندش کرد نیگرفت و از زم قشوی.رفت جلو لیشارا

 !کردن  ینم یحرکت چیمات مونده بودن و ههمه .شکمش

 جلو رفتم

 !شیییییکشت. لیشارا....بسه ....بسه-

به  لیشارا.لیموضوع سوءاستفاده کرد و با مشت رفت تو صورت شارا نیلحظه صبر کرد و پسر از ا هی لیشارا

 .چکه یکه گوشه لبش پاره شده و ازش خون م دمیصورتشو برگردوند د یوقت.عقب پرت شد

 .کنم یم تی؟حال يکرد یچه غلط....هان....يکرد یچه غلط-

 .کمشیتو ش زدیبا لگد م لمیو شارا نیپسره افتاد رو زم.گفت و به سمتش رفت نویا لیشارا

 .گرفتن لویشارا يو آوش و عماد به خودشون اومدن و رفتن و جلو آرمان

 .شتدر راه خواهم دا یحمله قلب هیمطمئن بودم .گرفته بود شیآت قلبم

 .گرفتن لویو عماد به زور شارا آوش

 !برو لباس بپوش نفس-

 .خودم جمع شدم و با دو به سمت اتاق رفتم يزد تو لیکه شارا يداد با

 .رهیگ یم شیکردم همه وجودم داره ات یحس م.کرده بود تیاز قلبم و دستم گذشته بود و به فکمم سرا درد

 لیشارا یکاشک. زدیوقفه م یقلبم ب.تخت تو اتاق افتادم يلرزون چهار تا قرص خوردم و رو يبا دستا یول عیسر

دست برداشت بلند شدم و کشون کشون رفتم  دنشیکه قلبم از تند تپ قهیدق 5بعد از !بود تا آرومم کنه شیپ

 .رونیب

 .زد یآرمانم داشت باهاش حرف م.توش لمیدم در بود و شارا لمیشارا نیماش.بود سادهیدم در مجتمع وا الله

 .خراب شد تونیمهمون....الله جان دیببخش-

 .من شرمندتم.رو تو جمع هامون دعوت نکن یصد دفعه به آرمان گفتم هر کس....زمینه عز-

 .اتفاق افتاد نیشرمنده که ا.زن داداش دیببخش:به سمت ما اومد و گفت آرمان

 .خراب شد تونیمن شرمندم که مهمون-

 .منتظرتونه لیشارا.دیینفرما-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا عرب احمد  –قدم بگذار  میبه عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ١٣١ 

 هیکرد  یم یدست رانندگ هیبا .حرکت کرد لیشدم و شارا نیکرد و سوار ماش یالله و آرمان خدا حافظ از

 فمیدستمال از تو ک هی.ومدی یاز کنار لبش همچنان خون م.گاه سرش کرده بود هیزده بود و تک شهیدستشم به ش

 .در اوردم و گذاشتم گوشه لبش

 .بعد دستمالو ازم گرفت و گذاشت گوشه لبش یچهرش درهم شد ول اول

 ؟هان؟یکش یمن سرك م يچرا تو گذشته ...خواست بگه یهر چ یاون عوض يسادیچرا وا..............چرا نفس-

 ! شد ریبود که رو گونم سراز یگرم عیزد حس کردم قلبم ترك برداشت و از نشونه هاش ما لیکه شارا يداد با

تو .نداره یربط چیمن به تو ه يگذشته .یکش یمنم سرك نم يتو گذشته  گهیگفتم نفس؟؟؟د یچ يدیشن-

بعد  يدفعه  یعل ينفس به وال.یمن باش يدنبال گذشته  نمینب گهید!کس چیه.يدیفهم!یستیکس من ن چیه

 .کنم یباهات برخورد نم ينجوریا

 .هاش قلبمو لرزونده بود ادیفر.تونست برخورد کنه یهم م نیبد تر از ا مگه

 یستیکس من ن چیدوست داشت بگه؟هاااااان؟نفس تو ه یهر چ یاون عوض يسادیوا یاصال واسه چ نمیبب-

 .منه حواستو جمع کن ياسمت تو شناسنامه  یاما تا وقت

 .ستمیکسش ن چیگه من ه یو م رهیگ یم يچه راحت قلب عاشقمو به باز.گه یراحت م چه

 .برج نگه داشت دم

 شو ادهیپ-

 اال؟ی يای ینم...ینم-

 امی یشب نم...نه-

 .شدن من گازشو گرفت و رفت ادهیبه محض پ لمیشدم و شارا ادهیپ نیماش از

که تو  یدر حال ستیکس تو ن چیقلب عاشق من ه لمیشارا.لمیعشق شارا چهیباز.شده بود چهیبد جور باز قلبم

 !؟؟یهمه کسش

منقبض شده  نمیقفسه س.دردش کمتر بشه دیکردم ماساژ بدم تا شا یم یدست چپمو سع.گرفته بود شیآت قلبم

 رمیاگه بم دمیترس یم.دمیترس یم.گرفتم شیدر پ ابونویکشون کشون خ.خورد یعرق رو بدنم سر م هیبود و 

 .باشم لیشارا شیپ شتریکم ب هی یکاشک!

 .در آوردم فمیاز تو ک مویگوش دیلرز یکه حاال م ییدستا با

 ..بله-
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 ...نوش...رمه....-

 ....؟نفسیینفس کجا.الو نفس-

چه وحشتناك قلبم واسه .نیافتادم رو زم.دمید یتو خودم واسه جواب دادن نم یتوان گهیاما د دمیشن یم صداشو

 ...کاش.لیشارا يبود شمیپ یکاشک...که یعشق.سوخت یعشقم م

 !هیچ دمیوقت نفهم چیکه ه یاهیس هیمن گم شدم تو  و

 نیعاشق شدم برگشتن به ا یدونم چرا اما از وقت ینم.کردم یم یحس سبک.حالم خوبه یلیکردم خ یم حس

 !اگه خودش نخواد یدوست دارم حت لمویشارا.رو دوست دارم یزندگ.رو دوست دارم  ایدن

 !یخانوم يشد داریباالخره ب-

 .سواال نبود نیبه ا اجیاحت!افتاده  یچه اتفاق!میمن ک.دونستم کجام  یم خوب

 .کنم یاالن دکترو صدا م-

 .دکتر اومد تو هیبعد همراه  قهیرفت و چند دق پرستار

 !ستیخوب ن یلیخ تتونین؟وضعیستیخانوم شما چرا مراقب خودتون ن-

تنگ  لمیشارا يدلم برا نکهینداشتم بگم جز ا يزیواقعا چ.من بود در مقابل دکتر ادیسکوت تنها فر.سکوت

 !دلم واسش تنگ شده يبد جور!شده

 .به محض انتقالم به بخش در باز شد و مهرنوش اومد تو.دستور دکتر به بخش منتقل شدم به

 !نفس میبازم ترسوند-

 ..نوش...مهر ... ستین...دست من...دس-

 کجاست؟ لیآقا شارا....یداشت یکه حمله قلب يکار کرد یچ....ستیدست تو ن یچ یعنی-

 ....دونهینم... يزیچ لیشارا..ش..مهرنو-

زبونم الل دفعه بعد تو خونه  دیشا.مارستانیب اردیکه اگه الزم شد ب.بدونه دیبا لیشارا.وونهید یچ یعنی آخه-

 ؟یکار کن یچ يخوا یاون وقت م.حالت بد شه  يبه من خبر بد نکهیخودت قبل از ا

 ...ستیزمانش مهم ن...میرفتن دونمیم...تا اخرش...از اول ...من ...مهرنوش-

 پس؟ یچ لی؟شارایاخه پس عشقت چ...اخه-

 یاالن نفس ینیب یاگه م...براش نداره اما من یفرق چینبودن من ه ایبودن .خواد  یمنو نم لیمهرنوش شارا-

 !فقط.لهیکشه بدون فقط به خاطره شارا یهست و داره نفس م
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سوت و کور .وارد خونه شدمرمز درو زدم و .مهرنوش منو رسوند خونه و رفت.مرخص شدم مارستانیاز ب فرداش

که بخوام خوابم  نیافتادم رو تخت و بدون ا.کم خسته بودم هی.خونه روح بده نینبود تا با بودنش به ا لمیشارا.بود

 .برد

از تنم  مارستانیب يدوش گرفتم تا بو هیبلند شدم و .داد یپنجو نشون م.ساعتو نگاه کردم.خواب بلند شدم از

نه اما  ایدوست داره  ایالزان لیدونستم شارا ینم.و رفتم سراغ شام دمیپوش یست زرشک هیلباس ورزش هی.بره

کردم واسش  یغذا آماده م دیبا.گشت یخوب مرد خونم خسته از سر کار بر م.مشغول درست کردنش شدم

 !گهید

 .در شدم که باز شد يخوندم که متوجه صدا یداشتم کتاب م.دهیچ زیآماده بود و م غذا

 .سالم-

 .غذا آمادست يو دست و روتو بشور یتا لباستو عوض کن.یخسته نباش.سالم-

 .به اتاقش رفت یحرف چیبدون ه لیشارا

بعد از .ادیب لینشستم و منتظر شدم تا شارا.زیرو از تو فر در آوردم و گذاشتم رو م ایرفتم تو آشپزخونه و الزان منم

رو برش دادم  ایالزان.نشست یاومد و رو صندل.ش گرفتهداد که دو ینشون م سشیخ يموها.اومد لیربع شارا هی

 لیبعد از شام هم شارا.شام تو سکوت گذشت.شدمشغول خوردن  یحرف چیگذشتم اونم بدون ه ایو براش الزان

 .به اتاقش رفت و درو بست یحرف چیبدون ه

زد و منو از اون  یبا من حرف نم گهیکه د يمجسمه ا.مجسمه شده بود هیبه  لیبت من تبد.مرد من.من لیشارا

 .رونیبرداشتمو از خونه زدم ب مویعکاس نیفرداش دورب.کرد یبم و قشنگش محروم م يصدا

با  يو فانتز کیش يجا هی.رفتم تو.بود یو قشنگ کیساختمون ش.شدم ادهیآوش نگه داشتم و پ هیعکاس هیاتل دم

 .شد یکالمم پخش م یب هیقیموس هی.یرنگ کرم و نارنج

 ...قا آوشآ-

 ....دستم بنده.تو نیایب میمن تو اتاق سمت چپ.منتظرتون بودم.سالم زن داداش-

 ...........درو باز کردم که.هیسمت اتاق چپ رفتم

 .جلو رفتم

 .ناز یلیدختر خ هی يهمش پر بود از عکسا.سرتا سر اتاقو نگاه کردم.قشنگ بود یلیخ دمید یکه م يزیچ

 خوشگله؟-
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 .آوش به خودم اومدم يصدا با

 !یلیخ.آره-

بود و آوش از پشت بغلش کرده بود و دستاشو دور شکمش حلقه کرده  ستادهیدختر ا.تابلو شد هیپرت  حواسم

 .بود

عکس  عتویعاشق طب.اونم مثل من بود.درکت کنه یکیخوبه که  یلیخ.میبود يهم دانشکده ا.بود نایاسمش م-

بهش .میزندگ يشد همه  نایم.رمیم یبدون اون م دمیکم کم فهم.شد پروژه مشترك شروع هیاولش با .گرفتن

 يروزا نیبهتر مونیامزدن يروزا.میبا هم نامزد کرد.گفت اونم عاشقمه!گفت زن داداش؟ یچ یدون یم.گفتم

 .یلیخ.خوب بود یلیخ نایم.عمرم بود

 گهیمن د ينایم.رفت پرو لباس عروسش تو راه تصادف کرد یروز که داشت م هی...وار عاشقش بودم تا  وانهید

 .عکساش آرومم نیب نجایوقته که تنها ا یلیاالن خ.ندارم  نامویم گهیمن د.ستیمن ن

بهت  یباهاشون یاز اون مردا که وقت.انیمثل ک یکیآوشم .بود سیصورت مردونش خ.سمت آوش برگشتم به

من  يایدن لمیشارا.باشم لیشارا يم دوست دارم ملکه خوب من خود یده ول یاحساس ملکه بودن دست م

 .کردم یعوض نم یچیبا ه امویمن دن.بود

 .نیالله بهم گفت باهام کار دار.نیاز الله گرفت نکهیرو مثل ا نجایآدرس ا.که ناراحتتون کردم دیببخش-

 .یخوب شد گفت.آره-

 .عکسو بزرگش کن نیلطفا همه عکساشو برام چاپ کن فقط لطفا ا:بهش دادمو گفتم مویعکاس نیدورب

 !نور مهتاب ریز مینقاش شگاهیبود تو نما لیشارا عکس

 .حتما-

 شه؟یآماده م یک-

 .کنم یبراتون آماده م نیهر وقت بخوا-

 د؟یآماده کن گهیتا سه روز د دیتون یم-

 .کنم یده مبراتون آما گهیتا سه روز د.اره زن داداش-

 .کار دارم یلیمن برم که خ.خوب لیخ.ممنون-

 .اوردمی یقهوه براتون م ای يچا هی.دیموند یم-

 .خدا حافظ.ممنون.برم دینه با-
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 .خدا حافظ-

عشقم تولدت مبارك اما  سنیدوست داشتم بدم روش بنو یلیخ.قلب قرمز هی.دادم کیو سفارش ک يقناد رفتم

 !فقط نوشتم تولدت مبارك

خودم عاشق بوش .woodعطر  هیبا  دمینقره خر نیست سنجاق کرواتو دکمه سر آست هیکادو براش  يبرا

 .دستم اومده بود که عطر تند دوست داره  قشیسل لیشارا يبودم و با توجه به عطرا

 یباهام نم یحرف چیه.کرده بود اریسکوت اخت لمیبودم اما شارا لیهفته همش در حال تدارکات تولد شارا يتو

 ایبرام دن دمیکش یاون نفس م ينفسا يکه تو هوا نیهم.بودنش.اما سرد نشدم دمیازش نشن يزیجز سالم چ.زد

 .خواستم ینم شتریب.بود

زود تر از هر  لیشارا.بود 7ساعت .به ساعت نگاه کردم.در از خواب بلند شدم يبا صدا.دیروز تولدش رس باالخره

اول .رونیاز خونه رفتم ب دمویلباسامو پوش.خوردم کیبا ک ریش وانیل هی.از خواب بلند شدم.رفته بود يا گهیروز د

 .دمیو آناناس خر لینارگ. و موز گرفته تا آلبالو و آلو و زرد الو  اریاز خ.یفروش وهیرفتم م

 .رفتم خونه دمویداشتم خر ازین یشام هر چ يفروشگاهم برا هیاز .گرفتم به همراه شمع کویو ک يقناد رفتم

 یپلو با ماه يدرست کردم با زرشک پلو با مرغ و سبز يشام قورمه سبز.مشغول کارا شدم دهیونه نرستو خ هنوز

جارو  يآخرا گهید.دمیکردمو جارو کش يریگ يریخونه رو گرد گ.و ژله يبه همراه ساالد فصل و ساالد فرانسو

رفتم تو اتاقمو سه تا .ب کنمخرا لویرادوست نداشتم تولد شا.پهن کرد شویبود که قلبم بساط ناسازگار دنیکش

 .کرد هوشیمنو ب یاز کوبش و تپش تند قلبم کاسته شد ول.قرص خوردم

گرفتمو  عیدوش سر هی.برنجمو درست کردم و رفتم حموم.به غذا هام سر زدم.بود 7.ساعتو نگاه کردم.شدم داریب

 میمال شیآرا هی.سرم بستم يباال دمویمو هامو اتو کش.دمیتا سر زانو پوش ییطال یمشک رهنیپ هی.رونیاومدم ب

 .رونیست زمردم از اتاق رفتم ب میکردمو با انداختن ن

و دو تا شمع بلند  يبلور يبا ظرفا زیم هی.دمیشکل چ نیبه بهتر زویم.زیگذاشتم سر م دمویها رو تو ظرف چ وهیم

 .بزرگ دیچند تا شاخه رز سف هیگلدون حاو هیو  دیسف

 يرو لیشارا رهیمتوجه نگاه خ.ییرایرفتم تو پذ.دمیدرو شن يزاشتم که صدا یم کیک يشمع ها رو رو داشتم

پام  يخودمو جمع و جور کردم نگاش از رو نکهیبه محض ا.گرمم شد یلیخ.پام که ساپورت نداشت شدم

 .برداشته شد

 .یخسته نباش.سالم-
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 .سالم-

 .رم بخوابم یمن م:رفت گفت یکه به سمت اتاقش م یحال در

 .ت کردمآخه شام درس-

 .خورم ینم-

 ....اخه-

 نفس؟ یاخه چ-

 !برات تولد گرفتم...آخه...آخه-

 ؟يکار کرد یتو چ:با داد گفت لیشارا

 .برات تولد گرفتم-

 .افتاد انگار گر گرفت کیچشمش به ک یوقت.غذا رو نگاه کرد يظرفا.به سمت آشپز خونه رفت لیشارا

 .دیچرخ یر خودش مزد و دو ینفس نفس م.رونیتو آشپز خونه اومد ب از

 ؟هاااان؟ يریگفته واسه من تولد بگ یاخه ک-

 وهیطرف خونه پرتاب شدنو ظرف م هیها هر کدوم به  وهیم.رو پرت کرد وهیم هیحرف ظرف محتو نیگفتن ا با

 .شد کهیت کهیت

 .يریگ یوقت واسه من تولد نم چیه.وقت چیه گهید.گم نفس یم یچ نیگوش کن بب-

از دست دادمو  ممیانرژ نیدر آخر يبا صدا.دیگفت و با سرعت به سمت اتاقش رفت و درو محکم به هم کوب نویا

کردم  یبه خاطر قلب خودم که حس م لیشارا ينه به خاطر حرفا.روون شد لیمبل افتادم و اشکام مثل س يرو

 !له شده

 .کشون کشون خودمو به اتاقم رسوندم.برام نمونده بود یجون گهید

 يبا دستا.پخش شده بود و صورتم قرمز شده بود شمیآرا يهمه  هیاز گر.و به خودم نگاه کردم نهیآ يجلو تمرف

 گهید.رو باز کنم یتونستم در قوط یو نم دیلرز یدستام م.قرصامو در آوردم شیآرا زیم يلرزون از تو کشو

قابل کنترل بود  ریگه لرزشش غیکه د ییبا دستا.باز شد یکه در قوط دمیشن یتند ضربان قلبمو م يصدا

 رونیرو ب یدوم يرفتم و کشو شیآرا زیم يبه سمت کشو ها.در آوردم و گذاشتم دهنم یقرصامو از تو قوط

متوسط سفارش  هیشدم و  مونیبعد پش یخواستم بزرگ باشه ول یاول م.از توش در آوردم لویعکس شارا.دمیکش
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عکسو بغل گرفتم و نشستم رو .نهیبب لیشارا دمیترس یاما م واریخواست بزنم به د یدلم م یلیخ.دادم

 .لمس کردم لویصورت شارا.تخت

 ؟یمنو از پا در اورده؟چ لیشارا ينجوریا یکرده وجود من؟چ تیتو رو اذ یچ

 .به آغوش فشردم که قلبم آروم گرفت وچشمام بسته شد لویعکس شارا نقدریا

 هی.رفته بود لیشارا یخونه رو گشتم ول.رونیاز اتاق رفتم ب.بود 9.ساعتو نگاه کردم.از خواب بلند شدم  صبح

انداختم سطل آشغال و غذا هارم  کویک.ها رو جمع کردم شهیش.نره تو پام شهیش يها کهیتا ت دمیپوش ییدمپا

 .دور ختمیر

 .رونیاز خونه زدم ب دمویلباسامو پوش.دوش گرفتم هیخونه مرتب شد رفتم و  یوقت

اما .بودن يمشغول باز اطیبچه ها تو ح.شدمو رفتم تو ادهیپ نیاز ماش.دمیرس یساعت رانندگ کیبعد  باالخره

 .نکردم دایگشتم صدفو پ یهرچ

 .به سمتش رفتم.کرد یم يکه داشت با بچه ها باز دمیرو د پروانه

 پروانه جان-

 میوقته منتظرتون یلیخ.نییشما.ااااا-

 صدف کجاست؟.امیراستش کار داشتم نتونستم ب-

 .کنه یداره استراحت م.راستش چند روزه که حال نداره-

 .رم بهش سر بزنم یمن م.باشه-

برگه هم  هیو  دهیصدف دراز کش دمید.رفتم تو.باز بود دیخواب يکه صدف توش  یدر اتاق.تو قسمت اتاقا رفتم

 .کنه یم هیدستشه و داره گر

 صدف منو ناراحت کرده؟ یک-

 !خاله؟ ياومد:کرد گفت یکوچولوش اشکاشو پاك م يکه با دستا یدر حال.دیمن از جا پر يبا صدا صدف

 .زمیاومدم عز.دل خاله زیاره عز-

 گهید.تنهام نذار گهیخاله جونم تو رو خدا د:پاهامو بغل کرد و گفت.دییو به سمتم دو نییپا دیاز تخت پر صدف

 .منو ول نکن گهیدم اما د یحرف خاله پروانه و عمو رو گوش م.مش یم یدختر خوب

 .نکن قربونت برم هیدلم گر زیباشه عز....باشه -
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به محض نشستن صدف سرشو گذاشت رو پامو .میو رو تختش نشست میصدفو گرفتمو با هم رفت دست

 !یکن ینازم م...خاله:گفت

چقدر من .محبت بودن يبچه ها تشنه  نیچقدر ا.شد ریکردم اشکم سراز یبلندشو ناز م يکه مو ها یحال در

 .همه مدت از صدف غافل بودم نیبدم که ا

 ؟يومدین شمیپ گهیچرا د....یخاله جون-

 .کار داشتم جون خاله-

 نیومدیپس چرا ن.من جون شمام نیگ یم شهیشما هم ن؟آخهیومدین شمیپ گهیکه د يشه بپرسم چه کار یم-

 ن؟یبه جونتون سر بزن

 .من عروس شدم....بگم يچجور....من....زمیعز نیبب.زبونم بشم من نیریتو ش يمن فداآخ که -

 ن؟یکرد یخاله شما عروس-

 .زکمیاره عز-

 !گم یم کیتبر-

 یداشت مکالمات ما رو گوش م نهیداده بود و دست به س هیبه چارچوب در تک يساجد.دمیطرف صدا چر خ به

 .داد

 ست؟ین یاستراق سمع کار خوب دیکن یفکر نم-

 !ازدواج شما.بود زیچ هیاما مهم .دمیشن یکنم اتفاق يکار نیخواستم چن ینم-

هم پشت  يساجد.رونیاز در زدم ب.زنم یو بهت سر م امی یمن بازم م زمیعز:طرف صدف برگشتم و گفتم به

 .سرم اومد

 .به طرفش برگشتم ستادمویا

 .االن هم ازدواج کردممن قبال هم نظرمو نسبت به شما گفتم .نیبس کن نیخوا ینم-

 آره؟.همش واسه دست به سر کردن منه.یگ یدروغ م-

 .وار عاشق همسرم هستم وانهیمن ازدواج کردم و د.بهتون دروغ بگم دیآخه چرا با-

 ..یعنی...نفس-
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بحثو  نیکنم ا یخواهش م.گهید زیهستم نه چ نیشما آر يفکر کنم قبال هم بهتون تذکر داده بودم که برا-

و  دیمنو عذاب ند گهیتو رو خدا د.من عاشق شوهرمم. دیانتخاب من شما نبود یعنی.گهینداره د یعنی.دیتموم کن

 ...خدا حافظ.نجایا امیصدفو بزنمو ن دیق یکه حت دینکن يکار

تموم کنم  لویشارا هیو کار تابلو هیگرفتم برم آتل میاول تصم.رونیاز باغ زدم ب.بشنوم يا گهید زیتا چ نستادمیوا

 .برده بود مویانرژ يصحبت با ساجداما 

 !یمیخانم عظ:گفت یکیرفتم سوار آسانسور بشم که  یداشتم م.خونه رفتم

 .دمیطرف صدا چرخ به

 .کنه یصدا م لیشارا هیلیو منو به فام رفتهیخوشحال شدم که ازدواج منو پذ.بود انیک

 .سادیسمتم اومد و جلوم وا به

 سالم-

 .انیسالم آقا ک-

 .بهت بگم يزیچ هیراستش اومدم تا .کنن یصدا نم ينجوریخواهرا که داداشاشونو ا.نشد نفس-

 .شنوم یم-

 یازت نم.قلبت یبه من گفت.پس زده بشم یکیوقت از طرف  چیکردم ه یفکر نم.يبود میتو تنها زن زندگ-

 یقلب هیماریته که تو بدرس.دونم قلب بهونه بود یچون م يا گهید یکیپرسم چطور با همون قلب حاال کنار 

خوشحالم .دمیهمسرت د يرو اتونگاه دمتید شگاهتیهمون دفعه اولم که تو نما یحت.اما دلتم با من نبود يدار

 یم رانیمن دارم از ا. کنم یتا ناراحتت کنم فقط اومدم ازت خدا حافظ نجایا ومدمین.يکه عشقتو به دست آورد

 يروز هیکردم  یوقت فکر نم چیه.باشه رو ندارم گهید یکی ياما دستات تو دستا یتو باش نکهیتحمل ا.رم

 .خدا حافظ.باش  تیشبختمواظب دلتو خو!وقت چیه.عاشق بشم نقدریا

 لویشارا يمن تو دستا يدستا دنیگفت تحمل د.برادر بود هیمن  يواقعا برا انیک.حرفاشو زد و رفت انیک

 !!!یواقع!گرفته بوددستامو  یواقع لیشارا یکاشک!نداره

 !!طبقه یس.طبقه رفتم باال یآسانسور شدمو س سوار

 !ره یانتظار نم نیاز ا ریخلبان غ هیاز  البته
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کردم که  یبودم که فکر م الیچه قدر خوش خ.خونه سکوت حکم فرما بود يتو.زدمو در خونه رو باز کردم رمزو

مهمه؟نه  يآخر عمر نیا.ستمین لیکس شارا چیرفت که ه ادمیچه قدر زود .که منتظرمه.تو خونست لیشارا

 .مهمه نیا!آره.همه کسه منه لیکه شارا نهیمهم ا.

 لیواسه ناهار درست کنم که در باز شد و شارا یدستمو زدم به کمرمو فکر کردم چ.بود 11.نگاه کردم ساعتو

 .وارد خونه شد

 .سالم-

 افتاده؟ یاتفاق.سالم -

 چطور؟.نه-

 .ستیهنوز وقت ناهار ن.يآخه زود اومد....آخه-

 .مسافرت شمال میدادن که بر ریبچه ها گ.ومدمیواسه ناهار ن.نه-

 ؟يبر يخوا ی؟ميقبول کرد-

 .میوفتیراه ب دیبا.برو چمدونتو جمع کن.میر یبا هم م یآره قبول کردم ول-

 هستن؟ ایک-

حال مادرش خوب  نکهیمثل ا.ادی یفقط بهار نم.و ندا با الله و ارمان و آوش و عماد اریو مهرنوشو شاد یعل-

 !ستین

 .رم آماده بشم یم.باشه-

 .باشه-

لباسمو جمع کردم  یوقت.از تو کمد درآوردمو مشغول جمع کردن لباسام شدم مویا روزهیچمدون ف.فتم تو اتاقم ر

و  دیسف يمانتو هیبا  دمیدمپا پوش هیشلوار ل هی.لباسامو نگاه کردم.رفتم سراغ کمدم.دوش گرفتم هیرفتم حموم و 

نا خود آگاه . ستادهیا ییرایتو پذ لیشارا دمید.رونیدستم گرفتم و از اتاق رفتم ب مویآب هیدست فیک.یشال آب

کمش  هیمو هاشم .یکت اسپرت آب هیو  دیسف زیبل هیبود با  دهیپوش یشلوار ل هی لیشارا.متوجه لباسامون شدم

 يفرشته  هیمن  لیشارا.امیزن دن نیتر قهیواقعا که من خوش سل.کمش تو صورتش هیباال بود و 

 !یآسمون.هیآسمون

 ؟يآماده ا-

 .آره-
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 .میپس بر-

 .ارمیمن چمدونمو ب سایااا نه وا.....میبر-

 .ارمی یخودم برات م.خواد  ینم:گذاشت و گفت نیبه سرعت چمدونشو که دستش بود زم لیشارا

من خبر  هیاز مشکل قلب نکهیممنون بودم با ا لیگفت و به سمت اتاق من رفت و من چقدر از شارا نویا لیشارا

 .چمدون کمکم کرد يبرا ینداشت ول

 .نفس میبر:چمدون خودشو برداشت و گفت .اومد رونیبا چمدون من از اتاق ب لیشارا

 !لیمست شدم از عطر تن شارا کیاون اتاق کوچ يو من تو میو سوار اسانسور شد میاومد رونیخونه ب از

 .گجا قرار گذاشته هیبا بق لیکه شارا دمیو من نپرس میو حرکت کرد میشد نیماش سوار

متوجه  دمیبچه ها رو اونجا د یوقت نویا.اول جاده هراز با بچه ها قرار گذاشته بود.رونیب میتهران زد از

خوش حال شدم که  یلیخ.میکرد یبا بچه ها سالم و احوال پرس مویشد ادهیپ نیکنار زد و از ماش نویماش.شدم

 .هرنوش و ندا هم باهام بودنم

 .میسادیوا زیرستورا ن نصرت شاند يوسط راه جلو.میو حرکت کرد میشد نایسوار ماش همه

 م؟یسادیچرا وا-

 !؟یخانوم ستیشما گشنت ن نمیبب-

 .بگم يزیمتعجب شده بودم که نتونستم چ لیگفتن شارا یاز خانوم نقدریا

 .شو ادهیپ:گفت یاون خنده اسمون يبا ته مونده .لبش اومد يلبخند رو هیمن  جیگ افهیاز ق لیشارا

سکو مانند  يجا هی يهمه بچه ها رو دمیرفتم تو د یوقت.وارد رستوران شدم لیشدم و با شارا ادهیپ نیماش از

 .میو کنار بچه ها نشست میرفت.که مشغول امضاء دادن بود یاز عل رینشسته بودن به غ

 ؟یخوب.معرفت یسالم ب- مهرنوش

 .خوبم یلیخ-

 ه؟یخبر.يبخند ينجوریبودم ا دهیوقت ند چیه.از خنده هات معلومه-

 خبر؟-

 .بمش يبا اون صدا لیاز زبون شارا یخانوم دنیقشنگ تر از شن يزیچ چه

 .ستین يخبر.نه-

 مامان خانوم؟ يشما چطور:سمت الله برگشتم و گفتم به
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 .بد باشم یفسقل هیبا وجود  شهیمگه م.یعال-

 .يکرد یچه اشتباه یفهم یاونوقت م ادیب ایبزار به دن.یکن یفکر م-ندا

 ندا خانوم؟ یمونیشما االن پش یعنی-اریشاد

 .همه وجودم.یتو هم عشقم.عشقمه يسام ثمره  ریام!مون؟نه؟یپش-

 .مینشد يتا عقده ا نیما باال بزن يهم برا ینیآست هی.نشسته نجایبابا ندا خانوم آدم مجرد ا-عماد

 .نیکن دایگمشدتونو پ مهین دیآقا عماد شما خودت با-ندا

که شوهرش دوستش  یزن.زنم هیمن .بودم گهید يایدن هی يزدن و خوشحال بودن اما من تو یها حرف م بچه

  .....یعاشق بچه ها ول.زنم هیمن .پرستش یبا همه وجود م ینداره ول

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یکه م دیچیپ یدکتر مدام تو سرم م يحرفا!چهکدوم ب ضیقلب مر نیکدوم بچه ؟با ا!من پر از درده یول نیا

 .ندازه یبه خطر م تونویسالمت يباردار.خطرناکه یلیقلب خ تیوضع نیبا ا يشما باردار يبرا:گفت

بچه خودشو  نکهیعاشق ا.هست گمید زیچ هیعاشق  لهیکه عاشق شارا یکس نینفس آر ؟منینیب یمنو م ایخدا

 !!خواستم بزرگه ؟؟؟ نیا.بشه رابیو از عطرش س رهیثمره عشقشو تو بغلش بگ

که دستشو رو  دمید لویشارا.انگار بهم شوك وصل کردن ییخودم غرق بودم که با حس گرما يایقدر تو دن نیا

 !نفس:دستم گذاشته بود و گفت

 یلیبه خدا که نفسو خ.رو قشنگ گفته یکردم خانوم یچرا فکر م.اون جنگل يمن خود به خود گم شدم تو و

 !!!!قشنگ تر یلیخ.گفت یقشنگ تر م

 شده؟ يزیچ...نفس-

 ...نه....آره..آ-

 ؟یخوب-

 !دیپرس یداشت حال منو م لیشارا.شد ینم باورم

 ..خوبم...آره-

 ؟ يخور یم یچ-
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 ....خورم یم یماه....من -

 .برا منو خودش داد یمنو بست و سفارش دو تا ماه يجلو يمنو لیشارا

به سر  یچ دمیفهم یو خوش قلب اما نم یمرد دوست داشت هی.نهیا یواقع لیکردم که شارا یحس م خوب

 .شهیم یوقتا سنگ یقلبش اومده که گاه

گرفته  شیکرد آت یکه لحظه به لحظه دستامو لمس م لیشارا يخوردم چون از دستا یچ دمیاصال نفهم ناهار

 .بودم

از .و اصال حواسش به من نبود زد یداشت با بچه ها حرف م لیشارا.رونیب میو از رستوران زد میخورد ناهارو

 .قلبمو خوردم يفرصت استفاده کردمو قرصا

 .حرکت کرد لیو شارا میشد نیماش سوار

 .کرد یم هوشیب فویزاشت و من ضع یم ریداشت کم کم تاث قرصا

 اد؟ی یخوابت م-

 .شم یم هوشیتونستم بگم به خاطر قلبم دارم ب ینم

 .آره-

 .کنم یم دارتیب میدیرس.پس بخواب-

 ....حوصلت ییآخه تو تنها-

 !بخواب يخسته ا.ره یحوصلم سر نم.نترس -

 .خودشونو بزارن ریاجازه دادم که قرصا تاث لیحرف شارا با

 .صدا چشمامو باز کردم هی دنیشن با

 .متر باهام فاصله داشت یمقابل صورتم بود و فقط چند سانت لیشارا صورت

 ؟يشد داریب...نفس-

 .دارمیب.آره :گفتمسبز  يمات اون چشما فقط

 .میدیشو که رس داریب.خواب بسه-

 !نفس خانوم گهیشو د ادهیپ:برام باز کرد و گفت نویدر ماش لیخوب بودم که شارا جیهنوز گ.تکون دادم  خودمو
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 دیسف کیش يالیو هیبزرگ و خوشگل با  یلیخ اطیح هی.میبزرگ بود يالیو هی اطیتو ح.شدم ادهیپ نیماش از

 یلیتاب خ هی.بود اطیح يگوشه  یبزرگ و چند تام صندل زیم هی.نارنج و پرتقال يپر بود از درختا اطیح!

 .بود اطیخوشگلم کنار ح

 به نظرت چطوره؟-

 .برگشتم لیطرف شارا به

 .قشنگه یلیخ-

 .رو دوست داشت نجایا یلیخودش خ.بود دهیخر شیسال پ یلیرو بابا خ الیو نیا-

 بچه ها کجان؟ نمیبب.بودن يا قهیپس مرد خوش سل-

 .النیداخل و-

 .میشد الیوارد و لیهمراه شارا به

 .بود يو فانتز کیمدرن و ش یلیعوض کرده بودن چون داخلش خ لشویوسا نکهیا مثل

اتاق خواباش بود و باالش به خاطر چشم  نییدوبلکس پا يخونه ها يبود که بر خالف همه  نیا شیجالب

 .بود ییاریکه داشت سالن پذ يانداز

 .اتاق هیزن و شوهر بود و عماد و آوشم با هم تو  هیهر اتاق مال  نکهیمثل ا.چمدونا رو برد تو اتاق  لیشارا

نه به خاطر ترس از بودن در کنار .شد خیتنم س ياتاق باشم مو ها هیتو  دیبا لیشب با شارا نکهیفکر ا از

 !!؟؟يچجور!!کردم؟؟؟ یگرفتم و طلب آغوششو نم یخودمو م يجلو يمن چطور.لیشارا

رفت تو  لیبعد از من شارا.رونیمنم رفتم تو اتاق و لباسمو عوض کردم و رفتم ب.بچه ها رفتن تو اتاق  ي همه

 .بودن دهیراحت لباس پوش ينجوریمردا هم هم هیبق.رونیاومد ب یمشک هیست ورزش هیبعد با  قهیاتاق و چند دق

 .میبچه ها نشست هیبق شیپ ییرایو تو پذ میرفت لیشارا با

 يجلو یالله هم ه.کرد یرفت و شکمشو نوازش م یآرمان همش قربون صدقه الله م.آرمان و الله شدم متوجه

 .حرفا بدهکار نبود نیداد اما ارمان گوشش به ا یشو و با چشم ماهارو به آرمان نشون م یم دیماها سرخ و سف

 ؟یکش یآرمان خان شما خجالت نم-عماد

 .کنم ینه دارم دخترمو ناز م-آرمان

آخ قربونش .عمو عماد گهیدختر خوشگل و ناز اونوقت به من م هی.آرمان فکر کن بچت دختر باشه يواااا-عماد

 .برم من
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 .قربون زن و بچه خودت برو.يقربون دختر من بر یکن یم خودیتو ب-آرمان

 .میپسر نشد ریبه حال منو آوش بکنن تا پ يفکر هی دیزن داداشا با نیا.دست رو دلم نزار که خونه-عماد

 .زنه یداره از طرف خودش حرف م نیزن داداشا ا-آوش

 ....نایم ادیتا آخر عمر با يخوا یم یعنی.آوش یگ یم یچ-عماد

 !من زندست يبرا نایم:رفت گفت یم نییکه داشت به سمت طبقه پا یدر حال.از جاش بلند شد آوش

 .گفت و رفت نویا آوش

 .حساس بود نایم ياون چقدر رو یدون یتو که م.عماد يزد یحرفو بهش م نیا دینبا-ارمان

 .نگفتم يزیمن که چ-عماد

 .از جاش بلند شد عماد

 ؟يریکجا م-لیشارا

 .ارمیکنم از دلش در ب داشیرم پ یم-عماد

 .داره اجیاحت ییاالن به تنها.خواد ینم-لیشارا

مرد من؟واقعا ....کامل بود اما  تینها یمرد من ب.کرد یوشو درك مچه قدر قشنگ آ.دیفهم یمرد من م چقدر

 شه؟؟ ینم گهید یکیمال  لیرم شارا یاگه من بم یعنی....مال من بود؟ لیشارا

 .ساعت گذشت کی

 .رهیعماد رفته بود شام بگ.ها همه پکر نشسته بودن بچه

 .در اومد و بعدش آوش اومد تو يبود که صدا لیبه شارا حواسم

 .من اومدم.یسالم به همگ-آوش

 .ارهی یرو از کجا م يانرژ نیدونستم ا یواقعا نم من

 ن؟یدیمنو ند هیشما هم اتاق نمیبب-آوش

 .رهیرفت شام بگ-لیشارا

 .بعد عماد با غذا برگشت قهیدق ده

 .تعجب داشت يمن واقعا جا يبرا نیرو بخندونه و ا هیکرد بق یم یشام آوش سع سر

 .دیو خر ایدر میو فردا بر میسته شده بودن و قرار شد بخواباز تو راه بودن خ همه

 .و شلوار زیبل هی.فکر کنم خوب بود.به لباسم نگاه کردم.رفتم تو اتاق و قرصامو خوردم لیتر از شارا زود
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 .اومد تو لیبودم که شارا سادهیوسط اتاق وا فیتکل بال

 .راحت باش.تو رو تخت بخواب.خوابم یم نیمن رو زم-

 !یش یم تیاذ ينجوریآخه ا-

 .من راحتم.نه-

 .و چشماشو بست دیدراز کش نیزم يرو.انداخت نیرو از رو تخت دو نفره برداشت و کنار تخت رو زم متکا

 نیع.برگشتم لیبه سمت شارا.از خواب نبود يکردم خبر يهر کار یکردم بخوابم ول یرفتم تو تخت و سع ناچار

 !بگردم حتما سردشه یلها.تو خودش جمع شده بود نیجن هی

 .دمیفاصله دراز کش یپتو رو انداختم روش و خودم کنارش با کم.دو نفره رو برداشتم و اومدم کنارش يپتو

تو دلم  نقدریا.گرما واسه قلب عاشقم نیکردمو چه لذت بخش بود ا یتنشو حس م يگرما.صورتش شدم غرق

 .خوابم برد یک دمیقربون صدقش رفتم که نفهم

عقربه .نگاه کردم واروید يساعت رو.غرق در خواب بود لیشارا.کنارمو نگاه کردم.شدم داریب بیآرامش عج هی با

شال  هیو  دمیمانتو پوش هی.مرتب کردم لیشارا يآروم از جام بلند شدم و پتو رو رو.داد یصبحو نشون م 6هاش 

 .رونیانداختم روسرم و از خونه رفتم ب

از جلو چشام رد  لمیف هی نیع میخواست فکر کنم و زندگ یدلم م.سنگا نشستم يرو ایکنار در.بود ایکنار در الیو

تونم  ینم دمیفهم یوقت.ستیکه قلبم قلب ن دمیفهم يروز هی.خانواده متوسط بودم هیسال تک دختر  19.شد

به  یوقت.آدم هی.وجود هی وونهید.جفت چشم هی وونهید.شدم وونهید دانایاون همه بر يتو.دمیبر ایکنم از دن یزندگ

خواستم  یفقط م.نمیباشم تا اونو بب.خواستم باشم یحاال م.کرد یوصل م ایکردم انگار منو به دن یچشاش نگاه م

 ....اما.تونم در کنارش باشم یقلب نم نیدونستم با ا یچون م نمشیبب

ته دل آرزو کردم که  رو سرم اوار شد و از ایدن شیبعد ياما با کلمه ....خوشحال شدم....باش  شمیگفت پ بهم

 يو کنارش هر چند سور رمیانقدر عاشق بودم و هستم و خواهم بود که شرطشو بپذ...نبودم چوقتیکاش ه يا

کنه  یزندگ.باشه لیشارا.ستین همشب تولدش قلبم له شد اما م.با هر خواهر گفتنش قلبم شکست .کنم یزندگ

قلب  نیندارم بلکه ازش ممنونم که منو با ا یتوقع چیازش ه.ستیقلب له شده من مهم ن!ستیقلب من مهم ن

 !!!یکاف هیکاف!هیمن کاف يکه کنارش باشم برا نیهم...به خواستم رسوند  ضیمر

 ؟یکن یفکر م یبه چ-
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عطر تنشو برا آورده بود و من متوجه  مشیو نس ایقبلش در قهیچند دق یچینبود برگردم صداش که ه الزم

 .خودش کرده بود

 ...ندهیبه آ...تهگذش هی.یچیه-

 ؟يرو دوست دار ایدر...هه....دونم اما گذشته یرو نم ندهیا-

 .موقع رو دوست دارم نیسکوت ا.رو نه ایدر-

 ......مثل اون-

 اون؟-

 .ياون موقع بهم حق بد دیشا.گم یبهت م يروز هیحتما .اره-

 .دم یمن االنم بهت حق م-

 !کنم کارم اشتباه بود یحس م-

 .مطمئنم.یکن ینم یکار اشتباه چیه چوقتیتو ه-

 .دمیقشنگ رو لباشو د ي خنده

 د؟یخر میبر.میندار یچیتو خونه ه.دنیبچه ها خواب-

 .میباشه بر-

و سوار  میحاضر شد.میرفت الیدر کنار هم قدم زنان به سمت و.بر قرار بود لیمن و شارا نیصلح ب هی دوباره

 .میکن دیتا خر میماشن شد

 م؟یبخر یچ دیخب با-

 م؟یبخر یچ دیبا یدون یواقعا نم یعنی-

 !من از کجا بدونم خانوم خونه-

 .بودم لیشارا يکه عاشق صدا دیبد دیبود واسه من ند یقشنگ يواژه !!!!خونه خانوم

 .میشد ادهیفروشگاه نگه داشت و پ هی يجلو

 .میکن دیسبد بزرگ گرفت تا خر هی لیو شارا میهم وارد فروشگاه شد با

 !لیکنار شارا.بود  میلحظات زندگ نیبهتر دمونیخر

 .زاشتم تو سبد یداشتم و م یبرم ازویمورد ن لیکرد و من از تو قفسه ها وسا یم تیکنارم سبدو هدا لیشارا

 .رونیب میحساب کرد و باهم اومد دامونویخر لیشارا
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 .داره ها یخونه هم عالم دیخر-

 چطور؟-

 .گذره یخوش م.دیخر میخونه با هم بر دیواسه خر.میایبازم ب.خوشم اومد یلیخ-

 واقعا؟-

 .ومدی یکردن سبد خوشم م تیاز هدا.اره-

 .جالبه-

 .داره یخلبان و خواننده عالم هیکنار  یزندگ.یپس چ-

 !بودمت دهیند ينجوریوقت ا چیتا حاال ه-

 ؟يچجور-

 !!طونیش-

 .بودم طونیشاد و ش فروختم و در کنار آشناها یها فخر م بهیبه غر.بودم نطوریمن قبال هم-

 .یهست یکم هیاالن از هر کدومش -

 .ته مونده ها برام موند نیبعد از اون هم.آره -

 !!!خودم فکر کردم بازم اون؟؟؟؟ شیمن بازم پ و

 .میو سوار شد نیتو ماش میرو گذاشت دایخر لیشارا با

 د؟یخر میبر رونیب میگم حاال که اومد یم-

 .میبر-

 .زده نشد یحرف چیه نیماش يتو

 .میشد ادهیپارك کرد و پ نویماش.بزرگ نگه داشت یلیپاساژ خ هی يجلو لیشارا باالخره

 رهنهینفس اون پ:و گفت  دیدستمو کش لیکه شارا میکرد ینگاه م میداشت.داشت یقشنگ يزایچ.تو پاساژ میرفت

 .نیرو بب

باال .بلند  ينایداشت و است ستارهیا قهیکه  يبلند نقره ا رهنیپ هی.اشاره کرد نگاه کردم لیکه شارا يزیچ به

 .بود یمدل ماه نشییتنش تنگ بود و قسمت پا

 ه؟ینظرت چ-

 .به نظرم قشنگه-
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 .بپوش میپس بر:و گفت دیدستمو کش لیشارا

 .ندارم یاجیاحت.من لباس دارم لیآخه شارا-

 !ایب.گهیباش د یخواهر حرف گوش کن.....ااااااا-

 .کلمه رو بشنوم نیدوست نداشتم ا گهید.متنفرم ایخواهر تو دن يکردم از کلمه  یم احساس

تنگ و کوتاه  يداشت و لباسش به حد شیخروار آرا هیدختر جوون بود که  هیفروشنده .میهم وارد مغازه شد با

 !!بود که حالت زننده داشت

 .دیاریب شونویا زیسا هینقره ا رهنیشه اون پ یم. دیببخش-لیشارا

 .رفتم تو اتاق پرو که بپوشمش.به من داد رهنویبا هزار ناز و عشوه پ دختره

 .بدونم لمیدوست داشتم نظر شارا.خوشگل بود یلیتو تنم خ لباسش

و مثال داره قفسه رو  سادهیوا لیکنار شارا هیچارپا هی يدختره رو دمیصدا کنم که د لویباز کردم تا شارا درو

رو تکون داد و از اون باال افتاد تو بغل  هیکه دختره از قصد چهار پا صدا کنم لویرفتم شارا.کنه یمرتب م

 دیتو رو خدا ببخش:و گفت لیشارا ي نهیکمرشو گرفته بود دست گذاشت رو س لیکه شارا یدر حال.لیشارا

 .واقعا مست کنندست.تونم اسم عطرتو بپرسم یم دیبببخش.شرمنده.زمیعز

 .رونیو از اتاق پرو زدم ب دمیلباس خودمو پوش لباسو در آوردم و عیسر! شوریب ي دختره

 .و اخم کرده سادهیگوشه وا هی لیشارا دمید رونیرفتم ب یوقت

 .میبر یم نویما ا:دختره و گفت يجلو  زیم يلباسو از دستم گرفت و گذاشت رو لیشارا

 .پاکت گذاشت و فاکتور نوشت هیلباسو تو  دختره

 .چشمم يجلو ومدی یم لیافتادن دختره تو بغل شارا يهمش صحنه .شدم یمنفجر م داشتم

کارتم به سمت  هیو  لیدختره پاکتو داد به شارا.و پرداخت کرد دیکارت کش لیو شارا لیفاکتورو داد شارا دختره

 .رو من حساب کم فدات بشم يشد ریاگه از دوست دخترت س:گرفت و گفت لیشارا

 .شده بودم یواقعا عصبان گهید

تو صورت دختره زدم که صورتش تمام به چپ  يا دهیکش نیهمچ.از دست دادم و رفتم جلوخودمو  کنترل

 .شد لیمتما

 ؟یکش یخراب خجالت نم يدختره -

 !کسافت یخراب خودت-
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 !يکه به مرد زن دار چشم دار ییخراب تو-

 .رهیشده تو رو بگ ریاز جونش س ؟مگهيشاه پسر نیزن ا يریکبیا يتو-

 .خورد یکرد و جم نم یمات بحث منو نگاه م لیشارا.کرده بودم یواقعا قاط گهید

 .عقب رفت و خورد به قفسه ها یجلو و دختره رو هل دادم که کم رفتم

 .پاساژ اومدن دم در يچند تا از مغازه دارا  دمیکه کش يداد با

 !ورش بپلکه دور و یزارم هر کسافت یزنشم و نم یول مینداره من چجور یربط چیبه تو ه.آشغال نفهم-

 !نفس-

 .شد ياشکم جار لیس نیزد ع لیکه شارا يداد با

 هی عیسر.وقت قلبم کار دستم نده هیبکشم تا  قیکردم نفس عم یم یهمش سع.رونیسرعت از مغازه زدم ب به

 .در آوردم و خوردم فمیقرص از تو ک

درسته که هر دفعه از اشتباهات .رفتم و اشکم روون بود یشکست خورده راه م يادما نیداشتم ع ابونیخ کنار

کردم نه تنها  یکه زد حس م يبا اون داد.واقعا از دستش ناحت بودم.تونم ینم گهیگذشتم اما واقعا د لیشارا

 !فلبم بلکه کل وجودم شکست

 ....نفس-

 .ومدی یآروم کنارم م نیبا ماش لیشارا

 ....سوار شو...نفس جان-

 .....نفس زشته-

 ؟یشیمزاحم ناموس مردم م یواسه چ اروی يهو:داد زد  یکی هوی

 .گازشو گرفت لیشدم و شارا نیسوار ماش نیواسه هم ادیب شیدعوا پ هیکه  دمیترس

 یرو فرمون ضرب م ایتو موهاش  دیکش یکالفه مدام دست م لیکردم و شارا یم هیمن فقط گر نیماش تو

 .گرفت

بچه ها هنوز خواب بودن  نکهیمثل ا.الیشدم و با سرعت رفتم تو و ادهیپ نیاز ماش الیتو و دنیمحض رس به

 .ومدی ینم ییصدا چیچون ه

رفتم کنار .کم کنم دنویقرص در آوردم و خوردم تا کوبش حاصل از تند دو هی فمیدوباره از تو ک.تو اتاق رفتم

 .دلمو شکونده بود لیواقعا شارا دفعه نیا.ختمینگاه کردم و اشک ر ایبه در.داشت دید ایبازم رو به در.پنجره
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 .باز شد در

 ....نفس-

-.......... 

 ....نفس جان -

-................ 

 ؟يباهام قهر-

-................ 

 .خودشو از قصد انداخت تو بغل من يدیخودت که د.نداشتم ریبه خدا من تقص.يدیکه د دمیها د نهیاز تو آ-

-.................. 

 .یباهام حرف بزن يخوا ینم-

 !دادم که خشک شدم یبه حرفاش گوش م داشتم

 .بود و دستشو دور شکمم حلقه کرده بود دهیاز پشت بهم چسب لیشارا

 .يا گهینه عطر د لهیعطر تن شارا نیدونستم ا یمن بر خالف اون دختر م یول!يچه عطر......مممممم

 !یحاال که غرورتو شکونده بازم عاشق یبه تو نفس حت لعنت

 .یباهام حرف بزن يخوا ینم-

 .هاش دم گوشم و لبش که چند بار به گوشم خورد منو برد تو خلسه زمزمه

واقعا .زشت بود نیو از اون گذشته مردم دم در جمع شده بودن و ا دمیبه خدا من از داد بلند تو فقط ترس-

 .يازت واقعا ممنونم که جواب کار زشتشو داد.شرمندم که سرت داد زدم

-...................... 

که  يبه خاطر تولد.منو به خاطر امروز ببخش.نفس منو ببخش.کنم یم تتیدونم دارم اذ یم.دونم که بدم یم-

ازدواجو دادم  نیا شنهادیکردم و پ تیکه با زندگ ينفس منو به خاطر باز.و خرابش کردم ببخش یبرام گرفت

 .هام ببخش يبد ينفس منو با همه .ببخش

درسته از دستش .کرد یازدواج ازم عذر خواه نیا رشیواسه پذ یحت.کرد ینبخشم؟اون عذر خواه تونستم یم

همون طور که .لینداشت و دختره خودشو انداخت تو بغل شارا يریتقص چیه لیکه شارا دمیناراحتم اما واقعا د
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من مال  ضیقلب مر.داشت رتیالله شون روم غ هیکه شب مهمون دمیکه براش گرفتمو خراب کرد د يتولد

 تونست صاحبشو نبخشه؟ یم.بود لیشارا

 !بخشمت یم:شده بود گذاشتم و گفتم دهیچیکه دور شکمم پ لیسردمو رو دست شارا دست

 .شدم که دستاشو از دورم برداشت یم یغرق خوش لیوجود و عطر تن شارا ياز حصار دستا و گرما داشتم

 .سمتش برگشتم به

 .برد یخوش حالتش فرو م يکالفه بود و مدام دستاشو تو موها.علوم بودم زیکالفه بودنش همه چ از

به قول خودش اون خواهرشو بغل کرده بود اما واقعا داداشم منو .کار کرده یبود چ دهیبود چون تازه فهم کالفه

 .عشقم منو تو آغوش گرفته بود!نه.بغل کرده بود

 .رمیدوش بگ هیمن برم ....من.....من-

 .در واقع فرار کرد.گفت و رفت نویا لیشارا

رو  يزیچ هیدوسش دارم که حاضرم جونمو واسش بدم اما  نقدریا.دوسش دارم نمیب یکنم م یکه فکر م حاال

 !ستمین.ستمیخواهر ن هیاز  شتریب لیشارا يمن برا.دوسم نداره لیکه شارا نهیاونم ا.دونم یخوب م

 10:30.ساعتو نگاه کردم.رونیرفتم ب. گل عوض کردم خوش یلیبلند مردونه خ نیآست زیبل هیبا  لباسامو

 !خسته بودن  یلیخ نکهیماشاءاهللا بچه ها مثل ا.بود

مواد خشک تو ....خچالیشن تو  یمواد تازه که خراب م.شدم لیوسا ییتو آشپز خونه و مشغول جا به جا رفتم

 .وفتهیتو ظرف و شستمشون و گذاشتم کنار تا آبشون ب ختمیهارم ر وهیم.....نتیکاب

 ....و شکر ياز کره و عسل گرفته تا چا.دمیچ زیسفره رو آماده کردم و رو م لیوسا

 .کم املت درست کنم هیگرفتم تا  میتصم

 !بیعج.داده بود يبهم انرژ لیآغوش شارا بیعج

داشتم رنده رو .گذاشتم رو گاز تا آب گوجه تموم بشه تابه رو یماه.تابه یتو ماه ختمیها رو رنده کردم و ر گوجه

 .اومد تو آشپز خونه لیشستم که شارا یم

 یتونست هر کس یکننده بود و م وانهیبود در کنار اون جنگل چشاش د ختهینمدارش که تو صورتش ر يها مو

 !مردم لمیواسه شارا.اون حالت مردم دنیبا د ونشمیعمر بود د هیکنه من که  وونهیرو د

 .باشه تیعاف-

 ؟یکن یچه م يحاال دار. ییواقعا کد بانو مایخودمون.دیسالمت باش-
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 .کنم یدارم املت درست م-

 واقعا؟-

 .آره-

 .تا گوجش سرخ بشه ختمیکنار گاز و داخل گوجه ها که آبش تموم شده بود کره ر رفتم

 ؟يبهم تخم مرغا رو بد خچالیشه از تو  یم-

 .تخم مرغو به طرفم گرفت ییتا شیباز کرد و دو تا بسته ش خچالویدر  لیشارا

تخم مرغا رو داد بهم و از  لیشارا.که دستم به دستش خورد رمیدراز کردم تا بسته تخم مرغا رو بگ دستمو

 .رونیآشپزخونه رفت ب

 !فاجعه.شد یفاجعه قرن محسوب م نیواسه نفس آر.براش مهم نبود اما واسه من انگار

آغوش مرد .لمس کنم گهیبار د هیتونم دستاشو لمس کنم بتونم آغوششم  یحاال که م خواست یم دلم

 !اون لمس.اون بغل.تابمو تنگ تر کرد واسه اون آغوش یفاجعه بود چون دل ب هیلمس دستاش .خودمو

 .سالم نفس-

 !که یشما هنوز خواب میصبحانه درست کرد.میکرد دیخر. رونیب میما رفت.چه عجب مهرنوش خانوم-

 !یزن یم ه؟شادیچ-

 !هیزیمگه کم چ.بزنم که عشقم بغلم کرده ادیخواست فر یم دلم

 بچه ها هنوز خوابن؟.نکن يحسود-

 .کنن یم دارشیشدن به جز عماد که دارن ب دارینه همه ب-

 .از االن خودتو مرده فرض کن.آآآآآوش-عماد

 .کرد یداشت دنبال آوش م دیچک یکه از صورتش آب م یعماد در حال.رونیب میمهرنوش از اشپزخونه رفت با

 .دم ینشونت م.یکن یم یرو من پارچ آبو خال گهیحاال د-عماد

 .بخوابم یخر و پوف کردنت که نذاشت هیبه تالف.حقته-آوش

 لیکه شارا دنیچرخ یم زیداشتن دور م ينجوریهم.صبحونه زیبه م دنیکردن تا رس یو آوش دنبل هم م عماد

 .کنم یجفتتونو خفه م زهیبر زیاگه م. دهیهمه زحمت کش نیخانوم من ا.گهیبسه د:گفت

 .لیبابا زن ذل-عماد

 .که دختر من گشنشه میزود تر صبحانه بخور نینیبش.بسه یشوخ.خوب -ارمان
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 .زشته.آرمان خجالت بکش-الله

 .نیبش.که بچه من گشنه بمونه نهیزشت ا-آرمان

 .میو مشغول صبحانه خوردن شد مینشست زیدور م همه

 !نایزیشما و نفس خانوم واقعا سحر خ لیشارا-یعل

 سر کار؟ ير یم يتو چجور نمیبب.دیواقعا تنبل گهیشما ها د.میرفت امونمیتازه ما در.گهید مینیما ا-لیشارا

 هی ینیب یمبه خدا .گهیکمبود خوابامو بکنم د نیکه استراحت کنم و جبران ا نجایمن اومدم ا.یبه سخت-یعل

 .شناسم یمهرنوشم نم يآخر نیا گهید.ساعت استراحت سر کارم هیدو سه روز بدون  ییوقتا

 !آقا یدستت درد نکنه عل......اااااا- مهرنوش

 .زمیکردم عز یشوخ-یعل

تا  میماهام رفت.کنار خنده ها و بحثا گذشت و بر خالف انتظار عماد و آوش عهده دار شستن ظرفا شدن صبحانه

 . میناهار بخور رونیو بعدم ب دیخر میکه اول بر میقرار گذاشت.میآماده بش

 .منتظر خانومان ونیو با آقا سادهیوا اطیآماده تو ح لیشارا دمید.رونیشدم و رفتم ب آماده

 .دادم یگردنشو ماساژ م کباری قهیشدم که هر چند دق لیمتوجه شارا.سادمیوا لیو کنار شارا رفتم

 .میرفت دیو به سمت مرکز خر میشد نایها همه اومدن و با هم سوار ماش بچه

 .واسه ناهار میبکنن و ساعت دو دم پاساژ باشن تا با هم بر داشونویتو پاساژ قرار شد همه خر میدیرس یوقت

 ياال اقل گرم.خواست یدلم اغوششو م.دلم باز هوس آغوششو کرد میگشت یتو پاساژ م لیبا شارا میداشت یوقت

متوجه  یوقت.آروم و با ترس و لرزش دستاشو گرفتم  یلیکردم و خ کیکم کم دستامو به دستاش نزد.تنشو

تو اون جنگل بود  یچ تهشنگاه که نتونستم بفهمم  هی.نگام کرد هیمن شد سرشو به طرفم گرفت و  يدستا

 !محکم تر.سرشو برگردوند دستامو محکم تر گرفته بود یبود وقت یهر چ یول

 یم دیساعت جد هی. یساعت فروش میبر اینفس ب:و گفت دیدستمو کش لیکه شارا میدیچرخ یتو پاساژ م میتداش

 .خوام

 .یبه سمت ساعت فروش میهم رفت با

 .ينقره ا لیساعت رولکس است هی.نظرمو جلب کرد یلیساعت خ هی

 به نظرت اون چطوره؟:انگشت به سمت ساعت اشاره کردم و گفتم  با

 .ست زنونش هم کنارشه.تازه نگاه کن.خوشگله یلیخ.آره-
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 کار؟ نیا:که متوجه اشاره ما شده بود از داخل مغازه همون ساعتو بهمون نشون داد و لب زد فروشنده

 .میکرد و با هم وارد مغازه شد دییبا سر تا لیشارا

 .میبود سالم کرد کیش یلیخ هیآدم کت شلوار هیبه فروشنده که  لیشارا با

حسن  نیا.خاص ماست يکار جزء کارا نیا.دیا قهیواقعا که خوش سل:ارو گذشت جلومون و گفتک فروشنده

 .رسونه یشما رو م قهیسل

 .دشیلطفا برامون بزار.کا خوشمون اومده نیما از ا-لیشارا

 ن؟یبر یزنونشم م-فروشنده

 !!میبر یهر دو شو م:نگاه به من کرد و گفت هی لیشارا

 میاز مغازه زد متیگرون ق يبعد از حساب کردن ساعتا لیساعتا رو بر امون گذاشت و به همراه شارا فروشنده

 .رونیب

 .مبارکت باشه-

 .یمرس-

 یم ریگرفت و من عرشو س یشد و دستامو م یقدم م شینبود خودش پ لیشارا ياگه دستام تو دستا گهید حاال

 ...از لمس دستاش.کارش نیکردم از ا

مردونه  راهنیپ هی.خوشگل افتاد یلیمردونه خ رهنیپ هیکه چشمم به  میدیچرخ یتو پاساژ م يجور نیهم هم با

 .درشت که توش از سه رنگ سبز استفاده شده بود يبا چهار خونه ها

دستشو جلوم  لیکردم که شارا یبا اون لباس تصور م لویکردم و شارا یداشتم به اون لباس نگاه م ينجوریهم

 اد؟ی یبه نظرت بهم م:تکون داد و گفت

 .آره تکون دادم هیبه معن سرمو

 .نهیتا بب ارهیاز مغازه دار خواست که لباسو ب لیو شارا میوارد مغازه شد لیشارا به

همون موقع از فروشنده .و لباسو گرفت تا پرو کنه دشیتو همون نگاه اول پسند لیلباسو آورد و شارا فروشنده

 .داد لیخوش دوخت به شارا یلیخ هیشلوار مشک هیفروشنده هم .شلوارم باهاش ست کنه هیست تا خوا

 .دیرفت تو اتاق پرو و لباسو پوش لیشارا

 .حبس شد نمینفس تو س نمشیدرو باز کرد تا بب یوقت

 .شده بود یافتنیدست ن يفرشته  هیمن فوق العاده بود و حاال با اون لباس مثل  لیشارا
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 چطوره؟-

 ه؟یخودت نظرت چ-

 .خوشم اومده یلیمن که خ-

 .ادی یبهت م یلیبه نظر منم خ-

 .میدار یپس برش م-

بود و اون لباسا رو دستش بود از  دهیخودشو پوش يکه لباسا یدر حال قایدر اتاقو بست و بعد از چند دق لیشارا

 .اومد رونیاتاق پرو ب

 .نیبرامون بزار نویلطفا ا-

 .رونیب میردن از مغازه اومداز حساب ک بعد

 .مبارکت باشه-

 ...حرف نداره قتیسل مایخودمون یول....ممنون-

 !گهید یمن ي قهیتو سل.حرف نداره قمیکه سل معلومه

 .شد دهیکش یبه سمت جواهر فروش لیشارا دمیکه د میزد یتو پاساژ قدم م میداشت يهمونجور

 .جواهرم دیمن عاشق خر:و گفت  نیتریو يجلو رفت

 ؟يبه نظرت اون چطور:رو نشون داد و گفت يزیچ هیبا دستش  بعد

 .کار شده بود انیبچه فرشته که باالش باز بود و روش برل هی.دمیرس يا نهیتو س هیدستشو گرفتم و به  رد

 ....خوشگله یلیخ-

 !تو میپس بر-

 ؟یآخه واسه چ.نه:گرفتم و گفتم لویشارا دست

 !گهید مشیواسه تو بخر میبر-

 .ندارم اجیاحت يزیمن که به چاما -

 .يتا بخر یداشته باش اجیاحت دیمگه حتما با-

 .ستیالزم ن.لینه شارا-

 ...از اون بچه فرشته خوشم اومده یلیمن خ....به خاطر من...کنم یخواهش م....نفس-

 .شدم دهیتو مغازه کش یک دمیمات اون چشما و نگاه مظلوم شدم که خودم نفهم نیهمچ
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گرون اون  متیبعد از پرداخت ق.بالفاصله از فروشنده خواست تا برامون بزاره تو جعبه و حساب کنه لیشارا

 .رونیب میفرشته از مغازه اومد

 .....شیدیخر یم دینبا...گرون بود یلیخ-

 ...خوشگله یلیمطئنم تو گردنت خ...اصال هم گرون نبود....دمیشما خر يبرا-

 ممنون-

 میتا زودتر بر میبهتره بر.دو شده نیدم ماش میتا بر.به دو قهیساعت ده دق:به ساعتش نگاه کرد و گفت لیشارا

کارشون زود  نکهیمثل ا.بودن  نیبچه ها هم همه تو ماش.میشد نیو سوار ماش رونیب میاز پاساژ زد.میناهار بخور

 .تر از ما تموم شده بود

 .بود يسار يایکه تو جاده به طرف در یرستوران شال میمون با هم رفت همه

 .ومدی یمعروف به حساب م يخوش مزه بود و جزو رستورانا یلیهاش خ غذا

 سیو به سمت قسمت سلف سرو مینیهم بش شیپ میتا همه بتون میبزرگ گذاشت زیم هی يرو لمونویوسا اول

 .میدیو برا خودمون غذا کش میرفت

 .سام نشستن ریا امندا ب دمیغذامو گرفتم و برگشت که د من

 ؟يریغذا گ یتو نرفت-

 .تا من برم رهیسامو بگ ریام ادیب اریشاد دیبا.نه-

 .خوب بدش به من برو-

 .یش یم تیاذ.نه-

 .گرویج نیبدش من ا.یتیاذ یچ-

 یچند تا صندل یکیشدم که حس کردم  يمشغول باز رسامینشستم و با ام.سامو از ندا گرفتم و ندا رفت ریام

 .نشست زمونیاونور تر دور م

 !يدوست دار یلیمعلومه که بچه ها رو خ-

 .دختر دارم هیاونجا  یستیرم بهز یم یتازه وقت.من عاشق بچه هام.آره-

 دختر؟-

 .زنه یمنو خاله صدا م.اسمش صدفه.یدوست داشتن تینها یدختر ب هی.آره-

 ... ادیمثل تو ز...منم بچه ها رو دوست دارم-
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بود که سه تا دختر دورش نشسته  گهید زیم هیما  زیکنار م.قطع شد لیومدن و مکالمه من و شارابچه ها ا همه

 .داد یاخم کرده بود و محل نم لیشارا.نظر داشتن ریز لیحرکت شارا یبودن و چهار چشم

 .بلکم بختمون باز شد مینیشما بش يبزار ما جا نیکنار زنت بش ایپاشو ب.برادر دختر کش من گهید نهیهم-عماد

 .پر کرد لویشارا يمن نشست و در کمال تعجب عمادم رفت و جا هیکنار هیبلند شد و اومد و رو صندل لیشارا

 .کردم یحس م لیبه زحمت خوردم چون هنوز نگاه اون چند تا دخترو رو شارا ناهارو

 .الیو میقرار شد برگرد زیاز خوردن ناهار و حساب کردن م بعد

 .میحرکت کرد الیو به شمت و میشد نیماش سوار

بار گردنشو  کی قهیشدم که هر چند دق لیمتوجه شارا.در حال پخش بود انویکالم پ یآهنگ ب شهیهم مثل

 .داد یماساژ م

 کنه؟ یگردنت درد م نمیبب-

 !از صبح تا حاال گردن درد کالفم کرده.اره-

 چرا ؟-

 .بخوابم نیعادت ندارم رو زم-

 ...آهان-

 .الیو میدیرس

 زویبل يتا.از تو چمدون در اوردم یشلوار شکالت زیبل هی.لباسمو در آوردم تا عوضش کنم.زودتر رفتم تو اتاق من

 .وارد شد لیباز و شارا یدر زدن چیرفتم بپوشمش که در بدون ه.باز کردم 

 سادهیو شلوار جلوش وا زیگنگ و مات به من که بدون بل.شد خیم دیمنو د یاصال متوجه من نشد اما وقت اولش

 .پاهام انداخت و زوم کرد ينگاه کنجکاوشو زو قهیبهد از چند دق.کرد یبودم نگاه م

 ...هم فراموش کرده بودم دنویبودم و نفس کش سادهیوا خیجن زده ها س نیع

 زدم یدر م دیبا....دیببخش..بب:اومد و گفت رونیمحض جمع و جور کردن خودم از اون حالت ب به

 .رفت رونیفت و حول از اتاق بگ نویا

 .حال رو تخت نشستم یب.بهم برگشت قینفس عم هیرفتنش نفسام با  رونیمحض ب به

 شد؟ ينجوریا چرا

 .رونیو رفتم ب دمیرو داشتم به زور لباسمو پوش یکه هنوز اون گر گرفتگ یحال در
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 .میکمک مهرنوش جوجه ها رو واسه شام تو مواد خوابوند به

 .اطیتو ح میرفت همه

 .کنن يباز بایشد وال قرار

 .!تونستم یقلب نم نیخواستم برم با ا یالبته اگرم م.رو بهونه کردم و نرفتم یخستگ من

 .سامو بخوابونه ریتا ام الینرفت و ندا هم رفت تو و شیهم به خاطر باردار الله

 .برابر باشه بلند شد میکه تعداد دو تا ت نیا يبرا مهرنوشم

 .سادنیطرف تو وا هیو عماد و مهرنوشم  یو عل سشادنیسمت تور وا هیو آوش  اریو شاد لیشارا

کردم که  ینگاه م لیبچه ها و شارا بالیوال يدوست داشتم و داشتم با عشق به باز یلیخ بالیوال.شروع شد يباز

بود که  ادیشدتش ز نقدریخورد و ا لیاز اونور زد و آوش نتونست دفاع کنه و توپ محکم تو صورت شارا یعل

 .پرت کرد نیرو زم لویشارا

رفت و بلندش  لیبه کمک شارا اریشاد.دیکوب یم نمیاما تو س یقلبم ب.نزنم غیصورتم تا ج يگذاشتم جلو دستمو

 .دمیخون رو د هیکه دستشو برداشت قرمز نیبه محض ا.شهینیدستش رو ب لیکه شارا دمید.کرد

 .ينجوریا لمویصورت شارا نمیکه نب.دارم فرار کنم ازین.دارم ازیکردم به دارو هام ن یم احساس

 .آب رفت تا صورتشو بشوره ریبه سمت ش لیشارا

به  يکردم عضو یمنقبض شده بود و احساس م نمیس يقفسه .رفتم الیزور از جام بلند شدم و به سمت و به

به محض باز .باز کردم قرصمو برداشتم و درشو هیلرزون قوط يبا دستا.رفتم تو اتاق.ستیاسم قلب تو بدنم ن

 .کردن سه تا قرص خوردم

 !قرص

 .من مثل نقل و نبات بود يخوردنشون برا.از قرص گذشته بود کار

 .زده شد و ندا اومد تو اتاق در

 نفس؟ یخوب-

-................... 

 ؟يخورد...نفس يقلبت درد گرفته؟قرصتو خورد نمیبب-

 ...ردم...خو..آره...آ-

 .ست و پشتمو ماساژ داداومد و کنارم نش ندا
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 !زمینشد که عز يزیچ-

 ...ومدی یخون م...داشت  شینیب...شینیب...نشد... يزیچ-

 .و سالمه حیکه صح نشیپاشو برو بب...پاشو....گهید هیباز.زمیعز گهیذره خون بود د هی-

 .تونم ینم-

 .نمیپاشو بب.يتو کال همه عاشقا رو رد کرد مایبا با خودمون!یلیل هیتونم چ ینم-

 .رونیب میکمک ندا بلند شدم و رفت با

 .خوردن یم وهیتموم شده بود و کنار هم نشسته بودن و داشتن م شونیبچه ها باز رونیب میرفت یوقت

 .میبچه ها نشست شیو پ میرفت

 دایمثل زن داداش نفس پ یکی نیکن دایواسه من زن پ نیخواست.زیعز يقابل توجه زن داداشا-عماد

 !شده يچه جور لیخون دماغ شدن شارا هیبه خاطر  نینیبب.نیکن

 ...من...من-

 .حرفا رو نداره نیکه ا یعاشق.زن داداش نیبش ایب-عماد

محو صورتش بودم گکه سرشو آورد باال و نگام .بود نییخوردن بود و سرش پا وهیمشغول م.نگاه کردم لیشارا به

 یکردم ته چشماش م یاحساس م.شنگ بودق يخنده  هیرو صورتش .زدنش گرفت دیکرد و مچمو موقع د

 .درخشه

 .جمع خورده شد يمردا جوجه ها رو آماده کردن و شام تو خنده ها.شد کیکم کم تار هوا

چون مهبد دست تنها  میوفتیو بعداز ظهرم راه ب ایدر میو فردا صبح بر میقرار شد بخواب.ها گفتن که خستن بچه

 .دکرد و خسته شده بو یداشت شرکتو اداره م

 .تو اتاق رفتم

داشتم در .آبم روش خوردم وانیل هیقرص برداشتم و انداختم باال و  هیرو باز کردم و  یدر قوط.قرصام بود ساعت

 .اومد تو لیبستم که شارا یرو م یقوط

 .دیکوب یم نمیامان به س یقلبم ب.کردم یداشتم سکته م.کار کنم یدونستم چ ینم واقعا

 ؟يخور یم یقرص واسه چ نمیبب-

 ..نهیتامیو...آهان...قرص-

 ...آهان-
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 .فمیرو انداختم رو ک یمنم از فرصت استفاده کردم و قوط.گفت و به سمت تخت رفت تا متکا برداره نویا لیشارا

 .تونه بخوابه ینم نیافتادم که گفت رو زم لیشارا ادی تازه

 ؟یبخواب نیرو زم يخوا یم-

 ...اره-

 .رهیگ یگردنت درد م نیرو زم یمگه نگفت-

 چرا-

 ....یرو تخت بخواب یتون یم...یتون یاگه بخوا م....ياگه بخوا نیبب-

 ؟يندار یتو مشکل یعنی؟یگ یم يجد-

 نه-

 ...خوابم تو اونور تخت یتخت م نوریمن ا...باشه-

 .گوشه تختو اشغال کرد هیرفت و  لیشارا

 .و پتو رو انداختم رو خودم دمیدراز کش.تو تخت رفتم

 ...نفس ریشب به خ....ممنون

 .ریشب تو هم بخ-

 .خواب آرومو تجربه کردم هیکردم گرم شدم و  یحس م میکیکه تو نزد ییگرما از

گردنش  ریسرم ز. بودم لیتو اغوش شارا.دهنم باز مونده بود مید یکه م يزیاز چ.چشمامو باز کردم آروم

ت چپمو گرفته بود و انگشتامون تو هم قفل شده بود و دست راستش دس دهیچیبه دورم پ لیدست چپ شارا.بود

 !بود

 .در آوردم لیشارا يکه تنم گر گرفته بود آروم خودمو از حصار دستا یحال در

 .من بود گاهیقبل جا قهیکه چند دق ییبه جا.نگاه کردم لیبه آغوش شارا.ایحس فتح دن.داشتم یحس هی

 دیکوب یآروم م یضیمر نیدر ع ضمیقلب مر.داشتم یحس قشنگ.بودم باشم لیشد که تو آغوش شارا یباورمنم

من امروز ....بوش کردم...لمسش کردم....تو آغوشش بودم.دمیکنار عشقم خواب شبیانگار اونم حس کرده بود د

 ...لیپر از عطر تن شارا...پر بودم

 !ریصبح به خ:دمیکه شن رونیکردم تا برم ب یلباسامو مرتب م داشتم
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صورتش به سمت من بود و داشت منو .متکا بود ریبود و دستش ز دهیو شکم خوابر.برگشتم لیسمت شارا به

 .کرد ینگاه م

 رونیشدن چون از ب داریامروز بچه ها زودتر از ما ب نکهیمثل ا.میصبحانه بخور میپاشو بر.ریصبح تو هم به خ-

 .ادی یصدا م

 .امی یم رمیگ یتو برو منم دوش م-

 .باشه-

 .بودن زیم دنیتو آشپز خونه مهرنوش و ندا در حال درست کردن صبحانه و چ.رونیاتاق رفتم ب از

 .ریصبحتون به خ-

 .ریصبح شمام به خ- مهرنوش

 ؟؟یخوب.ریصبح تو هم به خ-ندا

 .و قلب دردم افتادم شبید ادی

 .خوبم...آره-

 .میو رو کن ریز تهرانو يابونایکل خ میخوا یآماده شو که م.کار دارم یخونه کل مینفس امروز بر- مهرنوش

 ؟یواسه چ-

 !گهیجهاز د.نداره که یواسه چ-

 ؟یبا مامانت و فرنوش نرفت یواسه چ-

 .خودشه هیو فسقل یزندگ ریفرنوشم که درگ. ادیتونه با من ب یبنده خدا مامان که پا درد داره نم-

 .امیبگو تا باهات ب دیخر يبر یهر وقت خواست.باشه-

عطر شامپوش .نشسته بودم لیمن کنار شارا.جمع شدن و صبونه خوردن زیشد و همه دور م دهیصبحانه چ زیم

 .بو کنم ریدل س هیتو مو هاش و  رمیخواست صورتمو بگ یدلم م.کرد یو منو مست م مینیزد تو ب یم

 .ایدر میو رفت میاز خوردن صبحانه همه آماده شد بعد

تخت  هیاول همه رو .چند تا تخت بود  ایکنار در.میرفت ادهید و پنبو نیبه ماش اجیبود احت الیکنار و ایدر چون

از  تیمنم به تبع.نشست یبلند شد و رو تخت بغل لیدادن شارا ونیمردا سفارش قل نکهیاما به محض ا مینشست

سام اومد  ریو ندا هم به خاطر ام شیالله هام به خاطر باردار.نشستم یبلند شدم و کنارش رو تخت بغل لیشارا

 .ما نشست شینبود اومد و پ زایچ نیمهرنوشم که کال اهل ا.ما شیپ
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 .دینکش ونیقل لیتعجب بود که چرا شارا يجا برام

 .زستیپاستور یلیشوهرت خ نیزن داداش ا ییخدا-عماد

که  ادی ینه تنها بدم م.ادی یبدم م ونیو قل گاریس يمن از بو ستیدست خودم ن.ستین یزگیپاستور نیا-لیشارا

 .زنم یلب بهش نم

 .کرد یم تشیاذ تمیگوگرد کبر يتازه االن که خوبه بچه که بود بو-اریشاد

همون مرد  نیا.کنه یحالشو بد م زایجور چ نیا يبو یحت دمید یبود که م يمرد نیاول.برام جالب بود واقعا

 .خواستم یکه م یهمون قایدق.من يها ایهمون مرد رو.بود

 .ایلب در میو رفت میمردا همه بلند شد دنیکش ونیاز قل بعد

 .بردم یکردم و لذت م یروبه روم نگاه م يبه صحنه  داشتم

 یکوچولوش راه م يسام با اون قدما ریسامو گرفته بودن و ام ریام يطرف دستا هیو ندا هر کدوم از  اریشاد

 .رفت

 ...درد هی...غم هی...حسرت هیسوخت به خاطر .سوخت نمیس دوباره

 ...چوقتیه.....رمیتونستم بچه خودمو بغل بگ ینم چوقتیکردمه یازدواج م لیاگه واقعا با شارا یحت من

 .ختهیعماد روم آب ر دمید...شد سیصورتم خ دمید هویسام بودم که  ریام يکوچولو يقدما محو

 .ارمیزن داداش گفتم درت ب يتو هپورت بود-عماد

 .کنم یم تی؟حالیکن یم سیزن منو خ-لیشارا

کرد اما من بازم تو هپروت  سشیعمادو انداخت تو آبا و قشنگ خ.گفت و دنبال عماد کرد نویا لیاشار

 .لیهپروت حرف شارا.بودم

 !!گفت؟؟ یچ لیشارا

 !زن من: گفت

 .باشم لیشارا يمن از خدامه برا.باشم یلم؟کاشکیمن مال شارا یعنیتعلق؟ یعنیت؟یمالک یهنی نیا

و به سمت خونه  میو چمدونامونو جمع کرد الیو میکردن برگشت يباز ایقشنگ بچه ها لب در نکهیاز ا بعد

 .میحرکت کرد

 .و آرزو هام بود ایدن يهمه .بودم برام بس بود لیشارا شیکه پ نیبود اما هم یکوتاه یلیخ مسافرت

 .میکن یم دیخر میدو هفته همش دنبال مهرنوش دار نیتو ا.گذره یدو هفته از اون مسافرت م االن
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که کنار  یلیهمون شارا شهیوقتام م هیبد اخالق شب تولدش  لیهمون شارا شهیوقتا م هی.ثبات نداره لیشارا

 ینفس م یرو تا وقت یواقع هیزندگ هی میتون یرسم م یباور م نیشه که به ا یخوب م نقدریا.زن من:گفت ایدر

 .میکشم داشته باش

 .کنجکاو کرده پنج شنبه هاست یلیکه منو خ يزیچ تنها

انگار .ستیرو فرم ن یلیگر ده و خ یتر هم بر م ریزنه و د یم رونیپنج شنبه ها زود تر از خونه ب لیشارا

 !داغ هی..کمبود هی...ینیسنگ هی...نمیب یغم م هیتو چشاش .ناراحته

 يچشا هیقرمز نیگرفته بودم تا بفهمم ا میامروز پنج شنبه بود و تصم.از خواب بلند شدم میآالرم گوش يصدا با

 .هیعلتش چ لیشارا

و  نیماش چیدر شالمو انداختم سرمو با برداشتن سوو يصدا دنیبه محض شن.دمیمانتو شلوار پوش هی عیسر

 .حرکت کردم لیشارا ي هیبه سا هیشدم و سا نیسوار ماش.رونیاز خونه زدم ب لمیموبا

 !هشت زهراب میبود دهیچشمامو باز کردم رس یوقت

قبرو با گالب .از قبرا  یکیرفت سر  لیشارا.کنه یکار م یچ نجایا لیصبح شارا 6ساعت  دمیفهم ینم واقعا

تونستم رد  یرو چشاش بود م يدود نکیکه ع نیبا ا.سر قبر پرپر کرد یو صورت دیدسته گل رز سف هیشست و 

 .نمیاشکو تو صورتش بب

کرد که صورتشو  یباز م نویداشت در ماش.بشه  نیاز سر قبر بلند شد و رفت تا سوار ماش قهیاز چند دق بعد

 ...برگردوند

 یم.ترس نا شناخته تو قلبم بود هی....روشن کردم و حرکت کردم نویماش عیسر...دیکردم منو د یم حس

 رفته ؟ یسر قبر ک لیبرام مهم بود تا بدونم شارا...دمیترس

دست  هیبودم با  یدست مشغول رانندگ هیکه با  یدر حال.ندا رو گرفتم لیتوجه به ساعت شماره موبا بدون

 .نگه داشتم مویگوش

 .به بوق خوردن کرد شروع

 ....بوق هی

 ....بوق دو

 ....بوق سه

 .دمیجو یدادم و پوست لبمو م یاسترس پامو رو پدال گاز فشار م از
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 ....بوق چهار

 بله؟-

 ..الو ندا-

 ....موقع صبح؟ نیافتاده ا یاتفاق...سالم-

 بهش وابسته بوده؟ لیفوت کرده که شارا لیتو فام یخوام بدونم کس یندا م نیبب-

 تو؟ یگ یم یچ-

من مطمئنم .کرد یم هیسر اون قبر داشت گر لیشارا.سر از بهشت زهرا در آوردم.رفتم لیامروز دنبال شارا نیبب-

 ندا؟ هیقبر ک نجایا.نجایهم ادی یپنج شنبه ها م لیشارا

 !يپس باالخره کار خودتو کرد-

 ...بود یخوام بدونم اونجا قبر ک یم....ستیمهم ن نیا-

قبر جواب تمام  نیتونم بهت بگم ا یفقط م.یبپرس لیبهتره از خود شارا.بهت بگم يزیتونم چ ینفس من نم-

 !سواالته توه

 .گفت و قطع کرد نویا ندا

 ؟یچ یعنیمن  يسواال ي ؟همهیچ یعنی

 .پارك کردم و رفتم تو خونه نویماش.خونه دمیرس

 .اومد تو لیدر اومد و بعدم شارا يکه صدا دینرس قهیده دق به

 ؟يکرد بیتو منو تعق-

 .رفت تو اتاقش  دیسکوتمو د یوقت

 .جواب همه سواالتمو بده.خواستم که بگه یازش م دیبا.رفتم تو اتاقش  قهیاز چند دق بعد

 ؟یبدون زویهمه چ يخوا یم:که رو تخت نشسته بود گفت یحالدر  لیشارا

 آره...آ-

 .تا بگم نیبش ایب:به کنارش اشاره کرد و گفت  لیشارا

 .کنارش نشستم رفتم

 .شه سرمو بزارم رو پات یم:گفت دیلرز یکه صداش م یحال در

 .سر بهش اجازاه دادم با
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 !بگو ویهمه چ.حاال بگو:سرشو گذاشت رو پاهام و آروم مشغول نوازش موهاش شدمو گفتم آروم

که دختر بود و مسلما  نیخوب شادم.بودن ییبابا هیبق یبودم ول یمامان ادیز ادی یم ادمی یاز وقت.از همون اول -

 .بودن ییبابا سمیو شاو اریشد اما شاد یم ییبابا دیبا

 س؟یشاو-

 ....بزرگترم نیسال از شادم 3منم ...سال از من بزرگتر بودن 5دو قلو بودن و  اریبا شاد....رمبراد.سیشاو.اره -

که ما رو از  یکردم و کس یدعوا م اریبا شاد شهیهم یتو عالم بچگ...بود میحام سیبودم اما شاو یمامان درسته

 نیهم يعاشق پدرم بود برا سیشاو...کرد و منو بغل یدعوا م ارویاون بود که شاد...بود سیکرد شاو یهم جدا م

 5از  زیهمه چ...یاول عشق ارتفاع بودم و خوانندگ زاما من ا...خوند تا بتونه تو شرکت به بابا کمک کنه وتریکامپ

تصادف داشتم که  هیتو همون موقع ها ..رفتم یو آواز م انویاون موقع کالس پ ادمهی...شروع شد شیسال پ

تا با  ادی یکالس منه و م کیگفت نزد سیروز که کالس بودم شاو هی ادمهی...گاه ریبدم تعم نویمجبور شدم ماش

و اونجا آغاز  نییپا میکالس با هم اومد يکالسم تموم شد با بچه ها یوقت....قبول کردم منم...خونه میهم بر

رو دم کالس  رایالمبار  نیاول سیشاو...رایدختر بود به اسم الم هیآوازم  يها یاز هم کالس یکی...بود زیهمه چ

خودش رفت جلو وتو چشم به ....عاشق به تمام معنا هیشد  سیشاو....عوض شد سیاز اون به بعد شاو...دیمن د

دو سال ...مخالفت نکرد یکس نیواسه هم ومدی یبه نظر نم يدختر بد رایالم...دوست شده رایبا الم دمیهم زدم د

 یتونست یشده بود که نم رایعاشق الم نقدریا...شد یعاشق و عاشق تر م سیدو سال شاو نیگذشت و تو ا

تو عشق جلو رفت  نقدریا سیشاو...زدن یبا هم حرف م یداشتن تلفن ایبودن  رونیب رایبا الم ای...یکنترلش کن

 اما درست روز قبل از....شد یجا بند نم هی یاز خوشحال سیاون روزا شاو...يخاستگار میکه قرار شد بر

 چوقتیه...یفرستاد با مضمون خدا حافظ سیشاو يبرا لیمیا هیفقط  رایالم....ختیبهم ر یهمه چ يخاستگار

شبانه روز تو اتاقش بود و در حال ...شد وونهید سیترك کرد اما شاو سویشاو رایشد که الم یچ که میدینفهم

روز که  هی ادمهیخوب ...نکهیتا ا...خوام تا یرو نم ایدن رایگفت بدون الم یهمش م...بود دهیبر ایکال از دن....هیگر

آخه اونروز ....من تولد گرفته بودن يبرا بابامامان و ...زیم يرو کیشدست و ک نییخونه تز دمیاومدم د رونیاز ب

کردن گفتن اتفاقا از  یکارو م نیا دیو نبا ستیحالش خوب ن سیهر چب بهشون اسرار کردم که شاو...تولدم بود

رفتم دم در ...صدا کنم سویازم خواستن تا برمو شاو....کم عوض بشه هی سیحال شاو دیقصد تولد گرفت تا شا

 يصدا دمید...تو اتاق نبود سیشاو...در اتاقشو باز کردم رفتم تو....ومدین ییصدا چیه مااتاقش و صداش کردم ا

لحظه به  هیدونم چرا اما  ینم...مومو زدم و صداش کردم اما جواب نداددر ح....فکر کردم رفته حموم...ادی یآب م
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 ینم چوقتیه یکاشک...کردم توحش دمیکه د يزیدر حمومو به زور باز کردم اما از چ..دمیترس....دلم بد اومد

 یرفتم جلو و نبضشو گرفتم اما نم...برادر من رگ دستشو زده بود و خودشو کشته بود...سیشاو...دمید

مامان که همون موقع از حال رفت ....اومدن باال  هیاز داد من بق...و داد زد  دمیترس....زد نفس ینبضش نم...زد

برادرم روز تولد من خودشو کشت و بابام ...مرد سیشاو....اما بابام دستشو گذاشت رو قلبش و از حال رفت....اما

 ومدی یدنبال من نم سیاگه شاو....من بود ریتقص یهمه چ....مرد مارستانیبودن تو ب يهفته بستر هیبعد از 

 میتصماز اون موقع ....االن زنده بود هم بابام سیهم شاو...اونوقت من داشتمش...دید یرو نم رایالم چوقتیه

 سیاون برادرم شاو...بهت گفتم اون ادتهی...کار کرد یچ سیبا شاو رایکه الم دمیمن د...گرفتم ازدواج نکنم 

همش ....ندارمش گهید...ستین گهیرو دوست داشت اما د ایسکوت در...آبو دوست داشت يل تو صدااونم مث...بود

اگه ...رفتم یاگه کالس نم...اگه من نبودم...جدانعذاب و عیحجم وس نیا نیشم ب یدارم داغون م...به خاطر منه

ول کرد و رفت همون شد که  سویشاو رایالم یوقت...بره رایزاشتم الم یاگه نم..دنبالم ادیخواستم ب ینم سیاز شاو

تو خونه با ...درخواست اون ازدواجو به تو بدم نکهیهفته قبل از ا هیتا ...باشم یزن چیخواست با ه یدلم نم گهید

 یوقت....مارستانهیزنگ زد که مامانم سکته کرده و تو ب اریربع بعد شاد هی....رونیبحثم شد و از خونه زدم ب رمماد

که  يمن ازدواج کردم اما نه اونجور....قسمم داد که ازدواج کنم سیمامان به جون شاو مارستانیرفتم ب

خود خواهانه  نقدرینفس منو ببخش که ا... میو بعد از هم جدا بش میمدت با هم باش هیازت خواستم تا ...دیبا

که  ينو ببخش که تولدم...دادم یدرخواستو م نیبهت ا دیمن نبا....خودم کردم هیعمل کردم و تو رو وارد باز

 میسه ساله که حام...بود سمیسالگرد فوت داداش شاو نیاخه اون شب سوم..آخه..رو خراب کردم یبرام گرفت

 !نفس منوببخش....مرده

 ...ندهیآ...حال ...غرق تو گذشته...بودم غرق

 ...مرد من بغض گلوشو گرفته و من...من لیشارا

 ...که از زنا داره  یمخف ي نهیغرق تو ک...لیعذاب وجدان شارا يبودم تو غرق

 ...کردم ینوازش م لویشارا فیلط يغرق بودن مو ها نیبودم و در ح غرق

قسمه  کیوجود من فقط و فقط به خاطر  نکهیناراحت از ا...نه ایناراحت باشم  دیدونستم با ینم...من؟ چرا

 ..هستم؟.. ستمین کیشر شویزندگ لیشارامن که با ...یزندگ کیشر هیداشتن  يبرا لیقسم مادر شارا...

و وقت  یضیتو مر یاون سالمه ول..ستیو اون عاشقت ن یلیساده است تو عاشق شارا یلیخ..کن نفس فکر

 !کن یآخر عاشقانه زندگ يلحظه ها نیپس تو هم...يندار يادیز
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 ...آروم سرشو از رو پام برداشت لیشارا

 ناراحتت کردم؟-

 ...دونستم شب تولدت سالگرد فوت برادرته ینم...متاسفم ...آره-

اما کل  رمیگ یکردن با دوستام جشن م یفکر م نایمامان ا...رونیرفتم ب یچند سال همش روز تولدم م نیتو ا-

 ...روز تولدمو کنار قبر برادرم بودم

 ...متاسفم...واقعا-

حال ...ستیو ن اوردیتاب ن سیه شاوب ادشیز هیپدرم به خاطر وابستگ...ستین سیشاو..تموم شد...متاسف نباش-

 .ستیمنم خوب ن

 دیشا..هست يبهش وابسته ا یلیخ یکن یکه ادعا م ياون مادر.. یتو هست..نیبب...داره انیجر یزندگ لیشارا-

 .هست زایچ یلیخ لیشارا...هست ارینباشه اما قلش شاد سیشاو

 ...!يعشقمم هست اگه تو بخوا.منم هستم  لیشارا:دلم گفتم تو

کنه اگه  یم ادیکه فر یوجدان..مثل وجدان من..ستیدرست ن زایچ یلیوسط خ نیهست اماا یکه گفت یینایا.آره-

 گهید...نکه نخواد ...خواد باشه ینم گهیوسط روح داغون منه که د نیا...زنده بود سینبودم االن شاو یمنه لعنت

نتونم به  گهیکرد که د يکار...کرد و رفت غونروان منم دا...بد نکرد سیفقط با شاو رایالم...خواد ینم کیشر

 هیبا زندگ يمجبور به باز.احمقانه کرد هیباز نیاون منو مجبور به راه انداختن ا يکارا...اعتماد کنم یزن چیه

 !تنهام نفس یلیمن خ..تو

 !من هستم...من...لیشارا-

 !!!!نفس یهست یتو خواهر خوب-

 ..مثل حاال به نزدن ادامه بده دمیشا...دونم ینم..بزن...قلبم

 .فکر واداشت که ناراحتم نیبه ا لویکرد و شارا تیاز قلبم به چهرم سرا یحاک درد

 ..کرد جو حاکمو عوض کنه یسع لیشارا

 ...خوب يجا هی میبر یموافق نمیبب-

 کجا؟-

 ؟يای یبا هام م...یعال یلیخ يجا هی-

 ..آره-
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 ..الزمو بکنم يها یمن هماهنگ یپس تو تا آماده بش-

 ..رونیو از اتاق رفتم ب دمیپوش رونیدست لباس ب هیتو اتاق خودم و  رفتم

 م؟ی؟بر يآماده ا-

 م؟یبر میخوا یکجا م یگ یآره آمادم فقط نم-

 ..که من عاشقشم ییجا هی...گفتم که-

به مردم در حال ...ابونایبه خ...کردم ینگاه م يجور نیهم.حرکت کرد لیو شارا میشد نیهم سوار ماش با

 .میدیمورد نظر رس يدو ساعت به جا بایبعد از تقر....حرکت

 .فرود گاه دهنم وا موند يتابلو دنید با

 کار؟ یچ میاومد نجایا-

 ؟یکن یفکر م یخودت چ-

 !دونم  یواقعا نم...دونم ینم-

 ؟يپرواز دو نفره تو ابرا چطور هیبا -

 ؟یگ یم يجد-

 !شک نکن :گفتچشمک خوشگل زد و  هی لیشارا

 .توش بود مایچند مدل هواپ.میبه قمست باندفرود گاه رفت لیهمراه شارا به

 .میدو نفره شد ي مایمدل هواپ هیو سوار  میدیمخصوص پوش يلباسا مویالزمو کرد يکارا لیکمک شارا به

 !بزار رو سرت خواهرکم:کاله به سمتم گرفت و گفت هی لیمحض سوار شدن شارا به

 .واژه رو از تو لغت نامه ها حذف کنم نیخواست ا یدلم م...خواهر

 .نشستم یصندل هی يرو لیگرفتم و رو سرم گذاشتم و کنار شارا لیاز دست شارا کالهو

 .کالهو سرش کرد لمیشارا

دستش چند  هیدستش گرفته بود و با  هیرو با  مایبودم با اون کاله و اون ژستخاص که فرمون هواپ لیشارا محو

بلند  نیمسافت کوتاه از رو زم هی یباند و بعد ط يرو میشروع کرد به حرکت مستق مایکم کم هواپ.دکمه رو زدتا 

 ..چشمامو بستم...شدو اوج گرفت

 ؟یترس یم-

 .باز کردم چشمامو
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 هان؟-

 ؟یترس یگم از ارتفاع م یم-

 ..دمیترس یکم م هی-

 ؟یاالن چ-

 ...ترسم ینم گهیاالن د-

 ...کردم یتماشا م نوییاز اون باال پا داشتم

 .دو نفره يمایهواپ هی يشه کنا ر دست تو نشستم تو یواقعا باورم نم لیشارا يوا-

 دست فرمونم چطوره؟-

 !اندازه مورچه ست ینگاه کن همه چ لیشارا يوا...حرف نداره... هیعال-

 ..از نظر من که قشنگه یاز باال نگاه کردن به همه چ.آره-

 .وقت نشسته بودم چیخلبان ه هیتا حاال کنار دست ...ده یم فیخلبانم ک نیبودن تو کاب مایگم خودمون یم-

 .که با خودم واسه پرواز آوردمش یهست یکس نیتو اول...بهت بگم يزیچ هیخوام  یم-

 واقعا؟-

 یکه منو همراه یهست یکس نیتو اول...دنیترس یاز ارتفاع م هیبر خالف من بق...ومدمی یتنها م شهیهم...آره-

 !ممنونم نفس..یکن یم

 ؟يبود يمسافر بر يمایتو تا حاال خلبان هواپ لیشارا نمیبب-

 !بار 6- 5فقط -

 آخه چرا؟-

از  يتونست کار یدست تنها نم یکرد ول یتو شرکت کار م اریشاد..مرد سمیشاو..بعد از چتد تا پرواز پدرم مر د-

از اون به بعد .هدر نره آرزو هامو ول کردم و رفتم تو شرکت سیم و شاوزحمت بابا نکهیا يمنم برا..ببره شیپ

 .زنم یم دور هی ییمایهواپ نیهمچ هیبا  ییو تنها امی یاوقات م یفقط گاه

 کرد؟ یمگه مهبد کمک نم نمیبب-

 لیاوقات که من و شارا یگاه یول هیشرکت داره و تو کار ساختمون ساز هیراستش مهبد خودش مهندسه و -

 .کنه یبه ما کمک م میاریکم ب

 پرواز چه طور بود؟. نمیبب:بهم نگاه کرد و گفت لیشارا
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 یعال-

 م؟یایفرود ب يد یبود اجازه م یپس حاال که عال-

 !تانیالبته کاپ-

 .بلند شد لیشارا يکه صدا میشد یم کینزد نیبه زم میداشت

 ..!!!!!شن یچرخاش باز نم...یلعنت....یلعنت-

 .کردم یو منگ اطرافمو نگاه م جیگ لیحرف شارا با

 شه؟ یکه چرخاش باز نم یچ یعنی-

 .شده یدچار نقص فن مایهواپ...دونم ینم...دونم ینم-

 .میهست یغاتیبنر تبل هی يروبه رو دمیسرمو آوردم باال د یوقت

 .مواظب باش لیشارا.............نه-

 منحرف شد يا گهیجمع شد و به سمت د لیمن حواس شارا غیج با

 ...شده یچ-

 ..ستین يزیچ...ستین يزیچ-

ترس و اضطراب تو تک تک .اطالعاتداد يسر هی ظیلهجه غل هیمشغول تماس با برج مراقبت شد و با  لیشارا

 .داشت فمیلرزش خف هیصداش  یحت...کلماتش واضح بود

 ....در اومده بود میگر

 ...نترس..ستین يزیچ... نجامیمن ا...نفس نترس-

 ..رم یخوام بم یمن نم...بکن يکار هی لیشارا-

 آروم...اروم باش...شه ینم يزیچ-

 .ترس و مرگو حس کرده بود يانگار اونم بد جور..دیکوب یم نهیامان تو س یب قلبم

 یزندگ دیبا...موند یزنده م دیبا..مرد من... لیمردم اما شارا یم يمن به زود...خواستم واسه مرگ بهونه بود در

 ..کرد یم

 !زنده بمونه من به درك لمیشارا...لمیشارا.....  خدااا:زدم  ادیدلم فر تو

سوزش  یول..سوخت یچون م دید بیفکر کنم آس...برخورد کرد زیت يجا هیخورد دستم به  مایکه هواپ یتکون با

 .بود چیدستم در مقابل قلبم ه
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 .بلند شد لیشارا ادیرقلبمو بشنوه که دوباره ف يصدا لیکردم االنه که شارا یم حس

 یییییلعنت......یلعنت-

 شده؟....یچ-

 .شه یسوختمون داره تموم م...سوخت-

 .بکن يکار هی لیشارا-

آتش ...نمیبب ویتونستم همه چ یو م میدرست باال سر فرودگاه بود.دوباره با برج مراقبت تماس گرفت لیشارا

 ..آمبوالنس...ینشان

 .شه یم کیداره به باند نزد لیشارا دمید

 ؟یکار کن یچ يخوا یم-

 نیرو بشونم رو زم مایکنم هواپ یم یسع-

 ...شتریشد و ضربان قلب منم ب یم کیبه باند نزد لیشارا

 ..تو رو خدا...لیشارا-

 .. شهیاالن تموم م...شه یاالن تموم م.. کنم یم مویدارم تموم سع-

که چشمامو باز کنم و شاهد  دمیترس یم...چشمامو بستم...شد یتر م کینزد نیلحظه داشت ارتفاعمون با زم هر

 ...تلخ باشم يحادثه  هی

 ؟يبلد یالکرس تیآ-

 ..اره..آ-

 .خونه یم شهیمامانم هم...پس بخون-

 .زاشت تا ته بخونمش یکرد و نم یم ریبلند قلبم ذهنمو درگ يصدا...یالکرس تیکردم به خوندن آ شروع

 .دیوبک یم نهیس واریامان به د یب

 ..سپورمیبه خودت م لمویشار...ایخدا:زدم ادیتو دلم فر دوباره

 .اون زنده بود....لمیشارا...میبود نیما رو زم..حس توقف چشمامو باز کردم با

 .و درو باز کردن ماینردبون مانن گذاشتن دم در هواپ زیچ هیچند نفر  عیسر

 .دیلرز یکرده بود و م خی دستام

 !خواستمشون یم....داروهام
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 .پاشو...تموم شد یهمه چ...پاشو نفس:دست سردمو گرفت و گفت لیشارا

 .بلند شدم لیشارا يبه دستا هیتک با

 .داد یهلم م رونیبه ب بایدستامو گرفته بود اما پشت سرم بو و تقر لیشارا

 ...بود يفاقد هر نوع انرژ قدمم

 .دمیشن یقلبمو م يصدا فقط

 .رونیاومدم بپله ها آروم اروم  يرو از

 .بردم ورشیبرگشتم و به آغوشش  لیقرار گرفت به سمت شارا نیپام رو زم نکهیمحض ا به

 :گوشم نجوا کرد ریترسمو حس کرد چون دستاشو دورم حلقه کرد و ز لیشارا

 ...تموم شد...دیببخش!زمیتموم شد عز..تموم شد....ششیه-

 زشم؟؟؟یمن عز! تیمالک میخواستم اما اون م ینم دیببخش

که قبل از  يزیچ نیبود و آخر لیشارا ي نهیس يسرم رو.کلمه  نیزاشت ذوق کنم از ا ینم یقلبم حت يصدا

 !زیقلبش بود و عطر تنش و من رها شدم از همه چ يصدا دمییو بو دمیبستن چشمام شن

شک  یب رستانمایسه سال و همه جور رفتن به ب نیبه واسطه ا.چشمامو باز کردم فیتکون خف يسر هیحس  با

 .رو صورتم ژنیدونستم که تو آمبوالنسم و ماسک اکس یم

 ن؟یشنو یخانومه محترم صدامو م....خانوم-

 ست؟ین لیکنم اما چرا شارا یحس م....نمیب یم....شنوم  یحرکت پلکام بهش فهموندم که م با

 .اشک که از کنار چشمام روون شد هیبد توم جمع شد و حاصلش شد  يتموم حسا نیاحساس توقف ماش با

 .برانکارد گذاشتنم و حرکت کردن يرو

 ؟ییکجا لیشارا.ختیر یروون شده بود و شر شر م اشکام

 .شه یم کیکردم داره بهم نزد یشد که حس م ییپا يجمع صدا حواسم

 .دیدو یم...رفت یکفش مردونه که راه نم هی

 .دمیکنار خودم د لویشارا.دمشید

 ....صدامو يشنو یمنفس ....نفس -

 .جون باز کردم و بستم یچشمامو آروم و ب.پلکام به کمکم کرد بازم

 .به اون قسمت راه ندادن لویو شارا یاتاق هیبردن تو  منو
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 .کردن یکه بهم وصل بود و چک م ییسرم دو تا دکتر و دو تا پرستار بودن که دستگاه ها باال

 .خانوم دکتر بود با صورت گرد هی شونیکی

 .تونم بهش اعتماد کنم یکردم م حس

 ر...کت...د:جون به طرف صورتم بردم و ماسکو از رو صورتم برداشتم و گفتم یب دستمو

 .به طرف بر گشت یو مقنعه مشک دیبا اون روپوش سف زن

 ن؟یخوا یم يزیچ-

 ...نینگ...يزیچ...همسرم ...به -

 .باشن انیدر جر شونیا دیبا.يدار یمشکل حاد قلب هیشما .زمیشه عز ینم-

 .ومدنی یامون فرود م یب اشکام

 ..باشه...خوش ...هامون قهیدق...نیاخر...نیبذار...کنم یم....خواهش ....خواهش-

 ...اما-

 !خواهش -

 خوبه؟.يکرده بود دایپ یمشکل تنفس هیگم  یبهش م.باشه-

 ..نون..مم-

 .هم افتاد يخسته بودم که هموم موقع چشام رو نقدریا

 .بودم ارستانیروز تو ب هیبدم که صبح شده و من  صیتونستم تشخ یمو باز کردم از نور داخل اتاق مچشما یوقت

 .اومد تو لیموقع در باز شد و شارا همون

 .نفس خانوم يترسوند یتو که منو حساب-

 ... دیببخش-

 .منه ریهمش تقص...شرمنده باشم دیمن با...کنم یخواهش م-

 .شم یمرخص م یک...ناراحت نباش...نه-

 .مرخصت کردن-

 .میپس بر-

 خونه؟ میبر-

 آره-
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 .میبر...يخواهر یتو بگ یهر چ.باشه -

 !خوره یکلمه حالم به هم م نیمن از ا...خواهر...خواهر...خواهر

کردم با چشام ازش تشکر کنم  یسع.دمیاومدم دکترو د یوق.رونیلباسامو عوض کردم و از در اتاق اومدم ب آروم

تو ..حرکت کرد لیو شارا میشد نیسوار ماش لیبه کمک شارا.کرده دهیکه واسه منه نفس بر یبزرگ به خاطر کار

 نیو اون ترس از ب میهر دو مون اروم تر شد نیکالم و ارامش دهنده ضبط ماش یب شهیراه به واسطه اهنگ هم

 .رفت

 .میرمز درو زد و در باز شد و وارد شد لیشارا

 .دونه قرص از تو کشو برداشتم و خوردم هی.تو اتاقم رفتم

عوض کردم ومو هامم محکم  یتاپ و دامن سرخاب هیلباسمو با .ندم  گهید مارستانیب يدوش گرفتم تا بو هی

 .رونیباال سرم بستمو رفتم ب

 ونیزیعوض کرده بود و رو مبل نشسته بود و داشت تلو داسیآد هیدست ست لباس ورزش هیلباساشو به  لیشارا

 .دید یم

 ؟یخوب-

 .خوبم لیاره شارا-

 خدا رو شکر-

 ؟يخور یقهوه م-

 .ارنیب رونیزنم از ب یزنگ م یخواد درست کن یناهار نم یشم ول یممنون م.آره-

 .باشه-

 .ییرایو رفتم تو پذ ینیتو فنجون و گذاشتم تو س ختمیرو آماده کردم و ر قهوه

 .نشستم لیو کنار شارا زیگذاشتم رو م فنجونارو

 .دیو چشماشو بست و بو کش شینیب يفنجونشو برداشت و برد جلو لیشارا

 .واقعا که قهوه درست کردنت حرف نداره-

 .نوش جان-

 ...نفس یراست:خورد که به سمت من برگشت و گفت یداشت قهوه م دید یم ونیزیدر حال تلو لیشارا

 شد؟ یه؟چیچ-
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 .نشدن نیمتوجه ا مارستانیطور تو ب ؟چهيشد یتو زخم-

 .چند تا خراش بود يکه جا دمینگاشو گرفتم و به بازوم رس رد

 .کهیکه نه چند تا خراش کوچ یزخم-

 .برات پانسمان کنن مارستانیب میبر دیپاشو با...پاشو-

 .خواد ینم مارستانیب-

 ...آخه-

 .ستین يزیواقعا چ لیشارا-

 .پس بزار خودم برات پانسمان کنم -

 .برگشت و کنارم نشست هیاول يرفت و با جعبه کمک ها لیشارا

داشتم ...سوختم یداشتم م.کرد یانگار داشت نوازشم م.کم لمس کرد هیخراشو  يگذاشت رو بازوم و جا دستشو

 لیبه شارا..تنم گر گرفته بود یسوختم اما از خوشحال یم..سوزوند  یمنو م نیشدم و ا یلمس م لیتوسط شارا

 !!به لبام رهیخ... رستیکنه اما خ یزش مداره بازومو نوا ينجوریهم دمینگاه کردم که د

حرکت باال  نیکه آب دهنشو قورت داد و گلوش توسط ا دمیگلوشو د..من يلبا يکه چشماش زوم بود رو دمید

 ..رفت نییو پا

 .رونیاز اون خلسه اومد ب لیشارا

 .لختش يتو موها دیشد دست کش یکه کالفه م شهیهم مثل

 .ت منو پانسمان کردکرد رو کارش متمرکز بشه و دس یسع

 ..منه ریهمش تقص..بال سرت اومد نیکه ا دیببخش...دیببخش-

 .گفت و بلند شد و رفت نویا لیشارا

گفتم اگه  یم یسوختم و از طرف یم لیطرف تو تب نداشتن شارا هیاز .افتاده به سمت اتاقم رفتم يشونه ها با

 .شهیم تیکه مردم اذ یوقت..نبودم گهیکه د یوقت..که رفتم یبهم وابسته بشه وقت لیشارا

 .رونیاومدم ب الیاز عالم فکر و خ لیشارا يصدا با

 .ناهار اینفس ب-

 .رونیاتاقم رفتم ب از

 .گرفته رونیالزمم آماده کرده و ناهارم از ب لیتو آشپز خونه نشسته و همه وسا زیم يرو لیشارا دمید
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 ؟یهمه غذا گرفت نیچرا ا-

 . ياومد مارستانیامروز از ب نیبعدشم تو هم.يبخور يدوست دار یچهار مدل سفارش دادم گفتم هر چ-

 .نشستم و مشغول خوردن شدم لیشارا کنار

 .من امشب پرواز دارم یراست-

 !رانگریو یسونام هی.طوفان هی.بود برام میشوك عظ هیکلمه حرفش مثل  کی در

 پرواز؟-

 .و رفعش کنم هیبرم ترک دیاومده با شیشرکت پ يواسه کارا یمشکل هی.آره-

 ؟يگرد یبر م یک-

 .پس فرداشب-

 .هیمهرنوش و عل هیاما پس فردا شب که عروس-

 .کنم تا اون موقع خودمو برسونم یم یسع-

 .سر کنم لیچند روز بدون شارا يچه جور..از تنم رفت حس

 یداره چمدون جمع م لیکه شارا دمیاتاقم درفتم تو  یداشتم م یوقت.از ناهار مشغول شستن ظرفا شدم بعد

 ي هیگر...سر دادم هیرفتم تو اتاقم و گر...نداشتم لویاز شارا ياصال طاقت دور..زد یاشک تو چشمام موج م.کنه

 !از عشقمو يدور

 .امیبزار منم باهات ب-

 يا گهیتر از هر وقت د یبود و موهاشو تو صورتش داده بود و خواستن دهیکه کت و شلوار پوش یدر حال لیشارا

 یخسته م هیراه طوالن...يایخواد ب ینم...فرودگاه...نفس جان يایکجا ب:شده بود چمدونشو حرکت داد و گفت

 .يتنها برگرد دیبعدشم با یش

نفس مواظب خودتت :رفت و گفت رونیگذاشت و خودشم از در خونه ب رونیچمدونش و از خونه ب لیشارا

 .گردم یمن زود برم...باش

 .تو هم مواظب خودت باش-

 .بگو اریبه شاد یداشت يکار-

 .باشه-

 .خدا حافظ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا عرب احمد  –قدم بگذار  میبه عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ١٧٨ 

 !خدا به همرات-

االن  نیاز هم..دمیچرخ یها تو خونه م وونهید نیساعت از رفتنش نگذشته بود و من ع میهنوز ن...رفت لیشارا

 ..دل تنگش بودم

 .هیعوض کردم و رفتم آتل رونیدست لباس ب هیبا  لباسامو

 هیدور تا دور آتل..شد ریرو باز کردم و وارد شدم اشک از چشمام سراز هیانداختم و در آتل دیکل نکهیمحض ا به

 . لیشارا يها یشده بود نقاش

 .که فقط صورتش بود لیشارا هیکنار اون نقاش رفتم

 هیککه سرمو به تابلو ت یدر حال..رو چشماش..رو لبش..رو گونه هاش...تو موهاش..شیشونیرو پ دمیکش دست

 ...برگرد...دلم برات تنگ شده...مرد چشم سبز من برگرد..یاشک دلتنگ..ختمیر یداده بودم اشک م

در حال باد بادك  لیشارا.شدم لیاز شارا دیجد ریتصو هی دنیو مشغول کش هیگذاشتم رو سه پا دیبوم جد هی

قلبم  نیا...شد یهام بر طرف نم یدلتنگ...باد بادك اما هیبا  ایکنار در دمیکش یم لویشارا...دمیکش یم...يباز

 ...زد یم بلندتا آرومش کنه چون  ستین لیبود که فعال آغوش شارا دهیانگار فهم

بعدشم به ...ستین یکار کنم وقت یخوب چ...نکوب نهیتو حصار س ينجوریا....نزن ....ستین:زدم بیقلبم نه به

 ...یآروم بشکنه تا تو  یبغلم نم...فرضم که باشه

مرد خوش ...لیشارا يبه تک تک تابلو ها.و نگاه کردم دمیکف سالن خواب ختمیر یکه اشک م یحال در

من ...ستین میحرفا حال نیمن ا... ایخدا!!ض؟؟یقلب مر نیمال من هست با ا!!مال من بود؟؟؟...قلبمهربون من

 ستین شیحال نایمن ا ضیمرقلبم  ایخدا... هیازدواج صور نیبه من چه ا...یچ یعنی ضیقلبم مر ستین میحال

 !جفت جنگل هی...صدا هی...عطر تن هی...آغوش هیدل تنگ ...که دلتنگه...فهمه یم یچ هیفقط االن ...

 ...خواب چشمامو پر کرد یک دمیو با قلبمو خدا حرف زدم که نفهم ختمیاشک ر نقدریا

 .دمیاز خواب پر یآالرم گوش يصدا با

 .قلبممو بلند تر کرد يفحه صداص يرو لیشارا اسم

 .به زور کلمه پاسخو لمس کردم...دیلرز یم دستام

 ...بله...-

 ؟یخوب.سالم نفس-

 ؟یخوب.. تو.....خوبم....سالم-
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 ؟يزنگ زدم خونه جواب نداد یهر چ ؟آخهیستین ؟خونهییکجا.منم خوبم.اره-

 ..میآتل..ستمیخونه ن.نه -

 ؟يدیلباس خر یتو واسه عروس یراست...مونده گشیکم د هیاز کارامو انجام دادم  يسر هیمن ..باشه-

 ؟یعروس-

 .گم یرو م یمهرنوش و عل هیعروس-

 ..دمینخر..نه...لباس-

 ..دمیواست خر نجایاز ا یسوغات...يخواد بخر ینم گهیپس د-

 ؟يای یم یک.ممنون-

 .غروب خونه ام..احتماال...فردا-

 !!!!لم؟یبگم شارا یقلب چ نیفردا به ا تا

 ؟يکه شب خسته ا ينجوریا-

 .ستیهم ن يالبته چاره ا..استراحت بکنم نجایکنم ا یم یسع...نه-

 اونجا هوا خوبه؟..باشه-

 خوبه...آره-

 ..ینش ضیمواظب خودت باش تا مر..مو-

 ؟يندار يکار.شرکت قرار دارم هیاالن با .برم دیبا گهینفس من د..حتما.چشم -

 .فقط مواظب خودت باش...نه-

 .فعال خدا حافظ...باشه-

 .خدا حافظ-

قلب  نیبا ا يفکر نکرد...لیوابستت شدم شارا نقدریچرا ا...من مات بودم یزد ول یقطع شد و بوق م تلفن

ترکت  يچه جور..برم  يچه جور...کار کنم؟ یچ یوابستگ نیمن با ا ستهیکه هر لحظه امکان داره وا ضیمر

 ؟يچه جور...رمیچه بم...کنم

 .بودم دهیکه چقدر خواب يوا...بعد از ظهر بود 5.ساعت نگاه کردم به

کردم تا دو بار در هفته بره و به صدف  دایپ یمعلم نقاش هیصدف  ياز دوستام برا یکیبرداشتم و توسط  تلفنو

و  یدرد وابستگ..خواستم صدفم به درد من دچار بشه یدوست داشتم که برم اما نم یلیخودم خ..بده ادی ینقاش
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واسه صدف سختش  دنویدل بر نیا واستمخ ینم...کندم و صدف از من  یدل م لیاز شارا دیمن با...دنیدل بر

 .کنم

که پر  يتو خونه ا. خودمون  يخواستم برم خونه  ینم.مامان و بابا ياز تلفن زدن راه افتادم به سمت خونه  بعد

 .ستیخودش ن یول لهین شارااز عطر ت

 .قفل کردم و زنگ درو زدم نویشدم و در ماش ادهیپ نیاز ماش.پارك کردم  نویدر ماش يجلو

 .بده صیبود مامان نتونست تشخ فونیپشتم به آ چون

 ه؟یک-

 .باز کن درو.منم مامان -

 تو  ایب...مامان ییتو-

 .گفت و هم زمان درو باز کرد نویا مامان

 ...!دلم براشون تنگ شده بود اما آغوش اونا هم منو آروم نکرد...تو اغوش بابا....و آغوش مامان ت.تو خونه رفتم

 پس شوهرت کوش؟.بابا جان يسرم به ما زد هیچه عجب -

اومده بود مجبور شد  شیواسه کارش پ یمشکل هی.هیرفته ترک لیراستش شارا.ییبابا نیزن یم هیچه حرف نیا-

 . هیبره ترک

 ن؟یستیمهرنوش دعوت ن هینفس مامان مگه فردا عروس-

 .چرا مامان-

 .ستیکه ن لیشارا-

 .ادی یفردا م-

 شتریموضوع افتادم ب نیا ادی یوقت....آخر رفتن ...انداخت که آخرشه ادمی...خوب بود یلیمامان و بابا خ کنار

 .نگاه کردم تا کمتر دلم تنگ بشه..بهشون نگاه کردم

نگاه  وترمیبه کامپ.بود و دست نخورده بود يهمون جور.رفتم تو اتاقم یزود تر از هر موقعاز خوردن شام  بعد

واسه عشق  ختمیاتاق اشک ر نیتو هم!پادشاه يخدا..سرچ کردم لویاسم شارا هیافتادم که معن يروز ادی.کردم 

و رو  ریز امویروزا فکر کردم تا خواب دن نبه او نقدریا..ضهیقلب مر نیفاتح ا یکی دمیجا فهم نیهم..لمیشارا

 .کرد

 .مامان از خواب بلند شدم يصدا با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا عرب احمد  –قدم بگذار  میبه عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ١٨١ 

 شگاهیآرا يبر دینبا ؟مگهیخواب یمامان پاشو چقدر م.نفس جان -

 .شدم داریب...چرا مامان جان-

 .نییاز تختم کنم و رفتم پا دل

 !یخواب یبابا جان چقدر م-

 !شده ادیدونم چرا خوابم ز ینم.بابا ریصبح به خ-

 هیهوش یوادار به خواب و ب ضمویو مر فیقلبمه که بدن ضع هیقو يدونستم به خاطر قرصا یم ایدونستم ؟ ینم

 .کرد یم ادیز

 !اومده لمیمامان صبحانه بخور برو خونه که شارا ایب.نفس جان ایب-

 برگشته؟ لی؟شارایییییچ-

اما نگرانت بود و  دهیزنگ زد گفت رس شبیبود د 11:30ساعت .اومده برگشته رشیگ طیگفت بل.اره مادر-

 .یینجایا میگشت ما هم گفت یدنبالت م

 .و عسل خوردم ریش وانیل هیبه سمت اشپز خونه رفتم و  عیسر

 . دمیپوش لباسامو

 .عجله نیمادر با ا ير یکجا م-

 .شگاهیبرم آرا رمیدوش بگ هیبرم زود تر خونه .گهیبرم د دیبا-

 .برو خدا به همرات.باشه مادر-

 گه؟ید نیای یشب م-

 .میای یم.آره مادر-

 .پس خدا حافظ-

 .خدا حافظت مادر-

 .لیمن و شارا يخونه .و رفتم به سمت خونمون رونیخونه زدم ب از

 .خونه تو سکوت مطلق غرق بود.خونه رو باز کردم در

به ..به خونت ..مرد من.. تو چهرش مشهود بود یخستگ..من خواب بود هیمرد خواستن...باز کردم لویاتاق شارا در

 !يقلب من خوش اومد

 .ال کردم و رفتم تو اتاق خودم مهیسر و صدا در اتاقو ن جادیبدون ا آروم
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 .متعجب شدم دمیکه رو تخت د يزیچ از

بود و  یمدل ماه نشییپا باال تنش تنگ بود و.شده يبلند اما تمام پولک دوز ينایبلند قرمز با آس رهنیپ هی

 دهیعالوه بر لباس کفش و کفش ستش هم خر لیشارا...خوشگل بود یلیخ.بود يمدل پروانه ا قشمی.دنباله دار

 . بود و گذاشته بود کنار لباس

گرفتم و  عیدوش سر هی...به زور بلند شدم و رفتم حموم  قهیبعد از چند دق..از لباس دل بکنم ومدی ینم دلم

 .رونیو با برداشتن لباسم از اتاق رفتم ب دمیپوش رونیلباس ب.رونیاومدم ب

 ..لیرفتم تو اتاق شارا بازم

تو دلم قربون صدقش  ینگاش کردم و کل ریدل س هی..حرفا بود چون هنوز خواب بود نیمن خسته تر از ا مرد

 ..رفتم

 !یخوب بخواب!..من ییایرو مرد

 .شگاهیو رفتم آرا رونیخونه زدم ب از

 يزیچشم باز کردم از چ یوقت.و خودمو بهش سپردم شگریدست آرا رینشستم ز شگاهیبه آرا دنیمحض رس به

 .خوشم اومد یلیخ دمیکه د

 هی شممیارا..بود زونیحلقه شده او يخوشگل شده بود که از ال به الش چند تا تار مو یلیخ ونینیش هیهام  مو

پشت  پشیز..دمیلباسمو پوش...تو چشم بود یلیرژ سرخ بود که خ هیمحو و کمرنگ بود اما رژ لبم  یلیخ شیآرا

 .کردم نتونستم ببندمش يبود و هر کار

 شده خوشگل خانوم؟ یچ:اومد تو اتاق و گفت شگرایاز کمک آرا یکی

 ؟یکن یکمک م...تونم ببندم یلباسمو نم پیز-

 .زمیالبته عز-

 .شد یشروع م 7بعدد از ظهر بود و مراسم از  4.ساعتو نگاه کردم.لباسمو بستم  پیز شگریکمک ارا به

 .رونیو حساب کردم و اومدم ب شگاهیآرا پول

 .خواستم خسته باشه ینم...دنبالم اما ادیب لیخواست که شارا یدلم م یلیخ

 لیبود که شارا نیاز ا یشر شر آب حاک يصدا.لیرفتم دم در اتاق شارا.درو باز کردم و رفتم تو.خونه دمیرس

 .حمامه
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که کار شده بود و مدلش گشاد  یمشک يمانتو هی.خواستم بپوشمو آماده کردم یکه شب م ییمانتو.تو اتاقم رفتم

 .مورد عالقمو زدم میو مال نیریعطر ش..دمیبودو پوش دهیبرام خر لیکفش لباسمم که شارا.بود 

 .بود 5:30.نگاه کرد ساعتو

 .اومد تو لیکردم که در باز شد و شارا ینگاه م شمویآرا داشتم

 !نفس-

 .سمتش برگشتم به

 .کرد یداشت منو نگاه م ينجوریبشم چون هم ينجوریکرد که ا یاصال فکرشو نم انگار

 .کنم دارتیب ومدیدلم ن یخواب دمیاومدم د.ریبه خ دنیرس.سالم-

 .اومد برگشتم رمیگ طیبل..طیبل...آره..آره:گفت ومدی یکه به سمتم م یدر حال لیشارا

 زیر یلیخ يکه توش طرح ها یکروات مشک هیو  یمشک راهنیپ هی ای یکت وشلوار مشک هی.نگاه کردم بهش

به سمت باال شونه کرده بود اما به واسطه  شهیلختشم مثل هم يموها.هم پاش بود  یکفش ورن هی.قرمز داشت

 .بود تو صورتش ختهیمقدارش ر هیلخت بودن 

 1مال تو نیا:جعبه قرمز به سمتم گرفت و گفت هی لیشارا

 ه؟یچ گهید نیا:رو ازش گرفتم و گفتم جعبه

 .نیباز کن بب:بود گفت سادهیمدل قشنگ وا هیشلوارش کرده بود و با  بیکه دستاشو و ج یدر حال لیشارا

 .جعبه رو باز کردم در

 .واقعا دهنم باز مون گهیدفعه د نیا

 !سرخ اقوتی ينایخوشگل که پر بود از نگ یلیخ سیسرو هی

 !چقدر خوشگله نیا-

 .قابل شما رو نداره-

 .شینداز یبرام م-

 .البته -

 .سادمیوا لیشارا يرو به رو درست

 یکه هر لحظه بلند و بلند تر م دمیشن ینفساشو کنار گوشم م.برداشت تا بندازه گردنم سویگردنبند سرو لیشارا

 .شد
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 .گردنبند رو حس کردم هینیسنگ

و  ومیدستاشو دو طرف من گذاشته بود رو اکوار لیشارا.رمیاس لیشارا يدستا ونیم دمیگرفتم باال که د سرمو

 .منو حبس کرده بود

 لیکه شارا دمیترس یم نیاز ا...قلب خودمو يصدا نطوریهم...دمیشن ینفساشو م ينگاهش گم بودم و صدا تو

 ....قلبمو بشنوه که يصدا

 .کلمه هیواقع يشوك بودم به معنا...رو لبام...لباشو هیداغ...کردم حس

 ..دیبوس یوقفه منو م یکردم که تند و ب یحس م لویشارا يلبا فقط

 دنمیدست از بوس لیلبامو تکون دادم شارا نکهیبه محض ا...تونستم بکنم ینم یحرکت چیه...حس بودم یب

چند قدم عقب رفت تا پاش خورد به .که بهت و تعجب توش لونه کرده بود دمید یصورتشو م..برداشت 

 ...من....من:تو موهاش و گفت دیموقع کالفه بودن دست کش شهیل هممث...تخت

با نا ...برگشتم نهیبه طرف آ...بودم جیاما من هنوز گ...رونیحرفشو نصفه ول کرد و با شتاب از اتاق رفت ب!..رفت

رژ لب  از يرد چیکه حاال ه یلب سرخ...لرزون لبمو لمس کردم  يبا دستا...نگاه کردم نهیبه خودم تو ا يباور

 !روش نبود

دست ...برداشتم و گذاشتم دهنم فمیقرص از تو ک هی...انگار جشن گرفته بود...وقفه یب...زد یتند م....قلبم

مگه .داد  یطعم بهشت م...گم یلباشو م هیداغ....يحس کرد....؟یخوشحال:زدم بیگذاشتم رو قلبم و بهش نه

 !!نه؟؟

 !حس خوب هیاز ...سرشار...زیلبر...بودم پر

 !از عشق ای...از هوس...ازیازن...بود یتونستم بفهمم اون بوسه از چ یاصال نم یول

 هیداغ....و لباش امیعطر تنش رو...بود امیدن لیآغوش شارا...مهمون بهشت کرد هیبود منو چند ثان یهر چ یول

 ...!لباش بهشتم بود يرو

 !شدنت مبارك یقلب من بهشت:زدم  بیبه قلبم نه...خودم  به

باز  نویدر ماش...نشسته بود نیتو ماش لیدر مجتمع شارا يجلو.رونیاز خونه رفتم ب فمیگفتم و با برداشتن ک نویا

 انویکالم پ یب يصدا لیمن و شارا هیمتن زندگ یقیموس شهیمثل هم...حرکت کرد لیکردم و سوار شدم و شارا

 ...دیرس یبه گوش م
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 لیکنار شارا..شد یسالن برگزار م يتو یمجلس عروس يزییسرد پا يبه واسطه هوا...به سالن میدیرس باالخره

 .هم نفسش دمیخواستم هم قدمش باشم شا یم...کردم با اون قدم بردارم یم یسع...داشتم یقدم بر م

حس  هی یکینزد نیاز ا..لیشارا يگم شد تو دستا..گم  یدستامو م...محض پا گذاشتن تو سالن گم شدم به

 !یزندگ....کنم یزندگ ياخر نیخوام ا یکرد که م یدرك م...قلبم که کال آروم بود ...پوستم ریز دیخوب دو

 .در اوردم و رفتم تو اتاق پرو لیشارا ياز دستا دستامو

طعم بهشت  گهیبار د هیکه دوباره سرخشون کرده بودم تا بلکه  ییلبا...به لبام نگاه کردم..و شالمو در آوردم مانتو

لمسش ..بود لیشارا ي هیکه هد اقوتیپر از  سیبه سرو...به گردنم نگاه کردم...حس کنم لویشارا يلبا

 ...بهش خورده بود لمیشارا يدستا...کردم

 یدنینوش هیحاو هینیکه داشت دست رد به س دمید...کردم  دایپ لویچشم چرخوندم و شارا...رونیاتاق پرو رفتم ب از

 !!مگه نه؟؟؟...شدم یم وونهید نقدریبراش ا دیبا....تک بود مرد من...زد یم

شلوارش در اورد و دستامو  بیج يحضورمو کنارش حس کرد دستشو از تو نکهیبه محض ا..کنارش رفتک

 مرد من؟؟؟؟؟ يدوسم دار...لبخند هیکش اومد به ...لبم کش اومد...گرفت

 ...بود وارد سالن شده بودن يا قهیکه چند دق میرفت یهم به طرف مهرنوش و عل با

 ....بغل کردم مهرنوشو

 عروس خانوم؟ يچطور-

 شمهیپ یخوب عل!که آدم کنار عشقش باشه نهیمهم تر از ا یچ یمگه تو زندگ...کنم یدارم پرواز م...یعال-

 ..گهید

 ..و خوشحال يشاد یمعلومه حساب-

 البته-

 .نمتیشاد و خوشحال بب نقدریا شهیهم دوارمیام-

 ..یخوشحال باش شهیتو هم هم دوارمیام...زمیعز یمرس-

 .پسمسلما خوشحال بودم...امشب رهسپار بهشتم کرده بود.نگاه کردم لیشارا به

 .کرد یصحبت م ینگاه کردم که داشت با عل لیشارا به

 .آقا یگم عل یم کیتبر-

 .نیلطف کرد..ممنون-
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 ..فتن وسطر یمخصوص رقص عروس و داماد گذاشته شد و مهرنوش و عل آهنگ

 .شدن دنیو مشغول رقص ستیهم رفتن تو پ گهید يکم کم زوجا..عاشق بودن...نگاه کردم بهشون

 م؟یبرقص-

دستمو گذاشتم تو ..خنده رو لبام پر رنگ تر شد..که دستشو به سمتم دراز کرده بود برگشتم لیطرف شارا به

 !میبرقص:دستاش و گفتم

دور کمرم گرفت و منم دست گذاشتم رو شونه هاش و بهش نگاه کردم و گم شدم ...ستیتو پ میرفت لیشارا با

 ..!جفت جنگل هیفقط ..جفت هیتو ... شهیمثل هم

 ...زد میشونیبه پ لیکه شارا یبوس ياز جا..اما هم زمان با تموم شدن اهنگ من سوختم دیبه اتمام رس آهنگ

و  میمامان و بابا رفت زیبعد از رقص بهسمت م....نگفت يزیچ لمیشارا...شد  یکه چ اوردمیخودم ن يرو به

 ...میکنارشون نشست

 جان؟مسافرت خوب بود؟ لیشارا یخوب-

 .شرکت به مشکل برخورده بود که مجبور شدم برم يکارا...بله خوب بود.ممنون بابا-

 .مسافرتا نیپسرم مواظب خودت باش تو ا-

 .چشم مامان جان-

 .خونه میو رفت میکرد یو بابا خدا حافظاز خوردن شام از مامان  بعد

با شتاب در باز شد و ...لباسمو باز کنم پیدستمو به پشت برگردوندم تا ز...مانتو و شالمو در آوردم..تو اتاقم رفتم

 ...اومد تو لیشارا

 نفس -

 .به سمتم اومد لیشارا

 .سادیاومد پشت سرم وا.شم یحس م یکردم دارم ب یم حس

 !لباسم شد پیلباس کنار زد و مشغول باز کردن ز ياز رو دستامو

 !وفتهیاز جلو گرفتم تا ن لباسمو

 .شدم سر جام خیس

 یو گردنمو م دیمال یکه دستاشو دور شکمم حلقه کرده بود لباشو به سر کتفام و گردنم م یدر حال لیشارا

 .دیبوس
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 ؟یخواهرم نباش شهیم:شد گفت یتند تر م هیبه ثان هیکه ثان ییگردنم و با نفسا هیبرد تو گود سرشو

 ایخواست  ازشیمنو واسه ن دمیکه نفهم يمرد...مرد هیاغوش ...اغوش هی...تن  هی يتمنا يمن گم شدم تو و

 !عشقش  ایهوسش 

 

  لیشارا

من و نفس تو تخت دو نفره ..به اطرافم نگاه کردم ...خوب چشمامو باز کردم حهیعطر و را هیحس استشمام  با

کت و ..به اتاق نگاه کردم..گرفته بود يبه باز موییاینفس بود که حس بو يعطر خوبم مال مو ها نیا..نفس

 هیعروسک کرده بود  هی نیع فسوبود و اون لباس قرمز خوش دوخت که ن ختهیر نیزم يطرف رو هیشلوار من 

 یباورم نم...شبید ذهنم برگشت به يهمه ...به نفس غرق خواب نگاه کردم..افتاده بود نیرو زم گهیطرف د

بابت بوسه بعد از ظهر وارد اتاق نفس  یفقط به قصد عذر خواه شبیمن که د...اتفاق افتاد نیچطور ا...شد

؟من به .کار کرده بودم یمن چ..از اون لبخند...از اون عطر..اون تن زشد که نتونستم بگذرم ا یچ...شد یچ...شدم

چرا ..!حاال نفس واقعا زنه منه....اما حاال وفتهی یجانب من براش نم از یقول دادم که اتفاق...نفس قول داده بودم

 ...لیشد شارا يجور نیا

 .نییاز تخت اومدم پا آروم

برهنه نفس اومده بود  يبازو يپتو رو که از رو...نفس اومد کنار ياومدن پتو تکون خورد و از رو نییواسطه پا به

 ...کنارو دوباره رو بازوهاش انداختم

در حموم و باز کردم و رفتم ...بودم جیگ...خواست بمونم یدلم م...خواست بزارم برم یدلم م..کار کنم؟ یچ

 ..عادت کردم هیاولش نفسم بند اومد اما به فاصله چند ثان..رشیدوش آب سرد و باز کردم و رفتم ز...حموم

کارو  نیچرا ا...هیدونستم حسم چ ینمچون  ومدی یاز خودم بدم م...حسم...چرا نتونستم بگذرم از نفس...شد؟ یچ

 !خوب..داشتم فیکلمه توص هینفس  يفقط برا لیاوا...دونم ینم....دونم ینم...لیشارا يکرد

نفس ..بایز..یدوست داشتن...مظلوم..پاك...خوب یلیخ...هینفس دختر خوب دمید یکردم م ینگاه م یحاال وقت اما

 !آله دهیکه واقعا ا هیزن

محو رو اون صورت گرد  ياون خنده ها..اون عطر...اون تن ادی...خنده رو لبم آورد شبید ادی دوباره

 اما من دوسش داشتم؟..اما..هینفس واقعا دوست داشتن...دشیسف
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اما راجع به ..میهست یزندگ نیا يخودم و نفس کجا نمیبب...فکر کنم دیبا!..دونم ینم..کلمه است کیمن  جواب

 ..!مطمئنم هوس نبود یول...ندارم یهیتوج چیه شبمیکار د

 .باز کردم رونویب يدر کمد مخصوص لباسا.رونیحوله ام اومدم ب دنیحموم رو بستم و با پوش دوش

دلم ..رونیلحظه دلم خواست از خونه بزنم ب هی..هنوز چشاش بسته بود...هنوز خواب بود...نفس نگاه کردم به

که ...شده یگفتم که چ یم میتمام زندگ هیبه حام دیبا..زدم یبهش سر م دیبا..! سیشاو شیخواست برم پ

 !یپر از خال...کنم پرم یحس م..کنم رو هوام یکه حس م...جمیگ

 يدونستم اما فکر کردم بهتره بمونم و برا ینم شبمویخودم هنوز علت کار د نکهیبا ا...باره به نفس نگاه کردم دو

و  زیدست ست بل هیباسا رو بستم و از تو کشو در کمد ل..خوب درست کنم تا ضعف نکنه يصبحانه  هینفس 

و با گذاشتن حولم سر  دمیشونه کش هی امومو ه..رفتم تو اتاق خودم..دمیو پوش رونیآوردم ب کینا یشلوار آب

و عسل و چند رقم مربا رو از  ریپن..سازو روشن کردم ییچا..کار کنم یچ دیخوب با..جاش رفتم تو آشپز خونه

شدم که حس کردم  زیم دنیمشغول چ...نونا رو گذاشتم تو تستر تا گرم بشه... دمیچ زیم در آوردم و رو خچالی

از اتاق اومده  دهیچیکه دور خودش پتو پ ینفس در حال دمیبلند کردم که د وسرم..ادی یم ییصدا ها هی

دونستم  ینم...دونستم ینم...از رو به رو شدن با هاش وحشت داشتم...حس کردم قدماش نا هماهنگه...رونیب

به  صالا.. یاگه دوسش نداشتم چ...نه ایخوامت  یم نمیگفتم اجازه بده فکر کنم بب یم..گفتم یم یبهش چ دیبا

وحشت داشتم از رو به ..وحشت داشتم...یکنه چ یخواست باهام زندگ یخوامش اگه نم یگفتم م یفرضم که م

 !رو شدن باهاش

 ..!ایمحکم بر گشتم به دن يصدا هیافکار خودمم که با  ریدر گ نقدریا

تو ...خواستم به سمتش برم...که دم در اتاق افتاده دمینفسو د...دمیترس... بوده یصدا از چ نیا نمیکردم تا بب نگاه

شده خودمو جمع و جور کردم و به سمت نفس رفتم  یسر خورد اما به هر سخت کیرو سرام مییآشپز خونه دمپا

 ...دست گذاشتم پشت کمرش و بلندش کردم..سرش يفتم باالر...

 !نفس-

 ..ترس همه وجودمو گرفت...نشد داریاروم به صورتش زدم اما ب...کردم  هول

 !شو دارینفس ب...نفس-

 !زمزمه هیفقط ..شد یجز زمزمه از دهنم خارج نم يزیبود اما انگار چ ادیمن فر یسع
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  نفس

کردم تا بهتر  یسع...من مردم؟..نور...بود دیهمه جا سف.همه وجودمو پر کرده بود یاحساس خستگ...بودم خسته

حدسم در ..باز شدن..پلکامو تکون دادم..هیوزن یب هیحس کردم اون نور ..به چشمام فشار آوردم ..به خودم...نمیبب

 !مارستانیب..شناختم یرو خوب م نجایا..ستیدر کار ن یمرگ...ست نبود

 پیز..خونه میاومد یاز عروس..اومد ادمی..نجامیکه چرا ا ارمیب ادیکردم به  یسع..صورتم بودرو  ژنیاکس ماسک

 !شدن لیمال شارا..متعلق بودن..تعلق!..عشق تیو در نها لیکمک شارا..لباسم

و  یفکر وابستگ..وابستم بشه لیاما نکنه شارا..اما..ندارم ییآرزو چیه گهید دمیحاال که طعم آغوششو چش ایخدا

کنار .. رونیب ختیقطره ازش ر هیچشام جمع شد و سر انجام  يکه ابتدا تو یاشک به چشم آورد اشک دنیدل بر

اون  يپشت سر هم تو ينجوریهم..نبود یکی نیهم..گم شد مارستانیب دیسف يمتکا يکرد و رو دایچشمم راه پ

 ..!محو شدن دیسف يمتکا

 .اتاق باز شد و دکتر اومد تو در

 .دکتر معالج خودم..هیدکتر ابهر دمیب نگاه کردم دکه خو حاال

 دخترم؟ يبهتر-

 !؟؟یو خوب نباش یبش لیمال شارا شهیمگه م...میعال یعنی..خوبم یعنیکه ..جون سرمو تکون دادم کم

 یهمسرتو م..يکرد جادیا رییتغ تیتو زندگ نمیب یم.. يومدی یچکاب نم..يبود دایچند وقت بود که کم پ-

 !دونه ینم يزیچ تیماریاز ب داستیکه پ نجوریا یول..مبارك باشه..گم

 .از رو صورتم بر داشتم ژنویزحمت ماسک اکس به

که  نیدونست یم..يزیچ...یحت...نیمثل پدرم بود..سه سال.. نیتو ا..شما...دکتر...نیبهش نگ..نینگ...دونه..ینم-

 نیخوام ا یم..بدونه..خوام ینم..نیریازم نگ..کوتاهو هیتخوشبخ نیا..دکتر نیبه همسرم نگ...دونست ینم...اون

 !ناب..خوب..میکن یزندگ..خوب ..ياخر

به همسرت  دیدونن اما با یپدر و مادرتم نم یدونم که حت یرو م يزیدونم چ یم..دونم دخترم یم-

 يمارایب يدرسته که داشتن رابطه برا..دخترم نیبب..ضعف ساده است هیکنه  یفکر م رونیهمسرت اون ب..یبگ

 ..!مهتو س فیو ضع اریواسه قلب ب...سمه...چرا جانیاما اضطراب و ه ستیخطر ناك ن یقلب

ازم .. کوتاهو هیخوشبخت نیا.. کنم یالتماس م...کنم یاما خواهش م..دونم یم..همه رو...همه رو..دونم یم-

 ..!نیرینگ
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 .بودم ژنیدستگاه اکس ریشد که ز یم یساعت پنج

 نیا يتو همه ..مدت کم نیتو هم دمید یکردم م یحاال که نگاه م...لیاومد تو و پشت سرش شارا يابهر دکتر

 ..دل تنگش بودم یلیکه پلکام بسته بود خ یمدت

 ؟يخوب دخترم بهتر-

 ...دید ینگه م لیبه شارا نکهیالتماس تو چشمامو واسه ا...دید یدونستم دکتر م ینم

 بهترم دکتر-

 ..خانومت مرخصه..انجام بده مارستانویب يخوب جوون برو کارا-

 .ممنون دکتر-

 ..منو انجام بده صیترخ يگفت و رفت تا کارا نویا لیشارا

 ؟يدوسش دار یلیخ-

 ..ندارم شویدوسش دارم که طاقت ناراحت نقدریا..اول خدا بعدم اون..شتریاز خودم ب-

من عاشق همسرم بودم اما شب ...حرفتو هیفهمم معن یم...رمیگ ینم..رمیکوتاهو ازت نگ هیخوشبخت نیا یگفت-

اون جوون که اون  گهیعقلم م..وقت نداشتمش چیه گهید...من ندارمش...و اون مرد میتصادف کرد مونیعروس

کوتاهو  هیخوشبخت نیا...برو...دت کنم امایخوام نا ام ینم..یتو مثل دختر نداشتم..نفس..بدونه اما حسم دیرونهبایب

 .رمیگ یازت نم

 .بابت همسرتون متاسفم..منون دکتر..مم-

 !قلبت و عشقت..مواظب خودت...مواظب باش-

که داره با خودش فکر  دمیفهم یم...کرد فقط یجا رو نگاه م هیمسکوت  لیشارا..میبه خونه برگتشت لیشارا با

دوسش داشتم و دارم و خواهم داشت که تک  نقدریا...رهیکه با خودش در گ...جهیکه گ..که کالفست..کنه یم

 ...دونستم اما من یتک رفتاراشو م

خنده رو آورد رو  شبید ادی..زمیکردم لبر یحس م...عمق داشت..شدن قشنگ بود لیمال شارا...نبودم ناراحت

دونستم که اون بال  یاما خوب م.. لیمال شارا..بودم که متعلق باشم یراض...بود بایمتعلق بودن ز..لبم

 یم..خواستم یعذابشو نم.. استمخو ینم..وابسته بشه لیشارا نکهیترس از ا...ترس..دمیترس یم یول..فهیتکل

 یبهشت يطعم اون لبا شبید نکهیخوشحال از ا..اما خوشحال بودم..حرفاست نیتر از ا فیدونستم که قلبم ضع
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چرا به سمتم ..لیحس شارا..بود یتو قلبم جاش خال زیچ هی..ماا..کردم دایپ لیرو تو آغوش شارا ایدن...دمیرو چش

 ..!عشق..ازین...هوس..اومد

با  لیچه شارا..خوشبخت باشم يآخر نیخواستم ا یمن م...برام نداشت تیاهم نقدریبرام مهم نباشه اما ا نکه

 ..!باشم لیبود که تو بغل شارا نیمهم ا...و هوس ازیکرد چه از سر ن یعشق منو بغل م

 !یکاشک..بغل کردنش از رو عشق باشه یگفت کاشک یم یحس هیقلبم  ياون ته مها یول

کوتاهو  هیخوشبخت نیخواستم ا یمن خوشحال بودم هنوز م..شدن لیهفته از مال شارا هی...هفته گذشته بود هی

که سر  مید یتو چشاش م..کرد ازم فرار کنه یم یسع..هفته ساکت بود نیا..لیلمس کنم اما شارا لیکنار شارا

 ..!نمونده بود رامب يادیز یوقت..ومدی یزود تر در م یسر در گم نیاز ا یکاشک..در گمه

 هیبه محض خوردن ..شد که خونه رو ترك کرده بود یم یدو ساعت هی لیشارا..بود 10..ساعت نگاه کردم به

و با  دمیپوش ممیقهوه ا يشال ساده ..کرم عوض کردم ي زهییپا هیو  يشلوار قهوه ا هیصبحانه لباسامو با 

 ..رونیاز خونه زدم ب میو کفش قهوه ا فیبرداشتن ک

 ...یخدا حافظ هی...خواستم وداع کن یم امروز

صدف انواع و اقسام  يبرا..دمیخر ياسباب باز هیبچه ها  يهمه  يو برا یفروش ياسباب باز هیرفتم  اول

 یو مداد رنگ یرنگ يگرفته تا چند مدل دفتر و چند تا مقوا A4چند تا بسته کاغذ از ...دمیرو خر ینقاش لیوسا

 ...و  یو گواش و آب رنگ و مداد و شمع

 ...بهش انعام دادم و حرکت کردم..نیبرام گذاشت تو ماش لویحساب کردم و شاگرد مغازه وسا دمویخر

 ...شدم ادهیدر موسسه پارك کردم و پ دم

 ..در آوردم نیرو از تو ماش کایپالست

 ..بودن يمشغول باز اطیبچه ها تو ح..سمت باغ رفتم به

 ..بود و متوجه من نشد يمشغول باز صدفم

 ..صدف-

تو دستام به سمتم  کیپالست دنیبچه ها هم با د..دیمن به سمت دو دنیبه سمت صدام برگشت و با د صدف

 ..میکرد میبچه ها تقس نیب ها رو ياسباب باز یبه همراه خانوم پناه..اومدن

کرد و با  ینگاه م لشیبود و به وسا سادهیکنن اما صدف کنار وا يهاشون باز يها رفتن تا با اسباب باز بچه

 .کرد یمختلف ذوق م يرنگا نید
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 خوشت اومد عشق خاله؟-

 ..بودم دهیند ینقاش لیهمه وسا نیجا ا هیتا حاال ..قشنگه یلیخ نایا...آره خاله-

 ...پاهام نشوندمش يبلندش کردم و رو..میباغ نشست يتو مکتیو گرفتم و با هم رو نصدف دست

 ؟يکار کرد یمدت من نبودم چ نیتو ا نمیبگو بب...خب-

 ادی یخواد شما بهم نقاش یمن دلم م..مهربونه اما نه مثل شما یلیخ...داد ادی یبهم نقاش نجایاومد ا یخانوم هی-

 ..خاله يبد

 ..دور یلیمسافرت خ هی...رم مسافرت یمن دارم م...دل خاله زیشه عز ینم-

 ؟..شهیم..امی یخوب خاله منم باهات م-

 شهینم...نه گلم -

 ؟يبر يخوا یآخه مگه کجا م-

 ..دور یلیخ يجا هی-

 کجا؟-

 خدا  شیپ-

 ؟یگ یدروغ م-

 چه وضع حرف زدنه؟ نیصدف خاله ا-

 یم يتو دار...یگ یدروغ م...يریتو مسافرت نم...یگ یدروغ م:کرد گفت یم هیکه گر یدر حال صدف

 .امی یمنم باهات م...خاله يریزارم بم ینم...يریم

 شهینم..زمیعز..صدف جان-

 یم یفقط تو قشنگ برام نقاش...یفقط تو مهربون...منم با خودت ببر...يزارم تنها بر ینم...يزارم بر ینم-

 ...يریزارم بم ینم..نم ببرم...نرو...يخر یقشنگ م يزایفقط تو برام چ..یکش

 ..دنیروز دل بر..دمید یروزو به چشم م نیا..دمید یم...خودمم در اومده بود اشک

 ..بغل کردم و سرشو گذاشتم رو قلبم صدفو

 ..رمیبدون تو هچ جا نم...رم ینم..دل خاله زیبخواب عز..بخواب فدات بشم..باشه قشنگم...باشه دخترم-

 .زود تو بغلم خوابش برد یکرده بود که از خستگ هیگر نقدریا..صدف تو بغلم نگاه کردم به

 ..اوردی ینبود و بهم فشار نم ادیوزنش ز...بغلم بلندش کردم تو
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 ..تو ساختمون و رفتم تو اتاق بچه ها رفتم

 ..روش دمیگذاشتم رو تختش و پتو کش صدفو

 !مجبورم گلم..جبورم برمم:و به صدف تو خواب گفتم دمیبوس شویشونیپ

 ..دمیرو د یخانوم پناه..رفتم تو باغ..رونیو از اتاق زدم ب دمیکردم دست صدفو بوس یکه اشکامو پاك م یحال در

 ..میریمن دارم م یخانوم پناه-

 ..باشه-

 ..ستیپروانه ن-

 .گهیشهر د هیرفتن ...رفتن  نجایازدواج کرد و از ا يساجد يراستش با آقا..ستین گهینه د-

 .خدا حافظ..باشه -

 .خدا حافظ-

برام  دنیصدف رو ند..سخت بود ومدنین...سخت بود..باغ نیتو ا امیخواستم ب ینم گهید..رونیباغ اومدم ب از

 ..نداشتم نیجز ا يسخت بود اما چاره ا

رو دوست داره و  يدونستم ساجد یکه م يخوشحال برا پروانه ا...يساجد ریواسه ام..واسه پروانه..بودم خوشحال

 ...کرد رونیب شیکه منو از فکر و زندگ يساجد يخوشحال برا

 ..دمیصدفو د یوقت..شیسال پ 5به ..کردم یفکر م ینشسته بودم و در حال رانندگ نیماش تو

 ..کرده بودم داشیتازه پ..بار رفتم موسسه نیبود که واسه اول شیسال پ 5 درست

ربع  هینبود اما بعد  ادیاولش ز..ادی یم هیگر يصدا دمیزدم د یحرف م يداشتم با ساجد یکه رفتم وقت يروز

گذاشته  روزیکه د يبچه ا:و گفت يپروانه بچه رو آورد تو دفتر ساجد..شد یبچه قطع نم ي هیشد و گر ادیز

کارام  يرو یکنترل نکهیبدون ا...کنه یم هیداره گر زیر هی..شهیقطع نم شیگر میکرد داشیبودن دم در و پ

از اون روز ..تو بغلم خوابش برد قهیبچه هم بعد از ده دق...داشته باشم از جام بلند شدم و بچه رو از پروانه گرفتم

 یوقت...هاش یطونیش...خنده هاش افتادم ادی..اسمشم من گذاشتم یحت..دنشیرفتم د یچند بار من م يهفته ا

 یزبون نیریش...هاش ینقاش..اوردی یکه در م ییها و صداهاکلمه  نیاول...برداشت اشوقدم نیدستشو گرفتم و اول

 ...صدف درست مثل دخترم بود...هاش

 ..رونیخودم اومدم ب يایاز دن میگوش يصدا با

 ...و اشکامو پاك کردم دمیرو صورتم کش دستمو
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 بله؟-

 خوبه؟ لیشارا..نفس جان یخوب..سالم دخترم -

 د؟یشما خوب..میما هم خوب...سالم عاطفه جون-

 .راستش زنگ زدم شب واسه شام دعوتت کنم...منم خوبم دخترم-

 !بگم لیبه شارا دیراستش با-

 ..دیمن به اون گفتم گفت به نفس بگ-

 ..باشه...خب-

 ...منتظرم...ممنون دخترم-

 .دیمامان عاطفه تو رو خدا خودتونو تو زحمت ننداز-

 .خدا حافظ..منتظرتونم...دخترم یچه زحمت-

 ..خدا حافظ-

 .صداش روحمو تازه کرد دهیبه دو بوق نرس..گرفتم لویرو قطع کردم و شماره شارا یگوش

 بله؟-

 ..سالم -

 افتاده؟ ی؟اتفاقیخوب..سالم-

 م؟یآماد باشم با هم بر یگفتم چه ساعت یدونیراستش مادرت واسه شام دعوتمون کرد گفت تو م..خوبم...نه.نه-

 ..امی یمن خودم بعدا م..برو 7عت تو سا..شلوغه  یلیراستش من امروز سرم خ-

 ؟يندار يکار..باشه-

 !فقط مواظب خودت باش...فقط...نه-

 !خدا حافظ...تو هم -

 .خدا حافظ-

 يا هیظرف ساالد الو خچالیاز تو ...لباسام رفتم تو آشپز خونه ضیبعد ار تعو...بود کیساعت حدود ...خونه رفتم

رو ..بعد از شستن ظرف ناهارم رفتم تو اتاق...کم خوردم هیکه درست کرده بودم و گذاشت بودم و در آوردم و 

 ...دمیو خواب 5گذاشتم رو  مویساعت گوش..دمیتختم دراز کش
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 عیدوش سر هیرفتم حموم و ..کردم یم یکم احساس خستگ هیتو تنم ...چشمامو باز کردم یگوش يصدا با

موهامم اتو کردم و باال ..يو کفش قهوه ا فیو ک يبا ساپورت قهوه ا دمیکت و دامن کرم پوشدست  هی..گرفتم

تا ...داد یرو نشون م 6:15 تساع..کردم و با زدن عطر کارمو تموم کردم میموال یلیخ شیآرا هی...سرم بستم

 ...شد یگفت م لیکه شارا 7همون  دمیرس یکردم و م یحرکت م

گوشمو به همراه ..داشت ییکرم و طال زیکه توش طرح ر يقهوه ا هیروسر هیبه همراه  دمیکرممو پوش ي زهییپا

 ..رونیاز خونه زدم ب چیانتقال دادم و با برداشتن سوو فمیک نیپولمو به ا فیمدارك و ک

 یبه منم منتقل شده بود و آهنگ ب لیعادت شارا..ضبطو روشن کردم..شدم و حرکت کردم دمیسف 3مزدا  سوار

 ...داشتم يبهتر یلیکالم احساس خ یآهنگ ب دنیبا شن...شد یکالم پخش م

 .دم در پارك کردم و زنگ درو زدم نویماش..شلوغه یلیکوچه خ دمینگاه کردم د...دم در خونه دمیرس

 .تو دخترم ایب-

باال  يا رهیدا مین دیسف يگذشتم از پله ها اطیآروم و آهسته از ح...باز شد و من وارد شدم یکیت يبا صدا در

 ..الش باز بود یدر اصل...رفتم

 ...بود کیهمه جا تار...زدم وارد شدم  در

 ..لیشارا...نیشادم....مامان عاطفه-

 !دفعه برق روشن شد و بوم هی

 ! تولدت مبارك-

 ...تولدم...آذره 6امروز ...يواااا..مگه امروز چندمه...تولدم...زدن تعجب کردم ادیهمه آدم فر نیکه ا يزیچ از

اول از همه عاطفه جون به سمتم اومد و ...کار کنم یچ دیدونستم با یواقعا شوکه شده بودم و نم...بودن همه

 ..تولدت مبارك دخترم:بغلم کرد و گفت

 ..زمیمبارك باشه عز:از عاطفه جون مامان به سمتم اومد و گفت بعد

 ..تولدت مبارك نفس بابا...يبزرگ شد:غلم کرد و گفتب..از مامانم بابام به سمتم اومد بعد

 ...کار دارم قهیدخترتونو چند دق نیمن ا...دیببخش:به سمتم اومد و گفت نیشادم

 یفرصت نکردم با کس یکارو انجام داد که حت نیقدر تند ا نیا...میو به سمت پله ها رفت دیدستمو کش میشاد

 ..خانوم تو اتاق بود هی...میباز کرد و وارد شد لویرانفس در اتاق شا...باال میرفت...سالم کنم

 ..اریدر ب تویو روسر زهییپا...بجنب نفس-
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 نیدون یخودتون م:و به اون خانوم گفت یمنو نشوند رو صندل نیشادم...در آوردم مویو روسر زهییپا

 ...نیمدل خوشگل براش درست کن هیموهاشم ... نیعوض کن ششویآرا..گهید

 ...من که خوبم که نیشادم-

 ...شهیم یعال ياما اونجور ینفس جان خوب-

 ..حرف نشستم و اجازه دادم تا اون خانوم کارشو بکنه بدون

 ..تموم شد:ساعت بعد زن گف مین حدود

 ...برگرد به سمت من. بلند شو ..ایباز نکن:گفت نیرفتم چشامو باز کنم شادم تا

 ..برگشتم نیشدم و به سمت شادم بلند نهیآ يرو به رو هیصندل ياز رو اروم

 ..حاال چشماتو باز کن-

دو  راهنیپ هی رشیکه ز يا روزهیف یآب راهنیپ هی...خوشم اومد یلیخ دمی یکه م يزیاز چ...باز کردم  چشمامو

به کمک ...ناز بود یلیخ...تور مانند بود و کار شده یول راهنیروه مثل پ هیخورد و روش  یساده م يبنده 

 ..دمیلباسو پوش نیشادم

 ..ینیخودتو بب یتون یحاال م-

ناز  یلیخ ونینیش هیمدل موهام ...خوشم اومد یلیخ دمید نهیکه تو آ يزیاز چ..برگشتم نهیسمت آ به

 ..یآب ينقره ا میمال یلیخ شیآرا هی شممیآرا...بود

 ..که همه منتظرتن نییپا میخب بر..داداشم حرف نداره قهیواقعا که سل...نفس يناز شد یلیخ-

 هیبه سمت پله ها قدم برداشتم ..زد بشیکه پشت سرم بود کجا غ نیدونم شادم ینم..سمت پله ها رفتم به

پام نره که هم زمان با  ریدامن لباسمو گرفتم تا ز یدستم کم هیکنار پله گرفتم و با  يدستمو به به نرده ها

 ...من رو پله ها آهنگ نواخته شد يقدما

 ره یتاب سر ماز مه شب

 تو آبه..ماه  تمام

 استیرو کیعکس  هیشب

 جهان خوابه..يدیخواب تو

 گرده یدور تو م نیزم

 دست تو افتاده نیزم
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 کن سکوت تو  تماشا

 به شب داده یعمق عجب

 هیمشک يانویپشت اون پ لیشارا..که عاشقش بودم یشدم به کس رهیخ....بودم دهیپله رس يبه وسطا بایتقر حاال

 !و خوندن بود انویدر حال نواختن پ الیبزرگ رو

 از یخواب انگار طرح تو

 يو مهتاب و لبخند گل

 شه یشروع م ییاز جا شب

 يبند یتو چشماتو م که

 رمیگ یرو آغوووش م تو

 شه ایرو زیسر ر تنم

 ییالال هیقد  جهان

 آغوش من جا شه يتو

 رمیگ یرو آغوووش م تو

 شه یتر م کیتار هوا

 تو  ياز دست ها خدا

 شه یتر م کیمن نزد به

 شه یخونه پر م تموم

 ییایرو ریتصو نیا از

 تماشا کن..کن تماشا

 ...ییبایرحمانه ز یب چه

 )وشیدار-ایرو ریتصو(

منم ..پله بودم که دسشو جلو آورد  نیرو آخر...ها برداشت و به سمت من اومد هیکالو يدستشو از رو لیشارا

 .نییپله اومدم پا نیدستمو گذاشتم تو دستاش و به کمکش از آخر

تولدت مبارك ...و خراب کردم یکه برام گرفت يبه جبران تولد:و آروم گفت دیدستمو آورد باال و بوس لیشارا

 !نفس
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 لیشارا

 7بود و نفس  6ساعت ...شد یم داشونیم مهمونا پکم کم...کردم یخونه مامان داشتم کار کارگرا رو کنترل م تو

تو دفتر بودم که مادر نفس بهم زنگ زد و ...از پدر و مادر نفس ممنون بودم که بهم گفتن تولد نفسه...ومدی یم

 هیمهمون هیگرفتم  میگرفت و خراب کردم تصم امکه بر يمنم به جبران تولد...هیگفت که تولد نفسه و برنامم چ

بود پس به مامان گفتم و  کیخودم و نفس کوچ يکه مد نظرم بود خونه  یبرا اون تعداد مهمون...رمیبگ یعال

که کردم رفتم  يکار نیاول...بعد از اون افتادم دنبال کارا...اونم استقبال کرد و گفت که اونجا جشنو برگزار کنم

خودم  قهیبعد از اونم رفتم و به لباس به سل...خاص باشه زیچ هیخواست کادوش  یدلم م...فسن يسراغ کادو

و خونه گرفته تا  زایم ییو گل آرا زیاز م...مهم  يبعد از اونم رفتم دنبال کارا...تا شب تولدش بپوشه دمیبراش خر

 ..!کیو از همه مهم تر ک ینیریو غذا و ش وهیسفارش م

و بعد از خشک کردن  رونیاومدم ب...دوش گرفتم هیقم بود و که تو اتا یسیرفتم تو سرو..باال تو اتاق خودم رفتم

و  دیسف راهنیپ هیبودم با  دهیبه فرانسه خر میمارك که تو سفر قبل هیکت و شلوار مشک هی دمیخودم لباسمو پوش

 !یمشک ونیپاپ

عطر مورد عالقمم برداشتم و ...کم ژل زدم و به سمت باال شونه زدم هیموهامو ..دمیپوش مویورن یمشک يکفشا

 ...رونیساعت رولکسمو دستم کرد و رفتم ب...به گردن و دستام زدم

افتاده بود  دیسف یبود که روش پارچ زیتا م نیتو سالن چند...نگاه کردم...نییرفتم و رفتم طبقه پا نییسمت پا به

شکل که  یتوپ يو شربت بود به انضمام گلدونا وهیو م ینیریش زایرو همه م...بسته بودن یو بدنشم پارچه صورت

 ...!سنف يمورد عالقه  يگال...بود یو صورت دیسف ومیلیتوش گل ل

 حالت چطوره؟ زهیبرادر پاستور-

 مهبد؟ زمیپاستور یواسه چ-

 !گهید میکرد یتر م یلب هی یزاشت یم میدنینوش هی يدیهمه زحمت کش نیبابا تو که ا-

 !نگفتم نیحاال برو تا به شادم...شهیم زامیچ نیبدون ا یمهمون...متنفرم یدنیمن از نوش یدون یتو که م-

 !تره کیگردن من از مو بار...یزن یحاال چرا م...بابا  يا-

 !سام  ریو ندا به همراه ام اریشاد...و مهبد نیشادم...مامان...میبود نییپا همه
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رفتم و بهشون سالم کردم و خوش آمد  کیش یلیخ...مادر نفسم اومدن پدر و...کم کم اومدن مهمونا

 ...من و نفس گرفته تا دوستا يالیاز فام...مهمونا همه بودن...گفتم

 ...!نفس خانومه:مهبد رفت جلو گفت ...در زده شد زنگ

 !گهیدرو باز کن د-

 ...رو هم باز گذاشت یبه قرار مامان رفت و در اصل بنا

 هی...نمشیدوست داشتم در زود تر باز بشه و من بب...داشت یکه رو پله ها قدم بر م دمیشن یکفشاشو م يصدا

 !هیدونستم چ یاما نم...داشتم  بیکشش عج هیمن نسبت به نفس ...بودم  دهیخوب فهم یلیرو خ يزیچ

 ...نهیخواستم حاال منو بب ینم...سادمیتر وا عقب

 .متعجب بود چون شروع کرد به صدا زدن نکهیمثل ا یکیاز تار...باز شد در

 !لیشارا...نیشادم...مامان عاطفه-

 !تولدت مبارك:صدا گفتن کیروشن شد و همه  برقا

 شیبه چهره دوست داشتن...شد یکه همسرم من محسوب م ییبایبه نفس خوش پوش و ز...نگاه کردم بهش

 ...ك بودنگاه کردم که دستاشو هنوز جلو صورتش گرفته بود و هنوز تو شو

گفته بودم نفسو برد باال تا آماده  نیکه به شادم يزیبنا به چ..گفتن کیرفتن بغلش کردن و بهش تبر نایا مامان

دفعه  نیمن ا هیقرمز انتخاب راهنینفس مثل اون دفعه تو اون پ نمیدوست داشتم بب...اضطراب داشتم یلیخ...بشه

 ؟؟..شهیهم عروسک م

و با  دمیکش قینفس عم هی...نشستم انویرفتم و پشت پ...بهم عالمت داد نی شادمساعت از باال میاز حدود ن بعد

 ...پله ها مشغول نواختن و خوندن شدم يقدمش رو يصدا نیاول

 ...خواست بر گردم و نگاش کنم اما فعال امکانش نبود یدلم م یلیخ

 ...بلند شدم و به سمت نفس برگشتم انویآروم از پشت پ..تموم شد آهنگ

و مثل فرشته ها شده  دیرس یمعصوم تر به نظر م یلیخ یتو اون لباس آب...بود یینفس عروسک خدا...من يخدا

کردم به خاطر  یم یدستمو که سع هیکتم گرفتم و  يدستمو به لبه  هی..محکم به سمتش رفتم یآروم ول...بود

با ..س دستشو گذاشت تو دستمنف..لرزش نداشته باشه و جلو بردم و به سمت نفس دراز کردم میدرون جانیه

که دسش تو دستم بود کمکش کردم تا از  يهمونجور!بود فیواقعا لط..انگشت شصت آروم دستشو نوازش کردم
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وقت  چیخواست ه یمونه که دلم نم یم ینیعروسک چ هیکردم مثل  یحس م.. نییپله اومد پا نیآخر

 ..داد یگل م يبو...دمیآروم دتشو باال آوردم و بوس...بشکنه

 !تولدت مبارك نفس...و خراب کردم یکه برام گرفت يجبران تولد: لب بهش گفتم ریز اروم

که  يازت ممنونم به خاطر کار...ممنون:لرزوند گفت یدلمو م يبد جور یکه تازگ ییبا اون خنده ها نفس

 ...!تولد عمرم خواهد بود نیبهتر نیشک ا یب..يکرد

 ..نا وسط مشغول رقص بودن و بزرگترام در حال صحبت با همجوو شتریب..رسما شروع شده بود یمهمون

 ..آهنگو دادم هیسفارش  یقیجلو به گروه موس رفتم

 ؟يد یدور رقصو بهم م هیافتخار :دستمو به سمتش دراز کردم و گفتم..نفس شیجلو پ رفتم

 !البته:زاشت گفت یکه دستشو تو دستم م یدر حال نفس

 ...میهمه زوج ها رفتن کنار و فقط من و نفس موند...وسط میبا نفس رفت..شروع شد آهنگ

با دست چپم دست راست نفسو ..راستموگذاشتم پشت کمر نفس و اونم دست چپشوگذاشت رو شونم  دست

 ..داد یحس خوب م یبا نفس بهم کل دنیرقص...دنیبه رقص میگرفتم و شروع کرد

I've traveled the whole wide world 

 رو سفر کردم ایکل دن من

Still I haven't found you 

 نکرده ام دایتو رو هنوز پ اما

Call out your name almost every day 

 کنم یهر روز صدا م بایرو تقر اسمت

Hope to hear from you soon 

 باشم نجایباهات ا يبه زود دوارمیام

Still believe that you will come to me 

 يای یم شمیتو پ هم اعتقاد دارم هنوز

And I'll be waiting right here 

 منتظر خواهم بود نجایمن ا و

I keep on looking for you patiently 

 دم یصبورانه جستجو به دنبال تو رو ادامه م من
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Fighting out all doubts and fears 

 دیبدون شک و ترد ینزاع

 هیاثبات کاف يچشم انداز از تو برا کی فقط

And I'm ready for pain and the joy that you bring 

 اماده ام يار یدرد و لذت که تو م يبرا من

Holding on even if my heart breaks 

 اگه قلبم هم بشکنه یکنم حت یم صبر

Love,Love don't come easy 

 ادی یعشق آسون به دست نم..عشق

For the one who wants to be Loved 

 خواد عاشق باشه یکه م یکس يبرا

Love,Love don't come easy 

 ادی یعشق آسون به دست نم..عشق

Seems there is none but I won't give up 

 نخواهم شد  میرسه وجود نداره اما من تسل ینظر م به

Love don't come easy 

 ادی یآسون به دست نم عشق

Feeling grow slowly,slowly 

 یبه ارام..کند  یرشد م یبه آرام احساسات

Love is taking its time 

 ادی یدر زمان خودش به وجود م عشق

Love don't come easy 

 ادی یآسون به دست نم عشق

Don't wanna be lonely,lonely 

 ....تنها...خوام تنها باشم ینم

One day you will be mine,you will be mine! 

 !شد یاهمال من خو...شد یروز تو مال من خواه کی
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و نفسو بغل کردم و به  رمینتونستم جلو دستامو بگ...رمیدلمو بگ يخواسته  ينتونستم جلو...تموم شد آهنگ

 ؟ هییرویچه ن نیا..از کجاست...هیکشش چ نیا ایخدا...مشیریتو بغل بگ شهیدوست داشتم هم...خودم فشردمش

که  نیاز ا..دیکش یخجالت م یاز چ...انداخته بود رینفس سرشو ز... میبه کنار رفت...زدن یبرامون دست م همه

 نیا نیدر ع... یجیگ نیدر ع...اون شب دوباره لبخندو مهمون لبام کرد ادی....من که نفسو ...بغلش کرده بودم؟

به نفس بود اما االن خواه نا خواه نفس زن  زدنقرار ما صدمه ن...بود يازدواج سور هیدونستم قرار ما  یکه م

 !ه؟؟یدونم اسمش چ یکه نم یکشش...نمیب یرو تو خودم نسبت به نفس م یبیکشش عج...و من...همن هیواقع

بود به همراه شمع  یصورت هیفانتز يکه روش طرح ها دیچهار طبقه سف کیک هی...آوردن کویمن ک ياشاره  با

  ...سفارش داده بودم ایدونه ا نیکه عدد دوست نداشتم شمعا رو از ا ییاز اون جا...تولد

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ....منتظر بودن که نفس شمعا رو فوت کنه همه

شمعا رو فوت  قهینگاه به من کرد و چشماشو بست و بعد از چند دق هینفس ...نره ادتینفر داد زدن که آرزو  چند

 کرد؟ یینفس چه آرزو...زدن اما من هنوز کنجکاو بودم یهمه براش دست م...کرد

رو به چنگال زدم و به سمت دهن  يمقدار....یدست شیگذاشتم تو پ کیک يمقدار...رفتم جلو...دیبر کویک نفس

 ..خورد کوینفس آروم ک...نفس بردم

 ..باشه نیریکامت ش شهیهم دوارمیام-

 ..یمرس-

به همراه  چهیکم ماه هی..دمیرفتم جلو و برا نفس کش...دینوبت به شام رس یکوبیساعت رقص و پا کیاز  بعد

ظرفم براش دو مدل ساالد  هیتو ...کمم مرصع پلو هی...کم گوشت بره  هی...ب و برنجکم جوجه کبا هی..پلو  یباقال

 ...ختمیو ژله ر

 ..رو گرفتم و به سمتش رفتم ظرفا

 دییبفرما:رو گذاشتم جلوش و گفتم  ظرفا

 دمیرفتم که صداشو از پشت سر شن یم داشتم

 ؟ير یکجا م-
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 ..رم برا خودم غذا بکشم یم-

 .میبا هم غذا بخور میتون یم...یاگه دوست داشته باش...ادهیز يغذا که برا من آورد نیا...خب...خب-

 ..باشه-

آروم و ...خورد یاروم غذا م...به نفس نگاه کردم...میکنار نفس نشستم و با هم مشغول غذا خوردن شد رفتم

 ..زیتم

 دهیخر دیست طال سف مین هیمامان عاطفه براش ...همه کادو هاشونو دادن...از غذا نوبت کا دو ها شد بعد

 ...دادن هیبودن و بهش هد دهیشرکت خر هیسهام از  هیپدر و مادرشم ..بود

 ..کادوتو بده لیشارا...دادش منه يهم که باشه نوبت کادو ینوبت...خب-

که ست  روزهیف ينایطال که روش پر بود از نگ سیسرو هی...گو باز کردمبزر ياول در جعبه ...گرفتم کادومو

از تو جعبه برداشت و  موتوینفس ر...ترو باز کردم و به سمت نفس گرفتم کیدر حعبه کوچ...لباسش بود

 ه؟یچ نیا:گفت

 !سیجنس هیهمش ...ستین میخوب زیچ...دتونهیجد نیماش چیسوو...نفس خانوم یچیه-مهبد

 ..تو لیشارا...لیشارا:بودم متعجب بود گفت دهیکه خر يا هیکه از هد نفس

 ...!زمیمبارکت باشه عز-

 ..ازت ممنونم:که منو بغل کرده بود گفت ينفس همونجور...که نفس کرده بود دهنم باز مونده بود يکار از

و به  میکرد یخدا حافظ کردن از مامان زیکارگرا خونه مامانو تم نکهیبعد ار ا...همه رفته بودن...تموم شد یمهمون

خواست بازم  یدلم م..کالم گذاشتم یآهنگ ب هی شهیمنم مثل هم...بارون گرفته بود...میسمت خونه راه افتاد

 .سادمیوا ابونیراهنما زدم و کنار خ!کن سگفتم ب یهمش م....از دست خودم کالفه بودم...نفسو بغل کنم

 ؟يسادیوا یبرا چ-

 ..امی یاالن م-

خدا رو ...رمیدسته گل برا نفس بگ هیخواست  یدلم م...ابونیاونور خ هیشدم و رفتم تو گلفروش ادهیپ نیماش از

دادم و  دیسف ومیلیدسته گل ل هیبه مغازه دار سفارش ...شب بود اما مغازه باز بود مهین 1که ساعت  نیشکر با ا

زدم  یعد از حساب پولش از گلفروشب...کرد  ستهر چه تمام تر برام در ییبایبه ز ومیلیدسته گل ل هیاونم 

 ..گلو به سمت نفس گرفتم..شدم نیرد شدم و سوار ماش ابونیبه زحمت از خ...شده بود دیبارون شد...رونیب

 ...خدمت شما-
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 ..عمرم بود یش نیتولدم بلکه بهتر نیامشب نه تنها بهتر...واقعا ازت ممنونم-

 ...خوشحالم-

برشون داشتم و بعد از در زدن وارد ...زمیسورپرا نیمنم رفتم سراغ آخر..قشنفس رفت تو اتا...خونه میهم رفت با

 ..اتاق نفس شدم

 ه؟یچ نایا-

 ؟یکن یفکر م یخودت چ-

 ..دونم ینم-

 ...آماده شده... هیعروس يو عکسا لمیف-

 ...واقعا-

 ...گفت و به سراغ عکسا اومد نویا نفس

 ؟..مینیبب نجایبا هم ا لمویف یموافق-

 ..باشه-

 ...امیپس من برم لباسمو عوض کنم و ب-

 ..عوض کردم یورزش دیدست ست سف هیتو اتا قم و کت و شلوارمو با  رفتم

تو  نکهیمثل ا...دامن قرمز که تا سر زانوش بود هیبود به همراه  دهیتاپ قرمز پوش هی..تو اتاق نفس برگشتم

نگام به فرشته ..نبود شیشده و اون آرا ونینیش ياز اون مو ها ياثر گهیفاصله کم رفته بود حموم چون د نیهم

رفتم به ..شدم که نفس دوسش داره حالفرشته گردنش بود و من خوش  نیمعموال ا...تو گردن نفس افتاد ي

 ..مینیبب لمویرو گذاشتم تا ف يد یس..و دستگاه پخش تو اتاقtvسمت 

به اون لباس قرمز که کنار ...به نفس نگاه کردم..منم به نا چار رفتم تو تخت کنار نفس..رفت تو تخت نفس

خود شدم و  یافتاد که از خودم ب یچه اتفاق قیدق دمیو من نفهم...کرد یخود م یآدمو از خود ب دشیپوست سف

 ......! و  دمینفسو به آغوش کش

****** 

دلم  نمیب یکنم م یحاال که فکر م...رابطه و با هم بودنمون نیماه از آخر کی...گذره یماه از تولد نفس م کی

 يبرا یهنوز اسم یول..شتریب یلیخ یهنوز اون کشش نسبت به نفس هست حت...کنم یخواد با نفس زندگ یم

 ...ندارم روین نیا
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شلوارم کردم با  بیدستمو تو ج هیکه  یدر حال..بلند شدم و رفتم کنار پنجره تیریچرخدار مد یصندل يرو از

 ..!عشق نفس..ومدی یبارون م...نمیبهتر بب رونویجا به جا کردم تا ب یروکم ياون دستم پرده کرکره ا

 يبه تابلو...واریتو اتاقم قدم برداشتم و رفتم کنار د...شلوارم در آوردم بیدستمو از تو ج...رو رها کردم  پرده

طرف  هی نیا...نه ایخوام با نفس باشم  یهنوز ته دلم مطمئن نبودم که م..جنگل هی...نفس نگاه کردم ییاهدا

کنم که حاضر شد با  یفکر م نیبه ا یهنوز وقت...نهشد با من بمو یاون حاضر م...طرفم نفس بود هیبود و  هیقض

 چرا؟...چرا درخواستمو قبول کرد...شم یم جیتباه کنه گ ندشویبشه و آ يباز نیمن وارد ا

اتاق  نجایا...نشستم یو رو صندل زمیرفتم دوباره سمت م...داد یبعد از ظهرو نشون م 5...ساعت نگاه کردم به

روز به  هی رایچرا الم...عاشق شد سیچرا شاو...شد یچ...اومد سراغم الیفکر و خ شهیمثل هم..بود سیشاو

نتونست باور  سویچرا بابا نبود شاو..اوردینرو تاب  راینبود الم سیچرا شاو...چرا رفت؟...گذاشت و رفت يخاستگار

 هیچرا ..و رو کرد ریز امویدن رایچرا کار الم...وابسته بودم  سیبه شاو نقدریچرا من ا...شد سیکنه و همراه شاو

برش داشتم و  زیم ياز رو...زنگ خورد لمیغرق فکر بودم که موبا...و ترس نسبت به زن ها تو دلم کاشت نهیک

قطع ...رو گذاشتم کنار یگوش...دادم ینا شناسو جواب نم يمعموال شماره ها..ناشناس...مردبه صفحش نگاه ک

 ..کالفه برش داشتم و پاسخو لمس کردم..نگذشته بود که دوباره شروع به زنگ خوردن کرد قهیدق هیهنوز ...شد

 بله؟-

-........ 

 ...الو-

 ..لیشارا-

 شما؟-

 ..فکر کن...ینشناخت یبگ يخوا یم-

 ..نیلطفا مزاحم نش خانوم-

 !رامیالم...من...من...هیمزاحم چ-

 ...تو...تو...رایالم-

 ..نمتیخوام بب یم-

 ..يخوا یم یچ...یچ-

 ..خوام باهات حرف بزنم یکارت دارم م-
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 ؟یچه حرف-

 ..یفهم یخودت م..ایب-

 کجا؟-

 ..ایکافه در گهیساعت د هی-

 ...باشه-

 ..نمتیبیم-

 یم یچ...بگه یزنگ زده چ...رایالم...شهیباورم نم..من يخدا...من نشد و قطع کرد هیمنتظر خدا حافظ رایالم

 ؟..خواد

 ...ایبرداشتم و رفتم کافه در مویو گوش فمیک..جام بلند شدم از

 

 نفس

 میتصم...رفتم تو آشپز خونه..بخار شور هی تمیدر نها يریگرد گ هیاول جارو بعدم ...رو جمع و جور کردم خونه

 سیبرنجو پاك کردم و شستم و گذاشتم تا خ...درست کنم ینیزم بیس مهیشام خورش ق يگرفتم برا

تو قابلمه خورد  زیر یلیبه صورت خ...برداشتم و پوست کندم ازیپ...مشغول درست کردن خورش شدم...بخوره

داغ  ازیبرداشتم تا پ ریکفگ...داخلش ختمیروغن ر...روشن کردم رشویو ز یگاز لمس يگزاشتم رو..کرد

داغ زرد  ازیبه پ...اعتنا باشم یکردم ب یسع...معدم تو حلقمه اتیهم زدم حس کردم محتو هیکه  نیهم...کنم

معدمو  اتیهمه محتو..دمیدو ییکنم و به سمت دسشو رلنتونستم خودمو کنت گهیهمش زدم که د هی...چوبه زدم

به زور دست و صورتمو شتم و اومدم ..شه یم عق زدم که حس کردم داره معدم از جاش کنده نقدریا...باال آوردم

شده بود اما خدا رو شکر نسوخته  ییطال...رفتم تو آشپز خونه عیسر...داغ ازیپ یحواسم رفت پ هوی...رونیب

در آخرم ...ختمیکم تفتش دادم بعدم لپه رو ر هی..توش ختمیدر آوردم و ر زریرو از تو فر یورشتگوشت خ...بود

از گاز فاصله  عیسر...ارمیخوام باال ب یرب دوباره حس کردم م هیخام يبه محض حس بو...رب اضافه کردم

 ...مشو بزن یتا ترش وفتهیتو خورش و درشو گذاشتم تا جا ب ختمیآب ر يمقدار هی...گرفتم

 7..به ساعت نگاه کردم..کردم شنییتز جیو گوجه و هو اریبا خ تیسراغ کاهو و ساالد درست کردم و در نها رفتم

وقت  قهیاز ده دق شتریبه خاطر قلبم حمومم ب شهیطبق عادت هم..رمیبرنجو دم کردم و رفتم تا دوش بگ..بود

موهامو باال سرم بستم و ...قرمز رهنیپ هی...دمیدو بنده که تا سر زانو بود پوش رهنیپ هی...رونیاومدم ب..نگرفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا عرب احمد  –قدم بگذار  میبه عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٢٠٧ 

دوباره رفتم ...ومدی یم دیکم کم با گهید لیشارا...بود 8ساعت حدود ...رونیاق رفتم برژ قرمز از ات هیبعد از زدن 

نمک و ...تابه تا سرخ بشه یتو ماه ختمیها رو پوس گرفتم و بعد از خرد کردنشون ر ینیزم بیس...تو آشپز خونه

 ...یراحت يوسط مبال زیم يرو آماده کردم و گذاشتم رو وهیظرف م..زدم خورشتم هیترش

 ریفکرم در گ...دمیند یچیروشن کردم اما ه ونویزیرفتم نشستم رو مبال و تلو...همه کارامو کرده بودم گهید

اما ...ادیز یلیخ..میبا هم خوب بود یلیخ لیمدت من و شارا نیتو ا...گذشت یماه از تولد من م کی کینزد..بود

تو ...نه ایخوا د  یمنو م نکهیا...گفت ینم يزیچ چیه لیشارا..بود لیکه وجود داشت سکوت شارا يزیتنها چ

کردن  یرو هوا زندگ نیسخت بود ا یلیخ...سخت بود...رهیکه هنوز با خودش در گ دمید یتو چشاش م...رفتارش

 !قلبم...کرد یمنو وادار به سکوت م يزیچ هیاما 

روز به روز عاشق تر ..ودب یرو که بهم داده بود عاشق يریگرفت و تنها چ یرو ازم م ياجازه هر کار ضمیمر قلب

آخراشه  گهیگفت د یقلبم بهم م....ترم وجود داره ادیز نیکردم عشق از ا یکه فکر م ادیز نقدریا...شدم  یم

 !کن یعشقت باش و زندگ شیپ يآخر نینفس پس ا

 یمشترك مورد نظر خاموش م..زنگ زدم لشیبه موبا...کرده بود رید لیشارا...بود 10...ساعت نگاه کردم به

 ...باشد

 یداشتم تو خونه قدم م ينجوریهم...وفتادهین یبدم که اتفاق يکردم به خودم دلدار یشد اما سع يجور هی دلم

 لیدر خونه باز شد و شارا...زنگ بزنم که در خونه باز شد اریبردارم به شاد لمویرفتم موبا...بود  12ساعت ...زدم

 ...دیک یو روش ممد آب از سر  یکه م یبه واسطه بارون...اومد تو

 ...لیشارا-

قدماش نا ...بهش نگاه کردم....گرفت شیآروم راه اتاقو پ...بود يجور هی...نهیباال تا منو بب اوردیسرشم ن یحت

 ...رفت و افتاد تو تخت...دنبالش رفتم....بود زونیم

 ....؟یخوب لیشارا-

 ...نکردم افتیدر برابر سوالم در یجواب چیه

دست  هیدر آوردم و  سشویخ يبه زحمت لباسا...سوخت یداشت تو تب م...داغ بود... شیشونیگذاشتم رو پ دست

 سیدستمالو تو آب خ...آوردم و گذاشتم کنارش زیدستمال تم هیکاسه آب و  هیرفتم و ...لباس خنک تنش کردم

 ...شیشونیگذاشتم رو پ شیکردم و بعد از گرفتن اب اضاف

 ...گه یم یسرو بردم جلو تر تا بشنوم چ...زد یلب حرف م ریز داشت
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انگار تب نداشت چون  شیشونیدست گذاشتم رو پ....!من نبود ریتقص...نه...نه...کرد یلب تکرار م ریمدام ز لیشارا

 !!داغم نقدریچرا من ا...چه قدر آب خنک بود...دستمو کردم تو کاسه اب...بدن من بود يدماش درست مثل دما

***** 

سرمو بلند کردم و به اطراف نگاه ...دمیدست به گردنم کش...گردنم درد گرفته بود...بلند شدم خواب از

بدن درد گرفته  نیمنم چون سرم رو تخت بود و بدنم کنار تخت رو زم...هنوز خواب بود لیشارا...کردم

مرتب  لیشارا يرو روپتو  تمرف...بلند شدم...خدا رو شکر تبش قطع شده بود...شیشونیدست گذاشتم رو پ...بود

 !نفس يانتها یجنگل ب ریصبح به خ...چشاش باز شد دمیکنم که د

 ؟یخوب...؟يشد داریب-

 ...بهترم-

 ...خش دار شده بود یبه طرز وحشتناک صداش

 ..کم بهتر بشه هیتا گلوت  ارمیسوپ درست کنم ب هیبزار برم برات -

 ..باشه-

بود  ادیز...تو چشماش بود بیغم عج هی...يجور هی...شده بود یبیبه طرز عج لیشارا...رونیاتاق اومدم ب از

 ..دمید یوسعت غمو تو چشماش م...

ترشم  مویل هیکاسه و  هی يتو ختمیکه درست شد براش ر میساعت و ن هیسوپ درست کردم و بعد از  براش

 ...ینیس هیقاچ کردم و هر دو شونو گذاشتم تو 

هنوز تو تخت بود و پاهاشو بغل کرده بود و  لیشارا...درو باز کردم..رفتمرو برداشتم و رفتم به سمت اتاق  ینیس

 ...چشماش قرمز بود

 افتاده؟ یاتفاق-

 ...نه...اتفاق؟-

 و گذاشتم جلوش سوپ

 ....بخور تا گلوت بهتر بشه-

نخورده بود که از جاش بلند شد و از اتاق رفت  شتریهنوز چند تا قاشق ب...اشتها شروع کرد به خوردن یب لیشارا

 ..رونیاومد ب یسر تا سر مشک پیت هیبعد با  قهیدق 5...و رفت تو اتاق خودش رونیب

 ؟يبر يخوا یم ییجا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا عرب احمد  –قدم بگذار  میبه عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٢٠٩ 

 ..آره-

 ..یاستراحت کن دیبا...ستیاالن حالت خوب ن-

 ..نگران نباش...خوبم-

 ..اما-

 ..گفتم که خوبم-

 ...رونیگفت و از خونه زد ب نویا لیشارا

 ...خته؟یبهم ر....مرد منو ...منو  لیشارا ينجوریا یچ...کجا رفت؟...شد؟ یچ

شد  کیدفعه اشتهام تحر هی...در ظرف سوپو برداشتم...مرتب کردم و ظرفو برداشتم و بردم تو آشپز خونه تختو

قاشقو  نیاول... ختمیهم توش ر مویب لچند تا قطره آ...ختمیکاسه برداشتم و توش سوپ ر هی...واسه خوردن

 یدهنم که حس کردم دارم باال م ارمقاشقو بز نیرفتم دوم....خوش مزه شده بود.....ممممم....گذاشتم دهنم

کردم االنه  یعوق زدم که حس م نقدریا...که خورده بودم رو باال آوردم یو هر چ ییرفتم تو دسشو عیسر....ارمی

 ...رونیکه قلبم بزنه ب

 ...!شهیکه حالم بد م هیدفعه ا نیسوم نیتا حاال ا روزیاز د...ه؟یحالت تهو ها چ نیعلت ا آخه

بهم  لیکه شارا یسیبا جنس..بلند شدم و آماده شدم رونیاومدم ب ییزحمت دست و صورتمو شستم و از دسشو با

نوبتم شدو رفتم  قهید از چند دقنوبت گرفتم و چون خلوت بود بع...رفتم دکتر..رونیداده بود از خونه زدم ب هیهد

 ...ساله بود 45زن حدودا  هیدکتر ...تو

 سالم -

 ...دینیبش دیییبفرما...سالم -

 ...دکتر نشستم يرو به رو هیصندل رو

 گذرش به کار ما افتاده؟ یدختر گل نیکه همچ هیمشکل چ نمیخوب بگو بب-

 ...حالت تهو دارم روزیراستش خانوم دکتر از د-

 ؟یهلمتا نمیبب-

 .....بله-

 ؟یعقبم انداخت-

 ...!آره-
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 یاما با استفاده از تجربم م میتا مطمئن بش سمینو یم شیدختر گلم؟من برات ازما یکن یفکر م یخودت چ-

 !مامان شدنت مبارك:گم

 ؟یعنی-

 يند شیتا آزما...داد شیآزما دیهمش حدس منه با نایالبته ا...کنه یموجود رشد م هیتو بطن تو داره  یعنی-

 ..ستیمعلوم ن يزیچ

 نیپشت فرمون ماش...رونیبرگه رو ازش گرفتم و بعد از تشکر از مطب اومدم ب..نوشت شیبرام ازما دکتر

 ....گفت دکتر راست گفته یبعم م یحس هی...دست گذاشتم رو شکمم....نشستم

 ...بود دهیپوستم دو ریز یخوشحال هی يادیدونم چرا ز ینم....رفتم شگاهیسمت آزما به

باال  نموینشستم و آست یرو صندل...کرد تیبرگه رو دادم و اونم منو به سمت داخل اتاق هدا شگاهیمسئول آزما به

 ...سوزش هیالکل و بعد  هیسرد...رو دستم حس کردم يسرد هیفقط  نمیصورتمو برگردوندم تا نب...زدم 

 !تموم شد-

 ...سرمو برگردوندم شگاهیحرف مسئول آزما نیا با

 شه؟یآماده م یک-

 ؟يعجله دار-

 ...آره-

 ..میکن یدو ساعت آماده م یکیظرف  نیبش يعجله دار یلیاگه خ-

 ..یمرس-

و رو  شگاهیرفتم تو سالن آزما...نییمانتومو دادم پا نیرو دستمو برداشتم و انداختم تو سطل آشغال و آس پنبه

که ...که راسته...کردم که درسته یجودم حس مبا همه و...کردم یحس م...نشستم شگاهیرنگ آزما یآب هیصندل

 ..دکتر دروغ نگفته

 !نیخانم آر-

 ...جام بلند شدم و رفتم جلو از

 ..!مبارك باشه...گم یم کیتبر:رو جلوم گرفت و گفت برگه

لرزون ار  يتشکر کردم و با قدما...کار کنم یدونستم چ ینم یاز خوش حال...لرزون برگه رو گرفتم يدستا با

دخترم  دیدونم شا ینم...فکر کردم که پسرم نیبه ا...شدم و حرکت کردم نیسوار ماش...رونیزدم ب شگاهیآزما
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حتما قبول ...شه یبهش بگم داره بابا م دیبا.....بهش بگم دیبا..دونمینم...ل؟یشارا...کنه یداره تو بطن من رشد م

 ..!لیاز وجود شارا یچ هی...عشقمه يمهم ثمره ...ستیقلبم مهم ن...اما قلبم...حتما...کنه یم

شدم و رفتم تو  ادهیپ نیاز ماش...سادمیمغازه بزرگ لباس بچه وا هی يدونم چرا نا خداگاه ترمز کردم و جلو ینم

 !یرنگ يبا گال دیسف رهنیپ هی..دخترونه نظرمو جلب کرد رهنیپ هی...لباسا شدم دنیمشغول د

 ...برداشتم ونگاش کردم رهنویپ

 زیعز یشیلباس فوق العاده م نیمطمئنم تو ا یخوشگل بش لتیمثل بابا شارا يو قول بد یاگه دخترم باش-

 ..!دلم

 ..یکت اسپرت پسرونه به رنگ طوس هیبه  دمیرس..برداشتم و مشغول گشت زدن تو مغازه شدم رهنویپ

 !یشیم پمیلباس مثل اون خوش ت نیخوشگل و جذاب شک نکن با ا لیو مثل بابا شارا ياگرم پسر شد-

 ...شدم نیسوار ماش دمیمضاعف از خر هیشاد هیرو حساب کردم و با  لباسا

بردم و متوقفش  ابونیبه سمت کنار خ نویراهنما زدم و ماش..زنگ خورد میکردم که گوش یم یرانندگ داشتم

 ...کردم

 بله؟-

 !ستیازت ن ياحوال شما خبر...سالم نفس خانوم-

 خوبه؟ یعل..؟یخوب..سالم مهرنوش-

 .شه یقرآن خدا غلط م..وقت هیها  یسر به ما نزن..میما هم خوب-

 .من يخونه  ایطور شد به صرف شام ب نیحاال که ا..به خدا سرم شلوغه...زمیعز هیچه حرف نیا-

 ..امی یم...اما عصرونه چرا میدعوت نایخونه مامانم ا...شام که نه-

 ...باشه گلم-

 ..اونجام 5پس من ساعت -

 ..رتممنتظ...باشه -

 ..پس فعال-

 ..خدا حافظ-

 ...بعد از ظهر بود 2..ساعت نگاه کردم  به

 ...گذاشتم و رفتم باال  نگیتو پارک نویماش...سمت خونه رفتم به
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 !سالم خانوم مهندس:گفت دینگهبان منو د یتو الب نکهیمحض ا به

 سالم-

خنده رو ...آسانسور نگاه کردم نهیآ به خودم تو...سمت آسانسور رفتم و سوار شدم و دکمه مربوط رو زدم به

سند مادر ...بود شمیآزما يکه توش برگه  فمیدوشم ک هیدستم پاکت لباسا بودو رو  هیتو ..بود دایصورتم کامال پ

 ..!شدنم

به محض باز ...رمزو زدم و درو باز کردم و وارد خونه شدم...رونیدرو باز کردم و ازش اومدم ب...سادیوا آسانسور

 .!ا خوردمکردن در ج

 ؟ير یم ییجا-

 !چمدونم بود هیتفاوت که کنارش  نیبود با ا سادهیصبح رو بروم وا يبا همون لباسا لیشارا

 ؟يبر يخوا یم ییگفتم جا-

 !خوام برم یم..بده نفس یلیحالم خ...بگم دیبا یدونم چ ینم-

 !بود واسه برداشتن کاغذ خشک شد فمیکه تو ک دستم

 ؟يبر يخوا یکجا م...شده یچ-

 ...!نفس ازم بگذر...نفس منو واسه همه کارام ببخش...نپرس  يزیازم چ-

 !و سوار اسانسور شد و رفت رونیگفت و با رد شدن از کنارم از در رفت ب نویا لیشارا

 نیسر خوردم و رو زم...در بسته شد...خوردم به در ...بودم سادهیدر وا يجلو فیمن هنوز دست در ک اما

 ..در اوردم فمیاز تو ک شویجواب آزما...م روون شداشک از چشا..نشستم

نفس  لیشارا..؟یچرا رفت لیشارا..؟یکجا رفت لیشارا...نرو پدر بچم...ریوجودمو ازم نگ...نرو وجودم...لمینرو شارا-

 یبدون تو م نینفس آر...من.. لیشارا...یعشقمو ازم گرفت...ینفسمو ازم گرفت لیشارا...رهیمیتو م یب

 !برگرد مرد من...برگرد لیشارا...رمیم

 گهیزد و بعد د یم ونیدر م یکیکردم که  یرو حس م یقلب...کردم یفقط حس م...دمید ینم یچیه گهید

 !نزد گهید..نزد

 

 لیشارا
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بودم که وارد  ينفر نیآخر...باال رفتم مایهواپ يدستم گرفتم و از پله ها فمویک...داده بودم لیتحو چمدونمو

 ..شد یم مایهواپ

 شد ینم ينجوریا یکاشک....پله هی

 وجود نداشتم چوقتیکاش ه يا....پله دو

 کردم یرو نم ياون باز چوقتیکاش ه يا....پله سه

 نداشتم یبه نفس حس یکاشک......پله چهار

 دونستم یم دیکش یکه منو به سمت نفس م ییرویاسم اون ن یکاشک.....پله پنج

 !کشتم یکاش منو اونا رو نم يا....پله شش

 هیتاب  یب...یتاب چ یدونم ب ینم...تاب بودم یب...کردم و نشستم دایمربوط رو پ یصندل...شدم مایهواپ وارد

چشمم بچکه رو پاك  يخواست از گوشه  یکه سمج م یقطره اشک...تاب بودم یب...عطر هی...تن هی...همسفر

عذاب ..کرد یعذاب ولم نم...دمیکش ینم گهیخواست بمونم اما د یدلم م...وقت نبودم چیکاش ه يا...کردم 

رنگ  يبه اون چشا یوقت...کردم ینگاش م یوقت...و از همه مهم تر نفس...ها بودن یلیخ...اگه من نبودم...بودنم

من به خاطر همه عذاب وجدان داشتم و از همه مهم تر عذاب ...گرفتم یکردم عذاب وجدان م یشبش نگاه م

 !وجدانم بود نسبت به نفس

 

 نفس

 راهنیموها و پ ایدر مینس...شد ینواخته م انویو پ میبود ایکه کنار در یدر حال انویزده به پ هیتک...من بودم بازم

لباس سر تا  هی..بلند شد انویاز پشت پ لیشارا..دفعه قطع شد هیتو اوج آهنگ بود که ..گرفته بود يبه باز دمویسف

 ..حرکت کرد ایش زد و به سمت دررو سهبو هی..اومد جلو و دستمو گرفت..تنش بود یپا مشک

 ؟ لیشارا ير یم ییجا-

 ..منو ببخش نفس -

 دمیترس...تونستم حرکت کنم یو نم نیشده بود به زم خیانگار م پاهام

 ..شمیپ اینرو ب!...ببخشمت ؟ یواسه چ-

 !منم مردم....اونم مرد...يتو مرد..؟ ستین ادتی...نفس-

 !نه لیشااااااااااااااارا-
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چرا همه جا ...بوق کشدار بود هیاز همه بد تر  یول ومدی یم ییصدا ها هی...تو گلومه يزیچ هیکردم  یم حس

 !مطلق هیاهیس...بود اهیبازم س..اههیس

*** 

بچه  هی..بچه بود  هیتو دستش ...رونیپرستار ازش اومد ب هیدر باز شد و ...که پشت در بود نگاه کردم لیشارا به

دستشو به سمت بچه دراز کرد و بچه رو گرفت و بوش  لیشارا...شده بود دهیپوش یصورت يپتو هی يکه ال

 !من عاشقتم...دختر بابا ياومد:دم گوشش گفت..کرد

و بعد  دیمنو کش یمیعظ يروین هیکنم که انگار  يشاد شونیداشتم به سمتشون قدم بردارم و کنار شاد دوست

اطرافم چه  نمیکردم بب یسع...همهمه  هی..ومدی یم ییصدا ها هی...کم کم نور اومد...بود اهیس یهمه چ

کرد رو  دایکه راه پ یاشک یناتوان سراز ..شد یپلکام از هم باز نم..شد ینم...کردم چشمامو باز کنم یسع...خبره

بازم مثل ...باالخره تونستم چشمامو باز کنم...وفتادی یم ییاتفاقا هیانگار داشت ...دوباره تالش کردم...دمید

 نجام؟یدونستم کجام اما چرا ا یبه سوال نبود خوب م یاجیاحت چیه شهیهم

 ..!پدر بچم رفت...پادشاه قلبم رفتم...بت من رفت...رفت لمیشارا...اومد ادمیکم  کم

 دخترم؟ یخوب-

 ..شد..تموم..کوتاهم...هیخوشبخت.. .دکتر....ستمین...خوب...دکتر..نه-

 دستگاه ها و اون بوق کشدار مسخره شروع شد يصدا دوباره

 !آروم...نفس بکش...نیآفر...آروم باش:گذاشت رو صورتم و گفت ژنویماسک اکس دکتر

 ..روون شد يگریپس از د یکیاشکام  یعشق یاز سر ب...یپناه یاز سر ب... یاز سر دل تنگ...یسر نا توان از

 ...فقط عشقمو...خواستم یعشقمو م من

نفسم به  دیبگ...شهیداره پدر م دیبگ...ادیب دیبگ لیبه شارا...مردم شهر...ادیب دیبگ...شم یاون آروم م من تو بغل-

 یعشقمو م.....خدااااا...رم یخواد بم یدلم م ستیحاال که اون ن...رهیم یاون نباشه نفس م نیبگ...وجودش بنده

 !خوام

 یخوشبخت یلیتو خ...هیبا ارزش زیچ یلیعشق خ...یمون یتو درست مثل دختر نداشتم م...نفس هیچ یدون یم-

همون روز تو ..بهت بگم يزیچ هیخوام  یم یجا داره باهات دعوا کنم ول نکهیبا ا...یهست یعاشق واقع هیکه 

کم  هیاون فقط ...احساس نبود  یاونم ب هاما نگا..اندازه بود یعشقت ب...دمینگاه عاشقتو به همسرت د مارستانیب

طلب مرگ نکن ...بجنگ تا همسرت برگرده ایبا دن یچش یطعم مادر شدنو م يحاال که دار...بجنگ...جهیگ
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 یکه داره تو بطنت رشد م يبچه ا..واسه بچت...واسه عشقت...همسرت..بجنگ واسه ایبا دن...بجنگ...دخترم

 !بجنگ..باش دخترم يقو...کنه

 اد؟ی یم...یعنی-

که تو  شهیم يهفته ا هیتو االن ...یبهتر استراحت بکن...رو ولش کن  نایا... ادی یالبته که م-

 !حاالم بخواب..کنم به بخش یفردا منتقلت م ياگر خوب بود...یاستراحت کن تا بهتر بش..یمارستانیب

 دمیجنگ یم...دمیجنگ یاما من م...ادیخسته بودم ز...بود فیقلبم ضع...حق با دکتر بود..گفت و رفت نویا دکتر

 !کردم دختره یحاال حس م نیکه از هم يبچه ا....سه بچموا

 یرو تخت بودم و داشتن به بخش منتقلم م مارستانیب يتو راهرو...حرکت چشمامو باز کردم هیحس  با

دسته گل به همراه  هیدر اتاق باز شد و مهرنوش با ..ساعت مالقات شد...گرفتم ياتاق جا يباالخره تو...کردن

 !عدش مامان و باباو ب...اومد تو یعل

 ..دمیخواستم ناراحتشون کنه رو فهم یکه نم يزیچ...دنیفهم...واقعا شوکه شدم دنشونید از

 دنشیکه از د يزیهمون چ...اشک بابام بود..شد سیدستم خ..بابا به سمتم اومد و دستمو گرفت...تو اتاق اومدن

 ...واهمه داشتم

 ...بابا-

 چرا؟... یچرا به ما نگفت...بابا جان یچرا نگفت...برات دخترم رمیبم یاله-

 ...بابا دوستون دارم-

 ...بابا میمام دوست دار-

 ....کردن هیسرمو تو بغلش گرفت و شروع کرد به گر بابا

 بابا جان؟ یچرا به من و مادرت نگفت-

رخ س يلرزون و چشما ینه دست...تو رو ونیگر ينه چشما...نمتیبب ينجوریخواستم ا یوقت نم چیبابا ه-

 ...خواستم یرو نم نایا...خواستم ینم...مامانو

 ..کردن هیو گر دنیگرفت شروع کرد به بوس گمویبه سمتم اومد و دست د مامان

 ..رونیاز اتاق رفتن ب دنیو د تیهم که وضع یو عل مهرنوش

 !نباشم گهیمن د دیکه شا ییبه خاطر فردا هیگر..کردم یم هیمن و مامان و بابا که گر...میاتاق فقط ما موند تو

**** 
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موجود  هی...خبر هی دنیاز فهم..از خرد شدنم...از شکستنم...از مردنم...دو هفته از رفتنش...گذره یدو هفته م االن

 ..لیاز شارا...منه يکه برا يموجود...کنه یکه داره رشد م

ما  يخونه  ادیکه قرار بود ب ییگفت از اونجا دمیبعد که از مهرنوش پرس...مارستانمیدو هفته است که ب االن

من رفتم خونه و بعد از در  دهیکه د گهیپرسه و اونم م یکنم از نگهبان ساختمون م یدرو باز نم یو وقت ادییم

 ..مارستانیب ارنی یم ننک یم دایشکونن و منو پ یبا کمک نگهبان درو م یمتوال يزدن ها

 ..دمیشن ییصدا هیدکتر تا ازش تشکر کنم که  و رفتم دم اتاق دمیلباسامو پوش..بود مرخص بشم قرار

 ...یعنی-بابا

کار  یچ دیدونست با یبود که نم جیگ نقدریاوالش ا..منه مارینفس االن سه ساله که ب..نیآر يآقا دینیبب-دکتر

اون از ..یجراح غیت ریکنار اومد حاضر نشد بره ز هیقض نیو با ا دیهم فهم یزمانو هدر داد وقت ينطوریکنه و هم

راستش ..نفسه تیکه االن واضحه وضع يزیاما چ..نهیشما رو بب هیخواست ناراحت یاولم به فکر شما بود و نم

اون موقع بهش گفتم به خاطر  دمیکه خودش گفت و من از زبون خودش شن ییزایبا توجه به چ..نفس بارداره

 ...بچش بجنگه

 گفته؟ ینفس چ-

 يزینفس حالش بد تر شه چ نکهیا يکه من اون موقع برا نهیبگه اما مهم ا خود نفس براتون نیاونو اجازه بد-

 ...تونه مادر بشه یقلبش نم تیگم نفس به خاطر وضع یبهتون م نوینگفتم اما االن دارم ا

 ..دیبا یعنی-

 ..وفتهی یبچه سقط بشه وگرنه جون نفس تو خطر م دیمتاسفانه با...بله-

 یب...کردم و به اتاق خودم برگشتم یط مارستانویب يلرزون راهرو ها يبا قدما...خواست بشنوم یدلم نم گهید

تو خودم جمع شدم و دستمو گذاشتم  ینا خداگاه کم...ترس سراسر وجودمو گرفته بود هی..جون رو تخت نشستم

 ...رو شکمم

 یمن نم..شه یدرست م یمئنم همه چمن مط..رهیتونه تو رو از من بگ ینم یچکیه..نه فدات بشم..ینه مامان-

 ..ادی ینم لتیچرا بابا شارا...یول..يای یم ایتو به دن..گرده یبر م لیبابا شارا...رمیم

 ..اون آغوش..اون عطر...اون خنده..اون صدا..اون جنگل...بود زایچ یلیآور خ ادی لیشارا اسم

 ..راه خودشونو گرفتن اشکام
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تونم نفس  یکه م ییکنم تا به خاطر تو تا جا یم مویسع يمن همه ...وقتا  هی يجونم غصه نخور یمامان-

 لتویاون بزنه فقط به خدا بگو بابا شارا يلحظه برا نیتا آخر دهیکوچولوم قول م ین یقلبم به ن...بکشم

 !دلم براش تنگ شده...برگردونه

 ..باز شد و مامان و بابا اومدن تو در

 ؟ينفس جان آماده ا-

 ..اشکامو پاك کردم عین سر تکون دادم و سرماما يبرا

خواست برم تو خونه  یدلم م یلیخ...بود یبابا در حال رانندگ.. رونیب میاومد مارستانیکمک مامان و بابا از ب به

عطر  هیبه  فمیکه قلب ضع دمیترس یم...دمیترس یاما م..نفس بکشم  لویخواست عطر شارا یدلم م...خودم  ي

 ..یجواب چیه..داشتمواسه قلبم ن یجواب چیاونوقت من ه..نباشه و خودشو بخواد یراض

به کمک مامان ..برد تو نویباز کرد و ماش اطویشد و در ح ادهیپ نیبابا از ماش...مامان و بابا يدم در خونه  میدیرس

اال رفتم تا بهم فشار برام سخت بود آروم از پله ها ب یلیکه خ نیبه کمک مامان با ا..شدم ادهیپ نیاز ماش

دستگاه پخش اتاقم بود رو هل دادم تو تا بخونه  يرو که جلو يد یس...رفتم تو اتاقم و لباسمو عوض کردم..ادین

و  رهیکه منو بغل بگ یاغوش..خواست یاغوش م هیمنم دلم .. بیعج..هوا سرد بود بیعج...پنجره يرفتم جلو...

 ..که محتاجش بودم نبود یآغوش..ودنب..سر بر گردوندم..من و طفلمو گرم کنه

 ییرها نیبه نبض ا یتپ یتو که م ییتنها تو-

 ییها هیفارق از وفور سا تو

 ندارد یقتیجز تو جهان من حق بازآکه

 که ابر غم ببارد يرو یم تو

 چرا يشو ینم یسمت ماندنت راه به

 کن به مشت پوچ شب ها هیستاره هد یگاه

 تر بگوبا من حروف رفتنت شمرده

 از دلت همه بهانه ها را رمیمن بگ تا

 ییآرامشم تو آشوبم

 ییکشم تو یسر م يهر ترانه ا به

 اضافه کن به فهم آسمانت سحر
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 ییآرامشم تو آشوبم

 ییکشم تو یسر م يهر ترانه ا به

 تو من غم تو صد خزانم یکه ب ایب

 دمیو آن بر نیکه از سراب ا میبگو بگذار

 دمیاز عطش ترانه آفر من

 چرا يشو ینم یسمت ماندنت راه به

 کن به مشت پوچ شب ها هیستاره هد یگاه

 تر بگو با من حروف رفتنت  شمرده

 از دلت همه بهانه ها را  رمیمن بگ تا

 ییآرامشم تو آشوبم

 ییکشم تو یسر م يهر ترانه ا به

 اضافه کن به فهم آسمانت سحر

 ییآرامشم تو آشوبم

 ییکشم تو یسر م يهر ترانه ا به

 تو من غم تو صد خزانم یکه ب ایب

 ...آشوبم

 )چارتار-آشوبم(

 یگفت چ یم..گفت  یم یکاشک..دنمهینفس کش لیکه دل دیفهم یم یکاشک...که آرامشمه دیفهم یم یکاشک

موند و سه نفره شدنمونو با  یم..موند یم یکاشک..تونستم براش مرهم باشم یم دیشا..شده  شیموجبه دگرگون

 !یکاشک..میگرفت یهم جشن م

 .در چشمامو باز کردم يصدا با

 دییبفرما-

 .بود وهیآب م وانیل هیتو دستش ...باز شد و مامان اومد تو در

 .دخترم یخوب-

 خوبم مامان جان-
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دستاش  نیکنار تخت و دستمو ب زیم يرو گذاشت رو وهیآب م وانیل..اومد و کنارم رو تخت نشست مامان

 .گرفت

ما واقعا ..یهست یزندگ نیا يتو تنها ثمره ..یهنوزم هست..يمن و پدرت بود زیتو همه چ...نفس یدون یم-

 .میما بد بود نقدریا... یکنم که چرا به ما نگفت یهنوزم درکت نم..یبش تیاذ میستیحاضر ن...میدوست دار

 .نمیبب تونویخواستم ناراحت ینم.. ستیبحث بد بودن ن...نه-

نگفتنت به ..طرف  هیتو  هیماریدرد ب...کمرش شکسته...نیپدرتو بب...منو نگاه کن...مامانم؟ میستیاالن ناراحت ن-

چه ..یباعث شده دچار اون حمله بش يزیچ هیگفت  یدکتر م..بگم يزیچ هیخوام  یحاال م..گهیطرف د هیما 

 افتاده نفس؟ یاتفاق

 !فاجعه است ستیو نداشتنش اتفاق ن اتفاق؟رفتن

 ..مامان یچیه-

 زمیعز یبه مادرت بگ يخوا ینم-

 ...نه-

 یمادر بش یتون یسخته اما تو نم یلیخ...منم مادرم...دونم سخته ینفس م-

 مامان؟ هیمنظورت چ-

 ..بچه رو  دیگفت با یدکتر م-

 ..رهیعشقمو ازم بگ..جگر گوشمو...تونست بچمو ینم چکسیه...دگرگون شد امیدن

 يموجود...من زیهمه چ..نوه شما..بچه منه نیزن یکه ازش حرف م یاون..مامان؟ نیگ یم یچ نیشیمتوجه م-

 ..نباشه نیبگ ادی یچطور دلتون م...کنه یکه داره در من رشد م

 یبدون تو زندگ میتون ینفس من و پدرت نم...مینبودن تو رو قبول کن دیبا میدخترم اگه بودن اونو قبول کن-

 تو اطالع داره؟ هیماریاز ب لیشارا..است؟کج لیاصال شارا نمیبب...همسرت لیشارا...میکن

 ...اومد رفت شیپ يمسافرت کار هی..مسافرته..اون...لیشارا-

 دونه؟ یم يزیتو چ هیماریاز ب-

 ...!نه-

 ..حقش بود که بدونه..اون همسرته..؟یدخترم آخه چرا به اون نگفت-

 ..!خواست یکه نم يزیچ...که قرار ما نبود يزیچ...آره اون واقعا همسرمه....همسرم
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 !تونه باشه یبه هر حال نفس اون بچه نم-

اون ثمره ...منه هیاون همه زندگ...ستمیمن قاتل ن...کشم یبچمو نم...کشم ینم...ن؟یگیم یچ نیفهم یم-

 ...عشقمه

 !بت من...مردمه هیادگاریاون :لب زمزمه کردم ریز آروم

 ...آخه نفس-

نبودن من  ایبودن ...نیستیقاتل بچه من ن..نیستیقاتل ن..نیشما خوب...نینگ یچیتو رو خدا ه...تو رو خدا مامان-

 ..جونم متیبه ق یبچه باشه حت نیخوام که ا یمن م...ستیمهم ن

 ..دیرس یهق هق بابا از پشت در به گوش م يصدا...زد رونیاز اتاق ب هیبا گر مامان

 ؟یدوسم داشت لیشارا...؟ییپس تو کجا..کنن یم هیواسه نفس گر..نجانیهمه ا...مردمن يدید

خودش نبود اما من ..دلم واسه عطر تنش تنگ شده بود...عشقم يخونه ...خودم يخواست برم خونه  یم دلم

 ..مطمئن بودم عطرشو اونجا جا گذاشته

 ..رونیعوض کردم و از اتاق زدم ب لباسامو

 بابا جان؟ ير یکجا م-

 ..خوام برم خونم یبابا م-

 ..به مراقبت...يبه استراحت دار اجیتو االن احت..ما شیبمون پ..نرو نفس-

 ..به آژانش دیزنگ بزن هیلطفا ...خواد تو خونه خودم باشم االن یدلم م...خوبم ..نه بابا-

 ..ییبرمت بابا یخودم م-

 ...رم یم..نه-

 ..رسونمت یگفتم م-

رفتم کنارش و اشکاشو با سر ..ختیر یبود و همچنان اشک م سادهیمامان دم در وا...ارهیرفت تا کتشو ب بابا

 ..اشکا رو نداشتم نیطاقت ا...سوزوند یاشکاش منو م...انگشتام پاك کردم

 مامان؟ یکن یم هیچرا گر-

 ...به ما رحم کن مادر..ییما زیتو همه چ...بچه رو بنداز...نکن یبچگ..دخترم ..نفس-

 ..کرد هیحرف خودشو تو بغلم انداخت و با شدت گر نیبا گفتن ا مامان

 ..خوام یمن اون بچه رو م...اما نزاشتم بفهمن اما حاال دمیسه سال درد کش...کردم که بهشون نگفتم رحم
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 ..رونیاز مامان به همراه بابا از خونه اومدم ب یلب ریز هیخداحافظ هیاومد و من با  بابا

 .و بابا حرکت کرد میشد نیهم سوار ماش با

 دونه؟ یم لیشارا صال؟اينگهش دار يخوا ی؟مینفس مطمئن-

 ..دونه ینم...خوام یمن اون بچه رو م..اره بابا-

 ..بده تیاون داشتن تو رو به بچه ارجع دیشا... یتو هم همسرش یبچه است درست ول نیاون پدر ا-

 ..دارم یخوام و تا آخرم نگهش م یبچه رو م نیمن ا یول-

 ...شدم و بابا رفت ادهیمن پ..دم خونه میدیرس

تا  ينموند..دلم برات تنگ شده مرد من...مینیتو ب دیچیپ لیبه محض باز کردن عطر شارا...رو باز کردمخونه  در

 ..!ينموند...میریتا باهام خانواده شدنمونو جشن بگ..بگم کیپدر شدنتو بهت تبر

 يبود و من ازش پرستار دهیخواب نجایا لیبار شارا نیآخر...بار نیآخر...تخت هنوز مرتب نشده بود..تو اتاق رفتم

آروم شدم و  بیعج...ارومم کرد بیعج لیشارا يبو..سرمو کردم تو متکا...همونجا دمیرفتم جلو و خواب..کردم یم

 !خوابم برد

 شتریب لیکه عطر شارا ییسمت و اون سمت خونه زدن واسه جا نیبه ا ییهفته از تنها هی...گذره یهفته م هی

 دینفهم رحمانهیره و چه ب یم ادمیداره  دنیکنم نفس کش یحس م..تنگ شده براش يادیدلم ز..اونجا مونده

 !نفسم به بودنش وابستس

 نهیوقت ازش ک چیسبز شدم ه لهیاز همون اول که عاشق اون دو تا ت..ستیبودنش مهم ن رحمانهیب...ستین مهم

 ریتقص یعاشق..خودم بود ریدونستم تقص یخوب م...دونستم یم!نه..نهیناراحت شدم اما ک..به دل نگرفتم يا

 ..خودم بود

 یوار هنوزم م یلیمن ل..مجنون تر...دلتنگ تر..تاب تر یب..عاشق تر یهنوزم عاشقم حت...ستمین مونیپش

 ...دمشیپرست

 ..کردم یمنم با دخترم گفتن صداش م...گفت بچم دختره یحسم م...بچم گاهیجا...رو شکمم دمیکش دست

تونم  یم یعنی...پرنسس نازم..فرشته کوچولو..دختر قشنگم:و گفتم دمینوازش گونه رو شکمم کش دستمو

من نبودم  یخاک يکره  نیرو ا یپا گذاشت یاگه وقت....عاشقته ها  یمامان...نوازشت کنم؟....بوت کنم؟...نمت؟یبب

 یلوسش م...کنه یم يو باهاش باز نگشدختر قش شیپ ادی یم...ادی یم لیمن مطمئنم بابا شارا... ایغصه نخور

دست ..عاشق لمس دستات...دنتییعاشق بو...اگه نبودم من عاشقتم یبدون حت یمامان یول...کنه ینازش م...کنه
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تو به خدا بگو که مامانم رو ...یتو پاک...دست خداست زیهمه چ...شهیخواستم اما نم یمن م...پرنسس ستیمن ن

 ..!دیشمنو به تو بخ دیشا...بهم بده

 ...رونیو از خونه زدم ب دمیپوش رونیدست لباس ب هی...شدم و رفتم سراغ کمد لباسامجام بلند  از

 ...کردم یم ینداشتم و خودم رانندگ یواسه رانندگ یهنوز مشکل..نشستم و حرکت کردم نیماش پشت

 ...نمیدکتر باشم و دخترمو بب هیاومده بودم تا تحت نظر ...پارك کردم و وارد مطب شدم  نویماش

 دایجلب شد که زن باردار بود و شکم برامدش کامال هو ینظرم به زن و مرد جوون..تو مطب بودن يادیز يآدما

 ..کرد تو مطب یم شیو همراه دیکش یو مرد با احساس دست رو شکم زنش م

کار عشقتو بد  چیاونوقت ه..یکه عاشق باش يامان از اون روز...لحظه دلم واسه خودم و دخترم سوخت اما هی

 ..ینیب ینم

 ..نشستم يا قهیصدام زد و بعد پر کردن پروندم چند دق یمنش

 یشال آب هیو  دیخانوم دکتر جوون با روپوش سف هیرو به روم ...شد و با ضربه زدن به در وارد اتاق شدم نوبتم

 .به واسطه شل بستن شال معلوم بود شمیمشک يمو ها..نشسته بود یکاربن

 دیخسته نباش..سالم-

 دییبفرما.سالم-

 ...گرفتم يجا یدکتر گذاشتم و رو صندل زیم يرو رو پروندم

 شد میواسطه پروندم که توش فرمم پر شده بود متوجه حاملگ به

 ..چند وقتشه مینیاونجا بخواب تا بب...یچه مامان خوشگل...خوب-

دکتر ..برگشتم يکم مورم شد اما به حالت عاد هیاول ..شد ختهیشکمم ر يرو عیما هی..دمیتخت دراز کش يرو

 ..شد یشکمم گذاشت و مشغول سونوگراف يدسگاه رو رو

 ...بچه ده هفتشه..خب -

 ...کرد ادیصدا رو ز بعد

 ...تاپ..تاپ..تاپ.تاپ-

 ..دمیشن یقشنگ قلبشو م يصدا..دمیشن یم

 ییزایبا توجه به چ..مال حاالست نیاما ا ستیهم ن یمشکل چیبچه کامال سالمه و ه داستیخب اونجور که پ-

 !جونت در خطره ينجوریا..يبچتو نگه دار یتون یتو نم..یهست یقلب هیماریب هیکه تو پروندت هست تو دچار 
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 اتیحق ح..اون زندست..دمیقلب کوچولوشو شن ياالن صدا نیمن هم...بچم چرا یول ستیجونم برام مهم ن-

 !جونم متیبه ق یحت..ادیب ایبه دن دیمن با يبچه ..رمیحقو ازش بگ نیتونم ا یمن نم..داره

 ؟یمطمئن-

 !آره-

 ..ينگه دار یبچه رو تا نه ماهگ یکنم بتون یفکر نم..یش یم یکم کم دچار مشکل تنفس-

 ..بتونم دیبا...تونم یم-

کامال  دیاب..ایحتما ب..زارم ینوبت م گهیدو هفته د يبرات برا...بگم يزیتونم چ ینم یگرفت متویحاال که تصم-

 ..یمواظب باش یلیخ دیدر ضمن با..میمراقب باش

 ...حتما-

 ... رونیچند رقم دارو از دکتر از مطب اومدم ب ينسخه برا هیو  یاز گرفتن عکس سونو گراف بعد

 يا قهیچند دق...بود گهیطرف د هیداره  لیبخش تحو..تو داروخانه و نسخه رو دادم تا داره هامو آماده کنن رفتم

 !لیشارا:داد گفت یم لیکه دارو تحو يبودم که مرد سادهیوا

 ..دنشیلحظه د هیسراسر چشم شدم واسه ...نجاستیپدر بچه من ا..مرد من...من لیشارا..من  يخدا

 !يمحمد لیشارا..لیشارا:دوباره صدا کرد مرد

کرد اما فرو  یحرکت م که تو چشمام یالبیس..اشکام شد البیس گاهیچشمام جا...ستین لیشارا نکهیاما ا....اما

تو  دنیبه محض رس...شدم نیو سوار ماش رونیبعد گرفتن دارو ها به سرعت از داروخانه زدم ب..ختیر ینم

 ...شد وناشکام رو البیو س دیسرمو گذاشتم رو فرمون و بغض خفه گلوم ترک نیماش

 ...آغوش پر از محبتشو...خواست یم لمویشارا دلم

 ..نفس بکشم لویتا زود تر همون ته مونده عطر شارا...روشن کردم و حرکت کردم تا برم خونه نویماش

رفتم تو ..بود یسونام هی...نبود البیس نمیب یکنم م یحاال که نگاه م..بود يهنوز اشکام جار...خونه دمیرس

 رونیب مونویو آلبوم عروس سوم رو باز کردم يدر کشو..انداختم رو تخت و به سراغ کشو ها رفتم فمویک..اتاقم

 ..آلبومو باز کردم و محوش شدم..اوردم

واسه نفس ... دنتیواسه د زنهیدلم دل دل م...دلم برات تنگ شده..لمیشارا..همه کس...وجود..نفس...معرفت یب-

 ..واسه آغوش گرمت...عطرت دنیکش

 دمیندا رو شن يخره صدابعد از چهار تا بوق باال..برداشتم و شماره ندا رو گرفتم لویموبا هیگوش
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 الو-

 سالم ندا-

 خوبه؟ لی؟شارایخوب..سالم نفس جان-

 ..لیمن خوبم اما شارا-

 افتاده؟ یاتفاق-

 ازش خبر نداره؟ اریشاد نمیخوام بب یم..رفته لیراستش شارا..راستش -

 ..لحظه صبر کن هی-

 دمیندا رو شن يدوباره صدا قهیاز چند دق بعد

 الو نفس جان-

 بله؟-

 شده ؟ یچ نمیبب..گرده یم لیگه دنبال شارا یم ارمیراستش شاد-

 ..دونم ینم-

 ..کارت داره اریشاد..نجا؟یا يایب یتون یم-

 .امی یاالن م..اره-

 ..نمتیب یپس م..باشه -

 خدا حافظ-

 ..حرکت کردم اریاز رو تخت برداشتم و به سمت خونه شاد فمویک..تنم بود لباسم

 اریخونه شاد..رو زدم 10و سوار اسانسور شدم و دکمه  یرفتم تو الب..پارك کردم نویماش اریشاد يخونه  يجلو

 ..طبقه بود 15برج  هیطبقه دهم 

 .درو باز کرد اریبه محض باز کردن در شاد..و زنگ خونه رو زدم رونیاسانسور اومدم ب از

 .تو ایب..يخوش اومد یلیخ..سالم نفس-

 ..ممنون..سالم -

 ندا به سمتم اومد و بغلم کرد..درو بست ارمیشدم و شاد ارشونیخونه شاد وارد

 يخوش اومد..سالم-

 .ممنون ندا جان-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا عرب احمد  –قدم بگذار  میبه عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٢٢٥ 

 .نشستم یسلطنت يمبال يتعارف ندا رو با

 کجاست؟ لیشارا نیدون یشما م اریآقا شاد-

 شد که رفت؟ یآخه چ..نکردم دایازش پ يرد چیه یگشتم ول لیدنبال شارا یلیراستش نفس من خودمم خ-

ازش  یکل..گه یم ونیتب داره و هذ دمیاومد خونه د یشب وقت هی نکهیخوب بود تا ا یهمه چ..دونم ینم-

سر رفتم  هیبعد از ظهرش من ..گرفته بود یلیفرداش که از خواب بلند شد خ..مراقبت کرد تا بهتر بشه

 !رفت یحرف چیچمدون دستشه و بدون ه دمیاومدم د یوقت..رونیب

شد اما بعد از فوت پدرم و  یتو خونه موجب خنده همه م..بود يپسر شاد شهیهم لیشارا...دونم یواقعا نم-

 یدونم چ یحاالم نم..کم بهتر بشه هیزمان برد تا  یلیخ..گرفته بود یلیخ..سابق نشد لیاون شارا گهید سیشاو

 ..که بزاره و بره قیعم نقدریاونم ا..شده شیموجب ناراحت

ضبطو روشن کردم و ..شدم نیسوار ماش..رونیموندن از خونه زدم ب يبرا اریندا و شاد يتوجه به اسرار ها یب

 حرکت کردم

 دمتیامشبم گذاشت من ند-

 دنتیبه راهتم تا رس چشم

 گذشت حاله من بده امشبم

 من نده ادی دنویبر دل

 سیچتر خ هیبا  امی یم دنبالت

 ستیجاده ن يتو تو يپا رد

 گلم؟ يرد شد ریکدوم مس از

 خورم یتو هر نفس غصه م یب

 من ازت جدام..یچه راحت تو

 ازت بخوام؟ یچ یزمیچ همه

 ازم يشده بگو ؟دلخور یچ

 تو بگذرم؟حرفشم نزن از

 سیچتر خ هیبا  امی یم دنبالت

 ستیجاده ن يتو تو يپا رد
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 گلم؟ يرد شد ریکدوم مس از

 خورم یتو هر نفس غصه م یب

 من ازت جدام.. یچه راحت تو

 ازت بخوام؟ یچ یزمیچ همه

 )یراحی يمهد-امشبم گذشت(

هنوز عکسا وسط ..و به سمت اتاق رفتم دمیکش نیزم يرو فمویک..وارد خونه شدم...درو باز کردم..خونه دمیرس

 ..عکسو بغل کردم ..دمیتخت دراز کش يعکسا برداشتم و رو ونیرو از م لیعکس شارا..اتاق بود 

 ..دوست دارم-

 !خوابم برد یک دمیکه نفهم ختمیاونقدر اشک ر.. یاز سر دل تنگ ختمیر اشک

هجوم  ییشدم و به سمت دسشو داریداشت از خواب ب انیدستگاه گوارشم جر يکه تو يزیاحساس چ با

 یبدنم م يبرام نمونده بود و همه  یجون گهیعق زدم که د نقدریا..تونستم باال آوردم یکه م ییتا جا..بردم

 .دیلرز

خورد به  یکه م یبارون يصدا...رفتم تو اتاقم..رونیاومدم ب ییو شستم و از دسشوزحمت دست و صورتم ر به

 ..شکست یپنجره سکوت خونه رو م

 لیشارا يراهنایاز پ یکیفقط ..رهنیپ هیفقط ..رفتم سر کمد لباسا و درشو باز کردم...داشتم یبیحس عج هی

نفس  لویعطر شارا...کردم کینزد مینیآروم به ب...از تو کمد برداشتم و تو دستام گرفت راهنویپ..بود  زونیآو

 !ار عطر شوهرمویو یداشتم ول اریو يمنم مثل هر زن حامله ا...آروم شدم... دمیکش

عطرش  دنینشستم وبا نفس کش میگهواره ا هیصندل يبه دست رو رهنیپ...دستگاه پخش اتاقمو روشن کردم

 !آروم شدم

 :شروع کرد به خوندن يد یس

 فرق من با تو نهیحرفاتو هم يپا ينموند

 رفته اما من هنوزم دارم عکساتو ادتی تو

 تو گشتم دنیحاال صد دفعه شهرو واسه د تا

 برگشتم هیبا گر یراهم ول نیخنده رفتم ا با

 برگرد
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 برگرد

 شم یم وونهیتو من د یب..شمیدوباره پ برگرد

 که چقد هواتو دارم یدون ینم

 یکاشت نهیکه رو س یزخم یو که جا گذاشت یحرف

 دارم اتویادگاریتموم  من

 شم یم وونهیکه دارم د..شمیدوباره پ برگرد

 شهینشستم پشت ش ییکه تنها بس

 ادیزمستون که ب نیا..ادیو بارون که ب برف

 شهیچند ساله م امییتنها یدونیم

 ردم سپ ابونایبه خ..به بارونا سپردم من

 باشن وونهیمواظب توئه د که

 سپردم ایبه همه دن..خود خدا سپردم به

 عشق من رو داشته باشن يهوا که

 باشن  وونهیمواظب توئه د که

 )نیفرزاد فرز-برگرد(

 

 لیشارا

 کیخونه کوچ هیخدا رو شکر که تونسته بودم ..خونه مسکوت مونده بود..خونه رو باز کردم و وارد خونه شدم در

کتمو از تنم در آوردم و ..چند ماه تو هتل بمونم بیکشور غر يتونستم تو یسال اجاره کنم وگرنه نم هی يبرا

قهوه  هیراحت يرو مبال..شدم یمنظم محسوب م يجزء مردا چیاصوال از اول شلخته که نبودم ه..کردم زونیآو

که عذاب وجدان نداشته ...دیچیپ یدکتر تو سرم م يهنوز حرفا...دادم  هیرنگ نشستم و سرمو به پشتش تک يا

من ..قولم ریخودم کردم و زدم ز هیزندگ هیمن نفسو وارد باز..و پدرمو کشتم سیمن شاو..شد؟ یباشم اما مگه م

که ازدواج کردم اما .. عالم و آدم دروغ گفتم که عهدمو شکستم يبه همه  نم..رهاش کردم یجیتو عالم گ

 ..از همه بزرگ تر به خودم..د دروغ بزرگ به همه بو هیازدواجم با نفس 
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 ختهیمعادالت ذهنمو بهم ر يبا نفس همه  یباشم اما زندگ یزن چیتونم با ه ینم گهیکردم د یفکر م من

بهم زنگ زد و  رایهمون روز که الم..مومد  یچشمام م يدکتر روانشناسم همش اونروز جلو يحرفا يبه جا..بود

 ...ایبرم کافه در

اون همه سر تونستم  نیاز ب..دیسر ها به طرفم چرخ يسر در بلند شد و همه  يدر کافه رو باز کردم صدا یوقت

که  دمیبلوندشو د يمو ها یوقت..بود که برادرمو ول کرد و رفت یشاداب تر از اون موقع یلیخ..نمیرو بب رایالم

 یعصب زهیبر رونیه دوست نداشت موهاشو بک دمحرف برادرم افتا ادیبود و  ختهیر رونیسخاوتمندانه از شالش ب

 یم وونمیشه داشت د یکردم هر لحظه داره پر رنگ تر م یلبخند رو لبش که از بدو ورودم حس م..شدم

گارسون اومد و سفارش ..کنه اریباعث شده بود سکوت اخت یدونم چ ینم..رفتم و نشستم زشیبه سمت م..کرد

نشد سرمو بلند  يخبر دمید یوقت..منتظر بودم تا حرف بزنه..نییپا انداختمقهوه فرانسه دادم و سرمو  وانیل هی

 ..بر خالف تصورم اصال هول نشد و به نگاه کردنش ادامه داد یول...نگاه کردنم گرفتم نیکنم و مچشو در ح

 ؟یو تماشام کن یکن اریو سکوت اخت نجایا امیتا ب يبهم زنگ زد-

 ....دادو رو دستم قرار  دیکش زیرو م دستشو

 !لیدلم برات تنگ شده بود شارا-

که  یبرادرمو کشت:کردم بلند نشه گفتم یم یکه سع یعصب ییو با صدا دمیکش رونیستش ب ریدستمو از ز عیسر

 ؟يبد لمیمزخرفاتو تحو نیا

 ؟یچ:لرزون گفت يمات شد و با صدا رایالم

 !مرد سیهفته بعد از شاو هیرمم پد...بعد از تو روز تولدم خودشو کشت سیشاو...برادرم خودشو کشت-

 !من...من-

 ؟يچرا خفه شد..یگرفت یچرا اللمون...یمن چ-

 .بودم و گذاشته بودم کنار دهیاون موقع ادب رو بوس تو

 ..!من عاشقت بودم-

 .دفعه نوبت من بود که مات و مبهوت بمونم نیا

 ؟یگفت یچ...یچ-

 ..انویعاشق پسر مغرور کالس پ...من از اول عاشقت بودم-

 ..مته مخمو سوراخ کرد هی نیو اشکاش ع حرفاش
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 ..سیپس شاو..پس-

سال به خودم گفتم االنه که  هی نیا يتو یه..از روز اول عاشقت بودم..کالس ومدمی یسال بود که م هیحدود -

 ينجوریباهاش دوست شدم ا..دمید سویشاو نکهیتا ا..دمیند یحرکت چیاز تو ه یطرفت ول ادیعاشقت بشه و ب

خودم  شیمدت پ هی...اما تو بازم یبشعاشقم  دیشا ينجوریگفتم ا..يدی یمنو م شتریجلو چشمت بودم و ب شتریب

واسه  یبکن یحرکت هی دیکنم شا کتیگفتم اگه تحر نیجلو واسه هم يایب یتون یاما نم یعاشقم دیگفتم شا یم

بود  يشب قبل از خاستگار.. يومدیهمش منتظرت بودم اما تو ن..يخاستگار ادیمطمئن کردم تا ب سویشاو نیهم

بهم وابسته است  نقدریا سیدونستم شاو یمن نم...برم رانیگرفتم از ا میکردم و تصم یچه حماقت دمیکه فهم

 .دا..دوست ..من ...کشه یکه خودشو م

 ..نمتیخوام بب ینم گهید..يخواسته هات کرد هیمنو قربان...پدرم ...تو برادرم...خفه شو...خفه شو-

 ..جن زده ها دستشو برداشت نیبود که ع دهینکش هیدوباره دستشو گذاشت رو دستم اما هنوز به ثان رایالم

 ؟يازدواج کرد...تو ...تو-

 ...حلقمو لمس کرده بود يشدم که سرد متوجه

 ...آره-

 !یتو مال من..تو...داشته باشه تیتونه واقع ینم نیا یول...یول-

خوام  یوقت نم چیه گهید...حاالم گمشو...یبرادرمو ازم گرفت...يدیبه گند کش مویتو زندگ...رایدهنتو ببند الم-

 !وقت چیه...نمتیبب

عذاب  ایدن هیبا ...یجیغم و گ ایدن هیمن با ...رفت و من موندم رنیشاپ ب یاز کاف ونیبا دو گر رایالم

وجود من باعث شده بود که پدرم ..عشقش نرسه و خودشو بکشهوجود من باعث شده بود که برادرم به ..وجدان

نداشته  يعاد هیزندگ هینفس  ودوجود من موجب شده ب..رهیو سکته کنه و بم ارهینبود برادرمو نتونه تاب ب

 !پدر و برادرمو من کشتم...من کشتم...وجود من..باشه

 

 نفس

رو  يهنسفر هیبا گر..دنشیو نفس کش دنشید هیثان هیزد واسه  یدلم دل دل م...براش دل تنگ بودم تینها یب

 .گذاشتم تو گوشم و اهنگو پخش کردم

 لباسش رنگ تو باشه..نفر از دور کیکه  نیهم-
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 شه دایپ یگلفروش هی..من ریکه تو مس نیهم

بعد  قهیشد و چند دق ادهیپ نیاز ماش..ادی یداره بارون م..ساخته مویشب زندگ نیبهتر لیامشب شارا..تولدمه شب

 ..!خدمت شما:مورد عالقم برگشت و گفت يبا گل ها

 افتم یتو م ادی بازم

 آدم تو خونه تنها شه..جمعه هیکه عصر  نیهم

 اسم تو باشه هینفر اسمش شب کیکه  نیهم

 یرم تو داروخونه که مسئول اونجا م یخودم و بچم م يدارو برا يبه هوا..رونیمطب دکتر اومدم ب از

 !لیشارا:گه

 تموم کافه ها بازن..یکه دوست داشت یآهنگ با

 تو بندازن ادیشهر همدستن منو  تموم

 بندون خیسرد و  یستین تو

 زهییفصال پا تموم

 زهیاز تو واسه من گذشتن از همه چ گذشتن

که ازت  یگ یتو بهم م..نمتیب یچمدون به دست م..خونه تا خبر سه نفره شدنه خانوادمونو بهت بدم اومدم

 بگذره؟؟ زشیازهمه چ..از وجودش..شه ادم از خودش  یمگه م..بگذرم

 رمیگ یم ایکنار در ییکه عکس تنها نیهم

 رم یها م هیتو به خواب گر ریشب بخ بدون

 وفتمی یتو م ادی بازم

 کاجا نیرو ا نهیش یکه م.. یهر بارون با هر برف با

 ایدن نیا يرم هر جا یم..شهر نیتو ا ییرم هر جا یم

 افتم یتو م ادی بازم

 ستین دیکه با یاون یول..هست  یهمه چ ییوقتا هی

 ستیهم ن ایآسون نیمردن به ا..بار ترکم کن  دو

 ییتو..یتا ارومم کن یستین.. یستیبچمون هست اما تو ن..هر چند نامنظم من هست ينفس ها..من هستم..نیبب

 ..!رمیم یو بدون تو م یستین یباش دیکه با
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 . بزارم رو صورتم ژنوینفسم تنگ شده بود و مجبور شدم ماسک اکس هیخاطر گر به

نفس خاتمه بدم که حس کردم  هیتنگ نیکم تونسته بودم به ا هیگذاشته بودم رو صورتم و  ژنویماسک اکس تازه

 ییکردم به حرکاتم سرعت ببخشم و به سمت دسشو یکه توتنم مونده بود سع یبا اندك جون..ارمی یدارم باال م

 ..بشم رو باال آوردم تیو بهم داده بود تا تقو نجایکه اومده بود ا يدو روز نیکه ماما ن تو ا یهر چ..دمیدو

 ؟ینفس مامان خوب..نفس-

 .شد سکوت کنم یباعث م گهیطرف د هیطرف ضعف و لرزش بدنم از  هینفس از  هیتنگ

 شده خاله؟ یچ-

 ..ده یجواب نم..االنم نگرانشم..دهجون تو تن بچم نمون..مهرنوش جان دوباره حالش بد شد-

 .مهرنوش به در زد و بعدش صداش اومد نباریا

 ...؟یدرو چرا بست..يشنو ینفس صدامو م...؟ینفس خوب-

 ..لرزش پاهام کامال واضح بود..صورتم رو اب زدم و درو باز کردم یسخت به

 ..بازوم و کمک کرد تا راه برم و برم تو اتاق  ریدست انداخت ز مهنوش

 یرو صورتم بزاره که به سخت ژنویخواست به زور ماسک اکس یمهرنوش م..دمیتخت دراز کش يرو

 ..نه..اون:گفتم

 .بود اشاره کردم زونیکه صاف او لیبعد به لباس شارا و

 ..به نشونه تاسف تکون داد و لباسو برام اورد يسر مهرنوش

 ..ده یم لویشارا يکردم بو ینوزم حس مه..دمییکردم و بو کینزد مینیچنگ زدم و با ولع به ب لباسو

 هیو  شنهادیپ هیبعد ..عشق از جانب تو بود  هیاولش فقط ..يدیاز کجا به کجا رس..شه نفس یهنوز باورم نم-

 !نبود نفس..نبود لیتو رفتن شارا يقول شما شکم بر آمده ..نبود نیقول و قرار شما ا یول..يرابطه سور

من دارم مادر ..مهمه که من االن خوشحالم نیا..شده یکه االن چ نهیبود مهم ا یکه قول ما چ ستیمهم ن-

 ..داره لیمن مطمئنم اون واسه کارش دل..لیشارا..اما..شم یم

سالم و  اریو ندا و شاد نیمامان و بابا که داشتن با مامان عاطفه و شادم يدر اومد و پشت بندش صدا ییصدا

 ...کردن یم یاحوال پرس

باشن و بهم برسن البته هنوز از  شمیتا پ شمیمامان و بابا اومده بودن پ..کرده بود رییتغ یمدت همه چ نیا يتو

اونا فقط ...لیو اما خانواده شارا..بود نجایمهرنوشم هر روز ا..بودن ازدواجمون خبر نداشتن  يو سور لیترك شارا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا عرب احمد  –قدم بگذار  میبه عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٢٣٢ 

رو به  نایکه همه ا ستین ینا معلوم لیبه دال لیشارا هک هیدارم و باردارم و مدت یدونستم که من مشکل قلب یم

 ..دنیشرکت و سر زدن به من فهم يبه کارا دنیرس يبرا یواسطه نبودن کس

 ..اتاق باز شد و مامان عاطفه اومد تو  در

 عروس قشنگم؟ یخوب..زمیسالم عز-

 ..نیخوش اومد..سالم مامان-

کنار تختم افتاد اشک از  ژنیچشمش به کپسول اکس نکهیبه محض ا..عاطفه اومد کنارم رو تخت نشست  مامان

 ..برات دختر قشنگم رمیبم یاله:سردش گرفت و گفت يدستا نیدستمو ب..چشماش روون شد

 ..دینگ ينجوریتو رو خدا ا-

 .. پسر نیکه ا یاله..بگم یچ-

 دینکن نیمامان تو رو خدا نفر-

 نمیب یوضع م نیتو رو تو ا یبه خدا وقت..بهش حرف بزنه یکس يفدات بشم که هنوزم طاقت ندار یاله-

 .وفتادی یجوون تو به خطر نم ينطوریا..دیشد یال اقل بچه دار نم یکاشک..شه یکباب م گرمیج

 ..منه زیبچه همه چ نیا..مامان دینگ ينجوریتو رو خدا ا-

 نیهمچ سمیبعد از فوت شاو سیبه شاو شیبا وجود وابستگ یاون حت..موندم لیبه خدا تو کار شارا..بگم یچ-

 ..تونم بفهممش ینم..دونم یکارشو نم لیهنوز دل..نکرده بود يکار

 ..دارم مانیمن بهش ا...داره یمطنق لیدل هیمن مطمئنم اون -

 ...مامان و بابا هم همراه مهمونا اومدن یحت..اومدن تو اتاق تا بهم سر بزنن همه

تموم نشده تا  لیآقا شارا يسفر کار نیهنوز ا اریآقا شاد:گفت اریداطالع بود رو به شا یب یکه از همه چ بابا

 ..نفس باشه شیاالن پ دیاون با..برگرده

 .نرفته يکه سفر کار لیشارا یول...؟يسفر کار-

همه و همه بهم ..دلهره..ینگران..اضطراب..ترس ...شد؟ یم یچ يسفر کار یگفت یخب اگه م...آخ... اریشاد اخ

 .کرد و همزمان با نفس گفتن بابا پلکام بسته شد دیحمله شد هیهجوم آورد و قلبمو دچار 

 !تاب نداشتم..ستیکه ن..ترکم کرده لیتاب نداشتم که بگم شارا من
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لم د..نهیکردم بدنم سنگ یحس م..کرد یم تمیانگار تو دهنم بود که داشت اذ يزیچ هی..کردم یم ینیسنگ حس

کردم  یحس م.. دمیشن یم ییصدا ها هی...بوق کشدار يصدا هی..اومد  ییصدا هیکه ..خواست تکونش بدم یم

 ..اطرافم شلوغ شد و بعد سبک شدم

*** 

بار  هی..نشد...کردم یسع...بود دهیسخت پلکام بهم چسب..بود یاما انگار نشدن..خواست چشمامو باز کنم یم دلم

پرستار  هی..باالخره تونستم چشمامو باز کنم..کردم یسع شتریکم ب هی..چشمام شد نور وارد هیحس کردم ..گهید

 :و گفت دیبه محض برگشتن منو د..کرد یرو چک م زایتو اتاق بود و داشت چ

 .برم دکترتو صدا کنم.يخدا رو شکر که به هوش اومد-

 ..مرد خندان بود وارد اتاق شد ریپ هیبعد با دکتر که  قهیرفت و چند دق پرستار

 :کرد و بعد از چک کردن دستگاه ها گفت نمیمعا اول

 ..دخترم یهمه رو منتظر گذاشت یلیخ..يپس باالخره به هوش اومد-

 ..ق..چه..چ-

 يبستر ژهیو يبخش مراقبت ها ياالن دو هفته است که تو...کم به خودت استراحت بده هی..صحبت نکن-

 شتریب دیباشه با ادتی یول..فرستمت تو بخش یثابت شد م تتیو وضع ياگه بهتر شد گهیتا چند روز د..یهست

که اضطراب  نینه ا یباش لمدر ارامش کام دیبا تیبا وجود باردار طیشرا نیمخصوصا تو ا.. یمواظب خودت باش

 ..حاالم استراحت کن...یداشته باش

 يادیز دمیشا..دل تنگ بودم يادیز دیشا...دونم چرا ینم..دیقطره اشک سمج از گونم چک هی اریاخت یب

 ..دنیخسته از جنگ..خسته

 ...رونیکرد و رفت ب قیتو سرمم تزر يزیچ هی پرستار

 ..شکم برامدم يکم جونمو گذاشتم رو يدستا یکردم و به سخت یسع

 ..ادی یهم م ییبابا...نترس..شتهیدختر نازم مامان پ-

 ..با دخترم حرف زدم تا باالخره دارو ها کار خودوشو کرد و چشمام بسته شد نقدریا

 ..ثابت بشه و بعد دکتر منو به بخش منتقل کرد تمیبخش موندم تا وضع يروز تو سه

 ..یمهرنوش و عل نیو همچن لیشارا ياز مامان و بابام گرفته تا خونواده ..به بخش منتقل شدم همه بودن یوقت

 ..بودن يجور هیدونم چرا انگار مامان و بابا  یاتاق اما نماومدن تو  همه
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 ..اومد جلو دستمو آروم گرفت...نه...نه..دیهمه از چشماش چک يقطره اشک جلو هی..آروم به سمتم اومد بابا

 ؟يتو من و مامانتو دوست دار..یخواد راستشو بگ یپرسم دلم م یسوال م هینفس بابا ازت -

 !نیزن یم..هیچه حرف نیا..بابا -

 .نفس جواب منو بده-

 ..دیشما همه کسه من...من عاشقتونم-

 ..یبه ما نگفت ویپس چرا همه چ..پس-

 ..مهرنوش..یعنی...لیترك کردن شارا یعنی..يازدواج سور یعنی..؟یچ یعنی یچ همه

 دیلرز یبود و هنوز چونش از بغض م سیصورتش خ..دمیبه سمت مهرنوش چرخ يسر

کار  یچ لیتو و شارا...؟يکار کرد یتو چ...پدرت...منم ..به من نگاه کن نفس..به اون نگاه نکن-

 ...؟يکارو کرد نیچرا با خودت ا...کار کرده یبا تو چ لیشارا..ن؟یکرد

 ...منم راه خودشو گرفته بود اشک

 ..چون عاشقش بودم..چون-

کنار  هیرو صندل...آروم به سمتم اومد..همه رفتن به جز مهرنوش..مامانم پشت سرش رفت ...رونیاز در رفت ب بابا

 :دستم گرفت و گفت..تختم نشست

بخش مراقبت  يتو دو هفته تو..بود دعوا بشه کینزد..بود یپدرت عصبان...مجبور شدم..مج..نفس  دیببخش-

 ..نفس ببخش..ببخش...نداشتم نفس يچاره ا...يبود يبستر ژهیو يها

 یطرف ناراحت بودم چون حس م هیاما از ..و به همه گفت  قتیطرف خوشحال بودم که مهرنوش حق هی از

 ..تر ریمامان پ يتر شده و دستا دهیکردم قامت بابام خم

از مامان عاطفه ..اوردنیهم به روم ن يزیچ.. شمیهمه دوباره برگشتن پ...گذره یهفته از بودن من تو بخش م هی

ندادن و قرار شد فعال  یدکترا بهم اجازه مرخص..میداد یم بیاونم فر میخب باالخره ما داشت..ودمشرمنده ب

کرده بودم  یسونوگراف نجایا..کوچولوم راحت بود راز بابت دخت المیخ...هم بهتر بود ينجوریالبته ا..بمونم نجایهم

به اسرار مهرنوش ...خوشحال بودم که حسم بهم اشتباه نگفته..دختر داده هی لیو مطمئن شدم خدا به من و شارا

 ..مونده بود  شمیاستراحت کنن و خودش پ یهمه رفته بودن تا کم

 ..بچه رو ینفس کاشک-
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نفسم هفت ماهه که ..من هفت ماهشه يبچه ...من االن هفت ماهمه..مهرنوش یتمومش کن يخوا ینم-

 ..زنحرف از نبودنش ن گهید..زندست

 اد؟ی یکه م یدون یاز کجا م..لیاما خب شارا-

 ..ادی یمطمئنم که م..ادی یم-

و وجود  ستمیمن ن یدخترم که وقت يبرا یکی..دو تا دفتر بود..برداشتم مویکنار تخت دفتر جلد چوب زیم يرو از

د و توش چند تا بو لیبود که مطعلق به شارا يهم دفتر یکیندارم بخونه و توش باهاش درد و دل کرده بودم 

شاعر آلبومش  يا گهیمن کس د زخواستم ج ینم..حسود بودم..براش نوشته بود شیآلبوم بعد يشعر برا

 ریشعرمو که چند روز بود ذهنم و درگ نیداشتم اخر میتصم..برداشتم و بازش کردم لویدفتر متعلق به شارا..باشه

 :برداشتم و شروع کردم به نوشتن سمویروان نو..سمیکرده بود براش بنو

 محاله الینگو که خ تو

 دل تنها نیواسه ا رفتنت

 جوابه یسوال ب هی

 عذابه هی..خوابه مثل

 و تاره رهیچه ت یدون ینم

 قراره یبیکه از تو و دور یقلب حال

 رهیم یکه م رهیقراره نگو د یب

 تو  ینفسامه و ب نیآخر

 رمیم یکنم که م یحس م دارم

 دم آخر نیاقل بزار ا ال

 رمیرو بگ یچشات همه چ از

 یدلخوش يخسته  يلحظه  يتو

 یکش یمن و م ینفس یتو ب که

  يبهم دل خستم و پس بد کاش

 يتو نفس بد یخیبه قلب  ای

 نهیباور و ترسم از ا همه
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 نهیروبروم و بش ادیب که

 نهیو درد چشمو بب غم

 نهیحال و روالش هم بگه

  ایگذرم از همه دن یم یگاه

 ایاز دل در یقیقا مثل

 يلحظه چشاتو ببند هی که

 يبخند يبخند

 تو ینفسامه و ب نیآخر

 رمیم یکنم که م یحس م دارم

 دم آخر نیاقل بزار ا ال

 رمیرو بگ یچشات همه چ از

  یدلخوش يخسته  يلحظه  يتو

 یکش یمن و م ینفس یتو ب که

 يبهم دل خستم و پس بد کاش

 يتو نفس بد یخیبه قلب  ای

که از  یاز موقع..مهرنوشم تازه اومده بود..و کنارم نشسته بودن نایبودم و مامان ا دهیدراز کش مارستانیتخت ب رو

هم  نیمامان عاطفه و شادم..اعتناع باشم یکردم ب یم یسع یول..کرد یخواب بلند شده بودم شکمم درد م

 ..اومدن

 :و گفت دیبوس مویشونیعاطفه اومد جلو و پ مامان

 ..سالم عروس قشنگم-

 .سالم مامان-

 احوال شما؟..سالم بر نفس خانوم-

 ..جان نیخوبم شادم-

بلندم همه به سمتم  يجمع شدم نفسا ياز چهره ..شد و نفسم درمونده تر یم شتریلحظه درد شکمم ب هر

 ..برگشتن
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 :گفت تمیوضع دنیباد مامان

 شده مادر؟ یچ..خدا ای-

 ..نفسم..ن...شکمم-

 :که هول شده بود گفت مامان

 ..برم دکترتو صدا کنم...خدا ای-

 ..با دکترم اومد تو دینکش هیرفت و به ثان رونیاز اتاق ب عیسر مامان

 :کردنم گفت نهیبه محض معا دکتر

 ....وقتشه-

 ..اما...ام-

 ..ادی یم اید به دنبچت داره زو نکهیو هم ا يبچه رو نگه دار یتون یم شتریب گهیدونم زوده اما نه تو د یم-

 ...بچم..بچ-

 ..توکلت به خدا باشه..نگران نباش-

از ..خواست یم يزیچ یلیدلم خ..ترس همه وجودمو گرفته بود...دستور داد تا اتاق عمل و آماده کنن عیسر دکتر

 ..یکاشک..ومدی یم لیشارا یکاشک..دمیترس یم..کوچولوشو يهمه مهم تر لمس دستا

و تخت و حرکت  گهیتخت د هی يو گذاشتنم رو دمیلباس اتاق عمل پوش..مارستانیاومدن ب عیسر همه

سردش گرفت و  يدستا ونیدستمو بابا م هی..کرد مامان و بابا اومدن کنارم یکه تخت حرکت م نجوریهم..دادن

 ..دستمم مامان هی

 :کردم به بابا و گفتم رو

 ..دیکن..حاللم ..نبودم...تون..برا. .یخوب..دختر..دیببخش..ببخ...منو-

 دنشیکه از د يزیهمون چ..اشک رو صورتش روون بود ..بود سیصورتش خ..دمیبه سمت مامان چرخ بعد

 ..واهمه داشتم

 ..حاللم کن..مامان-

 ..رو پشت در اتاق عمل جا ذاشتم هیاتاق عمل باز شد و من و بردن تو اتاق عمل و من مامان و بابا و بق در

 

 يراو
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کرده بود اما با  یقلب ستیبار ا کیبود که  یدر اتاق عمل نفس..نفس به اتاق عمل رفته بودبود که  يادیز مدت

 يعقب تر پشت در اتاق عمل پدر نفس رو یکم..بود و هنوز مانده بود دهیجنگ شیزندگ يوجودش برا يهمه 

کرد و کنارش  یم هیو آروم گر بودنشسته  یصندل يداده بود و مادرش رو هیتک وارینشسته بود و به د نیزم

 يرو..دوستش روون بود نیبهتر يصورتش برا يو اشک رو دیمال یبود که پشت مادر نفس را م یمهرنوش

آن طرف  یهم کم اریو شاد یو ندا نشسته بود و عل نیبه همراه شادم لیرو به رو عاطفه مادر شارا يها یصندل

 ریز..زد یقدم م سیپار يها ابانیکه در خ يمرد..سو تر بود نمهم فرسنگ ها آ..اما پشت در مهم نبود..تر

و  يشاد انیم يزیچ کی..خاص وجودش را پر کرده بود  یحس..که نفسش عاشقش بود یباران..باران

که او هم هم ..او نبود ریکه تقص..دیایحاال توانسته بود تا با خودش کنا ر ب..اش تمام شده بود یجلسات درمان..غم

و پدرش مرده بودندو  سیبود چرا که شاو دهیصدمه را د نیکه کمتر یقربان..بود یبانقر هیچون بق

 نیشتریبود و ب دهیصدمه را نفسش د نیشتریدر نگاه او ب..تاوان راداده بود نیشتریاو ب ينفسش برا..نفسش

که نفس  بود دهیباور رس نیاو به ا..بودنش فیبا ضع...شیها یمنطق یبا ب..را خودش به نفس زده بود بیآس

که عاشق  دیفهم ریچقدر د..و کشش را رویبود اسم آن ن دهیفهم ریو چقدر د..زیهمه چ..است  زیاو همه چ يبرا

 یافسوس م..بود شیشاعر خط به خط زندگ..که نه شیکه شاعر خط به خط شعر ها یعاشق دختر نقاش...است

 یحت..کردن یکنارش زندگ..دنیکش نفسکنارش ..کنار نفس بودن یعنی..نفس یعنی یزندگ دیخورد که نفهم

 !..کنارش مردن

دلش ..خواست عطر نفسش را نفس بکشد یچون دلش م..و برگردد ریبگ طیبل گرید يداشت تا در هفته  میتصم

 !تنگ بیعج..رنگ شب نفسش تنگ بود يو چشم ها یشمیبلند ابر يآن موها يبرا

 سیپار يها ابانیآنجا در خ..که نبود نینه ا..نبود ایدر دن...داشت یقدم بر م دیبار یکه عاشقانه م یباران ریز

 یکرد و او ناز م یدلش ناز م زیعز..دییبو یکنار نفسش بود و اورا م الیدر خ..در کنار نفسش بود..نبود

 !فقط او بود و نفس الشیخ يدر ورا..لبانش يشد از خنده  یو او مست م دیخند یعشقش م..دیخر

از برخورد  يریجلوگ يبرا..وفتدیب نیبرخورد کند و به سمت زم يموجب شد که با مرد االتیشدنش در خ گم

مرد کمک کرد تا بلند ..را در دست راستش حس کرد یسوزش..گذاشت نیزم يدو دستش را رو نیصورتش با زم

 ..در آن فرو رفته بود يا شهینگاهش به دستش افتاد که تکه ش..شود

را گرفت تا  ابانیآن طرف خ يخودش راه داروخانه ..رفتیببرد اما نپذ ارستانمیخواست که او را به ب یم مرد

 ..بخرد نیو بتاد لیچسب و گاز استر
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 :رو کرد به مرد جوون و گفت ..داروخونه شد وارد

 .دیببخش-

 :گفت یرانیکند که مرد جوان به ا حیتصح یسیخواست حرفش را به انگل..شد شیحرف فارس متوجه

 ..خدمتتون برسم..خانوم انجام بدم  نیتا کار ا دیچند لحظه اجازه بد هی.. دیخوش اومد-

 ..ممنون-

 ..نفس بود نیتامیو يبه دارو نگاه کرد از همون دارو ها..برگشت ییبعد مرد جوون با دارو قهیچند دق..ستادیا کنار

 :داد و گفت انسالیجوون دارو رو به زن م مرد

 !ده  یم نیتسک عیو البته درد قلب رو سر..هستش يقو یلیخ يدارو..نیدون یخودتون که م-

 :دیرو کرد به مرد و پرس..دهیحس کرد اشتباه شن لیشارا

 ه؟یدارو چ نیا يموارد اسفاده ..دیببخش-

 ..حاد دارن یقلب يماریکه ب ییواسه کسا هیقو یلیخ هیدارو هی نیا-

 نداره؟ يا گهید يموارد استفاده ..موا-

 .دارن یقلب هیماریکه ب هیدارو مختص افراد نیا..نه-

 یبا دست..از اطراف نداشت یدرک چیه گرید..سرش آوار شده بود يهم رو دیشا دیچرخ یدور سرش م ییگو ایدن

 یخنک نم..آمد اما خنک یسرش فرود م يباران رو..زد رونیبود از دارو خونه ب يزیکه در حال خونر یزخم

زده  خیکرد تمام وجودش  یبود که حس م يا قهیچون چند دق..کرد چون ینمسرما را حس ..کرد ینم خیشدوو

 نیمطمئن در ع..او مطمئن بود..زد یقلبش م..نفسش سالم بود..نفسش..کرد یباور نم..به خصوص قلبش

حس کرد تمام وجودش را درد گرفته و از ..کرد یچه از آن قرص ها استفاده م يپس اگر سالم بود برا..شک

قلبش مشت  ياش نشست و رو یمشککت  ياش رو یدست زخم..نشست نیزم يرو..همه مهم تر قلبش

 چرا؟..زد یبود پس چرا قلب او سالم م ماریقلب نفسش ب..شد

 یم دیبا..کرد یدرد م دیشد..کرد یقلبش درد م..هم نداشت هیگر ينا یحت..شست اما یصورتش را م اشک

 ..کرد ینفسش پرواز م يبه سو دیبا..رفت

 ریرا کنار گوشش بگ یخواست گوش یکه م یموقع..آورد و شماره گرفت رونیب بشیرا از ج لشیموبا یگوش

 ..و توان نداشت دیلرز یدستانش م

 ؟یهست یاز خونه راض..خان لیشارا یخوب..سالم گل پسر-
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 ..محمد-

 تو؟ ییکجا..ه؟یصدا چ نی؟ایخوب لیشارا-

 ..؟يریبرام بگ رانیبه ا طیبل هی یتون یم-

 .رنیبگ طیبل هیبرات  گهید يسپرم بچه ها واسه هفته  یم-

 ..یلیخ..محمد رهید یلیخ گهید يهفته -

 شده ؟ یاصال چ نمیبب-

 ..ششیبرم پ دیبا..برم محمد  دیبا-

 ؟یک شیپ-

 ..ریبرام بگ رانیپرواز ا يرو برا طیبل نیمحمد فقط زود تر-

 ..فعال..رم دنبالش یاالن م.باشه-

مهم  شیاز دستان او سه قطره خون اما برا دیبار یاز آسمان پنج قطره باران م..گذاشت بشیرا در ج یگوش

 ..مهم نبود شیبرا زیچ چیجز نفس ه گرید..نبود

هرچه زود تر  دیبا..داد هیتک شهیسرش را به ش..سوار شد یدست تکان داد و به محض توقف تاکس یتاکس يبرا

 !عشقش..نفسش شیرفت پ یم..رفت یم

از  دهیخم ییکه همه پشت در اتاق عمل نشسته بودن در باز شد و دکتر با شانه ها ییها آن طرف تر جا لومتریک

 ..آمد رونیاتاق ب

 :به سمت دکتر رفت و گفت..از همه شتابان تر بود پدر

 شد دکتر؟ یچ-

 !گلدختر ناز و خوش هی..مبارکتون باشه -

 ..پاك شد عیصورت همه امد اما سر يها رو هیصدم ثان يبه اندازه  يا خنده

 دخترم دکتر؟-

کم  هیشه تا  یفرستاده م ژهیو يمراقبت ها يفعال به بخش ها..ستیخوب ن تشیوضع یلیراستش خ-

 یراه چیجز عمل ه..که ازش واهمه داشت هیراه همون راه نیاما در مورد قلبش آخر..ثابت بشه تشیوضع

 ..دیبراش دعا کن..اتاق عمل مشیبر یم تشیبعد از ثبات وضع..نمونده
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 ایبچه به علت هفت ماهه به دن..برد یبه سر م ژهیو يساعت بود که نفس در بخش مراقبت ها 30کینزد

 ..اومدن در دستگاه گذاشته شده بود

 ..ه کردن اتاق عمل را دادبهتر دستور اماد هینسب تیرا چک کرد و با توجه به وض ماریب تیوضع دکتر

که در چشمانش موج وار  يا هیکرد گر یم یقرار سع یمرد ب..نشسته بود نیبه زم مایآن طرف تر هواپ یکم

 یتاکس يدست برا..زد رونیکه با خود برداشته بود را گرفت و از فرود گاه ب یفیک..کرد را پس زند یحرکت م

از خارج کردن از حالت پرواز  عددر آورد و ب بشیلش را از جبه محض نشستن موبا..نشست یتکان داد در تاکس

 يتلفن خونه  یحت..پاسخگو نبود یخورد اما کس يادیز يبوق ها..خودش و نفس را گرفت يخانه  يشماره 

 اریشاد يبعد از چند بوق صدا..را گرفت اریشاد لیموبا..دینشن یپدر و مادر نفس و مامان عاطفه را گرفت اما جواب

 ..دیچیدر گوشش پ

 !لیشارا-

 ..اریالو شاد-

 .؟معلوم هست؟ ییمعلوم هست کجا-

 نفس من کجاست؟..نفس کجاست اریشاد-

 ..ایآر مارستانیب..مارستانیب ایب-

 ..تماس انیپا هیبوق به معن يبعد باز هم صدا و

 ..شد یباورش نم..باشد مارستانیدر ب شیمرهم درد ها..همه کسش..نفسش ..شد ینم باورش

 ..دوباره اشکش را در اورد نیضبط ماش يصدا

 امیشه با تو ب ینم غهیرو لب ت میزندگ

 امیشه با تو ب ینم قهیعم یلیمن خ زخم

 دونم یشه خودمم نم یم یقصه چ آخر

 تونم یخوام و نم یکه با تو باشم م نیا واسه

 یشه با ترانه ها بگ یحرفا رو نم یلیخ

 یچمامو بستم رو تموم زندگ هیعمر

 سکوت کنم یواسه چ ستیتو دلم ن یترس یوقت

 که بخوام سقوط کنم دمیبه قله نرس من
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 ..ستین یاگه آسمون یتو پر بکش حت اما

 ستیبه خاکم باز رو باورت با يافتاد اگه

 بارونه يقطره ها نکهیچشمامون با ا يتو

 خندمونه نینگاه کن و بخند که اخر تو

 امیشه با تو ب ینم غهیرو لب ت میزندگ

 امیشه با تو ب ینم قهیعم یلیمن خ زخم

 دونم یشه خودمم نم یم یقصه چ آخر

 ..تونم یخوام و نم یبا تو باشم م نکهیا واسه

 

 لیشارا

 ..رمیگلومو بگ يتو يبغض خفه  يکردم جلو یبازم سع..شه از زبون نفسه یخونده م یکردم هر چ یم حس

 .حرف از نبودنت نزن..نفسم نه

شدم و  ادهیدادم و پ عیسر یتراول پنجاه هی..شه یدونستم چقدر م ینم..سادیوا نیاشم مارستانیدر ب يجلو

از ..دمیکه گفت دو یبه اون سمت عینفس سر يدرباره  يپرستار ستگاهیاز ا دنیبعد از پرس..مارستانیتو ب دمیدو

 يجلو دمیرس یوقت..شدم ینم کینزد دمیدو یم یهرچ..برن تو اتاق عمل  یکه تختشو دارن م دمید یدور م

 ...بودم دهیدر که بسته بود و من نفسمو ند

 !به همرات همه کسم خدا

 یکردم چون پدر نفس حت یبود که فکرشو م یخراب تر از اون یهمه چ..کردن یبهم نگاه م يجور هی همه

ت بلند مادرم رو من دس..شد لیو بعد صورتم به چپ متما سادیمامان عاطفه اومد رو به روم وا..کرد ینگامم نم

 ..کرده بود و بعدم رفته بود

 :لرزون گفت ییاومد جلو و با صدا مهرنوش

 ن؟یایشه با من ب یم-

دونم  یمهرنوش نم..نجایا میدونستم چرا اومد ینم..میوارد قسمت نوزادان شد..جون پشت سرش راه افتادم یب

ناز  يبچه کوچولو هی..بچه رو بهمون نشون داد هی شهیبعد پرستار از پشت ش قهیگفت که چند دق یبه پرستار چ

 ..که معلوم بود تازه متولد شده
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 ..!..عشق نفس به شماست يبچه ثمره  نیا..نیا-

 ..کردم ینگاش م جیگ

از همون ..که دفتر شعراشو براتون آورد عاشقتون شد ینفس از همن روز اول..بچه دختر شما و نفسه نیا-

 ........روز

شد که نفس از اول عاشقم  یباورم نم..مردم یشدم و م یخفه م..کردم یم هیمن گرگفت و  یم مهرنوش

 ..دخترمون يپا یعشقش موند حت يکه پا..بود

 ..شد که نفس تو اتاق عمل بود یچهار ساعت م کینزد

 ؟یدخترمونو چ..یمن و رها کن ادی یچطور دلت م..نفسم

خودش ..نداشتم دنیجرات پرس..لرزون به سمتش رفتم و نگاش کردم يبا قدما.. رونیباز شد و دکتر اومد ب در

 ..دیخوب نگامو فهم

 د؟یشما همسرش-

 بله-

 منتظرتون بود یلیخ-

 .. عمل-

 ..عمل خوب بود اما-

 ..دکتر یاما چ-

 !همسرتون رفته تو کما-

 ..گفت و رفت نویا دکتر

 !بدجور.. نفسم يکرد همیبد جور تنب.. ییجدا...همه کسم يدور

 !مطلق وجودمو گرفت هیاهیو س دیچک اشکم

 

 سال بعد کی

 اندوه و اتفاق افتاده سیخ طعم

 ساده يفاجعه  هی..آه خداحافظ هی

 من و از من برد یحس..ایشدم از رو یخال
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 من پشت پنجره پژمرد هیشب هیسا هی

 حادثه روشن شو هی..خاموش يمعجزه  يا

 هم جنس شکفتن شو..آه هیفقط ..لحظه  هی

 پرپر يکنج خاکستر نین اروز از

 شدن من شو رونیو يتماشا مشغول

 از فاصله دورم کن..به برگشتن برگرد

 غرورم کن هیگر هی..خاطره با من باش هی

 من سوز يتجربه  نیرحمه ا یگرگر ب از

 روزید افتیباش به ض ییرها پرواز

 شهر از تو لبالب شد.. یوستیکوچه که پ به

 شب عاقبت شب شد..اخر لحظه لحظه

 جهان رو به دلشوره شتابان بود آغوش

 بود انیپا نیشدنت حرفه نقطه چ یراه

 حادثه روشن شو هی..خاموش يمعجزه  يا

 هم جنس شکفتن شو..آه هی..لحظه هی

 پرپر يکنج خاکسر نیروزن ا از

 شدن من شو رونیو يتماشا مشغول

چرا کور بودم و ..یبودنم لیدل...ینفسام لیکه دل..یکه همه کسم دمیرفهمید نقدریچرا ا...همه کسم..نفسم-

که من  يزیچ...عشق بود رویاسم اون ن..کشونه عشقه یکه منو به سمت تو م ییرویاون ن دمیند... دمیند

تنهات گذاشتم و  یحافظ اخد هیبا  یجیچرا تو اوج گ...شد يجور نیآخه چرا ا..و شکست خوردم دمینفهم

 !منو روشن کن هیمعجزه خاموش زندگ...معجزه هی....خداااااا...رفتم

 

 سال بعد دو

 لحظه صبر کن هیکنم فقط  یخواهش م نرو

 دارم یلیهنوز حرف نگفته واسه تو خ که
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 هیثان هی اریکنم طاقت ب یتو خواهش م از

 دم دستاتو تنها نذارم یمردونه م قول

 کم به حرفم گوش کن هیکنم  یخواهش م نرو

 تو رو روندم از خودم زمیندونسته عز من

 ازم ریرو نگ لحظه

 کم تحمل تا بگم هی

 چرا  دمینفهم که

 دور شدم ایدن هیتو  از

 رو از دست بدم تو

 مونه برام ینم يزیچ

 میزیجز تو چ مگه

 بخوام ایکه از دن هست

 نفس از تو جدام هی نمیتونم بب ینم

 رمیمیتو بمونم م یکنم ب یاقرار م دارم

 رمیگ یندارم که بگم نفس از تو م یترس

 آخرم بشه يخواهش قلبم حرفا نیا نذار

 نزار که باورم بشه يگرد یکه بر نم نگو

 لحظه صبر کن هیکنم فقط  یخواهش م نرو

 دارم یلیهنوز حرف نگفته واسه تو خ که

 گهیفرصت د هیکنم فقط  یتو خواهش م از

 گه یم ینگاهم چ نیبب..نیچشمامو بب اشک

 گم یدارم گناهمو م..کنم یخواهش م نرو

 دونم اونکه غرورتو ازت گرفت منم یم

 وگرنه بعد رفتنت..ببخش یتون یم اگه

 کنم یدل م دنمینکن که از نفس کش شک
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 رمیمیتو بمونم م یکنم ب یاقرار م دارم

 رمیگ یندارم که بگم نفس از تو م یترس

 آخرم بشه يخواهش قلبم حرفا نیا نذار

 نزار که باورم بشه يگرد یکه بر نم نگو

اما بهم ..دمیچماتو ند يکه عشق تو..دونم غرورتو شکستم یمن احمق م...دونم یم...خانوم خونم...نفس جان-

اخرم  يالتماسا التماشا نینزار ا..تو رو خدا حرف از نبودنت نزن..برگرد... وونتمید..عاشقتم دمیحاال که فهم...برگرد

 یکشم و خودمو م یم یدست از زندگ یکن رکمو ت ياگه بر.. يخورم که اگه بهم بر نگرد یقسم م..باشه

 !شک نکن نفسم..کشم

 

 سال بعد سه

 چراغ هر بهانه از تو روشن از تو روشن يا

 داده با من یقشنگت منو آشت يکه حرفا يا

 عادتمونه دنتیخونه د يشکایمنوگنج

 از تو لونه میریگ یتو پر م دنید يهوا به

 یکه مثل هر روز برامون دونه بپاش يایب تا

 یتو اگه خونه نباش میریمیم شکایگنج منو

 اسم تو بوده اول و آخر حرفام شهیهم

 تو داره نفسهام يکه اسم تو رو خوندم بو بس

 قیصحرا شقا هیعطر ..قشنگت  يحرفا عطر

 عاشق يکه از اون سرخه گونه ها یهمون شرم تو

 ییایر یمن رنگ چشاته رنگ پاك ب شعر

 ییرنگ زرد کهربا دمیکه د یرنگ نیبهتر

 عادتمونه دنتیخونه د يشکایو گنج من

 از تو لونه میریگ یتو پر م دنید يهوا به

 یکه مثل هر روز برامون دونه بپاش يایب تا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا عرب احمد  –قدم بگذار  میبه عاشقانه ها

wWw.98iA.Com ٢٤٧ 

 یتو اگه خونه نباش میریم یم شکایگمج منو

من ..کنن؟ ینم هیگه مردا گر یم یک...کردن اما من  یم یخوشحال زدن و یاتاق همه دست م رونیها از ب بچه

هدفونو از تو ..کردم یم هیشد گر یبود و اهنگ ضبط م شهیطرفش ش هیاون اتاق که  يمن تو...کردم یم هیگر

در با شدت باز ...شد و زانو زدم  تپاهام سس..نگه داشتن وزنمو نداشت ییتوانا گهیپاهام د..گوشم برداشتم 

افتادم و با  نیاونا بهم برسن رو زم نکهیآرمان و عماد به سمتم و اومد اما من ناتوان تر بود و قبل از ا...شد

 ..نفسم:گفتم دمیکه خودم به زور شن ییصدا

 !من تموم بود يبدون نفس برا یزندگ..کات..تموم شد یبعد همه چ و

 

 سال بعد چهار

 تو ادمیفر..تو سکوتم

 یکه خالق خاطرات روشن تو

 یمن يتو که شاعر هر ترانه ..یینفس تو ییتو هوا

 تنم رهیعطر تو بگ بذار

 دنمیمن عاشق به تو رس که

 تا حس کنم پروازو..کن به شونه هام  هیتک

 امیرو نیعمر من تو حسرت فقط هم هی

 کن به حس من تا پرشم از احساست هیتک

 خوام یهمه جنون فقط تو رو م نیمن از ا که

 تقاصم تو..تو حواسم

 تنم يوارث عاطفه  ییتو

 شم ایباش که در کنارم

 بازه منم یتو م يجونشو پا اونکه

 تنم رهیعطرتو بگ بزار

 دنمیمن عاشق به تو رس که

 تا حس کنم پروازو..کن به شونه هام هیتک
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 امیرو نیعمر من تو حسرت هم هی

 کن به حس من تا پرشم از احساست هیتک

 خوام یهمه جنون فقط تو رو م نیمن از ا که

 

 سال بعد پنج

 یینجایبگو که ا..یهنوز هست بگو

 ییایبتاب از شب فانوس در بهم

 گاه و سرد هیتک یب کمیمن که تار به

 رو بشکن بازم به من برگرد فاصله

 شبم با تو ستاره بشماره بزار

 دارهیب ساحل امشبو نیتو ا یکی

 بازم ختم کالمم باش میقد مثل

 کن ماه تمامم باش یرو وحش موجا

 زندونه هیتو خونه شب بدون

 دونه ینم یکس فهمهینم یکس

 گوشم زنگ صدات مونده يتو هنوز

 ساحل قلبم رد پاهات مونده تو

 یینجایبگو که ا یهنوز هست بگو

 ییایبتاب از شب فانوس در بهم

 گاه و سرد هیتک یب کمیمن که تار به

 رو بشکن بازم به من برگرد فاصله

به خودم  نیماش يجلو نهیتو آ...پارك کردم نویماش..که چقدر دلم براش تنگ شده دیفهم یم یکاشک..یکاشک

 یم ينجوریمنو ا دیاون نبا...اشکامو پاك کرد..سرخ هیبود و چشمام از گر سیصورتم از اشک خ..نگاه کردم 

شدم و  ادهیپ نیاز ماش..کمتر کنم وچشمام هیو قرمز امیاز اون حال در ب قینفس عمکردم با چند تا  یسع..دید

 :به محض باز کردن در صداش اومد که گفت...دمیبه خونه رس ریمس یبعد ط
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 ؟ياومد-

 !!ییاومدم بابا...زمیآره عز-

 يبا سرعت تو بغلم جا سیزانو زدم و دستامو باز کردم و نارد نیزم يرو..خونه و درو پشت سرم بستم رفتم

 .گرفت

 دختر باباش چطوره؟-

 باباش خوبه؟-

 !یعال-

 .پس دخترشم حالش خوبه-

 .طونیش يا-

 .جام بلند شدم و به زهرا خانوم خدمتکار خونه سالم کردم از

 ..نظافت خونه و پخت و پز و به عهده داشت فهیساله بود که وظ 45زن حدودا  هیخانوم  زهرا

 ؟يدشام خور یبابا جون-

 .منتظر بودم با پرنسس کوچولوم بخورم..نه نفسم-

 .نهیشامو بچ زیمن به زهرا خانوم کمک کنم م یپس تو تا لباساتو عوض کن-

 :و گفتم دمیگونشو بوس-

 .دخترم نیآفر-

 ..رفت تو اشپز خونه تا به زهرا خانوم کمک بکنه سینارد

ارومم  یآب ولرم رو سرم کم..اوردم و رفتم تو حموم در مویمشک يلباسا..از جام بلند شدم و رفتم تو اتاق منم

من  سینارد..داد هیبهم هد سویباشه نارد شمینخواست خودش پ یوقت یخوب بود حت شهینفس من هم..کرد یم

 !از نفس دالبته بع..منه يایدن يزبون پنج ساله که همه  نیریدختر خوشگل و ش هی

 :اومد که گفت سینارد يصدا.. رونیتن پوشمو تنم کردم و از حموم اومدم ب ي حوله

 ..کردا خیغذا  ییبابا-

 .زمیاومدم عز-

 .رونینم مو هامو گرفتم و رفتم ب یو با حوله کم دمیپوش یمشک هیدست ست ورزش هی

 .آقا با اجازتون من برم-خانوم زهرا
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 ..ما باش زهرا خانوم شیشام پ-

 ..برم دیدارم با يکار..نه آقا ممنون-

الزم  یکه گفت یاون پول يبه اضافه  ختمیماهتو ر نیحقوق ا..در ضمن حسابتو چک کن..یهر جور راحت..باشه-

 ..ياین یتون یهفته م نیا..باشه تیمرخص يو درباره  يدار

 .بهتون بده نیخوا یاز خدا م یان شاء اهللا هر چ..کمتون نکنه اقا یخدا از بزرگ-

 ..دعا کن بهم برش گردونه..خوام یم یچ یدون یتو که م-

 .خدا حافظ..ممنون..دستونم درد نکنه..خدا کنه آقا-

 .خدا حافظ-

 .زهرا خانوم خدا حافظ-

دخترکم منتظر ..مینشست يناهار خور زیکنار هم رو م..خدا حافظ رو گفتم بر گشتم نیکه آخر سیسمت نارد به

 ..نشسته بود تا من غذا رو شروع کنم

هم شروع کرد به  سیلقمه رو خوردم نارد نیاول نکهیو بعد از ا دمیخودم کش يبعد براو  سینارد يبرا

و  دنشیکش ینقاش..خونه سردمو گرم کرده بود با کاراش..مانند آتش..درست مثل اسمش بود سینارد..خوردن

بزرگتر از  یلیش خکارا و حرفا..ددا یساله انجام نم 5دختر  هیکارا رو در حد  نیاصال ا..زدنش حرف نداشت انویپ

 ..سنش بود

 کارا خوب بود؟ ییبابا-

 .زمیبله عز-

 ؟يانتخاب کرد دتویاسم آلبوم جد-

 نه هنوز گلم-

 ..اسم قشنگ بزار هی یمثل آلبوم قبل-

 ؟يامروز چه کارا کرد..بال طونیکن ش فیخوب تو تعر..طول بکشه یدو ماه هیفکر کنم ..فعال که کار داره-

سام  ریبا ام اریرفتم خونه عمو شاد یمامان يو خاله هما بعدشم با راننده  نینازن شیخب صبح که رفتم مهد پ-

زهرا  شیقبول نکردم اونم خودش منو آورد پ ییتو تنها دمیگفت بمون اما من د یلیخ اریعمو شاد..کردم يباز

 ..خانوم

 ..یداشت يپس روز پر کار-
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 ..آهنگ و توش مشکل داشتم هیکردم  يهر کار..کردم نیتمر انویاومدم خونه پ یتازه وقت-

 ..دم یم ادیخودم بهت ...ییچشم بابا-

زدن با اهنگ  انویدوست داشت پ یعنیدارم  رادیگفت ا یهر وقتم م..زن ماهر بود انویپ هیاز نظر من  سینارد

 ..بهم نشون بده دشویجد

 میشد دنید لیو مشغول ف ونیزیتلو يپا میباهم نشست میرفت سیشام با کمک نارد زیاز جمع کردن م بعد

بلندش کردم و بردمش تو ..دهیگذاشته و نشسته خواب نمیسرشو رو س دمیبرگشتم د سیبه سمت نارد یوقت..

 ..رونیپتو روش از اتاقش اومدم ب دنیخوابوندمش رو تختش و با کش..اتاقش

فشردم اما دل  نهیتم و به سف زگریقاب عکس نفسو از رو م.. يچرم قهوه ا ینشستم رو صندل..تو اتاق کارم رفتم

 ..کرد یرفع نم مویتنگ

 ینقاش یدون ینم..دخترمونم منتظرته ها..من هنوز منتظرم..يبرگرد يخوا ینم..خانومم..نفسم..نفس خانوم-

نفس برگرد و به همه ثابت ..يمثل خودت که دلمو برد..زبون نیریخانومه و ش..مثل خودت..هاش چه قدر خوبه

نگو که ...نفس نگو..بزار اعضا شم اهدا بشه..بس کن..سال شد 5گه  یامروز دکتر بهم م..کنم یکن اشتباه نم

نفسم ..شونه  هیدارم به  اجیاحت..خستم..نفس..تو بزنه ي نهیتو س دیاون قلب که عاشق منه فقط با..یمون ینم

 دیمن نبا..عرضم یرد بم هیمن ..فمیضع یلیمن خ..نفس من و ببخش..تنگ شده يدلم واسه همون روزا که بود

نبودنت درد ..دردام مربوط به تو يهمه ..تنهام..نگام کن..برگرد نفسم..فهمم یحاال م نویا..کردم یتو رو ترك م

من ..پا ریزارم ز یبه خاطر تو غرورمو م..شده سیچشما فقط به خاطر تو خ نیا..سهیخ..نیچشمامو بب..داره نفس

 يو برا ردبرگ..پس حاال که عاشقم برگرد..عشق تو..عشق شدم نفس میسلمن ت..ندارم یچیه..چمیدر برابر تو ه

 !برگرد..برگرد نفسم...منم يبرا..کن يدخترمون مادر يبرا..کن یخونه خانوم نیا

 !دمیتو تخت و با قاب عکس نفس خواب رفتم

 بابا گهیبلند شو د..بابا يا..پاشو موهامو برام بباف..گهید يدیبسه خواب ییبابا...بلند شو ییبابا-

 ..بخوابم گهیکم د هیبزار  سینارد-

 پاشو.. یموهامو برام بباف دیبا..نه-

 :رو تخت و بغلم کرد و گفت دیپر سینارد..و باز کردم و رو تخت نشستم چشمام

 یبابا جون ریصب به خ-

 :و گفتم دمیبوس شویشونیپ منم
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 .دختر قشنگم ریصبح تو هم به خ-

 ؟یباف یموهامو برام م ییبابا-

 .البته گلم-

گل دار  يمنم موهاشو از وسط فرق باز کردم و هر طرفو براش بافتم و با کشا..من نشست يجلو سینارد

 .بستمش یصورت

 :دوباره دست انداخت گردنم و گفت سینارد

 ؟یش یفدام م..فدات بشم -

 .شم یشم چرا نم یم..شم یم-

 ؟ير یقربونت برم قربونم م-

 .رم یرم چرا نم یم..رم یم-

 برام؟ یکن یتب کنم برات تب م-

 .کنم برات یتب م..کنم برات یتب م-

 برام؟ ير یم یرم برات م یبم-

 .نگو نویوقت ا چیه گهینه دختر قشنگ د-

حرفا من و چه  نیدونست با هم یشد اما نم یجا ختم م نیبود و به هم سیچند تا جمله عادت هر روز نارد نیا

 .وفتهیدستش ب يخراش رو هیمن بود و حاضر نبودم  زیهمه چ سیبعد از نفس نارد..کنه یم تیقدر اذ

 .میباهم صبونه بخور رمیدوش بگ هیخب دختر قشنگ برو لباساتو عوض کن تا منم برم -

 .ییچشم بابا-

کم اروم  هیسرم  يبه محض راه گرفتن اب رو..منم حولمو برداشتم و رفتم حموم..رونیاز اتاق رفت ب سینارد

 !دمیفهم ریمنم دوست داشت اما د..بارونم دوست داشت..اب و دوست داشت ينفس صدا..اب..شدم

ساعت ..دمیپوش یکت مشک هیو  رهیت يخاکستر راهنیپ هیبا  یشلوار کتون مشک هیو  رونیحموم رفتم ب از

رفتم سمت ..رونیب ومدهیهنوز ن سینارد دمینگاه کردم د..رونیدستم کردم و با زدن عطر از اتاق رفتم ب لممیاست

 .دمیشن ییصدا هیخواستم در بزنم که ..اتاقش 

دلش برات  یلیخ ییبابا یمامان..ییمن و بابا شیپ يو برگرد یبلند ش يخوا یمامان نفس نم..یمامان جون-

اون دوست نداره من ..کرد یم هیکه عکست و بغل کرده بود و داشت گر دمیشن شبیخودم د نویا..تنگ شده
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گم  یم یچ هی..یمامان دخوا یمنم دلم م..یباش ششیخواد شما پ یکه دلش م نمیب یاما من م نمیبب شویگر

 ..یمامان شمیپ ایب..یخواد شما موهامو بباف یبافه اما من دلم م یموهامو قشنگ م ییبابا..خودمون باشه شیپ

که  نهینب سیاشکامو پاك کردم تا نارد عیسر..در اومد يصدا..خونهرفتم تو اشپز عیسر..پشت در نستادمیوا گهید

 ..با حرفاش چه قدر قلبم سوخته

 ؟ییلباسم خوبه بابا-

نگاه  یو کفش مشک يداشت با جوراب شلوار یصورت يکه روش گال يخاکستر راهنیاون پ يتو سینارد به

 ..کردم

 ..يعروسکا شد نیع..اره فدات بشم-

 .شدم زیم يصبونه رو دنیچ مشغول

 بزنم؟ انویپ ییبابا-

 .بزن فدات بشم-

 ؟یخون یتو هم م-

 ؟یشگیهمون هم-

 یشگیهمون هم..اره بابا -

کنم به  یبا گفتن من باز م سینارد..شد دهیزنگ در شن يرفتم بخونم که صدا..شروع کرد به زدن سینارد

 .دیسمت در دو

 !انیک ییدا-

 پرنسس؟ يچطور.انیک ییجان دل دا-

 .ییخوبم دا-

 .تو بغلش بود دست دادم سیکه نارد انیو به ک رونیاشپزخونه رفتم ب از

 !طرفا نیاز ا.يخوش اومد یلیخ..قیسالم رف-

 .طرفم دانشگاه هیکه زدم از  یشرکت يطرف کارا هیاز ..يخبر دار امیتو که از بد بخت.؟یخوب..لیسالم شارا-

 .سیتو کار تدر يتو دانشگاه و زد یپس تو هم مثل بابات رفت-

 .تو شرکتم شیبق..که کرد مجبور شدم برم البته سه روز در هفته يبه خاطر اسرار..راستش اره-

 . مینخورد ؟مايصبونه خورد-
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 .خورم یتو و فرشتتم م شیخوردم اما پ ییزایچ هی..آره-

ه دو سال بود که تاز..شیذهنم رفت به دو سال پ..میو مشغول خوردن شد مینشست زیدور م سیو نارد انیک با

 .میمفصل که با هم داشت هیکتک کار هیخوب شده بود البته بعد از  انیرابطم با ک

 ؟یکن یبه اون روزا فکر م يدار..ق؟یرف هیچ-

 .یبیرق هیکنم تو فقط  یبه گذشته نگاه م یاما وقت یهست یخوب یلیخ قیتو رف..انیک یدون یم-

 يروز هیآره تو گذشته ..برادر هینفس فقط  يدوستم و برا هیتو فقط  يمن برا..لیشارا ستیدر کار ن یرقابت-

فقط به  نجایا امی یاگه امروزم م..من خاستگار نفس بودم اما تو همون گذشته بهش قول دادم که برادرش باشم

دوست  ویکه نفس ک نهیمهم ا..داره وستنفس و د یک ستیمهم ن لیشارا..تو و نفسه هیخاطر دختر دوست داشتن

 میرفت یوقت ادتهی..تو رو دوست داشته طمیشرا نینفس تو بد تر یفهم یم..نگاه کن سیبه خودت و نارد..داره

 یم ییمرد خودنما هی يبه هم عکسا دهیچسب واراشید يکه رو يمتر 120خونه  هی...م؟یدید یچ شینقاش هیاتل

 ..بدون مهم نفس که اونم عاشق تو نویاما ا امی ینم نجایا گهید ينخوا اگه..لیشارا ياون مرد تو بود..کرد

 بزنم؟ انویبرات پ ییدا-

 !بزن فرشته-

 انیتموم شد من و ک یوقت..زد یبود که فوق العاده م نیا قتیحق..و مشغول زدن شد انویرفت پشت پ سینارد

 .میبراش دست زد

 بهت گفته؟ نویا یتا حاال کس.. ينابغه ا هیتو  سینارد-

 .نایا یتو و مامان.. ییآره دا..اووم-

 .قدرشو بدون..دخترت فوق العادست لیشارا-

 :گفتم شیشمیابر يمو ها دنیبعد از بوس..براش باز کردم و اونم اومد تو بغلم اغوشمو

 .دونم یقدرشو دخترکمو م..دونم یم-

 .ادمبرش داشتم و جواب د عیسر..بلند شد لمیموبا يکردم که صدا یو تو بغلم نوازش م سینارد داشتم

 !جانم مامان-

 یکم کم اماده م ينذر..منم دست تنهام..جا نیا یهمه آدمو گذاشت نیتو؟من و ا يکجا موند..پسرم لیشارا-

 ؟يایب يتو قصد ندار..شه

 .خداحافظ..امی یچشم مامان جان االن م-
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 .خداحافظت پسرم-

 امروز روز همون نذرته؟ لیشارا نمیبب-

و  یستیچند تا بهز نیکنم و ب یدرست م يو برگشتن نفس بهم نذر یسالمت تیموقع به ن نیساله که ا 5..آره-

 .گرده یاما نفس بهم بر نم..کنم یچند تا منطقه محروم تر پخش م

 .شنوه یدل عاشقا رو باالخره م يخدا صدا..باش مرد يقو-

 .خدا کنه-

 .کنم یرفع زحمت م گهیمن د قیخب رف-

 ؟يسر نذر ایب سیبا من و نارد يخوا ینم..حاال يکجا بود-

 .شلوغه یاما سرم حساب امیدوست داشتم ب..برم دیممنون با-

 ؟يبر يخوا یجون م ییدا-

 .زمیاره عز-

 .نرو-

 .زنم یبهت سر م امی یرم اما بازم م یم.کار دارم..شه گلم ینم-

 .کرد رفت یقول اومدن دوباره رو داد و اونو راض سیبه نارد نکهیبعد از ا انیک

 .میبردار بر يالزم دار يزیخب دختر قشنگم اگه چ-

 .چشم بابا جون-

 .میپخت یرو م يهر سال اونجا نذر..خونه مامان میو رفت رونیب میاز خونه زد سینارد با

 .برش داشتم و پاسخو زدم.زنگ خورد لمیموبا یرانندگ نیح

 بله ؟-

 قشنگم خوبه؟ ينوه ..؟یخوب.سالم پسرم-

 خوبه؟ د؟بابایشما خوب.سالم مامان جان-

 .مشینیتا بب نجایا اریشه ب یاگه م.تنگ شده سیدلش واسه نارد یلیخ اوشیراستش س.پسرم میما هم خوب-

 .ارمی یم سمینارد ارمی یم يبراتون نذر.هیاتفاقا امروز روز همون نذر.چشم مامان جان-

 .خدا حافظ.میپس ما منتظرتون.ینیبب تیاز جوون ریخ.خب پسرم لیخ-

 .خدا حافظ -
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 گیده تا د..شدم یبه محض باز کردن در خونه متوجه شلوغ.میشد ادهیپ نیدم در خونه مامان و از ماش میدیرس

منم رفتم تو خونه تا .سام شد ریبا ام يمشغول باز اطیتو ح سینارد.غذا بودن هیآدم که مشغول ته یغذا بود با کل

 .ذره خوردم هیوان اب برداشتم و یل هیاول رفتم تو اشپزخونه و .تشنم بود یلیخ.نمیمامان و بب

 ؟ياومد.سالم پسرم -

 :نگاه کردم گفتم نییپا ومدی یمامان که از پله ها داشت م به

 .شرمنده به خدا.دیخسته نباش.سالم مامان جان-

 .دشمنت شرمنده پسرم-

 کجان؟ هیپس بق-

 .داره اریهمش و..داره یسخت هیحاملگ یلیخ..دهیباال دراز کش نمیشادم..اطنیو مهبد که تو ح اریندا و شاد-

 !شم یم ییشه دارم دا یباورم نم-

 .سه تا نوه دارم.شدم ریپ یلیمنم خ-

 .هیکمک بق اطیبرم تو ح يندار يمامان جان اگه با من کار-

 .خوام بهت بگم یوقته م یلیهست که خ یحرف هی لیراستش شارا-

 .شنوم یم-

 .تا بگم نیبش ایب-

 .میخونه نشست يقسمت باال هیسلطنت يمبال يمامان رو با

 شده مامان؟ یچ-

 ؟يسر و سامون بد تیبه زندگ يخوا یتو نم.گذره یساله که از اون اتفاق م 5االن ..پسرم نیبب-

 !دمیکوب زیم ياب و رو وانیل محکم

 هیمامان نفس همه چ.ستیو دخترم اتفاق نکس شدن من  یب..ستیمامان تو کما رفتن زن من اتفاق ن..اتفاق؟-

رو تخت  يعشقمو اونجور..نفسو یوقت شیسال پ 5اگه االن نفس تو کماست من همون ..همه کسم..منه

متحرکم اونم فقط به  ي مرده هیمن فقط ..ستیبر زنده بودنم ن لیاگه االن وجود دارم دل..مردم دمید مارستانیب

چون اون موقع که قلب عشقم ..چرا یدون یم..زنه ینم گهیقلب د نیمامان ا..کدوم سر و سامون؟..سیخاطر نارد

 .دمیزد من نفهم یخوب نم

 ..نکرده نفس  ییمگه خدا اریدر ب اهویلباس س نیباشه پسرم اما ال اقل ا-
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 فیعزادار ضعمن عزادارم اما .ستیبه خاطر نفس ن یلباس مشک نیا.نگو ينجورینفس ا يدرباره ..مامان-

من عزادار ..بشه  ییایتونست با نفس رو یکه م ییارزو ها..عزادار ارزوهام..عرضه بودنام یعزادار ب..بودنام

 .بهم برگرده فسکه ن..بهم برگرده امیکه ارزو و رو ارمی یلباسو در م نیا یموقع..نامیا

 !سینارد..دمیشن هیگر يصدا ناگهان

 نیزم يکه رو دمیو د سینارد..دمیدوو سیدنبال نارد اطیح يو تو رونیاز خونه زدم ب يچه طور دمینفهم

 .رو زانو نشستم و بغلش کرد..کرد یم هینشسته بود و گر

 یچیه..جانم..اروم..شششیه..من يفرشته  ستین یچیه..جانم دختر قشنگم..رم برات یبم یاله..ییجانم بابا-

 ..رم یبم یاله..دختر قشنگم ستین

کم دستش قرمز  هیخوردن فقط  نیخدا رو شکر که به خاطر زم..کرد که خوابش برد هیبغلم گرتو  نقدریا سینارد

 ..کردم یم يچه کار دیبا ادیسرش ب يدونستم اگه بالا یشده بود وگرنه نم

 يظرفا یبه سخت..غرق خوابو بغل کردم سیشدم نارد ادهیپ نیاز ماش..پدر و مادر نفس يدم در خونه  میدیرس

 .بستم نویرو هم برداشتم و در ماش ينذر

 !ییبابا-

 .اوشیبابا س شیپ میاومد..؟یبش داریب يخوا یجانم؟نم-

 ..عاشق پدر بزرگش بود..شد دارینام پدر بزرگش از خواب ب دنیبا شن سینارد

 .در باز شد و بعدش مادر نفس اومد دم در..درو زدم زنگ

 .یسالم مامان-

 ..منتظرته ییه بابابدو برو ک..قشنگم يسالم فرشته -

 .دیبه سمت خونه دوو سینارد

 .سالم-

 ؟یخوب.سالم پسرم-

 ن؟یشما و بابا خوب..خوبم-

 .میخوب مینیب یو که م سینارد-

 :رو به طرفش گرفتم و گفتم ينذر ظرف

 .دییبفرما-
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 .رو از دستم گرفت ينذر

 تو؟ يایب يخوا ینم-

 .کشم یبابا خجالت م يکنم اما از رو یکه عذر خواه..امیخواد ب یدلم م یلیخ-

 .بخشه یمن مطمئنم که م..اونم آروم تر شده..سال گذشته 5..پسرم ایب-

خواست انجام بدم اما  یسال هر لحظه دلم م 5 نیا يبود که تو يکار..دمیترس یکم م هی..به خونه گذاشتم پا

 .پدر نفس ياز رو دمیکش یخجالت م..دمیترس یم

 .بودم سادهیوا ییرایتو پذ فیتکل بال

 .تو اتاقشه..برو باال پسرم -

 ..پله ها رفتم باال از

 !به خاطر تو..مقابله کنم ایدن يترسا يبه خاطر تو حاضرم با همه ..خانوم قشنگم..نفس

 ...کرد یم یزبون نیریپدر نفس نشسته بود و براش ش يپا يرو سینارد..زدم و وارد اتاق شدم در

 .میبا هم حرف بزن میخوا یمن و پدر بزرگ م..مادر بزرگ شیپ قهیچند دق ير یجان دخترم م سینارد-

 .ییچشم بابا-

 .و درو پشت سرش بست رونیاز اتاق رفت ب سینارد

برگشتن ..خوب زیچ..اروم بشم یخوب فکر کنم تا کم يزایکردم به چ یم یتو ذهنم سع..دمیکش قینفس عم هی

 .گهید قینفس عم هی!..نفس

 ..سادیبلند شد و مقابلم وا رشیت يچرم قهوه ا هیصندل ينفس از رو پدر

 .کردم آرامش خودمو حفظ کنم یسع

 ..پدر جان من-

 !از پدر نفس یلیس..که خوردم یلیبه خاطر س..حرفمو ادامه بدم  نتونستم

 شهیهم..کم نداشته باشه یچیوقت ه چیه میکرد یسع...من و مادرش بود يایدن..من بود ينفس تنها بچه -

 یاون موقع جلوشو نگرفتم اما کاشک..يشاعر نطوریهم...انتخاب خودش بود ینقاش..میداد یعمل م هیازاد بهش

حرف زدن رو کاغذا به  يبه جا دیشا..وفتادی یاتفاقا نم یلیخ ينطوریزاشتم شعر بگه ا ینم یکاشک..گرفته بودم

عاشق ..شد یوقت با تو اشنا نم چیاگه شاعر نبود ه دیشا..زنه یگفت قلب مهربونش خوب نم یمن و مادرش م

 ..شد یغرورش له نم..شد ینم
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روز تولدم خودشو  یوقت..سیشاو..برادرم بود میحام..بودم یمامان یلیچون خ دیشا...بودم یفیمرد ضع شهیهم-

از دست داده  مویطرف حام هیاز ..خراب شد امیدن دشیمن د هیقیکه تو کالس موس يکشت اونم به خاطر دختر

 یبچگ يخاطر همون خطا به..کردم من مقصرم یهمش حس م..کرد  یطرف عذاب وجدان ولم نم هیبودم از 

که اون دختر در حق برادرم  يبود که با کار نیا قتشیگرفتم ازدواج کنم اما حق میبه خاطر قسم مامان تصم...

خودشم ..شعراش ناب بود..بود شاعر..دختر اومد دفترم هی نکهیتا ا..نکهیتا ا..به زنا اعتماد نداشتم گهیکرد من د

من  ییروین هی شهیاما هم..خانوم خونم بود يکه سور دمیفهم یرو وقت نایا..ه گاهیتک هی..دلسوز..مهربون..ناب بود

دست دست کردم تا  نقدریا..هیاسمش چ رویاون ن میدیمن نفهم..بود میفیاشتباه من ضع..دیکش یو به سمتش م

 نچون عاشق م..چون..و گفت من مقصر مرگ برادرمم شمیکه به خاطرش برادرم خودشو کشت اومد پ يدختر

 یلیخ یبا بودنت جون دو نفرو گرفت یکه بفهم نیا..من نابود شدم..نقشه هیبود و کاراش همش 

به طور ..طرف هیعذاب وجدان نفس ..طرف بود هیرفتم چون عذاب وجدان مرگ پدر و برادرم ..شکنندست

داشتم  فسکه به ن ییرویو اسم اون ن ضهیکه قلب نفس مر..دمیفهم زیاون مسافرت چند تا چ يتو یتصادف

من ..بودم جیمن گ..من يجا نیبودم اما شما خودتونو بزار دهیفهم رید یول..نفس نفسم شده دمیفهم..عشق

شما رو قسم به ..دونم که عاشقم یم زویچ هیاما حاال فقط ..خراب شده بود امیدن..نابود شده بودم..بودم دهیترس

 !دیکه نفس بهم داشت و حاال منم بهش دارم منو ببخش یعشق

که ..کردم و چشمامو بستم که گهید یلیس هی يخودمو آماده ..دستاشو آورد باال..نفس چند لحظه مکث کرد پدر

 .بغلم کرده دمید

 ..کنم نفسم آروم تره یحس م ينجوریچون ا..بخشمت یم-

 میو بعد از شام برگشت میبه اسرار پدر و مادر نفس شام اونجا موند دیپدر نفس منو بخش نکهیا بعد از شبید

 .رمیقرار بود امشب براش تولد بگ..!سیروز تولد نارد..اما امروز..خونه

و از خونه زدم  دمیپوش یو کت مشک راهنیست شلوار و پ هیدوش  هیخودمم بعد از ..فرستادم مهد سوینارد

 یو به نفس سر م ومدمی یسال هر روز م 5 نیا يتو..شدم مارستانیو پارك کردم و وارد ب نیماش..رونیب

دلتنگ  بیعج..کنمو حسش  نمیبب کیخواست از نزد یاما امروز دلم م..شناختن یهمه هم منو م..زدم

 .بیعج..بودم

 .رفتم يپرستار ستگاهیسمت ا به

 . دیببخش-
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 بله؟-

 .نمیبب کیامروز از نزد ضمویخواستم اگه ممکنه مر یم-

 .ستیمتاسفانه امکانش ن-

 .کنم خانوم یخواهش م-

 .از دکترش بپرسم نیاجازه بد-

 :گفت قهیبعد از چند دق پرستار

 .نیتا بهتون گان بدم بپوش دیایبا من ب..کوتاه یلیدکترشون اجازه دادن اما خ-

 ..شدم و وارد اتاق نفس دمیهمراه پرستار رفتم و لباس مخصوص رو پوش به

 ومیلیل يبود و توش پر بود از گال یستالیشکل کر يو کرو یلیبلندمستط هیپا ياتاق که دور تا دورش گلدونا هی

 !دیسف

دست راستمو که لرزشش ..کنار تختش نشستم هیرو صندل..لرزون و اروم به سمت تخت نفس رفتم يقدما با

 .بود جلو بردم و رو دستش گذاشتم دایهو

 یم هیکه تنب..یستیساله که ن 5..شه یسالش تموم م 5امروز دخترمون ..سال گذشته 5..نفسم..نفس جان-

دلم برات تنگ ..ارمی ینفس دارم کم م..؟يبهم برگرد يخوا ینفس نم..خونه؟ يبرگرد يخوا ینم..نفس..یکن

 يبرا..اون نگاه عاشقت تنگه يدلم برا..تیخانوم..تیزبون نیر یش..تتیمظلوم..اتیمهربون..خنده هات يبرا..شده

نفس ..کردم تموم شده هیمن از بس گر ياشکا..زهینداره که بر یاشک گهید لینفس شارا..اغوشت دلم تنگه

ارزو ها دارم  یلینفسم من خ..ستین دنیواسه نفس کش ییهوا یتو نباش یچون وقت..یستیچون ن ختمیاشک ر

 یالبته قول م هیپرواز سه نفره و خانوادگ هی..یکه تو هم باش جشن تولد واسه دخترمون هی..هیکه فقط با تو شدن

نفس ..کنم تا دختر فروشنده خودشو تو بغلم نندازه یحواسمو جمع م گهینفس د..خراب نشه مایدفعه هواپ نیدم ا

ترکت  دیاز اسمون سنگم بار یدم حت یقول م..نمینب نیتامیکنم تا قرص قلب و قرص و یدقت م گهید

 ..تمنفس خس..نکنم

 .دمیبود دست کش سیصورتم که خ به

 يخوا ینم..؟یمرهم زخمام باش يخوا ینم..رسم داغونم یبه تو که م..اشک دارم شهیتو هم يبرا..ینیب یم-

خودم ..شم یخودم همه کست م..گاهت هیدم خودم بشم تک ینفس تو برگرد قول م..؟یگاهم باش هیتک

 ..!رهیم یتو م یب لینفس شارا..شم یغمخوارت م
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 .ادیاونم ز..دل تنگ بودم..کردم هیگر ریدل س هیگذاشتم رو دست نفس و  سرمو

 قهیدق..از جام بلند شدم و به سمت در حرکت کردم...يرییتغ چیه..از رو دستش بلند کردم و نگاش کردم سرمو

 :آخر به سمت نفس برگشتم گفتم ي

 .رمیم یپس منم م یستیاال که نح..شتیپ امی یپس من م يگرد یحاال که تو بر نم..باشه نفسم-

که از  یو اشک شیبه اون صورت مهتاب..نگران به نفس نگاه کردم..بوق دستگاه ها بلند شد يلحظه صدا هی تو

 ..متکا گم شد يبستش راه گرفتو رو يپلکا ریز

به صورت ..دمیشن یدکترو وم ادیداد و فر يصدا..کردن رونیاومدن تو اتاق و منم از اتاق ب عیو پرستارا سر دکترا

 ..افتادم نیزم يسجده رو

 ...!نفسم...خدااااااااا ا...خداااااا...خدا

گوشم صداش  يتو قایدق..دمیشن یقلبمو واضح م يصدا..انگار شسته بودنش..بود سیخ سیاز اشک خ صورتم

 ..تاپ..تاپ...تاپ...تاپ..شد یاکو م

 ..شم یم یوزن یکردم دارم دچار ب یحس م..داشتم یگنگ حس

من در برابر نفس ..جون نداشتم که بلندبشم یحت...رونیچه قدر گذشت که دکترا از اتاق اومدن ب دمینفهم

 .در برابر نبودنش منم نبودم..بودم فیضع شهیهم

 ینم..اوردم باال و به دکتر نگاه کردم یکردم و به سخت یکه حسش نم يسر..بلند شدم واریکمک گرفتن از د با

نبودن نفس  يتاب نداشتم که درباره ..اما من تاب نداشتم..نه ایتونست از تو چشام سوالمو بخونه  یدونم م

 ..بپرسم

 !همسرتون آروم شد..که..که نیبه خانوادش خبر بد دیبا-

حاضر  یعنی..د؟یالتماسمو ند یعنی..ست؟ین ایدن نیا يتو گهینفس من د یعنی... یعنی...؟یچ یعنیآرامش  نیا

 گرده؟نشد بهم بر

تونه منو ول  ینم..ستینفس من تک پر ن..داشته باشه تیتونه واقع ینم نیا..رفت یداشت گج م سرم

 ..تونه ینم..دخترمونو..کنه

 !برگشته ایاون به دن..رخ داد نیکه منتظرش بود يمعجزه ا...گم همسرتون چشماشو باز کرد یم کیتبر-

 .کار کنم یچ دیدونستم با ینم یاز خوشحال..تونسم باور کنم ینم

 .نمشیبب..خوام  یم..خوام یم-
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 .نیچند ساعت صبر کن دیبا ستیراستش فعال امکانش ن-

 .حتما...حتما-

 ..نفسم شد..نفسم..شد یباورم نم..اب به صورتم بزنم هیتا  یبهداشت سیتو سرو رفتم

 يو اون چشما شیبه اون ته ر..دهیژول يو اون موها یبه اون لباس مشک..به خودم نگاه کردم نهیآ تو

 .نفسم برگشته..نفس برگشته..رمیجشن بگ دیبا..ارمیلباس عزامو در ب دیبا..نهیبب ينجوریمنو ا دینفس نبا..قرمز

هول ..پدر و مادر نفس و مامان خودم زنگ زدم و خبر دادم يبه خونه  یرانندگ نیدر ح..رونیزدم ب مارستانیب از

 ..نیبود بخورم زم کیخونه نزد يکه تو يشده بودم طور

کالج ..يو کت سرمه ا یاسمون یآب زیبل هیبا  دمیپوش رهیت یشلوار ل هی..زدم شمویدوش گرفتم و ر هی عیسر

موهامو ژل زدم و باال شونش ..رو دستم کردم میبود دهیکه با نفس ست خر یساعت..دمیرو هم پوش يسرمه ا

 ..سیرفتم دم مهد نارد میتقمس..رونیخونه زدم بحلقم از  دنیکم عطر به خودم زدم و با بوس هیکردم و 

 دنبالم؟ ياومد یچ يبرا یبگ يخوا ینم ییبابا-

 ..رو امروز بهت بدم ایدن ي هیهد نیخوام بهتر یم-

سفارش داده  سیتولد نارد يکه برا يقلب مانند کیرفتم و ک عیسر..دمیگنج یتو پست خودم نم یخوشحال از

که نفس دوست داشت  دیسف ومیلیدسته گل ل هی..دمیو دو تا دسته گل خر یبعدم رفتم گل فروش..بودم رو گرفتم

 !عشق يدسته گل رز قرمز به نشونه  هیو 

 .شدم ادهیو پارك کردم و پ نیماش

 مارستان؟یب میاومد یبرا چ ییبابا-

 .یفهم یخودت م..صبر کن دختر قشنگم-

رو  سینارد..رفتم که گفتن نفس رو بردن تو بخش يپرستار ستگاهیبه سمت ا..مارستانیتو ب میترف سینارد با

همه منتظر ...نگه دارن سویبودن سپردم نارد سادهیکه پشت در اتاق وا نایبه مامان ا نیهم ياجازه ندادن ببرم برا

 ..رونیب ادیتا دکترش از اتاقش ب میبود

 .رونیبود اومد ب یمن قرن يساعت که برا میاز ن بعد

دارن به  یمعموال ادما بعد از برگشت ازکما مشکالت.. میکرد نشیمعا..معجزه ست هیواقعا برگشتن همسرتون -

نداره  یکم ضعف تو دست چپش مشکل هیهمسر شما به جز  ییخصوص مشکل حافظه اما به صورت معجزه اسا

 .گم یم کیتبر..شه یبر طرف م یوتراپیریکه اونم با چند جلسه ف
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 مش؟ینیتونم بب یم..دکتر-

 .ستین یمشکل..البته-

 .تو امیهمه اجازه دادن که اول تنها ب..گال رو گرفتم و در اتاقو باز کردم و وارد شدم دسته

 .قدمام نطوریهم.. دیلرز یم دستام

 !نفسمه.....قدم هی

 !امهیدن....دو قدم-

 !مهیزندگ لیدل.....قدم سه

 !مادر دخترمه......قدم چهار

 !وجودمه......قدم پنج

 !همسرم..همه کسم..امهیدن.....قدم شش

 .کنار تختش دمیرس

 نفس؟..ن...ن-

 .خوشبختم یلیخدا من خ..سال ته چشاش عشق بود 5هنوز بعد..ته چشماش هنوز عشق بود..نگاه کرد بهم

واسه گفتن  یچیه..گفتن اماده کرده بودم اما االن يحرف برا یکل..بگم دیبا یدونم چ یمن نم..من...خانومم-

شه  یم...اما امروز یخواهرم نباش گهیخواستم د يروز هی...یخانوم خونم باش يازت خواستم سور يروز هی..ندارم

 ؟یش ینفسم م...التماست کنم نفس

 .د بشهنفسم به نفسش بن نقدریشد ا یخودمم باورم نم..شد  یباورش نم..کرد ینگام م ریمتح نفس

 ..دست گذاشتم رو دستاش آروم

 .مردم دمتید مارستانیهمون وقت که رو تخت ب..تونم  یتو نم یساله که ب 5...تونم یتو نم ینفس ب-

 .تونه عاشق باشه یآدم چه قدر م هی ایخدا..دمیکه کنار چشم نفس آروم راه گرفت و د یاشک

نفس من ..که بگم چه قدر دوست دارم..یقشنگتو باز کن يکه چشا..هستم يلحظه ا نیساله که منتظر همچ 5-

قشنگتو  يسال چشما 5..سال 5...يکرد همیخوب تنب یلیحقا که تو هم خ دمیفهم رید نویا..دونم یبدون تو نم

اما ..يهات محرومم کرد دهخن دنیسال از د 5..لمس نکردم تویشمیابر يسال موها 5..يبه روم باز نکرد

 یرو ب ینفس زندگ..رمیمیتو م ینفس ب...نفس عاشقتم..تفاوت هیبا  یول..نجامیال هنوز اس 5من بعد از ...نفسم

منتظر ..وقته منتظرته یلیهم هست که اونم خ گهید یکیالبته ...نفس در حد پرستش دوست دارم..خوام یتو نم
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که اسمشو از زبون  نهیعاشق ا..یتو نوازشش کن..یخواد تو براش موهاشو بباف یدلش م..فتیپر مهر و لط يدستا

 ..تو بشنوه

 !لیشارا-

 جانم نفسم؟..جانم خانومم...جانم همه کسم؟-

 .نمشیخوام دخترمونو بب یم-

 .يتو بخوا یهر چ-

 .نگاش به من بود و لبخند رو لبش..دوباره برگشتم و نگاش کردم..جام بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم از

از پدر و مادر نفس گرفته تا ..بودن ستادهیدر اتاق همه ا يجلو..کردماشکامو پاك  عیو سر رونیاتاق رفتم ب از

 :رفتم جلو و به پدر نفس گفتم... یو ندا و مهرنوش و عل نیمامان و شادم

 .رمیبگ سویتا اجازه نارد ششیپ نیشما بر..نهیبب سویخواد نارد یبابا م-

 .باشه پسرم-

تولد رو برداشتم و روش  کیک..ببرم تو اتاق سویرفتم تا نارددر و اون در زدن از دکتر اجازه گ نیا یاز کل بعد

 .گرفتم سویبرداشتم و با دست چپم دست نارد کویبعدم با دست راستم ظرف ک...شمع گذاشتم و روشنشون کردم

 ..با مامان نفس..ه؟یچ یجشن تولد خانودگ هی ينظرت درباره ...پرنسس من -

 ينگاه ها..در اتاقو زدم و برام باز کردن و قدم گذاشتم تو..دمهنوز تو شک حرفم بود که حرکت کر سینارد

 سیبرداشتم اما بعد از چند قدم نارد سیچند قدم اولو با نارد..لبشو يقشنگ رو يخنده ..دمید یمشتاق نفسو م

نفس آروم دستاشو جلو ..تخت روکمکش کرد و گذاشتش  اریشاد..دیدستمو ول کرد و به سمت تخت نفس دو

شد که  میلحظه حسود هی..بغل کردن گرویمحکم همد قهیو لمس کرد و بعد از چند دق سیبرد و صورت نارد

 :دخترم انگار زود متوجه حسادتم شد چون گفت

 ..يایشه ب یبابا م-

 .گذاشتم روش کویجلو تر و ک دمیکش یتختو کم زیم..کنار تخت نفس رفتم

 :نفس نگاه کرد و گفتبه من و  سینارد

 م؟یتولدمو همه با هم فوت کن کیشه امسال ک یم-

 .آره دختر قشنگم-

 .ییآره بابا-
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 يدستا..دستم حس کردم يانگشتا نیب يزیچ هیبودم که  سادهیکه تو بغل نفس بود منم کنارشون وا سینارد

شونه هاش حلقه  يمو روخوشحال از کار نفس کنارش رو تخت نشستم و دست..نفس اروم دستامو در برگرفت

 .دمیکردم و سرشو بوش

 .شروع کردن به شمارش معکوس همه

-3....2....1 

خانوده هممون  هیبه عنوان  شهیتو دلم آرزو کردم که هم..میهم زمان شمعا رو فوت کرد سیو نفس و نارد من

 !شهیهم..میدر کنار هم بمون

 

 نفس

که در باز  دمیپوش یداشتم لباسامو م..دستم مرخص شدم يبرا یوتراپیزیو ف نهیمعا یبعد از سه هفته و کل امروز

 .اومد تو سیشد و نارد

 ..مامان...مامان-

 ..دلم زیجانم عز-

 ؟يآماده شد-

 .آره دختر قشنگم-

 م؟یبر-

 .گلم میبر-

 .مامان و بابا و مامان عاطفه دم در بودن..رونیاز اتاق اومدم ب سیهمراه نارد به

 دخترم؟ میبر-بابا

 کو؟ لیاراپس ش-

 .یفهم یخودت م میبر ایتو ب-

 تونه باشه؟ یکجا م لیشارا...؟یچ یعنی..و بابا حرکت کرد میشد نیهم سوار ماش با

 ..نگه داشت الدیبرج م يموندن بابا باالخره جلو کیتو تراف یاز کل بعد

 کار؟ یچ میاومد نجایبابا ا-

 .دخترم یفهم یشو م ادهیپ-
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 میو رفت میسوار اسانسور شد..میگرفته بودم وارد برج شد سوینارد يکه دستا یدر حال..میشد ادهیبا هم پ همه

رفت باال  غیسوت و دست و ج يبه محض باز کردن در سالن و قدم گذاشتن من صدا...بابا در سالنو باز کرد..باال

 :لیاراش يصدا..صدا..صدا پخش شد هی نیکردن و در ح یو منو نگاه م سادنیو همه بلند شدن وا

 یسرد زندگ يمن باش واسه روزا دیخورش

 یدل به سادگ رهیبا عشقت اروم بگ بزار

 کنار تو خاموشم یسوزه قلبم ول یم

 شمیآت يمث آب رو..عشقت بارون

 شه یتنها با عشق تو سر م روزام

 کهیکه قلبمون نزد يجور میعاشق نکهیسخته ا باورش

 دم یواست جون م من

 دمیاحساسو از چشات فهم یمعن

به صدف که حاال ..جلو نگاه کردم فیبه رد..کردن یمنو نگاه م ينجوریمردم هم..تو سالن قدم برداشتم آروم

شد صدف و به  یم یعنی..بودن ستادهیکه کنار صدف ا یشد به مرد و زن دهینگام کش..خانوم بود هیواسه خودش 

خورد دو  یپسر بچه که م هیو مهرنوش با  یعلبه ...اونور تر نگاه کردم  یبه کم!!..قبول کرده باشن؟؟ یسرپرست

تفاوت  هیمثل گذشته با ..بودن  ستادهیا نیاونور تر مهبد و شادم یکم..سه سالش باشه تو بغل مهرنوش

اونور تر الله و آرمان ..شده ییمن دا لیشارا یعنی نیمعلوم بود ا نیشادم يشکم بزرگ و برجسته ..بزرگ

کرده  رییتغ ایچه قدر دن..بود سادهیسالش باشه وا 6خورد  یکه بهش م چهدختر ب هیبودن و کنارشون  سادهیوا

سبز به  زیبل هیو  یکت و شلوار مشک هیمرد مهربون من با  لیشارا..شد به سن دهینگام کش تیبود و در نها

 يتو کیهم به صورت مردونه و ش یبه سمت باال بود و کم شیکم هیرنگ جنگل چشماش موهاشم 

 ...کنم عاشق ترم یحس م..کنم یکه نبودم و انگار بودم اما حس م یسال 5..سال گذشته 5....صورتش

 یامیکن تو همه دن باور

 یامیکه رو ییمن باش تو با

 یمون یکن عاشق م ثابت

 یدون یاحساسو م نیا قدر

  ستیاحساس عشق عادت ن نیا
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 ستیکندن از تو راحت ن دل

 از تو دل کندن ستین راحت

 دن یتو رو م يهام بو لحظه

 کهیکه قلبمون نزد يجور میکه عاشق نیسخته ا باورش

 دم یواست جون م من

 دمیاحساسو از چشات فهم یمعن

 یکه عاشقشم و م يمرد..مرد قشنگ و مهربونم...مردم يدرست رو برو..نشستم یخال هیتنها صندل يو رو رفتم

 ..جواب نخواهد موند یعشق ب نیدونم ا

 :رسوند و شروع کرد به صحبت کردن نایآهنگو به پا لیشارا

 یداره م تیرنگ واقع اهامیامروز رو..چطور بروز بدم مویدونم خوشحال یواقعا نم..خوشحالم یلیامروز خ-

اون ..مویبودن و زنگ..نفرم هی ونیرو مد نایا يهمه ..کشم یکنم زنده ام و دارم نفس م یامروز احساس م..رهیگ

 ..همسر مهربونم..جز نفسم ستین یکس

 ..کردن و دست زدن قیشروع کردن به تشو مردم

 ..کنم میکه دوسش دارم رو عاشقانه به همسرم تقد یخوام آهنگ یحاالم م-

 :شروع کرد به خوندن لیدست زدن و شارا هه

 خواد بگم دوست دارم یوقته دلم م یلیخ

 دوست دارم بگم

 دوست دارم بگم

 ه من تو رو دارممن بخون ک يتو چشما از

 تو رو دارم فقط

 ارمی یتو کم م یب

 غم و اشکو تو چشمات نمینب

 دستات لرزهیداره م نمینب

 نفس هات يترسو تو نمینب

 دوست دارم نیبب
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 مثل تو با خودم تنهام منم

 امیخسته از تموم دن منم

 گذره همه شبهام یسخت م منم

 دوست دارم نیبب

 يندیب یکه چشماتو م یدارم وقت دوست

 يخند یم ایدن نیا يمن به دردا با

 ياز غمات دل کند یشم بگ یم آروم

 دوست دارم میبه هم بگ ایب

 قشنگت رو  يدارم من اون چشما دوست

 آهنگت رو نیخونم ا یواست م دارم

 بگو از دل تنگ تو يخوا یم یچ هر

 دوست دارم میبه هم بگ ایب

 بغلش کرد لیدختر کوچولوم بدو بدو از پله ها باال رفت و شارا...اشاره کرد سیبه نارد لیشارا

 !یممنون نفسم که به من و دخترمون برگشت-

که از  دمیرو د یبودن که کس سادهیهمه کنارم وا..مشغول امضاء دادن بود لیشارا...تموم شد یبه خوب کنسرت

 !انیک...متعجب شدم دنشید

 .اروم به سمتم اومد انیک

 ..يبدست آورد تویخوشحالم که سالمت...يسالم خواهر-

 ...جا نیا..تو....انیک-

کنارم هستن و برام  يادیز يادما نجایا..کرد یزندگ بیعمر تو کشور غر هی شهیبه هر حال نم-

 !خواهرم...و تو..مامانم..بابام..مهمن

 کو؟ تیزندگ کیپس شر-

 ؟؟!کیشر-

 :قلبش اشاره کرد و گفت به
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من ...خواستش یدل م نیکه ا يبود یروز کس هیاما  یاالن خواهرم باش دیشا...ستیاتوبان ن...لهاسمش د نیا-

 ..هست یبار اجازه عاشق هیفقط ...زهیچ هیدل  نیاما قانون ا..يعاشق بودم اما تو سهم من نبود

 ؟یتا ابد ازدواج کن يخوا ینم یعنی-

ها  نیبرات بهتر...منه يخواسته  نیا...نمیخواهرم و بب يایو خوشبخت نمیاز دور بش..نهیدلم هم يخواسته ...نه-

راحت بهش  التیبا خ..واقعا عاشقه گهیحاال اون د..بودم لیشارا يچند سال شاهد عذابا نیتو ا..کنم یرو آرزو م

 ...کن هیتک

 ..کنه رییدلت تغ يخواسته  دوارمیو ام..ازت ممنونم-

 ..ستین ریپذ رییتغ-

*** 

 م؟یر یکجا م میدار یبگ يخوا ینم لیشارا-

 .یفهم یصبر کن م قهینفسم چند دق-

پرواز  مایکه هواپ میو منتظر بود مینشسته بود مایتو هواپ..بس که خسته بود که خواب خواب بود سینارد

 یم میمهماندار متوجه شدم دار يگفت مقصدمون کجاست که بعد از صحبت ها یبه من نم لیالبته شارا...کنه

 .شیک میر

 حاال چرا اونجا؟-

 ..یخانوادگ.. میخواست اونجا همه با هم بر یچون دلم م-

گرفت و بعد از چند  یتاکس هی لیشارا...بود 4ساعت حدودا ..شیک میدیپرواز باالخره رس میساعت و ن کیاز  بعد

 ..آپارتمان لوکس توقف کرد هیشهر مقابل  يتو یتاکس قهیدق

 هتل؟ میر ینم-

 دلم زینچ عز-

 رونیب میاز اسانسور اومد..پنجم رو زد يدکمه طبقه  لیو شارا میو سوار آسانسور شد میآپارتمان شد یالب وارد

 ...میسادیخونه وا هیو مقابل در 

 دستشو گذاشت رو چشمام لیشارا

 ؟یکن یم هیچه کار نیا لیشارا-

 گلم اریطاقت ب-
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 :گفتت سیرو به نارد بعد

 ییدرو باز کن بابا-

 :لیشارا ياومد و بعدم صدا ییصدا هی

 حاال به سمت جلو قدم بردار-

 نمیب یمن نم لیشارا-

 ینیب یصبر کن م قهیچند دق-

 !خدا من يوااااا...چشمام برداشت يآروم دستاشو از رو لیشارا..و لرزون چند قدم رفتم جلو آروم

 نیچند...روشن بود دیسف يدور تا دور خونه شمعا..دیسف يها لهیبزرگ و خوشگل با تمام وس یلیخ يخونه  هی

 ...هم تو خونه بود میو مر دیسف ومیلیشامل ل یستالیگلدون کر

 بگم؟ یدونم چ یمن نم...لیشارا يوااااا-

 جلو اریحاال دستاتو ب...زمیعز یخواد بگ ینم يزیتو چ-

 !دیکل هی..نگاه کردمبهش ...تو دستم گذاشت يزیدستامو گرفت و چ لیبردم جلو و شارا دستامو

 ه؟یچ نیا-

 ...خوشگلمونه يآوردن فرشته  ایبه دن يکادو..مال خانوممه...آپارتمان نیا دیکل-

 :بغل کرد و دست چپشو گذاشت پشت کمرم و گفت سویبا دست راست نارد لیشارا

 .خوب يجا هی میبر میخوا یخب حاال م-

 حرکت کرد لیو شارا میشد یخوشگل مشک نیماش هیسوار  نگیتو پارک..میاومد رونیاز خونه ب لیشارا با

 ؟يکه من دوست دارم بزار یشه اون اهنگ یم ییبابا-

 چشم پرنسس-

 :به من رو کرد و گفت لیشارا

 زحمت؟ یب يزار یم..نهیداشبورد ماش يتو يد یدلم س زیعز-

با ...قدم بگذار میبه عاشقانه ها...روشو نگاه کردم..پاکت توش بود که درش آوردم هی...باز کردم نویداشبود ماش در

عکس  هیروش ...بود که من شاعرش بودم لیهمون البوم شارا نیا...شد  یباورم نم...یمیعظ لیشارا يصدا

طرفم عکس من  هیبغل کرده بود و  سویاردکه ن یبود در حال لیطرفش عکس شارا هی..بازش کردم..بود يفانتز

 :نوشته بود رشیبود که ز
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االن دو ساله که تو ...دمیفهم رید نویکه عاشقشم اما ا یکس...البوم و همسرمه نیعکس متعلق به شاعر ا نیا-

 ..برگرده و به عاشقانه هام قدم بزاره..تا حاال که تماما عاشقشم برگرده دیخوام دعا کن یازتون م...کماست

 ..نیا..لیشارا-

البته به همراه ...که ما رو به هم وصل کرد یونهم..شروع يهمون نقطه ...توست يخط به خط حرفا نیا-

 ..برگشتن تو يمن از مردم برا يتمنا

 !بگم یدونم چ ینم-

 ؟يبگو حاال که عاشقتم هنوزم دوسم دار-

به غروب افتاب نگاه ..شد ادهیپ نیو خاموش کرد و از ماش نیو ماش سادیوا لیشارا...یونانی یکنار کشت میدیرس

 ..برگشتم لیبه سمت شارا..کردم

 !از قبل شتریب یحت...هنوزم دوست دارم...لیشارا-

 ..منم دوست دارم نفسم-

 ..چه قدر بزرگ و قشنگه هیکشت نیا نینیبب نیایبابا ب..مامان-

 !میحرکت کرد یو به سمت خوشبخت سویدست نارد هی لیو گرفتم و شارا سیدست نارد هی من

*** 

بود به  یخوام اگر نقص یاول ازتون م...نیرمان وقت گذاشت نیا يبرا نکهیممنون از ا:سندهینو هیانیپا سخن

صدف ها تو جامعه  میدرك کن یکاشک...و اما داستان...دیببخش تیسا يمن تو يتجربه  نیخودتون و اول هیبزرگ

رفتار  انیمثل ک تیاون فرد سهم ما نس و میاگر عاشق یکاشک..کم محبت هیبلکم ..تیحما ازمندیو ن ادنیما ز ي

 رشیز نیبا ماش ای میبپاش دیتو صورت طرف اس ای دنینه شن هیامروز که با  ينه مثل عاشقا میکن

عشق اما و ...و اما نفس میایدرصدد جبرانش بر ب میش یمتوجه اشتباهمون م یوقت لیمثل شارا یکاشک..رمیبگ

 !یعاشق جودتو يبا همه  یعاشق باش یوقت..اگر نداره

 

 حق ای

 انیپا
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  93مهر   : یینها انیپا

  93 دي: انتشار در سایت نودهشتیا 
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