
                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

1 

 

 ZNZ|  زندگی رمان اهنگ

 

 

 

https://www.1roman.ir


                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

2 

 

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 مسئولیت محتوای رمان با نویسده می باشد

 ...ممنون... دیبخوان را مقدمه نیا رمان شروع از قبل حتما   تما  ح

 :مقدمه

 !؟یچ یعنی یفهمیم... قشنگ... کن فکر بهش یزندگ آهنگ

 پناه یدیناام و ،ترس،نفرت،عشقیتفاوت ی،بیناراحت شاد، یها لحظه یتو هممون ها آدم یزندگ

 ...میشیم آروم... شهیم یکی هوامون و حال با آهنگ اون حاال... اهنگ...میبر یم

 خودمونم و... شهیم گرفته دادن گوش آهنگ یتو مه مون ماتیتصم از یسر  کی یحت ای

 ...میفهمینم

 

 ای خاطره ادی آهنگ هر با قشنگ و متفاوت کس هر واسه داره، یمفهوم کی برامون یآهنگ هر

 گره... مونیچ همه با امونیدن با  مون،یزندگ با ما آهنگ پس.  میافت یم بد چه و خوب چه یز یچ

 ...خوردن

 ادی اونو داره یبرداشت یکس هر که حرف یکل.... داره مفهوم یکل مه کن نگام لحظه کی آهنگ

 یم نفر کی ادی فقط و فقط منو یحال هر تو و یحس هر تو آهنگ نیا... ندازهیم یز یچ ای یکس

 ...ندازه

 ....روهام

 اگه یحت... نکن گوش تمیر  یبرا فقط و کن دقت ها آهنگ مفهوم به شتریب و شتریب ایب پس

 ...کن فکر مفهومش به یستین هم عاشق

 (دانلود رمان متاهل )جلد اول

 دانلود رمان تنها تر از تنها

 دانلود رمان من دخترم

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d9%85/
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 کنند یم فکر همه و آهنگ متن و آهنگ به و.  است نیتر  یسطح میفهمیم ما که یز یچ نیا

 .....هست ادم یگهید یها حرف پشتش یول... هست زمیعز  آره.... است عاشقانه آهنگ فقط

 

 متوجه خودتون دیبا چون بدم حیتوض براتون توانم ینم ..شهیم قشنگ برات یبفهم یوقت

 ...شهیم قشنگ براتون ینجور یا... دیبش

 

ZNZ : با تشکر از 

 

 

 

 

 فصل اول

 

 

 

 

جالب اینجاست میگفتی تو پیشم بمون هیچوقت نرو برگشت ورق دل کندی و نفهمیدم  آهنگ:

 ....پس چرا خواستی منو

 [زل زدم تو آینه بیت اول و زمزمه کردم اشکام جاری شد ]

 ماه پیش ۱ 

 ...دو بار زنگ زده ات  دباش دیره عمهسما جان زو پدر)مهدی(:

 [خیلی وقته ندیدمش ،ای جان باید خوشگل باشم جلو روهام سما)خودم(:چشم، اومدم...]

می منن و  عاشق (عمه مهشید رسول )شوهرعمه مهشید و عمو ،من ]رسیدیم خانه عمه جون 

 یم...[خوامی وخوب من و رهام هم همن هام می خواودانم من واسه ر 

عمو مهرداد اینا رسیده  ...ه روبوسی کردیم و رفتیم تو با چشمام دنبال رهام گشتم ولی نبودبا عم

 (همسن و همکارم ،دوست صمیمی ،دختر عمو مهرداد و خاله الناز یلدا ) پیشم رفت ...بودند

 :نشستیم زیرلب گفتیم
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 ؟!رهام کو من:یلدا ،

 یلدا: ]خیلی سرد[ میبینی که نیست...

 من: یلدا چته؟!

 ]جوابی نشنیدم[

 من:یعنی میاد؟!

 یلدا: نمیدونم . شاید

 من: یلدا اذیت نکن...

 ؟!اتفاقا  نمیخوام هم اذیت بشییلدا: 

 من: نمیفهمم چی میگی؟!

 یلدا: بهتر

؟! من طاقتشو دارم... تصادف شده شچی شده رهام چیزی [ تو اتاقش با نگرانی کشیدممن:] 

 کرده؟! بگو بهم...

 کنه ...یلدا: دیونه خدان

 من:]حرفشو قطع میکنم[ جااان! چی شده؟!

 سالمه ...اتفاق نیفتاده یلدا: پسرعمه منم هست ها؟!

 ؟!امشب اینجاییمه ما خب پس کجاست مگه نمیدون من:

 یلدا:] عصبانی شد و گفت [ با نامزدشه....

غض گلومو ؟؟ کی با نانزدشه؟؟ روهام؟!!!! نشستم روی زمین... بباکیه؟؟ خشکم زد چی گفت  ] 

 گرفت...

 ...پاشو بریم سفره بندازیم یلدا: 

انگار دنیام تو این لحظه متوقف شده  ....هیچی نمی شنیدم ...ولی هیچی حالیم نبود پاشدم ]

 .[بود

 ، گوش کنساعت های یازده بود که یلدا خیلی محکم زد بهم

 .راستی به بقیه گفتم به شما نگفتم داداش مهدیعمه مهشید: 

 ( : جان چی شده؟پدر )مهدی

برای رهام رفتیم خواستگاری و دختر قبول کرد دیروز محرمیت خوندیم تا عقد و عمه مهشید: 

 .عروسی
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 پدر )مهدی(: مبارک باشه. به سالمتی

 ؟ ما غریب بودیم . نگفتین؟!جون مبارک باشه اسم عروس خانم چیهمهشید وام مادر )آیلین(: 

 .  م دوست نداره ساز مخالف میزنههانگید فعال  روبه کسی عمه مهشید: )خیلی یواش گفت( 

 .است صدیقهاسم عروس 

 ه[میگفت عاشق اسم من ...[ ] ای جان چه اسمی رهام که می گفت از این اسم ها متنفره] 

 .به دیوار تکیه دادم و سر خوردم ...پاشدم با یک حال نزاری رفتم تو اتاق یلدا هم پشت سرم آمد

 ...ا تو خودت نریزسما گریه کن سمیلدا: 

 [نمی توانستم نه گریه کنم نه حرفی بزنم] 

 .این کارو با خودت نکن ، ترسیدم تخواستم زودتر بهت بگم اما از همین حالسما مییلدا: 

 ] یلدا...یلدا... ادامه نده...هر جملت داغونم میکنه.[

 بآرامی کنارم نشست و سرم را در آغوش گرفتیلدا 

 ش... گریه نکن...یلدا: سما.. اروم با

 ....برد مبهام خوادیگه با هیچکس حرف نزدم و هیچی نگفتم رسیدیم خونه و با همون لباس

چرا بیدارم  ...]هیچکس خونه نبود ...فردا که بیدار شدم حال صبحانه خوردن را هم نداشتم

 [نکرده بودند

همش به فکر  ...دیک هفته مثل یک قرن برام گذشت و حتی یلدا هم نمی توانست آرامم کن] 

اصال  ...داره میخنده به بدبختی من ....رهام بودم که حاال دست تو دست صدیقه داره میخنده

 ؟![واستخنمیفهمم پس چرا منو 

زدم و فقط همون چادر مامانی را برداشتم در و باز  ودر ؟؟؟[ چی رهام ...]زنگ در به صدا در آمد 

    کردم

 ...و رهام را جلوی چشمام دیدم

 (کوفت و سما اسم من و به زبونت نیارهام: سالم سما؟! ) رو

 من: ] کارت دستش دیدم[ چیه؟؟

 روهام: عمو نیست؟!

 ...ش داری زنگ بزنکار  من: 

 رهام: زون عمو چی؟

 من : نیستن بگو...
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 ..روهام: ]کارتو گرفت جلوم[ حتما بیاین.

 ...از چشمی نگاهش کردم کارتو گرفتم و در و بستم فکر کنم خورد تو صورتش دلم ریخت

 ...دستشو زد تو سرش و سرشو انداخت پایین و رفت

...]اوای چه وضعیه...خوب شد تو آینه خودمو دیدم ....به سمت اتاقم و چادر از سرم افتاد مرفت

لباس پوشیدم و رفتم سر  ....کارت و پرت کردم رو میز ناهار خورینترسید...جهنم بره بمیره...[ 

 ....کار

 ز بعد )بعد از یک هفته(سه رو

 ...رفتیم برای خریدن لباس یلدا با

 ...من فقط لباس مشکی میخرم من:

 یلدا: حرفشو نزن...

 رسیدیم جلوی یه لباس فروشی زل زدم به یکی از لباس ها

 ...یلدا این لباس رو ببین من:

 یلدا: خب...

 ...ه ایمبودیم بیرون جلو همین لباس فروشی ایستاد روهان اومداه با من: 

 ...این لباس یقه قایقی را ببینروهام: 

 من: خب...

 ....حتما  باید این لباس را برایم بپوشی خیلی خوشم میادروهام: 

 من: چشششم شما امر کن...

 ....دیگه فکر نکن بهش یلدا: 

 ...اصال نمیفهمم پس چرا این کارو باهام کردمن: 

 ...یلدا جواب نداد فقط سرشو تکون داد

 ...همین لباس رو میخرم مشکیشو من: 

۱۵/۶  

 ... خوابم نمیبرد ... دلم گرفته بود... امروز روزشه ... رو عروسی عشقم...صبح زود پا شدم 

 ...[سوء استفاده کردم فقط از احساساتکرد .... رهام فقط با من بازی  ...  م دوستش دارههار  ] 

 واسه مامان و بابا یک نامه نوشتم و رفتم سر کار

 نامه:
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 ... نگرانم نشید.کنم وندلم نیامد بیدارت دسالم عزیزانم من رفتم سرکار شما خواب بودی

 ( دختر شما سما(                  

 

 م...ی کردم پر از غم ولی خودمو با کار باید سرگرم دلم پر بود....

 (جراح اطفال ،من دکتر اطفال م ) مشغول بچه ها بودن ۱۱از صبح تا ساعت های 

 یلدا: سما سالم ؟! تو کجا بودی ؟ کی اومدی؟ 

 ....۵من: صبح ساعت های 

 یلدا: خوبی؟

 ...بهترم نه عالیم بچه ها امروز صبح خوشحال بودن من: 

 : ۴ساعت 

 [من کال عاشق بچه هام دَ دَ دَ دَ دَ دیب دیب دیب دیب دیب )زنگ گوشیم( ]

 من: جانم

 ...میاد ها که آماده شیم بریم ۵ات ساعت بیای خونه آماده شیم باب ینمیخوا مامان:

 ...یامم ۵:۳۰، ۵حاال من: آخه کار دارم... 

 مامان: زود بیا خب....

 من : چشم فعال....

 مامان: خدافظ

 ...را بردارم )یکی از بچه ها(  داشتم میرفتم تو اتاقم که پرونده نازنین

 ....خونهری ای وای اما چرا نم یلدا:

 من: حاال میرم....

 ....نباید اینجوری کنید باید عروسیش بری و بگه اصال واسم مهم نیستیلدا: ی

 من: اخه...

 ...ه منتظرتم تو پارکینگاخ آخه بییلدا: 

 ریحانه گفتم که من دارم میرمبه وسایلمو برداشتمو  

 ...کجا به سالمتی ریحانه: 

 ..عروسی پسر عمم من: 

 ...)خیلی لوس(خوش بگذره ریحانه: 
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خودشون فر شدن ژل و تافت زدم  ...ونه و فقط رفتم حمام و موهام را خشک کردمرسیدم خ

 ...لباسمو پوشیدم

 م...یه نگاه تو آینه کرد 

 ....[رهام که منو نمیبینه ...ولی چه فایده ...قشنگه ...وای خدا ]

 ...مامان قرص سردرد داریم من:

 ؟خریم خوبیبر راه می مامان: نه....

 من: اِی

 ....ای اینکه خوب نخوابیدیبر  پدر: 

 من: بریم دیر شد...

 عذاستبرای من این روز  ...هم مشکیهام کفش ...مانتویی که روی لباسم پوشیدم آبی کم رنگ

 عروسینه 

 ...حالم بد بود ...وقتی داشتیم میرفتیم توی سالن دلم میلرزید و سردرد شدید گرفتم

 ...را دیدم افتادم هیاد اولین وقتی که صدیق

 عمه مهشید: عزیزم... روهام اینا اومدن...

 ...صدیقه هم خیلی با احترام به همه سالم می کرد ....همه سالم و احوالپرسی کردن

 ....ا میفشردمیدم یتوی حال که نشسته بودیم من همش دستامو به هم می سای 

 :صدیقه آمد کنارم نشست 

نگاهم رفت به سمت رهام  .روهام جان...؟ ) عصبی.من صدیق من نامزد رهام جان و شماصدیقه: 

 (لبخند تلخی زدم

 [ دختر دایی روهام...دوست دختر رهام نه نامزد قبلی یامن: منم سما هستم ] 

 از همون جا ازش بدم اومد...

 ...یلدا بلندم کرد و یکی زد تو صورتم ...یکی داد زد عروس و داماد اومدن

 را دوست داشته باشه براش بدترین عذابهاگه اون تو  ...بخند برو حال کن یلدا: 

همه وسط داشتن میرقصیدند ولی من یعنی از بدشانسی من ما جلو  ...منم همون کارو کردم 

 روی عروس و داماد بودیم

 ...صدیقه داشت میرفت تو دهن روحام

 ]برو... برو جات بده... بفرما تو جلو در بده...[
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 یلدا: هی پاشو....

 ...ایسم سرم داره میترکهنمیتونم خوب و من: 

 ...همه فهمیدن که من حالم خوب نیست ولی دلیل اصلی را نمی دانند همه میگفتند کار زیاد

 ...و حتی تا در خانه رهام و صدیقه هم رفتیم ...اون شب هم تمام شد 

 ...ذهنم فقط این چیز بودتو  

 ...[تنهایی رهام با صدیق در شب اول] 

 شاید هم قبال داشتن...

 قیافه ی صدیقه رو بگو...

ناخن های زشت که ، دست های زشت ، دماغ بزرگ ، موهای صاف و لخت ، چشمای قهوه ای 

 ...راستی قد کوتاه ، ...کاشت کرده

 ...منو بگو چی ندارم اون داره؟؟؟ رهام از چه این خوشش اومده 

بدنی  ،  ای کشیدهناخن ه،  مژه های بلند و زیبا ،  چشم های مشکی و بزرگ ،  هیکل خوب 

 ....قد بلند ،ظریف

 ...هستم متازه دکتر نه جراح اطفال

اگه من  ه...همسرش فدا کنشو واسه حاضرم نیست شغل !!حاال اون چی توی بیمه کار میکنه

 ...[بودم دیگه سر کار نمی رفتم یا فقط وقتی که نبود می رفتم

 ...روزها میگذرند و فقط من ساکت تر و سرد تر میشم

 گ: آهن

 کسی که سنگدله شاید یه روزی مهربون بوده

 شکستن اعتمادشو وقتی خیلی جوون بوده

 هر اندازه که میجنگه بازم حس میکنه بس نیشت

 مثل تبعیده تنهاییش که منتظر هیچکس نیست

 شاید پالی برگشتو خودش عمدا خراب کرده

 هزار بار با سفید باخته سیاه و انتخاب کرده

 سته ازش بدجوری رنجیدهشاید به هر کی دل ب

 کسی که سنگدله شاید گذشته شو نبخشیده

 اگه بیرحمه تو حرفاش اگه مه گیر و مرموزه
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 تو چشماش یه شبه تو شب یه جنگل داره میسوزه

 بازم فرارش از اینه که معلوم نشه غمگینه

 اونقد بهش دروغ گفتن به عاشقانه بدبینه

 شاید پالی برگشتو خودش عمدا خراب کرده

 ار بار با سفید باخته سیاه و انتخاب کردههز 

 شاید به هر کی دل بسته ازش بدجوری رنجیده

 کسی که سنگدله شاید گذشته شو نبخشیده

 شاید پالی برگشتو خودش عمدا خراب کرده

 هزار بار با سفید باخته سیاه و انتخاب کرده

 شاید به هر کی دل بسته ازش بدجوری رنجیده

 هشته شو نبخشیدکسی که سنگدله شاید گذ

 

 )فریدون آسرایی(

 

 

برای رهام و ماه عسل  دیک ماه گذشت یک ماه شا ...باید شبیه این آهنگشم ولی نمیتوانم ]

 ...[و تلخ برای من ...دوتایی

 ...رهام باهام چیکار کرد ...چشمامو باز کردم به آینه نگاه کردم

 ...بوسه رهام روی گونه های صدیقه

 ...رهام و صدیقه افتادم یاد تیکه رقص دونفره

 آهنگ:

 

 چیکار میکنی اینجوری که دیوونه میشم بیا دلبریتو یکم کمترش کن

 دلم عاشقه بیشتر از این نذار عاشقت شم داره میره قلبم بیا باورش کن

  حدی دل بردن واسه تو مردن

 همه ی عالم ای وای چه بده حالم

  دلم دیگه طاقت نداره
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 ارهدلم بی قراره داره کم می

 دیگه خستم از حالت چشم تو و حاالی باحال نصف کاره

 دلم دیگه طاقت نداره دلم بی قراره داره کم میاره

 دیگه خستم از حالت چشم تو و حاالی باحال نصف کاره

 میلرزونه این زلزله قلبمو دین و ایمونمو زندگیمو بهم ریخته چشات

 مگه چیری میخواد یه آدم توی زندگی غیر اینکه کسی مث تو داشته باشه

 حدی دل بردن واسه تو مردن همه ی عالم ای وای چه بده حالم

 دلم دیگه طاقت نداره دلم بی قراره داره کم میاره

 دیگه خستم از حالت چشم تو و حاالی باحال نصف کاره

 دلم دیگه طاقت نداره دلم بی قراره داره کم میاره

 کاره دیگه خستم از حالت چشم تو و حاالی باحال نصف

 

 )شهاب مظفری . دلبریتو یکم کمترش کن(

 

صدیقه دستشو گذاشت روی سینه های رهام و رهام هم دستش حلقه کرد دور  ...رهام رفت جلو 

 ....کمر صدیقه

 ...چه عاشقانه زل زده بودند به هم ...و با هم شروع به رقصیدن کردن

 ...بیشعور... این آهنگو  ....ها؟؟!چه جوری دلت اومد 

در همین لحظه بود که رهام به صدیق چیزی گفت یا شاید هم برعکس صدیقه به رهام چیزی 

 ...گفت

 سوت...بعد رهام جلو رفت بوسه ای روی گونه اش گذاشت و صدای دستی بلند شد و 

 ...و رفتم سمت دستشویی م...بلند شد

 ...صدای هق هق هام بلند و بلندتر می شد ...توی دستشویی زار میزدم

 ...رهام از دستت خستم لعنتی ...اینقدر عذاب ...اینقدر تنهایی بستمه...

 ؟!تو باهام چیکار کردی 

 

 فصل دوم
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اسه تلخی و مجبوری فقط و ...بخند از ته دلت بخند ....ماه نمیخندی ۲سما بخند تو یلدا: 

 ...دو ماه که ازدواج کرده . بسه...میخندی

 جوابی ندادم و رفتم به سمت اتاق رئیس بیمارستان

 م پانیذ ) منشی رئیش( جون خوبی؟؟سال من:

 ...سالم خوبم سما جان پانیذ: 

 ؟رئیس هستند من : 

 ...نه آقا نوید پسر آقای حیدری هستندپانیذ: 

 ... فعالپس هیچی من: 

 نیذ: فعال...پا

 .در باز و بسته شد 

 ...امری بود ...خانم دکتر رستمی نوید ) پسر رئیس شرکت ( آقای حیدری: 

 ...سالم آقای حیدری من: 

 نوید: سالم...

 داشتم عرضبا پدر من: 

 ...حتما  آمدن خبرتان می کنمنوید: 

 من: ممنون، با اجازه...

 نوید: بسالمت...

 :داشتیم میرفتیم خانه

 ا: فعالیلد

 من: باشه خدافظ )باز هم سرد(

 ...تو ماشین نشستم و ماشین را روشن کردم

 ] ای بابا دوباره این اهنگ[

 آهنگ: 

 

 نگو نه ، به دلم
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 نگو نه ، نمیخوام به این زودی برم

 من هم همونم ، همونی که تا آخرش گفت میمونم

 دلمو دزدیدی، به کی پزمیدی

 دم که تو وایسیبه منی که واسه تو بد زمین خور 

 اسمتو آوردم ، رو تو قسم خوردم

 این منی که از روز اولم اینجوری میخواست

 دلم میخواد داد بزنم اسمتو فریاد بزنم

 توو کوچه پس کوچه ی شهر عشق تو رو جاز بزنم

 وقتی تو میخندی میخوام دلمو از جاش بکنم

 اونی که جون میده برات آره منم آره منم

 ن باشی تا ابد تا جونم بگه براتدلم میخواد پیش م

 نمیتونم بمونم بی تو نگو نه نزار اشک من دراد

 دلم میخواد پیش من باشی تا ابد تا جونم بگه برات

 نمیتونم بمونم بی تو نگو نه نزار اشک من دراد

 دلم میخواد داد بزنم اسمتو فریاد بزنم

 توو کوچه پس کوچه ی شهر عشق تو رو جار بزنم

 ندی میخوام دلمو از جاش بکنموقتی تو میخ

 اونی که جون میده برات آره منم آره منم

 )هوروش بند(

 ...آهنگ بعدی که شروع شد وسط خیابان بودم دلم ریخت

 اهنگ:

 جالب اینجاست میگفتی تو پیشم بمون هیچ وقت نرو 

 برگشت ورق دل کندیو نفهمیدم پس چرا خواستی منو

 وونه خسته صدام کنیه لحظه نگام کن دل بده به این دی

 بگو رفتنت شوخیه یه دروغه محضه دروغه محضه

 نمیخواستم بری وایسادم نگات کردم و سوختم و ساختم

 ولی بازم من بدون تو آیندمو تکی ساختم
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 دل بده به این دیوونه خسته صدام کن یه لحظه نگام کن

 بگو رفتنت شوخیه یه دروغه محضه یه دروغه محضه

 و ساختمنمیخواستم بری وایسادم نگات کردم و سوختم 

 ولی بازم من بدون تو به این زندگی باختمجالب اینجاست میگفتی تو پیشم بمون هیچ وقت نرو

 برگشت ورق دل کندیو نفهمیدم پس چرا خواستی منو

 یه لحظه نگام کن دل بده به این دیوونه خسته صدام کن

 بگو رفتنت شوخیه یه دروغه محضه دروغه محضه

 دم و سوختم و ساختمنمیخواستم بری وایسادم نگات کر 

 ولی بازم من بدون تو آیندمو تکی ساختم

 دل بده به این دیوونه خسته صدام کن یه لحظه نگام کن

 بگو رفتنت شوخیه یه دروغه محضه یه دروغه محضه

 نمیخواستم بری وایسادم نگات کردم و سوختم و ساختم

 جالب اینجاست میگفتی تو پیشم بمون هیچ وقت نرو ولی بازم من بدون تو به این زندگی

 گشت ورق دل کندیو نفهمیدم پس چرا خواستی منوبر 

 یه لحظه نگام کن دل بده به این دیوونه خسته صدام کن

 بگو رفتنت شوخیه یه دروغه محضه دروغه محضه

 نمیخواستم بری وایسادم نگات کردم و سوختم و ساختم

 ولی بازم من بدون تو آیندمو تکی ساختم

 دل بده به این دیوونه خسته صدام کن یه لحظه نگام کن

 شوخیه یه دروغه محضه یه دروغه محضه بگو رفتنت

 نمیخواستم بری وایسادم نگات کردم و سوختم و ساختم

 باختم ولی بازم من بدون تو به این زندگی

 همیشه حرفت هست همش تو این خونه 

 دل من از دوریت میگیره هی بهونه

 نمیشه پرتش کرد ذهنمو دور از فکرت

 نمیشه ردش کرد درگیرم با عشقت

 یوونه خسته صدام کندل بده به این د یه لحظه نگام کن

http://next1.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%db%8c%d9%87-%d9%84%d8%ad/
http://next1.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%db%8c%d9%87-%d9%84%d8%ad/
http://next1.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%db%8c%d9%87-%d9%84%d8%ad/
http://next1.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%db%8c%d9%87-%d9%84%d8%ad/
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 بگو رفتنت شوخیه یه دروغه محضه دروغه محضه

 نمیخواستم بری وایسادم نگات کردم و سوختم و ساختم

 ولی بازم من بدون تو آیندمو تکی ساختم

 یه لحظه نگام کن دل بده به این دیوونه خسته صدام کن

 بگو رفتنت شوخیه یه دروغه محضه یه دروغه محضه

 سادم نگات کردم و سوختم و ساختمنمیخواستم بری وای

 ولی بازم من بدون تو به این زندگی باختم

 )ماکان بند(

 

 [دیگه طاقت نداشتم زدم بغل و سرمو گذاشتم رو فرمون ]

 ...تا آخرین آهنگ گریه کردم و فقط به روزهای با رهام بودن فکر کردم

 رسیدم خانه:

 ؟!لباستو عوض کن مهمون داریم مامان: 

 من: چرا؟!

 ...بابات عمو مهرداد و عمه مهشید و عمو مهیار را دعوت کرده واسه شام مامان:

 من: آخه...

 ...نترس اتاقتو تمیز کردم مامان: 

مش کت و یست هراستی من که لباس هام خیلی مثال  ساده ن ] فقط یک لباس ساده پوشیدم

 [ترینهمون کت و دامن طوسی را پوشیدم ساده ند...دامن

Text (SMS) 

 ؟چرا بهم نگفتی میای خونمون من:

 ؟مگه نمیدونستی یلدا: 

 ؟!تازه فهمیدم من: 

 چهاز وقتی ازدواج کرده من که نمیدونم چی می کنه  ...نپرس می دونم چی می خوای بگی یلدا: 

 ...بدونم میاد یا نه

 ؟!کی اینو گفت من: 

 ...معلومهیلدا: 
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 ....باشه اصال انگار وجود نداره برات مهم شتو اصال  نباید آمدن یا نیامدنمن: 

 من: همینه...

 ....خوب هنوز عصبانی یلدا: 

 ....شب همه اومدن 

 ...م هنوز ازدواج نکردههاخیلی خوب بود همه مثل گذشته بود انگار که رو

 ...میزان می چینیم صدای در اومد مولی وقتی داشتی

 یلدا: بیا...

 ...ردم تو خانهرفتم درو باز کردم با خوش رویی دعوتشون ک

 ...ولی تنها چیزی که اول دیدن دستای رهام تو دستای صدیقه بود یا شاید هم برعکس

 ...باید همچین چیزی را حاال میدیدی: منو گرفت و گفت یلداتا رفتم و آشپزخانه 

 من: زوده...

 ...بعد از دو ماه یلدا: دیر هم شده...

ا ، رها ) خواهر روهام ( ، پریسا ) دختر عمو ، یلدتو جمع هم سن های خودمان بودیم یعنی من

 مهیار( ، سینا ) برادر کوچیک یلدا( و صدیقه... توی حرفامون

 آوا... من پریسا جون بهم بگو آوا همه دوستام و خانوادم صدام میکننکه یکهو صدیقه گفت: 

 من بغل گوش یلدا: ایشششش

 یلدا محکم زد بهم ....

 ستی روهام داره بابا میشه...: وای راخیلی خوشحال گفت عمم

 همه داشتن تبریک میگفتن

ماه ازدواج کردید لعنتی  ۲فقط  ...خشک شده بودم ...ولی من فقط داشتم به رهام نگاه میکردم

 ...انقدر....ها

دانستم که یلدا شب پیش ماند که فردا باهم بریم سرکار ولی من می، با اصرار های شدید یلدا

 ...باشد که یک وقت بالیی سر خودم نیارم خواهد مراقبما مییلد

یلدا که منتظر  ...از جام بلند شدم و زدم زیر گریه م...وقتی از خوابیدن پدر و مادرم مطمئن شد

 ...همین بود پاشد و بغلم کرد

 ...انگار که زندگی داشت رسم عاشقی را یادم میداد ...انگار تمام دنیا رو سرم خراب شده بود

 ...[داره پدر میشه یعنی اصال دوستم نداشت ...که دوستش داشتم اونی ] رهام...
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 ...بگو بزار خالی شی یلدا:

 ....بگو که فقط بازی کرده ....اره ...م بازی کردهابا من: اصال دوستم نداشت...

 یلدا: نمیدونم

 ...بازی کرد هامبسته من می دونم فقط بامن: 

هیچ  ...صبحی مانند دل من ابری و بارونی ...بحولی فردا ص ... تموم شد اون شب هم تموم شد

شاید این آسمون هم برای ... جز آسمون که درد دل من را هم فهمید... کس منو نمی فهمد

  من حال خوشی ندارد دبیرزندگی من برای ت

 دختر را بیدار شدیدمادر: 

 ...آره خاله جون حاال میایم یلدا: 

 من: کی بریم....

 بعد... یلدا: صبحانه بخوریم

 مادر: سالم

 یلدا: سالم

 پدر: سالم

 من: سالم

 ...یعنی نمی خواستم صبحانه بخورم دلم نبود...

همون ه ، اشاره زدم که بلند ش به یلداسر کشیدن چای  عد ازبه زور چند لقمه خوردم و ب

 ...جلو آینه به خودم نگاه کردم ...شلوار همیشگی رو پوشیدممانتو

رهام و بازی کردنش با من خاطرات خوبی رو برام  ...سما چند ماه گذشته ازواقعا چی مونده بود 

 ...گذاشت اما سما رو نابود کرد

 من نابود شدم...

 ...صورت الغر و استخوانی و چشمان گود افتاده

لعنت به این شانس و  ...گناه من این بود که باورش کردم ...دلم برای خودم از مظلومیتم سوخت

 .اقبال

زندگی تشکیل . اون شاده... اون میخنده... ی که از چشم روی گونم افتاد رو پاک کردمقطره اشک

اصال خاطراتمون رو  ...یادش نیستسمایی رو اصال  .... قرار پدر بشه ... داده و زندگیش رو داره
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؟؟؟ چرا من هنوز درگیر شم چرا... مطمئنم که اهمیتی به حال و روز االن من نمیده... یادش نمیاد

 .پوستم زدم به کرم را از روی میز برداشتم و

صدای خنده هایم همیشه می ؟! ماه پیش کجا ۶کجا م ولی االن ...شاداب تر شد ام یکم چهره

 ...پیچید اما االن

 .من حاضرم بریم سما جونم یلدا: 

 من: بریم.

 ..به به خانوم باالخره شبیه آدمیزاد شدییلدا: 

 من: یلدا!!

 .یزی نمیگم بریمباشه باشه چ یلدا: 

 م.را برداشتم و بعد از خداحافظی از خونه بیرون رفت مکیف و سوئیچ، و از در اتاق بیرون رفت 

 طرف یلدا گرفتم سوییچم رو 

 .اگه ماشینمو تو دیوار و تیر چراغ برق نمیزنی تو بشینمن: 

یک رو پلی طبق عادت همیشگی اول موز . سوئیچ را گره و با گفتن ایش غلیظی سوار شدیلدا: 

 .کرد

 آهنگ: 

  

 چیکار میکنی اینجوری که دیوونه میشم بیا دلبریتو یکم کمترش کن

 دلم عاشقه بیشتر از این نذار عاشقت شم داره میره قلبم بیا باورش کن

  حدی دل بردن واسه تو مردن

 همه ی عالم ای وای چه بده حالم

  دلم دیگه طاقت نداره

 دلم بی قراره داره کم میاره

 ه خستم از حالت چشم تو و حاالی باحال نصف کارهدیگ

 دلم دیگه طاقت نداره دلم بی قراره داره کم میاره

 دیگه خستم از حالت چشم تو و حاالی باحال نصف کاره

 میلرزونه این زلزله قلبمو دین و ایمونمو زندگیمو بهم ریخته چشات

 ری میخوادیه آدم توی زندگی غیر اینکه کسی مث تو داشته باشه مگه چی
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 حدی دل بردن واسه تو مردن همه ی عالم ای وای چه بده حالم

 دلم دیگه طاقت نداره دلم بی قراره داره کم میاره

 دیگه خستم از حالت چشم تو و حاالی باحال نصف کاره

 دلم دیگه طاقت نداره دلم بی قراره داره کم میاره

 دیگه خستم از حالت چشم تو و حاالی باحال نصف کاره

 شهاب مظفری()

 

Text (SMS) 

 ]اخ چه روزایی...

 حدی داره دل بردن روهام:

 واسه تو مردن من : 

 همه عالم ای وای روهام: 

 چه بده حالم من:

 روهام: چرا؟؟ بیام ببرمت دکتر؟ خوبی؟ 

 ...دیوونه خوبم آهنگ بود من : 

 ؟!کی میای بیرون خانومی روهام:

 ...کنی امرهر وقت  من:

 ...ا پادشاه ما هستینگو شم روهام:

 !...پادشاه من: 

 ...[نه ملکه روهام: 

 ...لعنت بهت ...با این خاطره دارم بعد تو می گذاری واسه رقص دونفره می گذارید هی من

 ...کنم خوشش نیومد فکر یلدا آهنگ را عوض کرد 

 آهنگ: 

 

 خط رو پیشونیم چشمای بارونیم دستای لرزونم پاهای بی جونم

 گالی ایوونم حتی چوب سیگارم فندک تب دارم روح سرگردونم

 دوس دارن برگردی
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 خنده غمگینم پلکای سنگینم الکل تو خونم خونه ی زندونم

 خونه ی متروکم گالی گلدونم بار روی دوشم شونه ی داغونم

 دوس دارن برگردی

  تو آن عهدی که با من بسته بودی مگر بهر شکستن بسته بودی

 اول نگفتی دل به رفتن بسته بودیتو سنگین دل چرا از روز 

 نگفتی دل به رفتن بسته بودی

 بغضای پنهونم چشمای گریونم حال خوب و بدمو به چشات مدیونم

 بغضای پنهونم چشمای گریونم حال خوب و بدمو به چشات مدیونم

 خیلی دلتنگ توام نمیخوای برگردی

 )محسن چاوشی(

 ...دوست دارم برگردی من:

... کی میخوای فراموشش کنی ....کافیه دیگه خودتو نابود کردی ...سما غلط نکن یلدا: 

 ناراحتتم...

تو عشقت ترکت نکرده  ...اما نمیشه فراموش کنم ... دارم تالش می کنم خودمو پیدا کنم من:

 .نمیفهمی

 ...ولی دارم میبینم که چه کردی با خودت ...آره من درکت نمی کنم یلدا: 

 ...شممیدرست  من: 

ه ام. در عرض چند ماه بیشتر از چندین سال پیر شد. به خودم فکر کردم ،وت بینمون بودو سک 

من عالوه بر خودم اطرافیانم را هم نم. مادرم هر بار که نگاهم میکنه نگرانی رو تو چشاش میبی

 .درگیر کردم

 .پیاده شو رسیدیمیلدا: محویا!! 

 بریک بگو نیمه گمشدم پیدا کردمجونم ت سما یلدا: اوه اوه اول کیه!! عجب چیزیه...

 من: چی میگی؟ کی؟ 

 .اون پسره که صندوق ماشینش باالست .اونجا رو نگاه کنار ستون یلدا: 

 ...تا حاال شچطور ندیدیمن: دیوونه . دکتر صبوری... 

 ؟ صبوری...اعصابیک همون دکتر کش یلدا: 

 ...حرف الکی نزن ...پیاده شد دیرمون میشه من: 
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یلدا با وسواس مقنعه اش را چک کرد و پیاده شد و با لبخند پشتم  .تر پیاده شدمخودم زود 

 .اومد

 دوست و فامیل خوبی بوده برام همیشه ...با چه دیوونه ای صمیمی ام شانس منو، 

 ...سالم جناب صبوری خسته نباشیدمن: 

 .دوستتون پاش پیچ خورد ...و صدای خنده ریز صبوریتلپ 

 .یکم دوبینی داشت از صبح ... یلدا صوتی داد  اینباز  دلم گرفت، 

 صبوری : عه خوبین االن خانوم؟

و نتونست  ...صورتش رو برگردوند ، داشت می لرزید ، آرام سمت یلدا رفتم و زیر بازوشو گرفتم

 قی...خودشو کنترل کنه و با پ

 .پشت سر اول خنده های ریز صبوری کمی با صدا تر شد خندشو سر داد. 

لبخندم با صدا . یادم رفته بود خندیدن چه حسی داره ...روی لبم اومد و پر رنگ شد لبخندی

 . شد و یلدا رو با کشیدن دستش بلند کردم

 . با اجازهما بریم تا دوستم از خنده غش نکرده: رو به صبوری گفتم 

 ...شما مراقب خودتون باشید خانم ، بفرماییدصبوری: 

 .آشناییتون دکتر خوشحالم از یلدا: رستمی هستم.

 صبوری: ممنونم همچنین

 .کشون کشون یلدا رو که با نیش باز ایستاده بود را با خودم به سمت آسانسور بردم

 کردی ، هولچرا افتادی جلو این  من:

 زمین نیست رفتم پایینهست  یهو محو شدم دیدم پامیلدا: 

 تکون دادم و کوتاه خندیدم سرمو

 ؟تو میخندی د. زمین ضایع شدم عشقم پری وایسا وایسا من خوردمیلدا: 

 (باز آروم خندیدم دیدی. )باید خودتو می من: 

ور میدم س من . من حاضرم صد بار دیگه جلو صبوری جون بخورم زمین ولی تو بخندییلدا: 

 امروز

 من: یلدا

 یلدا: جانم

 .مرسی که این مدت کنارم بودیمن: 
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 .اشک تو چشاش جمع شد و بغلم کرد

 .دای تو بشم من همیشه کنارتم سما تو برام خیلی ارزش داریفیلدا: 

 ...پرونیرو بحتی اگه خواستگار  .عوض کرد رو و با شوخی جو

 و خندید. اروم لبخند زدم.. 

 من میخوام زندگیم رو داشته باشم...

شیفت به کندی مثل همیشه گذشت و من هنوز انرژی داشتم بچه ها همیشه به من انرژی 

 .میدن

 ...رفتن شده بود وقت 

 ....خوب حاال سورمن یلدا: 

 من: کجا؟؟

 ...تو خندیدی پس میریم جیگرکی مهمون منیلدا: 

 من: بریم...

 ...یرونممخوب من  یلدا: 

ولی ، برادران،  یا شاید هم یادش رفته بود که من و رهام همش می رفتیم ...حواسش نبود یلدا 

 ...روم چون همه جا باهام بودمتوانم که هیچ جایی نخب این زندگیه نمی

 ....رفتیم داخل و دقیقا رو به روی جایی نشستیم که دفعه آخر با رهام اینجا بودیم

 و.... اون خنده های بلند] 

 ...من مثل چی می خندیدم 

 ...بسه سما بسه همه دارند نگاه می کنندروهام: 

 ...خوب چیه حرف خنده دار میزنیمن: 

 ...هم حتما  جیگر میشه ویارتمم گفتم این قدر که تو جیگر دوست داری اوا مگه چی گفتروهام: 

 وو بگم ها من تا دو سه سال بچه نمیخوام...اومن: 

 ....فعال  که دست تو نیستروهام: 

 یعنی... خودش خواسته....[ رهام بچه زود می خواست پس یادم اومد...

 ...وای خدای من هنوز تو کف صبوری امیلدا: 

 ونه...من: دیوو

 ...تو میدونی اسم کوچیکش چیهیلدا: 
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 ...ایدیوونه چون ...میدونم ولی نمیگم من: 

 ...توروخدا سما یلدا: 

 ؟!خب اگه بگم چیکار می کنی من: 

 ...هر کاری که بگی یلدا: 

 ...باید بوسش کنی من: 

 ...باشه من تو رو دویست بار بوس می کنمیلدا: 

 ...نه صبوری رو من و کهمن: 

 ....کثافت دا: یل

 من: منم نمیگم...

 ....باشه می کنم ...تو رو خدا یلدا: 

 من: حامد...

 ... ای جان....حامد صبوری یلدا: 

 یش...واقعا تا به حال ندیده بود من: خنگی.... 

 ...فقط شبها میومدهاون حتما   نهخوب یلدا: 

 ...یز بودمغذا خوردم ولی کوفت خوردم همش چشمم به او 

 ...[ما  حاال با زنش میادحت ] 

 ...وقتی ماشین را روشن کردم آهنگ زیبا بود ولی

 آهنگ:

 

 

  شمیپ یستیتو که ن

  گنیم یهرچ

 که با من بمونه  گمیم یهر ک به

 از دل من رهیم زارهیم

 

  شمیم وونهید

  مونهیتنها م ابونیخ یتو
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 سرد و عاشق من  یدستا

 

  نمویبیتو رو م یوقت

 گرمت  یتو دستا کشمیم پر

  شمیبچه م مایقد مثل

 

 با تو باشم  خوامیم

 ندارم  ییجا ایدن تو

  گمیم نویجز دل تو ا به

 

  یبمون یتونیم تو

  یبساز  یتونیم

 که  یاونجور  منو

 حسودم بشن همه

 شهر  نیا یآدما

 

  یبده بمون قول

 بسازش  قلبمو

  یمنو آروم کن یتونیتو م فقط

 قهر  نیا گهیبسه د نرو

 

  یبمون یتونیم تو

  یبساز  یتونیم

 که همه  یاونجور  منو

 شهر  نیا یبشن آدما حسودم

 

  یبده بمون قول
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 بسازش  قلبمو

  یمنو آروم کن یتونیتو م فقط

 قهر  نیا گهیبسه د نرو

 

 من تو بمون  شیپ

  ایبه پام تو ب پا

 بگن گنیم یهرچ بزار

 

 اونا  دوننینم

 من عاشق شدم  که

 با تو باشم  خوامیم

 ندارم  ییجا ایدن تو

  گمیم نویجز دلِ  تو ا به

 

  یبمون یتونیم تو

 یبساز  یتونیم

 که همه  یاونجور  منو

 شهر  نیا یبشن آدما حسودم

 

  یبده بمون قول

 بسازش قلبمو

  یمنو آروم کن یتونیتو م فقط

 قهر  نیا گهیبسه د نرو

 

  یبمون یتونیم تو

 یبساز  یتونیم

 که همه  یاونجور  منو
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 شهر  نیا یابشن آدم حسودم

 

  یبده بمون قول

 بسازش قلبمو

  یمنو آروم کن یتونیتو م فقط

 قهر نیا گهیبسه د نرو

 

 )مسیح و ارش(

 

 ...تازه خودم فهمیدم که دارم گریه می کنم ...نگاهی بهم کرد یه یلدا 

 ...یلدا به سرعت آهنگ را رد کرد و دنبال یک آهنگ شاد گشت

 

 آهنگ:

 

 

 یدل یدل

 یدل یدل

 یدل یدلدل  دل

 

  رودیتو خواب م چشم

 یکنیکه تو ناز م ای

 نزن جان جهان  پلک

 یکنیدراز م شبم

 

  یهم خبر  ینظر  هم

 یقمرم را قمر  هم

 شکر اندر شکر  هم
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 یشکر اندر شکر  اندر

 

  وانهید یمعشوقه  تو

 شور و شرم باش پر

 منو  اریمنو  اری فقط

 خودم باش اری

 

 دل آرام منو  یالیل تو

 اشو پرم ب بال

 منو  اریمنو  اری فقط

 خودم باش اری

 

  وانهید یمعشوقه  تو

 شور و شرم باش پر

 منو  اریمنو  اری فقط

 خودم باش اری

 

 دل آرام منو  یالیل تو

 و پرم باش بال

 منو  اریمنو  اری فقط

 خودم باش اری

 

 یدل یدل یجان ا یا

 یدل یدل دل دل

 یدل یدل یجان ا یا

 یدل یدل دل دل
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 من  اری

 منو  یدایش دل

 ببر آسمون ریبگ

 

 من  اری

 مجنون منو  دل

 نشون یلیل کنار

 

 من  اری

 منو یدایش دل

 ببر آسمون ریبگ 

 

 من  اری

 مجنون منو  دل

 نشون یلیل کنار

 

  ی وانهید یمعشوقه  تو

 شور و شرم باش پُر

 منو  اریمنو  اری فقط

 خودم باش اری

 

 دل آرام منو  یالیل تو

 و پرم باش بال

 منو  اریمنو  اری فقط

 خودم باش اری

 

  وانهید یمعشوقه  تو
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 شور و شرم باش پُر

 منو  اریمنو  اری فقط

 خودم باش اری

 

 دل آرام منو  یالیل تو

 و پرم باش بال

 منو  اریمنو  اری فقط

 خودم باش اری

 

 یدل یدل یجان ا یا

 یدل یدل دل دل

 یدل یدل یجان ا یا

 یدل دل دل

 

 یراد() پازل بند و حمید ه

 

 *فهمینتما  این آهنگ را گوش کن اگه نکردید چون ریتمش مهمه و اگه نشنیده باشی *ح

 پلی اهنگ ) توی ماشین روهام(

 ۳،  ۲، ۱]روهام: 

 من: هو...

 ...و میخوندیم...دستمون از سقف داده بودیم باال ...داشتیم داد می زدیم و می خوندیم 

ا واسه عروسیمون حتما  واسه رقص دونفره این آهنگو سمم میگ:  رهام آهنگ را قطع کرد و گفت

 ...بریم

 ...من با لباس عروسی میپرم باالمن: 

 روهام: خوبه دیگه...

 ...[جوجو باید عاشقانه باشه نه اینکه سالن را بترکونیممن: 

 تحمل ندارم...
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 ...لقزدم زیر گریه و ماشین را زدم ب

 ....رد و من پیاده شدم و و جام یلدا نشستیلدا که تازه فهمیده بود چی شده نوازشم ک

 م...تو این دو روز خوب بود مخوب بود

 ...هیچ کس خونه نیست من ماندم و خودم

 ....گوشیمو برداشتم و آهنگ را پلی کردم

 آهنگ:

 

 تو  یگفتیم نجاستیجالب ا

 وقت نرو چیبمون ه شمیپ

 و  یورق دل کند برگشت

 منو یپس چرا خواست دمینفهم

 

 ظه نگاهم کن لح هی

 خسته  ی وونهید نیبده به ا دل

  هیکن بگو رفتنت شوخ صدام

 دروغه محضه دروغه محضه هی

 

  سادمیوا یبر  خواستمینم

 کردمو سوختمو ساختم نگاهت

 بازم من بدونه تو  یول

 ساختم یتک ندمویآ

 

 لحظه نگاهم کن  هی

 خسته  ی وونهید نیبده به ا دل

  هیکن بگو رفتنت شوخ صدام

 دروغه محضه دروغه محضه هی
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  سادمیوا یبر  خواستمینم

 کردمو سوختمو ساختم نگاهت

 بازم من بدونه تو  یول

 باختم یزندگ نیا به

 

 حرفت هست  شهیهم

 خونه  نیتو ا همش

  تیمن از دور  دله

 بهونه یه رهیگیم

 

 پرتش کرد  شهینم

 دور از فکرت  ذهنمو

 ردش کرد  شهینم

 با عشقت رمیدرگ که

 

 نگاهم کن  لحظه هی

 خسته  ی وونهید نیبده به ا دل

  هیکن بگو رفتنت شوخ صدام

 دروغه محضه دروغه محضه هی

 

  سادمیوا یبر  خواستمینم

 کردمو سوختمو ساختم نگاهت

 بازم من بدونه تو  یول

 ساختم یتک ندمویآ

 

 لحظه نگاهم کن  هی

 خسته  ی وونهید نیبده به ا دل
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  هیکن بگو رفتنت شوخ صدام

 وغه محضه دروغه محضهدر  هی

 

  سادمیوا یبر  خواستمینم

 کردمو سوختمو ساختم نگاهت

 بازم من بدونه تو  یول

 باختم یزندگ نیا به

 

 )ماکان بند(

 ...دلم هنوز آهنگ می خواست

 اهنگ:

 

 

 

 عشق کنمیم حس

  کرده بغل امویدن که یدرد  ِ

  من یهوا حالو

 گردهینم بر یبرنگرد تا

 

  یدور  ازم یوقت

  آواره من قلبه رو یدلتنگ

  فکرت برم جا هر

 ذارهینم تنهام شب هی یحت

 

  خوشه تو با دلم حاله

  کشهیم صدامو بغضت

 عشقه نیا
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  یمقصد رمیم که جا هر

  یاومد ایدن به من با

 عشقه نیا

 

  میکنیم فکر بهت یوقت

 رمیگیم رو تو عطر کنمیم حس

 

ِ  از من یحت   تصور

  یکنیم فکر من به نکهیا

 رمیمیم

 

 

  یدور  ازم یوقت

  جهنمه امیدن

 کمه هوا کنمیم حس

 

  دورم برم جا هر

  یدور  یبر  هرجا

 عالمه تمومه غربت

 

  دورم ازت یوقت

  زنهینم قلبم

 منه شبِ  هر حاله نیا

 

  تو بدونِ  ایدن

  دره یب زندونِ 
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 سرهی شهیم هیگر  که بغضه

 

  خوشه تو با دلم حاله

  کشهیم صدامو بغضت

 عشقه نیا

 

  یمقصد رمیم هک جا هر

  یاومد ایدن به من با

 عشقه نیا

 

  میکنیم فکر بهت یوقت

 رمیگیم رو تو عطر کنمیم حس

 

ِ  از من یحت   نکهیا تصور

 رمیمیم یکنیم فکر من به

 

 

 )آرش و مسیح(

 

 ] روهام... روهام جان...

 نمیدانم باهام بازی کردی یا نکردی فقط  دیگر تو واسه من

 ای... باتو دوست بودم فقط واسم پسرمه نهداشتم با تو خاطره نه  هیچی...

 آقا روهام ... یا آقای سهرابی ....کدومشو دوست داری؟!

 ؟!دوست داریرو  هتو صدیق ....هنوز هم برام مهم تو چی دوست داری 

 ...پس باهاش زندگی خوبی داشته باشی عزیزم
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 فصل سوم

 

حرف میزدم اصال حواسم به جلو نبود و یک  (یکی از بچه های بیمارستان )داشتم با  صبا کوچولو

 ...عالمه پرونده دستم بود

 ...و یکم شخصی بهم  اصابت کرد

 م...گرفت، ولی در زمانی که نزدیک بود بیفتم 

 ...من آقای احمدیی وای خدا ...چشام خیره شد به چشماش

 ؟!رستمی خوبید مخان:  (آقای احمدی جراح قلب شهاب)

 ...اصال حواسم نبود ...ممنون ببخشید من:

 ...اشتباه ازمن بود که سرم تو گوشیم بود ...خانم دکتره ن شهاب: 

 ...و هرکی به راه خود ادامه داد ...پرونده ها را جمع کردیمباهم 

 پشنصدایی از ریس 

دکتر و  ، آقایون و خانوم ها، لطفا  توجه فرمایید (: منشی آقای حیدری رئیس بیمارستانپانیذ) 

 ...در اتاق جلسات جمع شوید ۳رسنل عزیز ساعت همچنین پ

 ...در این ساعت بیمارستان بسته و فقط نگهبانان در بیمارستان هستند

 ؟![چی شده یعنی  ] 

 : ۳ساعت 

 یلدا: بچه ها چی شده؟!

 میترا ) پرستار(: معلوم نیست..

 ...وای مردم از فضولی ریحانه)پذیرش(: 

 ...کم کنید واقعا بدهولیتون فضخانم کمالی لطفا  یکم از حامد: 

 ...همه زدن زیر خنده 

خودش احساس سنگینی نگاه می کرد یه دفعه به یلدا نگاه  روحامد هم که  حامد...یلدا بهره  

 .کرد

 ...یلدا زشت فهمید من:

 یلدا: باشه

 ...خیلی با ناز سرشو انداخت پایین
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ه وقت شما را گرفتم ولی باید به عرض خانم ها و آقایان بسیار شرمنده ام از اینکاقای حیدری: 

توانم امور بیمارستان را انجام دهم برای همین پسرم دارم و نمیکسالت  کمی ؛همگان برسانم که

 ...جانشین خود می دانم و هر دستوری که او دهد انگار که من انجام دادم رانوید 

 ....از فردا هر کاری که دارید را با نوید پسرم در میان بگذارید 

 م...حبت های کسل بار نوید حیدری همیشه سنگینی نگاه داشتتو ص

 ...شهاب یعنی آقای احمدی زل زده بود به من

.... 

 ...روز کسل باری بود 

 ...امروز اولین روز بدون او بود ...فکر نکردمهام خسته و سریع خوابم برد و اصال  به رو

Text(SMS) 

 صبح[ ۶]ساعت 

 تولدت مبارک یلدا: 

 مگه امروزهعه   من:

 آبان ۲۷بله یلدا: 

 من: ممنون

 ؟؟سما تولد نمیگیری یلدا: 

 ...پس تولد هم نمیگیرم ...بزرگ نمیشم م...پسسالگی مرد ۲۵یعنی من تو این سن من: یلدا، 

  ...وقتی رسیدم بیمارستان رفتم به اتاق بچه ها هیچ کدام نبودند

یلدا ، لعیا) دوست دبیرستان همه بچه ها از جمله وقتی درو باز کردم دیدم ؛ برگشتم به اتاقم 

تو اتاقم  دکتر زنان(، هستی)پذیرش(، نوشین)پرستار( ، میترا ) پرستار(و شادی خانم) سر پرستار(

 (یعنی اتاقم را به گند کشیدن )بودن و رو سرم برف شادی ریختن

 خیلی خوب بود...

 زنگ تلفن)زینگ(

 من: بله؟

 ...یک مادری آماده می خواد شما رو ببینهخانم دکتر ببخشید هستی: 

 من: بگو بیان داخل...

 ...سالم خانم دکتر مادر بچه : 
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 ..سالم بفرمایید من: 

 نشست...

 من، ببخشید شما؟

 ...پورسلیم هستم مادر بچه: 

 من: بله.. خوشبختم...

به مشکل  هاش همیه خانم دکتر دستم به دامنتون دخترم مشکل قلبی داره و حاال ر پورسلیم: 

 میمیره خانم دکتر...بچم  ...برخورده هیچ دکتری عملش نمی کنند

 شروع به گریه کردن کرد....

 ...رفتم پیشش و دلداریش دادم

 [دکتر احمدی انآه ...ای وای امروز یلدا نیست ...]بذارید خانم پورسلیم

 ...شن رو گرفتمپسریع شماره ریس

 ،دی را بگیرید و بگید یک مورد اورژانسی بیایند اتاق منخانم نیاز فرد لطفا  آقای دکتر احممن: 

 هستی: چشم...

 تق تق

 من: بفرمایید...

 احمدی: سالم...

 من: سالم...

میشه چرا نشه خانم پرسیدم شما نگران نباشید  :برای آقای احمدی ماجرا را گفتم اونم گفت

 ....دختر گل تون رو بیارید اینجا عملش می کنیم

 ...آقای احمدی برام توضیح داد چگونه عمل می کنیم ...نم پورسلیمبعد از رفتن خا

 ...[چه با احساس ...دکتر خوبیه ]

 ...خانوم را عمل کردیم و مشکل بچه برطرف شداون بعد از سه روز ما دختر 

 ...اعتماد زیادی نسبت به دکتر احمدی بهم دست داد

 ...ونه نشسته بودمتو خ

 پدر: سما

 من: جانم

 ؟!چرا ازدواج نمیکنیتو  پدر: 
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 ؟!آخه چرامن: 

 نشو مثل خواهرت، چرا؟! دخترم تو دوساله هر چه خواستگار داری را رد می کنیپدر: 

 من: آخه...

من و مادرت تصمیم گرفتیم به اولین کسی که قابل قبول باشه واسه من و مادر تو باید پدر: 

 .ازدواج کنی باهاش

 هیچی نگفتم

 [ازدواج کنم ولی حاال دوست ندارم ازدواج کنمروهام  داشتم با پدر من دوست دارم یعنی] 

 سکوت...

 [ام رفت پس من هم میرمروهولی ] 

 من: چشم...

 تق تق

 من: بله...

 ...اجازه هست احمدی: 

 من: بفرمایید...

خانم رستمی من میخواستم در مورد یک بچه با شما صحبت کنم ولی یه بچه بی احمدی: 

 ...سرپرست

 فرمایید...من: خب ب

 ...ببخشید اینجا نمیشه میشه درخواست کنم قرار بگذاریماحمدی: 

 ...ماشین یه کافه هستمن: 

 حرفمو برید...

 ...نه ببخشید من مشکل دارم نمیتوانم بیرون قرار بگذارماحمدی: 

 ...چه کاری از دستم بر می آید من: 

 ...واب بدید فعالایرادی نداره بعدا ج ...لطف می کنید به خانه من احمدی: 

نماینده هم که با عمو اینا رفتن مسافرت و  ...افتداتفاق نمی ...بهش اعتماد دارم ...وای چی بگم] 

 [مامانی و بابایی هم باهاشون رفتن ...کاش بود با هم میومد ...مرخصی است

 ...بچه بی سرپرست اون به خاطر ...آخر تصمیم گرفتم برم 
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پیامی که آقای احمدی  بهو خیلی کم هم آرایش کردم و رفتم  وشیدم پ مانتو بسیار سادهیه  شب

 ...برام فرستاده بود

وقتی داشتم با آسانسور میرفتم باال یک می ترسیدم بعد فکر کردم دکتر و من بهش اعتماد 

 ...دارم

 ...بفرمایید داخل احمدی:

 من: مرسی...

 ...خیالم راحت تر شد 

 ...چیزی میل دارین احمدی: 

 ...مرسی من چیزی نمیخورمنه   من:

با اخم  ...از چیزهایی حرف می زد که اصال مربوط به کار نبود ...شروع به صحبت کردن کرد 

 ...بلند شد و سمتم اومد هویک ...نگاهش کردم

 نزدیکم وایساد... 

 احمدی: سما . من خیلی میخوامت...

 ...می خوام مال هم باشیم ...برای همین گفتم بیایی 

 ...اریم افتاد و از جام بلند شدمدوز 

 ..جناب احمدی بعدا باهم حرف میزنیم من: 

 ...رو برداشتم و زنگ زدم به رهامم تنها چیزی که به ذهنم رسید تلفن

 ..سالم روهام) با تعجب( : 

 ... : روهام بیا کمک...صدام می لرزید و با اشک داد زدم

 روهام: چی شده؟ کجایی؟؟

آدرسی که برات می فرستم با خودت یک چیزی هم بیار در قفل نمیتونم فرار ین به ا لطفا  بیا من:

 ...کنم

 ...چی شده روهام: الو...

 من: روهام...

 روهام: اومدم...

 ...بعد فقط رفتم آشپزخانه چاقو گرفتم دستم که اگه آمد از خودم دفاع کنم

 ...دقیقه آمد و من در رو زدم ۵رهام 
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 ...احمدی هم فقط داد میزد 

 ...کنارسما پشت درم برو روهام : 

 ....از اون طرف هم شهاب اومد ...با چند تا لگد رو باز کرد و اومد تو

 ...بودمچسبیده  مثل موش بهشم رهام منو پشتش گرفت و من

 ...رهام بهم گفت همین جا واستا

 ....سور شدیمرفت و یکم با شهاب گالویز شد و بعد زد تو سرشو دست منو گرفت و سوار آسان

 ...داشتم از ترس میلرزیدم یادم رفته بود رو هم زن و بچه داره

 روهام)با عصبانیت( : سما...

 ....دارم از ترس میلرزم اومد جلو بغلم کرددید  ولی تا بهم نگاه کرد

 ....می کرد مبدنم می لرزید ولی آرام ، آروم شدم...تو بغلش آروم 

 م...فاصله گرفت ...رسیدیم پایین تازه فهمیدم کجام

 ؟!ماشین داری روهام:

 ...نه خراب بودن نیاورده بودم من: 

 ...حرفی نزدیم...هیچی نگفت...اشین رهام شدیمسوار م 

 روهام: خونه؟

 من: نه بیمارستان شیفتمه...

 رسیدیم بیمارستان...دنبالم اومد باال...]اوای ... چرا اخه؟![

 ...ر بفرماییدسالم خانم دکتاقای همدانی )نگهبان(: 

 ...م را گرفتاجلوی راه 

 ...نه ایشون از اقوامن با من کار دارممن: 

 ...بفرمایید جناب متاسفم اقای همدانی: 

که رهام  ... کیفمو گذاشتم و خواستم برم ...رفتم توی اتاقم رو هام نشست روی یکی از مبل ها

 .دستمو گرفت

 روهام: بشین کارت دارم...

 لطفا برید... صدیقه جون نگران میشن... من: خیلی ممنون...

 ...بهش گفتم با بچه ها رفتیم بیرون روهام: 

 من: اخه...حرفمو قطع کرد ...
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 ؟؟نجا چیکار میکردیوتو بهم بگو اروهام: 

 ...من فقط واسه یک پرونده به آنجا رفته بودم من: 

تو به چه حقی رفتی  ...پرونده فکر می کنی من چی امیک ه واس ...سما راستشو بگو روهام: 

 ؟!خونه یه مرده مجرد و عوضی

 ...اونجا بودم چیاصال به تو هیچ ربطی نداره من واسه من: 

 ؟!پس چرا بهم زنگ زدی روهام: 

 ...کسی نبود وگرنه به تو من: 

 ...راحت باش بگو روهام: 

 نداختم...به تو رو نمیمن: 

 (تو کل این مدت الی در باز بود )...دستمو از دستش کشیدم بیرون و از در خارج شدم

 ...آقای حیدری را دیدم که روبروی در واستاده بودنوید، 

 ...رفتم یک دوری زدم و بعد دوباره برگشتم تو اتاقم 

 ...م نشسته بودوهار  

 روهام: سما بشین

 نشستم...

 روهام: خوبی...حالت بد نیست...

 من: خوبم...

 پس چرا انقدر ترسیدی روهام: 

 ...هم چیزی نگفت مو رها دمجوابی ندا

 روهام: واسه چی اونجا بودی؟!

 ...م خواهش می کنم بستهوهار  من:

 ...شهاب رو میکشم اونمن  ؟!تو رفتی خونه یک مرد و بعد میگی هیچیروهام: 

به توچه که من  ...من فقط چون کسی نبود بهت زنگ زدم ...نداره اصال به تو هیچ ربطی من: 

 ؟!کجا میرم کجا هستم

 ...آخه لعنتی دوست دارم روهام: 

 ...و بعد از اتاق زدم بیرون خشکم زد...فقط نگاش کردم...

 " از زبان روهام "
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 ...تلفنم زنگ خورد و تو فرش فروشی نشسته بودم که یه

 ]چی سما؟[

 من)روهام(: بله

 سما: کمکم کن روهام...

 ؟کجاست ؟ سما قلبم می تپد یعنی چی

 ...هم رد می شدمی تا از هر چراغ ۱۶۰تو فکر بودم مثل دیوانه ها رانندگی می کردم و با سرعت 

 ...دم در رسیدم تا درو باز کرد پریدم تو و خواستم با پله برم ولی خیلی باال بودبه 

 ...رفتم تو...کل بدنش میلرزید...دترین عذابصدای سما با التماس واسم شده بود ب

 و سریع دست سما را گرفتم و رفتیم بیرون  ...افت را تا خورد زدمثشهاب ک ونا

 ولی تا دیدمش دلم ریخت ...اسمعصبانی گفتم  ...تو اسانسور داشت گریه میکرد 

... خدا...لعنت به بودم نتو کل این سالها یک بار هم اینقدر نزدیک...] جلو رفتم و بغلش کردم 

 من..[

 ...بی احساس نگام کرد ...کشید عقب هووقتی رسیدیم همکف خودشو یک

 ...سما... نگاهش... بدون احساس...من چه کردم...مات و مبهوت بودم

 ....باهاش با عصبانیت حرف میزدم ولی داشتم میمردم

به توچه که من  ...گ زدممن فقط جان کسی نبود بهت زن ...اصال به تو هیچ ربطی نداره سما: 

 ...کجا میرم کجا هستم

 آخه لعنتی دوست دارم ) روهام( :  دیگه طاقت نداشتم من 

 ...رفت...با نگاهش هزار تا بد و بیراه بارم کرد نگاهش...

 می دانستم دیگه نمیاد پس زدم بیرون تا خود صبح مثل دیوانه ها تو خیابان ها پرسه میزدم

 ...منهسما ببخشید همش تقصیر 

 ...عوضی..."اون کثافت باید بمیره 

 " از زبان سما "

 ...بودم نفردا صبح که برگشتم رها

 ...دوست دارم...اره دوبار....دیگه باورش ندارم  حتی حرفی را که زد 

 ...صدای گوشی دفتر درآمد

 پانیذ: سالم...
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 من: سالم... جانم؟!

 ...نوید آقا کارتون دارن پانیذ: 

 من : اومدم...

 ...رفتم باال رفتم تو 

 سالم جناب حیدری با من امری داشتینمن: 

 ؟عجله که ندارین .سالم بفرمایید بشینید خانم نوید: 

 نه عجله ای نیست من: ممنون. 

 شهاب که اعتماد منو نابود کردی تلعنت به ...و ته دلم داشت می لرزید 

 م.اید در جریان قرار بگیر ای بود که بقرض از گرفتن وقت شما پرسیدن مسئلهنوید: 

 نکنه فهمیده...

 ؟!چه مسئله ای چه موردی پیش اومده من:

شما با اون آقا  تیکه تیکه بله موردی که هست اینه که من به طور غیر ارادی صحبت های نوید: 

 بگین رو دیشب شنیدم و ازتون انتظار دارم در کمال خونسردی موضوع رو به من

آبروم رفت با صدای لرزون سعی کردم  ...وای خدای من... شنیده...دتمام بدنم یخ کرد و سر ش

 .خودمو نگه دارم

 .از من انتظار نداشته باشین که بتونم چیزی بگم گفتنی هارو شما شنیدینمن: 

 ی به جلو خم شد و دستش رو روی میز گذاشتمک

یه آدم  ین...من میگفت باید اول به ...باید بدونم...من مدیر این بیمارستانم خانم رستمینوید: 

فاسد داره اینجا کار می کنی که هر لحظه امکان داره به امنیت خانم های اینجا خدشه وارد 

 .لطفا  مختصر حتی شده به من بگید ...کنه

یا  ...نمی داد چه اتفاقی می افتادم اگه رهام نمیومد و نجات م...راست میگه...نفس عمیق کشید 

 ...باید بگم.نداشت چه به سرش میومد هامیغ کس دیگه ای که رواگه به جای من می رفت سرا

من  .ایشان همکاری با من داشتند در مورد یه جراحی قلب کودکی که مشکل ریوی داشتمن: 

 بهشون اعتماد کردم به عنوان همکار

 ...چشمام رو بستم و نفسم رو تازه کردم

احتیاج به پیوند  شدریچه های قلببه من گفتن یه پرونده کودک برای جراحی دارند که من: 

 نمیدونم دقیق ...دارند
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 سرم رو تو دستم گرفتم ولی ادامه دادم 

ایشان اصرار کرد که بیاین منزلم تا  ولی خیابون قرار گذاشتمین من باهاشون کافه توی هممن: 

 ...بهتر صحبت کنیم

 ...صدام لرزید ...دوباره تمام تنم لرزید و بدنم یخ کرد

اگر پسر عمه ام به موقع به من نمی رسید یا کمی کند عمل  ... قصد صحبت نداشتایشون اصال  

 معلوم نبود چه بالیی به سرم می آمد م...می کرد

 .و از بغض صدام گرفته و سکوت کردم و سرمو پایین انداختم

 ( رو مخ بود ) صدای قدم هاش رو مخم حرکت می کرد ...نوید از جاش بلند شد 

ناخودآگاه خودم رو کمی عقب کشیدم و نگاهش کردم لیوان  آبی رو  ،م نشستحس کردم مقابل

 .جلوم گرفت

ایشان عالوه بر اینکه اخراج خواهند شد به طور موقت  ...لطفا  آروم باشین نوید: درکتون میکنم...

 ؟شکایت کنید میخواین ...پروانه پزشکی شون رو باطل می کنم

 (و سرم رو پایین انداختم یا...نمیدونم...)  یتونم ببخشمفقط نم ...شکایت ندارم قصد نهمن: 

 .نوید لیوان را نزدیکتر کرد

های پایین می سپارم بهتون به بچه ...این آبرو بخوریم ...خواهش می کنم آروم باشیدنوید: 

ارهای خوب کشما از هم ...بخش بزنن هر چند روزی هم که بخواین من بهتون مرخصی میدمآرام

 .. هواتونو داریم....ما هستین

 ...با کار موردی ندارم ....مرخصی نمی خواممن: 

و لطفا  هر  ...سرم آرامبخش میزنن ونبهت ...شیفت هستندمفید  پس برید اورژانس خانم نوید:

 .موردی که پیش میاد رو به من اطالع بدین

 .لیوان رو روی میز گذاشتم نفس عمیق کشیدم و هنگام پا شدن

 ...لطف کنید بین خودمون بمونه دلم نمیخواد تو محیط بپیچه ...ز درکتونمتشکرم ا من: 

 ...حتما  خیالتون راحت: نوید بلند شد 

 .لبخند کمرنگی زدم و از اتاق به آرامی خارج شدم

 ؟میری بخش : پانیذ به سمتم چرخید و گفت

 ...سرم آرامبخش الزم دارم من: نه... اورژانس...

 ...بیاد اونجا برات تزریق انجام بده مفیدمیگم  ...برو تو اتاقاگه دوست داری  پانیذ: 
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 .اگه بشه ممنونت میشم من: 

قابل شما رو نداره گفت: پانیذ لبخند گرمی زد و با مهربونی در حالی که تلفنش رو بر می داشت 

 .عزیز جان

 پرستار( رو دیدم... )دم در اتاقم میترا مفید .دلم گرفته بود ...آرام آرام طبقه ها رو پایین رفتم

 .کی میشهت اواالن سرم تو که بزنی یه کوچولو استراحت کنی سردرد .خدا بد نده عزیزم میترا: 

از درون در  ...بدبختی از کنار گوشم گذشت ...روزگارم سیاه شده ...به لفظ سردرد خندم گرفت

 م.ی داغون میشکنند با یه سر درد اینطور حداقل خوب اطرافیان فکر می رم...حال انفجا

 مرسی من: 

 میترا: دراز بکش.

 .دراز کشیدم و سرم رو زد

 .میشه  هندزفری تو رو بدی بهم من: 

 از جیبش در آورد و به سمتم گرفت

 میترا: بفرما گلم

 من: ممنون...میارمش برات

 حاال آروم چشماتو ببند و به چیزی فکر نکن ...من تا شب شیفتم ...قابلتو ندارهمیترا: 

 زدم بخونه لیستم هندزفری رو توی گوشم گذاشتم و از اولین آهنگ پلی ....ندی زدم که برهلبخ 

... نگرانی های اطرافیان ...پدر مادرم...فکر های مختلف توی سرم میچرخه چشمامو بستم...

رهام که  ...خطری که از کنار گوشم گذشت صدیقه... بچشون... روهام...یلدا... شهاب عوضی...

به  ...ما به حمایت هاش ...چطور خودشو به سرعت به اون خونه لعنتی رسوندنمیدونم 

 ...چرا گرمای آغوشش را نمی شد ذخیره کرد ...آغوشش

بچه تو راه  ... اون زن داره...خدایا من نباید به این فکر کنم ...چه حس آرامشی داشت خدایا...

 ...داره

 ...(حال و هوای من تا برنگردی برنمیگرده ...حس می کنم عشق دوری که دنیامو بغل کرده ) 

 .جلوشو نگرفتم .چکید و به دنبال اون سیل اشک از چشمانم جاری شد مقطره اشکی از چشم

 ...رد اشکهام رو پاک کرد سایه روی صورتم افتاد و دستی زیر چشمم کشیده شد و

 .به شخص نگاه کردمگ گن ...آرامش بخش اثرش رو گذاشته بود ...به کندی پلکام رو باز کردم

 ...واقعا  رهام بود یا شاید هم توهم زدم روهام...!! امکان نداره... پلک زدم...و دوباره نگاه کردم.
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سرم از دستم کشیده شده بود و پتوی  ...چشام رو باز کردم ...توهم زدم ...اثر آرام بخش دیگه

 .کشیده شده بود ه رومنازکی که همیشه داخل اتاق های استراحت

حدود  ...به ساعت نگاه کردم ...تمام تنم درد می کرد ...پتو رو کنار زدم و به کندی از جا بلند شدم

 .کش و قوسی به بدنم دادم و آبی به صورتم زدم ...ساعت خوابیده بودم ۱۰

 ...از اتاق خارج شدم مهندزفری میترا رو برداشتم و بعد از صاف کردن فرم

 .مشکلی پیش نیومده بود خدا رو شکر ...تو بخش سر زدم 

 .رفتم اورژانس و به سمت میترا رفتم

 میترا جان خسته نباشی متشکرممن: 

اینکه بهت زنگ زده بود دیگه جواب ندادی نگران شده  لیلدا مث ؟خوب خوابیدی عزیزم میترا: 

 بود زنگ زد اینجا

 باهاش تماس بگیر 

 من: باشه مرسی...

یه پسری تخت دو داره پانسمان میشه رفت ای نگاهش  :میترا سرش را بهم نزدیک کرد و گفت

 با دکتر احمدی درگیر شده ...کن

 ؟اسمش چیه من: 

 ره...نمیدونم چه خب ..تازه دکتر هم اخراج شده میترا: نمیدونم..

 ...بیخیال..من رفتم.مورد شخصیه ایدش من: 

رهام بود که مچ به پایین  وای ...هنگام رد شدن از کنار تخت دو نگاهی به به این سمت انداختم

کشیده شد به  م هاناخودآگاه قدم ...شده بود و سرش رو به دیوار تکیه داده بود بانداژدستش 

 ؟دوباره ؟رهام با احمدی درگیر شده بود ...ن سمتوا

 ...اصال  چطور هم را دیده بودندچرا اخه؟ 

 تو اینجا چیکار می کنی من: 

 م کردشب زده سرش رو باال آورد و نگاه

 روهام: خوبی؟

 اینجایی؟! برای چی من: 

 ..خواب بودی تتو اتاق ...آمده بودم ببینمت روهام: 

 من: دست چی شده؟
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 شو مشت کرددست 

 اون لعنتی رو نباید زنده میذاشتمروهام: 

کردی ت کمک این که کمک کردی لطفی بود که ازت متشکرم تو به یکی از اقواممن: لعنتی... هه 

 خودتو درگیر من نکن م...ن دخالت کردن تو رو نمیفهمولی دیگه ای

 .اون لعنتی اشک تو رو دراورد ..من درگیر توام که جزئیات برام مهمه برام مهمیروهام: 

 ...تو از اون لعنتی لعنتی تریمن: 

 ...گلومو گرفته بود غضب ...به سرعت پشتمو کردم و از اونجا دور شدم

 .شهاب...لعنت بهت.....رهام لعنتی تو با من چه کردی

رفتم تو حیاط بیمارستان و گوش ترین صندلی پشت به ساختمان نشستم و اشکام بی صدا 

 ...سرازیر شد

 ...اگه حرف نمیزدم میمردم ...زنگ زدم یلداگوشیم را درآوردم و به 

 ؟سالم خانوم خانوما معلومه کجایییلدا: 

 من: یلدا... کجایی؟

 چرا بغض تو صداته ؟!دهالهی قربونت برم چی ش یلدا: 

 من: یلدا برگرد ... خودت برگرد...

 یلدا: الهی فدات بشم...چشم عزیزم میام...همین االن راه میوفتم...

 ...من دارم نابود میشم...هق هقم بلند شد و سرم رو زانوهام گذاشتم

 ...صحبت کردمها و با بچه ...یه سر تو بخش زدن .نمی تونستم بیکار بمونم ...از جا بلند شدم 

 هاشون رو چک کردم پرونده

 گذشت زمان.. کلمه دوست داشتنی...

 ...حتی کلماتش همه ترسناک بود آیندم...خیلی تزسناکه... اینده...

 ....حاال حال و حاال آینده یعنی حاال شد گذشته و حاال شد آینده 

حاال با این درد  ... بچه... ...اون اینده ی زیبا...روهامصه های توی ذهنمقن وا ایندم چی شد...

 ...چیکار کنم

 ... روهام... صدیقه رو میخواست...یک بچه که هر روز هر روز داره بزرگتر میشه

 روهام چی فکر میکنه...

 )صدای در( تق تق
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 من: بله...

 یلدا: آشغالیم... وا کن دیگه منم

 ...اعتمادم له شده حتی از صدای درم میترسم

 من: سالم...

 م...یلدا: سال

 ؟!کی راه افتادی من: 

 ؟بگو ببینم من نبودم چی شد ...مهم اینه که االن پیشتم یلدا: 

 ...نزدیک بود تصمیممو بگیرم زندگیمو تموم کنم ...نزدیک بود بدبخت بشم من:یلدا چرا رفتی...

فضای  بلندم هق هقو بغضم ترکید و...یلدا... های سما هم از بین برهنزدیک بود آخرین باقیمانده

 .اتاق را پر کرد

 .زده بغلم کرد و آرام به سمت مبل رفتیم روی مبل نشستیم ولیلدا ه

 بگو مردم از نگرانی ...چی شد آخه یلدا: 

 ...از دعوت کذایی شهاب ...از حال و روزم ...براش تعریف کردم هق هق هام همانطور میونه

از  ...از واکنش رهام ...که آبروم جلوش رفت از امروز و نوید ...از تماسم به رهام و صحبت هامون

اینقدر گفته بودم و گریه کرده بودم چشام باز نمی شد و نفسم باال نمی  ... گفتم...ترس هام

 .اومد

 .لیوان آب و قرصی را جلوم گرفت

 ...نمی خوام بخوابم ...بخش زدم و خوردم خسته شدماینقدر آراممن: 

 و آب را از دستش گرفتم

 .باهاش درگیر شد روهامچرا راجش کردن؟ یلدا: اخ

 .اذیتم میکنه ...رفتارش برام عجیبه ...روهام...پروانه شم معلق شده من: اخراجش کردن...

 ...چیزی گفت یلدا: چکارت کرد؟ 

 من: نه

 گیر می کنیدر پس لعنتی چرا داری خودتو اینقدر یلدا: 

 ...اون از همه لعنتی تره من: 

 .شد یلدا پوفی کرد و بلند
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یلدا تنها  ...به مادرم یا به پدرم هیچی نگفتم م...هر روز پیش روانشناس بود ...هفته گذشتدو 

: ولی رهام از روزی که تو بیمارستان بهش گفتم و روهام... کسی بود که همه چیز را می دونست

چرا برام  . ... ندیدم....روهام...نمیفهمیدمش...چرا نگرانم بود..تو از اون لعنتی هم لعنتی تری

 ؟!اگه اون آدم بود و منو میفهمید پس چرا ...دلسوزی می کرد

 ...پس چرا یکی دیگه تو زندگیشه

 دینگ...) صدای موبایلم(

 ؟! چرا؟! خب حاال کیه....اینترنت روشن شده 

 یلدا: نمیای...

 میام...من: دارم

 ن ...بیمارستام رسید سری لباس پوشیدن و ...هنوز تو تختم 

 و اتاقم...رفتم ت

 یلدا: سالم

 من: سالم...

 یلدا: پشتت...

 ...نوا اومد به سمتم و بغلم کرد ...برگشتم چشمم خورد به نوا

 نوا؟! اینجا چیکار میکنی من: 

 ...همکار شدیم یب دیگهخ (: دوست دوران دبیرستان ، دوست قدیمی نوا) 

 من: ها؟!

 یلدا: امده جان...) حرفشو خورد( جراح عمومی...

 ...دیگه با رهام نامزد کردی یا ازدواج کردین ...خب از خودت بگو ا: نو

 ...راست میگه حاال باید حتی بچمون هم یک سالش بود دلم ریخت...

 من) با صدای لرزان( : نه

 ...خب پس عروسیت هستمنوا: 

 ...سما لباسشو عوض میکنه بیا بریم بخش رو ببین تایلدا: ) میزنه به نوا( 

 .نوا: بریم..

 وقت ناهار بود...تو سالن که نشسته بودیم...

 !...پایش بگذارهرو به کی میخواهد رهام  تا حاال سما واقعا  نوا: 
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 ؟!حاال چه وقت این حرفاستیلدا: 

 ...یک لحظه صبر کن نوا ...دهنم رو قورت دادم و گفتم من: نه بگذار یلدا...اب

 ...دوباره همون عکس رو دیدم ...هامگوشیمو از تو جیبم در آوردم و رفتم تو پروفایل ر 

 من: نوا بیا بغلم بشین... امد...

 من: ببین...

 نوا: این کیه؟..

 من: بزن عقب..

 ...د تا عکس عروسیشون اومدز  نو

 نوا: نه....

 من: اره...

 ...نوا بغلم کرد و ازم معذرت خواست

 ..واقعا  نباید میگفتمنوا: 

 ابای یه بچه ست...من: نه مشکلی نیست... روهام دیگه ب

 ؟!چند وقت ازدواج کردننوا: چی؟ مگه 

 یک ماهشه صدیقهسه ماهه ولی یلدا: 

 نوا: یعنی حامله ست... چی ؟ اسمش صدیقه است؟...

 ؟ ازدواجی؟ چیزی؟تو چطور وان ...میخواهد به روزهای گذشته برگردمنبسته دیگه من دلم من: 

 نوا: نه بابا

 ...الن راه می رفتیم و می خندیدیمبعد از ناهار داشتیم توی س

 ن...چقدر خوبه که همو داری ...وای چقدر شما باهم خوبید پانیذ: 

 ...بچه ها شما برید من و پانیذ جون کار داریم ...ای جونم پانیذ جونم بیا پیش خودممن: 

 پانیذ: نگفتم که...

چرا اینقدر  ... چی شد...  نمن واقعا شما را دوست دارم منو مثل خواهرت بدو من: نه عزیزم...

 ؟!ناراحتی

 ...من عاشق شدم پانیذ: 

 ...از این کلمه متنفرم

 ...این که عالیه چرا پس ناراحتیمن: کی؟! 
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 ...آخه اون یک نگاهم به من ندارهپانیذ: 

 من: کیه؟!

 پانیذ: نه...

 من: خواهش...

 پانیذ: نوید پسر اقای رئیس...

 ...نمخودم برات ردیف می ک من: ای جان

 ...تپش قلب پیدا کردم  ...اقای حیدری)نوید( جلومو گرفت...داشتم میرفتم 

 ...یه چند لحظه وقتتون را بگیرمنوید: 

 من: بفرمایید...

روز با آقای احمدی درگیر شده بود نسبتی با شما ون اون فامیلتون که اون شب اینجا بود و انوید: 

 ...دارد

 من: پسرعممه؟!

 ین...خیلی براشون مهمانگار نوید: اخه 

 ..میتونم برم...ایشون زن و بچه دارهمن: 

 ...ستمی می خواستم اجازه بگیرم با پدر و مادرم خدمتتون برسیمنوید: خانم ر 

 من: واسه چی؟!

 نوید: خانم رستمی با من ازدواج میکنید...

و  نم فعالبعدشم من نمی خواهم ازدواج ک ...آقای حیدری من جای خواهرکوچک شما هستممن: 

 ...بعدشم در مورد شما کسی هست که شما را دوست داشته باشد

 نوید: چه کسی؟!

 من: خانم ساالری

 ...ولی اون که نامزد داشتنوید: 

 ...یک دختر دیگه در ارتباط بوده با کار بود و نامردنامزدش من: 

 ...ماشین شدم و راه افتادمسوار  

 ....هد ولی اونکه واسش میمیرمنمی خواهم منو می خوا اونو هرکی که من

 آهنگ:
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  ارمینم دووم یبر  تو

 روزم هی تو بدون

  تو یب آخرم ترسمیم من

 بسوزم یدور  نیا از

 

  یبدجور  ییتنها یبر  تو

 مونهیم خونه نیا تو

  کنم بغل عکساتو دیبا

 وونهید مییتنها تو

 

  بارون یبر  تو

 گهید ادینم

  روزا اون با بشه کاش

 دتید بشه بازم

 

  قلبم یبر  تو

 برگرد رهیگیم

  از دستامم نیا نیبب

 کرد خی تیدور 

 

  بارون یبر  تو

 گهید ادینم

  روزا اون با بشه کاش

 دتید بشه بازم

 

  قلبم یبر  تو
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 برگرد رهیگیم

  دستامم نیا نیبب

 کرد خی تیدور  از

 

  آسون نکن پرپرم

 آروم شدم عاشقت

  مویزندگ نکن گهید

 داغون باز

 

  شمیم قرار یب و جیگ

 شنیم رد خاطراتت

 نمیتر  عاشق نیبب

 شمیهم از

 

  بارون یبر  تو

 گهید ادینم

  روزا اون با بشه کاش

 دتید بشه بازم

 

  قلبم یبر  تو

 برگرد رهیگیم

  دستامم نیا نیبب

 کرد خی تیدور  از

 

  بارون یبر  تو

 گهید ادینم

  روزا اون با بشه کاش
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 دتید بشه بازم

 

  قلبم یبر  تو

 برگرد رهیگیم

  دستامم نیا نیبب

 کرد خی تیدور  از

 

  بارون یبر  تو

 گهید ادینم

  روزا اون با بشه کاش

 دتید بشه بازم

 

  قلبم یبر  تو

 برگرد رهیگیم

  دستامم نیا نیبب

 کرد خی تیدور  از

 

  بارون یبر  تو

 گهید ادینم

  روزا اون با بشه کاش

 دتید بشه بازم

 

  قلبم یبر  تو

 برگرد رهیگیم

  دستامم نیا نیبب

 کرد خی تیدور  از
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 )محمد علیزاد(

 

 ...بسته من دیگه نمیخوامت عوضی روهام...

 رسیدم خانه...

 عزیزم لباس بپوش بریم خانه عمهمامان: 

 من: اخه...

 ...نمیشه گلی برو میدانم خسته ای ولی باید بریمپدر: 

 ...باشه پس برم حمام بعد بریممن: 

 ...اسی پیدا کنملباسهام گشتم و گشتم تا توانستم لب توی

 ...[حالم خیلی خوبه مباید بهش نشون بد ...باید سرحال باشم] 

 ...شلوار مشکی شال زرد ...با همون گل های گلدوزی شده زرد و مشکی را برداشتمم مانتو سفید 

پنس  ۱واسه اون جا هم مانتو در میارن جاش  ...آرایشم را هم کامل کردم ...کیف و کفش زرد

باید جور  دون  روهام بود....توکل راه فقط حواسم به آینده ب ...زیر مانتو مشکی میپوشم باهمون

 ...یعنی می ساختم ...دیگه ای می نوشتم

 ...بعد از سالم و احوالپرسی با همه چشم به  رهام و صدیقه افتاد

 ...بعد از مامانم مجبور بودم جلو برم سالم کنم

 سالم صدیقه جون من: 

 ...سالم سما صدیقه: 

 روهام: سالم...

 من: سالم...

 ...ل زدم به دستش خوب شده بودز  ...بعد از گذشت زمان یادم افتاد دست رهام آسیب دیده بود

 اصال به من چه...

 چیزی بگم یلدا: سما یه

 من: بگو...

 ...میدانستی روهام همش از من حالتو می پرسیدیلدا: 

 من: تو... ولش کن به من چه...

 ...ی یک چیز دیگهراست میگیلدا: 



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

56 

 

 من: خب

 حامدمن هنوز دلم گیره یلدا: 

 من: باشه...

 ...اذیت نکن سمایلدا: عه 

اون شب من اصال رهام را ندیدم و یک کلمه به غیر از سالم هم بهش نگفتم حتی خداحافظی 

 هم نکردم

را  گفت که ما این دو تاداشت درباره بچگی من و رهام می) شوهر عمه مهشید( ، عمو رسول 

 ...نامزد میدونستیم و خیلی با حال این ها هم باور کرده بودند

ای وای ببخشید دیگه ما نامزدتون رو : صدیقه آمد و کنارم نشست و با خنده خنده گفت

 ...بعد هم رفت...دزدیدیم

 میخواستم داد بزنم اره... پسش بده...

 ...را میکشهم صدیقه امشبرو هایلدا: 

 من: به من چه؟!

 ...سالگیم که تو ماشین خوابم برد ۱۰لین دفعه بود که بعد از این او

 ...به همین ترتیب یک ماه دیگر هم گذشت

 ...سما جان این کارت دعوت شماست خوشحال میشم بیاینپانیذ: 

 من: حتما عزیزم...

 ...به عشقش رسید و با نوید ازدواج کرد پانیذ

 ...یباتوی یک باغ ز  ...مهمونی یا عروسی شون قاطی بود

 اهنگ: 

 

 ...پانیذ خیلی زیبا می رقصید

 ...حالم بد شد همیشه عاشق این صحنه با رهام بودم

 ...بقیه بچه ها هم رفته بودم برقصن

 م...آقای صبوری آمد سمت

 حامد: خانم رستمی...

 من: بله....
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 حامد: میخواستم بگم...یلدا خانم... مجردن؟!

 .[من: بله...] اوف... چ حالی کنه یلدا.

 ؟!تونم شماره پدرشون را داشته باشمحامد: می

 ...حرف بزنیدیلدا  به نظرم اول شما بامن: 

 حامد: شما درست میگید...

 ...یک وقتی میزارم تون از شمارتون رو به من بدید من برای قرار من: 

 شاید یلدا خانم تنها با من راحت ...لطفا  میشه شما هم باشید ...من خیلی متشکرم حامد: 

 ...نباشه

 من: باشه مشکلی نیست...

 حامد: سپاس گذارم...

 [وای خدای من چقدر خوب یلدا حامد رو می خواست] 

 ؟!چی می گفتحامد بهت  یلدا: 

 من: بیشعور

 یلدا: چرا؟

 آقای صبوری حامد نه .۲  نمیدم امگه من به کسی پ . ۱من: به دو دلیل. 

 ؟!ببخشید آقای صبوری چی میگنیلدا: 

 ی...من: هیچ

 یلدا: توروخدا...

 ...قرار شد من یک جا را تعیین کنم که قراره سه تایی داشته باشیم من: هیچی

 یلدا: ها؟؟!!!

 ...حرف بزن یلدا هیچی شماره عمو را خواست من گفتم اول بامن: 

 یلدا: وای....دمت گرم سما...جورش کردیااا... و دستشو انداخت گردنم

 ...ینیم چی میشهخودتو نکش حاال بذار ببمن: 

 ] برای یلدا خوشحالم...[

 

 فصل چهارم
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 سه رو گذشت و...

 ...شماره حامد صبوری را گرفتم

 ...آقای دکترمن: سالم 

 حامد: سالم خوبین...منتطربودم...

 ...آخه یلدا امروز وقتش خالیه ...امروز وقت دارینمن: 

 ...حامد: بله...بله...ساعت چند

 خوبه... ۶من: ساعت 

 حامد: بله... کجا؟

 من: کافه سریر.. بلدار اصلیه

 حامد: پس میبینمتون...

 ...وا حامده...نه یلداست...تلفن را قطع کردم ولی دوباره زنگ زد

 من: جونم...

 یلدا: چی شد؟؟

 من: گفت نمیاد...

 یلدا: چرا؟ یعنی چی؟!

 من: منصرف شده...

 ...بره گمشه اصالاول وقت خالی می کردمن روز ولدا: اه باید همی

 من: دیوونه...

 یلدا: سما خدافظ... کار دارم

 خنگ باهات شوخی کردم با سر قبول کرد و گفت خیلی وقته منتظره من: 

 یلدا: خیلی....

 ...اصال  زنگ میزنم کنسل می کنممن: 

 من نمیدونم چی بپوشم ...کی میای ببینی من چی بپوشم یلدا: نه....

 باشه لباسامو بر دارم میام: من

 ...و آخر همان لباس اولیه را پوشید ...یلدا دیوانه ام کرد هزارتا لباس عوض کرد

زندگی من مرده  ...یلدا لباس جذاب و روشن ولی من لباس ساده و تیره ...با ماشین من رفتیم 

 ...شروع میشهش ولی یلدا تازه داره زندگی
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 " از زبان یلدا "

امیدوارم  ...چه عجب ما یک آهنگ شاد دیدیم تو این ماشین ... دستام سر شده...استرس دارم

 ...مثل اون آهنگ نشه

 آهنگ: 

 

  مستت چشمان

  کرد وانهید منو

  شد عاشق دل نیا

 کرد رانهیو منو

 

  گرمت آغوش

  عطرت یبو

  خستم قلب با

  توبستم به دل

 

  باران نم نم

  آرام دل هی

  تو با من قلب نیا

 آرام ودشیم

 

  کن وا موهاتو

  کن صدا منو

  تویدور  ترس نیا

 کن جدا من از

 

  باران نم نم
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  آرام دل هی

  تو با من قلب نیا

 آرام شودیم

 

  کن وا موهاتو

  کن صدا منو

  تویدور  ترس نیا

 کن جدا من از

 

  مرا دست

  و ریبگ تو

  بده قول من به

  توام مجنون و وانهید

 بده پز همه به

 

  واهمخ تورو من

  یحالت هر به طور هر

  سرمست عاشق من به

 بده قرمز گل

 

  باران نم نم

  آرام دل هی

  تو با من قلب نیا

 آرام شودیم

 

  کن وا موهاتو

  کن صدا منو
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  تویدور  ترس نیا

 کن جدا من از

 

  باران نم نم

  آرام دل هی

  تو با من قلب نیا

 آرام شودیم

 

  کن وا موهاتو

 

  کن صدا منو

  تویدور  ستر  نیا

  کن جدا من از

 

  مرا دست

  و ریبگ تو

  بده قول من به

  توام مجنون و وانهید

 بده پز همه به

 

  خواهم تورو من

  یحالت هر به طور هر

  سرمست عاشق من به

 بده قرمز گل

 

 

 ..داریم میریم خواستگاریت سما: هی بخند...واسه تو...
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 من) یلدا( : دیوانه...

 ...خانوم ناخونات نشکنهنه بذار عروس ...باز کن اون سانروف رو سما: 

ما  ...همون سمایی که خنده هاش به فلک می کشید... سما میخندید... سما صدا را زیاد کرد 

 ...دوتا دیوانه با هم بودیم ،دوتا

 ...آهنگ بعد همون دل ای دل حمید هیراد بود

 ...بازی میکنه سما خاطراتشو فراموش کرد با این آهنگ داره میخنده و خل

 تو باید حاال از منم شادتر باشیسما: یلدا چته؟! 

 باالخره رسیدیم...استرس داشتم

یادته روز اول چه جوری جلو همین ماشین پخش زمین  ...یلدا ببین رسیده ماشین شهسما: 

 ...زد زیر خنده ؟!شدی

 یلدا : کوفت...) خندیدم..خیلی بد شد(

 ؟!باره سوتی ندیحواست باشه دو سما: بریم تو...

 ...رفتیم تو تا حامد ما را دید بلند شد و برای من و سما  صندلی جلو کشید

 ...بعد از سالم و احوال پرسی 

 ...بفرمایید آقای صبوریسما: خب 

 حامد: بله...

 سما حرفشو قطع کرد ) بیشعور(

 ...راستی اگه بخواهید من برم یک جایی مثالسما: 

 ...شما هم باشید نه: حامد خندید و گفت 

 ...من و تو با هم بودیم و حاال هم هستیم ...سما جان باش اگه نباشی که نمیشه آرهمن)یلدا(: 

 ....خواب نظرتون خانم رستمیحامد: 

 من)یلدا(: خب چی بگم...] دوبازه خراب کردم..[

...] اریدشما هیچ شناختی ند ...آقای صبوری شما را نمی شناسندب نه منظورش اینه که خسما: 

 اخ مرسی... گند زده بودم[

 ؟اجازه دارم با خانواده شان آشنا شم؟ ولی باید بدونم حس شون چیه حامد: بله درسته...

 سما: بله خب...
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نمیشه که سریع ...] من فکر می کنم اول باید با هم آشنا شیم و همچنین خانواده هامن)یلدا(: 

 ...[خانوادگیش کرد

 ید و شماره پدر گرامی را بدید ممنون میشمدقیقا اگه لطف کنحامد: 

بعد از حرفامون به سمت ماشین ها  ...را به آقای صبوری دادم سماره بابایی ) پدر یلدا= مهرداد( 

 ....رفتیم

 حامد: با اجازتون...

 ...یلدا جان تو واستا من برم ماشین رو بیارم سما: بفرمایید...

فقط کاش زودتر مثل  ...سما عاشقتم...تنها بگذاره حامد چند لحظه منو بامیدان می خواستم 

 قبل بشی

 ...یلدا خانم ببخشید حامد: 

 من) یلدا(: بله بفرمایید...

 ...امیدوارم من برای شما کافی باشم ...متشکرم از اینکه به درخواستم جواب منفی ندادیدحامد: 

 میکنم ... نفرمایین...[...خواهش یکم سرخ شده بودم ...سرم رو پایین انداختم یلدا: ] 

حرف  مباالخره فهمید باید با خودمم] ون هم داشته باشدتسارت نیست اگر شماره خوحامد: ج

 [بزنه

کردم نکنه از بابای من خوشش شک میش کم کم داشتم بهتم...] م را گرفاحتما  و شماره یلدا: 

 [ اومده و از فکرم خندم گرفت و آروم لبخند زدم

 ...دم و رفتیمسماع امد و سوار ش

 سما: یلدا...

 یلدا: جانم...

( بمیرم تو گلوش بغض بود )  خوشحالم که یکی را دوست داری و اونم تورو دوست دارهسما: 

 براش...دست روی دستش گذاشتم...

 ...قربونت برم ایشاال نصیب تو هم میشهیلدا: 

 سما ساکت شد... نباید میگفتم...باز گند زدم...

 آهنگ:

 

 



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

64 

 

  بره جونم تا یکن ماخ هیکاف

 بهت ونمیمد یبدجور  عمرمو

  کنمیم هیگر  تو یجا بخند تو

 کنمیم ول من مگه ینخند تا

 

  دمویم جون برات من به یبگ تو

 رمویمیم برات من استیدن ایدن تا

  درام پشتت یکن تر لب هیکاف

 برام مشته نیا یتو تو با ایدن

 

  مویزندگ طعم یکرد عوض

 ودخیب فهیح یاومد کجا از

  قلبم تو یب من از یدورش

 پر پر تو یب زنهیم رهیگیم

 

 مویزندگ طعم یکرد عوض

 خودیب فهیح یاومد کجا از

 قلبم تو یب من از یدورش

 پر پر تو یب زنهیم رهیگیم

 

  مونمویم ابد تا کنارت من

 داغونمو من یبدجور  یبر  تو

  تو بعد ندارم طاقت بمون تو

 نبودتو کنم باور شهینم

 

  دمویم جون برات من به یبگ تو

 رمویمیم برات من استیدن ایدن تا
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  درام پشتت یکن تر لب هیکاف

 برام مشته نیا یتو تو با ایدن

 

  مویزندگ طعم یکرد عوض

 خودیب فهیح یاومد کجا از

  قلبم تو یب من از یدورش

 پر پر تو یب زنهیم رهیگیم

 

  مویزندگ طعم یکرد عوض

 خودیب فهیح یاومد کجا از

  قلبم تو یب من از یدورش

 پر پر تو یب زنهیم رهیگیم

 

 )هوروش بند(

 

 ...همیشه..سما من همیشه کنارتممن)یلدا(: 

 سما: میدونم...

هر جا بخوای من  ...هرلحظه...امکان نداره من کنارت نباشد یلدا: حدی میگم سما جونم...

 ...فقط یه چیزی ازت می خوام ...هستم

 سما: چی؟

 ...اما زودتر مثل سابق شو میکنی... و داری تالشمیدونم سخته یلدا: 

 ...بهتر میشم...زمان میخواد.من که مثل سابق نمیشم ولی چشم: سما لبخند تلخی زد و گفت

من مردم و تولد  ) هنوز به اول جمله... کنم همین که قبول کرده بهتر بشه خیلی عالیهفکر می

 ..( به شدت ازارم میده..برای آدم مرده نمی گیرن

 سما من رو رسوند

 فردا باهم بریم بیمارستان ؟ سما پیش من نمیمونی یلدا: 

 ...میرم خونه...نه عزیزم یکم کار دارمسما: 
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 ....حیف پاییز را از دست بدهیم ...فردا یک ساعت زودتر بزن بیرون بریم پیاده روی یلدا: باشه...

 میشه...بعد کم کم بهتر...اولش سخته...میخواستم همه چیو تنهایی هم تجربه کنه

 سما: باشه...بیدار شدی زنگ بزن

 در حال پیاده شدن با لحن لوسی گفتم ....لبخندی زدم و  گونشو بوسیدم 

 یلدا: چشم خانمی...فعال

 سما: بروووووو...خدافظ

... اشک از چشمم چکید...خدایا.... بارون روی صورتم افتاد ای قطره ...به رفتن سما نگاه کردم 

 تلف یه آدم بی لیاقت کنه وو بیشتر از اینه که بخواد عمرش لیاقتش خیلی بهتره...سما 

 صدای اس ام اس گوشیم اومد...

 شماره ناشناس..

ی خواستم با هم خوشبخت مته دلم واقعا  ...شماره اس رو حامد صبوری سیو کردم حامد بود...

 .نه رفتمو به داخل خو ....از بوی خاک باران زده لذت بردم ...بشیم

 .بعد از خوردن شام و دیدن یک فیلم کوتاه سرم به بالش نرسیده به خواب عمیقی  رفتم

 ...صبح از جا پریدم ۹صبح با زنگ گوشی از خواب بیدار شدم و با دیدن ساعت 

 سوار ماشین شدم و گوشیم رو برداشتم و شماره سما ...صبحانه خوردن و به سرعت آماده شدند

 ...را گرفتم

 الو... سما:

 صدای خواب آلودش تو ماشین پیچید

 .پاشو دارم میام ...ساعت خواب خانم خانوما یلدا: 

 سما: من نمیان

 دوباره تماس را برقرار کردن ...خندم گرفت باز داره مثل گذشته تنبلی میکنه و قطع کرد...

 سما: گفتم نمیام یلدا...بذار بخوابم

 یلدا: جدا نمیای؟ من خودم برم؟!

 .تا دیر وقت داشتم مقاله می نوشتم و میخوندم اره.. جون سما بذار بخوابم...سما: 

 ...تو بخواب ولی برای بیمارستان اومدن به موقع بیدار شو یلدا: باشه عزیزم...

تنهایی  م...به سمت جاده کج کرد رو و راهم سما: باشه ای گفت و قطع کرد... اهنگ پلی کردم

 م ...نگ خورد بدون نگاه کردن به صفحه جواب دادگوشیم ز  ...توی شهر نمیچسبه
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 .پشیمون شدی بیام دنبالت و خندیدمیلدا : 

 حامد: سالم...

 م(باز من جلوی این سوتی داد انگار) آب سرد روم ریختن...

 ...فکر کردم سما هستش قرار بود بریم بیرونیلدا: ای وای...ببخشید 

 صبحتون بخیر ...متوجه شدم : حامد آروم خنده ای کرد و گفت

 زدم روی پیشونیم .وای سالم هم نکردم هنوز

 یلدا: سالم...و خندم گرفت. صبحتون بخیر...

 : علیک سالم.خوبین؟حامد بهم خندید 

 یلدا: متشکرم...شما خوب هستین؟؟

 ...؟سما خانم نیومدن تنها هستین حامد: االن خوبم...

 د بوده...نیومده...خندیدم...بله دیگه سما خواب بود... شب کارش زیا

 حامد: خداقوتشون...تنها هستین؟

 یلدا: بله ) حاال گیر داده به من... پاشو بیا دیگه...تنهام.. از فکرم خندیدم(

 ...بیام همراه شما باشم نمن هم اومدم بیرون برای ورزش اما ترجیح میدم اگه مایل باشیحامد: 

 ..بایستم؟یلدا: حتما.. موردی نداره...دارم میرم سمت جاده

 ...باهم بریم...من به سرعت خودمو میرسونم استید...ولی اگه ممکنه بی حامد: 

 .لوکیشن رو براتون میفرستم یلدا: 

 حامد: ممنون...مراقب خودتون باشین... به سرعت خودمو میرسونم.

 یلدا: منتظرم...فعال

 حامد: خدانگدارتون

 اید زورش کنم...بچمون کمروعه......بخجالتیچقدر  ...تماس رو قطع کردم و خندیدم

کنار خیابون نگه داشتم و لوکیشن را برای حامد فرستادم... آهنگم رو  پلی کردم و همراه با هاش 

 خوندم...

 هنگ:آ

 

 

 



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

68 

 

 سرد و کیتار  یروزا بد حال نیا به اه

 کرد آلوده خودش به منو که یکس رفت

 نگات اون با قلبمو باد به یداد که یا

 خاطرات اون تک تک دلم تو شدن حک

 من نابود دل یا سرم از بکش دست

 من آلود مه شهر عاشقو نیا کن غرق

 کنهیم کم عشقتو فاصله نکن فکر

 کنهیم خفم داره تو بعد نیبب بغض

 آروم آروم باز گشتم رو ایدن

 بارون ریز  باز تنهام یتنها

 افتاد چشمت از چشمام یوقت از

 ادینم بندم گرفتو بارون

 یدود هرانت گشتم تهرانو

 ینبود اما گشتم ارویدن

 اری نیآخر  یا تو عشق نیاول یا

 نگهدار خدا من ی وونهید

 تنم تو خوره مثل تبت وفتهیم باز

 زنمیم صدات یوقت بگو یز یچ هی یه

 ایب یتونیم اگه شدم ضتیمر  بد

 ایزود نیا به تو یب نیبب شمینم خوب

 هرشبو صبح خود تا سرم رهیگیم درد

 المصبو یقرصا مخور یم مشت به مشت

 باز زهییپا عشقتو ادیم سالم به سال

 باز زهیر یم زهرشو فاصلم نیا از عشق

 آروم آروم باز گشتم رو ایدن

 بارون ریز  باز تنهام یتنها

 افتاد چشمت از چشمام یوقت از
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 ادینم بندم گرفتو بارون

 یدود تهران گشتم تهرانو

 ینبود اما گشتم ارویدن

 اری نیآخر  یا تو عشق نیاول یا

 نگهدار خدا من ی وونهید

 

بیدار شدی  نمسما جو: اد سما افتادم... گوشیم رو برداشتم و براش اس ام اس فرستادمی

 ....با حامد میزم جاده...خواستی بری بیمارستان بگو من بیام

 ...اگر همیشه بخواد منو معطل کنه پیر میشم... گوشیم را کنار گذاشتم و به آهنگ گوش دادم 

با صدای بوق بغلم ترسیده باال پریدم و به طرف صدا  ...رم باید منتظر اومدن آقا بمونمنصف عم

با همون لبخند  ...شیشه های دودی ماشین بغلم پایین اومد و حامد رو تو ماشین دیدم، برگشتم

 ...همیشگیش سرش رو تکون داد و از ماشین پیاده شد

 .در و باز کردم و یک پامو بیرون گذاشتم

 الم...من: س

 میخوام. معطل شدیم معذرت حامد: سالم خانم..

 خواهش می کنم شما دیر کن ولی مارو نترسونمن: 

 نبود. حامد خندید: شرمتده ... حواسم

 ؟!مقصد کجاست ...برسونمتون دکتر ...خواهش می کنمی گفتم و به ماشینم اشاره زدم

 سرش رو با خنده پایین انداخت 

 شین رو قفل کنید بریم.حامد: لیدر شمایین... ما

 ...در گذاشتروی رو  آرنجش ...کنارم اومد و در ماشینم رو نگه داشت

در ماشینم رو بست و در  ...کنار رفت و پیاده شدم ...قفل فرمون رو زدم و کیفم رو برداشتم 

 .ماشین خودش رو باز کرد

 حامد: بفرمایین

 من: ممنون

خوش سلیقه  ...گرمی می اومد و بوی عطر تلخ م...و نفس عمیق کشید مروی صندلی گرم لم داد

 .است
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 سوار شد...

اگر  ...برای مقصدم برنامه ای نریخت ...راستش فکر نمی کردم قبول کنین درخواست موحامد: 

 ...ممکنه شما بگین

االن هر طور  ...د خواستم برم جادهنیومسما  ...وهللا من می خواستم توی جای قدم بزنممن: 

 .م فرقی ندارهمایلین برا

 حامد: بروی چشم...میریم جاده

 ؟!چرا اینطوری فکر می کردیدیلدا: 

 حامد: چطور؟ که قبول نمیکنید؟!

 یلدا: بله...

نمی دونم شاید چون تا به حال از کسی درخواست نکردم و اینکه شما خیلی با وقار حامد: 

 .می ترسیدم جسارت بشه ....هستید

 خندم گرفت...مبادی اداب

 .ن وقت تلف کردن نبودموتصمیم ...شما لطف دارین : یلدا

 به سرعت تو حرفم پرید و تایید کرد

اگر قصد چیز دیگه ای بود به این  ...بله بله دقیقا برای همین ترس از جسارت داشتمحامد: 

 ...اندازه اهمیت نداشت به طور قطع

م میدونستم چی می خوام و تو تمام روابط ...نمی دونستم چی جواب بدم سرم رو تکون دادم...

 .چی بگم ولی حامد فرق داشت

 ..ست دارین کمی از خودتون بگینودحامد: 

سالمه تخصص عروق میخونم و تو هم این رشته مشغول به کار  ۲۵ ..چی بگم دقیقا من: 

ام روحیه شادی دارم و همیشه سعی کردم زندگیمو بر پایه منطق خودم و اصول خانواده م...هست

 م.عاشق خانواده و کار و ماشینم، مپیش ببر 

 .و صمیمی ترین شخص زندگیم هم سما هست ...یه جورایی دختر ماشین باز خندیدم...

 ...حاال شما بفرمایید دکتررو کردم بهش و گفتم: 

 ...یک لحظه نگاهم کرد و لبخند زد و دوباره به جلو نگاه کرد

 من اینجا دکتر نیستم حامد: 

 بوری و خندیدم آرومبفرمایید جناب صمن: 
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 خندید و ابرو باال انداخت

 من آقای صبوری هم نیستمحامد: 

 ...بفرمایینباشه آقا حامد یلدا: 

 لبخند زد . 

هستم پسر ارشدم میخواستم فیزیک اتمی بخونم ولی با  ۲۸سالمه در شرف  ۲۷من جامد: 

سه ماهی . ارماالن هم تخصص اعصاب د، مخالفت مادرم تجربی و پزشکی را انتخاب کردم

 تا... اشنایی خوبمون و خندید... هست همکار بودیم و هم آن ندیده بودیم

باشه نوبت شما  ...خب دیگه ...خندیدم و گفتم...اشاره به زمین خوردنم توی پارکینگ می کرد

 ..هم میشه

 خندید و سر تکون داد

...تا همون روز...جدا اشتیمد ریسالم و احوالپرسی دورادو ...شناختممن سما خانم را می حامد: 

 از شوخی...

 ...نمیدونم چطور اما کنجکاو شدم نسبت به شما

کاش سما ... نمیخوام فعال  فکرمو درگیر کنم ...ای بابا حاال این گیر داده ....سرم رو پایین انداختم

ن حاال ایگفت: فکر کنم خودش فهمید که  ...فکرم هنگ کرده...می کرد مپیشم بود و راهنمایی

 ...وقت زیاد است ...حرف ها را فراموش کنید

 م..از خدا خواسته حرف رو عوض کرد

 .شما اهل موزیک گوش دادن نیستینیلدا: 

 کامال اهل موزیک پاپ ام : چرا اتفاقا...پلی کرد و گفتموزیک رو پ

 .ها رو گوش می کنم پمنم همینطور بعضی وقتا هم بعضی ر یلدا: 

 ..هنر چطور؟ عالقه دارین؟.نیستم زیاد پاهل ر  حامد: 

 ...عالقمندم.کتابخوانی و ... خیلی به عکاسی و موزه ها و کنسرت ها یلدا: بله...

 .به خاطرش از خواب دزدی م..طبیعت را هم دوست داری فکر کن حامد: 

 نگاهش کردم...چقدر نکته سنج.

دوستان کوهنوردی لبخند کجی زد...پس واجب شد از هفته ی اینده بریم کوه... من یه گروه 

 دارم...

 ...کار بیمارستان رو که میدونی!من و سما هم اگه بتونیم حتما  می آیمیلدا: 
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اطراف  ...همینزمانی که مناسب و هماهنگ می کنیمهر  سرش رو تکون داد... کامال میدومم...

 ...هم مناظره زیبایی داره

 ...شلوغ نبود اونجا نگه داریم گه....امحوطه سمت راستمون هست جلوتر یه یلدا: بله بله...

 حامد: چشم...

 یلدا: ممنون دکتر...

 .منو دکتر صدا نکناینقدر  خندید...ای وای... خانم دکتر...

 ؟نه ندکتر که خوبه چرا میگی ....سرم رو تکون دادم 

من حامد دوست اما  ...دارم راحت باشی ...دوستشما هر چی دوست داری صدام کن خندید...

 ...دارم

....این ادم خیلی جدیه...دلم نمیخواد دستام عرق کرده بود ....کفسری تکون دادم و سکوت کردم

 جلوش سوتی بدم.

 ...نگاه کن چقدر قشنگه...گفتم هزد د ذوق ی که پر از برگ های زرد و نارنجی بووطه ابا دیدن مح

 با لبخند نگاهم کرد.

 بیار......گوشیتم قشنگه پیاده شیم راه بریم حامد: خیلی

...خیلی تشکر کردم و پیاده شدم .و باز کردم ر گوشیم را برداشتم به سرعت ماشین رو دور زد و در 

 سرد بود...

 دستام رو تو جیبم کردم...چشام رو بستم و نفسی کشیدم...

 ...عکس بندازم تاز  بذار با گوشیت حامد: همونجوری باش..

ازش چنتا هم من اقسام عکس ها رو ازم گرفت  انواع و نگاهش کردم...و گوشیم رو بهش دادم...

 ....و خواستیم که برگردیم...عکس گرفتم

 حامد: اینقدر محو بودیم که نفهمیدیم داره دیر میشه...

 بود...کوتاه جیغ کشیدم... ۱۲:۳۰به گوشیم نگاه کردم... ساعت 

 یلدا: دیر میشه... سما منتظر منه...

 شه...به من خندید و گفت: نمیذارم دیرت ب

 یلدا: نه نه... دیرم بشه بهتر ازینه ک سالم نرسم...

 حامد: دیر برسیم باید شیرینی ببریم

 یلدا: ببریم؟ چرا؟
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 حامد: باه ببریم... شیفتمو عوض کردم با تو بیوفتم.

خجالت زده سرم را پایین انداختم و  ...ا تعجب نگاهش کردم... لبخند زد و به چشمهام نگاه کردب

 ...باهام هم قدم شد ....ن راه کج کردمبه سمت ماشی

دیروز باهاشون حرف زدم و  ...من امروز بعد از اینکه شما رو برسون میرم شرکت پدرتونحامد: 

 ...ایشون امر کردن که برم دیدنشون

حرف پدرم  ...واال پدر من خیلی منطقی ولی خوب در هر صورت من عاشق پدرمم یلدا: اها...

 ...حرف منه

 ...د زدن چه ربطی داشت آخهآخ باز گن

به خاطر دیر شدن منو  ...دیگه صحبت جدی نشد جز شوخی ها و صحبت های عادی مون

تک بوق زد که سما برگشت و با دیدن ما شروع به  ...ا را دیدمسم جلوی در ...رسوند بیمارستان

 ...خداحافظی کردم و به سرعت پیاده شدم ...خندم گرفت ...سر تکون دادن کرد

 ا: سالمسم

 یلدا: سالم عشقم چطوری؟

 ..بریم تا بعد به حسابت برسمسما: 

یعنی به کجا می  ...کل تایم کاری هی فکر می رفتم سمت بابا و حامد خندیدیم و راه افتادم...

 ...رسند

و نگاه آخر را به  ...جلوی آینه دستی به کت و شلوارم کشیدم ...به سرعت یک هفته گذشت و

موهای صافم کمی روی صورتم ریخته بود و لباس صورتی  ،ایش الیت و مالیمآر  .خودم انداختم

 .مالیم و صندل های مشکی

 ...خندیدش نکنی ها و به حرف و چپچای سما: بریم...خوشگلی... هول نکن...

 ....اینقدر استرس داشتم که فقط سرم رو تکون دادم

روی صندلی  ...ن طرف میومدصدای صحبت کردن ها از او ...از اتاقم به آشپزخانه رفتم

من به این چیزا : همیشه راجبه این روزا باهم حرف میزدیم میگفت ...بمیرم برای سما م...نشست

 .راست میره بله برون ه یهنیاز ندارم مال من خیلی فامیلی

 مچای رو با وسواس ریخت ...سما به گوشیم تک زنگ انداخت یعنی باید ببرم: بغض گلومو گرفت 

می خواست حامد را راهنمایی کنم به خودم اومدم ه س این مدت گذشت و با صدای بابا کبا استر 

 ...و از جا بلند شدم و به اتاقم راهنمایش کردم
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 حامد: خب یلدا خانم...حرفاتونو میشنوم...

فکر کنم استرسم فهمید کمی به  .از استرس گلوم خشک شده بود و کف دستام عرق کرده بود

 :جلو خم شد و گفت

 ...یلدا اگه بخوای می تونی بعدا  هم حرفاتو بزنی من که ترس ندارم ازم میترسی

 : نمیترسمخندم گرفت و کمی آروم شدم

 حامد: کم حرف جان ... من شروع کنم.

 خندیدیم... بله ... بفرمایید...

شغلت رو دوست دارم  حامد: من محدودت نمیکنم...ارزشت رو میدونم...میدونم مستقلی...

...فقط چنتا وصا وقتی میدونم کنارمی تو بیمارستان و می خوام بفهمی که درکت می کنممخص

خدا نکنه اگه پیش ، هرچی بینمونه ...حرفاتو با من بزن ...هرچی خواستی بهم بگو خواهش...

 ..اومد بیا باهم حلش کنیم

 یلدا: خب... عالیه

 ؟شما از من چه انتظاری داریدحامد: 

 .و هیچ وقت بین من و سما جدایی نندازی داقت..درکی که داری...احترام...یلدا: مهربانی...ص

 .من نمی توانم جدا تون کنم یا حتی کمی دورتون کنمد معلومه شما مثل دوتا خواهریحامد: 

 یلدا: ممنونم...

 تا بچه میخوام... ۴حامد: راستی من 

 ...تا ۴نم تحمل کنم چه برسه به ولی من عالقه ای به بچه ندارم و حتی یکیش من می توا یلدا: 

پس حاال با همین واسه شناخت  ....حاال زوده واسه این حرفا بعدا  حرف می زنیمحامد: 

 ...ها؟بیشتر

 یلدا: خوبه....

 سه رو بعد

 ۲۰/۸کالس پنجشنبه ...گوشیشو برداشت و شروع کرد به زنگ زدن به کل فامیل بابا)مهرداد(

 نامزدی یلدا....

 بود...سما خانه ما 

 ...ای جان کی بریم لباس بگیریم عروس خانومسما: 

 ...نمیدونم باید با حامد هماهنگ کنمیلدا: 
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 ...اسه تواون و تو باید واسش تعیین تکلیف کنی نهسما: خاک 

 ...خب حامد سر شلوغ اون وقت خالی رو باید تعیین کنهیلدا: 

 ...سمانه نفس عمیقی کشید و هیچی نگفت

 ...م حاال خودتون را هم می بینیمسما خانویلدا: 

 ...نباید میگفتم حالش دوباره دگرگون شد دوبازه غلط کردم...

 ...کردما هم مثل رهام ازدواج میسکاش 

 تلفن زنگ زد...

 یلدا:جانم...

 حامد: خوبی عزیزم...

 یلدا: مرسی تو خوبی...

 .یک وسیله بگیریم ...لباس بپوش میام دنبالت به مامانتم بگو بیاد مامانم هستحامد: 

 ...اتفاقا  میخواستم برای خرید بهت زنگ بزنمیلدا: 

 ...فردا دیاگه نپسندی ...امروز حتما  برای لباس هم می گردیمحامد: 

 ...باشه پس من برم حاضر شم یلدا: 

 ..باشه عزیزم میبینمت حامد: 

 یلدا: فعال..

 دامروز کال  بریم خری شمحاضر رو به سما کردم و گفتم: 

 ...من لباساتو آماده می کنم سما: باشه...

 گونشو بوسیدم...مرسی عزیزم...

 ...ماده کرده بود را پوشیدمام آبه سرعت آرایش ملیحی کردم و لباسی که سما بر 

 یلدا: وای سما... به مامانم خبر ندادم...

 سما: نترس... من گفتم... امادس...

 یلدا: مرسی.... پس بریم....

 ...به مرکز خرید بزرگی رفتیم..و بعد از سالم و احوالپرسی سوار ماشین حامد شدیم بیرون رفتیم

برای حامد یک کت و شلوار  ....مادرها به سرعت لباس هایشان را انتخاب و خریداری کردند

هر چقدر  ...پیراهن و کراوات را گذاشتیم بعد از خرید لباس من ....مشکی مات انتخاب کردم
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نشینند و ماسه ای میدر آخر مادرها گفتند در کافه ...پسند من پیدا نشد گشتم لباسی مورد

 .بعد از ساعت ها به آخرین مرکز خرید رسیدیم ....نفر به گشتن ادامه دادیم

همون مدلی که  ...خیاط برات بدوزه یدیم میدیماگر نپسند ...یلدا جان اینجا رو ببینیم حامد: 

 .مدنظر ترو

 یلدا: باشه.

 ...یم زود تموم بشه خسته شدمبر سما: 

دامن توری پرچین و باالتنه ساتن که تماما  روش  .تو مغازهای لباس نباتی زیبایی  چشمم را گرفت

 .شد و بسیار درخشان بودگردن بسته می دورکار شده بود و به 

 .بروتن بزن ببین چطوریه : قشنگه. که متوجه شده بود کنارم اومد و گفت سما

نگاهش غم را حس کردم به لباس  ته .ه لباس یقه قایقی زیبا چشم دوخته بودیبه خودش هم 

 ؟اون کالباسی هم خیلی قشنگه نظرت چیه، کنارش اشاره زدم

 .آره منم اون رو امتحان می کنم: لبخند مصنوعی زد و گفت

هامون رو یز وسا .دلم از ناراحتیش فشرده شد دستش را گرفتم و با هم وارد مغازه شدیم

 .کنم کیف ها او را گرفت و اول من رفتم تا پرو میومد. ستیم حامد هم خسته دنبال ماخوا

کامال  مطمئن بودم که این همون چیزیه که  ...لباس کامال به تنم نشسته بود و خیلی زیبا بود

سما با دیدنم چشماش شاد شد و لبخند  .آروم در رو باز کردم و سما رو صدا زدم .میخواستم

 .عمیقی زد

 .عالی شدی خیلی قشنگه همین را بگیرسما: 

 م. درو بست و لباسم را عوض کرد. آره عاشق شدم تو برو پرو فکر کن من بیام بیرون ببینم یلدا: 

بینی معمولی و ، چشمان درشت و مشکی و موهای لخت مشکیم. توی آینه صورتم را نگاه کرد

اما روی هم رفته از خودم راضی  .تمدر کل جذابیت و زیبایی خاصی نداش .لب های گوشتی خوب

 .بودم

 م.شالم را درست کردم و از اتاق پرو بیرون رفت

 چطور بود عزیزم حامد: 

 یلدا: عالی بود.. عالی

 .لحظه شماری می کنم تا تو رو تو این لباس ببینم ...حامد لباس را از دستم گرفت

 .لباس خیلی زیبایی بود .لبخند مهربانی زدن و با صدا زدن سما به سمت اتاق یک رفتم
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..... 

 .عالی شدی همین را بگیریلدا: 

 .ازش خوشم اومده قشنگه سما: 

 .ن خوبهوخودمونیما سلیقم خندیدیم...

 .در را بستم تا لباس را عوض کند ماهم کوتاه خندیدیم...

 .برای حامد هم پیراهن نباتی ست لباس خودم انتخاب کردم با کراوات مشکی با خط های نباتی

 .رز قرمز را انتخاب کردم و به سمت کافه دنبال مادر ها رفتیم ،برای سفارش و  انتخاب دسته گل

 ...آنها هم بعد از استراحت به خرید رفته بودند و لباسهای زیبایی  گرفته بودند

 .شب زنگ زدم ب آرایشگاهی که همیشه آن جا می رفتم و برای دو نفر وقت گرفتم

 ودم...از انتخاب حامد راضی ب و عقال قلباال انجام شده بود و من همه چیز به سرعت در ح

 .چشمام رو بستم و دراز کشیدم آرام بخش خورده بودم که از استرسم کم بشه

 کم کم به خواب رفتم.

 صبح با صدای سما بیدار شدم.

 سما: پاشو برای من ناز نکن دیرمون میشه رامون نمیدن ها..

رو شستم و بعد از خوردن چند لقمه وسایل را برداشتم و از خانه خمیازه کشان دست و صورتم 

 بیرون زدیم

 .ذاشته بود و سر به سرم میذاشتی گآهنگ شادتو راه سما 

 .کم کنار بیاد خیلی خوشحال بودماز اینکه توانسته بود به خودش مسلط بشه و کم

 .به دلم همیشه آرزوی خوشبختی سما بوده و هست

به آرایشگاه رفته بود که بتواند به مهمانها و مهمانی همسر و سامان دهد از  مامان زودتر از من

ی حت ...فکر بعد از ظهر که قرار بود محرم حامد بشم و نامزدیم بود استرسم چند برابر شد

 ...هم از استرسم کم نکرد ماشوخی های س

 به ارایشگاه رسیدیم و به باال رفتیم.

لدا جان...بیا که به اندازه کافی دیر شده..سالم سما جان شماهم خانم سلمانی) ارایشگر(: سالم ی

 زیر دست مژگان، یکی از بهترین های ماست.

 سما تشکر کرد و سمت سالن رفت..و من به سمت اتاق مخصوص عروس...
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ساعتها زیر دست ارایشگر بودم.. باالخره نگاه رضایتمندی به صورتم کرو و اجازه داد که لباسم رو 

 .بپوشم..

خانم سلمانی جادو کرده بود صورت و موهام  عالی بودم.....که نگاه کردم چشمانم برق زد تو ایینه

م کار کرده بود به شدت با لباسم ابروهای کمانی و خط چشم و سایه زیبایی که پشت چشم، رو 

آرایش چشم قهوه ای  دم..رژ لب قرمز مات همون چیزی که ازش خواسته بو ...داشتهارمونی 

 .و موهایم که به طور زیبایی باز و بسته شینیون شده بود ...شکی و طالییم

 ...الل باشه کارش محشرهحالحق که هر چی پول میگیره 

 ... ممنونم ازتون.خانم سلمانی عاشقتم ترکوندی بهتر از انتظارم : با خنده به سمتش برگشتم

و آرایش می کنم خستگی از تنم وقتی صورت های زیبا ر  خنده ای کرد: خواهش میکنم عزیزم...

 .میره

 دختر عموتم مثل خودت ماه شده ماشالله.

 یلدا: میشه صداش بزنید؟

 خانم سلمانی: شدنش که میشه ولی داماد اومده باید بری...

 ای وای چقدر ساعت زود گذشت...

 تشکر کردم و بعد از فیکس کردن شال رو سرم تو سالن دنبال سما گشتم...

 جیغ کوتاهی بغلش کردم... دیدمش و ذوق و

 یلدا: وای عشقم چقدر ماه شدی...

 سما: توام همینطور.

 تا تونستیم تو بغل هم موندیم.. با صدا پریسا ) دختر عمومون( و نوا) دوستش( از هم جدا شدیم

 نوبتی همیدگه رو اغوش گرفتیم...

 یلدا: شما اینجا چکار میکنید و خندیدیم...

 تفحه ها...اقا یاشار) برادرم( اقا حامد هم بیرون منتظرننوا: اومدیم دنبال شما 

 سما: یلدا میدونستی یاشار رفته بیمارستان.

 یلدا: برای چی؟

 ..نوا: تحقیق حامد اومده بود.

 یلدا: عه.. خب
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... بعد گفتم که ما دوستیم خیلی بنده خدا تاکید کرد که نوا: هیچی دیگه یکم صحبت کردیم

 الصه که جواب مثبت داداشتو مدیونمی.بیام برای مراسم و خ

 خندم گرفت... احتماال چشم یاشار نوارو گرفته.

 بغلشون کردم... یکی طلبت.

و یاشار کنار هم ایستاده بودند مستقیم بغل یاشار  دجلوی در حامخندیدیم و بیرون رفتیم... 

 .رفتم و روی سرم رو بوسید

 اروم در گوشش گفتم: بعدی تویی

 جواب داد: فکر کردی چرا دوستت با من اومده؟ چطوره ب نظرت؟همونطور اروم 

 خندیدم: عالیه منتظرم بیای بگی مثبتو گرفتیا...

 خندیدو فشارم داد...

 حامد: داداش.. حسودیم میشه هااا

 یاشار خندید و ولم کرد.... داداش من حق برادری دارم ... حسادتو بذار کنار.

 .راه افتادیمبا گفتن دیر میشه از طرف سما به 

 .تو ماشین از تمام موضوع ها حرف زدیم و خندیدیم

 حامد: یلدا

 یلدا: جانم

 حامد: حامد یه چیز رو باید بهت بگم که نگفتم.

...نکنه دست بزن داره..نکنه زن داشته ... نگاهش کردم و منتظر قلب شروع کرد به تند زدن

 ادامه حرفش شدم.

شدیم اما برای من یه حس انگار چندین ساله عشق تو تو مدت زیادی نیست با هم آشنا حامد: 

 .قلبم دارم

 ...صورتم قرمز شد و سرم را پایین انداختم

داره  مطمئن باش خوشبختت می کنم تو برام ارزشمندترین چیزی هستی که تو دنیا وجودحامد: 

. 

 .متوجه شدزبونم بند اومد و نمی تونستم چیزی بگم

 حامد: قربون خجالتت برم.
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فیلم برداری قرار شده بود از سهام جشن بشه و در آخر فیلم  ...یاده شد و در رو برام باز کردپ

حامد گل رو جلوم گرفت و از دستش گرفتم و قدم  ...اصلی را به ما تحویل بدن باید میکس بشه

ی های راه ایستاده بودند و هر کس تبریکی یا حرفقدم هامون برابر بود همه کناره ....برداشتم

( . کرد اللمهر کس نمیدونست فکر می.) دادمزد و من همه رو با لبخند و سر تکون دادن میمی

تمام  ...منتظر کسی که بیاد و محرمیت بخونهم و روی کاناپه اتاق نشستی از فکرم خندم گرفت...

شده قرار  ...آشنایان و هرکسی که می شناختم و نمی شناختم اونجا بودن، همسایه ها و دوستان

بعدش که مهمان های درجه یک وارد شدن ادامه  ...بود تا زمان شام جدا و داخل تاالر باشیم

 .آروم با اجازه بزرگترها بله رو گفتم بود... باالخره نوبت بله گفتن ...توی باغ ما ادامه بدیم جشنو

عکس  جشن شروع شد و خانم ها و آقایان جدا شدند و روی صندلی کنار سما نشسته بودند و

 .مینداختیم

با ورود ما جیغ و سوت همه  ...دست سما رو کشیدم وسط ...آهنگ ریمیکس جدیدی پخش شد

 اطراف نگاه کردمبه  ...تک به تک با هم می رقصیدیم ...بلند شد و وسط پر از جوان ها شد

 .خداروشکر صدیقه نبود وگرنه حال سما رو نمیتونستم بعد ببینم

 .همان ها خداحافظی کردند بعد از تبریک مفصل سالن را ترک کردندبعد از تایم شام بیشتر م

 .درجه یک ها به سمت باغ می رفتیم تا ادامه جشن را آنجا برگزار کنیم

 .سوار ماشین حامد شدم و شیشه را باال کشیدم

 ...وای گوشام دیگه داره پاره میشهیلدا: 

 .تو می اومدجیغشما که خوب صدای که حامد: 

 بله جو میدادند هیبله یلدا: 

 .شام خوردی عزیزم حامد: 

 .فکر کنم بعد از این جشن الغر شم یلدا: نه...کم خوردم...

 .حامد سرعتش رو باال برد و سعی کرد همه رو جا بذاره

 .پس االن میریم یه چی می خوریم بعد میریم باغحامد: 

 .زدتکه دادم که با تعجب نگاهم کرد و آروم لبخند  شونشسرم رو به  

 چشام رو بستم و بخواب رفتم.

 حامد: یلدا جان... پاشو عزیزم.

 یلدا: بذار بخوابم.
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 و خودمو تو خودم گوله کردم.

 خندید. پاشو عزیزم غذاتو بخور بریم باغ.

 یلدا: خوابم میاد...

 حامد: نریم یاشار منو میکشه... پاشو گلم.

 .ه بود به سمت باغ رفتیمبلند شدم و بعد از کمی غذا خوردن که الحق جوجه خوشمز 

اول از همه یاشار و نوار را که کنار باغ در حال قدم زدن بودند رو دیدیم با خنده به  غبا ورود به با

 .د گفتم بعدی داداشمهحام

 حامد: ایشون از همکارامون نیست؟

 یلدا: چرا تو بیمارستان همو دیدن اتفاقا.

گوشیش رو هم  ...تیم سما رو پیدا نکردمحامد خندید و چیزی نگفت داخل باغ هر چقدر گش

یک لحظه سرم گیج  ...جواب نمی داد با دیدنش به سرعت از جا بلند شدم و به سمتش رفتم

ا خدای ...سیاه بود ...چشمانم را به هم زدم ...رفت و به شخصی برخورد کردم و روی زمین افتادم

ردم بلکه کسی متوجه حالم بشه که دستم را باال آو .گوشام سنگین شده بود ....شدمنکنه کور 

دستم به کته آمد خورد که کنارم زانو زده بود و سرم رو در آغوش گرفت و صدای جیغی بلند شد 

  بیشتر شد مکه حالت تهوع ای که داشت

 .عبور می کنی جلوی پاتو نگاه کن ...مگه کوری صدا: 

بلند  ...ون جلوی چشام رو گرفتخ ...یک لحظه بدنم سرد شد و بعد در کسری از ثانیه داغ کردم

خ میزد جیچشام رو به هم زدم و به زن که سر دیگران برای لباس  ...شدم که تو بغل حامد افتادم

دستم رو به سمت  .به زور روی پای خودم واستادم که حامد بازومو گرفت. صدیقه بود .نگاه کردم

 ...یت زورم چندین برابر می شدهمیشه موقع عصبان .صدیقه دراز کردم و یقه لباسش رو گرفتم

 .به سوی خودم برش گردوندم

 دندونم هام رو بهم فشردم و با صدایی که کنترلش کرده بودم غزیدم

تو کوری نمیبینی من  ادوم ...اوال  صداتوبیارپایین جلوی این همه آدم و بزرگترت که نشستنیلدا: 

همی که نمیدونی وقتی زمین میخورم و اینقدر نف ا توسوم ....دارم میوفتم که دور خیز می کنی

 .حالم بد میشه یعنی باید درک کنی

 باز جیغ زد : لباسمو نگاه چکار کردی... به گند کشیده شد.

 بیشتر به سمت خودم کشیدم
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 یلدا: صدات رو ببر... کمش کن.. نشنوم صداتو...

 صدیقه: ریدی تو لباسم طلبکارم هستی.

دوست داشتم  ...مال جشن منهت اگه لباس: لندتر گفتمدیگه تحمل نکردم و با صدای کمی ب

 ...گند بزنم توش

 .نکردم تتا بیخیال احترام نشدم و بیرونو اروم خندیدم... حاال صداتو ببر. 

 ....بعد از گفتن حرفم حامد منو سمت خودش کشوند و شکالت شیرینی رو توی دهنم گذاشت

خودش گرفته بود که با صدای جیغ و گریه  جو سکوت بدی به ....تکیه دادم و چشام رو بستم

 .صدیقه به هم ریخت

 .یعنی چی ساکت باش من یه لحظه هم دیگه اینجا نمیمونموهام ر صدیقه: 

 روهام عصبی شد...هر غلطی میخوای بکن... اصال برام مهم نیست و از کنار زنش گذشت...

 .برمدان مادرید میبه من باشه آبروتو کل خانت یه قدم دیگه برداری و پشتصدیقه: 

 چشام از تعجب باز شده بود... یعنی چی.

 روهام شرمنده به من نگاه کرد و حامد رو بغل کرد.

روهام: شرمنده... مجبورم برم... این زنو نمیشه جمع کرد... خوشبخت بشین...میبینمتون و به 

 سرعت به سمت در باغ رفت...

شب  ...ا شب تو باغ موندن و بزرگترها رفتندجوانتره ...گذشتتایم جو سنگین شد و به سرعت 

 ...تو اتاقش نبود.در اتاق سمارا زدم و وارد شدم

بافتی پوشیدم و تو خیاط رفتم ... کنار درخت خرمالو نشسته بود و هنزفری تو گوشش بود .... 

 کنارش رفتم و نشستم .

 بشه...سرش رو روی شونم گذاشت و اشکاش جاری شد... بهش مهلت دادم تا خالی 

با صدای خش گرفته شروع به درد و دل کرد... از عشقشون گفت... از ارزوهاشون... 

حرفاشون...قول و قرار هاشون...خاطره هاشون...و بین اینا گاهی میخندید... به طوری که اشکش 

 بند اومد... انگاری که غرق شده بود تو اون زمان و خاطرات گذشتش...

گفت... از اینکه تو اون مدت زندگی نکرده و چجوری از اون شوک بزرگ و حس هاش 

گذرونده...انگار یخ بود... زجه میزد ...اروم اشک میریخت...و دل من به حال اون ریش میشد و 

 اشکام بدون کنترل سرازیر شده بود
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از هرچی گفت: از اون شهاب عوضی... از حالی که توی عروسی روهام داشت از شوکی که بعد ار 

 چه دار شد...دو ماه ب

 سما: روهام.... از این حس منتفرم... از حسی که نسبت به روهام دارم...

 ازش منتفرم.... باهام بازی کرد... ازش منتفرم...

بلندش کردم بندش یخ بود و مثل ابشار گریه میکرد... کشوندمش تو اتاقش و بهم گفت برم.... 

ون خواب خواب بودن و خونم ها همخواب رفتم... نگذاشت کنارش باشم...طبقه ی پایین اقای

 بودن ولی من و سما نمیدانم... من خوابم برد... صبح با صدای زنگ موبایلم بیدار شدم...

 حامد: عزیزم هنوز خوابیدی؟؟؟

 یلدا: نه... میام پایین...

رفتم به سمت سما صداش کردم جواب نداد... دست زدم بهش بدنش داغ بود ولی دستاش سرد 

 بود....

 ...یخ بود... جیغ زدم یاشار... یاشار مثل چی دوید باال

 یاشار: چی شده؟ 

 من) یلدا( : سما حالش بده... پشت سر حامد و بقیه داشتن میومدن.

 من: حامد تو برو پایین ماشین رو روشن کن...یاشار اومد باال و دست سمارو گرفت..

ن دادن های یواش هی سما رو صدا یاشار: چرا دستش اینقدر سرده و سرش داغ... با تکا

 میکند....

 سما بلند شد... یاشار زیر بغلشو گرفتو یواش بردش پایین...

 .بچه ها کپ کرده بود.... نشستم توی ماشین و سما کنارم بود نفساش بریده بریده شده بود..

 به سرعت حامد رسوندمون بیمارستان...

 .دکتر: تب عصبی کرده و فشارش خیلی کم شده..

 من) یلدا( : چه کاری از دستمان برمیاد؟؟؟

 .دکتر: خبرتان میکنم.

 حامد: یلدا، سما خانم... یعنی چی شده؟! چرا ایشون همیشه ناراحت و ناخوش اند؟

 چی باید میگفتم... یعنی بگم....

 کردن...حامد: ترکش

 من: خب... اره
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 حامد: میشه بدونم...

اد سما را گفتم) بدون گفتن ماجرای شهاب( حامد خالصه از ماجرا براش تعریف کردم و ح

 عصبانی شد و ناراحت بود...

 رها) خواهر روهام( : یلدا جان سما خوبه؟

من: عصبی شده ... ناراحته... دلش پره... داغونش کرده اون دا.... حامد جلومو گرفت و منم زدم 

 زیر گریه...

 عمو و زن عمو) بابا و مامان سما(

 ... منم همراهش رفتم..مت اتاقی که توش سما بود رفتخاله ایلین به س

 خاله ایلین: سما جان خوبی؟

 سما: اره خوبم نگران نباش..

خاله بغض کردو گفت: نمیخوای تمومش کنی سما... سما جان عزیزدلم یه بچه ی چند ماهه تو 

 شکم زنش هست..

 م سما رو بغل کرد... رفتم بیرون...سما اشکاش جاری شد و من جلوی خاله ایلین رو گرفتم... اون

 پریسا: من به روهام میگم... روهام سما رو داغون کرد... اون فقط ادای عاشقا رو درمی اورد...

 من)یلدا(: پریسا اروم باش... تو نباید چیزی بگی...

 سرمو باال کردم... دیدم روهام داره به سرعت میاد نزدیک...

 من گفتم اینجام.... رها: رهام میخواست بیاد دنبالم

تو دلم گفتم: حتما از فضولیش اومده... واسه چی اومده... میخواد چی را ببینه سما... که 

 داغونش کرده...

 روهام: سالم...

من)یلدا(: سالم... راستی از دیشب معذرت میخوام من حواسم بود که صدیقه جون حامله 

 است.... واقعا تعادلم رو از دست دادم.

 ه افتاده بود...روهام: بچ

 من)یلدا(: ولی من کاری نکردم... اصال ضربه شدید نبود... فقط خوردم بهش...

 روهام: نه... قبال افتاده...

 من: ناراحت شدم... متاسفم... چرا افتاد؟

 روهام: سما خوبه؟ 
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اعصابم بهم ریخت دوباره گفت سما... داشت قدم برمیداشت به سمت در که رفتم جلوی روهام 

 سادم....وای

 من)یلدا(: روهام نابودش کردی.... بدتر ازینش نکن...خواهرتو بردار و برو...

 روهام: من نگران سمام...منه بی لیاقت ارزشش رو نداشتم....

یلدا: روهوم سما داغون شده.... بذار با گندی که تو زدی خودش بتونه کنار بیاد...ننیخوام بدتر 

 بشه...

 خت...روهام سرش رو پایین اندا

 روهام: دوسش دارم یلدا...چکارش کنم...گندی زدم که خودم توش موندم...

 دستی به بازوش زدم و رد شدم...

 یلدا: کمکی بتونم دریغ نمیکنم.... اما از سما دور بمون...

و داخل اتاق سما رفتم... کنارش نشستم و دستش رو گرفتم... سرمش داشت تموم میشد ... 

 پرستارو صدا زدم...سرعتش رو کم کردم و 

 سرم تموم شد و رفتیم خانه...

خیلی زود چهار هفته یعنی یک ماه گذشت... و یک ماه منو حامد هر روز بیرون بودیم ، تو 

بیمارستان همو میدیدم و قند تو دلمون اب میشد...جزو بهترین روزای زندگیم بود بجز دل 

 نگرانی هام برای سما..

 د باشید دیر میشه...مامان) الناز(: بچه ها زو

 یلدا: اوف داماد نمیاد.... داره خوشگل میکنه واسه دوست ما...

 سینا: ای بابا خواستگاریه نه عروسیت ها اشتباه گرفتی...

 یاشار: اومدم...

خیلی سریع رسیدیم دم خانه ی نوا جان ... وای نوا رو خیلی دوست دارم فکر نمیکردم یک زمان 

 زن داداشم شه...

 شتن حرف میزدن و یاشار در مورد خودش به اقای رحیمی توضیح میداد....همه دا

 ماملن نوا: نوا جان عزیزم چایی بیار...

نوا هیلی اروم با سینی چایی اومد... ای جان چه لباس قشنگی) کت سفید و دامن تا زانو گلبهی 

 و جوراب سلواری سفید و روفزشی گلبهی با شال گلبهی که سرش بود..(

 اشت چایی میداد... که به من رسید منم یواش گفتم... زن داداش چقدر ماه شدی...نوا د
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 ریز خندید و رفت... پدر عروس خانم فرمودن که عروس و داماد برن باهم سنگاشونو باز کنن...

 خواستگاری تموم شد و اخر هم یاشار نگفت که نوا بهش چی گفته...

 امشب شب یلداست...) چند روز بعد(

شب یلدا به دنیا اومدم و بعد اسمم رو یلدا گذاشتن ... اول قرار بود نامم ایدا بشه ولی  من در

 چون شب یلدا به دنیا اومدم اسمم شد یلدا...

 تلفنم زنگ خورد...

 من: بله...

 حامد: سالم عزیزم...

 من: سالم...

 حامد: تولدت مبارک یلدایم... و شب یلدا، یلدا هم مبارک...

 ..من: دستت طال.

 حامد: میخوام ببینمت...

 من: باشه عزیزم...

باهم بیرون رفتیم و بعد از کلی چرخیدن برگشتیم...تعارف زدم بیاد باال و برخالف همیشه قبول 

کرد. باال رفتیم... درو با کلید باز کردم... همه جا تاریک بود... قدم داخل خونه گذاشتم که برق ها 

 و هورا کشیدن... روشن شد و همه یک صدا تبریک تولد

شب خیلی خوبی بود... مامان و بابا ماشینمو عوض کردن. حامد یک گردنبند زیبا برام خریده 

بود... به طرح اسم خودم و سماهم عطر مورد عالقه ی نوجووونی هامو که خیلی وقت بود پیدا 

 نمیکردم رو برام گرفته بود که اشک رو تو چشام جمع کرد...

گذشت...یکی از بهترین تولد هام بود...موقع خداحافظی سما رو تو بغلم شب به خوبی و خوشی 

 فشردم.

 یلدا: سما خیلی دوست دارم...خوشحالم که بهتری..برای تولدت سنگ تموم میذارم..

 ۲۵سما اروم تو گوشم گفت: یلدا نهایت تالشمه که خوب باشم االن... ولی من حرفمو گفتم...از 

 ..سالگی به بعدمو نمیخوام.

 بهت زده نگاهش کردم که لبخند زدو از کنارم گذشت...

کردم تا صبح خوابم نبرد... فردا شیفت برداشته بودم که شب موقع خواب به قدری به سما فکر

 برای نامزدی یاشار بتونم مرخصی بگیرم...
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 ساعت کاری با خستگی و به سختی گذشت...

 حمام رفتم و موهامو خشک کردم..

 ..بابا صدام کرد.

 پدر) مهرداد(: یلدا زنگ بزن حامد اگه میتونه امشب باهامون بیاد برای بله برون داداشت...

 من: باشه... فقط خودمونیم؟!

 ململن) الناز(: خاله ایلین و عمو مهدی هم با سما جان میان..

 رفتم و به حامد زنگ زدم اونم قبول کرد بیاد....

 حامد: عزیزم لباست چه رنگیه...

 ه چی؟!من: واس

 حامد: ست کنیم دیگه

 من: خب ابیه کمرنگه....

 حامد: یه عکس بفرس از لباست...

 من: باشه...

 من عاشق حامدم...حامد همونیه که من همیشه دنبالش بودم...

 وقتی حامد اومد جلوی در دنبالمون که باهم بریم....دقیقا رنگ مانتوم لباس پوشیده بود....

یی ، دوتایی واسه من بیاید، خیر .... سینا داداش بپر پیششون ... یاشار: اوهوی میخواید تنها

 راستی جلو هم بشین..

 حامد: داداش به جان تو زنمه....

 یاشار: باشه فعال که خونه باباشه...

 حامد: هرچی شما امر کنی....

 توی ماشین همون طور که یاشار خان دستو داده بود من عقب نشستم...

 زاحم شدم...سینا: ببخشیدا من م

 حامد: نه جونم شما رحمتی اگه شما نبودی تا حاال این ابجی گل مخ منو اسفالت کرده بود...

 من: حامد پرو شدی ها داداشم اینجاست یچی بهت نمیگم و یه بشکون خوب ازش گرفتم...

 گرفت...حامد: اخ دردم

 من: حقته...

 رسیدیم خونه نوا اینا..
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ن سما دوباره حالش بده اینو از چهرش میخونم، میخنده و حرف عمو مهدی ایناهم رسیده بود

 میزنه ولی هر خندش از هزاران گریه اش بدتره...

نوا امروز هم مثل عروس ها بود...براش یه انگشتر با سلیقه ی یاشار گرفتیم، یه قواره چادر بعالوه 

روس یک ساعت نقره گرفته یک مانتو بعالوه یک النگو از طرف منو حامد و سینا ، و پدرم برای ع

 بود.

 روز شب یلدا یاشار و نوا بهن محرم شدن...و بزای یک ماه بعد قرار نامزدی گذاشتن...
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 فصل پنجم

 

 

 

 

 ] از زبان سما[

 از فکرو خیال خستم... حالم بده...

 میدونی چه حسی داره وقتی خودتو به سرنوشت میسپاری؟

 خوشامد میگه...دیگه نه دردی هست نه ترسی و نه اشتیاق و ارزویی... یجورایی بهت

مرگ امیر بود که داشت با این تسکین یه وجود میومد. ما تو اون دنیا یه هم میرسیم چون 

مطمئن بودم خدا مهربونه، خدا هرگز اونقدر بی رحم نیست که مارو از تسکین تو اون دنیا 

 محروم کنه...

 ختری که رهایش کردی() جمله پشت کتاب د

 از وقتی این کتابو تو کتابخونه دیدم دلم ریخت...

 دختری که رهایش کردی...

 من....

 سما، من هم رها شدم... رها شدم... روهام ازت متنفرم

 پدر) مهدی(: سما جان عزیزم...

 من: جونم

 پدر: این لپ تاپ رو بیار میخوام با خواهرت حرف بزنم...



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

90 

 

 من: چشم.

سالی یعد از گرفتن کارشناسی ارشد روانشناسیش از طرف المان  ۳ساله یک  ۲۸ریا خواهرم ما

بزاش دعوت نامه امد  و رفت تا دکترا بگیره... حاال فوق دکترا داره به قول خودم دکترای دکتراشو 

 گرفت...

ماریا... خیلی دلم تنگشه...ماریا میدانست که منو روهام...ولی نمیدونه که روهام حاال زن 

داره...بچه داره...خیلی وقته روهام رو ندیدم ولی خب دیگه برام عادیه... ماریا کجایی کاش بیای و 

 مرد.. منو اروم کنی...خواهرم...برای من روانشناسی کن.... روحم..

 ماریا: سالم به همه

 مامان: سالم گلم خوبی

 پدر: سالم...

 ماریا: اجی کوچولوم چطوره...

 حت بشه... خودمو شاد کردم...نخواستم ماریا نارا

 من: عاااااالیم...

کاش بودی ماریا کاش میتوانستم بهت بگم روهام سرم چی اورده کاش بودی و من تنها نمیرفتم 

 خونه شهاب ... کاش... کاش... کاش...ولی تو نیستی ماریا....

 پدر: خب خوبی دخترم...

د و دارم میام واسه یک ماه دیگه بلیت تموم ش ماریا: مرسی... یک خبر خوب...باالخره درسم

 دارم...

 مادر: قربونت برم دقیقا کی میای؟

 ....ماریا: هنوز معلوم نیست ولی میگم

 من: ابجی زودتر بیا...

 ماریا: میام دیگه لوسه من...

 وای چقدر خوب...ولی چجوری بهش بگم...ماریا روهام بابا شده...

 م چجوری بگم اوال چی بگم....بعد از دوماه هنوز دارم فکر میکن

 ماریا روانشناسه خودش میفهمه یعنی؟!

 چجوری بگم...
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با هر کلمه و جمله کتاب دختری که رهایش کردی زار زار گریه کنم...چند سال پیش که این کتاب 

 امد نمیخواستم بخوانم ولی حاال بهتر حال سوفی را میفهمم...

 ثانیه اش گریه کردم... امروز دوبازه سپس از تورا دیدم و با هر

 زندگی خودم چی شده...به فنا رفته...اره...

 روهام باهام بازی کرد یه بازی قشنگ و تلخ...

I just wanted to know loraede 

I  can feel your hapent 

Giving  me a way 

I cant life without him 

 گوشیمو برداشتم و اهنگ برای دل تنگ خودم گذاشتم...

 

 بازم سهیخ من، چشم

  دل ستین من دست

 واست، شهیم تنگ

 بره ینم دل ات خاطره

 کنه ینم ول منو ه،یگر  یستین

 

 واست شهیم تنگ دلم من

 حواسم ستین انگار یستین

 مونده  هنو اما یستین

 لباسم رو عطرت یجا

 

 یگذاشت جا تُ  خاطره

 یگذاشت پا قولت یرو

 تیآشت و قهر بود دروغ تو

 یتنداش دوستم اصن تو
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 واست شهیم تنگ دلم من

 حواسم ستین انگار یستین

 مونده هنو اما یستین

 لباسم رو عطرت یجا

 

 یگذاشت جا تُ  خاطره

 یگذاشت پا قولت یرو

 تیآشت و قهر بود دروغ تو

 دوستم اصن تو

 

 واست شهیم تنگ دلم من

 

 شد یم فراموشم اتیبد کاش

 تو یآغوشم تو االن دمید یم کاش

 من تا یکرد یم قهر اول روز مثل

 لبخند با رو تو رمتیبگ بغلم تو

 

 واست شهیم تنگ دلم من

 حواسم ستین انگار یستین

 مونده هنو اما یستین

 لباسم رو عطرت یجا

 

 یگذاشت جا تُ  خاطره

 یگذاشت پا قولت یرو

 تیآشت و قهر بود دروغ تو

 ینداشت دوستم اصن تو
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 ) ارش و مسیح(

 

 

کردمو یه نگاه به گوشیم انداختم....یلدا ایششششش حالمو  اوا چرا قطع شد ... اشکامرو پاک

 گرفت...

 من: جانم

 یلدا: سالمت گو... خوبی... گریه کردی دوباره...

 من: ولم کن یلدا حوصله ندارم...

 یلدا: بیا بریم بیرون....

 من: نه با حامد جونت برو حال ندارم...

 یلدا: بیا دیگه لوس...

 من: نه...

 یلدا: سما...

 گوش دادم... وشیمو قطع کردمو به اهنگگ

 آهنگ:

 

 

 

 بازم سهیخ من، چشم

  دل ستین من دست

 واست، شهیم تنگ

 بره ینم دل ات خاطره

 کنه ینم ول منو ه،یگر  یستین

 

 واست شهیم تنگ دلم من

 حواسم ستین انگار یستین

 مونده  هنو اما یستین
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 لباسم رو عطرت یجا

 

 یگذاشت جا تُ  خاطره

 یگذاشت اپ قولت یرو

 تیآشت و قهر بود دروغ تو

 ینداشت دوستم اصن تو

 

 واست شهیم تنگ دلم من

 حواسم ستین انگار یستین

 مونده هنو اما یستین

 لباسم رو عطرت یجا

 

 یگذاشت جا تُ  خاطره

 یگذاشت پا قولت یرو

 تیآشت و قهر بود دروغ تو

 دوستم اصن تو

 

 واست شهیم تنگ دلم من

 

 شد یم فراموشم اتیبد کاش

 تو یآغوشم تو االن دمید یم کاش

 من تا یکرد یم قهر اول روز مثل

 لبخند با رو تو رمتیبگ بغلم تو

 

 واست شهیم تنگ دلم من

 حواسم ستین انگار یستین

 مونده هنو اما یستین
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 لباسم رو عطرت یجا

 

 یگذاشت جا تُ  خاطره

 یگذاشت پا قولت یرو

 تیآشت و قهر بود دروغ تو

 یتنداش دوستم اصن تو

 ) ارش مسیح(

 

 

 ] از زبان روهام[

 تو ماشین نشسته بودم و حرکت نمیکردم دلم برای سما تنگ شده...

 گوشیمو برداشتم رفتم ت  ایدی سما...

اولین عکس: یک نوشته = جالب اینجاست میگفتی تو پیشم بمون هیچوقت نرو برگشت ورق 

 دل کندی و نفهمیدم پس چرا خواستی منو...

 ون عکسی بود که خودم ازش گرفته بودم... با همون لبخند گرم و نازش...دومین عکس: هم

 دونه دونه عکساشو نگاه کردم و دلم واسش بیشتر تنگ شد...

 ماشین روشن کردم و راه افتادم...

 آهنگ: 

 

 یجان تا دو اون چشمات اون از یوا یا یوا یا یوا یا

 یوا یا یوا یا یطوفان دشت موهات اون از یوا یا یوا یا

 

  احساس شیچ همه من مثله یکی

 حساس خودش رو تو مثله یکی

  وونهید مستو من مثله یکی

 مونه ینم که تو مثله یکی
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  من یرگا تو ییجادو هی تو

 من یجا یگاه یباش شدیم کاش

  چشماته تو که یشعر  اون از یوا

 جاته هنوز که یقلب نیا از یوا

 

  یوا یا یوا یا یوا یا

 یجان تا دو ناو چشمات اون از

  موهات اون از یوا یا یوا یا

 یوا یا یوا یا یطوفان دشت

 

  یوا یا یوا یا یوا یا

 یجان تا دو اون چشمات اون از

  موهات اون از یوا یا یوا یا

 یوا یا یوا یا یطوفان دشت

 

  چشماتم حاله طرفدار من

 پلکاتم پشته هیسا هی مثله

  باشم کجا هر یباش کجا هر

 اتمیدن لک امن ی نقطه

 

  یوا یا یوا یا یوا یا

 یجان تا دو اون چشمات اون از

  موهات اون از یوا یا یوا یا

 یوا یا یوا یا یطوفان دشت

 

  یوا یا یوا یا یوا یا

 یجان تا دو اون چشمات اون از
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  موهات اون از یوا یا یوا یا

 یا یوا یا یطوفان دشت

 )بابک جهان بخش(

 

 

 م... روهام احمق تو احمقی روهااااام...چقدر دلم براش تنگه داد زد

 تو با سما همه وجودت چکار کردی...چرا قبول کردم با اون صدیقه ازدواج کنم...

 یاد اون روز بعد از نامزدی یلدا افتادم...

 گوشیم زنگ خورد....

 رها: سالم داداش...

 من: سالم...

 )روهام( من: سالم

 رها: بیا دنبالم...

 ..روهام : باشه میام.

 رها: بیا بیمارستان یلدا اینا

 روهام: چرا؟

 رها: خب حال سما بد شد اوردنش اینجا...

 روهام: همین حاال میام...

سما.... حالش بد شده...چرا؟! رسیدم تا پرسیدم به سرعت راه افتادم به سمت اتاق که یلدا رو 

 دیدم.

 روهام: سالم.

حواسم بود که صدیقه جون حامله  یلدا: سالم... راسی از دیشب معذرت میخوام...من

 است...واقعا تعارلم رو از دست دادم...

 روهام: بچه افتاده بود...

 یلدا: اما من کاری نکردم... اصال ضربه ی شدیدی نبود... فقط خوردم بهش...

 روهام: ) با خون سردی گفتم( قبال افتاده بود...

 یلدا: ناراحت شدم...متاسفم...چرا افتاد!!!
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 یفهمیدم یلدا چی میگه...اصال نم

 روهام: سما خوبه...

 جوابم را نداد رفتم سمت در تا برم تو....که یلدا اومد جلوم ایستاد....

 یلدا: روهدم نابودش کردی...بدتر ازینش نکن...خواهرتو بردار و برو...

 روهام: من نگران سمام....منه بی لیاقت ارزشش رو نداشتم...

 ده...بگذار با گندی که زدی کنار بیاد...نمیخوان بدتر بشه...یلدا: روهام سما داغون ش

سرمو پایین انداختم و دلم میخواست همین حاال برم و بهش بگم غلط کردم طالق میگیرم... ولی 

 دیره...

 روهام: دوستش دارم گندی که زدم خودمم توش موندم...

 یکنم ولی از سما دور بمون...یلدا دستی به بازویم کشید و گفت: کمکی بتوانم بکنم دریغ نم

 .....از سما دور بمون... نمیتوانم....خدایااااااا

 دوباره اشکام جاری شد...من با سما چ کردم...حاال سما ازم منتفره...میدانم...

 از وقتی ازدواج کردم دیگه حتی تصادفی هم نگام نکرده...نگام نمیکنه...منو فراموش کرد؟!!!

 هامون عذاب میکشه.... نه فقط داره با خاطره

 سما جان عزیزم منو ببخششششش....

 

 

 

 ] از زبان سما[

 غروب میرسه... ۶یک ماه به سرعت گذشت ....امروز ماریا میاد...ساعت 

نمیخوام ماریا از همون اول بفهمه...گشتم تو لباسام و یک مانتوی سفید که مامانی روش 

وه یک شال باربری سفید و زرد و مشکی بعالوه گلدوزی با گل زرد کرد و یک شلوار مشکی بعال

 کفش و کیف زرد برداشتم...

 سعی کردم با ارایش غمم رو دور کنم...

 رسیدیم فرودگاه...

 مامان: اونجاست...

 پدر: باشه ایلین جان احساساتی نشو...
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 بغض کردم ولی سریع قروط دادم...

 ماریا: مامانی...

 ر و فرزند رسید.... و بعد ماریا به سمتم امد...بعد از احساسات مادر و فرزند به پد

 ماریا: ای جونم ابجی کوچولوی من...

 بغلم کرد و زیر گوشم گفت: روهام کو... اون نیومد خواهر زنشو ببینه...

 قلبم واستاد...

 .مادر: حاال بیاین بریم بعد حرف بزنید.

 ..اخ چه حسی دلم واسه ماریا تنگ بود... مثل چی

 ماریا از همه چیز گفت از کارش از درساش از دلتنگیش... ت  ماشین

 رسیدیم خونه...

 ماریا: ای جونم خواهرم هنوز وسایلم رو نگه داشته و دست نزده...

 من: ما اینیم دیگه...

بعد از خوردن شام...همه به خواب عمیقی رفتن ولی من داشتم فکر میکردم امروز گذشت فردا 

 جواب ماریارو چی بدم...

 ردا صبح مثل روزهای قبل یک لباس ساده و یک چند لقمه صبحانه خوردم....ف

 ماریا: سما صبر کن منم باهات میام بیمارستانتون خانم دکتر...

 مادر: ماریاجان حاال بذار بعدا...

 ماریا: نه میرم...

 ماریا هم لباس پوشید و باهام اومد...

 من: خب من برونم یا تو؟!

 ماریا: یا تو

 تو ماشین... نسشتیم

 اهنگ شروع شد...

 آهنگ:

 

  تو یگفتیم نجاستیا جالب

 نرو وقت چیه بمون شمیپ
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  و یکند دل ورق برگشت

 منو یخواست چرا پس دمینفهم

 

  کن نگاهم لحظه هی

  خسته ی وونهید نیا به بده دل

  هیشوخ رفتنت بگو کن صدام

 محضه دروغه محضه دروغه هی

 

  سادمیوا یبر  خواستمینم

 ساختم سوختمو کردمو نگاهت

  تو بدونه من بازم یول

 ساختم یتک ندمویآ

 

  کن نگاهم لحظه هی

  خسته ی وونهید نیا به بده دل

  هیشوخ رفتنت بگو کن صدام

 محضه دروغه محضه دروغه هی

 

  سادمیوا یبر  خواستمینم

 ساختم سوختمو کردمو نگاهت

  تو بدونه من بازم یول

 باختم یزندگ نیا به

 

  هست فتحر  شهیهم

  خونه نیا تو همش

  تیدور  از من دله

 بهونه یه رهیگیم
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  کرد پرتش شهینم

  فکرت از دور ذهنمو

  کرد ردش شهینم

 عشقت با رمیدرگ که

 

  کن نگاهم لحظه هی

  خسته ی وونهید نیا به بده دل

  هیشوخ رفتنت بگو کن صدام

 محضه دروغه محضه دروغه هی

 

  سادمیوا یبر  خواستمینم

 ساختم سوختمو ردموک نگاهت

  تو بدونه من بازم یول

 ساختم یتک ندمویآ

 

  کن نگاهم لحظه هی

  خسته ی وونهید نیا به بده دل

  هیشوخ رفتنت بگو کن صدام

 محضه دروغه محضه دروغه هی

 

  سادمیوا یبر  خواستمینم

 ساختم سوختمو کردمو نگاهت

  تو بدونه من بازم یول

 باختم یزندگ نیا به

 

 د() ماکان بن
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 ماریا اهنگ را نگا داشت... خوب شد وگرنه گریه میکردم....

 ماریا: سما چی شده؟! تو مثل قبل نیستی... با روهوم حرفت شده؟؟؟ قهرین؟؟

 من: نه...

 ماریا: به من دروغ نگو ... نمیتونی... بگو چی شده...

 من: بریم یجا بشینیم بعد...

 ماریا: بریم بام...

 من: باش...

 پیاده شدیم... زنگ زدن به ریحانه...از متشین 

 ریحانه: جونم خانم دکتر....

 من: من شاید دیر بیام کارم داشتین زنگ بزنید...

 ریحانه: چشم خدانگهدار...

 من: خداحافظ...

 کنار ماریا نشستم...

 ماریا: تو تغییر کردی... چی شده؟؟

 من: ماریا وسط حرفم حرف نزن و کل ماجرا رو گوش کن....

 یا: باشه بگو...مار 

 ماه پیش روهوم ازدواج کرد....) ماریا با چشم های گرد نگام کرد( ۵من: 

صبر کن چیزی نگو...تو کل عروسیش مردم...بهم حتی نگفت میخواد زن بگیره...بعد از دوماه 

زنش حامله شد...) گریه ام درومده بود و با گریه گفتم( حاال شده... یعنی... حاال هر روز بچش 

گ و بزرگتر میشه...حاال زنش چهار ماهشه... هر روز مردم...هر روز مردم... باهام بازی کرد بزر 

 ماریا... بگو بازی کرده... ) گریه ام شدید شد(

 ماریا: خواهر اروم باش... گلم اروم... اسم زنش چیه؟؟

 من: صدیقه...

 ماریا: سما جان عزیزم روهام که تنها مرد این دنیا نیست....

 اریا تو چرا تو چرا این حرفو میزنی؟ من: م
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 ماریا: میدونم.... اخه چی بگم روهام حاضر بود برای تو همه کار بکنه ولی... نمیدونم...

 سرمو گذاشنم رو شونش و زار زار گریه کردم...خیلی وقت بود گریه نکرده بودم...

 یکهو یاد شهاب افتادم تصویرش اومد جلوم...

 بگم؟؟من: ماریا یه چیز دیگه 

 ماریا: بگو...

 من: اِم من ... ) براش ماجرای شهاب را گفتم(

 ماریا: واقعا روهام اومد...

گفت لعنتی  من: اره... ) بداش حرفامونم گفتم حتی اون روز دعوای روهام و شهاب، که بهم

 دوست دادم...یا من گفتم تو ازون لعنتی هم لعنتی تری...(

هه هه و حقشه که گفتی ازون لعنتی ام لعنتی تری... خانمی ماریا: بره بمیره دوست داره؟.. 

 کردی چیز دیگه ای نگفتی...

 من: ماریا من میترسم...

 .ناریا: عزیزم... نترس.

 سکوت شد... من نگفتم... دوباره نگفتم چی دیدم...

 ناریا: سما تو یه چیزی...

 هیچی نگفتم و بیشتر رفتم توی بغل پاهام...

 ماریا: اره...

 : اجی... اره... ) گریه ام گرفت و گریه کردم(من

 ماریا: نترس تموم شده...

 دوباره تپش قلب گرفته بودم و نفسم بلند شده بود حس کردم هوا کمه...

 ماریا هی کمرمو میمالید و میگفت هیچی نیست...

 توی برگشت ماریا رانندگی کرد...

 رسیدیم خانه...

 ...مامان: دخترا کمک کنید مهمون داریم

 من: کیه؟!

 ماریا: مامان حاال نه...

 مامان: نمیشد دوست بابا ته اقای استخری...
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 ماریا: واسه چی میاد؟

 مامان: واسه خواستگاری...

 چشان گرد شد ... و گریه ان سرازیر شد...

مامان: ببین سما بابات گفت باید ازدواج کنی... نمیشه که به پای اون روهام بی چشم و رو 

 بمونی...

 ماریا: مامان...

 مامان: تو که نمیدونی...

 گفت...ماریا: میدونم... همه چیزو بهم

 من: نه ماریا مامان راست میگه باشه قبوله...

همیشه عاشق روز خواستگاری بودم...و دلم میخواست داماد روهام باشه... ولی حاال پسر دوست 

 بابا....

 لباس ساده ای رنگ طوسی فیلی پوشیدم....

 سما جان قربونت چادر هم بزن اقا سعید حساسه...پدر: 

 من: چشم...

 اشپزخونه انور پله ها بود...و حال و بخش پذیرایی اونور تر...که من دیده نمیشدم...

 ماریا: خوبی سما...

 من: خوبم... بهترم....

 چایی را که بردم تازه یادم افتادم بهروز پسر اقای استخری و دخترشان بهناز...

 میشنوم چی میگن...اصال ن

 پدر: سما جان راهنمایی کن اونور تو پذیرایی

 و بهروز پشت سرم اومد...بلند شدم

 نشستم نشست...

سالمه و تو شرکت پدرم کار میکنم...تو کل حرفاش ازش  ۲۶بهروز: خب منو که میشناسید 

 میترسیدم....

 زنگ بزنه....بعد از حرفامون همه رفتن و قرار شد پروانه خانم یک هفته بعد 

 ماریا: خوبی گلم....

 من: ترسیدم...از همه مردها میترسم....
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 ماریا: باید ترست بریزه....ولی بعد از ازدواج نه حاال....

یلدا که فهمید ماجرا را میخواست که من زودتر ازدواج کنم...و اصال هم به روهام فکر نکنم این 

 اون که بهم فکر نکرد....

 حت نمیشه...چون براش فرق نداره اگه دوست داشت که ازدواج نمیکرد...چه بسا که اون نارا

 راست میگه.... با اون بچه اش...

 دو روز بعد عمه مهشید زنگ زد و مارا برای شام دعوت کرد...

ماریا: اینو بپوش...حق نداری ناراحت باشی...خودتو شاد نشون بده که روهام فکر نکنه تو ضعیف 

 هستی....

 ...من: باشه.

که وقتی رفتیم تو لبخند زیبایی زدم و با همه سالم و احوال پرسی کردم... به صدیقه و روهام

 رسیدم....

 من: ماریا جان ایشون صدیقه جون زن پسر عمه...

 ماریا: افتخار نداشتم تو عروسیشون شرکت کنم...منم ماریا روانشناس....

 روهام: سالم...

 ..نه جواب دادم و نه نگاش کردم...

ماریا: دیروز دوست امروز اشنا روهام خان...چشمم روشن میری زن میگیری به ما نمیگی...باشه 

 قبول، دارم برات....

 دور شدیم....صدای صدیقه را شنیدم که با عصبانیت گفت: منظورش چیه؟!

 مجال ندادم....

 ماریا: سما صدیقه باردار نیست....

 من: چرا؟ هست

 ماریا: دروغ گفته....

 ت پیش عمه مهشید و گفت: عمه جون شنیدم داری مامان جون میشی....رف

 عمه مهشید: نه گلم بچه صدیقه افتاد....

 ماریا: اخی چرا؟

 عمه مهشید: روهام به ما هم نمیگه...

 از پیش عمه اومد و گفت... دیدی گفتم...ولی قبلشم نبود.... دروغ گفته...
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 من: از کجا میدونی...

 ساله ی غر غرو مشکل روانی داره....اصال نمیتونه باردار بشه.... ۳۷...یه زن ماریا: بدار بگم.

 و روهام رو بدبخت میگه یعنی فقط امرو نهی میکنه و خود بزرگ بینه...

 من: چه خواهری خیلی دیگه روانشناسی...ولی اصال برام مهم نیست...

 ماریا: افرین داری خیلی بهتر میشی...

 یاد دیروز افتادم....

 بعد از ظهر با ماریا به خانه اومدم....

 ماریا: برام باید یه مطب بزنید...

 پدر: جاشو دیدم فردا بریم کاراشو بکنیم....

 مادر: مبارک باشه...

 پدر: سما... نظر منو مادرت معلومه...بهروز بسر خوبیه من میشناسمش...

 من: خب دیگه پس منم فرق نداره...

 ت...؟؟ماریا: یعنی جوابت بله اس

 مادر: سما مطمئتی...

 من: اره...

 پدر: پس بهشون خبر بده...

روهدم...منم ازدواج کردم ولی بی تو...منم تنهات گذاشتم مثل تو...ولی به اجبار..عمه مهشید 

اومد کنار منو مامانی و ماریا نشست و گفت: ایلین جون ما غریبه بودیم نگفتی که واسه سما 

 خواستگار اومده؟

 نه مهشید جون سما تازه حواب داده...مامان: 

 صدیقه فضول گوشاش تیز شد و اومد کنارمون...

 صدیقه: پس یه عروسی افتادیم...

 ماریا: عمه جون میدونید سما یکم دلشکسته شده بود...طول کشید که تصمیم بگیره...

 میدانم که عمه خوب میداند که منظور ماریا چیست...

 واسه نامزدی حتما بیایید... مادر: بله دیگه انشالله که

 یه لحظه چشمم خورد به روهام که مات و مبهوت با ناباوری داشت نگام میکرد...

 ماریا دم گوشم گفت: بخند بهش و ببین حاال نوبت اونه که اذیت بشه....
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 در همون حال روهام با حال نزارش زد بیرون...

 

 

 ] از زبان روهام[

 اج میکنه.... سما داره....دارم چی میشنوم سما داره ازدو

 زدم بیرون... تو کوچه داد میزدم لعنتی... لعنتی

 سما من.... یاد اون روز افتادم....

 رسیدم دم در بیمارستان و برای سما بوقی زدم....

 سما: سالم اقا...

 روهوم: سالم خانمی...

 سما: بفرما تولدت مبارک...

 جلوم یه ساعت نقره گرفت...

 چه کردی... روهام: وای سما

 سما: حاال صبر کن ببین بعدا چه میکنم....

 روهام: سما قول بده همیشه باهام بمونی...

 سما: قسم میخورم...

 روهام: منم همین طور...

من شکستم نه تو سما من تورو شکستم... کاش یکبار فقط یکبار بهت نزدیک بشم...کاش 

ذشته...سما جان.... حاال... واقعا تو میتوانستم بغلت کنم...کاش میتوانستم برگردم به گ

 خواستی..؟

 فقط تو فکر صورت سما بودم...دلم براش تنگ بود...

 نمیشد بعد از امشب یعنی از فردا کسی کنار سما...کسی غیر از من...باورم

 خانه رفتم که بخوابم...صدیقه داشت حرف میزد ولی من هیچی نمیشندیم...تا رسیدم

 وام....صدیقه: روهام من میخ

 روهام: برو حال ندارم...

 صدیقه: پاشو ببینم بدم میاد رو حرفم خرف میزنی...

 روهام: باش...
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 از اتاق رفتم بیرون و درو روش قفل کردم رو کاناپه خوابیدم...

 ] از زبان سما[

 رسیدیم خانه...

 رفتم تو اتاق که مامان و ماریا پشت سرم اومدن تو و درو بستن...

 سما جان تو مطمئنی...سما تو میخوای با بی احساسی زن یا ادم بشی... مادر: سما...

من: مادرم عزیزم... زندگی من خیلی وقته تموم شده...حاال برام فرق نمیکنه که حتی با کسی 

 زندگی کنم که هیچ حسی بهش ندارم...

 من زندگیم خیلی وقته داغون شده...تمومه من باید با بهروز ازدواج کنم....

 ر رفت و منم مثل ابجی دوساله رفتم تو بغل ماریا...ماد

 تا صبح بغل ماریا خواب بودم...

 امروز سر کار نرفتم...ماریا و پدر هم رفتن که مطب ماریا رو معامله کنند...

 مادر بهروز زنگ زد و مادر جواب مثبت داد...و قرار شد که فردا شب بله برون باشه...

 د و وقتی به خودم اومدم گوشیم زنگ خورد...بهروز..همه چیز به سرعت اتفاق افتا

 من: سالم...

 بهروز: سالم... میشه همو ببینیم...

 من: باشه...

 بهروز: پس میام دنبالت..

 من: باشه....

هیچ حسی بهش ندارم ما یک صیقه خواندیم ولی من هیچ حسی بهش ندارم...به انگشتر 

 دستم نگاه کردم...

 چقدر دوست داشتم و االن چقدر بدم میاد...یا شاید حسی ندارم...برام مهم نیست قبال 

 من: سالم...

 ماریا: جونم

 من: بیا بهروز باهام قرار گداشته من تنها نمیرم...

 ماریا: نه گلم باید تنها بری ایندفه رو باید تنها بری به یلدا هم زنگ نزن چون بهش سپردم....

 من: باشه...

 ولی ازش میترسم...
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 کرد...هی ماشین تو کجا و ماشین روهام کجا...پام نگه داشت و پیاده شد و درو برام بازجلو 

 تو چینی سوار... اون بی ام و سوار...یا فوقش توتیا...

 داشت حرف میزد اومد نزدیکم  ترسیدم و خودمو کشیدم کنار....

 بهروز: ازم میترسی...

 من: نه چرا؟ باید بترسم؟

 توی داشبرد چیزی بردارم..بهروز: میخواستم از 

 از توی داسبورد یه گردنبند بهم داد...

 بهروز: برای شما خریدم...

 من: واقعا قشنگه متشکرم...

 بهروز: باید باهم حرف بزنیم...

 رفتیم یه پارک و نشستیم...

 بهروز: باید بهتون در مورد خودم بگم...

 من: بگو...

ورد زندگیم قبل ازین که بخوام باهات ازدواج کنم بهروز: من دوست دارم قبل از ازدواج در م

 بگم....

 من قبال عاشق شدم عاشق منشی پدرم شدم...

یعنی حاال با یه پسره نامزد کرده....خب من افسردگی گرفتم...نه به این معنی که تمام فکرم  

ونم شرول جدیدی رو در کنارت شروع کنم...اما خب نمیخوام پیش اون باشه...نه... من میخوام بت

 که چیزی بینمون پنهان بمونه...و دلم میخواست که بدونی...و امیدوارم که درکم کنی...

 دید سکوت کردم و به جلو خیره شدم ادامه داد....

ابط ما بهروز: سما خانم من از شما خوشم میاد...قول میدم این موضوع هیچوقت تاثیری روی رو

 نداشته باشه... اما بهتر بود که میدونستین...

برای این که بیشتر ادامه نده گفتم: بله... متوجه شدم... بهتر بود که گفتین تا این که خودم 

میفهمیدم...من درکتون میکنم...و نیازی به نگرانی نیست...و این حس متقابلیه که جفتمون به 

  دن هم رو داشته باشیم..تایم نیاز داریم تا امادگی قبول کر 

 همه چیز به سرعت گذشت...
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بهروز پسر خوبیه...یعنی خیلی راست گوا...من دیگه بهروز رو به عنوان یک مرد تو زندگیم قبول 

کردم... برای یک مرد...ولی بهش نمیگم یعنی تمیتوانم بگم که من روهام را...نه من به پسر 

بد داره.. پس بهتره که نمیداند...دیشب قرار شد عممم، ولی خب اگه بدونه فقط یه ذهنیت 

 شنبه عقد کنیم یعنی من با بهروز نامزد بشم یعنی من...

 نشسته بودم تو اتاقم....

 ماریا: اجی جونم... میشه فکر نکنی...

 من: هرچی تو بفرمایی...

 ماریا: سما جان این مدت خیلی اروم بودی... خ بی گلم؟ 

 یک کار بد کردم از قصد عقد رو انداختم شنبه... من: اره عزیزم...ماریا من

 ماریا: چرا؟! مگه شنبه چه خبره...

من: شنبه...تولد یعنی روز تولد روهامه...میخواستم...حالشو بگیرم...اون بهم هیچ اهمیتی 

 میشه... ماریا...نمیده...ولی من دلم اروم

 یفهمه تو که نمیخوای...؟ماریا: عیبی نداره دیگه بهش فکر نکن اینجوری بهروز هم م

 داشتم وسایلم ر  جابه جا میکردم که چشمم خورد به اون جعبه...

در جعبه رو باز کردم...اخرین دفعه وقتی هنوز روهام ازدواج نکرده بود این را برایش خریده بودم 

 گرفت...روز مرد بهش کادو بدم.... ولی ماند دستم....بهش نگاه کردم و گریه ام

 نم سجادی) ارایشگر( : لطفا براش ارایش ضد اب کنید...ماریا: خا

 خانم سجادی: ممکنه مگه چی بشه که ضد اب میخوایید؟

 ماریا: شما لطف کنید...

 خانم سجادی: بله ماریا خانم...

به زندگیم فکر کردم...راستی ماریا خیلی زرنگه...اره دیگه روانشناسه میدونه من حتما گریه 

 گه...میکنم....خواهرشم دی

 یاد روز ازدواج یعنی عروسی روهام افتادم...

 ..حتی با بچه های کوچیک هم بی حس حرف میزدم...کل روز مثل یه روح بودم...بی حس

رهام رفت و داره زندگیشو میکنه پس حاال  ...حاال چی حاال چی شد...دلم به حال خودم سوخت

روز مثل یک عاشق بهمن نمی توانم به  ...نوبت زندگی منه ولی زندگی من دیگه مثل اون نیست

ازدواجم شد مثل قدیمی که به زور دختر را شوهر می  ...فقط برای من یه مرده یه مرد ...نگاه کنم
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همیشه عاشق این بودم که زندگیم را بعد  ...و کردم...که من خودم خواستم قکردند ولی با این فر 

تمام  ...یا یک محدوده خاصی بود که تموم شد زندگی من یک پروسه ...از ازدواج ببینم ولی حاال

...صدای خنده هام...صدای خنده های مثل فیلم از جلو چشام رد شد مروزهای خوش زندگی

به قول کتاب دختری که  ....رهام چطوری حرف می زد ...دیگه اون صداش یادم نمیادروهام... 

کل روز های  ...فراموش کردمبوی عطر تو  ...دیگه یادم نیست نتبوی عطرت ...رهایش کردی

خاطراتی که  ...رویایی که انگار تصور کردم ...زندگیمون یعنی باهم بودنمون مثل یک رویا شده

 ....انگار تجربه نکردم

 ...ببخشید اگه موقع اصالح دردت اومد ...عزیزم میشه آروم باشی خانم سجادی: 

 .خودم را کنترل کردم ...تازه فهمیدم دارم گریه می کنم

 ...آرایش تموم شد 

 ...پاشو لباستو بپوش ماریا: 

 ...توی آینه به خودم نگاه کردم ....رفتم تو اتاق و لباس و پوشیدم

به  مشکییک پیراهن یقه قایقی فیروزه ای با پالتو سفید بعالوه روسری باربری فیروزه ای بعالوه 

هام ولی اگه یکم هم دوستم امروز تولدت رو  ....عالوه سفید بزرگ به عالوه کفشهای سفید

 ...داشته باشی میشه روز عذابت

 ....سما جون بهروز جلو دره ماریا: 

 م.و به زور لبخند زد ...بهروز جلوم یک دسته گل رز آبی گرفت ازش گرفتمرفتم جلو در، 

به خاطر من یعنی به خاطر اصرار من ماریا عقب  ...در ماشین را برایم باز کرد و منم نشستم

 ...نشست

 ...چشام رو بستم و سرمو به پشتی تکیه دادم ...آهنگ و نمی توانم تحمل کنم

 اهنگ:

 

 

 خوشه تو دل با من دلم

 کشهیم منو تیدور  یبدجور 

 هوام و من یباش تو

 دوام و ییدوا تو
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 خوامینم نه ارویدن تو یب

 

  شدم عاشق

 داره ییصفا با راه

 داره یقرار  یب و غم

  یکنیم یهرکار  داره دوست

 دراره سر کارات از دل

  دارهیب تو یب یجور  بد

 داره یخوابیب صبح خوده تا

 عشق از یوا یا

 

  شدم عاشق

 داره ییصفا با راه

 داره یقرار  یب و غم

  یکنیم یهرکار  داره دوست

 دراره سر کارات از دل

  دارهیب تو یب یجور  بد

 داره یخوابیب صبح خوده تا

 عشق از یوا یا

 

  تو مثل تونهیم یک

 باشه دلم یپا به اپ

  تونهیم دل یجور  هی

 شه پروا یب تو عشق با

 

  فاصلس یهرچ اگه که

 کنه اسرار تو و من به
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  دوتارو ما تونهینم

 کنه وادار دور به

 

  شدم عاشق

 داره ییصفا با راه

 داره یقرار  یب و غم

  یکنیم یهرکار  داره دوست

 دراره سر کارات از دل

  دارهیب تو یب یجور  بد

 داره یخوابیب صبح هخود تا

 عشق از یوا یا

 

  شدم عاشق

 داره ییصفا با راه

 داره یقرار  یب و غم

  یکنیم یهرکار  داره دوست

 دراره سر کارات از دل

  دارهیب تو یب یجور  بد

 داره یخوابیب صبح خوده تا

 عشق از یوا یا

 

 ) محسن ابراهیم زاده(

 

بهروز نشستیم...هیچ حس شخصی ای  رسیدیم در دفتر خانه...رفتیم باال همه بودن...با

 نداشتم...بی حس و کمی دلگیر...

 ...باورم نمیشه من عاشق عقد خونه ام اونم واسه خودمبهروز: 
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تو چشماش  ....چشمم خورد به رهام که زل زده بود بهم من: خیلی دیوونه ای...و خنیدیم...

 ...زمه کردماریا تو گوشم زم ...ناراحتی رو حس کردم و بهش نیشخندی زدم

 ماریا: بیشتر عزیزم ... اینجوری خوب سرجاش میمونه...

حامد دیده بودش و باهاش حرف زده  ...نگو ماریا بیچاره شما نبودین داشت گریه میکردیلدا: 

 ...اونم گفته داره میمیره ...بود

....چقدر حالم شب عروسیش من از گریه آتیش گرفتم من: حقشه...تو که میدونی یلدا...

 ود...اون منو کشت...ب

و سعی کردم برای  ...اشکامو پاک کردم...باشه اسما آروم باش گریه نکن بهروز میفهمهماریا: 

 م...حفظ ظاهر آروم باش

مثل آدمای  ..همه تبریک و هدیه ها شروع شدن م...وز شدر عقد خوانده شد و من نامزد به

 ...خوشحال لبخند می زدم و تشکر می کردم

 ام که به من رسیدوقت تبریک ره

 ...باور نمیکنم خودت خواستی دایی مجبورت کردهگوشم( گفت: رهام) اروم دم

 ...میدونه ورزش منا ارزش توجه و عالقه منو داره ون او ...نه من بهروز و دوست دارم من: 

...حامد رفت به دیوار تکه زد و رنگش مثل گچ شد خشک شد و رفت... حالش جا اومد...

 کنارش...

 سل) دختر خاله کوچیکم( ) عشفم(: ابجی خوشبخت بشی دوست دارم...ع

 من: عسل من بیشتر...

 عسل: نه من بیشتر...

 من: من بیشتر...

 عسل: سما بیشتر عسل بیشتر...

 من: باشه...

دوتایی خندیدیم یاد بچگی عسل به خیر هردو همیشه اینو میگفتیم از وقتی عسل دوسالش 

 ...بود

بهروز دستم رو گرفت و امید می  ...تم گریه ام گرفت و گریه کردم مثل چیتو ماشین که نشس

 و... داد که اذیتم نمیکنه و پیش خانواده ام

 نبود...ولی نمیدونم که کجاست داره دور میزنه تو باغ... شب رهام
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 من: بهتر که نیست...

 ماریا: هه زنش باالخره فهمید...

 یلدا: کار خوبی نکردی...

 دلم خنک شد... ماریا: چرا

 من: چه کار کردی؟!

هم اما با بودن ایشون شما به ین خواستبهش گفتم شما دوتا همو می ماریا: بهش گفتم...

 نرسیدین....

 ...حتما  امشب با رهام یه دعوای حسابی داره با اون اخالقش

 من: ماریا...

 پاریا: کار خوبی بود....

 ا دمت گرم... دختره ی گند اخالق...یلدا: حاال که فکر میکنم... حقشه...ماری

 ماریا: حاال کجاشو دیدی روهام خان...حالیش میکنم یه من ماست چقدر کره میده...

 ...دلمو به این حواس پرتی ها خوش کرده بودم ...کل شب رو با شوخی های ماریا و یلدا گذروندم

ت اذیتم کنه و پیله کنه به من و خدا را شکر که نمی خواس ...بهروز هم انگار با من کنار آمده بود

 ...گرنه اصال نمی تونستم تحملش کنم

برخالف همیشه که بعد از مراسم ها جوان ها می موندن من نخواستم که بمونیم و هرکس تک به 

وز خداحافظی محترمانه کرد و بعد از این که خیالش راحت شد ر به ...تک از باغ خارج می شد

 .انواده اش از باغ خارج شدمن با خانوادم میرم همراه خ

 ...اشکام سرازیر شد ...آروم آروم قدم زدم و سعی میکردم ذهنمو خالی کنم

کردم شب نامزدی از بهترین شبهای همیشه فکر می ارزوم این شب بود...ولی کنار روهام...

شب نامزدیم حجت  ...ولی االن...به روهامن زندگیم باشه فکر میکردم رویایی باشه رسید

... خدایا...دو زانو خدایا چرا بامن این کارو می کنی . به در باغ رسیدم..اییمون رو تموم کردجد

زمین افتادم...ماریا کنارم ایستاد...اومد و منو سوار ماشین کرد..سرم سنگین بود... نفسم تنگ 

اریا که از لحظه آخر یلدا رو دیدم که قفسه سینم رو مالش میداد و احیا نگه می داشت و مشد... 

هز شب رشد  با احساس سوزش سینم و از حال رفتم... داشت کسی را به عقب هل می داد

 ...حامد باال سرم بودم سرم به دستم وصل کرده بود میکرد...

 ؟تاری یا دوبینی نداری خوبی سماحامد: 
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 ب زور خوبم رو زمزمه کردم...

 سما: خوبم... اقا حامد... بهروز که نفهمید...؟

 ...ه نگران نباش فقط خودمونیم کسی نمیدونهنحامد: 

 ...ه دادمتکی سرم رو تکون دادم و به بغل

 ...لب پله نشسته بود و سرش رو روی زانوهاش گذاشته بود ...از توی آینه نگاه هم به رهام افتاد

حاال من خواستم  ... منو کشت.. از بین برد..این کارش یعنی چی ..ندیدمخ  خندم گرفت و تلخ

 ...بخاطر خوشحالی پدر و مادرم...االن ناراحته...از نابودی نجات بدم مو ندهآی

 ماریا کنارم نشست: عزیزم خوبی؟

 نگاش کردم... چقدر خوبه تو اومدی...

 ...نباید اصال ولت میکردم همیشه کنارتم ماریا: الهی فدات بشم...

 .و کنارم اومد ...داد لیوان آب و قرص ای به رهام ...یلدا هم از پله ها پایین اومد

 .حس کردم بی قراره ؟ چی شدی تو خوبی االن یلدا: 

 سما: خوبم... بگو اون بره...

 ...میگم حامد ببرتش اینجا مونده حال تورو ببینهیلدا: 

 ؟چیو ببینه بره گمش می خوام نبینهبا حرص گفتم: 

 ؟بخش و زدیحامد آرام ...باشه عزیزم آروم باشیلدا دستمو گرفت: 

 ... خوبم... خوبم... خووووبم....بخش را نمیخوام ولم کنیدآرامسما: 

فردا  ...مامان اینا نفهمن ...استراحت کن د... یکمآقا حام ....باشه عزیزم من گفتم بزننماریا: 

 ...باشه ابجی گلم...؟ی خوام کسل باشینمقراره با بهروز برید بیرون 

 من: باشه و چشام رو بستم...

 (ا هم من و ماریا به خانه رفتیمهام رو رسوندن و بعد از آنهلدا رفتن روحامد و ی) 

 ...صبح با خشکی گلوم از خواب بیدار شدم

 ماریا کنارم بود... کنارم خوابش برده بود...

 گوشیمو برداشتم و حواب دادم...

 ...ما دارم میام دنبالت بیا جلو درماریا: س

 من: باشه...

 سوار متشین شدم...
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 اریا چی شده؟؟من: م

 ؟!بیا بریم اون کثافت آشغال رو ببین که با یه دختر قرار گذاشتهماریا: 

 من: کی؟ ماریا چی میگی؟

 ماریا: روهام...

 خشکم زد چی روهام؟؟ یعنی چی؟؟

 من: ماریا... تو....

 ...داش تو کافه با دختر قهقهه میزد ماریا: خودم دیدمش...

اونم تو کافه خودش که همه میدونستن که من  ؟ روهام؟؟کی دیگه طاقت نداشتم رسیدیم کافه...

 هاشم؟؟با

 رفتیم تو ساکت بود... هیچ کس نبود...دلم ریخت یعنی... گریم گرفت...روهام عوضی..

 ...ولی صدای رهام رو میشنیدم ...توانستم خوب ببینمرفتیم طبقه باال ماریا جلوم بود نمی

 به سمتم پرتاب شد... صدای دست و جیغ و تولدت مبارک که یکهو ...ماریا از جلوم رفت کنار

 !!؟؟ماریا ببین عشقمو سکته دادیروهام جلو اومد و گفت: 

 ...خوب بود دیگه باورش شدماریا: 

 من: خیلی خرییییید.... هررررر جفتتون....

 ...با رهام و ماریا تنها شدیم بعد از جشن....

 ؟؟؟ن واقعا  می توانم به جز تو کسی را ببینمیعنی فکر کردی م روهام: سما باورت شد؟؟

چی شد  ؟اون کیه تو زندگیت پس ...را هم دیدی که دروغ بود همه حرفات گریم شدید شد...

 ...ازت متنفرم رهام ....یادت رفت

 ماریا: سما جان خوبی؟ چی شده... سما!!؟

 من: اجی... و گریه کردم...

 ...به بچه هاتون...ندگیت با بهروز فکر کنیبسه سما بسته تو حاال باید به ز ماریا: 

 گریم شدید شد...

 کردم....فقط به روهام فکر نکن... پاشو... ماریا: غلط

دو هفته گذشت...دو هفته ای که سعی میکردم خوب باشم... سعی کردم کار کنم تا هیچ کسو 

 نبینم...

 حتی بهروزم کم دیدم... یعنی بهش گفتم کار دارم...
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 خورد...تلفنم زنگ 

 من: سالم...

 بهروز: سالم...

 من: جونم کارم داشتی...

 ؟خانم لباس بخریم وان وشار میگن میخوای بیای برای عروسی یابهروز: 

 من: حاال یچیزی میپوشم...

 بهروز: نه...

 من: ها؟؟ چی شد.... پروشدی؟؟

 بهروز: نه عزیزم.. بهتره لباس بگیریم...

 ....کنممو چک باشه پس بگذار کارت من: 

 ...خودم میخرم الزم نکرده دست کنی تو جیبتبهروز: جونم؟ چی؟ 

 من : بهروز... اینجوری باشه نمیام

شما به جاش برام با سلیقه زیبات برای منم لباس  ش...عزیزم وقتی مرد همراه توهین بهبهروز: 

 ...انتخاب کن

 ...افتخار می دم غذا رو هم باهم بخوریم من: باشه...

 طف میکنی بانو.. میام دنبالت...بهروز: ل

 ...تا یک ساعت دیگه آماده ام من: 

 بهروز: میبینمت...

و  مکمی آرایش کردم و لباس ساده پوشید م...چقدر با سمای گذشته فرق دار  ...رفتم جلوی آینه

اس از بهروز داشتم اماس ... گوشیم رو برداشتم...عطر محبوبم را برداشتم و با عطر دوش گرفتم

 ...ه رسیده بودک

 ...به ماریا گفتم میرم برای خرید لباس و از خونه بیرون رفتم

 بهروز: سالم بانو... خوبی؟

 سما: سالم ... ممنون .. تو خوبی؟

 ...بریم ببینیم چی میتونیم بگیریم بهروز: قربونت...

 ...چون اصرار کردی اومدم و اگر نه قصد خریدن داشتم و کلی هم کار دارمسما: 

 ...پس مرسی که به حرفم احترام گذاشتیوز: بهر 
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 ...تا رسیدن به مقصد حرفی نزدیم ...کردم و صدای موزیک رو زیاد کردم رومیا ی هخند

خیلی  ...نگین...هنوز درگیر عشقشه ....حس می کنم بهروز هم شرایطی مثل شرایط خودم داره

 ...دوست دارم بفهمم نگین چه جور آدمی بوده

 ...بیرون اومدم و پیاده شدم با رسیدن از فکر

 ...بعد از کلی گشتن برای بهروز

یک کت سرمه ای+ یه شلوار ابی کمرنگ+پیراهن سفید+کروات ابی کمرنگ+کفش و کمربند 

 سرمه ای...

 و برای خودمم لباسی زیبا...

+کفش سورمه ای+شال ابی کمرنگ با پیراهن آبی یقه هفتی که پشتش یک نواره طوسی داشت

 ...گرفتیم و برای ناهار به رستوران رفتیم ای کیف سرمه

 ...خوب خانومی چرا اینقدر خودتو درگیر کردی چند وقته ندیدمت بهروز:

 .کارمو دوست دارم ....درگیری دیگه کارمه سما: 

 ...هر کاری که دوست داری رو انجام بده ولی خودتو اذیت نکن بهروز لبخندی زد...

 سما: خسته نمیشم... تو چخبر؟

بهروز شروع کرد تعریف کردن راجبه کارش و اتفاقاتی که این دو  کردم... و خودمو با غذا مشغول

بین غذا سرم رو تکون می دادم و نگاهش می کردم انگار که دارم حس  ...هفته افتاده بود براش

 ...می کنم چی میگه ولی در واقع اصال حواسم اونجا نبود

ت؟ امیدوارم نبینمش... یعنی اون منو نبینه... من فقط یعنی تو عروسی یاشار ... اونم هس

 ببینمش....

 ...غذا رو نصفه ول کردم و به صندلی تکیه دادم سرم رو تکون دادم...نباید به این چیزا فکر کنم...

بنا به باال  عارفممنو رسوند و بعد از رد کردن ت ...بهروز هم تمام کرد و به سمت خانه برگشتیم

 ...اومدن رفت

گوشیم زنگ  ...توی اتاق لباس رو کناری انداختم دوش گرفتم و خودم را روی تخت پرت کردم

 .خورد یلدا بود

 من: بله

 ؟سالم عزیزم چطوری یلدا: 

 من: مرسی..
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 ...بهروزم خواستی بگو ...پاشو پاشو بریم بیرون باهم یلدا: 

 ...تازه رسیدم خونه با بهروز بیرون بودیم من:

وقتی آرایشگاه  ...چرا به من نگفتی می خوام برم لباس بگیرم و یکم خرید کنمخیلی بدی یلدا: 

 ...بگیرم برا هممون

یه سر هم بیمارستان برم پرونده هامو چک  یه سر به سالن بزنم...وقت ارایشگاه نوارو چک کنم...

 ...وای خدا چقدر کار ...کنم فردا شیفتم

 ...خوابمباشه یلدا برو انجام بده من می خوام بمن: 

 ... یه قرارا مالقات با...) ادامه نداد(تازه باید حامد هم ببینم یلدا: 

 من: با کی؟

 ...یادت باشه ها تنهام گذاشتی ...برو بخواب منم برم حاضر شم یلدا: به تو چه...

 ت نمیشا...من این همه تنها موندم هنوز زندم نترس چیزیمن: 

 ه سر بهت میزنم...صداش ناراحت شد...بمیرم برات... شب ی

 ...اگه خواب بودم بیدارم نکن من: 

 یلدا: چشم...

تاثیر  ...چشمام رو بستم و درجا به خواب رفتم ...گوشی رو سایلنت کردم و پرت کردم گوشه اتاق

 ...یه خواب راحت می خواستم ...داروی آرام بخش بود

 ...از فامیلهای نزدیک تا دور ...همه بودن ...توی مهمونی بودیم ...ولی از بدبختیم خواب دیدم 

پذیرایی تا  ز سرا ...مطمئن بودم که حضور داره ...هرچقدر چرخوندم و نگاه کردم رهام را ندیدم

 ....انگار که کنارم اما نمیبینمش ...بوی عطرش رو حس میکردم .. که نبود...ط....نبود.انتهای حیا

 نم...زمین خورد با ....نبود که نبودرهام  م...دور خودم چرخیدم و چرخیدم و چرخید

مثل یک عقده  ...میماندم و خالی تو زندگی ....دقیقا جات خالی بود رهام :از خواب پریدم و گفتم 

 ...بزرگ

 

 ] از زبان یلدا[

 

رهام گفت کارم داره ولی نمی دانم چی کار فکر کنم یعنی  م...قرار دار  م هار  گفتم که بان سمابه 

 ست... د سمامعلومه که درمور 
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 ...حامد جان شما هم خوب کردی ....سالم یلدا خیلی ممنون که اومدی روهام: 

 ؟بگو چه کار داری بسالم پسر عمه خیلدا: 

پس می دانی که سما واقعا  بهروز را می خواهد یا  ...یلدا تو از همه چیز سما خبر داریروهام: 

 ...نه

م از وقتی ماریا اومده سما فقط با ماریاست و شاید خیلی داندقیقا  نمی ...می دانم ه رهامنیلدا: 

 بگم... ولی اگر چیزی هم بدونم توقع نداشته باش که ....کم من از کاراش سر در بیارم

 دوسش دارم رهام: یلدا...

ناراحت نشی از حرفم ولی به عنوان برادر کوچیکه به نظر  ...تو حاال فرق داری ...ولی رهام حامد: 

سما هم  ... !!! رهام ....حدود شش ماه ازدواج کردی ...حاال زن داری ....تونوم حق دارهمن سما خا

نمیتونه  ...اشبه خاطر خودش نه به خاطر خانواده نه زندگی می خواهد او نمی خواهد زندگی کنه

 ...تا آخر عمر عاشق مرد زن دار باشه

رهام تو  ...اال داره با بهروز جون میگیرهح ....ماه بودن خندیده بود ۵میدانی که سما هام ر یلدا: 

 ...مگه نمیگی برات مهمه ...اصال چرا ازدواج کردی ؟؟واقعا  چه کردی

 رهام: خریت...

 یلدا: این نشد جواب...

 ...فقط می خوام که باهاش حرف بزنم رهام: 

 ؟؟می دانی شاید حالشو بدتر کنی ...رهام فقط فکر خودت نباشحامد: 

من سما را می شناسم می دانم چه زندگی  ...فکر اونم تو زندگی باش که نه من بهرهام: 

فقط  ...خواهش می کنم فقط یکم ....خواهد این زندگی نیست که سما بخواهد شروع کندمی

 یک بار

 یلدا: باشه... ولی کی؟ چجوری؟ نمیخوام اذیت شه...

 حامد: عروسی داداشت... یاشار...

 یلدا: اره وقت خوبیه...

به خاطر  ...شش ماه که زندگی نکرده ...کنیش ای دلگیر رهام بفهم که نباید حتی ذرها: یلد

 ...خودش رعایت کن

 ...واقعا  اونو بخواد من عقب می کشم رهام: اگه...

 ...که زن داری ب توخ ...نمیفهمم فکر کن تو را بخواهدیلدا: 
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 ] از زبان سما[

 

 آهنگ:

 

 کن باور

 بهشت تو با شده جا همه

 نوشت شهینم رو زایچ هی

 بهش یبرس یروز  هی تا

 عشق نیهم مث ییزایچ هی

 عشق نیهم مث ییزایچ هی

 

 روزا نیا

 یمن حواس و هوش همه

 یمن واسه یدونیم که تو

 هام خاطره همه تو ییتو

 نخوام شهینم گهید رو تو

 برام یا گهید جور هی تو

 

 برگرده یکاشک

 کرده عاشقم که یاون

  و دل نیا که یاون

 کلمه هی یحت با برهیم

 

  هی یتو نجاسیا تو یجا

  م،یعاشق تو و قلبممن از گوشه

 همه جلو و نیا نگم چرا
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 فقط داره تو به و حس نیا

 س اراده یب تو شیپ من دل

 

 چشات تو و خودم کردم گم

 سادس یلیخ عاشقم من اخه

 

  تورو برات جوره همه رمیمیم

 خوامتیم دست از ساده دمینم من

  دوست واسه لمد جانیه 

 اس العاده فوق داشتنت

 

  که یاون برگرده یکاشک

  نیا که یاون کرده عاشقم

 کلمه هی یحت با برهیوم دل

 

  هی یتو نجاسیا تو یجا

  م،یعاشق تو و من قلبم از گوشه

 همه جلو و نیا نگم چرا

 

 ) بهنام بانی(

 

 

 ...سما میگم خوبه که همه میدانند ما برای همیمرهام: 

 که چی...؟ من: خب

 ...خب خوبه دیگه هیچ کسی نمیاد خواستگاریترهام: 
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خواستگاری به جواب منفی میدم حالت جا  یوقتی اومد من: عه اینجوریه...حاال صبر کن...

 ...بیاد

 رهام: سما؟ اذیت میکنی؟

 من: اره...

 ...یام خواستگاریت حالتو جا بیادم نممنرهام: 

 ....لی خاطرتو جا گذاشتیبسه رهام تو رفتی و خسسسسستم.....

 ...هیچ وقت عاشق نبود ... من ... سما...باید تمومش کنم 

 شم...من عاشق نیستم و نمی

.. 

.. 

.. 

 ...سما جان لباستو بردار بریم بهروز جلو درهماریا: 

 من: اومدم...

 رفتیم پایین...

 بهروز: سالم  خانم ها

 من و ماریا: سالم...

 ؟؟؟دنبالتون خب سما جان کی بیامبهروز: 

 ...نمیدونم زنگ میزنم من: 

 ...یکهو آهنگ را عوض کرد

 عروسی بگیریم بهروز: خب حس

 اهنگ:

 

 یکنیم کاریچ

 شمیم وونهید که ینجور یا 

 کن کمترش کمی تودلبری ایب 

 

  عاشقه دلم
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 شم عاشقت نذار نیا از شتریب

 کن باورش ایب قلبم رهیم داره 

 

  بردن دل یحد

  مردن تو واسه

  عالم ی ههم

 حالم بده چه یوا یا

 

  نداره طاقت گهید دلم

 قراره یب دلم

 ارهیم کم داره 

 

 خستم گهید

  و تو چشم حالت از 

 کاره نصف باحال یحاال

 

 نداره طاقت گهید دلم

 قراره یب دلم 

 ارهیم کم داره 

 

 خستم گهید

  و تو چشم حالت از 

 کاره نصف باحال یحاال

 

  لرزونهیم

  مونمویا و نید وقلبم زلزله نیا

 چشات ختهیر  بهم مویزندگ
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  یزندگ یتو آدم هی

  باشه داشته تو مث یکس نکهیا ریغ

 خوادیم یر یچ مگه

 

 بردن دل یحد

 مردن تو واسه 

  عالم ی همه 

 حالم بده چه یوا یا

 

  نداره طاقت گهید دلم

  قراره یب دلم

 ارهیم کم داره

 

  خستم گهید

  و تو چشم حالت از

 کاره نصف لباحا یحاال

 

  نداره طاقت گهید دلم

  قراره یب دلم

 ارهیم کم داره

 

  از خستم گهید

 و تو چشم حالت

 کاره نصف باحال یحاال

 

  نداره طاقت گهید دلم
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 قراره یب دلم

 ارهیم کم داره 

 

 خستم گهید

 و تو چشم حالت از 

 کاره نصف باحال یحاال

 

 ( شهاب مظفری )

 

 

 ...ض کردمدیگه طاقت نداشتم آهنگ را عو

 (و با یک عالمت سوال بزرگ نگام کرد بهروز: چی شد؟؟ )

 ...فقط به این آهنگ حس خوبی نداره حالشو بد میکنه ماریا: هیچی..

 ...دیگه هیچی نگفتیم و تا خود سالن آهنگی گوش ندادیم

 ...زنگ بزن سما جان بهروز: پس

 من: باش...

 رفتیم باال...

 ماریا: سما بس نیست...

 ا...داره تموم میشه...قول میدم تمومش کنم...من: چر 

 ماریا بغلم کرد و گفت: الهی قربونت بشم...

 ...و بعد همگی رفتیم تاالر ...بعد از دو ساعت زنگ زدم بهروز

 می خواهم حال شو ...خوبه...یعنی رهام هم هست ....توی تاالر همه بودند صدیقه را هم دیدم

 ...بد کنم می خواهم حالشو بگیرم

 ...عروس و داماد اومدن پریسا) دختر عمو مهیار(: 

همیشه میگفت معلوم نیست  ....زیبای زیبا هک وای نوا ...یاشار چقدر خوشگل شده بود عزیزم...

 ...دوست دارن وبراش خوشحالم برای هردوشون  هم ...کی ازدواج کنم بعد از تو حتما  

 ...لباس نوا خیلی زیبا تو تنش نشسته بود
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.. 

... 

... 

 ...رفتم کنار نوا ...بعد از اینکه یاشار رفت اونور

 ...قربونت بشم مبارکت باشهمن: 

 نوا: مرسی...

 ...ی خودم شدیز دیدی آخر سر جاها من: 

 نوا: باورم نمیشه...

 ...بگم حاال یک وقت یاشارو اذیت نکنی و گر نه با من و یلدا طرفی ...باورت بشه من: 

 ...راست میگه زن داداش : ا بود اومد و گفتیلدا هم که اون دوروبر ه

 سه تایی خندیدیم...

 وقت رقص دوتاییشون شد...

 آهنگ.....

 

 ...) یکهو یاد عروسی رهام افتادم وقتی که رهام جلو رفت ....یاشار رفت جلو که نوا را به بوسه

داشتم راه می  ....حالم بد شد و مانتو روسریمو برداشتم و رفتم بیرون( دوباره سینم درد گرفت

 ...بعد به خودم گفتم توهم زدم ....رفتم که حس کردم رهام صدام کرد

 رهام: سما...

 ...ولی دستمو گرفت ...برگشتم تا دیدمش قدم برداشتم تا از کنارش برم

 ...خواهش می کنم بگذار حرف بزنمرهام: 

 : بگو...به تنفر تبدیل کردم و گفتماشکامو، بغصمو، ناراحتمو 

 ... با اون... ازدواج کنی؟؟تو واقعا می خواهی سما... رهام:

 من: اون اسم داره... اره...

 رهام: سما... پس...

 ...ی کنیمم خب معلومه نامزدیم بعد از چند وقت معقد دائم من: نمیفهممم...

 ...فقط بگو دوسش داری تا برم و پشت سرم را نگاه نکنمرهام: 
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مرد زندگی و  ه...بهروز واسه من یک مرد ...تم ولی حاال ندارمشاید قبال به عشق اعتقاد داشمن: 

پس اگه حاال عاشق به روز نباشم  ...یک چیز دیگر من حاال به عشق بعد از ازدواج اعتقاد دارم

 ....بعدا  میشم

 ؟سوالی نیست پسرعمه ؟؟خب مشکلی دیگه نداری

 من چی؟؟؟ منو... پس رهام: ینی ی شدسحر 

 ...زندگی می کنی تب معلومه داری با زنخ من: تو... هه...

 ...برگشتم...قدم برداشتن و از کنارش رد شدم

 ... هرچی... پسر عمه... فراموش کن یک روزی بینمون چیزی بوده من: راستی)با طرفم برگشت(...

 ...آخیش راحت شدم .... احساس رهایی می کردم ...و به سالن برگشتم

 ...مثل همیشه منتظر عکس دسته جمعی بودیم ....ر بودیمبعد از مراسم همه تو حیاط تاال

دیدم  ...روز و اونم دستشو انداخت دور کمرمبه منم چسبیدم به  ...رهام روبروم واستاده بود

 ...منم خندیدم...مشت کرد وروهام از خشمش دستش

 ...همه رفتند ما هم داشتیم می رفتیم که سرم سنگین شد و افتادم

 شده؟؟ ماریا: سما؟!! چی

 بهروز: سما جان سما جان

 

 ] از زبان بهروز[

 

 ...من بغلش کردم و هی صداش کردم ...ماریا دوید سمت سما ...فتاد زمینا اجلو چشام سم

 ...گذاشتمش تو ماشین و سریع خودمو رسوندم بیمارستان

 ...چیز خاصی نیست نگران نباشید افت فشاردکتر: 

 بهروز: ماریا خانم...

 ...ن نباشید یکم فشارش پایین است به مامانمون رفتهنگراماریا: 

 

 ] از زبان سما[

 ...چشامو باز کردم و ماریا بهروز را دیدم

 بهروز: خوبی عزیزم...
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 من: اره...

 ...ین شوهر تو میکشی بیچاره مرد و زنده شدا آخرماریا: 

 من: ایشششش...

 ...و به خانه برگشتیم و بهروز هم رفت

 ...بگو ببینم چی شدخوب حاال ماریا: 

 ...هیچی سرم سنگین شد من: 

 ...خواهری مثل اینکه یادت رفته من روانشناسمماریا: 

 ...براش اتفاق توی تاالر را گفتم

 ماریا: افرین خوب کردی....

 ...با کار خودم و آرام می کنم ....من فقط کار می کنم ....روزها از پی هم میگذرند

 .تمام خیاالنم...با تو... با رهام...به قول عسلی خالی شد...تموم شد...تمام خاطراتم... تموم شد..

 خسسسستم... بسسسه...نمیتونننننننم.....چی کاااااارت کنم.....

 خستم کردی ای بابا....

 ...مغزم پر شده از این آهنگ با خودم زمزمه کردم

 اهنگ: 

 

 

 بازم سهیخ من، چشم

  دل ستین من دست

 واست، شهیم تنگ

 بره ینم دل ات رهخاط

 کنه ینم ول منو ه،یگر  یستین

 

 واست شهیم تنگ دلم من

 حواسم ستین انگار یستین

 مونده  هنو اما یستین

 لباسم رو عطرت یجا
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 یگذاشت جا تُ  خاطره

 یگذاشت پا قولت یرو

 تیآشت و قهر بود دروغ تو

 ینداشت دوستم اصن تو

 

 واست شهیم تنگ دلم من

 حواسم ستین انگار یستین

 مونده هنو اما یستین

 لباسم رو عطرت یجا

 

 یگذاشت جا تُ  خاطره

 یگذاشت پا قولت یرو

 تیآشت و قهر بود دروغ تو

 دوستم اصن تو

 

 واست شهیم تنگ دلم من

 

 شد یم فراموشم اتیبد کاش

 تو یآغوشم تو االن دمید یم کاش

 من تا یکرد یم قهر اول روز مثل

 لبخند با رو تو رمتیبگ بغلم تو

 

 واست شهیم تنگ لمد من

 حواسم ستین انگار یستین

 مونده هنو اما یستین

 لباسم رو عطرت یجا
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 یگذاشت جا تُ  خاطره

 یگذاشت پا قولت یرو

 تیآشت و قهر بود دروغ تو

 ینداشت دوستم اصن تو

 

 ) ارش و مسیح(

 

وقتی  همه چیز را بیرون ریختم تا دوباره بچینم ...که خودمو باهاش مشغول کنمم رفتم سر کمد

 ...نگاش کردم...همه را چیدم چشم خود به چیزی که روی فرش افتاده بود

 شون...مال من وقتی ازدواج کردیم میچسبونیم شمبیا سما این واسه تو این نصف" رهام: 

 من: باشه...

 رهام: دوسش نداری؟

 من: چرا دارم..."

 ....نمیدانم چرا ...ماندهوقتی شش و هفت سالم بود ولی تو ذهنم  ....بودمون این تو بچگی 

 ...فراموشت کنم ....هنوز نتونستم ...دلم نمیاد بندازمش دور

... 

... 

... 

 ...امشب شب عیده 

 ...لباس فیت تنم پوشیده بودم

همه کنار هم نشسته  .اینا بیرون رفتم ) اقا جون(  روسری ام را بستم و از اتاق خونه پدربزرگ

می  هامچه سالهایی که روبروی ر  ...و به خاطرات فرو رفتمبودند رفتم و کنار ماریا نشستم 

 ...و هنگام تحویل سال هم را آرزو می کردیم منشست

ای که با ضربه ....چقدر بده که کسی و آرزو کنی که یکی دیگه آرزو شه ...سرم رو پایین انداختم 

رو باال آوردم که نگاه خیره سرم  ...ای به تحویل مونده بودماریا بهم زد به خودم اومدم چند دقیقه

چند ثانیه ای نگاهش کردم و بعد سرم رو پایین  ...نفسم تنگ شده بود ...رهام را روی خودم دیدم
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فقط برای خودم خوشبختی و عاقبت  ...صدای قران خواندن آقاجون در اتاق پیچید ...انداختم

 و عیدی ...شروع سیل تبریک ها و ...صدای توپ ...بخیری و برای اطرافیانم سالمتی را آرزو کردم

 ها...

و فقط چند ثانیه ای تو آغوشش موندم و سریع خودمو کنار کشیدم که  ...با بهروز روبوسی نکردم

 ...سرم رو برگردوندم و مشغول صحبت شدم ...دوباره نگاه خیره رهام رو روی خودمون دیدم

خوشبخت  ...گذشته بگذر دخترم از ...پدر جان موقع عیدی بغلم کرد و کنار گوشم زمزمه کرد

 .همه چی درست میشه و  پیشونیم رو بوسید ...باش

 ....اما دلم رو چیکار کنم ....باید بگذرم ...آقا جون راست میگه ...با حرف ش به فکر فرو رفتم

 ...نباید بهش فکر کنم ...سرم را تکون دادم  ....هنوز هم باز از دور هم برای رهام میزنه

 ...خدایا هرچی صالحه پیش بیاد: فتمتوی دلم گ 

و با هم هماهنگ شدن برنامه سفر هر سالمون مجلس  ...باقی روز به سرعت و به خوبی گذشت

صدیقه سمتم اومد و کنارم  ...کنارم خالی بود ...صحبت های شخصی تبدیل شدو جبه دوباره 

 ....نشست

 ...نمیری پیش بچه ها ؟ تنهایی چرا نشستی صدیقه: 

 ...ردم در کمال آرامش جوابشو بدمسعی ک

 ...سرم گیج میرفت ترجیح دادم بیشتر بشینم سما: میرم...

 ...گفتم شاید به خاطر اتاق و خاطراتش نمیری صدیقه: 

 به سمتش برگشتم ...توی یک لحظه خون توی رگام جوشید

 ....وی این خونهدوما  من عاشق خاطرات قدیمم ت ...اول اینکه چرا اینجام به خودم مربوطهسما: 

 ...یه لطفی در حقم بکن و این قدر تو کار من دخالت نکن... سوما خاطرات نوجوانیم امخصوص

 ...صدیقه صدای لوس شو کمی بیشتر کرد

 ...حق نداری این طوری راجبه من بگی چی گفتم مگهصدیقه: 

 ...نماییمیخواست خودشو بزنه به مظلوم ...از کارش خندم گرفت

 ...این راهی که تو میخوای بری رو من فیلم نامش را نوشتم: و آروم گفتمنگاهش کردم 

توی راهرو  ...راه حیاط رو پیش گرفتم ...حوصله حرفاشو نداشتم ...رومو گرفتم و از جام بلند شدم

 ...رهام جلوم در اومد خواستم رد شم جلوم ایستاد

 ... دنبالت بودم.بودیپیش بچه ها هم ن ...چرا مثل همیشه نیومدی تو حیاطرهام: 
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 م...عصبانی شد 

حاال هم از جلوی راهم  ....هرکاری بخوام می کنم ...اینقدر فضول کارهای منیدزنت  چرا تو وسما: 

 .می خوام برم ...کنار برو

 ؟صدیقه چیزی گفتهرهام: 

 ...صدیقه چیزی نمی گفت اگه تو بهش چیزی نگفته بودیسما: 

 ...دستم را بیرون کشیدم و نگاهش کردم ...ا گرفتهلش دادم که دوباره مچ دستم ر 

 .ترس توی دلم رو لرزوند... جوری که نتونستم کنار بکشم... محکم... دوباره دستم رو گرفت 

 سما: رهام... ولم کن...

 ؟ صدیقه؟کی بهت چیزی گفتهولم کرد و گفت: 

 ...ونستم به همه جا زدینمی د ....گفتم فراموش کن ...را انداختون تیکه خاطراتمنگاش کردم: 

 ...تو خجالت نکشیدی به زن چیزی گفتی

 ...نفسم باال نیومد 

با فکر  ...صدای بسته شدن در اومد ...و به دیوار کنار در تکیه دادم م...در و باز کردم و بیرون رفت

 ...اینکه روهام رفت چشمام رو بستم

 .لعنت به همتون ...لعنت به همه شهاب که باعث شدی از همه چیز بترسمسما: 

و سعی کردم  ...ترسیده چشمام رو باز کردم ....دستی دورم حلقه شد و منو به سینه اش تکیه داد

 ...بوی عطر رهام بود ...برگردم نذاشت

 سما: ولم کن...

بچه  ...چون میدونم با زبانش اذیتت میکنه ....باور کن من چیزی به صدیقه نگفتم رهام: سما...

تمام فامیل  ...تی اسمت هنوز رمز گوشیمو تمام حواسم هرجا میری دنبالتهوق ...که نیست

 ....میدونستن و زمزمه هاشون هست

 ...همه که دوست دارممیف

 .تو چشمام جمع شد ... اشکشد اکوچشام رو بستم و کلمه دوست دارم توی ذهنم 

و صدام  ...ودم بمونمبزار تو درد خ ...بیشتر از این نمی تونم داغون بشمهام کن ر م ولسما: 

 ...شکست از بغض

 .رهام منو به خودش فشرد

 تر شی...فقط بگو چیکار کنم بهرهام: 
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 سما: نمیدونم

این متاهل بود و من نامزد  ...صدام آروم بود آرامش که تو بغلش تجربه کرده بودم مثل االن نبود

 ...کرده بودم

 برو به زندگیت برس....سما: تو زن داری..

 یخوامش....رهام: نم

ت برسه که االن عور ازدواج کردی ش ...مگه ماشین یا ملک خریدی که نمیخوایخندم گرفت: 

 ...متاهلی

 ...به کنار هلش دادم و از آغوشش بیرون اومدم

 .چشام سیاهی رفت و چیزی حس نکردم، نفسم تنگ شده به سمت پله ها رفتم

 

 ] از زبان رهام[

 

فکر کردم  ...قدم هاش آروم شد ....نگاهم را به رفتنش دوختمولش کردم و  ...به کنار هلم داد

 .روی زانوهام گذاشتمش ...به سمتش دویدم و گرفتنش ...میخواد برگرده که یهو روی زمین افتاد

بغلش کردم و از در پشتی  رهام: سما...سما جان...عشقم چی شدی به صورتش زدم...یخ بود...

دویدن بیرون و ماریا و یلدا  ...یر سرش رو درست کردمتو اتاق بردمش روی تخت گذاشتم و ز 

 ..حامد نبضشو گرفت ...حامد را صدا کردم

 ...بعد از معاینه ...ا باالی سرش اومدنو ....ماریا و نوا آمدن تو اتاق و ماریا در و بست

شاید به  ...به نظر عصبی میاد ...افت فشار داره ...به اورژانس بهتره که سرم بزنه دزنگ بزنینوا: 

 یفشه...خاطر آسم خف

 رد....من چقدر ضربه خو تبه خاطر یه خری ....با عشقمم چه کار کرد وختم...نگام رو به سما د 

دکتر اورژانس  ...زمان برام به کندی و جون کندن گذشت م...سرم را به دیوار پشت سر تکه داد

 ...افت فشار داشت ...سرم وصل کردش اومد باالی سرش و به

 ...چطور میتونم اینطوری باشم ....واقعا من لعنتی نابود کردم عشقمو عصبی...

 ....حامد کنارم اومد دستی به شونم زد

 ؟؟رسیدیای هم به نتیجه  ...به هوش که بیاد خوبه ...نگران نباش حامد: 

 ...حامدعاشقشم  ...نمیخوام...صدیقه رو نمیخوام ...من این درد و تموم می کنم رهام: داداش...
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 حامد: میفهمم...بهش فکر کن...زود تصمیم نگیر...تو متاهلی...اون نامزد داره...

نامزدی که نمیدونه  چه ...چه نامزدی که دو ساعت از خونه زدم بیرون و هنوز نیومدهرهام: 

 ...به نامزدی که نمیدونه دل نامزدش باهاش نیست ...نامزدش االن بیهوش روی تخت افتاده

 ...چیزی نگیا...هیچ چیزی راجبه گذشته رو بهروز نمی دونه م... اروم باش...حامد: رها

 نفسی کشیدم...

هنوزم ته دلش  اون ...ولی دلش رو به دست میارم رهام: چیزی رو نمیگم...هرچیزی سما بخواد...

 ...منو دوست داره

توانی مثل قبل تو نمی  ؟؟اومدی مث ما دوباره مثل قبل شد ولی تو چی؟ خب بعدش چی حامد: 

 ...چون تو زن داری ...باشی اون هم نمیتونه

 ...ببخشید آقای عزیزدکتر: 

 حامد: بله...

 یکشونید...شما فامیل درجه دکتر: 

 ماریا: من خواهرشم...

 ؟تا حاال اینجوری شده ...بگذارید اول یک سوال بپرسم... خب ببینید خانوم دکتر: 

 ...) لعنت به من(اربله با این دفعه میشه سه ب ماریا: 

 ؟؟خب بیماری خاصی دارن دکتر: 

 ماریا: خیر...

 آسم خفیف دارها سم نوا: ماریا...

 ماریا: اره درسته....

سمشون دیگه آیعنی به خاطر عصبی بودن و فشار باال شون  ...خب همین دیگه ممکنه دکتر: 

 ...خفیف نیست

 ...(سست شد و نشستم زمینپاهام  ماریا: یعنی چی؟ ) وای من چه کردم...آسم...

 ...درد سینه هم داشتن یا سرگیجه ماحتدکتر: 

 ...سر گیجه را دیدم ولی در مورد درد سینه چیزی نگفتهماریا: 

 ...(ماریا زل زد بهم ...) تفاقی براشون افتادهیا اببخشید مشکلی دکتر: 

 ماریا: بله...

 ...بهتره یک دکتر متخصص نشون بدیددکتر: 
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 ؟یعنی ممکنه که واقعا  این آسم خفیف گسترش پیدا کنه دکتریاشار: 

شما حتما  به دکتر  ...حتی کسانی که آسم ندارند هم با اتفاقاتی دچار آسم می شوند دکتر: بله...

 ...نشون بدید اگر دچار نفس تنگی بشن شاید کارشون به جاهای خوبی نرسه

 ...به جای لبخندش ....بود حاال ماسک اکسیژن روی صورتش ...چشمامو دوختم به سما

 ...از اتاق بیرون زدم ....لعنت به تنهایی هام لعنت

 ماریا: رهام...) عسبانی و بلند(

 ...خوابوند تو صورتم کبه طرف که چ مبرگشت

 ...خب بزرگتره و حق داره نگاش کردم...

 ...تو زدی خواهرمو داغون کردی حاال ول کنش نیستی ماریا: رهام بسه...بسه...

 هام: ماریا...ر 

گوش اون خواهر تو  ....میگفتی دوست دارم ...هه ههچقدر دروغ میگی ماریا: دهنتو ببند...

سما را داغون کردی و رسیدی به  ....وما ر آخرش چیکار کردی فقط س ....خوندی روضه بیچارم هی

 ...با اون زن...می شد وقتی تو رو چه حالیی میدون ...عشق حالت

خواهرتو جمع کن که چشم دنبال  برو اون ...د میزنیمن داچرا داری سر شوهرم  صدیقه: چته...

 ...شوهر مردم

سال کوچکتر  ۱۰معلوم نیست خودت چیکار کردی که یک پسره  ...دهنتواون ببند  ماریا: ) با داد(

 ...از خودت عاشقت شده

 خوا... صدیق را نمیماریا من اصال  رهام: 

شانس آوردی بابام نیست اگه بود  ؟؟بس می کنی یا یک جوری بزنم نفهمی از کجا خوردیماریا: 

 ؟واقعا چه جوری میخوای سرتو جلوی بابام بلند کنی میخوای چی بگی ....که حاال له شده بودی

 دیقه: هوی....ص

تو هیچ ربطی نداره  : بهاعصابم خورد شد از برخورد صدیقه و یک سیلی زدم تو گوشش و گفتم

 ...اصال گمشو برو به تو مربوط نیست ...تو خفه شو ببند دهنتو ....بگذار ماریا بگه حقمه

 ...(و یک چک دیگه زد تو صورتم....) برای من مظلوم بازی درنیارمماریا: 

 ...د جلو دست ماریا را گرفتیاشار اوم

 ...فقط با این چیزا خودتو عذاب میدی یاشار: ماریا بسه...بسه...
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اون دختر شاد و تبدیل به  ...نه می خواهم بدونم اون لعنتی چی از جون خواهرم میخوادماریا: 

 ...خنده هاش تبدیل به گریه شده ...یک دختر افسرده کرده

 ....رهام باید جواب کارش رو ببینه ...ام حرف بزنهیاشار بگذار ماریا با رهیلدا: 

 ...تقصیر من نیست دآخه چرا اینجوری فکر می کنی

 ...نمی خوام اذیتش کنمتره به جان سما که از همه برام عزیز  ....من سما را دوست دارم رهام: 

 ...و گرفت و کشوندم جلو قموماریا جلو اومد و ی

 ...به جون خودت قسم بخورن و دوم ...) ادامو دراورد(ت دارمببند دهنتو کثیف تو دوسماریا: 

 ...آره منم باور کردم تو سما رو دوست داری

 ...چشم خورد بحث ما که از اتاق بیرون اومد

من  ...واسه من ؟! برای کی ...داشت گریه میکرد اجی.... تو رو خدا بسته...) بسه دیگه  سما: 

 ...دستشو گرفتن یلدا ت به سمت سما و باماریا رف...( لیاقت اشکاشم ندارم

 (سست شد و نشستم زمین ...) پاهامبیا عزیزم بیا برو تو اتاق استراحت کنماریا: 

 

 زبان سما[ ] از

 

ولی  ...ماریا حقیقت و می گفت ...هر چکی که ماریا زد تو صورتم رها من گریم شدت می گرفت

 ...از اتاق رفتم بیرون تشاره بزنکردم می خواهد دوب ... تا حسدلم طاقت نیاورد

 ...به جون خودت قسم بخور ( و دومنادای رهام را درآورد م ) ببند دهنده کثیفتو دوست دار ماریا: 

 ...آره منم باور کردم تو سما را دوست داری

 ...دیگه طاقت ندارم 

 ....تو رو خدا بسته... بسته دیگه آجی من: 

 ... ماریا و یلدا به سمتم اومدن

 ...رهام نشست زمین و یاشار و حامد رفتن سمتش ....بیا برو تو اتاق استراحت کن اریا: م

 ....نشستم رو تخت

 ...سما جان دراز بکش نوا: 

 من: خوبم...

 ...بغلش کردم ...و بغضش ترکید ...نه خوب نیستی : ماریا 
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 (درد سینم باز شروع شد من: ماریا...) 

 ماریا: خوبی...

 ...ت بشمآره قربون من: 

 ؟؟تو شماره خانوم رضایی را دارینوا نه  ...باید بریم دکتر یلدا: 

 نوا: شادی جون؟؟

 یلدا: اره...

 نوا: بگیرش...

 ...آره مرسی بهش بگو یلدا: 

 ؟ چی شده... کی حالش بده...شادی جون چرا من: 

 ...یکم پیشرفت داشته آسمتفقط  ماریا: هیچی...

 ...یگی ماریاتحصیلی چی ممگه پیشرفتمن: 

یکم مراقب باش هوا کم نیاد حاال  ... آسم داری...راست میگه دیگه آسم خفیف ندارییلدا: 

 ...این وسط بمیری ...اسپری نداریم

 من: نمک دون...

 ...جونم شکرپاشیلدا: 

 ..از واسه همینه که با رهام باال گرفته بودیمن: 

 ...و اینا هم همش تقصیر همون کثافت خوب به خاطر عصبی بودن و فشارته ماریا: اره...

 ...وسایل هم میاره ... شادی جون گفت همین حاال میاد اینجانوا: 

 ...با استرس وارد اتاق شد ...بهروز که تازه برگشته

 ؟!خوبی چی شده ...سما بهروز: 

 (حرف ماریا را قطع کردم...) هیچی فقط ماریا: 

غشو مشام آسم خفیف داشتم حاال مثل این که با این بهروز من آسم  ...میگمماریا خودم من : 

 خفیفم شده آسم...

 ...پاشو بریم دکتر بهروز: 

 ...خانم رضایی متخصص ریه دارن میان اینجامن: 
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 ... های رهام تو مخم پره حرف ...همه رفتن بیرون و منو تنها گذاشتن که یکم استراحت کنم

توی خواب و بیداری حس کردم رهام ... ام گرم شدهحس کردم چش... بود... صدیقه و حتی ماریا

 ...بیشتر به خواب فرو رفتم .... و حس گرمی پتویی که روم انداخته شد... داره نگام میکنه

 ...چشامو باز کردم و ماریا و شادی جون رو دیدم شادی جون: سما جان...

 ...سالم شادی جون من: 

حس کردم  ... عمیق... عمیق تر...ب حاال نفس بکشخ ... سما جان لباستو بده باالشادی جون: 

 ...گرفت و سرفه کردم منفس کمه سرف

ولی خب  ... خب سما جان من به تو اخطار کرده بودم که ممکنه دچار آسم بشیشادی جون: 

 ...حاال موردی نیست

ید بعدا  شا ...شاید توی روز یک تا دو بار از اسپری بخوای استفاده کنی اسمت خیلی بد نیست...

 ...وگرنه هیچ مشکلی نیست .... یکم سخت باشه تمثل موقع زایمان یا در طول بارداری برا

 ...خانم دکتر واقعا   ماریا: 

روز دیگه هم  ۲۰... این داروها و این نوع اسپری را بگیرید ...آره عزیزم نگران نباش شادی جون : 

 ...تو چک کنمبیا مطب یا توی بیمارستان یه سری به من بزن وضعیت

 ...چشم خانم دکتر من: 

 ...و من بلند شدم ... شادی جونم رفت 

 ...سما جان استراحت کن ماریا: 

 ...ریا مامانی و بابایی فهمیدندمامیگم  ...نه بابا ول کن حالم خوبهمن: 

 ...فهمیدنمحل با اون جنجال من همه ی ماریا: 

 ...مامان و بابا در و باز کردن و اومدن تو

 ... خوبی... بمیرم واست...عزیز دلم مان: ما

 (سه تایی خندیدیم ... ) ای بابا دوباره کشتار راه انداختبابا: 

ببین به اون رهام که ( من و ماریا هم خندیدیم ... قورت داد وبقیه حرفش ی... ) مهدی دار  مامان: 

 ...بیچاره تقصیر نداره این آبجیت

پس قضاوت  ... م شاید خود شاید خواهرم شاید رسول شایدآیلین جان ما چیزی نمی دانیبابا: 

 ...نکن

 ...دوستم دارم ... چه بهتر آسم دارم یه چیز نو... من خوبم ... میشه ول کنید من: 
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بابایی گلم هم اونجا یک ... قرار شد بریم قشم ...فردا همه مشغول جمع کردن وسایل بودند

 ....اجاره کردیمدور سه دور واک چندتایی ماشین هم ویالی دو طبقه رو به دریا اجاره کرد و ی

 :همه میان یعنی 

و یلدا و  یاشار و نواسینا ) پسر کوچیکه( عمو مهرداد و خاله الناز و +من و ماریا و مامانی و بابایی

آقا رسول ، عمه مهشید [ + وز رو یادم رفت بگمر راستی من به( ] اوف چقدر اینا زیاد شدندحامد) 

الحه عمه بزرگ( و شوهر رها) + رامین داداش رهام( + رهام +  پسر عمه ) و نادر ترشون( ) دخو رها

 طوبیآقا جون و مامان جون  صدیقه ) آوا( + 

خوبه حالم ایده سال های پیش به جای این جدید های امسال عمو ... یعنی بیست و یک نفری 

 ؟!(حاال نمی دانم چرا ) دانسان جفتشون نمی توانند بیاینمیومدن مهیار و عمه مهال 

امیدوارم که ... یعنی کم شده ... دیگه بهم اهمیت نمیده... راستی به نظرم بهروز عوض شده

 ...آهنگ ناز گوش کنیم دم رفتن هبریم ی... اصال ولش کن ... نفهمیده باشی که منو رهام

 آهنگ: 

 

  یچ رو پا یگذاشت ینالوت

  یبود یچ دنباله

 نیموچ با مون رابطه تو

 

  مرام یب

  نورایا هنوزم نیبب

 درام تو فکر از که نشد نیبب

 

  معرفت یب

  ازت من ادیم بدم که بدون

  نزد رکب تونستیم نکهیا با

 نزد لگد عشقمون به دلم

 

  معرفت یب
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  ازت من ادیم بدم که بدون

  نزد رکب تونستیم نکهیا با

 نزد لگد عشقمون به دلم

 

  تیخال یجا شه پر شدیم نکهیا با

  یبود یوقت یحت

  بازم سرمو نییپا انداختم

 ینموند آخرم

 

  یدونستیم تو

  داغونته یچجور  دلِ  نیا که

  که نه یبود نگفته

 قانونته ته یمرام یب

 

  معرفت یب

  ازت من ادیم بدم که بدون

  نزد رکب تونستیم نکهیا با

 نزد لگد عشقمون به دلم

 

  معرفت یب

  ازت من ادیم بدم که بدون

  نزد رکب تونستیم نکهیا با

 نزد لگد عشقمون به دلم

 ) مسیح و ارش(

 

 

 ؟دخترم به چی داری فکر می کنیاقاجون: 
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 ...زندگیم چی شد که تغییر کرد... چی شدهو به اینکه یک من: 

این خوبه  ... و خیلی های دیگه داستانشون به اینجا رسیده... رهام... تو ... قربونت برم اقاجون: 

ولی سما فقط به ظاهر نگاه نکن توی داستان این ... ی شخص مقابل تو بشناسیتو میتوان

 چیزایی که ما خبر نداریم و فقط به خاطر خودمون براش قصه درست می کنیم

 من: اقاجون... یعنی چی شده؟؟

خداوند اینقدر مهربونه و بنده هاشو دوست داره که نمیگذره بهشون  اقا جون: سما جان... عزیزم

به  ... زندگی در جریان پس زندگی کن به عقب برنگرد.... حاال یا با روهام یابی رهام... ذرهبد بگ

 ...آرزوهات با اینده با اینا زندگی کن

 ...واقعا نیاز داشتم .... عاشقشم آقاجون من: 

 ...نمی آید مارفتیم ها بابا: آقا جون، سما 

 ...بیاین بریم تو راه با هم حرف بزنید... رفتهحاال نوه و پدربزرگ دردو دلشون گمامان جون طوبی: 

 ...نزن داریم میاییم اقاجون: طوبی غر

 ی رهام یا با رهام....حاال ب... آقاجون راست میگن زندگی در جریانه... بابا ریز داشت می خندید

رسیدیم قشم و با سه چهار تا  ... از حرف آقاجون حالم خوبه ....توی هواپیما حالم خوب بود 

 ...کسی رفتیم ویال

 .سه طبقه بود ... ویالی دنج و قشنگی بود

 ...و طبقه استدبابا گفتی  من: 

 بابا: چی بگم...

طبقه سوم ... طبقه دوم دارای سه اتاق... طبقه اول دارای سه اتاق: رفتیم تو وسایل را گذاشتیم

 ...هم دارای یک اتاق بزرگ بود

 و مهرداد + اقا رسول               اتاق اول...بابا+ اقاجون + عمآقایان طبقه اول 

 حامد+ یاشار+ رهام                                      اتاق دوم

 نادر+ رامین+ بهروز                                    اتاق سوم

 ه الناز                      اتاق اولخانم ها طبقه ی دوم...مامان جون+ مامان+ خال

 عمه مهشید + رها + صدیقه                         اتاق دوم

 طبقه ی سوم....من+ ماریا+ نوا+ یلدا                             اتاق بزرگ

 این جوری شد....
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 ...راز کشیدم روی تخت د ... وکم رو تو اتاق گذاشتمسا

 ..پاشو بریم بگردیم ا...خوابی مسما جون یلدا: 

 ...اگه میخوای بخواب عزیز دلم ... به اندازه کافی وقت داریم بگردیم ییم....روز این جا ۱۵ نوا: 

 ...یلدا پاشو با شوهرت برو دیگه... خواستی بخوابی بخواب گلم ماریا خندید: 

 ...احتی عزیزمهرجور ر  : یلدا پیشونیم رو بوسید 

 ...بلند شدم و لباسم را عوض کردم

 ...تایی میریم لب ۴شب  ... یلدا االن هر کاری میخوای بکنسما: 

 و دراز کشیدم...

 ...رفتننوا و یلدا همراه یاشار و حامد بیرون... ماریا هم کنارم دراز کشید

 ...ماریا دستم رو گرفت 

 ... خوبی؟؟خواهری جونم ماریا: 

 ...ماریا میخوابم بعدا صحبت میکنیم مخوبسما: 

 ...چشمام رو بستم و خوابم برد

دختر بچه ... حرف می زدیم و می خندیدیم ... توی خواب با رهام کنار ساحل نشسته بودیم

کوچکی هم با موهای خرگوشی بسته شده و لباس صورتی عروسکی جلومون با سر و صدا بازی 

 ...می کرد

دختر بچه ای که بی نهایت شبیه روهام بود را با خود ... وفانی شدتوی چشم به هم زدن دریا ط

هرچی جلوتر میرفتم ون... سعی کردم بگیرمش .... و دویدمم چه پرید جیغ زدب رهام دنبال... برد

از ... حس نفس تنگی داشتم ... آب به صورتم خورد و از خواب پریدم... شدندبیشتر ازم دور می

 ....سعی کردم  و به زور بلند شدم.... چه خواب بدی بود ... .گرما خیس عرق شده بودم

در بالکن رو باز کردم و توی بالکن ... سرم به شدت گیج می رفت ... خودم رو به پنجره رسوندم

به  .... نای راه رفتن نداشتم... هوای شرجی به صورتم خورد و نفس نفس هایم بدتر شد... رفتم

گلدونی که .... نتونستم بفهمم کیه ... نفر داشت با تلفن حرف میزدپایین یک ... دیوار تکیه زدم

شخص را به خودم جلب کردم و بعد روی زمین ون توجه ا...لبه دیوار بود رو به پایین هول دادم

 ...سر خوردم

 ... سما؟!سما خوبی صدا:
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با شدت در  ...هام می رفته بود انگار سوزنی توی ری عذابتوی این هوای شرجی نفس کشیدن 

 ...باز شد و بعد کسی که مرا در آغوش کشید و به داخل برد

کنارم  ...پنجره را بست و کولر گازی روشن کرد... بهروز بود که اسپری روی لبام گذاشت و دوبار زد

 ...نشست و دستم رو گرفت

 م...نفس های عمیق کشید 

 ؟؟چی شدی آخه ؟ خوبی خانومیبهروز: 

 سرم رو تکون دادم

اگه تو حیاط نبودی نمیدونم ... خواب بد دیدم ...نفسم بند اومده بود بم... االن خوبم...سما: خو

 ...چه بالیی سرم میومد

 ...دور از جونت خداروشکر که االن خوبی بهروز: هیس...

 ...و سرم رو توی آغوشش گرفت

 ...برم برات آب بیارم زود برمیگردمبهروز: 

 ...کمی بهتر بودم ... ا لیوان آبی برگشتبه تخت تکیه دادم و بهروز رفت و ب

 من: مرسی...

 ...چی بخوریم هم بهتر بشیی هم... بلند شو بریم بیرون بهروز: ناهار نخوردی...

 .بلند شدن و بعد از پوشیدن مانتو شالم رو روی سرم انداختم

 ...از پله ها پایین می رفتیم بهروز دستشو انداخت دور شونه ام که یک وقت نیافتم

 ...چشم خورد به رهام که داشت نگاه میکرد

 ...رفتیم تو آشپزخونه 

 ؟؟ناهار میخوری ؟؟ سما جان گلم خوبی مامان جون: 

 گرم میکنم......خودمقربونت برم خوبم سما: 

 ...بشین اینجا من برات گرم می کنممامان جون: 

 سما: چشم...

 ؟؟کجا رفته بودی ...رهام جان عزیزم تو هم بیا ناهار نبودیمامان جون: 

 ..رفتم قدم بزنم رهام: 

 بخور بیا حاال ناهار مامان جون: 

 ...تلفنش زنگ زد و رفت ممامان جون از آشپزخونه بیرون رفت بهروز 
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 یه بالیی سرتون میارم ت یک بار دیگه ببینم جلو من یا پشت من اینقدر چسبیده بهرهام: 

 ...هرکاری کنم به خودم مربوطه... ی من دخالت نکنتو زندگ ... رهام قبال  هم گفته بودم من: 

 ...مربوطه من زندگیت بودمم زندگی تو به من: رهام دستاشو مشت کرد 

هر کاری کنیم  ...اصال می دونی چیه شوهرمه... حاال دیگه نیستی و به تو ربطی نداره من: 

 ه...طبیعی

 ...را گرفت یه قدم جلو آمد و آستینم

 ...بخوره تهنوز اونقدر غیرت دارم که نذارم اون کثافت دستش به... نروسما رو مخم  رهام: 

دیگه به  ... تو هم تو زندگیم دخالت نکن ؟؟ مگه زنتو حامله شد چیزی گفتم: دستم را کشیدم 

 برو منو فراموش کن ... چه زبونی بگم

 ...نمیتونم لعنتی نمیتونم بیخیالت بشم: سرش رو جلو آورد 

های سریع نفسای عقب کشیدم و دستم رو روی قفسه سینم گذاشتم و ثانیه خودم را د از عم

زده دوید و لیوان آبی آورد کمی تو  هام هول ر  ...انگار که نفس تنگی بهم دست داده... کشیدم

 ...دهنم ریخته و کمی به صورتم پاشید

 رهام: خوبی؟ سما عزیزم....سما؟

 ؟ی برای نگرانی دیر باشهفکر می کن: صورتم رو نزدیک تر بردم و گفتم

 ...تو هنوز تمام زندگی منی ... رهام: سرم را بغل کرد 

 م...روی میز ول کردمو خودمو کنار کشیدم و ظرف غذا

 .تو زن داری ... اینقدر عوضی نباش... حرف بیشتر آزارم میدهمن: رهام هر 

 چیکار کنم همه چی درست بشه... سما؟؟ اون زن رو نمیخوام رهام: 

 ... بسمهجرم ندهز هر کاری می کنی اما دیگه   من:

 ...و خواستم از آشپزخونه بیرون برم

 ...من میرم بیرون وجودم عذابت نده... بیا غذاتو بخور رهام: 

 به سمت میز رفتم 

 ...اگه سکوت می کنی میتونی بمونی وگرنه همون بری بیرون بهترهمن: 

شروع ... ی دو تا اون ور تر از منو کشید و نشستثانیه های کنار میز ایستاد و بعد آروم صندل

 ...بشدت گرسنه بودم ... کردم به غذا خوردن
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آروم چشم غره  ...دستی به شونم کشید و کنارم نشست... بعد از چند دقیقه بهروز اومد داخل

 ای بهش رفتم

 ؟خوبی عزیزم بهروز: 

 من: ممنون ... اره خوبم...

 ...اگه حالت بد میشه ما نریم عزیز دلم. ..شب قرار شد بریم ساحلبهروز: 

 ...خوبم نگران نباش ... حواسم هست اگه حالم بد بود بر می گردیممن: 

 ...زدم که رهام پوزخندی زد بهروز لبخندی به

 ...رو در طول سفر نمیتونی کمتر کنی بیشتر ببینیمت تشماره تلفنهای کاریرهام: 

رهام راست میگه بهروز ... یه لحظه شک کردم ... اه کردبهروز انگار شوکه شده باشه به رهام نگ

 .خیلی عجیب شده

 ..متاسفانه خیلی سرم شلوغهبهروز: 

رو  هچون من مشغول... انشالله که با مشغله هات کنار بیای: رهام با همان پوزخند ادامه داد

 تجربه کردم

 : منظوری داری؟به روز نگاهی به من کرد و ادامه داد

 ...خودتم فهمیدی به علی چپ نزن خودتو : اره..شدرهام بلند  

بعد از بیرون رفتن رهام بهروز به سمتم ... بدون عکس العمل خاصی به غذا خوردن ادامه دادم

 .چرخید

اگه چیزی گفت  ... شنیده تکنم پسرعمتوی حیاط که داشتم با تلفن حرف میزدم فکر میبهروز: 

 قضاوت نکن

 ...توضیح میدم خودمت به

 ؟؟من بی منطقمت بهروز به نظر : من

 ؟این چه حرفیه بهروز: 

 ...جدی دارم میگم جوابمو بدهمن: 

 ...نه تو خیلی منطقی تر از تصور میبهروز: 

 ... االنپس بهتره به من اعتماد کنی و خودت هر چیزی که هست رو بگیمن: 

 ...یز گذاشتمبشقاب رو به کنار هل دادم و دستام رو روی م... کمی سکوت برقرار شد 

 ...چیزی که هست به من اطمینان کنمن:  بهروز هر 
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 .. سما...از خوبیات خجالت میکشم بهروز: 

 ؟؟ نگین؟در میانه تپای عشق من: 

 بهروز سرش رو پایین انداخت 

بهروز عشق یه چیز عالیه خیلی خوبه من واقعا خوشحال میشم اگه کمک کنم عاشقی به من: 

 ...عشقش برسه

ک شده بود و نمی ولباش تکون میخورد ولی ش... سرش رو باال آورد و نگاهم کردبهت زده 

 توانست صحبت کند

 ؟؟حاال میخوای توضیح بدی ... من بهت حق میدم لبخندی زدم : 

 کمی جابجا شد

... بهش گفتن نامزد کردم ... ماه قبل گفت جدا شده به خاطر من ۱... نمیدونم چطور بگم بهروز: 

 .هیچی نگفت..

 ...ازش خبری نداشتم تا خبردار شدم حالش بده

 من: نگران شدی؟

 تو کرد... نگاهم کرد و لباش رو 

 ...داشتم میمردم ...نمیدونم چطور بگم سما بهروز: 

 ...گذاشتم شلبخندی زدم و دستم رو روی کتف... سرش رو پایین انداخت 

 ...نگران نباش کمکت می کنم سما: 

 نه که... ب باید حاال عصبانی باشیخبهروز: سما اخه تو... 

 ...ببین بهروز من حالتو درک می کنم به نظرم اگه این عشق دوطرفه است برو کنارش باشمن: 

 بهروز: یعنی...

من و حتی  ...بگوتو واقعی ت آره یعنی جدا میشیم نامزدی واسه همینه تو به مادر پدر من: 

 خانواده ام به عشق ایمان داریم

زندگیمون به مشکل می  ... پیش کس دیگه ایه نباید یه زندگی شروع بشه و وقتی دل کسی

 ...چیزی که میخواد یخوره پس بهتره که هرکی بره پ

 ؟؟واقعا  ناراحت نمیشی ... تو خیلی روشنفکری بهروز: 

توی دلم گفتم ) فقط بعد از این سفر حتما  تمومش کنیم تا بیشتر از این سه ماه نشدهمن: نه... 

رهام من ... کار می کردم تا یادم بره ... ا که یک ماه چون من اصال بهش نزدیک نبودمچه بس
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گذارند نمیخواهم روزگار اون دختر بشه مثل من به عشق احترام می... واسه تو این کارو نکردم

 ...(من

 بچه ها برگشتند...

نمیگن شاید حالش بد  ... ه رفیقایی داریم ما رو تنها میزارن میرنچوای وای وای ببین  من: 

 ...شد

 ؟!چیزی شده سما ماریا: 

 من: نخیر... با تو هم قهرم... اجی بد...

 ماریا: قهر نباش...

 من: بوسم کن قهر نباشم...

 ..نگاش کردم چپ منم چپ .... رهام دوباره چشم دوخته بود بهم ...همه با هم زدیم زیر خنده 

 ...من بازی نکردم چون ترسیدم حالم بد شه ...رفتیم بیرون توی حیاط که والیبال بزنیم

 الف( نوا+ یلدا +ماریا+ رها+ صدیقه 

 ب( رهام + بهروز+ یاشار+ حامد+ سینا

 ...نادر هم اوا ستاد کنار و رامین شد داورشدن دو گروه 

بعد از بازی من و ما ریا داشتیم حرف میزدیم که رهام بهمون نزدیک ... نشستم نگاهشون کردم 

 ...شد

 توی شهر بزنیم... میگم نظرتون چیه بریم یک دورام: ره

 ماریا: خوبه نه سما؟

 ...آره بریم بچه ها رو هم ببریم خوش میگذرهمن: 

 ...رهام هم دستشو کشید هام...صدیقه جلو آمد و دستشو به زور کرد تو دست رو

 ؟!رابطه خوبی دارید نه دخیلی به هم نزدیکیرهام  میگم سما جون تو وصدیقه: 

( نه رهام پکر نگام کرد ت )مثل برادر نداشته من و ماریا س هامر ( رهام با لبخند نگام کرد من: اره) 

 اجی؟

 ...(ماریا گرفت چی میگم ماریا: دقیقا... ) 

 ...بگیره خورد تو پرشواست مچ صدیقه خ

یک بستنی فروشی نشستیم که بستنی ... تو لباسامو عوض کردم با بچه ها رفتیم بیرون

 ...وریمبخ
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 ...رفتم دستانم را بشورم و وقتی برگشتم برای من مثل همیشه بستنی شکالتی گرفته بودند

 ...اگه دوست نداری بگو عوضش کنمبهروز: 

از طرفی هم از بستنی شکالتی ... از طرف خوشم میومد که رهام را ضایع کنم و بگم دوست ندارم

 ...نمی شد بگذرم

 ...رمنه فرقی نداره برام میخو من: 

 ای بود...الحق که بستنی خوشمزه ... و شروع به خوردن کردم 

 ...موقع بیرون رفتن رهام کنارم اومد

 ...باالخره درست می کنم همه چیو ...ودتهعماق وجمیدونستم هنوز هم سمایی قبلی تو ارهام: 

 .ز کنارم اومدبهرو... بچه ها پراکنده شده بودند ... بدون اینکه نگاهش کنم به سمت اسکله رفتم

 مردی ... حرفات شرمندم کرده...بهروز: سما ... خیلی

 ...بهروز عشق مقدس من بهش احترام می گذارم واقعا میگممن: 

هر زمان هر چیزی و  ...برام یاز همین االن تا آخر عمرم مثل خواهرم: بهروز لبخند گرمی بهم زد 

 ...هر موردی بود مدیون منی اگه بهم نگی

 خندیدم...

 ؟قبول داداش منم عروسی دعوتم من: باشه...

 ٪۱۰۰خندید: 

 م...گوشیش زنگ خورد و لبخند گرمی زد

 ...کسی نفهمهسفر فقط در طول ... دیگه راحت باش ... برو راحت صحبت کن من: 

 ...حتما  مرسی عزیزم بهروز: 

اسکله گذاشتم و  آرنج هایم را لب چوبی... و تلفن را نگه داشت در گوشش و کمی از من دور شد

 ...زدمزل به دریا 

 

 

 راهم سر بر تو یامد هم باز

 گمراهم دوباره یکن یم عشق یا

 کردم سر به را یجوان من دردا

 کردم سفر خود ارید از تنها



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

151 

 

 است ریس یازعاشق من قلب ستیر ید

 است ریزنج یصدا از خسته

 است ریزنج یصدا از خسته

 یبرد مرا عشق نیااولیدر 

  یازرد تو مرا دم به دم ایدن

 اور ادی به را سرنوشتم ایدر 

 باور مکن را سرگذشتم ایدن

 پردازم قصه یبیغر  من

  رازم در غرق یقیغر  چون

 ایدر  غربت در گمشدم

 اوازم هم یب نشانو یب

 ها ساحل به ها شب روم یم

 را خلوتدل ابمیب تا

 ایدر  یخسته موج یرو

 هارا غم اوج سمینو یم

 یبرد مرا عشق نیاول ایدر 

 یازرد تو مرا دم به دم ایدن

 اور ادی به را سرنوشتم ایدر 

 باور مکن را سرگذشتم ایدن

 پردازم قصه یبیغر  من

 رازم در غرق یقیغر  چون

 ایدر  غربت در گمشدم

 اوازم هم یب نشانو یب

 ها ساحل به ها شب روم یم

 را خلوتدل ابمیب تا

 ایدر  یخسته موج یرو

 هارا غم اوج سمینو یم



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

152 

 

 

 مت اللهی() روزبه نع

 

 روی دستانم قرار گرفتدست ماریا 

 .نگاهش کردم ست...دلم تنهایی میخوا 

 من: خوبم... خوبم... واقعا خوبم... نگرانم نباش...

 ؟میدونی که چقدر ما دوست داریم ماریا: 

 ...منم دوستون دارممن: 

 ....می بعد می آیمبچه ها کناری در کافه ساحلی نشستند و من گفتم ک م...روم رو به دریا دوخت

 ...هندزفری توی گوشم گذاشتم و صدا را زیاد کردم

 

  سرت اومده یچ بگو

  برت و دور نیک نایا

  منو یر یم یذار یم که

 پرت بالو شکونده یک یدونینم

 

  تره وونهید من از یک

 نره برو یبگ یه یک

  یکس جامو کنه پر تونهیم مگه

 تره عاشق منم از که بگه تونهینم

 

  یاومد باز که شده یچ یزد دوراتو

 برگردم من که یمن عاشقه یگیم

  برو یدار  دوست جا هر رو تو ستمتین

 کردم باور رو تو یه بودم ساده آره

 

  یاومد باز که شده یچ یزد دوراتو
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 برگردم من که یمن عاشقه یگیم

  برو یدار  دوست جا هر رو تو ستمتین

 کردم باور رو تو یه بودم ساده آره

 

  صدات هنوز من یول جات به مدهاو یکی

 هوات حالو گهید سرم ار فتهینم و گوشمه هیتو

 کاش یول دارم دوسش هاش خنده توان شکل

  شمویپ یموند یم آرزومه یدونستیم

 جاش به یبود تو آره جاش به یبود تو

 

  یاومد باز که شده یچ یزد دوراتو

 برگردم من که یمن عاشقه یگیم

  برو یدار  تدوس جا هر رو تو ستمتین

 کردم باور رو تو یه بودم ساده آره

 

  یاومد باز که شده یچ یزد دوراتو

 برگردم من که یمن عاشقه یگیم

  برو یدار  دوست جا هر رو تو ستمتین

 کردم باور رو تو یه بودم ساده آره

 

 ) سامان جلیلی(

 

به انگشتر  اسمم رو روی ماسه هادم... کنار ساحل نشستم و دستم رو روی ماسه ها کشی

روی اسمم رو  ...رفتیم با رهام اسم های مان را می نوشتیمیادش بخیر هرگاه سفر می م....نوشت

و  منفس عمیق کشید... از اسم خودم متنفرم ... خندم گرفت م... خط زدم و خط ها را امتداد داد

دستی به  ....به یاد اسپری افتادم ... چشمانم سیاه شد م...با سوزش سینم از ترس بلند شد

دستی روی ... نفسم متعادل شد ... کردم پافجیب مانتوم کشیدم اسپری رو در آوردم و دو بار 
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بدبختیم کم بود این هم  ...این دیگه چه درد جدیدیه که سراغ من اومده... قفسه سینم گذاشتم

دا روی تخت کنار یل ...به سرعت سمت کافه ای که بچه ها آنجا بودن رفتم... اضافه شد

 نشستم...

 زد: خوبی؟؟ ماریا نگران نگاهم کرد و لب

شکالتی برداشتم و توی دهنم  ...چشمام رو به هم زدم و ... سرم رو به نشونه خوبم تکون دادم

 ...که افت فشار متعادل شود... گذاشتم

مردها  ...به علت زیاد بودن تعداد تصمیم بر این شد که لب ساحل ویال دور هم جمع شویم

بعد از گشتن یک پاساژ سر راهمان و خرید برخی چیز های جزئی  ...کبابی درست کنندجوجه 

 .به ویال برگشتیم مبرای شا

 ...چراغهای حیاط را روشن کردیم و همه برای تعویض لباس به داخل رفتند

خودم رو روی تخت انداختم و  ....شال مشکی عوض کردم و لباسم را با تونیک زرشکی و ساپورت

همانطور که چشمانم بسته بود دستش را گرفتم و ... ماریا کنارم دراز کشید ...رو بستمچشمام 

 .خواهر نعمت بزرگیه ... فشردم

 ؟؟بچه ها من برم تا شما بیاید ایرادی ندارهیلدا: 

 ...برو برو شوهر ذلیل : ماریا با خنده گفت 

 ...ماریا خانم خودت هم می بینیم: یلدا با خنده و جیغ گفت

 ...با نوا بیرون رفتنو  

 به طرف ماریا برگشتم 

 ...با تو همه چی راحت تر میگذره... خواهری مرسی که پیشمیمن: 

 سما...خوشحالم که دارمت  ... من همیشه پیشتم : بغلم کرد 

 ...باشیمن زشت همه هستند ما ... بریم پیش بقیه : بعد از چند لحظه سکوت گفت

 ...دادم ش و قوسیخودم را ک 

 ...بریم عزیزم ن: م

... و رژ را لبخند زدم ... و بعد رژ را سمت من گرفت ...را تمدید کرد ژماریا جلوی آینه و کمی ر

شالم رو درست کردم و  ...کمی به صورتم رنگ داد ... ازش گرفتم جلوی آینه کمی به لبام زدم

 ...دست به دست ماریا از ویال خارج شدیم

 ...نزدیک به هم قرار داشتند چندین فرش و دو تخته حدودا  
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 ...نوا کنارم اومد و نشست نشستنم...روی یکی

تمام بزرگتر ها ترجیح  ...نشستیمدور هم کم کم همگی دور هم جمع شده و به صورت تفکیکی 

کباب  ...خانم ها روی یک فرش و آقایان روی فرش دیگری بودند ...دادند جدا و روی تخت باشند

یلدا و ... ای اولین بار توی این چند وقت به قدری خوردم که معده درد گرفتمبر ... بودای خوشمزه 

 ...ماریا می خندیدند

 ؟ میخندید...مجبوری مگه آخهنوا: 

 ...ما ها رو دیده اشتهاش باز شده: صدیقه با طعنه گفت 

 ...مطمئن باش به خاطر حضور خودت بوده: یلدا به طرفش برگشت و همانطور با طعنه جواب داد

 ؟ن خانم یوسفی چی شدیراستی بچه ها خبردار شد: نوا برای پایان دادن به بحث گفت

 ...را نداشتم هحوصله تحمل صدای صدیق

 ...اسمش آشناست ... خانم یوسفی من: 

 ؟همون که سقط جنین کرد پشیمون شدیلدا: 

در  ...وباره باردار بشهمی خواست د... ماریا این خانوم بیمار من بودمن: اها... اره.. بنده خدا... 

 ...حین حال افسردگی شدیدی داشت

 ...بحران اساسی را پشت سر گذاشته استماریا: آخی طفلک... 

دیروز مجبور شدن زود تر از موعد ... بنده خدا برای بارداری بعدیش به مشکل خورده بودنوا: 

 ...بچه اش نه نه خودش سال موند ...سزارین کنندش

 یلدا: ای وای...

 ن: جدا!!م

 چند ثانیه سکوت شد 

 ...اریا:  ای بابا خدا بیامرزهم

 ...خدا رحمتش کنه زن و شوهر خوبی بودن بیچاره همسرشمن: 

 ...یب نکنه خیلی بدهسخدا نیلدا: 

 باید مراقب بود ... نمیکنه تقصیر خودشه ه که سقطآدم اگه مراقب باشصدیقه: 

 یلدا: تو چی؟

 ...ی مراقب خواهم بودمن اگه حامله بشم خیلصدیقه: 

 یلدا: اگه بشی...
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 ...آره دیگه مگه چندتا شکم زاییدمصدیقه: وا... 

 ...همه به هم نگاه کردیم 

 ؟؟صدیقه تو مگه سقط جنین طبیعی نداشتینوا: 

 صدیقه: کی؟ 

 ...البته شایدم ما اشتباه یادمونهیلدا: تو دیگه... 

 ..... حاملگی رو..نه بابا من هنوز دخترمصدیقه: 

 ...و سکوت کرد نگاهش تک به تک روی ما چرخید و با رنگ مثل گچ به پشت خیره شد

 ماریا برگشت

کجای این قضیه : گفت شهای کلید شدرهام به سمت صدیقه رفت و با صدای آروم از بین دندان

 ...کوفتی رو داری دروغ میگی

 : هیچکی... دروغ نگفتم من...صدیقه بلند شد و عقب رفت

 ...وش رو گرفت و برای دور شدن از ما دنبال خودش کشیدرهام باز 

 ...رهام چیکار میکنی ماریا: رهام... 

پس چجوری میگفتن ... لبخندی روی لبم اومد... صدیقه و رهام کاری نکردند... نگاهشون کردم 

 ...زد و جیغ های صدیقه سر رهام همه بلند شدن هبا سیلی که رهام به صدیق ...حامله است

 ...د به سمت رهام دویدحام 

 ؟؟چه کار می کنی حامد: 

 ....این زنیکه عوضی کل زندگی رو بهم دروغ گفته... ولم کن برو کنار حامد: رهام داد زد 

 ..یا به سمتشان رفتمار 

 ...زندگیتون به کنار آبرو داری کنماریا: 

 ...آبرو برای من نذاشته ؟ آبرورهام: 

 ...اری خیلی شلوغش می کنید : صدیقه با حالت طلبکاری گفت

 دهنتو ببند رهام: 

 ...بسه دیگه شورشو در نیار؟؟ نبندم چی میشه صدیقه: 

 ...دهنتو ببند تا نزدم تو دهنت صدیقهرهام: 

اصال  تو  ...میدونی چیه ... غلط می کنی دستت به من بخوره: با پررویی گفترفت صدیقه جلوه 

 ...گفتم دراست میگی از قص
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 ..بهش حمله کنه که حامد جلوشو گرفت و صدیقه جیغ زدرهام خواست 

کنید و این مسخره بازی رو بذارید ست جچال بسه دیگه کافیه همین االن هر چی هپدر رهام: 

 ...کنار

 دارم... صدیقه گم شو بیا تو ماشین کارترهام: 

مردها که  شنیده بودم... بیشتر و بیشتر شد م استرسم رفت باال نفس عه عه عصبانی نشی... 

 .میکنن...۲.سیگار میکشن   ۱: عصبانی می شوند دو کار انجام میدن یعنی یکی شو

ماریا  ... نفسم سریع و سریعتر... حالم بد شد ... نه تو ماشین نه... خوب رهام سیگاری نیست

 ...برگشت به سمتم

 ؟ اسپریت کو؟؟سما جان خوبی ماریا: سما... 

 من: تو... ماشین...

 ا سویچماریا: باب

 ...ماریا تو بمون پیش سما ...من برم و بیام دهدایی ب رهام: 

 ...که داشت همه  فهمیدن هنوز دوستم داره یاز استرس ...ام خیلی سریع رفت و برگشتره

 اخیییییییشششش.... بهترم...

 ماریا: ) دم گوشم گفت( چی شد؟ به چی فکر کردی؟؟

 من: عصبانی شدم... یعنی...

 ستش می کنممن در  ماریا: 

 ...برگشت ...ورفت کنار رهام باهاش پچ پچ کرد

 من: چی گفتی؟

 ...هیچی روانشناسی کردم گفتم یه جور دیگه حالشو بگیرهماریا: 

 ...هام رفتن بیرون ولی خوب تو هوای بازو ر صدیقه 

 ..پسر ها اومدن و پیش ما نشستن

 ه؟چجوری تونست ه، خیلی کثافتیلدا: 

 ...ما گفته بودم که دروغ گفتهه سمن از اولشم ب ..معلوم بود ماریا: 

 حامد: جالبه.. بعد چجوری...

 ...چیز های دیگه هم بگم ددوست داری ...با اجازه شما من فوق دکترای روانشناسی دارمماریا: 

 یلدا: بگو...
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خانه تش برد هامخب بعد از شب عروسیشون هیچ اتفاقی نیفتاده می توانم بگم شاید ر ماریا: 

 ...(ماریا به من نگاه کرد و دیگر ادامه نداد...) باش شد هم خودش زده بیرون از خونهبا

 واستادیم....هممون  ... از در همگی با هم بیرون رفتیم ...باورم نمیشه ... بحثو عوض کرد نوا 

 ...بعد صدای بلند شو شنیدم... دلم ریخت... تو گوش رهام وبوندصدیقه محکم ک

تو میدونی چند سال از من ... من هرکاری دلم بخواهد می کنم... صدیقه: غلط میکنی

 ...من بهتر میدونم یا توری؟؟ کوچکت

 ) داداشت( و بابام طرفی.. وم بخواد بلند شه با سعیدت ر یک بار دیگه یک بار دیگه دست

 ...این که ی نهمی خواستی منو مثل یک زن واقعی میگرفتتقصیر خودته... 

 مریض... ) و رهام به سمت ما اومد( رهام: برو بمیر...

رهام هم .... صدیقه با هیچکس حرف نمی زد... رفتیم خونه همه حال و هوا شون خوب نبود

 ...عصبانی بود

دلم واسه رهام سوخت چرا باید با زن بزرگتر از ... حالم خوب نبود رفتم تو اتاق و دراز کشیدم

 ...د از چند دقیقه صدای در اومدبع... دلم می سوخت واسش ... خودش ازدواج کنه

 من: بفرمایید تو... خشکم زد رهام بود...

 رهام: سما جان خوبی؟

 من: خوبم... ممنون... اومد و کنارم روی تخت نشست...

تو زندگیم از .... شروع کردم که دست خودم نبودی ای رو زندگرهام: سما... خستم... تو زندگیم... 

 ...ا دلخوشیم تو بودی که اونم از دست دادمتنه... همه فقط دروغ میشنوم

جوری که اومد... جلوتر رهام جلو  ... جوابی نداشتم ولی تو دلم پر حرف بود... فقط نگاهش کردم 

 ...دستمو گذاشتم رو سینش و فشارش دادم رو به عقب ...نفسهام تو صورتش می خورد

 ...حواسم نبود ...ببخش سمارهام: 

دفعه اولی بود که واسه  ...تا شب بیرون نرفتم و فقط به رهام فکر کردم. ..درو باز کرد و رفت 

 ... چرا؟ نمیفهمم...خودش واسه زندگیش گریه میکرد

 ...بیا بریم حال و هوات عوض شه... ما داریم میریم لب دریاماریا: س

 ...لباسامو عوض کنم میام سما: 

 م...لبه آتش ماندرفتیم لب دریا بعد از دوساعت همه برگشتند ولی من 

 ...سما بیا بریم نوا: 
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و بعد رفتن آن ها گوشیمو برداشتم و آهنگ ... ) من خوبم زود میام ... نه جونم شما برید من: 

 (گذاشتم

 اهنگ:

 

 

  بود بد حالم یوقت

 کمبود داشتم زایچ یلیخ

  نبود دورم میچکسیه

 زود چه یگرفت دستامو

 

  زدن پسم همه یوقت

 نزد قدم کردم شروع

  و بودم خودم خلوت تو

 جونمو یر یبگ خواستمیم

 

  خودت خدا گفتم

  بذار دستتو و ایب

 بشم آروم هام شونه رو

  باهام نینجور یا چرا

 شهر یتو یآدما نیا

 

  منو زدن پس انقده

 بشم دور همشون از تا

  بودم زالل آب مث

 بشم رهیت کردن یکار 

 

  بذار دستتو و ایب خودت خدا
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 بشم آروم هام شونه رو

  باهام نینجور یا چرا

 شهر یتو یآدما نیا

 

  منو زدن پس انقده

 بشم دور همشون از تا

  بودم زالل آب مث

 بشم رهیت کردن یکار 

 

 همه از من خستم غمه هام شونه رو

  یکن نوازشم یایب بار هی یکاشک

 رمتیبگ بغل

 

  ییاونجا من قبل ییتنها تو یحت

 یذار ینم تنهام منو که تو مرام بازم

 

  بذار دستتو و ایب خودت خدا

 بشم آروم هام شونه رو

  باهام نینجور یا چرا

 شهر یتو یآدما نیا

 

  منو زدن پس انقده

 بشم دور همشون از تا

  بودم زالل آب مث

 بشم رهیت کردن یکار 

 

  خودت خدا گفتم
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  بذار دستتو و ایب

 بشم آروم هام شونه رو

  باهام نینجور یا چرا

 شهر یتو یآدما نیا

 

  منو زدن پس انقده

 بشم دور همشون از تا

  بودم زالل آب مث

 بشم رهیت کردن یکار 

 

 ) ماکان بند(

 

 ...برگشتم رهام بود ... حس کردم کسی کنارمه... فری را در آوردم و به دریا خیره شدمز هن

یکم خواهش ... بمون با هم حرف بزنیم... خواهش می کنم سما: خواستم بلند شم و برم که گفت

 یکنم...م

 ...(دلم واسش میسوخت نمیتونستم تنهاش بگذارممن: باشه... ) 

 ...و در آورد و انداخت روی شونه هامشرهام کت... سردم بود آتش بود ولی سردم بودنشستم... 

 ... رهام نشست کنارم و شروع کرد به حرف زدن... وای دوباره مستم کرد... بوی عطرش 

همه چیمون  و تو تا دیروز من... هنوز باورم نمیشه  ....می خواهمامروز معذرت  سما واسه رهام: 

 ....کنار هم بود

نمی توانم تحمل کنم کسی کنارت ... باورم نمیشه داری ازدواج می کنی... حاال از هم دور شدیم

 ...باشه

داشتم که صدیقه کنارت اینو  اول خودت کردی یعنی من دلی... دیگه داشت حرصم در میومد

 ...باشه

 ... تو هم مثل من ...چه انتظاری داری وقت خودم مجبور به این ازدواج شدم... ولی منرهام: 

مگه من چه گناهی داشتم که بهت ... خستم از این اجبار از این دروغ ها... برای خانواده ات

 ....نرسیدم
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  ...خواستم چیزی بگم برگشتم به طرفش... داشتم به حرفاش گوش میدادم... سکوت شد 

رفت به  امناخواسته دست... نگاهم کرد و باز هم گریه می کرد... رهام... داشت گریه میکرد

: ناخواسته بهش گفتم .... پاک کردمشو صورتش را با دستام گرفتم و با شستم اشکا... سمتش

  ... مقاوم بود نه این رهام... من عاشق رها می شدم که صبور بود

تو این ... بگم مراقبت باشه... روز بگمبه می خوام به ... زندگی توئه ... ولی این زندگی منه هام: 

سما  ... عنوان برادر بهش میگمبه  ... میگم بینمون چی بودهن سما... مدت خیلی اذیت شدی

میسوزم و  ش بمونمزندگی که اجباری و باید تو.. ...با این زندگیم ممن... خوشبخت بشی

 ...سما جان عزیزم به خاطر اون روزای خوشمون به خاطر عشقمون ببخشم.... میسازم

 ...و بعد بلند شد و رفت 

 ... زندگیمی که اجباری و باید توش بمونم ... مدام تو گوشم... بعد از رفتنش اشکام جاری شد

 ... برگشتم...کردم کسی صدایم میکندحس ... هزار بار تکرار می شد

 بهروز: سما؟!

 اشکامو پاک کردم... 

 من: بشین...

 ؟؟چرا بهم نگفته بودی بهروز: 

 ....جا خوردم یعنی از کجا فهمیده

 ... میشه بگی؟؟باهم دیدمتون بهروز: 

من فقط به خاطر اینکه تو حساس نشی بهت نگفتم دوست نداشتم خیاالت برت من: ببین...  

 ...من نگین رو نمیبینم که بخوام نگران باشم ولی تو قرار بود هر هفته رهام رو ببینی ... رهدا

 ؟!پس چرا رهام ازدواج کرده اونم اینجوری... درک می کنم بهروز: 

 ....نمیدونم هیچ کس نمیدونه من: 

 بهروز: دوست داشت...

 ...سکوت کردم

 ...هنوزم دوست داره تهپس بگو چرا اینقدر نگرانبهروز: معلومه... 

واسه همینه که میگم تو باید بری پیش نگین دوست ندارم زندگی یک دختر دیگه ای رو من: 

 ...مثل خودم بکنم
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عطرش ... خواست ولش کنمدلم نمی ... گرفته بودم دستمت رهام رو ک... با بهروز برگشتم تو ویال 

 ...تو کتفش پر شده بود

 ...و دادمش به یاشار مکشید یبرای آخرین بار نفس عمیق

 ...یاشار اینو به رهام من: 

 یاشار: دستت تو...

 ...داداشوال نکنی میشه س من: 

 یاشار: اره جونم...

بِک می پلی هی  حرفهای رهام تو سرم... حالم خوش نبود...دلم به غذا هم نرفت رفتیم باال... 

 شد

 ماریا: بخواب سما.. بخواب

 ...رفتم بیرون توی بالکن نشستم... ند شدمخوابیدم ولی نصفه های شب بل

بعد از تمام شدن این نامزدی از اینجا ... می خواهم زندگیمو عوض کنم... تصمیمم را گرفتم 

 ...میرم

ادت ش عرهام هم به زندگی... فراموش می کنم ... میرم که دیگه نبینم که دیگه فکر نکنم

 ... هیچ حسی...ی به رهام نداشته باشممیرم و وقتی برمیگردم که دیگه هیچ حس... میکنه

واسه یکی از اقوامشان یک  و اونم گفت که باید حتما  برگردهن فردا صبح به به بهروز زنگ زد 

 ...اتفاق بد افتاده

ولی ... بعد از سفر حتما  تموم میشه... راحت شدم ... ازش پرسیدم اونم گفت به خاطر نگینه

هام ر من نامزدی به هم بزنم کل فامیل و اقوام میگن به خاطر اگه .... کاش جور دیگه تموم میشد

توی این ده روز رهام و ... روز بعد از رفتن به روز برگشتیم۱۰ ما... ولی این طور نیست ... بوده

با هم به گشتن و خرید و  ....دکال صدیقه با هیچکس حرف نزد... صدیقه اصال  با هم حرف نزدند

 ...را سپری کردیم روز هایمان .... خندیدن و

 ... خب معلومه می خوام تموم شه ... بهش هم زنگ نزدم ... از وقتی برگشتی من بهروز را ندیدم

 ... کار...فقط کار می کنم

 ...بریم ای آماده پدر: سما جان

 ؟؟پدر میخوای واسه مامانی چی بخری... آره پدر آمدم من: 

 ...یک تصمیم می گیریم تاییسه نمیدونم اول بریم دنبال خواهرت بعد پدر: 
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 ...توی راه دوتایی از هم می پرسیدیم باالخره چی بخریم

 اهنگ: 

 

  بره جونم تا یکن اخم هیکاف

 بهت ونمیمد یبدجور  عمرمو

  کنمیم هیگر  تو یجا بخند تو

 کنمیم ول من مگه ینخند تا

 

  دمویم جون برات من به یبگ تو

 رمویمیم برات من استیدن ایدن تا

  درام پشتت یکن تر لب هیکاف

 برام مشته نیا یتو تو با ایدن

 

  مویزندگ طعم یکرد عوض

 خودیب فهیح یاومد کجا از

  قلبم تو یب من از یدورش

 پر پر تو یب زنهیم رهیگیم

 

 مویزندگ طعم یکرد عوض

 خودیب فهیح یاومد کجا از

 قلبم تو یب من از یدورش

 پر پر تو یب زنهیم رهیگیم

 

  مونمویم ابد تا کنارت من

 داغونمو من یبدجور  یبر  تو

  تو بعد ندارم طاقت بمون تو

 نبودتو کنم باور شهینم
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  دمویم جون برات من به یبگ تو

 رمویمیم برات من استیدن ایدن تا

  درام پشتت یکن تر لب هیکاف

 برام مشته نیا یتو تو با ایدن

 

  مویزندگ طعم یکرد عوض

 خودیب فهیح یاومد کجا از

  قلبم تو یب من از یدورش

 پر پر تو یب زنهیم رهیگیم

 

  مویزندگ طعم یکرد عوض

 خودیب فهیح یاومد کجا از

  قلبم تو یب من از یدورش

 پر پر تو یب زنهیم رهیگیم

 

 ) هوروش بند(

 

 ...که با آهنگ هیچ حسی ندارمه دفعه اولی

دست نگین داره از  تو دستدیدم بهروز ... سرمو باال آوردم.... ماشین را نگه داشت باو باهیک

 ... نگینم جیغ زد  ... روزبه یکی خوابوند تو گوش... بابا پیاده شد و رفت جلو ... خیابون رد میشه

... بابا نشست تو ماشین و راه افتادیم... دست خودم نبود ولی گریه کردم... دلم واسش سوخت

 ...تا ما را سوار کردیم حرفی نزدیم

 ماریا: سالم...

 ..پدر: سالم

 ماریا: امشب بریم دیگه...

 ...گوشیشو برداشت و زنگ زد... حاال یکم صبر کن پدر: 
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 ...سالم آقای استخری پدر: 

 : چی شده؟ماریا دم گوشم گفت 

 ...حرف بزنیم یما امشب منتظرتونیم باید در مورد موضوعپدر: 

 ؟سما چی شده ماریا: 

 ...ی رو قطع کردو گوش ... از پسرتون بپرسید ایشون می دونندپدر: 

 ؟؟بابا سما چیزی نمی گه شما بگید چی شده ماریا: 

 ...هیچی فقط شازده رو با یه دختر دیدیم وسط خیابون دست تو دست همپدر: 

 ماریا: واقعا...

 ...اصال مهم نیست ... سما جان ناراحت نباشی ها پدر: 

 ...و برگشتیم خانه م... سکوت کرد 

 ...صدای گوشیم در اومد ... پدر به مادر همه چیزو گفت 

Sms 

 ...اینجوری بهتره ... لطفا  به پدر مادرتون در مورد اینکه میدونستی چیزی نگیدبهروز: سالم.... 

 من: سالم... باشه...

 ...تو اتاق بمون و بیرون نیا ماس: شب قبل از آمدن آقای استخری و خانواده پدر بهم گفت

 م بدونم...... می خواهپدر ایرادی نداره من: 

 ...سما راست میگه بگذار باشه ماریا: پدر... 

 مامان: حالش بد نشه...

 ...نمیشه مامان من: 

 ...مادر تو که میدونی ماریا: 

و فقط با هم  ..[ منظور به سهم شرکت است... ] آقای استخری خیلی وقته از پدرم جدا شده

 ...دوستن

 ...همشون خیلی متاسفم بودند ... وقتی اومدن

من از اون آدمهایی نیستم که بخواهم خودم تصمیم بگیرم بدون ... بهروز لطفا  توضیح بدهپدر: 

 ...راست بگو ... پس کامل بگو ... هیچ استداللی

من قبل از دختر شما به ... خواستم این نامزدی را به هم بزنممن می... خیلی متاسفم بهروز: 

بعد پدرم من را  ... مزد کرد و در حال ازدواج بودن شخص ناوشخصی بسیار عالقمند بودم ولی ا
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همه چیز ... من واقعا ایشان را قبول دارم ... ولی خب بعد از آشنایی با سما خانوم... به اجبار

وقتی مادرش زنگ زد و گفت رو گفت... خوب بود تا اینکه اون دختر بهم زنگ زد و حال و هواش 

 ...به همه بگید من آدمه ... دیگه... متاسفم.. که خودکشی کرده

بعد از رفتنشون حالم ... داشتم کاش های خودم را می شمردم... هایش را نمی شنیدمدیگه حرف 

راستی پدر ... مثل قبل مو شد ... عقد به هم خورد ... خیلی زود همه چیز تمام شد ... جا اومد

 ...هم به همه گفت که بهروز

به نظر خوب بود ... ه با یکی دیگه هم حال می کردهیعنی اون یک مرد بیشعور بوده که داشت

 ام نبودهرهمعلوم بود که به خاطر 

 ؟!سما راستی میدونستی بعد از مسافرت چی شدیلدا: 

 من: نه!!

 کرده رفته خونه باباشصدیقه هم قهر خونه دوباره با صدیقه دعوا شد و  هرهام وقتی رسیدبلدا: 

کنه دیگه صدیقه حق نداره نگفت اگه دخترش رو جمع هم دنبالش رفت و به پدر صدیقه م رها

 ...بره خونه رهام

 ...امیدوارم زودتر با هم کنار بیان... مبارکشون باشه من: 

 یلدا: تو خوبی؟؟

 من: اره جونم... شما خوبی؟

 یلدا: دیوونه..
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 فصل ششم

 

 

 

 

 ...تو بخش میدویدمم داشت 

 حالش بده...لعیا: سما.... زود باش... زنه 

... باید زیر نظر قرار می گرفت... بعد از به دنیا اومدن اون دختر کوچولو... رفتیم تو اتاق جراحی 

 ...اون بچه مشکل تنفسی که داشت هیچ مشکل قلبی هم داشت

 ...نشسته بودیم تو سالنلعیا  بعد از ظهر با

 ...سما میگم من واقعا  بیام لعیا: 

 ...دوستم و دوست یلدا باید باشی به عنوان من: په نه پ...

 ؟!چی بپوشم لعیا: کیا هستن... 

) نشون رامین( و  ماریا و حامد و یلدا و یاشار و نوا و سینا و رها و نا در ورامین و سانازمن: ماییم... 

 بابام و خواهرش پرستار و پسر خاله 

 ؟واقعا من بیام لعیا: اوففف...

 ...تولد ماریا خوش میگذره ... د هم هستند بیا دیگهپانیذ و آقا نویمن: اره دیگه... 

 ...باشه میاملعیا: 

.. 

.. 

.. 

 ...دادن که بعد از برگشت ماریا اولین تولدش بترکونیم ومامانی و بابایی کلید باغ 

 ...توی تولد مهمونا یکی یکی اومدن
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 ...داشتیم می خندیدیم که زنگ به صدا در اومد

 ...ماریا دعوتشون کرده بود ... مهدیس خواهرش اومدن مهران و، پسر خاله بابام 

 ؟؟پسر کیهاون سما : لعیا اومد کنارم و گفت

 ؟!مگه تو با یکی نبودی ... گرفتهشت چیه چ ... پسر خاله بابام من: مهران؟ 

 ... عکس مهران بود ... گوشیش رو در آورد و رفت توی اینستا دوست پسرشلعیا: خب... ) 

 ..(.دهنم باز موند

 ..(رفتیم تو اتاق و لعیا گذاشت رو بلندگو... ) بیا زنگ بزنیم ببین خودشهمن: 

 مهران: الو... سالم...

 ...لعیا هم گفت ؟ بگو چرا اونجا شلوغ کجاییم: گفتلعیا دم گوشش 

 ...تولد یکی از فامیل هامونمهران: 

 ...آهان باشه مزاحم نمیشم خداحافظلعیا: 

 ...خداحافظ بعدا زنگ میزنم مهران: 

 ...حاال بیا بریم حال گیریمن: 

 ...وای فکر نمیکردم لعیا: 

 ...تو هم وارد خانواده شدی من: 

 رفتیم جلوی مهران و مهدیس

 ...پسر خاله بابام این هم مهران برادرش مهدیسه لیال جان اینمن: 

 مهدیس: خوشبختم...

 (ردزده داشت نگاه می کوک مهران ش... ) منم همینطور لعیا: 

 ...بیا بریم ببینم : رفتم نزدیک مهران و گفتم

 ...اونم دنبالم اومد و لعیا هم بود

 ...پسرخاله میبینم با دوست مامن: 

 مهران: سما؟؟

 لعیا: چیه؟ میخوای برم...

 ...بگذار درستش می کنملعیا نه مهران: 

 م...رفتم وسط جمع بچه ها و داد زد

 .. ) مهران به ته په ته افتاد....(..گوش کنید ...مهران کار داره من: 
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 ت...هیچی دیگه فهمیدم دوست دخترم دوست سما و یلداسمهران: 

 ...همه زدن زیر خنده 

.. 

.. 

.. 

 ...صبح تو خونه مثل خواب بودم که شنیدم مامان و بابا میگن

 ؟؟!!! زشتهمرده هخانم باید برم پدر صدیقبابا: 

 ...که دخترمون رو به این روز انداخت شرکت کنیچیه میخوای بری تو غم اونیمامان: ها 

 بابا: ایلین...

... سال از خودش کوچکتر شوهرش شده ۱۲معلوم نیست زنیکه چه کرده که پسر مامان: چیه... 

 ...سال سن افسرده ها شده ۲۷بیچاره رهام با 

 م...از اتاق بیرون رفت

 .... زندگیمو عوض کردم ... قسم میخورم ... بابا رهام دیگه واسه من مهم نیست اصالمن: مامان، 

 ...مامان بغلم کرد ... من اون سما نیستم

 ... کار دارم.من میرم سرکار ... به خاطر احترام ... پدر شما دوست دارید برید من: 

 ...پدر بغلم کرد و پیشانی ام را بوسید

 ..به داشتنت افتخار می کنم دخترمبابا: 

سر راه دسته گلی گرفتم و برای اولین بار ... کیفم از اتاق بیرون رفتم آماده شدم و بعد از برداشتن

 ..به عنوان آخرین نفر داخل رفتم... وقت گرفتم و توی نوبت نشستم... به مطب خواهرم رفتم

 ... با خنده بلند شد مماریا با دیدن

 ا روی میز گذاشتگل ر  ... میگفتی گاوی گوسفندی میکشتیم براتونماریا: به به خانم خانمی... 

 ...و بغلم کرد

 ...اومدم آخرین نفر باشم تا با هم بریم بیرونسما: 

 ...خبر داری امروز پدر صدیقه فوت شدهماریا: 

 ...آره میدونم صبح از مامان بابا شنیدم... روی صندلی جا به جا شدم 

رم که میندازم برای من کارم رو تموم می کنم امروز یه وقت مالقات دا... خب آبجی جونم ماریا: 

 ...فردا
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 ...تلفن را برداشت 

 ..عزیزم لطفا  یه تماس بگیر و بگو به جای ساعت آینده روز آینده تشریف بیارن_ 

..._ 

 ..بله ایشون منظورمه _ 

... _ 

 _ ممنونم...

 م..بلند شد ...لباسش را عوض کرد و آماده جلویم ایستاد

 ...پشت فرمون نشستم و به راه افتادم

 ...مثل قدیما بعد ناهار بخوریم ... کم خرید کنیمیبریم : من

 ... مهمون تو...خندید

 خندیدم... مهمون من..

 ...کلی گشتیم کلی خرید کردیم

 ...و صندوق عقب گذاشتیمتتمام خرید های مان را  

 ...رستوران نشستم توروبروی ماریا 

 ...ماریا می خوام بیام من: 

 ...انگار متوجه نشد نگاهم کرد

 ...برم پیش خاله چند وقت من: 

 ؟مطمئنی اقدام کردی ماریا: 

 ...به وکیلم گفتم دنبالش باشه ... سرم رو تکون دادم 

 ..دستش را روی دستم گذاشت 

اینو بدون که من کردی... میدونم هر کاری بکنی رو بهش فکر  ... اطمینان دارم ت به ماریا: 

 ...همیشه پشتتم و دوست دارم

 ...ا گرفتمدستش ر  

مرخصی ... کارامو میرسونم به یه حدی ... می خوام یکم استراحت کنم ... منم دوست دارم سما: 

 .میگیرم و میرم تا وقتی بدونم دیگه چیزی اذیتم نمیکنه

 ...هر جا و تو هر حالتی بدون که من پشتتم... افتخار می کنمت به تصمیم... کار خوبیه ماریا: 

 ..جا پیشتم تو هم بدون همهسما: 



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

172 

 

 ...ادامه دادیم مونغذا خوردنبه  

 ؟؟؟بچه ها رو جمع کنم شب بریم ارمماریا: 

 خندیدم...

 ...بدجوری موافقم من:  

دوست داشتم این چند وقته ... خیلی وقت بود که منو شاداب ندیده بود... ماریا خوشحال شد 

 ...که من شادمن آخر همه بدون

... همه می خوام خوب بفهمی که دیگه واسم تموم شد... رمماریا برای یک چیزی بگذا من: 

 چیز...

 ماریا: باش...

 ...گوشیمو در آوردن و دنبال آهنگی گشتم

 اهنگ: 

 

  یبود کرده عقده اول از تو

  یبسوزون دلمو ، یبچزون ، یهمون که

  هیبق با یدار  فرق یگفتیم

  هیبق با تو

  هیبخ جا یگذاشت روش دلمو

  هیبخ جا یگذاشت

 میا ساده چه نیبب

 می ا چارهیب چه

  میا آواره چه

  من

  برو باشه تو

  گهید جاتو یکس رهیگینم

  کردم توبه من

  نبندم دل

  گردمینم بر
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  خندمیم هیگر  با دارم

  خاطراتت و تو به

  بندمیم چشمامو

.  

  کردم توبه

  نبندم دل

  گردمینم بر

  خندمیم هیگر  با دارم

  خاطراتت و تو به

  بندمیم چشمامو

. 

  من از یدور  یلیخ تو

  رسما یکور  و سوت و کیتار 

  هم از ما میشد جدا

 شم وونهید ، یشد یراض وونهید ، تیباز  وونهید با

  بشم سرگردون ها کوچه تو ، شب تو تنها ، بشم مجنون ، یبر  راحت

  کردم توبه

  کردم توبه من

  نبندم دل

 ... گردمینم بر

 

 ) مسیح ارش( 

 

پرورشگاه نوزادان و کودکان ... یعنی تا وقتی هستم می خوام برم پرورشگاه... خواست امروز دلم 

 سال ۱۱زیر 
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سالم بود تصمیم گرفتم که یک دختر بچه  ۹یا  ۸من از وقتی ... چه آرزوهایی که داشتم... هی ... 

 که حق ندارند تازه فکر دعوا هم کردم... ه فامیل بخوان چه نخوانچحاال  ...را به فرزندی قبول کنم

 ...بچه من بگن باال چشمت ابرو به

 ...تازه شم اصال نمیدن ... به یک زن مجرد که بچه نمیدن؟؟ ولی حاال چی 

 ... ) تا وقتی برم(رفتم تو و قرار شد من برای معاینه و درمان بچه ها هر روز به آنجا سر بزنم

آخه این بیچاره ها که ؟؟ گل چراعزیزم دلم میخواست گریه کنم این همه بچه های ناز و خوش 

 ...پرورشگاه ناصال اون مادر و پدر چرا بچه آوردن که حاال بگذارن... کاری به کار کسی ندار

... یکیشون که خیلی الغر و ضعیف بود مثل من آسم داشت.... چندتاشون را معاینه کردم

مده و بهش کم نفس رسیده کارکنان آنجا گفتند که این بچه به خاطر این که در خانه به دنیا آ

داخته اگه چه رو ننخوب چرا اون دختر احمق ب... دلم واسش کباب شد ... دچار این بیماری شده

بعد از گذراندن چند ساعت از روز با بچه ها بهشون  ...مینداخت بچه اینقدر عذاب نمیکشید

 ...قول دادم که بازم پیششون میرم از آنجا خارج شدم

 ...راهم را به سمت جاده کج کردم... ها می گشتم هدف توی خیابانبی

 اهنگ:

 

  زنمینم دم بازم دلم نیا به زد سنگ

 کنمینم دل فکرت از یول بکنم یچ هر از

  یرفت یکند دل اومد دلت یچطور 

 یرفت یکرد ول تو دستامو یچطور 

  یگرفت امویدن نوید رفتن با تو

 یرفت یکرد مشکل یلیح مویزندگ

  شهینم دل گهید حاالها حاال حاال دلم نیا

 شهیآخر  گهید نیا گمیم بار هر

  گهید که آخر میس به زدم

 شهیهم باشم تنها ترم راحت

  شهینم دل گهید حاالها حاال حاال دلم نیا

 شهیآخر  گهید نیا گمیم بار هر
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  گهید که آخر میس به زدم

 شهیهم باشم تنها ترم راحت

 

 

 

 

 رهینم در سرم از لحظه هی فکرت

 رهینم سر دلم ی حوصله یوقت 

  من شب هر مطلق یهایخودخور 

 رهینم شتیپ از داره دوست کهیاون گهیم

  یرفت یکند دل اومد دلت یچطور 

 یرفت یکرد ول تو دستامو یچطور 

  یگرفت امویدن نوید رفتن با تو

 یرفت یکرد مشکل یلیح مویزندگ

  شهینم دل گهید حاالها حاال حاال دلم نیا

 شهیآخر  گهید نیا گمیم بار هر

  گهید که آخر میس به زدم

 شهیهم باشم تنها ترم راحت

  شهینم دل گهید حاالها حاال حاال دلم نیا

 شهیآخر  گهید نیا گمیم بار هر

  گهید که آخر میس به زدم

 شهیهم باشم تنها ترم راحت

 

 ) محسن ابراهیم زاده(

روی کوه ها ... ره رو به رو خیره شدمبه منظ ... ایستادم ای گوشه ... هوای جاده سرد و بارانی بود

همیشه فکر میکردم یه روزی تو کلبه ای تو وسط جنگل وقتی برف اومده کنار ... برف نشسته بود



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

176 

 

نشینم و به سوختن هیزم ها نگاه می کنم و همزمان با خوردن نسکافه کسی که دوستش دارم می

 ...اشم همیشهراحت ترم تنها ب... ولی... غلیظ از هر دری صحبت می کنیم

 یلدا بود... خندم گرفت ... صدای آهنگم قطع شد ... سوار شدم و برگشتم 

 ؟؟سالم خانم کم پیدا چطوری عزیزمیلدا: 

 ؟سالم آهنگ قطع کن کجاییمن: 

 ) و خندید(.اهنگ گوش میدادی یبازداشت یلدا: 

 من: اره

 ...اشین با ماریا بیاین اینجاپ . ..رفتمنمن  ... خونه عمه نهمه دعوت ... پاشو بیا اینجا یلدا: 

 ؟ماریا هم نرفته من: 

 ...بیا بقیه رو خودم هماهنگ می کنم... هیچ کس نرفته یلدا: 

 ...تا یک ساعت دیگه اینطور ها اونجاممن: باشه... 

 ...منتظرتم عشقم یلدا: 

 آهنگو پلی کردن و به سمت خونه یلدا اینا راه افتادم

... قفسه سینم تیر میکشیدم... تو ماشین نشستم... رش خریدتوی راه کمی لواشک محلی ت

نفس های عمیق ... سرمو تکیه دادم... کمی بهتر شد م... اسپری را از داشبورد برداشتم و دوبار زد

 اول سری به... قفسه سینم میسوخت یک جعبه کلوچه گرفتم و راه افتادم... کشیدمی و منظم

 ... جون و پدر جون میزنم مادر

از  ای کلوچه و تکهم و پارک کرد شونجلوی در پارکینگ... یلی سریع خودمو به اونجا رسوندمخ 

 ...لواشک رو تو کیسه گذاشتم و پیاده شدم

و به سرعت در  مزنگ زد ... تازه دم مادر جون رو کرده بود و چای هایدلم هوای آغوش آقا جون 

استو دستمال به دست دور خونه  زبا حتماون مادر ج... خندم گرفت و لبخندی زد زدم... باز شد

 ...در حال گردگیری کردن

در ورودی باز شد قدم هایم را به دو تبدیل کردم که  بغل ... وارد شدم و به سمت در ورودی رفتم

 جون بپرم... مادر 

 ... به هم خورد و آروم روی پله ها افتادم عادلمتم... ایستاد ... درجاشت در بودرهام پ 

 ....میخوردینقول میدم که میگرفتمت زمین ... اال چی میشد اگه میپره بغلمحرهام: 

 ...بی تفاوت نگاهش کردم 
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 .کردیپهن باز چتر ... تو اینجا چیکار می کنی ... بامزه کشیمونن من: 

 ....به آقا جون مادر جون سر بزنم اومدم رهام: خیلی بی ذوقی... 

 ... اقا جون... من اومدم...مادر جون  :از کنارش رد شدم و با صدای بلند گفتم

 ...کردم ونروی میز گذاشتم و بغلش هارا خرید... توی پذیرایی دور میز نشسته بودند

 ...شده بود تدلم تنگ ... خوش اومدی نوه عزیزم مادرجون: 

 ... اومدم...دلم هواتو کرده بودمن: منم 

 اقاجون: خوب کردی عزیزدلم...

 ؟؟نیستم نعزیزتو رهام: من نوه ی

 چای بیارم... مادرجون: چرا عزیزم... توام عزیزمایی.. ماشالله بشینید برم

 من: نمیخوا مادر جون... پسرعمه رهام میاره...

 رهام خندید و به سمت اشپزخونه رفت...

 مادرجون: ماشالله چقدر شما دوتا شبیه همید... چشم نخورید... رهام جان اسپند دود کن...

 نم جان... چشم مادرجونم... چشمرهام: چشم خا

همیشه براتون آرزوی بهترین ها رو مادر جون: پیرشی انشالله... خوشبخت بشین انشالله... 

 ...داشتم و دارم و بغض کرد

 ...فدای دل مهربونت و سکوت کردم من:

 اقاجون: رهام...

 رهام: بله اقاجون...

 ...برو شب منتظرتیم... رار کنیپسرم زشته خونتون مهمون باشه و تو ازش ف: آقا جون

 رهام: هرچی شما بگین...

 ...اسفند را دود کرد و سینی چای را جلوی آقاجون گذاشت

 مادرجون: پسر چاییت رو بخور بعد برو...

معلوم بود تظاهر و سر کشید... نگاهش کردم... سریع استکانه بند انگشتی کمر رو برداشت 

دهنده آن است که ذهنش مشغول حالت روهام نشانکند که شاد است می دانستم این می

 ...است

لبخندی مهربان زد و چشمانش ... نگاهش کردم و سرم را چرخاندمچشم تو چشم شدیم... 

 ...غمگین شد
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 ...سرم رو پایین انداختم ...توانستم تو این حال ببینمش

 ... سما... خداحافظ همگیآقا جون مادر جون با اجازتونرهام: 

 خدانگهدارت...اقاجون: 

 ...سبزی میذارمشب قرمه... چیزی ازت نمونده یالهی قربون قد و باال که آب شد مادرجون: 

 رهام: مرسی قربونت برم...

 و بوسید... نگاهم به اقاجون افتاد...

 ...لبخند پر مهری زد و آغوشش رو برام باز کرد

 م...توی آغوشش خزید 

و خیلی بیشتر تالش کردی که سرپا ... سخت گذروندیاین چند وقت خیلی اقاجون: دخترم... 

اگه باشه دیگه اسمش زندگی نیست قبول ... هیچ زندگی بدون پستی و بلندی نیست... بمونی

 ؟داری

 سما: بله اقاجون... ولی حقم نبود... اذیت شدم... خیلی

 بغص گلومو گرفت

... میدونم ودی رو فراموش کنه ظرفیتی تو دل آدمو گذاشت تا زمانیکه درگیر بیخدا اقاجون: 

 خسته ای...

... حقیقت و شروع کن شاد زیستن رو ... توکل کن به خدا... ولی اآلن باید بذاری کنار همه چیو

 شادیه...

 ...دلم هوای گریه داری داشت و توان صحبت نداشتمسرمو تکون دادم.... 

 اقاجون: دخترم صبور باش...

 ...فت و گذاشت آروم بشمآقا جون هیچی نگاشکم جاری شد... 

 .کمی بعد صورتم را پاک کردم

 من: مرسی اقاجون... خیلی دوستتون دارم..

 اقاجون: نوه عزیزمی... خوبی؟؟

 من: بله

 ...بشینیم دور همن باهم بیای تکمک مادر جوناقاجون: برو 

 .چشمی گفتم و بلند شدم

 اومدیم خودتو ببینیم همش تو آشپزخونه ایمن: خانم جون... 
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خونه  اینحوصله من پیر زن تو... بزارم بار بیا گلم برات می خوام آشخانوم جون خندید... 

 ...درندشت سرمیره

 خوبه که میاین... میاین ... سرمیزنید...

... که بزار همه قبلش بدونن و بفهمن که خوبمفکری به سرم زد... منکه تصمیم رفتن دارم... 

 شادم...

 ....شیمجمع امشب کنار هم یم ه می خواخانم جان بیشترش کن کمن: 

 مادرجون با شعف نگام کرد: قربون تو برم دخترم... بیاین همتون قدمتون روی چشم...

 بوسش کردم... گوشیمو برداشتم و به یلدا زنگ زدم...

 یلدا: کجایی تو پس...

 .... خیلی زووووووودشین جمع کنید همه بیاین خونه مادر جون اینامن: پا

 جدا؟یلدا: 

 ...خوراکی و سرگرمی هم اگه خواستی بیارمن: اره... همه بیاین... 

رفتم کنار مادر جون... زنگ در خورد و همه اومدن داخل... سرو صدا و شلوغی تو ی خونه 

خاطرات دوران خاطر ... تا شب دور هم گفتیم... خندیدیم... خونه روحیه دیگه گرفتپیچید... 

 ...شنیدیم خواهی مادر جون آقا جون رو

 رهام اومد...

 رهام: سالم.... میبینم که منو حساب نکردین...

 ... کالفه بود... ناراحت بود...رو میشناختم این لحنسعی میکرد شوخ باشه اما من 

 ...(دعوا شده با خونه )  ماریا که متوجه نگاهم شد برام پیام فرستاد

 جواب دادم: چرا؟

 ه و کبود بود... با خونه هم دعواش شده... حسابی کالفس...ماریا:  صدیقه رو زده بود... سیا

... روبروی من نشست... لباسهایش را عوض کرد و باز برای همه چای آوردالهی.... عزیزدلم... 

 کردم...نگاهش

... چشمک ریزی زد و اروم را باال آورد و نگاهمون بهم خوردزل زده بود به گل فرش... سرش 

 خندید...
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ردوندم... االن دوباره همون پسر شیطون گذشته بود... میگفت... میخندید... اما ته روم رو برگ

صداش خسته بود...خستگی صداش حس میشد.... البته من میفهمیدم ... شاید کسی 

 نفهمه...

از شوخی و خنده های بچه ها مادر جون انواع بازی هارو کردیم... مردا یه گروه و زن ها یه گروه... 

 ...هر از گاهی نگاهم می کرد وآقاجون خوشحال بود میخندید 

 سر درد گرفته بودم... و هنوز تا شام خیلی مونده بود...

 به ماریا اس ام اس دادم : میرم ت  اتاق دراز بکشم...

 ماریا: برو کسی حواسش نیست... چیزی الزم داشتی بگو...

حافظ می خوند و چند نفری دورش آقا جون داشت بلند شدم... یلدا و حامد تو حیاط بودن... 

 ...نشسته بودند

 ...یه لیوان آب خوردم و توی اتاق دراز کشیدم روی تخت و خوابم بردنبود... سرچرخوندم... رهام

همیشه عاشق این بودم که یکی با موهام بازی ... س نوازش دستی روی موهام هوشیار شدمبا ح

ن چشام رو باز نکردم و خودم رو بخواب بود. ..کنه کمی تکون خوردم که حرکت دست متوقف شد

... کمی بیشتر بو حس کردم رهام شاز بوی عطر .... دست دوباره موهام رو آروم نوازش کردزدم... 

کردم... جا خورد توقع نداشت کشیدم... رهام بود... این عطر رهامه... چشام رو باز کردم و نگاهش

 ..بیدار باشم... دستش رو کشید و صاف نشست.

 رهام: ببخشید

 دلم لرزید ولی اخم کردم...

 من: بسه...

 خواستم بلند شم

 رهام: تو بشین ... من میرم...

زندگیه... اگه اینطور نباشه که دیگه زندگی نیست... .. زندگی با پستی و بلندی هاشمن : رهام.

 باهاش کنار بیا.

 برگشت...

 رهام: حرفای سنگین میزنی... تغییری کردی...

 من: زمونه عوض شده... دیگه بچه نیستم...

 ...رهام: زمونه منو عوض نکرد... له کرد... نمیدونم انتقام چیو داره ازم میگیره
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من: رهام... زندگی کن با صدیقه زندگی کن... نمیتونی ازین رابطه بیرون بیای پس زندگی کن... 

 دلم میخواد وقتی برگشتم بچتون رو ببینم...

 میگی؟ کجا بری؟؟ بعدشم من دست به صدیقه نمیزنم چه برسه ب این...رهام: چی

 من: نمیخواستی بری؟؟؟

 رهام: اره بابا رفتم...

ردم گفت من دست به صدیقه نمیزنم چه برسه ب این... ولی خب درست میشه.. یکم حال ک

 دیگه واقعا فکر میکنم کارم درسته... هم من فراموش میکنم، هم رهام...

 کردم رهام...صدای در اومد... فکر

 من: بله...

 صدا : بیام تو..

 من: بیا... بلند شدم نگاش کردم... ای وای مهران بود...

 خوبی... رنگت یکم پریده... مهران: سما

 من: اره خوبم . جونم؟

 مهران: گفتم بیای شام...

 من: باشه بریم...

کردم گیج رفت و چشام سیاهی رفت و افتادم بغل یکی... حساز اتاق رفتیم بیرون که سرم

اشناست... بغلش واسم اشنا بود... یعنی اقاجونه؟؟ شاید یاشاره ولی منو یاشار که خیلی همو 

 ل نمیکنیم شاید سالی یکبار... مهرانم که نیست... چون تا حاال بغلش نکردم...بغ

کردم حالم با اب قند های مامان جون جا اومد... حس کروم هنوز بغل اون شخصم... چشامو باز

 که دیدم تو بغل رهامم و بقیه دورم نشستن و نوا داده فشارم رو میگیره...

 رهام: سما جان خوبی؟؟

 گفتم: به لطف شما...تو بغلش دراوردم وخودمو از 

 رهام: مسخره بازی درنیار اگه حالت بده ببرمت دکتر...

 من: اولن اینجا پر دکتره... دومن من میگم خوبم...

 رهام خواست چیزی بگه که ماریا گفت: باشه حاال بیایید شام بخورید توام فشارت بیاد باال...

 ؟!ی تونستی منو از تو بغل اون در بیارییعنی نم... رفتم در گوش ماریا گفتم

 ؟!ک زده شدیم نفهمیدیم چی شد حاال مگه چیهوما همه شماریا: س
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 ...فقط یکم زن داره من: هیچی...

رفتم تو اتاقم و مثل خرس ، حالم خوب نبود سرم همش گیج میرفت ،بعد از شام برگشتیم خونه 

 ...تا صبح خوابیدم

.. 

.. 

.. 

 ...چرخیدم که یکهو مهرانو دیدمبیمارستان داشتم می 

 ؟مهران سالم تو اینجا چیکار می کنی من: عه 

 ؟سالم اومدم که از تو بپرسم اتاق لعیا کجاستمهران: 

 من: چرا؟ چیکارش داری؟

 ...تولدشه با می خوام سوپرایز بشهمهران: 

 ...نبینتت بریمای جان بیا ازین ور من: 

 . رسیدم جلو در 

 ...رفتم تو نبود ... تو اتاق یا نه ببینم اونور برومن: 

 من: مهران بیا...

 ؟تو میری سرگرمش کنی نیادمهران: 

 من: باش...

.... تا باالخره دیدمش یکی از اتاق ها داشت یک زن را معاینه می کرد... رفتم دنبال لعیا گشتم 

 ...نبعد از اینکه کار لعیا تموم شد اومد بیرو ...کمک مهراندادم بره  یلدا اسبا 

 من: چی شده؟!

 ...فکر کنم بچه تو شکم مادر مردهلعیا: 

 من: چی؟؟؟ چرا؟؟

 ... ) داشت میرفت که...(خواهر مرده اومده و از این بدبخت بدش اومده و بیچاره رو زدهلعیا: 

 من: کجا میری؟

 ؟(ای وای چه کار کنم لعیا: میرم تو اتاقم... ) 

از تو اتاقم اسپری رو بیاره در همون حین به رفت و بعد  ل کردهولعیا ... خودمو زدم به نفس تنگی

 ...میترا گفتم یه جوری درگیرش کن و بعد از یک ربع ولش کنه
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 ها یکی از زن دورا صدا کرد که بلعیا اسپری رو داد منم مثال حالم خوب شد و میترا  اومدلعیا 

 ...دردش گرفته

 ...کردم رفتم تو اتاقش بعد از رفتن لعیا منم گوله؟؟ ببین وقتشه یا نه 

 مهران: ترسیدم...

 من: زود باشید...

 ...مهرانم برف شادی را گرفت و بغل در واستاد منم گلپر ها را گرفتم ...خاموش کنو یلدا چراغ 

 ...ساکت شده بودیم 

 کپ بیچاره لعیا و... و مهران برف شادی رو ریخت و منم گل و زدلعیا در و باز کرد و یلدا چراغ

 ...بود کرده

 لعیا: مهران...

 مهران: جونم چی شد؟ بچه افتاد؟

 من: چی؟؟ ) جیغ زدم(

 یلدا: مهران توام.... لعیا از تو بعیده...

و لعیا کشید سمت لعیا ) حرف نزنید این یک چیزی بین من و  دوقتی نمیدونیمهران: هه بامزه... 

 ( خودش

 ...مگه نه عشقم مهران: 

 ...آره دیگه لعیا: 

 ... بهتون خوش بگذره...منو یلدا میریم فعال بخمن: 

 یلدا: سما...) کشیدمش بیرون...(

 ...بزار تنها باشن من: 

 یلدا: ای بابا...

 ...حال مینا بد شده ... سما جون سما جون میترا: 

 ...دوست نداشتم واسه بچه اتفاقی بیفته.... فقط می دویدم 

 ...یوند نرسیده بودهنوز قلبی برای پ... مینا مشکل قلبی داشت 

پاهام سست  ... نشستم... وقتی مینا تموم کرد ... هر کاری میتونستم کردم ولی نشدرسیدم... 

 ...شد
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ن خانواده با این که بچه شون ضربه وا... گریم گرفت آخه چرا نباید یه بچه پنج ماهه زندگی کنه

 ... من کوتاهه هنوز انقدر تفکرات اچرا م... مغزی شده بود رضایت نداده بودند

 ...رفتم بیرون و جلوی مادر و پدرش واستادم

 ...تو رو خدا من بدون مینا میمیرممادر مینا: خانم دکتر... 

 ...پدرش نشست زمینه ریخت اولین شکم ک

 مادر مینا: نه... مینا... مینا...

 

من میمیره و بچه زیر نظر  یه کهه دفعه دوم... نمیتونم تحمل کنم... نقطه ضعف من بچه هاست 

 ....هر دو به خاطر خانواده هایی که تفکرات قدیمی دارند

 ...غروب شد و دل من مثل مادر پدر مینا غم داشت

 ..صدای در اومد 

 من: بفرمایید...

 ...دختر که ضربه مغزی بوداون مادر پدر 

 ...م رضایت بدیما اومدیخانم دکتر ماقا: 

... به یک دختر رو نجات بدید ولی اون تلف شد تیدسشما میتون... یکم دیر اقدام کردیممن: 

ایشاال که بتونید یکی دیگر را ... خیلی خوشحالم که شما تصمیم درست رو گرفتیدخاطر چی؟ 

 ...نجات بدید

 ...اومدنمینا  همون موقع مادر و پدر

 ..کشتیدمولطف کنید ولی دختر  مشما می تونستید به مادر مینا: چی میخواین...

 ...مش کرد و بردش بیرون اون آقا و خانم هم رفتندشوهرش آرو

حاال ... من خیلی خوشبختم ... امیدی که داشت ... شب تو راه خونه داشتم به مینا فکر میکردم

 ...هم نباشهم هار حتی اگر 

 ...نخوردیم مشا و هیچ کدام نخیلی ناراحت شدن وقتی مامانی و بابایی و ماریا فهمید

 ...دخونه تو سکوت بدی بو 

مثل یه فیلم از  محس میکردم زندگی... شروع کردم به ورق زدن دفتر خاطراتم... رفتم تو اتاقم 

 ...جلوم رد میشه
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روزهای خوب با روهام ... می خوام پاکش کنم از ذهنم م... متوقف شدم دوباره سر عروسی رها 

 ...عشق بینمون ... بودن

 ...ناسی یاد نگرفتوقتشاین بشر هیچ وقت ی... ب حتما  همون یلدا ... صدای گوشیم در اومد 

 با هم... خیلی پسر خوبیه ... دوست صمیمی ماریا ... نه شاهینه عه جالبه... گوشیمو برداشتم 

 ...سالشه ۳۱بود و حدود  ندامپزشکی شاهین آشنا شدند وقتی که مدلی تو

 ؟سالم سما خانم خوبین شاهین: 

 ؟سالم مرسی شما خوبین من: 

 ...میخواستم بگم با ماریا یکم بحثمون شد شاهین:

 من: ای وای چرا؟

 شاهین: سر یه چیز ساده...

 ...باشه چه کاری از من بر میاد من: 

 ...بیاریدش کافه ۳میشه فردا ساعت شاهین: 

 من: اره حتما...

 شاهین: خیلی ممنونم

 من: خواهش میکنم...

 شاهین: فعال خدانگهدار...

 من: خدا به همراهتون..

 چماریا خودش نمیدونه ولی من اینو کامل میدونم یک بار م... شاهین ماریا را دوست داره 

: نم گفتمش معکس ماریا رو گذاشته بود روی صفحه گوشی ...شاهینو گرفتم اونم اعتراف کرد

 بدبختم اعتراف کرد و خواست من چیزی به ماریا؟ اون اصال  چرا عکس خواهرم دستتونهچرا؟ 

ود شاهین هر روز از من نبسه سالی که ماریا ؟! می دونم چرا دعواشون شدهنسال  ۵از  بعد... گمن

 ...و یک هفته یک بار به خود ماریا هم زنگ میزد... سراغ می گرفت

 .ماریا وارد اتاق شد 

 ؟یکم گرفته به نظر می آید ؟ جی چیزی شدها من: 

 ماریا: چیزی نیست...

 من: بیا از لحنت معلومه...

 : سما حوصله ندارم گیر نده...ماریا
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 منم قهرم دیگه خب... من: خب

 کنیم؟ قل قلک بدیم....رفت و خوابید... مثل اینکه جدیه... چی کار

 ماریا: نکن سما، خوابم میاد...

 من: با شاهین دعوات شده؟؟ ) بلند شد نشست(

 ماریا: تو از کجا میدونی؟

 ...خانم اشتباه نکنه ن ؟؟ خود روانشناسیفکر کردی فقط ... خب معلومه از قیافت من: 

 ؟خب حاال بگو چی شده مردم از فضولیمن: 

 ؟خیلی فضول شدی هاماریا: 

 من: بگووووووو

 ماریا: باشششششششه

 نشستم...

 ...منتظرم بگو بخ من: 

 هچند بار  ... هر چیزی میگه گوش میدم ... خب چه کارش کنم ...میگه ارزش قائل نیستی ماریا: 

آخه باید یکی بهش بگه تو که گفتی بیا که بگذرونیم...  میگه تو دلت نمیخواد وقت... دیدمش

نمیخواد ... نمیدونم... قرار نمیزاره نمیدونم چه توقعی داره... خودش زنگ نمیزنه م... من نیومد

 خیلی متفاوت اگه بفهمه یا بدوناون برای من ه... خب اون متفاوت ... بفهمه که ارزش داره برام

 ...میترسم بفهمه و اون چیزی نباشه که من دوست دارم... نمیدونم چطور رفتار میکنه

 لبخند زدم... و بغلش کردم...

درحالی که تو ؟ که فکر میکنه تو بهش اهمیت نمیدیشده  ناین بار سر این دعواتومن: ماریا... 

 ...اهمیت میدی

 ماریا سر تکون داد 

 ...حرف میزنیمحاال تو بخواب فردا باهم من: خب 

اریا گفتم که تو باید به شاهین زنگ بزنی بهش بگی میخوای باهاش صحبت به مفردا صبح 

 ... نه قرار بگذارید...کنی

 ماریا: اخه...

 من: اخه چیه... زنگ بزن و بگو... حتما یچیزی هست که میگم... باشه؟

 ماریا: باشه...
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م... بغضم کس و کلیپ های قدیمی را دیدع... کمی توی کامپیوترم گشتم تو اتاقم رفتم... 

 گرفت..

 ...پاشدم و رفتم خونه آقاجون ... بسه سما پاشو پاشو : به خودم گفتم 

 ...باز شد و با بی تفاوتی وارد شدم... در داشتم فکر میکردم که حتما  دوباره رهام اونجاست

 من: سالم...

 ؟سالم سما جان خوبی اقاجون: 

 ؟دختر چرا رنگ به صورت نداری ای وای چی شدهمادرجون: 

 ...دستم و گرفت و نشوندم توی پذیرایی 

 ...بگو سما حرف بزن اقاجون: 

همه چیز از خیابانها تا ... نمیتونم اینجا بمونم... دیگه تحمل هیچی رو ندارم می خوام برممن: 

 ...مگه من چقدر تحمل دارم... من نمیتونم ... میندازه ماهخودم منو یاد ر 

 ؟کجا میخوای بری سما جان جون: مادر 

 ...میرم پیش خالم یک ماه دیگه میرممن: 

 ؟؟سما میتونی تحمل کنی دوری از خانواده رواقاجون: 

 ...تحمل می کنم تا فراموش کنم همه چیزو من: 

 مادرجون: به رهام گفتی؟؟

فکر  نن به اومگه اون به من فکر کرد که م... مادرجون مهمه... ولی اشاره کردم نه کاملمن: 

 ...خودخواه بود پس منم خود خواهم... کنم

 ....تو حیاط سما یکم هوا بخورم دبریما هم من میرم ناهار درست کنم ش مادرجون: 

 ... ون رفتیم تو حیاط و کنار هم روی پله ها نشستیماقا جبا 

 ؟؟؟جان میخوای دراز بکشی مثل بچگی هات اسم اقاجون:

چند لحظه خوابم برد که گوشیم ... نگاه می کردم ... ابرهارواز کشیدمسرمو گذاشتم رو پاش و در 

 ...بلند شدم و با تعجب دیدم رهامه... که تو جیبم بود زنگ زد

 ... جوابشو بده شاید کار مهمی داشته باشهاقاجون: 

 منم وصل کردم و گذاشتم رو بلندگو

 من: سالم...

 رهام: سالم...) عصبانی بود..(
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 ی؟؟من: کارم داشت

 امن نمیتونم سم... تو به من گفتی زندگی کنم خواستم ولی این زنیکه نگذاشت ماسرهام: 

 ... میخوام ببینمت...خواهش می کنم

 ... عادت کنرهام تو باید به نبودنم عادت کنیخیلی سرد جوابشو دادم: 

 ...یا میای یه کاری دست خودم میدم نمیخوام سمارهام داد زد: 

 من: رهام...

 ... و قطع کرد...منتظرتم یک ساعت دیگه م... رستورانتو سما من  : رهام

 من: اقاجون...

حالش خوب نبود تو می خوای بری و معلوم نیست کی برگردی پس باید اقاجون: برو سما... 

سما ... بهتر همون فامیل بمونید... تمومش کنی بهش بگو که دیگه نمیتونی باهاش ادامه بدی

 ...تموم میشه هخوبجان برای خودت هم 

 ... بلند شدم و رفتم تو اتاق یک نگاهی از تو آینه به خودم کردم... باشه آقا جون میرممن: 

 ده بود...آرایش ساده داشتم و لباسام هم ساخب خوبه دیگه... 

 ؟مادر جون کجا میری واست ناهار گذاشتم

 من: باید برم...

 ...کار داره زن بزار بره بچهاقاجون: 

 ...اجانسمخدا به همرات ن: مادرجو

 ...نشستم تو ماشین و ماشین رو روشن کردم

مکان  ... به سر در رستوران نگاه کردم ... کردم و باهاش تا رسیدن همخونی کردملی آهنگ مو پ

... تمامشون خاطرن .. دیگه تکرار نمیشن ... تموم شد حیف رستوران رهام... خاطرات شیرین من

از ماشین پیاده شدم بغضمو ... مند باشند اما محکوم به فراموشی اندخاطراتی که شاید ارزش

 ... طبق حدسم درست همون جای همیشگی نشسته بود... قورت دادم و با ظاهری قوی وارد شدم

 ... بلند شد و روی صندلی نشستم و بدون حرف نگاهش کردم... به سمت میز رفتم

  رهام: سالم

 ن...اینجام حرف بزمنمن: سالم خب

 ...یه چیزی سفارش بدیماول بذار رهام: 

 ...رهام حوصلتو ندارم شروع کنمن: 
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 روی صندلی جابجا شد...

ما من نمیخوام این زندگی رو می خوام جدا بشم و به زندگی برسم که آرزوم بود و باهاش رهام: س

 ... من اونو نمی خوام تورو می خوام...انگیزه دارم

 ی...گرفت یه خنده ی عصب خندم

میفهمی که ازدواج کردی میفهمی که متاهلی میفهمی داری چی ؟ سفارش دیگه ای نداری من: 

... ادم وارانه کنمیمو ن دارم میرم که نباشم میرم که راحت زندگم مرها... نه نمیفهمی ؟ میگی

 زندگی کن...

 .. ما دوست دارمس م... طالقش مید ... بری دیوونه میشم ... نکن ممنو خر  رهام به جلو خم شد: 

 نابودم نکن م.. دوست دارمسما من همون رهام

 میکنم...سما: خواهش

و اون اصال  ... دوسش دارم ولی من خیلی اذیت شدمم لرزید... نگاهم به چشماش افتاد دل

سکوتم را که دید دست کرد توی جیبش و جعبه ... خطا کرده باید جوابشم ببینه... اهمیت نداد

حلقه تک نگین  ... درشو باز کرد...عبه مخملی قرمز چیزی که همیشه می گفتمج... ای در آورد

 ... زانو زد... طالی سفید زیبایی بود

آیا منو می بخشی تا بتونم و شم... تنها زنی که من از ته دل عاشقرهام: سما... عشق من... 

 ... با من ازدواج میکنی؟تالشم رو بکنم و خوشبختت کنم

 .کردم صدام رو کنترل کنم نزدیک رفتم و سعی

به هم ت حالم از تفکرات احمقان... رهام بس کن این بازی مسخره تو... خجالت بکش من: 

 ... پسر عممی...میخوره

میسوزه تا ندیگه دلم برات ، ولی هر چی سرت بیاد حقته نمیخواستم زندگیت خراب شه... 

 ...میخوره بعد هم میرم و دیگه چشم بهت ن... میتونی ازم دور بمون

 ...خواستم بلند شم که جفت دستاشو روی پام گذاشت

 ...جبران کنم ربزا ...معذرت میخوام... غلط کردم...نابود می کنی نرو رهام: سما... 

 .حرفشو قطع کردم 

 ... بلند شدم...راحتم بزار ... حاال چه توقعی داری ... تو منو نابود کردی برات مهم نبودمن: 

 رهام: سما...

 روی زانو افتاده بود... برگشتم 
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 رهام: به پات میوفتم...

صدای رهام رو  ...اشکام جاری شده بودند و شدت می گرفتند پشت کردم و خواستم برم...

 ...شنیدم

 ... باالخره جبران می کنم رهام: 

 ...شکست و صداش

هق هقم بلند  ... اشتمکنار خیابون نگه د ... از رستوران زدم بیرون و به سرعت از آنجا دور شدم

 ...گذشت و فقط گریه کردمی ساعت های... شد

 ...دیگه تحمل نداشتم و اشکام بی صدا روی گونم سر میخورد 

می خوام برای لعیا حلقه ؟ سما جون بیرون می آیی: مهران بود) اس گوشیم اومدامصدای اس

 و ) خندا(  سلیقه خوب الزم دارم... بگیرم

 سلیقش عالیه با اون برو( جواب دادم: ) ماریا

 رو فرمون گذاشتم... نفسم...اما.... خدایا... چرا من اینطوری...سرمته دلم براشون خوشحال شدم

کمی بهتر شدم اسپری روی لبم ... اسپری رو برداشتم و چندین بار پیاپی زدمتنگ شد... 

کردم خورد به ماشین و  با جیغ و حرص پرتشم... اسپری تموم شد... پشت سر هم زد ... گذاشتم

 ...بهش زنگ زدم...ماشین رو راه انداختم و به سمت خونه یلدا اینا روندم ...خورد شد

 یلدا: سالم

 من: کجایی؟

 یلدا: خونم

 م...یلدا معطلم کنی رفت ..دقیقه دیگه بیا بیرون ۵سریع آماده شو من: 

 یلدا: باشه باشه...

 ...داختمقطع کردم و گوشی رو روی صندلی شاگرد ان

شده دم متوجه حال ب... ندمشمال رو و یک سر به طرفکردم... ... سوارشیلدا بیرون ایستاده بود 

دستش روی دستم اومد که م... سرعتم زیاد بود و با اعصاب خراب می روند... بود که حرف نمیزد

 ...دستم رو کشیدم

 ...بزن بغل من میشینم یلدا: 

 درست میگفت

 ... تونستم سالم برسممینبا این حال من: 
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 کنار زدم...

 ... یه اسپری از اینجا بگیر بعد بیا بشینمن: 

گفتم هرچه سریعتر ویزام رو آماده کنه به ... ووکیلم زنگ زدم به وم روی صندلی شاگرد نشست

 ...همراه بلیت هفته قبل سفر میرم میگیرم

... دم و صدای موزیک رو زیاد کردمسرم را تکان دا... و قطع کردم نقبول کرد و بعد از تشکر کرد

توی راه انگار که بی حس ... یلدا بی حرف اسپری را روی داشبورد گذاشت و کمی بعد راه افتاد

 ...چون حالمو دیده بود ... یلدا قضیه را نمیدونست ولی نپرسید ... شده بودم

 ...کردم تا رسیدیم تعریف کردم تعریف... کوتاه کوتاه حرف می زدم... شروع کردم به حرف زدن 

روی تخت دقیقا  روبه روی ساحل جایی که حدودا  خلوت تر از ... یلدات به نظر من رفت لب آب

م... فکر کردم... حرف زدم.. گریه کردم... تا شب ... هندزفریم رو گذاشت ... بقیه جاها بود نشستم

 اروم شده بودم...

... ر کاری برای همایش اطالعاتی اومدیمویالی ساحلی گرفتیم و به همه اطالع دادیم یه سف

رفتیم ... یلدا هم موافق بود ... تصمیم گرفتم این چند روز بیخیال همه چیز فقط خوش بگذرونم

میگفت اینا وقتی نیستی ... یلدا عکس هامون را روی لیوان زدیم ... خرید انواع وسایل را خریدیم

توی  ونایکل کردیم با جوکل توی رالی  ...نمیزاره منو یادت بره و خودش با حرفش میخندید

میوه های جنگلی را ... تمام جاده ها رو رفتیم ... با آهنگ ها بلند بلند می خوندیم ...خیابون

 ... تا صبح فیلم دیدیم و همه چی رو پخش و پال کردیم... میخوردیم مهمانطور از درخت میچیدی

. خندیدیم... رقصیدیم... گریه کردیم... اواز ..تا صبح ستاره شمردیم ... از آرزوهامون گفتیم

شبا کنار هم خوابیدیم و به جای گوسفند کارهای خوندیم... همدیگه رو ارایش کردیم... 

 ...و شمردیمر  ونماحمقان

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم

 

 

 

 ... در باز شد یهو ... بود یتو اتاقم نشسته بودم و اهنگ گوش میدادم... ریمیکس جدید و قشنگ

 .ماریا بود

 من: جانم خواهری؟
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و سوپرایز کنه ما رو هم دعوت ر مهران میخواد لعیا ... لباس خوب بپوش ماریا: پاشو عشقم... یه

 کرده

 من: عه... خب باشه ... تو چی میپوشی؟؟

 ...با شاهین رفتیم خرید سلیقه اونه... مانتو کرم که ماه پیش گرفتمماریا: 

 ...یا خواهرم خوشحال باشه برام کافیهخداخندیدم... 

 ... من چی بپوشم؟پس باید بپوشیش من: 

 ...چند تا چیز بزار کنار از بین شان انتخاب می کنیمماریا: 

خوش رنگی رو  ... لباسزیاد کردم و دوش کوتاهی گرفتم م روپاشدم آهنگ... و رفت بیرون 

مانتو گل داره که  خواست اونولی دلم  ...ومددیدم خوشم ابژ گذاشتم کنار و مانتو سارافون و کت 

 ....و پوشیدمپژه ر همان سارافون و کت  ... واسه اون یک برنامه دیگه دارم.... نه... آخرین بار برای

 کیف و کفش بژ + روسری مشکی + با جوراب شلواری مشکی

 ...ولی حیف که یکم مشکی زدی ؟؟ ایول تیپ زدی ماریا: 

 دیر نشه... بریم  من: نمیشد مجبوریه...

 ؟لباس بپوشمماریا: 

 من: بپوش

بساط آهنگ رو طبق ... خودم هم عطر زدم و بعد از برداشتن سوئیچ به سمت ماشین رفتم

داشتن به عشق واقعی شون میرسیدن خوشحال ...همه معمول اوکی کردم و منتظر ماریا موندم

خنده  ... خندیدم... ید عذاب می کشیدمفقط من با ... ولی چرا من نه ... ... خیلی.بودم براشون

فکرم را  ... نمیشداین  رهام بی لیاقت اهل عاشقی نبود که اگه بود... خب معلومه... عصبی

 ...ماریا آمد و راه افتادیم ... منصرف کردم

 ...توی پارکینگ کنار ماشین مهران پارک کردم... رستوران سنتی مجللی بود

 ماریا: بقیه اومدن...

 دونم... ماشین مهرانه دیگه...من: می

 : آها آرهماریا سرش را از گوشی باال آورد

مهران جلوی یکی از تخت هایی که با گلیم های ، پیاده شدیم و داخل رفتیم لعیا هنوز نیومده بود

تزیین نبود  و خبری از شمع ! سنتی تزیین شده بود با یکی از گارسونها مشغول حرف زدن بود

 .تر سوپرایز شهشاید میخواست بیش
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 .منتظر عروس خانوم نشسته بودیم که باالخره تشریف آوردن. دیگه انگار همون رسیده بودیم

بعد از . نده به زور خودشو نگه داشت که چیزی لو فت واومد جلو و مهران ذوق زده به سمتش ر 

 .و دل و قلوه دادن باالخره نشستن بغل

 ؟خب بچه ها چرا ساکتین مهران: 

 ...یم یه شیرینی درست حسابی بخوریم و بعدش خنده کوتاهی کردممنتظر من: 

 .اونم به چشم مهران: 

مهران همه چراغ های اونجا خاموش شد فقط شمع هایی که روی تخت های دیگه  یو با اشاره 

 ...توجه نکرده بودم روشن موند شونبود و به زیاد بودن

 .که بهت زده نگاهش میکرد گرفت موسیقی مالیمی پخش شد مهران دستش را به سمت لعیا

 ؟خانوم نافتخار میدی مهران: 

این لقب و به مهران لعیا سالیوان یه هیوالی آبی بزرگ بود که  )  البته جناب سالیوان لعیا: اوم... 

هر از چند گاهی این پسر خاله عاشق . بلند شدن با اهنگ مالیم به آرامی یکم رقصیدن( داده بود

و مهران جلوی  نبعد از اتمام آهنگ از هم جدا شد... های عاشقانه می کرد پچ ما در گوشش پچ 

لعیا از شدت هیجان اشک می ریخت که یک دفعه اونم . لعیا زانو زد و حلقه رو جلوش باز کرد

 .نشست و دست مهرانو گرفت و بلندش کرد

اسه کنترل وضعیت از جام و... انگار نه انگار که ما اونجا بودیمو... هر دو با هم تو بغل هم رفتن 

لعیا و مهران که با ذوق به . کردند یبلند شدم دست زدم و بقیه به دنبال من بلند شدن و همراه

هم نگاه میکردند و کال  حلقه انداختن یادشون رفته بود باالخره به خودشون اومدن و مهران حلقه 

 .. یمرو دست لعیا کرد و دوباره همگی شروع به جیغ و دست زدن کرد

هممون بهشون تبریک گفتیم و قرار شده امشب همه بیام خونه ما که براشون یه مهمونی ترتیب 

 .خونه ما نمهران بمون و امشب لعیا بدیم و 

به من  ر همچقد)  بچه ها برید حاضر شید که شب قراره حسابی خوش بگذرونیممن: خب خب 

 (امیدوارم رهام اعصابمو بهم نریزه. خوش میگذره حاال

مهران هم لعیا رو . من و ماریا با هم رفتیم ... واسه خونه ما نهمه سوار شدن که برند حاضر ش

 ...برد برسونه و بقیه

نیم ساعت شده بود ، واسه امشب لباس مناسب بخرم ) مرکز خرید(  با ماریا سر راه رفتیم تیراژه

م تا بریم خونه همه میگشتیم ولی چیزی به چشممون نخورد و فقط دو ساعت دیگه وقت داشتی
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یکم جلوتر رفتم ، واسه همین تصمیم گرفتم دیگه اولین لباسی که دیدم بخرم . چیو حاضر کنیم

یه پیراهن ماکسی طوسی که پشت . شدیم شیه مغازه که لباس های مجلسی داشت  وارد

 مونوه تا آرنج می رسید با نگین کار شده بود به نظرم قشنگ اومد هاشکمرش باز بود و آستین 

ماریا . مغازه دیگه شال حریر طوسی گرفتم که جلوی عاقد رو شونه و کمرم بندازم یهخریدم و از 

 ...آورده بود میپوشه اشلباس دوست قدیمیش از آنتالیا بر  یه هم گفت که

 .دیگه راه افتادیم بریم خونه که به کمک هم موهامونو درست کنیم

 ) مامان مهران(  اومده بودند و معصومه خانمدیگه تقریبا همه چی حاضر بود نصف مهمون 

 ...صحبت می کردند که چیزی کم و کسر نباشد) ایلین(  با مامان نداشت

کسی لعیا اینان... آیفون رو بزنم حتما  این دیگه  مزنگ زدن و رفت... بقیه مهمان ها هم رسیدند

 اشمبا کت سرمه ای و چشمیه شلوار کتان تنگ سفید پوشیده بود . پسر تنها بود هکه اومد توی

به خودم اومدم و گفتم خب خب سما آنالیز خوبی بود بس ... سبز روشن بود و موهای خرمایی

خیلی جدی گفت خیر دوست  نکن رفتم جلو سالم دادم و پرسیدم شما از اقوام لعیا اینها هستی

حاال که اون ام )  منم دوست و مهران پسرخاله بابام هم چنین همکار لعیا؟ صمیمی مهرانم و شما

 اا (نیست محاال خداییش کم جذاب)  ستادوا گوشه سالنت رف( انقدر ادبی حرف میزنه منم بزنم

 . که همون لحظه آقا وارد شدند) رهام(  انگار جای یه نفر دیگه هم خالیه: یه پوزخند زدم و گفتم 

نگاه کرد زل زد تو  یکم سر تا پامو، خیلی عادی بهش سالم دادم . توهم بودم قیافه اش یک

 سالم داد و رفت نشست ش چشمام بعد

دقیقه گذشت که باالخره عروس و داماد  ۲۰تقریبا  ان اینا بودیم. عاقدم رسید و منتظر مهر 

نگاه  لعیاچشمک زد و به ... آروم زیر گوش مهران گفتم پس کجایین شما همه اومدن ها. رسیدن

ض شده بود لباس جذب سفید بود و بلند که روی لعیا خیلی عو... کرد که یعنی تقصیر اونه

ت کرده بود که دورش ریخته شموهاش فر در ... ریسی کار شده بودتسینه هاش نگین های براق ا

مهران موهای لعیا رو یکم زد کنار با دست زدن مهمونا ... و صورتشتبود  ج ریختهکمش بود و یک

 .رفتن نشستن

نمی تونستم این صحنه رو تحمل کنم واسه همین رفتم قرار شد که  اول خطبه عقد بخونن من 

با خودم داشتم فکر میکردم اگه االن جای لعیا این عقد تو خونه ما ... اتاق تا عقد کال تموم شه

اینقدر تو فکر و خیال فرو رفتم که یه ربع ... برای من و رهام برگزار می شد االن چه حالی داشتم

 .احت شد و رفتم بیرونشنیدم خیالم ر  گنگذشت و صدای آه
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ریا داره ماسما جان مامان خوب شد اومدی بیا این چای ها رو ببر تعارف کنم آیلین) مامان(: 

 .شیرینی تعارف میکنه

) شد موهامو صاف و صوف کردم خواستم بشینم که فرهادبعد از اینکه تعارف کردن چای تموم

 .جلوم سبز شد دوست مهران( 

 ؟جانم چیزی شده من: 

 ؟!شما افتخار رقص به ما میدین؟ نه خانوم مگه حتما باید چیزی بشه اد: فره

 من: البته...

... با هم به جایگاه رقص رفتیم و با آهنگ مالیمی که پلی کرده بودن مشغول رقص شدیم

ولی منم ) رهام(  خوردانگار داشت حرص می . سنگینی یک نگاه رو روی خودم حس میکردم

و بعد یک ساعت که . اهنگ تموم شد بار به فرهاد لبخند میزدمیه انیه همینو میخواستم چند ث

مهران و لعیا و بقیه مهمونا رقصیدند و از خودشون پذیرایی کردند تا شام قرار شد مهران اینا برن 

گرفت تقریبا  نزدیکشون بودم  شونوبلند شدن برن اتاق که رهام تو راهرو جلو. اتاق استراحت کنند

 .می گنا چیولی شنیدم 

 مبارک باشه آقا دوماد رهام: 

 .جبران کنم تممنونم داداشم انشالله جشن بچه دار شدنمهران: 

 .حس کردم قیافه رهام رفت تو هم

 ؟تو که از همه چی خبر داری دیگه چرا این حرفو میزنیرهام: 

 !دقیقه دیگه پیشتونم ۲لعیا دورت بگردم شما برو استراحت کن تا مهران: 

ام جان تو هم اگه واقعا تصمیم جدی واسه جدا شدن نداری بهتره با بچه زندگیتون و رهخب.... 

 شیرین کنید

 .پرونده باهات صحبت کنمیه اتفاقا  اومدم که راجبه رهام: مهراااان لطفا.... 

 ؟چه پرونده ای مهران: 

 .شیم پرونده طالق می خوام وکیلرهام: 

 .ر که پرونده رو تشکیل بدیمچشم در خدمتیم هفته دیگه بیا دفتمهران: 

 .باشه داداش برو پیش زنت ببخشید االن مزاحمتون شدمرهام: 

اومد سمتم خیلی جدی بهش  رهامیه جورایی ته دلم نمی دونم شاید خوشحال شدم ولی وقتی 

 (شنیدم نوبهش گفتم که ناخودآگاه حرفاتو)  گفتم به خاطر من طالق نگیره
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 .ببر اتاق وو مهرانگو شام لعیا ب) خدمتکار(  ه رقیه خانومسما جان مامان برو  ب مامان: 

 ...نه مامان بزار خودم میبرم از پشت در میگم مهران بگیره من:

باشه مادر ببر به مهران بگو لباس خواب اینا تو همون اتاق گذاشتم موقع خواب راحت مامان: 

 .باشند

 ...مامان اگه الزمشون بشه برمیدارن وامن: 

 اشونو بردم در زدم مهران درو باز کردبراشون غذ

بیرون بزارید پشت در خودم  دبیای دبفرمایین شامتون بعدش نمی خوا؟ چه خبر آقا داماد من: 

 .جمع می کنم 

ما خانوم شیطون بعد شام خودمون جمع میکنیم بعدش میریم یه کلبه سخبری نیست مهران: 

 .جنگل رزرو کردم میریم اونجا

 من: عه؟ باشه پس.

 . به اتاقم رفتم و دراز کشیدم هندزفری رو گذاشتم و خوابم برد

 

 ] از زبان لعیا[

کلبه ... لب تراس نشستیم و به طلوع آفتاب نگاه کردیم... هنوز آفتاب در نیامده بود که رسیدیم

فدات  : عشقم... و دم گوشم گفت ... مهران دست گردنم انداخت ... جنگلی زیبایی بود نقلی

 ...دوست دارم نفسم ... ر رو هوام که االن کنارمیانگا ...شم

کلبه  ...داخل رفتیم . صورتم رو بوس بارون کرد ...و منم همینطور زمزمه کردمسی زدم لبخند

به قدری خسته بودیم که جفتمون ترجیح دادیم به جای ش زدم... چرخی داخل... چوبی بود

 ...تفریح کنار هم بخوابیم

 

 

 ] از زبان سما[

برای آخرین چکاب  بچه ها به پرورشگاه ... دلم واسه خودم تنگ شده الم... بد نیست... حسم ح

ه و اگه روانشناس اون ها گفتم از این به بعد خواهرم ماریا به اینجا سر می زندرفتم و به خانم

 دیر برگردم ایران مکمکی خواستید حتما بهش بگید و گفتم شاید یک

 منم باهاشون گریه میکردم دوستشون داشتمن و منو ول نمی کردبچه ها پشتم گریه میکردم  .
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قول میدم برگردم قول ... لطفا... دیگه گریه نکنید... ) و میبوسیدمشون( بچه ها گوش کنیدمن: 

 ...وقتی برگشتم برای هر کدام یک سوغاتی خوب میارم... میدم بهتون زنگ بزنم

 ...ندیدنتا بچه ها اسم سوغاتی رو شنیدن جیغ زدن و خ

شاد تر و با   ازشون دل کندن سخت بود ولی بهتون قول میدم وقتی برمی گردم یک سمای دیگرم

 ...انرژی تر

 سالشه( ۴... ) صبا آمد و محکم منو گرفته بوددل نمی کند از بغلم بیرون نمیم صبا از 

 ...صبا جون گلم برمیگردممن: 

 ...دروغ میگی میخوای منو تنها بگذاریصبا: 

صبایم عزیزم بگذار بر میگردم برات یک عروسک خیلی خوشگل از همون عروسک های  من:

 روسی که دوستشان داری میارم

 ... گریه میکنم هااا...اگه بری تنها میشم ... نه نمیخوام من تورو می خوامصبا: 

 هم باهام گریه میکرد...( صبا... دیگه طاقتم تموم شد و گریه م گرفتمن: صبا) 

 و خدا نرو...صبا: تور 

می خوام برم تا حالم خوب ... ببین گلم من خیلی اینجا اذیتم یک آدم بد من اذیت میکنهمن: 

 ...شه فراموش کنم زودی بیام پیشت

باشه برو خاله جون اما زودی ( گرفت از قول دوریشندم خ ...) اذیتت کرده بگو بزنمش صبا: کی

 ب...بیای خ

 ...چشم زود زود میام من: 

تو ماشین و گوشیمو برداشتم به قیافه های نازشون یک بار دیگه زل زدم چقدر خوبه نشستم 

 م...کمکشون را دار 

بعد از  ۲فردا ساعت ... ها و با پاسپورت  و دعوت نامه ام را بهم دادت بلی ونرفتم سراغ وکیلم و ا

 ...ظهر پرواز دارم

 ...تلفنم زنگ زد 

 من: جوووونم اجیم...

 ...یک عالمه کار داریم کجایی بیاماریا: 

 من: اومدم...

 ...و غلط کرد...زود باش دختر پررو ماریا: اومدم...) ادامو دراورد( 
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 صدا اهنگو زیاد کردم...

 آهنگ: 

 

 

 من بر یوا یکن سحر دگران با گر

 من بر یوا یکن گذر دگر یکو از

 

  دم هر شوم یآشوب چه

  هرکس از یبر یم دل که

 

  یکرد پا به یجنجال چه

 دلواپس قلب نیا در تو

 

  یکرد پا به یجنجال چه

 دلواپس قلب نیا در تو

 

 تنم سلول به سلول شده یانفراد

 ستیزندان من خود در من خود در من خود

 

 تنم سلول به سلول شده یانفراد

 ستیزندان من خود در من خود در من خود

 

 زنمیم ابونیخ به من شب همه یانفراد

 ستیرانیو نیا به که ییهوا و حال از خسته

 

 دگران با بگذاشتمت و توبگذشتم از

 نگران سر عقب اما تو یکو از رفتم
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 یتوباماکرد آنچه موگذشتیگذشت ما

 دگران حال به یوا دگران با بمان تو

 

 تنم سلول به سلول شده یانفراد

 ستیزندان من خود در من خود در من خود

 

 تنم سلول به سلول شده یانفراد

 ستیزندان من خود در من خود در من خود

 

 زنمیم ابونیخ به من شب همه یانفراد

 ستیرانیو نیا به که ییهوا و حال از خسته

 

 ) انفرادی حمید هیراد(

) تکیسن  امیدوارم خوشبخت بشی به قول مامانیدمت... بخشیدمت... بخشیرهام... 

 خوشبخت توئاسالیانه(

 رسیدم خونه...

 ...بیام ببینم کدوم بهتره اس هایی که گذاشتم رو امتحان کن منبدو بدو باال تو اتاق لبماریا: 

 مهم نیست لباسه دیگه...من: اجی

 ماریا: حرف نزن بدو...

 گرفت... اوف چند دست لباس... گریم از پله ها رفتم باال و وارد اتاقم شدم

 من: تورو خدا...

 از پایین صدای ماریا اومد...

 ..ماریا: غر نزن بدو... بچه جون.

 ...بد نیست حاال بعدی را بپوش ی گفت دونه دونه لباس پوشیدیم و ماریا ه

 من: ماریا اخریشه

 نیومدپوشیدم... خوشم
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 : نه.... اینم نهماریا هم نگاهی انداخت و گفت

 ...درش آوردمه کمد از ت ... لباس زیبایی که با رهام خریده بودم افتادمد یا

آستین های ... ز زیبایی گل کاری و منجوق دوزی شده بودلباس سرمه ای جذابی که روش به طر 

تا روی ساق ه و دامن پر چین ک ... برگشته بود و حالت مخمل داشته ربع که لب استین ها س

 ... پوشیدمش.پام میومد

 ماریا: وااااای ارههه... این عالیه... همینو بپوش... لبخند زدم...

 .خوام حاضر شم یکم می؟ کجاست امماریا لوازم آرایشمن: 

 ...ماریا ذوق زده لوازم را از توی کشو درآورد

 یه رنگ جدید گرفتم میارم برات ژ نزنر... بیا قربونت برم ماریا: 

 من: مرسی عشقم... برو حاضر شو من تکمیلم...

جلوی آینه به خودم نگاه ... ولم و دورم پیچیدم و بیرون اومدم...حگونمو بوسید و بیرون رفت

 م.را به دست میار  امصورتم دیگه شادابی قبل رو نداشت ولی از این به بعد شادابی ... کردم

خط چشم زیبایی همراه با سایه اکلیلی آبی نقره ای رو م... آهنگ پلی کردم و شروع به آرایش کرد

ابروهام رو با ، زدم تا زیبایی چشمام دوبرابر به نظر بیایدریمل  به مژه ها مم... کم رنگ کشید

صورتی رنگی که آخرین بار تولد سال گذشتم استفاده کرده بودم رو ... رژ ل پروتز کردندریم

صدای همهمه از پایین م... الک همرنگ لباس ... برداشتم و به طرز ماهرانه ای روی لبم کشیدم

 زد.ماریا در  ... میومد

 من: جانم ماریا...

 درو باز کرد و با دیدنم سوتی زد

 ی فدات شمماریا: عجب جیگری شد

 خندیدم

 من: به خواهر خوشگلم رفتم...

 .ی پوشیده بود که به شدت با آن آرایش زیبایش بهتر شده بودیماریان لباس زیبا

و یک ش) قرمز( یک شلوار لی جذب که دم پاچه هاش تا خورده بود و با کفش های پاشنه دار  

 ...پابند طالیی و یک لباس یقه باز که قایقی هم بود اونم قرمز

 .لبخندی بهش زدم

 ...فداتشم برو پایین پیش مهمونا لباسمو بپوشم میاممن: 



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

202 

 

 ...شاهین اومده برم احساس تنهایی نکنه... حسن پایینم زود بیا : خندید و آروم گفت 

 ...آره برو عزیزم زود میام خندیدم: 

پوشیدم و موهام رو م کفش های سرمه ای  پاشنه بلند م... در و بست لباسم رو برداشتم و پوشید

ای که همراه با لباسم خریده ره ناخودآگاه گی... رو شونه کردم و آزادشان کردم به خودم نگاه کردم

 ...بودم رو برداشتم و به گوشه موهام زدم

از همون اول سالم و ... و هم زدم و راضی از خودم پیش مهمون ها رفتمام ر عطر مورد عالقه 

 ...شنیدن دلمون برات تنگ میشه شروع شداحوالپرسی و اظهار خوشحالی و 

واقعا  انسان با شخصیتی بود لیاقت ماریا را ... به شاهین که رسیدم احوالپرسی گرمی کردیم

 ...داشت

صدایی ... سمت میز سلف رفتم و لیوانی آبمیوه برداشتم ... از ته دل امیدوارم که به هم برسن

 الم باز.... فرهاد) دوست مهران( : س جلب کردم را توجه

 نگاهش کردم: سالم

 ...نمی شد خداحافظی تون رو از دست بدم... ببخشید بدون دعوت اومدم فرهاد: 

 لبخند زدم: متشکرم... خوشحالم کردین...

 یم...به سمت صندلی های کنار سالن رفت

 ؟چی شد که تصمیم رفتن گرفتیفرهاد: 

 .برای تفریح عوض کردن آب و هوامن: 

 و... دوری و غریبی ؟ نمیشه تتسخ سرتکون داد: 

اونور هم کسانی هستند که ... دائمی که نیست و این برای من واجبه که کمی دور بمونممن: 

 ...دوسشون دارم

 .آرزوی موفقیت دارم براتفرهاد: که اینطور... خیلی هم عالی... 

 م.و تشکر کرد ملبخند زد

صدای فین فین  نگاهش  ... با حسبغلش کردم... یلدا جیغ کشان سمتم دوید و بغلم کرد

 چشماش اشکی بود ... کردم

 ... گریه چرا؟دیوونه من: 

 یلدا: دلم برات تنگ میشه...

 لبخند زدم: گریه نکن...
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 ...اشک هاش رو تندتند پاک کرد.... سریع تغییر حالت داد 

 ...ت می کنمولفک کردی من ... پا میشم میام پیشت سر میزنم: آروم در گوشم گفت 

 وخندید... خندیدم: باشه

تو هر دور دست چند نفر را ... با پخش آهنگ شادی دستم رو کشید و شروع به رقصیدن کردیم

 .آوردمی کشید و وسط  می

 ...حاال من حدودا  وسط بودم و دورم پر بود 

مه روم رو گرفتم و به رقص ادا ...اش خسته بودچهره... نگاهم به رهام خورد که بهم زل زده بود

 ...فرهاد سمتم اومد ... آهنگ مالیمی پخش شد... بعد از دو سه تا آهنگ عوض شد م.... داد

 ؟افتخار میدین فرهاد: 

 دستم رو به دستش دادم... و به پیست ملحق شدیم...

... لنگ نمیزدیم ... رقصیدن باهاش خوب بود ... من هم همینطور ... فرهاد رقصنده حرفه ای بود

به تظاهر چرخی زدم و برگشتم تو بغل رهام ... نگ بعدی رو هم خواستیم بمونیمآهمثل رهام... 

 ...بودم

 .فرهاد چشمکی زد و قدمی به عقب برداشت... نگاهم به پشت افتاد 

 ...یه دور با من برقص به جای اونرهام: 

 ...دستم رو روی شونه اش گذاشتم و با آهنگ همراه شدیم

 ...دلم از االن برات تنگ شده : ار کنار گوشم گفتورهام زمزمه 

 .به تمسخر خنده ای کردم

 من: زنت کو؟

 ....دارم طالقش میدم خونه مادرش ایناسترهام: 

 من: چرا زندگی نکردی؟

 رهام: دوسش ندارم خر شدم گرفتمش...

 نگاهش کردم... چرخی زدم و دوباره برگشتم...

 ...این لباس توی تن تو فوق العاده است محشر شدیرهام: 

 من: مرسی

 ...رهام نکن از این که دارم با پسرعمویم میرقصم پشیمونم نکنمن: 

 .نیاورد ووم رهام سکوت کرد ولی د
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 رهام: نمیشه نری؟

 جوابی ندادم...

 رهام: بمون... سمل نرو...

من رو بهم  نگاهش کردم... چشماش خواهش داشت... رهام کی بود... کسی که کل زندگی

 بود کرد...ریخت . کسی که نا

 : دوست دارمو زمزمه کرد... نگاهم را برداشتم و به راست سرم رو برگردوندم 

... ولی میرم... آرزوم به دلش چی میشه قدر مو زودتر میدونستحالم بهم خورد دلم لرزید... 

 ... فرهاد کنارم اومدکه حسرت منو داشته باشهاونه نوبت میمونه... 

 میخوای بریکه  ... قضیه عشقیه فرهاد : 

مردا دنبال کسی خیلی میرن . اومد بپذیرش تبرو ولی اگه خیلی دنبالچیزی نگفتم... ادامه داد: 

 ...که دوستش داشته باشن

 ...بهش باعث می شد این بغض تو گلوم بشکنه بحرف زدن راج... آروم سرم رو تکون دادم 

 ...بعد از شام دوباره همه به رقص و پایکوبی گذراندن

 ... من، یلدا، نوا، لعیا، پریسا...ها همگی نشسته بودیم با بچه

 ...میری دلم برات تنگ میشه یلدا: 

 ...) همه خندیدیم(من هستم جاشو میگیرم ماریا: عه خب 

 نوا: زود میای؟!

، لعیا خانم به شما هم میگم ها داری میای میگمون پنج تا ت رراستی تا یادم نرفته به همن: اره... 

 ...تو خانواده

 لعیا: باشه...

اون وقتی بهم زنگ میزنید حق نداری درباره رهام یا صدیقه یا هر کسی یا چیزی که به من: 

 ...مربوط میشه حرف بزنید

 میخوام فراموشش کنم...

 ماریا: چشم

 گفتم؟!من: یلدا گرفتی چی

 یلدا: اره باباااا.... باشه دیگه...

 من: نوا...
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 ر بارنوا: یه بار سوتی میدم نه هزا

 پریسا: منم گرفتم

 لعیا: منم همین طور

 شب وقتی داشتن میرفتن...

دوستان عزیزم خیلی ممنونم که اومدید و لطفا  فردا هیچکدام برای استقبال نیاید حتی شما من: 

... اگه بیاین گریع برمیگردم نگران نباشید) به همه نشان دادم( دوست ندارم بیاین... دوست عزیز

 میکنم ها...

 ...و موقع رفتن با همه روبوسی و بغل کردیمن ه قبول کردهم

 گوشم عمو گفت: مراقب خودت باش گلم...اول عمو مهدی) پدر یلدا و یاشار و سینا( ، دم

 من: چشم...

 ...بهم زنگ بزن دوم خاله الناز) مادر یاشار و یلدا و پریسا( : 

 من: چشم

 نکن اصال مراقب خودت باش و بهش فکر سوم یاشار: اجی گلم

 من: حتما داداش

 چهارم نوا: منتظرتیم

 من: زود میام...

 ..فقط بوسم کرد گفتپنجم یلدا هیچی ن

 ششم حامد) بغلم نکرد منحرف ها( :  ب سالمت

 من: مراقب یلدا باشید

 حامد: حتما...

 هفتم سینا اونم فقط خداحافظی کرد...

 هشتم عمه مهشید: عزیزم منو ببخش

 م...ید که شما و خندیدعمه کاری نکردمن: 

 نهم رها) خواهر رهام(: ب سالمت

 منحرف شدین؟(: به سالمتدهم نادر ) شوهر رها( ) بازم

 عمم(: مراقب خودت باش سما جان...یازدهم اقا رسول) شوهر

 گفت: خدافظ دوازدهم رهام: من نرفتم جلو و اونم نیومد... عاقل شده بود... فقط
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 هم زن عمو شیداسیزدهم عمو مهیار و چهارد

 و پانزدهم پریسا

 ) بازم منحرف شدید؟؟(و شانزدهم فرهاد 

 ...و هفدهم مهران و بعدشم لعیا

 و در اخر شاهین

مثل من نشه شاهین ... بدونید اگه دوسش داری باهاش باش که من همو من: به ماریا بگو... قدر

 ...اگه اذیتش کنی میکشمت

 شاهین: چشم

و ن بود رفتم پایین که دیدم همه دور میز نشست ۱۰ساعت حدود نبود... صبح بیدار شدم... ماریا 

 منتظرن

 من: ای وای خب چرا صدام نمیکنید...

 مامان: گفتم بخوابی...

 ...نشهت بابا چرا هنوز خونه ای دیر من: 

 ...حاال بشین مردم از گشنگی بعدش بازپرسی را شروع کن شرلوک هلمزماریا: 

 ...عنی همون کله پاچه زدیم تو رگنشستم یک صبحانه مشتی ی

 بابا: خب کی بریم؟؟

 ...پدرم دیشب گفت من هیچ کس حتی شما دوست عزیزمن: 

 بابا: نمیشه...

 ونتون رو ببینم...نمیخوام صورتهای گری ... خواهش می کنم می خوام تنها باشممن: 

 ...بعد از هزار تا حرف قبول کردن

 ...در اتاق باز شد و ماریا اومد تو... اشتم یا نهتم باال که ببینم همه چیز را بردرف

 ؟تنها میخوای بریواقعا  سماماریا: 

 من: اره اجی لطفا...

 سکوت کردیم...

 من: ماریا توجه کن...

 ماریا: به چی؟
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تنها  ومثل من نش شونبه دورت خیلی ها هستند خیلی دوست دارند قدرشونو بدون نرنجونمن: 

 ... عزیزم، نازنینم توجه کن...وست داره تو رو تو لباس عروسی ببینهد... آرزو داره انمون باب

 ماریا: شاهین؟

 :  خدافظ عزیزم...رفتم بوسش کردم و بعد گفتم

 ...تو کوچه منتظر آژانس بودم که رهام جلوم سبز شد... تا دم در بدرقم کردن 

 رهام: سما...

 ؟اینجا چیکار می کنی من: 

آقا بگیر من : رهام رفت جلو گفت ... همون موقع آژانس اومد ، بزنممی خوام باهات حرف  رهام: 

 ...حساب کنم خانم رو خودم میرسونم

 ...خانم این آقا درست میگن راننده: 

 من: بله اقا...

دلم خواست .... منم دنبالش... را گرفت و راه افتادمدون م حساب کرد و آژانس رفت چها ر 

 ...حرفای قبل پشیمونیم رو بشنوم

 ...اشکامو جمع کردم م... بوی عطرش... کرد بوبا تمام وجودم  .... نشستم تو ماشینش 

 رهام: پروازت کیه؟

 ۲من: 

 ۱۱:۳۰رهام: خوبه ساعت 

 ...و آهنگ شروع شد ... ماشین روشن کرد که راه بیفته

 اهنگ: 

 

  میحال چه که ینپرس یر ینگ ما از یسراغ

 ام ییجدا نیا باعث دونمیم نداره یبیع

 بکنه کمتر رو فکرت رفتنم که دیشا رفتم

 بکنه بهتر رو حالت تو کنار نبودنم

 

  آخه خودم با کردم لج

  نبود یعال من به حست
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 تو با داشت فرق من احساس

 نبود یخال داشتن دوست

 

 بارون نم نم نیا گرفتهتو دلم بازم

 ابونیخ تو چراغ نوره به رهیخ چشام

 آروم کشهیم منو گذشته خاطرات

 بارون ریز  تو ادی به امشب دارم یحال چه

 

 بارون نم نم نیا تو گرفته دلم بازم

 ابونیخ تو چراغ نوره به رهیخ چشام

 آسون کشهیم منو گذشته خاطرات

 بارون منو تو ادی به امشب میدار  یحال چه

 

  واسم یباز  نیا تو باختن

  بود شده مسلم قبل از

  تحملت بود شده سخت

  دبو شده کم من به عشقت

 

 هنوز قلبم یول رفتم

 روز و شب داره رو هوات

  عاشقتم هنوزم من

 بسوز بساز گمیم دل به

 

 هنوز قلبم یول رفتم

 روز و شب داره رو هوات

 عاشقتم هنوزم من

 بسوز...  بساز گمیم دل به
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 بارون نم نم نیا تو گرفته دلم بازم

 ابونیخ تو چراغ نوره به رهیخ چشام

 آروم کشهیم منو گذشته خاطرات

 بارون ریز  تو ادی امشببه دارم یحال چه

 

 بارون نم نم نیا تو گرفته دلم بازم

 ابونیخ تو چراغ نوره به رهیخ چشام

 آسون کشهیم منو گذشته خاطرات

 بارون و منو تو ادی به امشب میدار  یحال چه

 

 ) بابک جهانبخش(

 

م دنبال اسپری میگشتم که داشتم تو کیف... این آهنگ داشت حرف دلمو میزدحالم بد بود... 

 ...و اول آهنگ رو قطع کرد... متوجه حالم شد و به سرعت زد بغل هامر 

 رهام: خوبی سما؟ اسپرت کو؟

 ...پیداش کرد و کرد تو دهنم و دوبار برام زد ... کیفمو گرفت و شروع به گشتن کرد

 ...دستشو به عقب فشار دادم

 ...ط حالتو بد می کنمواقعا که لعنت به من با هر چیزی فقرهام: 

 ...و دوباره راه افتاد 

 ه....سما می خوام حرف بزنم حالت بهتر رهام: 

 ...آره خوبم بگو من: 

 رهام: میشه نری...

 من: وای رهام بسه...

 ...درستش می کنم سما من تو تک تک لحظه ها که با صدیقه بودم فقط به تو فکررهام: 

 ...حرفشو بریدم 

 ... می خوام زندگی جدیدی داشته باشم پس نگورهام گذشته حاالمن: 
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 رهام: اخه سما...

... فراموشش هام تو همه آرزو هام همه چیزمو ازم گرفتی حاال یه چیزی ازت می خوامر ببین من: 

 کن ... بخاطر من طالق نگیر...

 ...من نمیتونم تو همه چیز منیرهام: سما نگو... 

باز میشه ولی ؟! نه...  می کنی به حالت اولش برمیگرده م ببین وقتی یک کاغذ را مچالههار من: 

رابطه من و تو هم مثل قبل  پسمثل قبل نمیشه صاف نمیشه پرخط میشه پر از شکستگی 

 ...نمیشه

 رهام: سما جان...

ببین چیکارم کردی ... اگه نمی خوای یک بار دیگه از اون اسپری لعنتی استفاده کنم بس کنمن: 

 ...توهام ببند دهنه ر بس

 ...تا خود فرودگاه ساکت بود 

 ...داشتم میرفتم که صدام کرد 

قطره  ... دوبارهببخش که زندگیتو خراب کردم که اینقدر اذیتت کردم... سما منوببخش رهام: 

 .اشکی از چشماش ریخت

بهت گفتم گریه نکن من عاشق رهام صبور و استوار من: رهام ) شیطونیم گرفت( پسر عمه 

 ...شدم

 (فهمیدم چی میگه ولی خودمو زدم به اون راه؟! ) سما داری دیوونم می کنی ها : رهام

 ...بعدا که تنها شدی گوش کن مچیزی فرستاد ت یهبرامن: 

 سما... خدافظمراقب خودت باش  رهام: 

 (حس کردم دوباره حرص خورد من: خدافظ پسر عمه جون...) 

 ...ه کردم بچه های پرورشگاهنگا موتو هواپیما نشستم و تمام عکس های گالری

 یلدا، حامد، نوا، یاشار، ماریا، لعیا، مهران تازه عروس داماد...

 صبا) همون بچه پرورشگاهی(... چقدر دلم براش تنگه...

 ...گوشیمو خاموش کردم و تکیه دادم و چشمامو بستم

 

 ] از زبان رهام[
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 ...ما خداحافظسمراقب خودت باش رهام: 

 ...ر عمه جونخداحافظ پس سما: 

... بهم هرچی بگه ... حقمهفکر کن قرار بود شوهرش بشم ولی حاالدوبازه گفت... بدم میاد... 

 ...رفتم تو ماشین و اینترنت رو روشن کردم

 ...و بعدش یک پیام که نوشته بود بخشیدمت رهامسما جان... اهنگ... 

 ...ماشین ست کردم و آهنگ رو پخش کردمگوشیمو با

 اهنگ: 

 

 من بر یوا یکن سحر دگران با رگ

 من بر یوا یکن گذر دگر یکو از

 

  دم هر شوم یآشوب چه

  هرکس از یبر یم دل که

 

  یکرد پا به یجنجال چه

 دلواپس قلب نیا در تو

 

  یکرد پا به یجنجال چه

 دلواپس قلب نیا در تو

 

 تنم سلول به سلول شده یانفراد

 ستیزندان من خود در من خود در من خود

 

 تنم سلول به سلول شده ینفرادا

 ستیزندان من خود در من خود در من خود

 

 زنمیم ابونیخ به من شب همه یانفراد
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 ستیرانیو نیا به که ییهوا و حال از خسته

 

 دگران با بگذاشتمت و توبگذشتم از

 نگران سر عقب اما تو یکو از رفتم

 

 یتوباماکرد آنچه موگذشتیگذشت ما

 دگران حال به یوا دگران با بمان تو

 

 تنم سلول به سلول شده یانفراد

 ستیزندان من خود در من خود در من خود

 

 تنم سلول به سلول شده یانفراد

 ستیزندان من خود در من خود در من خود

 

 زنمیم ابونیخ به من شب همه یانفراد

 ستیرانیو نیا به که ییهوا و حال از خسته

 ) حمید هیراد(

 

 ... خسسسسسستم....کاش قبول نمیکردم ... بخشیدکاش نمی  منو بخشید... 

 ...دنبال آهنگ خستم گشتم چون دقیقا با حال و هوام سازگار بود هامبوم آهنگ توال

 اهنگ:

 

 ام شکسته قیقا هی مث ام خسته

 ام بسته ایدن درد رو چشم که

 

 منو غصه نهیب یم یک تو بسته یچشا

 ام بسته بارو کوله گهید که ام خسته
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 دستم رو ونهیمیم تو غم

 خوردنو غصه و ها هیگر  جواب یداد بد چه

 

 یبساز  تر تازه حس هی باهام و یبمون نخواست دلت

 یبباز  یدیترس یم همش یایب یکن خطر نخواست دلت

 

 یرفت اما یخواست یم اگه شد یم نشد نگو نخواست دلت

 عاشقم ام خسته نکهیا با

 

 مونیندگز  ریمس ته شد یم گهید جور هی خواست یم دلم

 مونیعاشق داشت ادامه زیر  هی آخرش تا خواست یم دلم

 

 دمید یک هر از یبهتر  تو ینر  نشه تموم خواست یم دلم

 عاشقم فهمم یم حاال

 

 هستم شهیهم من یستین تو ام خسته

 یکشت که کم هی یحت ستین مهم برات

 

 نشست گل غرق ه ینجور یا من دل

 مبهمم حجس هی تو یبرا ام خسته

 

 غمم از یدونیم یچ تو آخه

 یدینفهم تو یجور  چه

 

 است فاجعه یلیخ شه یم یچ

 یبساز  تر تازه حس هی باهام و یبمون نخواست دلت
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 یبباز  یدیترس یم همش یایب یکن خطر نخواست دلت

 یرفت اما یخواست یم اگه شد یم نشد نگو نخواست دلت

 

 عاشقم ام خسته نکهیا با

 مونیزندگ ریمس ته شد یم گهید جور هی خواست یم دلم

 

 مونیعاشق داشت ادامه زیر  هی آخرش تا خواست یم دلم

 دمید یک هر از یبهتر  تو ینر  نشه تموم خواست یم دلم

 

 عاشقم فهمم یم حاال

 ) علیزاده و میثم ابراهیمی(

خواستم برم تو آشپزخونه که آب ... م رو پرت کردم رو مبلکترسیدم خونه و در رو باز کردم و 

 ...رو جلوم دیدمبخورم صدیقه 

 ؟اینجا چه غلطی می کنی رهام: 

 صدیقه: خونمه...

 ...از این به بعد نیست رهام: 

 ...فراموش کردی قرار گذاشتیم تو باید با من زندگی کنیصدیقه: رهتم 

 رهام: مجبور نیستم...

 صدیقه: هستی و امضا کردی روهام...

 ...ولی دادگاه چیز دیگه ای میگهروهام: 

 ؟میخوای با اون دختر بی همه چیز زندگی کنی؟! کرده رو دلت هوای سما چیهصدیقه: 

 ...زدم تو گوش صدیقه 

دهن کثیفتو ببند اون دختر از همه کس پاک تر و با احساس تره مثل تو هم به زور و خفه شرهام: 

 ...مثل تو دروغ میگه نهچیزی را گرفته نه 

 ؟من چه دروغی به تو گفتمصدیقه: 

  ... بگو باورم شد رو خر ه منتو... رهام: حاملگی
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همون شب اول عروسی به جای اینکه مثل شوهر ها باشی واسه من از ... تقصیر خودته صدیقه: 

 ...هر وقت خواستم بهت نزدیک بشم رفتی... بیرون دیخونه ز 

 ...ه من نیام کنارتقفل می کردی ک وشبا رو مبل می خوابیدی و در اتاق من

نه اشتباه نکن من برای مادرم ... ها چیه باورت شده که دوست داشتم باهات ازدواج کردمرهام: 

 ...مادر عزیزم که پیشم باشه که سایش باال سرم باشه به این ازدواج تن دادم

 که اونروز قلب مادرم خیلی اذیت بود و پدر کثافت تو هم فقط به این شرط یفیقه حصد حیف

 ...به ما قلب می داد

راضی کردم  و خوبه میبینی مامانت واسه اینکه من بابام... درست حرف بزن عوضی صدیقه: 

دستم نمک ... من... بابای من قلب خواهرم و به این آسونی میداد ؟!فکر کردی چی ... زنده است

 ...نداره دیگه دوست داشتم نمیخواستم ناراحت باشی

 ...گمشو بیرون رهام: 

جون مامانتم به خطر ی اگه قرار باشه طالقم بد مپس چی میرم ولی یادت باشه رهادیقه: ص

 ه...افتمی

 ...را برداشتم مدستهامو به موهام کشیدم و تلفنش کوبوند... در رو پشت سر  فتوقتی صدیقه ر 

 رهام: الو مهران...

 مهران: سالم داداش..

 ...چی شد میشه بدون قلب دادن طالق بگیرمرهام: 

خواهی قلب برای مادرت بگیره به ت قبل از اینکه شما از خانواده زن... آره داداش میشه مهران: 

 ...هر دلیلی یا هر چیزی اجازه مبادله رو ندارید

 ؟یعنی چی مهران رهام: 

حق این که به جای اون این کار رو بکن این کار یک نه یعنی نه حق پول گرفتن را دارند مهران: 

 ...یا زندان داره جریمه سنگین

 حله... یعنی رهام: واقعا ... 

 ...آره داداش بی برو برگشت ما برنده ایممهران: 

 ...تو شاهکاری به وکیل خبره به تمام معناییرهام: 

 ...چاکر داداش مهران: 

 پس فعال خداحافظ رهام: 
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 خداحافظ مهران: 

 ... حل شد...باورم نمی شد 

 ...که کسی نتواند وارد بشه... و گذاشتم روشرفتم در رو قفل کردم و کلید ر 

شروع کردم به جمع کردن رفتم تو رختکن لباس ها و چمدونم رو آوردم همه لباسام رو ریختم 

 ...توش

 ...مندونچیعنی تو هر جا بخوای بری همونجوری لباساتو میریزی تو سما: واقعا رهام؟؟  》

 رهام: اره خب...

 ...لیقهوای توروخدا روهام یکم سسما: 

 رهام: زنم هست خاااانم...

 سما: بیچاره زنت...

 《؟!حرف نگو ها من مابه سزن من اصال هم بیچاره نیست بی ادب رهام: 

 ...کردن لباسام سعی کردم خیلی مرتب بچینمشروع کردم به تاخندم گرفت: 

 ...گربعد لپ تاپ و وسایل دیو ...  عطر و ادکلن ... بعد از لباسام رفتم سراغ وسایلم

 گذاشتم... همه چیزمو جمع کردم و یک گوشه

 ...باهاش رفتم یک آپارتمان ماولین بنگاهی که رسید... به سریع تلفنم را برداشتم و راه افتادم

 ...همه چیزش کامل بود دو تا اتاق داشت... مبله بود در و باز کرد ... طبقه سوم بود تک واحد

 ، سیاه، تار...بی سما برام شده جهنم همه جا... برام مهم نبود خوب بود... 

 ...بریم قولنامه کنیم رهام: حله

 ...فقط واسه خرید یا اجارهبنگاهی: 

 ...(از اجاره دادن و اجاره ای یکجا بودن بدم میادرهام: خرید...) 

 ...بفرمایید آقای سهرابیبنگاهی: 

 ...صبح بریم برای سندزنگ زد مالک هم اومد و منم چک فردا براش کشیدم و قرار شد فردا 

 ...دار دنیا رفتماز همونجا خوابم برد و  ... عادت کردم رو کاناپه راحتم

 ...صدای زنگ تلفن می آمد

 رهام: بله...

 ...آقای سهرابی پس کی میاینصدا: 

 ...یه چند دقیقه دیگه میرسم رهام: 
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 صدا: منتظریم...

 ...که وسایلم را بگذارند تو ماشینبدو بدو لباس پوشیدم و مش حسین و پسرشو صدا کردم 

 ...بعد از سند زدن کلید رو گرفتم و رفتم به سمت خونه ی جدید... رسیدم دفترخونه 

 خونه بد نبود... مهم نیست... وسایلمو چیدم....

 

 《سه روز بعد 》

 ... تمومه داداشاصال  نگران نباش مهران: 

 ... چرا؟کاش بهش میگفتم ... کاش سما بود رهام: 

 ...آقای سهرابی و خانم اسکندری به همراه وکالسرباز: 

 ...صدیقه و وکیلش یک سمت دیگهو من و مهران یک سمت ... رفتم تو 

 ...آقای سهرابی دلیل طالق قاضی ها: 

 ...مادر آقای سهرابی ... آقای قاضی موکل من مجبور به این ازدواج شدندمهران: 

 ...ل مادر بد بود و هر روز ما دکتر بودیمهر روز حا... یاد همان روزها افتادم 

مشکل قلبی داشتن و خانواده اینا خانوم که در همان روزها خواهرشون سکته مغزی کرده مهران: 

آقای ... بود با دستگاه زنده بودن به خانواده موکل من گفته بودند که بدن و اینها درخواست کنند

یشان دوست بودند و وقتی آنها برای پدر خانم پدرهان سهرابی با خانواده اسکندری آشنا بود

کنند بعد از دو روز موکل من پیش پدر این خانم می رود و از ایشان  اسکندری این را بازگو می

خواهر خانوم را به  لبپدرخانم شرطی برای موکلم نمیگذارد که ق... دوباره درخواست می کند

موکل من ... م اسکندری هستند ازدواج کندشرطی می دهد که موکل من با دختر آن مرد که خان

ولی حاال موکل من به ... را رد کرده ولی به خاطر حال بد مادرشان قبول می کنندرط اول این ش

در  ای که میسند و مدرک ها ... اینماین رسیدند که این خانم مشکالت روحی و اخالقی دارند

 ...دست داریم

و آقای  اند ایشان در سالمت کامل... موکل من آقای قاضی این یک تهمت به خانم وکیل: 

 ...سهرابی به دست خودشان این وضعیت را قبول کردند

بررسی قرار  موردمدارک درست هستند ولی حتی اگر این ها رو هم اقای قاضی: درست... این 

ندهیم این خانوم مجرم هستند طبق قانون هر شرطی برای اهدای عضو چه مالی چه چیز دیگری 

 ...پس  طالق شما انجام می گردد... جرم به شمار می رود ) همان ازدواج(  جمله خون بهااز 
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 ...آقای قاضی من سند دارم ایشان خودشان  قبول کرده و امضا دادنخانم وکیل: 

 ...برد و به آقای قاضی داد 

ه بعدی و اگر آقای سهرابی شکایتی دارند بگویند که در جلس... اعتراض رو است اقای قاضی: 

 ...حکم برای خانم اسکندری داده شود

 م...بلند شدم و جلوی حرف مهران را گرفتمهران: بله... 

 ...من فقط دستور طالق را می خواهم رهام: خیر..

 ...همین حاال به اتاق بغلی بروید تا طالق شما سندی شوداقای قاضی: 

 ... ولی...دیگه زن ندارم ... م شدو بعد از یک ربع همه چیز تما... گفتم و خارج شدم یممنون

 صدیقه: عوضی... تو مرد نیستی...

گرنه حاال حاالها باید تو زندان آب خنک میل می وشکایت نکرد  تبرو خدا رو شکر کن از رهام: 

 ...کردید

چقدر خوب بود راحتم ولی  ... صدای آهنگ رو زیاد کردم... تو ماشین با مهران نشسته بودیم

 ... حاال... ولی نیست...به سما واقعیت رو بگمکاش می توانستم 

 ؟خب مهران لیال خانم چطورهرهام: 

 مهران: خوب...

 ...گیریدعروسی نمی رهام: 

 ...خواسته قرار واسه دو هفته بریملعیا ننه مهران: 

 ؟!!!چه خوب که میرید رهام: 

 ...داریم تواسه چهارشنبه بلیمهران: 

 رهام: خوشبخت بشید...

.. 

.. 

.. 

 ...خونه شده پر از عکس های سما.... منم داغونم ... حاال سه هفته است که سما رفته

دلم ... ها به عکساش به لبخندش به چشماش خیره میشمساعت. ..همه جای اتاقم تو اتاق... 

 ... نه نکردی... یعنی نمیتونی...برات خیلی تنگ سما جان یعنی تو حاال منو فراموش کردی

 ...کردم و دوباره این آهنگ رو گذاشتم لپ تاپ روشن
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 اهنگ:

  

 خورهیم غصه که کوه کنهیم هیگر  که مرد

 پره یلیخ دلش یعنی عاشقه هنوزم یعنی

 کنهینم دوا نمک با قلبو زخمه که آدم

 کنهینم صدا شما خلوتش هیتو عشقشو

 زمیانگ غم یلیخ ینیغمگ تو یوقت

 زمیر یم اشکامو برگا نیا همراه زمییپا همدرد

 زمیر یم شکاموا

 باروونه ریز  که یک هر تو هیشب

 زمستونه دلم خونهیم تو از که وونهید هی شدم

 زمستونه دلم

 یدیم یزندگ هیبرا گهید فرصته هی ما هیهردوتا به بگو

 یدیفهم تو گرفتمو ی خسته هیصدا نیا روز حالو که بگو

 مونهیپش عاشقه نکهیا از عالمه هی دلت نگو خدا تورو

 مونهینم ابد تا شهیهم تو کنار دلم رو زخم که بگو

 زمیانگ غم یلیخ ینیغمگ تو یوقت

 زمیر یم اشکامو برگا نیا همراه زمییپا همدرد

 زمیر یم اشکامو

 باروونه ریز  که یک هر تو هیشب

 زمستونه دلم خونهیم تو از که وونهید هی شدم

 زمستونه دلم

 ) محمد علیزاده(
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ما را باید سهمون روزایی که صدای ... روزایی که باهم بودیمهمون  ... یاد چند سال پیش افتادم 

دوست  .... خاطراتمون... دیگه برادران رفتن هم کفایت نمی ده قسم می آوردم پایین هزاربا 

 ...خاطره بسازم باهاش داشتم بازم بیشتر

 ...یاد آرزوش افتادم 

 ؟سما تو بزرگترین آرزوت چیهم میگرهام:  》

 ؟پرسیواسه چی می  سما: 

 ..(حس کردم چشاش برق زد ...) کنمش معلومه می خوام برآورد رهام: 

 سما: واقعا...

 ...آره شوخی ندارم رهام: 

... من همیشه دلم می خواست یعنی می خوام یک بچه رو به سرپرستی بگیرم یک دخترسما: 

ار تا بال ممکنه هز  نسالگی ولشون می کن ۱۸دلم همیشه براشون میسوزه گناه دارن بعد از 

 .. نظرت چیه؟؟من دوست دارم به نوبه خودم حداقل یکیشون رو خوشبخت کنم... سرشون بیاد

 《رهام: عالیه... تو چقدر مهربونی...

 تلفن زنگ می خورد...

 رهام: بله... سالم...

 ...تو هم بیان پسرم شب همه میاماما) مهشید(: 

 ...حوصله ندارم رهام: 

 ...یا ببینمغلط کردی ب بابا) رسول(: 

 ...باشه میام رهام: 

 ...و تلفن را قطع کردم

 ...یه چرتی بزنم بعد برم ... خواستم بلند شم و راه بیفتم که دیدم خیلی خوابم میاد

چشمام ... عکس سما که رو به روم بود زل زدمه رفتم تو اتاق خودم رو روی تخت انداختم ب

 ...سنگین شد و خوابم برد

 ...خواب پریدمبا صدای گوشیم از  

 رهام: هان...

 بودی؟! داداش پس چرا نمیای خوابرها: 

 رهام: اومدم...
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 ...جلو آینه نگاهی به خودم انداختمم... بلند شدم دستی به صورتم کشیدم و لباس پوشید

....لعنت سما چطور دلت اومد که بری و بخوای فراموشم کنی... گرفته بودون کتی که سما برام هم

 به من...

 ...حوصله نداشتم خاموشش کردم.... و آهنگ شروع به خواندن کرد ... وار ماشین شدمس 

 ؟ما نظرت چیه چه رنگی بخرمسخب رهام:  》

 ؟به من چه عهماشین تو سما: 

به کنار اصال این ای بابا خانم خانم ها شاید یک وقتی دلت خواست باهاش بری بیرون رهام: 

 ؟اشهچه رنگی ب شدوست داری شوهرت ماشین

مشکی بود حاال این بعدی و  تخیلی دوست دارم ولی چون ماشین قبلیمشکی خب من سما: 

 《بی ام و اش خیلی هم جذابه... سرمه ایش... ای بگیرسرمه

این ماشین واسه من و تو بودی هیچ وقت به صدیقه اجازه ... دلم واسه بحثامون تنگ شده 

 ...ه جای تو یعنی جای تو بشینهنمیخواستم ب... ندادم پاشو توی ماشین بزاره

جلو در خونه ... سما... کجایی... جات خالیه... سرمو برگردوندم و به صندلی بغلم نگاه کردم

 ...مامان و بابا واستاده بودم که یاد حرف اون روز سما افتادم

میدونم که هیچ چیزی به حالت اولش اینو من نمیدونم چرا میخوای طالق بگیری ولی سما:  》

پس بخاطر  ؟؟ نه... مچاله می کنی به حالت اولش برمیگرده رو رهام وقتی یه کاغذ... رنمیگردهب

 《... چون من دارم میرم ... من طالق نگیر

 ...بعد از سالم و احوال پرسی ... رفتم تو سعی کردم شاد باشم

 مگفتو زدم یاشار که بغل دستم بود ؟! چه خبر...به میخورید د شیرینیچیه بی من داریرهام: 

 ...نکنه داری بابا میشی داداش

 ...آره دیگه و خندید یاشار: 

 ؟؟حاال دور از شوخی چی شدهرهام: 

 ...رفتشد  یاشار بابا ...گرفت و زدی تو خال تیکتاین دفعه ای ماریا: 

 رهام: اره یاشار؟؟؟ واقعا....

 ...گفتم که آره یاشار: 

 ...هداداش مبارک ... نوا خانم مبارکه رهام: 

 ...بعد از شام داشتم از طبقه باال تو اتاق میومدم پایین که شنیدم
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 ؟!سما دو تا خبر دارم نه سه تا دارم اول کدوم رو بگمماریا: 

 یلدا: من بگم...

؟! ) ای جانم نه با تو بگو چی شده ... اصال شما دوتا برید کنار ... دیگهد ای بابا بگی سما: 

 سماست..(

 بگم؟!!نوا: چی

 ت؟؟ای بابا چی شده ماریا شاهین اومده خواستگاریا: سم

 ماریا: با نمک...

 سما : پس چی؟؟

 ...لعیا و مهران عروسی نگرفتن و رفتن مسافرتماریا: خب اولیش.. 

 سما: چقدرجالب ) با لحن مسخرگی( ) خندم گرفت راست میگه(

 سما: خب...

 ...سما حرف یلدا را برید ... هم طالقم رها یلدا: 

مه ای بابا عدوباره گفت پسر ...) پسرعمه چیزی نگو ، یلدا مگه بهت نگفتم در مورد رهاما: سم

 ..(سما جان

 ...نوا و یاشار دارند مامان و بابا میشن... و مهمترین شون ... ولش کن این دیوونه رو ماریا:

 ) سما ذوق کرد جیغ زد(

 وا...ته نچند وقت .... ای جان قربونش برم وا... آره ن سما: 

 ) قربون ذوقت سما(

 ...دیدم بحث داره زنانه میشه راه افتادم اومدم پایین
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 فصل هشتم

 

 

 

کم  ... شبا با قرص خوابم میبره ... الغر شدم... هر روزش انگار صد سال بودماه گذشت...  ۵

وگرنه تو خواب که هر شب قعیت... ... تو وادلم داره پر میکشه برای اینکه فقط ببینمش... تحملم

از سوی ... خوابی خوش که وقت بیداریم سرپا نگه میداره... ولی اون خوابه... کنار همیم



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

224 

 

یادم نبود  ... گوشیم زنگ خورد ... آشپزخونه پیتزای دیشب رو برداشتم و همونطور سرد خوردم

 ...زنگ زدم بهش ... حامد بود ... قطع شد... از روی اپن پیداش کردم ... کجاست

 ؟سالم داداش کجایی خواب بودی حامد: 

 ...می خواستم یه چی بخورم نه..سالم رهام: 

 حامد : خوردی؟؟

 رهام: اجرای دیشب...

 ...همه را دارم هماهنگ می کنم ...پاشو بریم باغ حامد: 

 ...جمع رو بدون سما نمیخوام... بیارم نهخواست  

 رهام: شاید بتونم... کدوم باغ؟

 ...استی میام دنبالتوباغ خواهرم اینا زود حاضر شو خامد: ح

 یلدا ازون طرف داد زد: نه نیار رهام... پاشو

 رهام: باشه... میام... رسیدین شما بگو...

 ...باشه داداش میبینمت حامد: 

 رهام: فعال  

ی خوبم و یاد روزا... دوش رو باز کردم و زیرش ایستادم... تلفن را به شارژ زدم و رفتم حمام

باید از  ... خودمم درستش می کنم ... خودم کردم ... خاطرات خوشمون تو دورهمی ها افتادم

 ...ماریا کمک بخوام

تیپ اسپرت ورزشی ... جلوی آیینه موهامو سشوار کشیدم... تموم کردم ودوشم عبا این امید سری

آهنگ مورد عالقه اش رو ... مسوار ماشین شد م.... م بیرون رفتهازدم و بعد از برداشتن لوازم 

موقع زنگ این بی  باز ... همون موقع حامد زنگ زد که آهنگ قطع شد... پلی کردم و راه افتادم

 .زد

 حامد: کجایی؟

 ن؟دارم میام چیزی نمیخوای رهام: 

 ...داداش بیا که منتظریم هن حامد: 

دور تر از منه معلوم نبود امید من االن کیلومترها ... سرعتم رو بیشتر نکردم عجله ای نبود

 ... شکوندمش قبول دارم ولی نگاهی به منم بکن... خودت مارو به هم برسون ... خدایا... کجاست

 ؟عذاب کافی نیست
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بچه ها ... نجا گذاشتم و از الی در تو رفتمموماشین رو ه... به خودم اومدم رسیده بودم جلوی باغ

 ...در حال بازی کردن والیبال بودند

 ...خندیدم و توپ رو گرفتم .... شد و توپ رو مشت زد به سمتمم ن متوجمهرا

 سالم به همگی رهام: 

هرکسی یه طرف ولی  ... و بازی شون رو تموم شده اعالم کردند... را دادندم تک به تک جواب 

 تکیه اش را به من زد . حامد کنارم اومد و نشست ... شد

 رهام: راحتی داداش..

 خندید

 ...کنم ا ورج و ورجهتو نا ندارم تکون بخورم دیگه عمرم جونحامد: 

 ...تحرک تر می کردین کمخب یه بازی رهام: 

 ریچی چیو کم تحرک پیشنهاد الکی نده تو هم االن باید بیلدا: 

 ...نه قربونت من حال ندارم رهام: 

و بعد از گفتن  کنار نوار رفت... ولم کرد و رفت شجوابم رو بده که با زنگ خوردن تلفن ستخوا 

 .یه چیزی به داخل دوید و در همون حال تماس تصویری رو وصل کرد

نوا به خاطر بارداریش بازی شک کردم... حتما سماست ، ماریا و نوا و لعیا هم داخل رفتن... 

 ...رو بیارم تو مدرو باز می کنی ماشین: گفتم حامدنکرده بود ولی لعیا رو نمیدونم روبه 

 ...ال ندارم خودت باز کن دمت گرمجان تو ححامد: 

 رهام: باشه...

شون بود و جلواز پنجره دخترا معلوم بودند که یک گوشی ... در و باز کردم و ماشین رو تو آوردم

 ...حرف میزدن

صداشون اتاق رو برداشته ... کیسه خوراکی ها را برداشتم و بدون اینکه دیده بشم داخل رفتم

 .بود

 ...ندی از کوفتم خبری نیستنخیرم مژدگونی یلدا: 

 ...صدای عشقم اومد نفسم گرفت 

 ...میدم تماذیت نکن یلدا بگو مژدگونی سما: 

 ...انتخاب کنی ۳تا  ۱عدد از یه خوب حاال میتونی  یلدا: 

 خندید...
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 سما: وای از دست تو... یک

 شدن ه تاییماریا هم خندید لعیا و مهرانم س

چند  ... مژدگونی خفنی هم میدمه برای این معلوم... المتیجونم مبارکه به سلعیا وای سما: 

 ...ماهته

 هفتمه... مرسی فدات شم شیشلعیا: 

 ۲نوا دستاش رو بهم کوبید... خبر شماره 

 سما خندید... جانم شماره دو رو بگو

 نوا: بچه هام سه قلوئن...

 ...زده سما بلند شدصدای ذوق

 خوبه... عاشقتونم... سما: خدا نگهشون داره... وای خدا چقدر

 ...هم حدس بزنرو خب حاال سومی و مهم ترین یلدا: 

 ...نکنه توهم حامله ای : گفتای سما با صدای مسخره 

 ... میخندید... شاد بود... بدون من...همه خندیدن ولی من فقط صدای خنده سما تو گوشم بود 

س عروس خوشگل باید برام پیدا کنی لبایلدا جیغ زد، خیلی بی ادبی... نخیرم... عروسیمه...یه 

 ...بفرستی

 سما: چشم گلم...

 ...سما خوشگل نباشه نمیپوشم هایلدا: 

 ئهنگران نباش سلیقه من بهتر از توسما خندید... 

 ...گوشه ای نشستم م... خرید ها را همان جا گذاشتم و بیرون رفت

ودن گذشته رو نداشت ولی مثل اول دیگه اون داغون ببهتر بود...  صداش رو شنیدم... شاد بود..

 ...هم نبود

 ...خدایا مرسی کمکم کردی 

شارژ شده بودم ... نمیدونم چقدر اینجا نشسته بودم که با صدای خنده پسرا به خودم اومدم

 بلند شدم و سمتشان رفتم

 شدنبه کنار چیکار کردی سه قلو  تیاشار داداش عجلمهران: 

 ...یمخندید یاشار پس سری به مهران زد و همه

 ها... اینا زاویه ای کار می کنم مهندس... شما وکیلی سر در نمیاریحامد: 
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 و خندید

 خواهرمو بهت ندم ها دکتر جان یه کاری نکنیاشار: 

 ...زیپ دهنش رو کشید و یکی هم رو دهنش زد که همه خندیدیم ای حالت بامزه احامد ب

 رامین: اره ... همینه خوب اومدی یاشار...

 صدای یلدا بلند شد...

 یلدا: اهای مردم...

 به سمتش برگشتم که با لبخند دندون نمایی ادامه داد

 یلدا: بیاین بازی..

 .تو چقدر جون داری رهام: 

 ...عزیزم یه بازی کم تحرک تر هم داشته باشیم و همه شرکت کنیم بهترهحامد: 

 : جرات حقیقت...ماریا از عقب بلند گفت 

 .موافقت کردن..

و دها و نادر و رامین و حامد کنار من مهران و لعیا و مهدیس... روی تراس به صورت دایره نشستیم

 .نوا کنار یلدا و یاشار و ماریا و پریسا و سینا که کنارم بودندو یلدا که روبروم بودن . 

هم جرات ها از توی آب پر و خاک بزن به زبانت و کارای دیگه و حقیقت ها بازی شروع شد... 

 ...کلی خنده دار بود

 یلدا و من افتادیم...

 ؟آخرین گناهی که کردی چی بودیلدا: 

 فکر کنم انتظار چیز بدی رو داشت

 رهام: فالگوش واستادم...

 ...حامد مشکوک نگاهم کرد 

 ...دور بعدی رامین به سینا بود

 ؟ تو نمی خوای دوست دخترت رو بگیریرامین: 

 ...ا قبل از فارغ التحصیلیبله رو نمی ده تسینا خندید: 

 ...خودم بله رو میگیرم براتیلدا: 

 حامد...چرخید و چرخید من به 

 اسم آخرین دوست دختر قبل یلدارهام: 



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

228 

 

 سکوت کرد و با چشاش برام خط و نشون کشیدای حامد ثانیه 

 حامد: آنیتا...

 من... حامد بهم از شانس بد

 ...رمز گوشیت رو بزن بده به منحامد: 

 گوشیم رو زدم عکس دوتایی از من و سما پشت صفحه بودرمز 

 نگاهی به گوشیم کرد و آن را توی جیبش گذاشت

 ...چایی نخورده پسر خاله نشو گوشی رو بدهرهام: 

 حامد گوشیو جلوم گرفت

 ماافتیبعدا  با هم میحامد: 

 رهام: باشه...

بود که با هم گرفته  عکس مال سفر عید چند سال پیش... به عکس پشت صفحه نگاه کردم

چقدر هم خندیدیم راجع به اینکه بعد اگه ازدواج کنیم این عکس رو میزنیم رو دیوار ... بودیم

 ...خونه تا همه بدونن ما از قدیم عاشق هم بودیم

 ؟به چی فکر میکردیم حامد: 

 نوبت حقیقت من بود 

 جرات انتخاب می کنم رهام: 

 اگه جرات داری بگو حامد: 

 ..و خندید.

 ...یکی از عکس هایی که مال دو سال پیش سال تحویل بود و تغییرات تا االنرهام: به 

 ...مهران دستی به شونم زد 

 انشالله که هممون چند سال آینده خوشبخت و سالمت باشیممهران: 

 .منم به یار برسم سینا: 

 لعیا افتاد...چرخید و یاشار به 

 ...یا باردارهعفقط بعضی ها میدونستن ل

 .جرأت بهش دادن 

 ...با تمام قدرت از روی تخته بپرتو عمق زیادیاشار: 

 ...لعیا کمی اطراف را نگاه کرد
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 ...به من حقیقت بدین اگه ممکنهلعیا: 

 نه نمیشه یاشار: 

 .داداش چطور به خانم خودت میدی مهران: 

 اس االن...خانم من چندت یاشار: 

 خانم منم همینطور مهران: خب

 ...و بازی همینجا تموم شد ... و دست و تبریک بلند شدصدای سوت 

 ؟هنوز کنار نیومدی حامد: 

 ...نمیتونم دوسش دارم رهام: 

 ؟نزدی که بهش پیام و زنگ حامد: 

اذیتش  . بی من شادهشاد بود .. صداشو شنیدم ... اذیتش نمیکنم ... وقتی منو نمیخواد رهام: 

 .نمیکنم

 ...اگر قسمت هم باشید به هم می رسید توکل کن به خدا.. .بهش وقت بده حامد: خوبه... 

 ...توکلم به خداست رهام: 

نزدیک آتش  یو بعدش هم فرشم... و جوجه ها را کباب کردی  شام آتیشی درست کردیم  

 .انداختیم و نزدیک آتش نشستیم

 .برم بیارمن ؟ یلدا خانم سیب زمینی ها کجانادر: 

 اره...یلدا: مرسی... سینا رفته بی

 ...بشین نادر جان میرم دنبالش خودمیاشار: 

 .همون موقع سینا اومد 

 ...مهدیس از اونور هواشونو داشته باش... میخوام پرتاب کنمن کنار وایسیسینا: 

 هواشونو دارم بنداز... مهدیس: 

 و هر کدام که زمین می افتاد یاشار مهر یکی که مینداخت و توی آتش افتاد و هورا می کشید

 ...گردنی بهش می زدپس

 ...میتونی خودت بیا بنداز... داداش منو چرا میزنیسینا: 

خنده و شوخی ... انداختندزمینی از دور به داخل آتش میشروع شد و همه تک به تک سیب

 ...خیلی خوب بود
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دور هم عکس انداختیم و یلدا رفت توی ... کاش بود... جای عشقم خالی ... ما خالیسجای  

 ...صد در صد داره برای سما میفرسته... یگوش

 ...با صدای خنده لعیا و نوا برگشتم

 رهام: چیشدا؟

 یم...سیب زمینی میخوا نجفتمو نوا: 

 و باز خندیدن...

توی ظرف م... خ بیرون کشیدسیکنار آتیش رفتم و سیب زمینی هایی که به نظر پخته تر بود را با 

 ...گذاشتم و براشون بردم

 ....ها فکر چیزی اضافه کردن بهش رو نکنید که ضرر دارهبچهرهام: 

 هام خان...مرسی ر  لعیا: 

 رهام: خواهش میکنم...

وا ن... بخور عزیز دلم واستی... زمینی خقربونت برم سیب...ای با خانم من چی میگین مهران: 

 ...خانوم شما هم چیزی خواستی بگو بیارم بازم

 لعیا: مرسی عزیزم

 نوننوا: مرسی مم

 یکسان کردین ارمیبینم که ویماریا:  به 

 ...رامین برامون  بزنه مع بشینبچه ها جنادر: 

 ...یه سری جدید ریختن توی آتیش... دور آتش نشستیم و سیب زمینی ها را برداشتیم

 ...ماریا رو تنها گیر آوردم

 رهام: ماریا شما خوبه؟؟

حتی نخواست ... رهام که بینتون سالها چی بودهرهام فراموشت کرده رهام تازه یادش رفته ماریا: 

آروم باشه ولش کن تازه  ی سمااگه میخوا... رهام... دیگه براش مهم نیستی ...بدون طالق گرفتی

رهام اگه دوسش داری ... ای با خودش با توبا کارتو کنار آمده زندگی میکنهسال و خورده ۲بعد از 

 ... ) اینجوری بهتره ... اید واقعا  شما برای هم نبودیدش هامبمون ر ش ولش کن بزار با همین حال

 ...(دستی به شونم کشید و رفت

 فراموشت کرده... فراموشت کرده... فراموشت کرده....

 ...هزار بار تو سرم می پیچید 
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 ...دیگه براش مهم نیستی ... دیگه براش مهم نیستی 

 ... سما چرا؟؟داشتم دیوونه میشدم 

نننن.... سما دوستتتتتتتت نکنسما  تو خونه داد میزدم ... زل زدم شکسارسیدم خونه به ع

 دارم....

 از خودم متنفرم...

 ...من واقعا  باید چی کار میکردم یک طرف مادرم یک طرف سما

 مامان نازنینم باید آب مولی خب اگه با اون زنیکه ازدواج نمی کردم مامان خب من عاشق سما ام 

 ...ف های بابام یادم نمیرهحر  شدنشو میدیدم... 

ما که چی یعنی از من و سآره رضایت نده جلو چشمات زنم پرپر شد به خاطر بابا ) رسول(: 

 ...رهام نفرینت می کنم ... مامانت مهمتره

.. 

.. 

.. 

 ...لباسامو عوض کردم و رفتم فرش فروشی... نمیدونم چجوری صبح شد 

 ؟!داداش خوبی رامین: 

 رهام: خوبم...

 ...ولی داداش رنگت پریده زیر چشمات گودهین: رام

 دیشبه... دیشب نخوابیدم... واسه بی خوابی رهام: 

 رامین: برو خب بخواب... با عصبانیت داد زدم...

 رهام: کارتو بکن...

 ...روزهام همین جوری می گذشت 

 ...قشنگ بود مبراش یک دستبند استیل با چرم گرفته... امروز تولد آقا جون

 ...گوشی آقا جون زنگ زد نبود.. (  راستی ماریا )  از ناهار و تولد بعد 

 ... سالم...سما موای دختر  اقا جون: 

 ...سالم آقا جون قربونت برم تولدت مبارک: سما با صدای شادتر 

 ؟عزیزم خوبی اقاجون: 

 ...کادو دیگه دارم ت یهآره آقا جون برات کادو دارم ولی قبل کادوسما: 
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 ب بگو گلم...اقاجون: خ

 ...باز کنی وکه در  ت ایناولین کادوسما: 

 ...سما پشت در واستاده بود و پرید بغل آقاجوناقاجون درو باز کرد... 

 ...شدم خواستم جلو برم که حامد منو گرفتپا دلم ریخت سمام 

 حامد: حاال وقتش نیست...

 ...سما تک تک با همه حرف زد و روبوسی کرد

 ...م برگشتیسالم خوشحال رهام: 

 ...جوابم را داد دنگاهم کرد و خیلی سر سما 

 سما: مرسی... و رفت...

برای  ... دوباره... حاال حتی اگه تو منو نخوای باالخره کاری می کنم دلتو ببرم... چقدر خوشحالم 

خنده های سما ... صدای سما متوکل مهمونی فقط سما رو میدید... برای آخرین بار ... دومین بار

 ..ش.دابی و خوشحالیشا

 ...و هر کس چیزی داده بوددو ها شد موقع کا... تا شب حسابی انرژی گرفتم

ولی امشب یه چیزی ... انشالله خوشبختی تک به تکتون رو ببینم... از همتون ممنونم اقاجون: 

همه  و مطمئنم... که خیلی خوشحالم کرد .... خاص تر از همه چیز برای من بود اومدن نوه عزیزم

 ...بمونه مونامیدوارم سما بیشتر پیش... خوشحال شدن

 ...قاجون رو بوسیدا همه دست زدن و سما

و همین هم  ... و شاید دنبالش می رفتم ... چند روز بود هر روز تا میشد از دور نگاهش می کردم 

 ...برام امید بود

 ...سری به مغازه دوستم رفتم

 ؟سالم داداش چطوری رهام: 

 ؟جان چطوریرهام سالم  دوست رهام(: افشین) 

 رهام: خوبم مرسی...

 افشین: کم پیدایی...

 ...کادوی عروسی چی پیشنهاد میدی بگیرم... م شلوغ بودیکسرم  رهام: 

 ؟صدیقه دیگه مزاحمت نمیشه ؟به سالمتی عروسی کیه افشین: 
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مثل اینکه آدم شده دفعه ...نه... همون که کوه دیدیش ...عروسی دوستم و دختر داییم یلدارهام: 

 .آخری اینقدر زدمش که به غلط کردن افتاده بود

 ؟خانم چه خبر از سما ... خوبه پس راحت شدی ... پس خوشبخت بشن افشین: عه خب 

 ...نمیتونم تحمل کنم ... واقعا  فراموشم کرده ... ماه که برگشته اصال  انگار ۶بعد رهام: 

ویسی که سما خانم پسندیده بود رو خونه نگه داشتم عروسی اون سر  افشین: صبور باش... هنوز

 .بیارمش

رفته بودیم با افشین و رامین و رها و سما  ... یاد همون سرویسی که سما پسندیده بود افتادم 》

یلدا مقاله هاشو درس بهتره یا کار خوبه...  یلدا و افشین هی کل کل می کردند که... و یلدا و من

عکس کارهای جدیدش رو یکی از عکس ها رو که نشون داد سما ناخودآگاه نشون میداد افشین 

 .گوشی را ازش گرفت

 ...عالیه چقدر شیکه این ای وای افشینسما: 

 خودم دادمو یکی از جدیدترین کارهاست که طرحش. ..قابل شما رو نداره افشین: 

 .نو میگیرممن خودمم دکترم ولی االن طرف افشیسما: عالیه... فوق العادست... 

 《و بقیه روز به خنده و شوخی گذشت

 ...داداش این مدل ها رو دیدی افشین: 

 ...نگاهم به دستبند و النگو های جلو روم افتاد

 دستبند ظریف با تراشه های با ظرافت نگاهم را جلب کرد

 ؟این چطوره به نظرت رهام: 

 ...انتخاب خوبیه م سکهتتبرای دوس ...طرح خودم هم هست... عالی ساده و ظریف افشین: 

 ...حله داداش این دو تا رو میبرم رهام: 

 ...عروس داماد برسون تبریکم بگو حتما  به سالم منو افشین: 

 ...نیای ناراحت میشه یلدا کچلم میکنه مسالم برسونرهام: 

 ...نه بابا تو تبریک بگو افشین: 

 ...حرف نزن پاشو بیا آخر هفتهرهام: 

 میکرد...عارف افشین هی ت 

 گوشیم رو برداشتم و به یلدا زنگ زدم

 یلدا: به سالم چطوری پسر عمه...
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 : رهامه؟ سالم برسونصدای حامد از اون ور اومد 

 ...سالم رسوندت رهام عشقم بهیلدا: اره... 

 ؟یلدا جان افشین رو یادتهخندیدم: 

 ؟پیششی ه اره یادمهلیعات که طرح ها توسیلدا: اخ همون د

 همون... االن پیششم رهام: اره

 ن...اشه عروسی بیاد مطمئنم با حامد خیلی رفیق میشپسالم منو برسون بگو یلدا: 

 ...قبول نمیکنه بدم گوشی رو خودت بگورهام: 

 .کمی حرف زدن و در آخر افشین با مزاحم میشم تلفن را قطع کرد

 ؟خالص شم من یاز مجرد نداداش فامیل خوب نداریافشین: 

خنده کردم و بعد از خداحافظی از مغازه بیرون اومدم و یکراست به سمت خونه کمی شوخی و 

 .رفتم

باید میدید شده همه ... میخواستم دعوتش کنم خونه .. امید داشتم... کل خونه رو تمیز کردم 

رفتم از ... بهتر بود غذای مورد عالقه اش را بگیرم... برای شام نمیدونستم چی سفارش بدم دنیام

 ...توی راه گوشیم رو پیدا کردم و به ماریا زنگ زدم... گر خریدمجیسه دست بیرون 

 ماریا: بله؟

 ؟به نظر چیکار کنم خوشش بیاد. امشب می خوام مهمونی بگیرمرهام: سالم... خوبی... 

 .امشب که نمیدونم میاد یانه جایی کار داره؟ باز شروع کردی ماریا: رهام. 

 ...حالم گرفته شد 

 ...دوستش دارم باور کن دوستش دارم... می خوام اگه قبولم کنه کنارش باشمیا... رهام: مار 

 ...اینقدر اذیتش نکنی یقبول دوسش داری ولی میتونستماریا: 

 ت کردم...مجبور بودم خری رهام: 

حاال نمیخوام حرف گذشته رو پشت تلفن پیش بکشم فردا رو نمیدونم بیاد یا نه فکر ماریا: 

 ...کنمنمی

 هام: باشه مرسی...ر 

بجز حامد و یلدا همه قبول ... به همه زنگ زدم ... امتحان کردن که ضرری نداره قطع کردم... 

 ...خریدهای عروسی بودند  ها مشغولاون... کردن
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شام  ...بازی کردیم... ساعت میگذشتمثل  همه کار ها رو کردم و تک به تک  ثانیه ها برام

 امد...... نیخوردیم که من لب نزدم

 ...ماریا یک لحظه بیا رهام: 

 ماریا: برو میام...

 ...رفتم تو اتاقم و ماریا بعد از چند ثانیه اومد

 .بود مچشاش رو دیوار های اتاق

 ... حسش تموم شده... تقصیر منه...میبینی حاال هم نیومده رهام: اره... 

 ... و زل میزنی که چی بشه ماس عکس هایبه حاال هر روز ؟! رهام چرا با خودت بد می کنیماریا: 

 ... رهام سما...رهام تمام شد یک سال و نیمه که براتون همه چیز  بینتون تموم شده

 رهام: سما چی؟؟

 ماریا: دیگه بهت فکر نمیکنه...

 رهام: نه....

که خواهرمه  سماچه برسه به م اگه نگه هم می فهمم چند سال با این آدم ها رو به رو هستماریا: 

 ه...وب میشناسمش بهت فکر نمیکنو خ

 سکوت کردم... نمیتونستم... بچه ها رفتن... چه حالی داشتم...

هیچ جایی  ی سماتولدی بچند روز گذشت... امروز عروسی یلدا و حامده.... دیروز تولدم بود... 

وام من بدون سما چی رو می خنرفتم...  افشین زنگ زدرفتم مامانم میخواست تولد بگیره نرفتم ن

 ...هیچی

 ...حال و هوای لباس خریدن رو نداشتم و همون کتی که سما برام خریده بود رو پوشیدم

 ...تصمیمم را گرفته بودم باید امروز باسما حرف بزنم

 ...تو آینه نگاهی به خودم انداختم

+ لباس ابی+ شلوار کتون ابی کمرنگ+ کمربند سرمه ای+ کفش سرمه ای + کیف کت سرمه ای 

، ای حتی ماشینمه رفتم پایین به ماشین که نگاه کردم خندم گرفت همه چیزم سرمای...  سرمه

 ...واسه یک مرد جذاب سرمه ای رنگ نازیهف میگا سم... ای میادم سرمهبهمیگفت  سما

 ...سوار ماشین شدم و آهنگ شروع شد

 اهنگ: 
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 تو ناگهان نگاه

 خورد که نیهم من چشم به 

 

  شد خالصه من تمام

 تو یها چشم روند

 

 شود کنم ینم گمان

 آشنا خود با دوباره 

 

 بر که هر گشته دچار

 تو یها چشم جنون 

 

 عالمت به مرا ببر

 خود جنون عالم به 

 

  مرا ببر ایب ایب

 است زده نجایا از دلم

 

 یکم بگو ها موج به

 زنند بهم تر واشی 

 

  نفر کی تو یحوال

 است زده ایدر  به یدل

 

  دمز  نفس را تو عطر

 آنقدر نهیس درون
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  کشم یم هم آه که

 شود یم پخش تو یبو

 

 را رنگ هرچه زیبر 

 من جهان ی پرده به 

 

  فقط من بوم یرو که

 شود یم نقش تو نقش

 

  عالمت به مرا ببر

 خود جنون عالم به

 

  مرا ببر ایب ایب

 است زده نجایا از دلم

 

 یکم بگو ها موج به

 زنند بهم تر واشی 

 

 نفر کی تو یحوال

 است زده ایدر  به یدل 

 

 ) هوتن هنرمند(

 

ن که با محبت باهام حرف بزنی واسه این که دستاتو یدلم واسه تو واسه خنده هات واسه اهی... 

 ... سما جان چرا؟؟یک بار دیگه بگیرم

 ...عروسی قاطی بود موارد باغ تاالر شد 

 شتش...یلدا میک یادن چه فکر احمقانه ای فکر کن... با چشام دنبال سما گشتم
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 نوا و یاشار رو دیدم...

 رهام: سالم...

 نوا و یاشار: سالم...

 رهام: سما رو ندیدین...

 یاشار: رهام نکن با سما...

رهام خواهش می کنم سما دوست داشت من  تو همه لحظه ها بودم دوست صمیمیشم ولی نوا: 

 ...هیعنی روحام بگذار به مرور زمان بهتر ش... حاال میگم بهتره

 ...من فقط می خوام واقعیت رو بگم واقعیتی که از همه پنهونهرهام: 

 و راه افتادم...

 ...نیا سمارا دیدم خواستم جلو برم که ماریا عالمت داد

 ...فقط نگاه می کردم سما روبا ورود یلدا و حامد همه شروع به دست زدن کردند 

 ...چقدر این لباس بهش میومد 

لبهی رنگ که از پشت کمرش بندی بود و یک گره پاپیونی زده بود روی یک پیراهن یقه هفت گ

کفش های مشکی که با  ... کمر باریکش جمع شده بود و تا پایین پرچین کشیده شده بود

 هاشوموشده بود موهاشو گوجه مانند باال جمع کرده بود و از وسط گوجه بقیه ت موهاش س

آرایش زیبایی  ... یره هم رنگ لباسش روی موهاش بودچند تا گ... بود که تا کمرش میومد ریخته

 ...هم داشت

 ...حامدو یلدا  خت رو سرفقط سما رو میدیدم که داشت گلها رو میری

 ؟؟میگن سما حاال عروسیمون رو کجا بگیریمرهام:  》

 سما: خب معلومه باغ تاالر...

 رهام: ها؟ جانم؟ یعنی قاطی؟

 سما: پس چی؟؟

 ...مرد ها مهیچ کسی ببینه اون وی خوام زنمبرو بابا من نمرهام: 

 سما: رهام!!!!!!

 ...بشه تهیچ کس حق نداره به جز من عاشقرهام: چیه خب 

 ...حق داره چپ بهم نگاه کنه تم کی وقتی زنسما: 

 《رهام: اون که مشخصه...
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 کردم.... کل عروسی رو نفهمیدم...چی کار

ها کار داره برو حاال بهش بگو ولی رهام به جان اشینرهام سما داره میره دم مماریا سمتم اومد: 

سما که هم برای تو عزیز هم برای من اگه حالشو بد کنی و ببینم داره از اسپری استفاده میکنه 

 .خودت میدونی دیگه

 چجوری...

 ...قول میدم اذیتش نکنم رهام: 

 م...سر صداش کرد گیر آوردم کسی دورمون نبود از پشتی به دنبال سما رفتم و جای خلوت

 رهام: سما...

 ب سمتم برگشت...

 سما: بله...

 ...سما می خوام باهات حرف بزنمرهام: 

 سما: بگو... ) عادی حرف میزد...(

 ...سما ببین من مجبور بودم با صدیقه ازدواج کنم حاال هم ازش طالق گرفتم رهام: 

 سما: رهام بسم نیست...

 ...اش ازدواج کردمبگذار تا توضیح بدم چرا باهرهام: 

قسمت میدم دیگه بهم فکر نکن قسمت هام ر ... دیر شده خیلی دیرههام نه تو گوش کن ر سما: 

... قسمت میدم فراموش کن چی بینمون بوده هامر ... میدم دیگه سر راهم به خاطر این چیزا نیا

عنوان این بینمون بوده نه عشقی که من به تو داشتم دیگه به  ی کهقسمت میدم به خاطر عشق

 پسرعمه...باش به عنوان پسر عمه فقط نشخص با من 

 رفت... از کنارم گذشت و رفت...

... واقعا دیگه دوستم نداره ... واقعا  سما فراموشم کرده... همونجا پاهام سست شد نشستم زمین

 ...تا آخر شب چشام باز بود ولی هیچ چیزی نمی دیدم رفتم بین جمع... 

 افشین: رهام خوبی؟

 رهام: فراموشم کرده افشین..

 افشین: چی میگی؟ واقعا؟ سما خانم که واسه تو...

 رهام: افشین حالم خوب نیست..

 افشین بهم اب داد ولی زدمش کنار...
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 ...پخش شده و یلدا و حامد شروع به رقص کردن یآهنگ

 اهنگ: 

 

 

 

د بود... مجبور بودم که با خوب بود... یاد روز عروسی افتادم... حالم خیلی بعاشق بودن خیلی  

صدیقه... اون بوسه های لعنتی... زیر لب هی تهدید میکرد... منم فقط اجرا میکردم مجبور 

بودم...  از خجالتم به سما حتی اون شب نگاهم نکردم...دیدمش لباس مشکی تنشه از همونایی 

 که...همون یقه قایقی ای که گفته بودم برام بپوش...

که میگفتن سر درد داره... فکر میکردم کنار میاد... ولی خیلی اذیت شد... از صدا ها شنیدم 

 ماه رفت که فراموش کنه... سمای شادمو افسرده کردم... ۶آسم گرفت... 

 حالم بد شد همونجا رو صندلی نشستم...

 افشین: رهام خوبی؟

 ...فکر نکردمش وقتی اون دختر و داغون می کردم چرا به حالرهام: 

 ...حاال سعی کن یه جوری درستش کنی... گفته بودمم تو اشتباه کردی بهتافشین: 

واسه عروسی بهش گفتم آهنگ دل ای ی هام... تو آرزوهام که تصور ساز ... دوباره رفتم تو فکر 

 ...من با لباس عروسی میپرم باال:  برو دل حمید هیراد را پیشنهاد دادم سما هم می گفت

 ... تقصیر خودمه... من...ااین حرفا کجا اون حرفا کج

 کردمنشون سوار ماشی ... همگی داشتیم به طرف ماشین ها می رفتیم که حال نوا بد شد

 نوا و سما عقب نشستن یاشار جلو...

 ...منم بیام رهام یلدا: 

 ...عروسیت برس برو عزیزم بهگلم تو برو سما: نه 

 ...آره یلدا برو پیش حامدرهام: 

 ...باشزود  جمرهام ب سما: 

 ...چند دقیقه دیگه میرسیمرهام: 

 یاشار: نوا جان خوبی گلم... حالت خوبه...

 نوا: خوبم یاشار...
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 یاشار: داداش گاز بده...

 رسیدیم بیمارستان...

 ...نوا داشت می رفت تو که بهش اجازه ندادند سما با

 ...خداروشکر حالش خوب بود... و دیدیمر  بعد از یک ساعت رفتیم و نوا

 ا : ای جانم دخترات کجان؟سم

 یاشار: بریم ببینیمشون...

 سما: بریم...

 رفتیم و بچه هارو دیدیم...

 ...گذاریدمیحاال چه جوری براشون اسم سما: خب 

رو بزاریم ترانه دومین رو بزاریم تینا  هیپلیاونی که اول به دنیا آمده همون ت همیگم یاشار نظرت نوا: 

 تناالغر رو بذاریم آی که و سوم

 یاشار: اره خوبه گلم...

 سما: الهی قربون سه تاشون برم من...

 رهام: داداش مبارکه خیلی نازن...

 منو سما... من... خیلی کثافتم... لعنت بهم... حاال باید بچه ی

.. 

.. 

.. 

 ...یک ماهی است که سما پیش نواست و از بچه ها مراقبت می کند

 سه تاشون خیلی خوشگلن...

 یدوارم بچمون به تو بره...رهام: ام 》

 سما: نه به تو بره...

 رهام: تو خوشگل تری...

 سما: توام خوشگلی...

 رهام: باشه به هردوتامون بره...

ه.  من تا دوسال بچه مچه حاال زوده بزار ازدواج کنیم بعدش فکر می کنیم به همین راحتیسما: 

 نمیخوام
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 رهام: باشه ... باشه...

 《سما: عه رهام...

 نگ رو دانلود کردم...اه

 اهنگ:

 

 

 خوابت یتو نشه دامیپ یداد قسم

 راهت سر نشم ظاهر یداد قسم

 اعتقادم نیا به لعنت یداد قسم

 التیخ از برم اصال یداد قسم

 

 نویا یدونینم اما یداد قسم

 حالم شهیم عوض نبودت تو من که

 زمیعز  تو به ِ بند میزندگ همه

 کارم یتو خورهیم گره ینباش

 

 کنم سر خودم با تو بعد نشد

 کنم باور هاتو قسم نیا نشد

 شکستم با تو بعد اومدم کنار

 شکستم بدجور اما اومدم کنار

 

 کنم سر خودم با تو بعد نشد

 کنم باور هاتو قسم نیا نشد

 شکستم با تو بعد اومدم کنار

 شکستم بدجور اما اومدم کنار

  

 یبود یک وفتهین ادمی یداد قسم
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 ینبود فکرم به مذره هی یحت تو

 بدم حال تو یگذاشت جا منو

 ندم تیدور  به دل نشد یرفت تو

 

 نگردم یه تو دنبال یداد قسم

 بگردم چشمات دور یزد دورم تو

 بمونم تا بمون قلبم رهیگ بفهم

 بتونم عمرا   تو بدون شهینم

 

 کنم سر خودم با تو بعد نشد

 کنم باور هاتو قسم نیا نشد

 مشکست با تو بعد اومدم کنار

 شکستم بدجور اما اومدم کنار

 

 کنم سر خودم با تو بعد نشد

 کنم باور هاتو قسم نیا نشد

 شکستم با تو بعد اومدم کنار

 شکستم بدجور اما اومدم کنار

 

 ) شهاب مظفری(

 

 تلفنم زنگ خورد و اهنگ رو قطع کردم...

 نمیدونم... .... نه...شاید مثل دفعه پیش ... یعنی چی شده سما بود باورم نمیشه... 

 رهام: سالم...

 سما: سالم...

 رهام: چیزی شده؟

 ... ولی رهام...به من هیچ ربطی نداره که چرا تو با زنت اختالف داشتیسما: 
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 ... ) عصبانی شدم... عوضی چی گفته به سما...(دوباره چه غلطی کرده رهام: 

 ...جلو منو گرفته تو خیابون وسما: 

 ...بلند و بوق مصدای جیغ سمارا شنید

 رهام: سما... چی شده... سما... ) جوابی نشنیدم...(

 . چیزی نشده...داشتم میمردم... نکنه... نه.

 ...سوار ماشین شدم و تو خیابون ها بی هدف میگشتم اصال نمیدونستم سما کجاست

 تلفنم زنگ زد... شماره ناشناس....

 رهام: بله بفرمایید...

 ...سما رستمی می شناسید ببخشید شما خانمی به نامصدا: 

 رهام: بله...

 ؟؟شما چه نسبتی دارید باهاش صدا: 

 ...یعنی صدای جیغ و بوق اومد... داشتم باهاش حرف میزدم قطع شدرهام: پسر عمشم... 

 ...بیایید بیمارستان خودشون ایشون تصادف کردهصدا: 

 رهام: االن میرسم...

 جان...آیلین و دایی مهدی و ماریا آن که دیدم زن داییبه سرعت خودمو رسوندم... 

 رهام: چی شده؟؟

 زن دایی زد زیر گریه...

 ماریا: سما تصادف کرده... تو از کجا فهمیدی؟!

اومد بعد یک خانمی بهم زنگ زد و گفت  بوقداشتم باهاش حرف میزدم که صدای جیغ ورهام: 

 بیام اینجا

... 

 ؟چی شده .یلدا داشت می دوید و می اومد سمتمون

 حامد از اتاق اومد بیرون

 یلدا: حامد چی شده؟ خوبه؟

 حامد: خداروشکر زندست... ولی...

 رهام: حامد چی شده؟؟

 ماریا: حامد...
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 ...باید فقط امیدمون به خدا باشهحامد: سما رفته تو کما... 

 زن دایی ایلین: سما... سما جان) گریه میکرد..(

 دایی: حامد چی میگی؟؟ دخترم...

 ت شد و افتادم زمین...پاهام سس

 حامد: رهام... رهام...

 م...و سرمو به دیوار تکیه داد... روی زمین نشسته بودم ... همه تو سالن نشسته بودیم 

 حامد با چنتا دکتر حرف زد...

آسیب زیادی بهش نیومده بود ولی تو کما ... همشون میگفتن سما من تو کماست معلوم نیست

 ...بود

 م...زن دایی اومد سمت

 ... اصال معلومه چی کار کردیزن دایی ایلین: رهام... ) زد زیر گوشم( چی کار کردی با دخترم... 

ولی فقط لب و دهن .... دیدم چه جوری بزرگ شدی تو قدر دخترمو میدونی... فامیلی مفکر کرد

یگه نخندید ... دبودی زدی و دختر رو نابود کردی رهام از وقتی تو رفتی و ازدواج کردی نابود شد

 میدونی چکار کردی...

 ... حاال این چه ربطی به رهام دارهدایی مهدی به سمتمان اومد: ایلین بسه... 

 و زن دایی رو دور کرد...

 گریه کردم... گریه کردم... چی کار میکردم...

 سما جان غلط کردم... باید صبر میکردم... سما...

ت بده منم حالم بده ماریا حالش بده یک وقت بهآیلین حالش دایی مهدی: رهام پاشو برو... 

 ...چیزی میگیم ما نمیدونیم چرا پس برو

 ... و رفتم...و از پشت شیشه نگاهی به سمای بی جونم کردم مبلند شد

 پاهام سست بود... تو ماشین نشستم...

 ؟رهام اگه من بمیرم تو چیکار می کنیسما:  》

 ...من بدون تو هیچی نیستم سمان حرفا نزن دیگه از ایمیرم... همان روز می رهام: 

 سما: دوست دارم رهام...

 رهام: من خیلی خیلی خیلی بیشتر...

 سما: بهت گفتم من بیشتر واسه عسله نگو...
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 رهام: نه گفتم من خیلی خیلی خیلی بیشتر...

 《صدای خنده های سما پر شد

 تو گوشم صدای خنده هاش پیچیده بود...

 گوشیم زنگ خورد...

 افشین: سالم...

 جواب ندادم...

 افشین: رهام.. خوبی؟ رهام...

 ( افشین...با صدای گرفتم با اشکام جواب دادمرهام: ) 

 افشین: چی شده... رهام بگو...

 رهام: تصادف کرده...

 افشین: کی؟

 رهام: سما... تو کماست...

 افشین: رهام حاال کجایی؟

 ماشین...رهام: تو

 حاال میام...افشین: برو خونه همین 

 قطع کردم...

 م...و راه افتاد مماشین روشن کرد

 اهنگ: 

 

 

  صدات داره یآرامش

 کنهیم کم دردمو که

  تو یحرفا بگو یز یچ

 کنهیم خوبم یجور  بد

 

  من باش من طرف تو

 کنمیم ثابت عشقمو
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  عقب برگردم صدبار

 کنمیم انتخابت باز

 

  یول برو یخوایم اگه

 ستمین نجایا من یوقت

  نکن شک باشم خونه من

 ستمیا یم یوا جلوت بازم

 

  عاشقت که کن قبول

 منم که ینجور یا اونم

  داشتنت نگه واسه

 زنمیم چنگ یز یچ هر به

 

 چشماممه از بارهیم که یبارون

 امهیدن تو که یک هر از رمیدلگ

 داغونم ینجور یا یوقت شهیهم

 دونمیم یکنیم راهم به رو تو

 

  یحالت هی با یجور  هی

 یکنیم نگاهم یدار 

  بشم نمیا از بدتر که

 یکنیم راهم روبه تو

 

  منو یشناسیم خوب تو

 سرکشه یلیخ من قلب

  با که یکنیم چکار

 بشه آروم جمله هی 
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  بشه آروم جمله هی

  بشه آروم جمله هی

 بشه اروم جمله هی

 

 چشماممه از بارهیم که یبارون

 امهیدن تو که یک هر از رمیدلگ

 داغونم ینجور یا یوقت شهیهم

 دونمیم یکنیم راهم به رو تو

 

 ) میثم ابراهیمی(

 

 ...اشکامو پاک کردم که جلوم رو ببینم با هزارتا بدبختی به خونه رسیدمگریه هام شدید شد... 

 ...رفتم تو اتاقم و به عکساش زل زدم همونجا نشستم و گریه کردمرفتم تو... 

 افشین در زد و اومد تو...

 ...یه نگاه به خودت انداختی ه چه وضعی رهام اینافشین: وای 

 اشکام جاری شد...

 ...داداش مقاوم باش چیزی نمیشه... تو کل این سالها گریه ها تو ندیده بودمافشین: 

 ...لعنت به من که اینقدر اذیتش کردمرهام: 

غرورت ... من بهت گفتم بهش بگو مجبوری ولی تو گفتی نه بدتر میشه اگه بگمافشین : 

 ...حاال داری چوب کارتو میخوری ... ت اگه بهش میگفتیمیشکس

 ...باید به من زده بشه نه به سمام که اینقدر اذیت شدهرهام: 

 افشین: رهام... بد کردی...

 ...اشکام بیشتر جاری شد 

 ....بعد از چند ساعت افشین را فرستادم رفت و خودم موندم

 نکن...خیسمتوروخدا سما رهام:  》

 ...اید خیس بشی چطور منو خیس کردی آقانخیر بسما: 

 ...سما جان تو رو خدا غلط کردمرهام: 
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 سما: نشنیدم... بلند تر..

 رهام: بوست کنم حله...

 《سما: اره حله... بدو یه بوس بزرگ....

 ... تا صبح بیدار بودم...ما بودمسساعت ها می گذشت و من فقط به فکر 

 عید بدون سما... عید... سما...روز گذشت و من مردم... عید بود  ۱۲

دلم براش خیلی تنگه برای خنده هاش برای همه ... هیچ تغییری تو حال سما دیده نمی شد

 ...چیزش

 ش... روی اون تخت...از پشت شیشه زل زدم به بدن بی جون

 ماریا: بد کردی رهام... به خودت به سما... ولی چرا؟ بهم بگو... رهام بگو...

 ون...رهام: بریم بیر 

 رفتیم بیرون و توی حیاط بیمارستان نشستیم...

 اریا: خب بگو...م

 ... رنگش مثل گچ سفید ... نگاهی به ماریا کردم زیر چشاش گود شده بود مثل من خواب نداره

در به در .... نوبت پیوند هم نمی شد ... قلبش خیلی اذیتش می کرد ... امانم بد بودل محا رهام: 

رفتیم درخواست و ... ه دختر دوست بابام تصادف کرد و سکته مغزی کرددنبال قلب بودم ک

خواهش میگفت نه بعد از یک هفته گفت فقط به یک شرط قلب دخترش رو به مامان میده به 

ولی خب مامانم هر ... سه روز با خودم درگیر بودم .... این شرط که با دخترش صدیقه ازدواج کنم

مجبور شدم قبول کنم قرار شد تا آخر عمرم با اون ... دادمیقسمم  روز حالش بد تر میشد و بابام

.... مجبور بودم... حال زدمن هم بهشت دست هماریا به جان سما که برام خیلی عزیز ... زن باشم

 خودم هم بد بود...

 اشکام جاری شد...

 ؟!پس چه جوری طالق گرفتی ماریا: 

قاضی به نفع ما هم توی دادگاه ... ریمه سنگین دارهمهران گفت که این کار جرم اعدام یا جرهام: 

 ...رای داد

 ...ما میگفتیبه سباید  ماریا: 

 ...بیشتر از من متنفر بشهسمل  فکر می کردم این جوری بدتر بشه ورهام: غرورم نگذاشت... 
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تو باید می ... بودم ولی بقیه اش رو بودم و دیدمشن میدونی سما چی کشیده نصفشوماریا: 

 یگفت

 ..یاد چکهایی که از ماریا خوردم افتادم

خواستم تقصیر اون کثافت که سمام که فقط طالق مینه  شکایت میکردم  هباید از صدیقرهام: 

 ...حاال روی تخت بیمارستان

 ماریا: یعنی چی؟!

 ...قه بهش چیزی گفتهیسما که باهام حرف میزد عصبانی بود مثل اینکه صدرهام: 

 ...کارش دارمش قتبریم سر و ماریا: 

 رهام: بریم... ) از خدام بود(

 ...بریم تو کیفم رو بردارم بریمماریا: 

 ...دایی کنارش نشسته بود و دستش رو گرفته بودن ز... جلوی شیشهتادم رفتیم تو واس

 ...کاش من جای اون بودم 

 ...دلم براش یه ذره شده بود

 صدای بوق بوق دستگاه ها تو گوشم اکو شد

 جیغ کشید و زمین نشست زندایی

 ...نذاشتن، ماریا می خواست بره تو نتونست ... پرستار ها دویدن تو اتاق 

 ...دکتر رفت باالی سرش پرده رو کشیدن

 رهام: چیشد... سما چیشد؟؟

 ...دایی گریه می کرد زن 

 یا... روهاااااااام بمن اون کثافتی که باعث و بانیش بوده رو می کشمماریا جیغ میزد... 

 ...گریه میکرد و به صدیقه فحش میداد

 ...نمیتونستم تکون بخورم ماریا دستم را کشید

 ...آبجیمو کشت زنیکه کثافترهام... تکون بخوره  ماریا: 

به خاطر حرف ... به خاطر حرف های صدیقه ... حالش بد شده ... قلبم شروع به تند زدن کرد

االن روی تخته و داره با مرگ و زندگی .. سمام... ... عشق من ... زندگی من.های اون زن کثافت

 ...میجنگه
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... دویدم سمت ماشین و یکراست به سمت خونه مجردی صدیقه روندم... خونم به جوش اومد 

 ...خدایا عشقمو ازم نگیر... تو راهم آریا فقط گریه میکرد و ناسزا می گفت

 رسیدیم... ایفون رو زدم...

 نجا کجا شما کجا؟صدیقه: به اقا رهام... ای

 رهام: بیا پایین...

 ماریا پیاده شد و اشاره زد بگو درو باز کنه

 یاد رو بزن یا بیا پایین رهام: 

 صدای خنده هاش رو اعصابم خط کشید

 صدیقه: بیا باال عزیزم...

به  ... عزیز من االن افتاده رو تخت بیمارستان و تو داری اینجوری میخندیعزیزم و کوفت... 

لش ... هتا در رو باز کرد یه چک خوابوندم تو گوشش... ماریا هم پشتم اومد ... باال رفتمسرعت 

 ...به عقب و با ماریا داخل رفتیم مداد

 ماریا: چی به ابجیم گفتی؟؟ کثافت کشتیش...

 ...را گرفته بود و تکون میداده صدیق

 ...گلوش رو گرفتم و فشار دادممعدم سوخت.... جلو رفتم... 

تالفی  تخودتو به زور انداختی سر ... دیگه دنبال زندگی من نیافتگوش کن خوب...  رهام:

شر تو از کنار عشق من  ... گورتو از زندگی من گم می کنی... حاال به عشقم آسیب زدی... نکردم

 ...کم می کنی

 خر خر میکرد... ب زور چنگی به دستم زد... ولش کردم و دوباره گرفتم

 .. غلط کردم غلط کردم... اشتباه کردم...صدیقه: باشه باشه.

ایستاده بود و آروم اشک ای  ماریا هم گوشهولش کردم... تلو تلو خورد... میلرزید و گریه میکرد... 

جلو رفتم و بازوی صدیق رو گرفتم و کشیدم رو مبل پرتش ... می ریخت اما اخماش تو هم بود

 .کردم

 ماریا: چی بهش گفتی؟

 غلط کردم... گفتم تقصیر اون بوده .... تورو خدا ولم کنید...  صدیقه هق هق میزد:

از همون اولم نباید بود...  از همون اول اومدنت عذاب... گند زدی تو همه چی رهام: صداتو ببر... 

 ...لعنت بهت ... از همون اولم همه چی تقصیر تو بود... میذاشتم باشی
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خدا که مریض بدوست داشتم و گرنه ... م دلتو ببرمنمیدونستم نمیتونصدیقه: دوست داشتم... 

 ... روانی نیستم فقط عاشق شدم...نیستم

مگه قسمت ندادم بذاری با عشقم خوش ... مگه من عاشق نبودم کثافترهام: تو غلط کردی... 

تو یادم  ... صدیقه... من عاشق بودم ولی تو فقط یه آشغال کثافت بودی. من چی بودم؟ باشم

... صدام باز شد ... ولی اینجا تازه اولش بود... زده بودم گرفته بود داد بسدام از ص. کثافتی

و آروم در ... که ماریا جلوم رو گرفت... شروع به کتک زدنش کردم هصدیقه بلند شد تا پررویی کن

ماریا هم ... عقب رفتم و از خونه بیرون زدم... گوشم گفت ولش کن وگرنه درد سر میکنه برامون

 ...از چند دقیقه دنبالم اومد بعد

 دم بیمارستان پیاده کردم و خواستم برم ماریا رو... اشکام می ریخت... تو ماشین بی صدا بودیم 

 ماریا: مراقب باش...

 رهام: میخوام تنها باشم... میام..

خاطراتمون رو مرور ... گریه میکردم... اسم سما رو صدا میزدم... تو شهر بی هدف گشت میزدم

 ...ی کردمم

بعد از چند ساعت به هدف چرخیدن تو خیابون به سمت بیمارستان خدایا... عشقمو ازم نگیر... 

عشقم خوب شه منم امام زاده صالحو ... خدایا... شیرینی پخش می کردند هروتو را... رفتم

 ممکنه...... جلوتر رفتم... ماریا خوشحال بود... زن دایی دعا میکرد... خدایا یعنی شیرینی میدم

 رهام: ماریا بهوش اومد؟؟

 ماریا سرش رو تکون داد...

 پشت شیشه وایسادم... دکتر ها دورش بودن... بعد چند دقیقه اومدن بیرون...

 رهام: حامد... برم تو... خواهش میکنم...

 ...به حرفش گوش ندادم و وارد اتاق شدمحامد: برو... رهام... 

 ...می کرد سما داشت از پنجره بیرون رو نگاه

 ...به سمتم برگشت و دستشو از دستم بیرون کشید... رفتم سمتش و دستشو گرفتم

 ...همیشه میخواد بگه همه چیز خیلی وقته تموم شدهمثل فکر کردم 

 ...اسما جان بذار حرف بزنم رهام: 

 ...ببخشید آقا من شما رو میشناسمسما: 

 خشکم زد چی میگه...
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 ...رهامسما جان عزیزم منم  رهام: 

 من سماست؟؟ شما منو صدا میکنید؟؟ سما: اسم

 ...با یکی از دکترها وارد اتاق شدحامد 

 ؟!خانم میدونید اسمتون چیه دکتر احمد پور: خب 

 ...یعنی منو به اسم سما صدا میکنن ست نه نمیدونم ولی این آقا میگن اسمم سما سما:

 ؟ ) ب من اشاره کرد(ی شناسیدمشکلی نیست این آقا را اصال  نمدکتر احمد پود: 

 سما: نه...

 دکتر احمد پور: ایشون را چطور؟ ) به حامد اشاره کرد(

 سما: نه...

 ...بیان داخل انبگید همراه دکتر احمد پور: 

 ...ماریا و زندایی آیلین و دایی مهدی با یلدا اومدن تو

اسمشون رو به خاطر  ؟؟ خب عزیزم به همه نگاه کن ببین برات آشنا نیستنددکتر احمد پور: 

 ؟؟میاری

 ...سما با دقت به همه نگاه کرد

 ...زندایی ریز ریز گریه میکرد و دایی آرومش میکرد

 سما: نه...

 دکتر احمد پور: خب استراحت کن... و لطفا همه بیرون...

 رفتیم بیرون...

هم اصال  شاید... شاید حافظه برگرده ... دختر شما دچار فراموشی شدهدکتر احمد پور: 

 ...برنگرده

 ...دایی مهدی دنبال دکتر رفت که حرف بزنن

گریم گرفت و پاهام سست شد و نشستم ... منو به یادم نیاره منمیتونستم تحمل کنم سما

 ...زمین

 ...اشکام جاری شدن و به موهام چنگ میزدم

 ...همه چیز درست میشه هرهام باید خوشحال باشی سما خانم حاال به هوشحامد: 
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 فصل نهم

 

 

 

 با صدای تلفنم از خواب پریدم...

 دوباره رو مبل خوابم برده بود...

 ...بله مامان جان رهام: 

... بیا و ماریا و ایلین و داییتیکم بخور و ببر واسه سما آش بختمرهام جان بیا مامان مهشید: 

 گلم...

 رهام: اومدم...

 ...امان باباگرفتم و رفتم به سمت خونه م ول هولکییک دوش ه

 ...عزیزم بیا بیا یکم اش بخورمامان: 

 رهام: سالم...

 ...دیدم یاشار و نوا و سینا هم اونجا ن

 یاشار و نوا و سینا: سالم...

 رهام: پس فسقلیات کجان؟

 نوا: تو اتاق خوابن...

 ...برم ببینمشون بعد میامرهام: 

 یاشار: برو داداش...

 ...ا فرشته خوابیده بودندمثل سه ت ه تایشونرفتم تو اتاق س

، ترانه لباس های نارنجی می پوشید نوا ابتکار به خرج داده بود که ما اسماشون را قاطی نکنیم

 ولی ست هم بودن.. تینا لباس های قرمز و آتنا لباس های زرد

ه سما عاشق ترانه است میگ... تره رزهم کنجکاو هم از بقیه ف... من از تینا و میومد با مزه تره

 ....توپولی و ناز منه
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 برگشتم به حال... رفتم تو اشپزخونه...

 ...بیا رهام جان بیا آش بخورمامان مهشید: 

 رهام: از گلوم پایین نمیره...

 ...ما که سه روزه به هوش اومده بیا خیلی وضعیت بدهیاشار: بیا س

 رهام: نمیتونم...

 بابا اومد تو و گفت: شورشو دراوردی...

 ...پدر دهنمو باز کنم نگذاررهام: 

 پدر) رسول(: ها چیه بگو...

منو مجبور به ازدواج با اون زنیکه ... همش تقصیر شماست که صبر نکردید و منو به خاطررهام: 

ما حرف گفته بود و ه سبه خاطر همون کثافت اون ب هما تو این وضعسکردید حاال می دونید چرا 

... رفته منو یادش نمیاد و همش تقصیر شماستفراموشی گ  سمامحاال... سما تصادف کرده

رو دوست داشتم و ه کنند من اون زنیکزندایی و دایی و ماریا همه منو تقصیر کار میدونن فکر می

من فقط آرامش و کنار حس ما ... با احساسات دخترشون بازی کردم حاال خودتون درستش کنید

 ...بودن را می خواهم

 ...ینکه به حرفای کسی گوش کنمو از خونه زدم بیرون بدون ا

 ...به سمت بیمارستان رفتم 

 ...به سما مپشت شیشه زل زد

 ...زن دایی داشت باهاش حرف میزد

 ماریا: رهام...

 رهام: بله...

؟! ولی اون هنوز می پرسه تو کی هستی... ما هر چی که می خواسته را گفتیمه سحاال ما بماریا: 

 ...راتش رو بهتر به خاطر بیارهبهتره بهش واقعیتو بگیم تا خاط

... ) اشکام ریخت( ولی بده خوبه که یادش نیست باهاش چیکار کردمرهام: از یک جهت خوبه... 

 ..که منو به خاطر نمیاره بده 

 ...و بگو و بزار تصمیم بگیره حتی بگو چرا با صدیقه ازدواج کردیز پس همه چیماریا: 

 رهام: میگم...

 ..شب باید بریم اونجایلین چه خبره واسه چی من و ا؟ مانت چشهرهام چی شده مادایی: 
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 رهام: نمیدونم...

 .راستی گفت بهت بگم تو هم حتما  بیایدایی: 

 رهام: باشه دایی...

 زن دایی اومد بیرون...

 ماریا: برو رهام برو بهش بگو...

 ...ابش کنینه تازه دخترم بعد از یک سال و نیم خوب شده میخوای بری خر زن دایی: 

 ...تحمل نداشتم گریم گرفت

 ...مادر من سما هی داره میپرسه نمیشه که نگفت اگه نگیم که بالخره یادش میادماریا: 

برو  ... آیلین همین حاال هم که نمی خواد همه چیز رو بگه کم کم میگه تا یک فکری بکنیمدایی: 

 ...م جان بروهاتو ر 

 درو باز کردم و رفتم تو...

 الم...سما: س

 رهام: سالم...

 رفتم کنارش نشستم...

 رهام: خوبی؟

 سما: ممنونم...

 ) چقدر رسمی صحبت میکنه...(

 ...خوشحالم که به هوش اومدی رهام: 

 . شما؟ببخشید من از هرکی می پرسم جوابمو نمیدهسما: 

 ...همان خانمی که اومد گفت اسمش مهشیده... من پسر عمه شما رهام: خب 

 بله بله... ولی اخه... سما: اها...

 ...از بچگی باهم بودیم ... من و شما تفاوت سنی زیادی نداریم دو سالهرهام: 

 ... و بعدش حامد و دایی... و ماریا...شد و دکتر وارد شد عقطم که حرف

التون کامل خوب حدیگه سما خانم خانم دکتر باید برید خونه و هر وقت دکتر احمد پور: خب 

 ...کار شد برگردید سر

 ...یعنی ببریمش خونه دایی: 
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چند واحد ... ماریا خانم که روانشناس خودش میدونه چجوری حافظه رو برگردونمدکتر: اره... 

 ؟ داشتن درسته

 ماریا: بله...

 ...فقط برای محکم کاری هر دو هفته پیش من بیاددکتر احمدپور: 

 دایی : خیلی ممنون دکتر..

 ...باشه ش همحواستون به آسم: دکتر داشت میرفت که گفت

 دایی: حتما...

 ماریا: آجی جونم...

 سما: مرسی..

 ...پس فردا کاراشون رو می کنم که صبح زود مرخص بشنحامد: 

 دایی: مرسی حامد جان... خیلی به زحمت افتادی...

 حامد: وضیفه بود...

 ...شما رهام جان بیا بریم که ماریا پیش سما می ماند و ما بریم خونهدایی: 

 رهام: بریم..

ماریا جان حواست باشه ... خداحافظ گلم خوب استراحت کن: دایی رفت جلو و سما رو بوسید

 ..دیگه

 ماریا: چشم خدافظ

 سما: هدانگهدار پدر...

 رهام: خدافظ سما...

 ماریا : فعال

 ماریا و سما: خدافظ

 ..رفتیم بیرون و سوار ماشین ها شدیم

 .شش کردنشتم و پخگدنبال آهنگ 

 اهنگ:

 

 گو زنان نعره کنو مستم مرا یه کنو مستم مرا گو کنان رقص برم در بچرخا برم در بچرخا

 ام آمده او سمتِ  دمید تو یسویگ تار ام آمده مو به مو ام آمده کو به کو
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 ام آمده او سمتِ  دمید تو یسویگ تار ام آمده کو به کو من ام آمده مو به مو

 دل یا دل یا,  دل یا دل یا,  دل یا دل

 تو چشمانِ  برد مرا هوشِ  مرا عقلِ  مرا مانِ یا

 تو یابرو خم مرا کشدیم گشتمو او ی داده دل تو چشمانِ  برد مرا هوشِ  مرا عقلِ  مرا مانِ یا

 تو جونِ  بار هی نیهم من شدم عاشقت ارین در گهید منو اشکِ  نذار من دل سر به سر

 ام آمده او سمتِ  دمید تو یسویگ رتا ام آمده مو به مو ام آمده کو به کو

 ام آمده او سمتِ  دمید تو یسویگ تار ام آمده کو به کو من ام آمده مو به مو

 دل یا دل یا,  دل یا دل یا,  دل یا دل

ِ  به لحظه هر  مارمیب گرفتارمو تو دام

ِ  به لحظه هر  دلم جونِ  ایب دارمیخر  نازتو دلم جونِ  ایب مارمیب گرفتارمو تو دام

 تو یابرو خم مرا کشدیم گشتمو او ی داده دل تو چشمانِ  برد مرا هوشِ  مرا عقلِ  مرا مانِ یا

 تو جونِ  بار هی نیهم من شدم عاشقت ارین در گهید منو اشکِ  نذار من دل سر به سر

 

 

 ) حمید هیراد(

 

 ...یاد آن روزها افتادم که رفته بودیم شمال

 سما: بریم دریا... 》

 ...آره بپوش بریم رهام: 

 ...پایین تو حیاط منتظر سما بودم

 سما: بریم...

 رهام: بریم...

 ...سوار ماشین شدیم و راه افتادیم

 ...یکم که رفتم و جاده خلوت شد سقفو باز کردم

 ۳و۲و۱رهام: 

 اهنگ رو پلی کردم...

 سما: هوووو....
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 اهنگ: 

 

 گو زنان نعره وکن مستم مرا یه کنو مستم مرا گو کنان رقص برم در بچرخا برم در بچرخا

 ام آمده او سمتِ  دمید تو یسویگ تار ام آمده مو به مو ام آمده کو به کو

 ام آمده او سمتِ  دمید تو یسویگ تار ام آمده کو به کو من ام آمده مو به مو

 دل یا دل یا,  دل یا دل یا,  دل یا دل

 تو چشمانِ  برد مرا هوشِ  مرا عقلِ  مرا مانِ یا

 تو یابرو خم مرا کشدیم گشتمو او ی داده دل تو چشمانِ  برد مرا شِ هو مرا عقلِ  مرا مانِ یا

 تو جونِ  بار هی نیهم من شدم عاشقت ارین در گهید منو اشکِ  نذار من دل سر به سر

 ام آمده او سمتِ  دمید تو یسویگ تار ام آمده مو به مو ام آمده کو به کو

 ام آمده او سمتِ  دمید تو یسویگ تار ام آمده کو به کو من ام آمده مو به مو

 دل یا دل یا,  دل یا دل یا,  دل یا دل

ِ  به لحظه هر  مارمیب گرفتارمو تو دام

ِ  به لحظه هر  دلم جونِ  ایب دارمیخر  نازتو دلم جونِ  ایب مارمیب گرفتارمو تو دام

 تو یابرو خم مرا کشدیم گشتمو او ی داده دل تو چشمانِ  برد مرا هوشِ  مرا عقلِ  مرا مانِ یا

 تو جونِ  بار هی نیهم من شدم عاشقت ارین در گهید منو اشکِ  نذار من دل سر به سر

 ) حمید هیراد(

 《... زدیم و میخوندیمدوتایی داد می

 پچ به خودم اومدم که دیدم جلو در مامان اینا تو ماشین نشستم و دایی و زندایی جلوم دارند پچ

 ...میکنن

اشکاتو پاک کن مامانت ... الش خوبهما حال سحا ... خیلی خودتو اذیت می کنیهام ر دایی: 

 ...نبینه حالش بد میشه

 م...غرق شده بودم تو خاطرات ... تازه فهمیدم داشتم گریه میکردم

چند دقیقه ای میشد تو خودم بودم که صدای مامانو شنیدم و رفتم پیش مهمونا همه بودند 

 .هم که با مهران اومده بود تقریبا  چند تا از فامیال و مهران که وکیلم بود و لعیا
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راستش یه موضوعی ، اول از همه تشکر می کنم که ارزش قائل شدین و اومدیم اینجامامان: 

هست که ما اول ترجیح می دادیم کسی در جریان نباشه و خیلی هم مهم نبود که همه را نگران 

 ...کنیم

 ...اما حاال رهام جان خواسته که همه در جریان باشند

واج نکردند و ما مجبور شدیم این دز اهام و صدیقه سوری بوده در واقع متاسفانه با عالقه ازدواج ر 

احتیاج به پیوند بود رش شدم... و بیماری بی موقعی که دچا... همش تقصیر من بود . کارو کنیم

مامان .... ) که از خواهر صدیقه عضو گرفتیم در عوض این که رهام با صدیقه ازدواج میکرد ... 

به خدا آیلین جون ما قصد اذیت سما رو نداشتیم بچم رهام ( فت و به سمت زن دایی آیلین ر 

تقصیر من ... من درد کشیدن بچمو دیدم ... را قبول کنه رط واسش خیلی سخت بود که این ش

 ...سما جان بیشتر .. .که هر دوشون اذیت شدند 

 زن دایی ایلین: رهام من...

 ...داشتی من خیلی بد کردم باید میگفتم ولی  نه زن دایی حقرهام: 

 ....میشه بگه واسه همین هیچی نگفت ن آیلین جان بچه ام روشمامان مهشید: 

 دایی مهدی: پس چجوری جدا شدی؟

 ...ب من وکیلش بودم مهران: دایی خ

 همه خندیدن 

 ...در واقعیت این کار جرم و براش خیلی مهران: نه، 

 از خونه زدم بیرون و رفتم تو حیاط .. .د و طاقتم کم دوباره اشکام جاری ش

 سما... عزیزم... من مقصرم...

 خوبه ولی خدایا چرا چرا داری به سما  لطمه می زنیم خدایا شکرت که سمااشکام میچکید... 

فراموش کنه ... مام ندونه من کیم سسخته سخته که ... خدایا... اید جواب کارامو ببینم من ب

 ... خدایا...خاطراتمون رو از یاد ببره ... چه جوری بود عشقمون 

 ...اصال  بگم چیکار کردم ... از کجا بگم... سما رو ندیدم نمیدونم باید چی بگم ه سه روز 

 ...تلفنم زنگ زد 

 ... رهام...رهام نمیخوای بیای سما  همش داره سوال میپرسه و ما نمیدونیم چی بگیم ماریا: 

 .رهام: دارم میام.

 م...سوار ماشین شد
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 اهنگ: 

 

  دادم بهم دلو بسته چشم عشق

  افتادم دامت به خودم یپا با

 آدم هی جون از یخوایم یچ گهید

 

  عشق

  یزنیم بهم یز یر  هی یایآشت و قهر نیا تو

  یضیمر  مگه یه

 یز یعز  چه باز همه نیا با

 

  عشق

  یشونیپ وسط یا بوسه

  یمونیم شهیهم تا که یزخم هی

 یدرمون یب درد خودت جون به

 

  عشق

  یطرفدار  پر قشنگ غم هی

  یآزار  مردم که فقط تو فیح

 یکار یب چه یر یم و یایم

 

  عشق جنابیعال یآها

  عشق عذاب ی فرشته

  شهینم تو فیحر 

 عشق صاحب یب قلب نیا

 

  یخوایم وونهید منو
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  عشق یخوش ینجور یا تو

  گرم دمت بازم یول

 عشق یکشیم بایز  چه

 

  عشق

  ییهرجا یکول توام با

  ییتنها کنج یکشونیم اول

 ییالال یخونیم واسم خودت بعد

 

  عشق

  شبونه گشت یتو آهنگ هی با

  زنونه عطر هی با یحت یگاه

 بهونه هر با شهیم داتیپ

 

  عشق جنابیعال یآها

  عشق عذاب ی فرشته

  شهینم تو فیحر 

 عشق صاحب یب قلب نیا

 

  یخوایم وونهید منو

  عشق یوشخ ینجور یا تو

 یکشیم بایز  چه گرم دمت بازم یول

 

 ) ایوان بند(

 

 ...از حیاط رد شدم و به در ورودی رسیدمرسیدم در خونشون... 

 .. سالم...بیا تو رهام جان زن دایی: 
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 رهام: سالم...

 ماریا: سالم...

 سما: سالم...

 . دیگه میگم.....اجازه بدید باهاش برم بیرون ... اومدم دنبال سما رهام: زن دایی جون

 زن دایی: اره برید...

 ...من برم لباس بپوشم سما: پس

 ...سما رفت طبقه باال 

 ...نگو کم کم بگو هام همشور زن دایی: 

 ...حواسم هست رهام: 

 ؟!چرا اینقدر رنگت پریده ماریا: 

ه ازم سه روزه دارم فکر می کنم نمی خوام دوبار ... چی بگم نمیدونم باید بهش چی بگمرهام: 

 ...بدش بیاد

 ...واقعیت را بگو ولی این دفعه کامل بگوماریا: 

 سما اومد پایین...

 من حاضرم سما: 

 ...پس فعال خداحافظ رهام: 

 ...برید ولی رهام جان شب  شام بیا اینجازن دایی: 

 رهام: چشم...

 سما: خدافظ

 ماریا و زن دایی: خدافظ...

خیلی وقت بود اینجوری  م... کردیاط کنار سما حرکت میاز خونه بیرون اومدیم و تا جلوی در ح

 ...نبودیم

 ...در ماشین رو براش باز کردم

 سما: مرسی ... شما بفرمایید...

 رفتم و سوار شدم...

 م...و استارت زد منفس عمیق کشید

 اهنگ: 
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  نه

  نکن داغونم نرو نکن وونمید نرو

 دلمه تو هنوز تو عشقه نرو

 

  ترهبه نجوریا نگو نه

  پرهیم رنگم داره

 همه مثله یذار یم تنهام یدار 

 

  بنده مو به دلم آخه نکن دل

  خندهینم لبام گهید یبر 

  نقدریا عشقش از آدم مگه

 شهیم رد ساده

 

  تو ینشست دلم به یاومد آروم آروم

 تو یشکست همه مثله منو

  بوده عاشق نقدریا که یکس مگه

 شهیم بد

 

  یش عوض نقدیا یتونیم یچجور 

  یچ از شد خسته بگو دلت آخه

 ساختم بدت خوبو همه با که یمن

 

  ساده یبر  ادیم دلت یچجور 

  ادهیز  واسم تو مثله که یبگ

 انداختن تو یچشما از یک منو
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  بنده مو به دلم آخه نکن دل

  خندهینم لبام گهید یبر 

  نقدریا عشقش از آدم مگه

 شهیم رد ساده

 

  تو ینشست دلم به یاومد آروم آروم

 تو یشکست همه مثله منو

  بوده عاشق نقدریا که یکس مگه

 شهیم بد

 

 ) بهنام بانی(

 

 خب با حالمون جور نبود زدم رفت...

 اهنگ: 

 

 من خوب حال لیدل تنها

 من غروب یب روشن روز 

  بزن حرفتو نرو هیحاش

 شده طاق طاقتم

 

 فاصله مرگ بمون کمینزد

 گله یب گله یبگ تو یهرچ 

  دله نیا یرو هنوز تو اسم

 شده داغ که یدل

 

  یمن مال که خوبه نیهم

 یمن حال دلواپس
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  هوام و حال به یایم بدجور

 نخوام شهینم گهید تورو

 

  یمن ندار و دار همه

 یمن بهار شهیهم تو

 هوام و حال به یایم بدجور

 نخوام شهینم گهید تورو 

 

 یشناسیم منو بهتر خودمم از

 میجور  هم با چه

 یحساس که تو 

 یاحساس منم 

 

  سمیمیوا تو یپا

 یدرواس رو یب

 عشق نیا بشه یچ

  یحساس که تو 

 یاحساس منم

  

 یمن مال که خوبه نیهم

 یمن حال دلواپس 

  هوام و حال به یایم بدجور

 نخوام شهینم گهید تورو

 

  یمن ندار و دار همه

 یمن بهار شهیهم

 هوام و حال به یایم بدجور
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 نخوام شهینم گهید تورو 

 

  بهتر خودمم از

 یشناسیم منو

  میجور  هم با چه

  یحساس که تو

 یاحساس منم

 

  سمیمیوا تو یپا

 یدرواس رو یب

 عشق نیا بشه یچ

  یحساس که تو 

 یاحساس منم

 

 ) بابک جهانبخش و رضا صادقی(

 

 ذوق کردم پامو گذاشتم روی گاز...

 سما: وای چی شد... و یک جیغ خفیف زد...

 ...ناشماین ترسید خندیدم عاشق

 رهام: قربونت برم... نترس... مثل همیشه...

 ... خب بگید دیگه...میشه بهم بگید دارم میترسم از استرس مردمسما: 

 ...به سرعت کشیدم کنار که دوباره جیغ زد و ترسید ...دوباره رسمی حرف زد 

 سما: چی شد حرف بدی زدم...

 .... منم رهام..ام رسمی حرف میزنیبی میشم باهعصسما (: ماشین رو خاموش کردم رهام ) 

 ...همونی که عاشقشی همونی که عاشقته

م به سمت جاده چالوس رفت... سکوت کرده بود و حرفی نمیزد ماشینو روشن کردم و راه افتادم

 ...جاستعاشق اینسما 
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 رهام: پیاده میشی؟

 سما: اینجا کجاست؟؟

 ...جایی که همیشه با هم می آییمرهام: 

 ...رود نشستیم لبرفتیم جلو 

 زنی؟!!لطفا  حرف بمیشه  سما: 

مادر و پدر هامون هم اینو میدونن پدرم  ...از وقتی که بچه بودیم خیلی چیزا بینمون بودرهام: 

عاشق هم  .. حتما هنوز داریش... یش.بگردی میتونی پیدا کن ... خودش به تو یک حلقه داده

من بودن...  دت بیاد اون روزا شیرین ترین روزای عمراگه یا... تو سفرها... گردش ها... بودیم

عاشق ... عاشق بودیم و روزامون خوب می گذشت... خیلی دوست داشتم و خودتم میدونستی

تو مون هاهایی بودم که کنارم می نشستی و با هم تو شهر می گشتیم و بهترین ساعتزمان

 ...می گذشت جگرکی برادران

 ؟وزم حس می کنی که عاشق جیگریهن: چشمام پر اشک شد ندیدمخ

 ...سکوت کرده بود و چیزی نمی گفت. ..انگار نمیدونست... سر تکون داد به طرفین 

برای همین هم پزشکی اطفال ... همیشه دوست داشتی به دیگران کمک کنیادامه دادم: 

 ؟ االن...سما چه حسی داری... خوندی

مثال  وقتی ماریا از ... جای حرفات میلنگه حس می کنم یه: سکوت کرد و بعد چند ثانیه گفت

حس صداقت  گی... گذشته حرف میزنه قلبم میگه راسته ولی االن قلبم میگه تو همه چیز را نمی

 ...ندارم

 ...سرم رو روی دستش گذاشتم 

که میتونم راجع بهش  هحسم به تو بهترین حسی... هر چیزی اگه دروغ باشه توی منرهام: 

 ...نمیخوام االن که چیزی یادت نیست منو باز قبول کنی ولی... ... سماصادق باشم

هزار ثانیه به ثانیه ... بذار باهم بگذرونیم این دوران رو... ازت می خوام منو از خودت دور نکنی

 ...قبل و آینده مون رو باهم تو ذهن بسپاریم

 ...ام نمیمونهازم نگیرش دیگه چیزی بر ... خدایا... این عشقه منه... چیزی نمی گفت 

 گوشیم زنگ خورد...

 رهام: جانم ماریا؟!

 ماریا: چی شده؟ کجایید؟
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 جاده چالوس جای همیشگی رهام: 

 ... مثل اینکه...پس من آژانس می گیرم میام ماریا: 

 رهام: اره قربونت...

 ماریا: فعال...

 ...تلفن را قطع کردم 

 گفت؟؟سما: ماریا چی

 ...داره میاد اینجا رهام: 

 ؟مگه میدونه کجایین ا: سم

 ...ینجا ماریا هم چند دفعه اومده باهامونمیایم ا آره ما همیشهرهام: 

 ...زده بودیم به رود لدوتایی ز سکوت شد... 

 ؟؟میخوای عکسای دوتاییمون رو ببینیرهام: 

 سما: اره خب...

 ...گوشیمو گرفتم سمتش ازم گرفت

 ...دیگه دخب باز کنی سما: 

 ؟ اسمت...دت نیست که رمز گوشیم چی بودواقعا  یارهام: 

 سما: واقعا...

 رهام: بزن...

 ...خورد و عکس دوتاییمون ... چشاشو گوشیم باز شد .. .وارد کرد ا اسمشوسم

 سما: رهام واقعا؟؟؟

 رهام: برو تو عکس ها...

 ...چند تا فیلم بود اونا رو هم نگاه کرد... رفت و دونه دونه شون را نگاه کرد

 : رهام...سما

 رهام: ای وای ببخشید سما خانون خوبی؟؟

 سما: اره...

 ماریا: رهام...

 ترسیدم...

 رهام: ماریا غلط کردم...) سما هم از خجالتش قرمز شد(
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 ؟؟می پرسم همعلومه دیگه چه سوالیماریا: خب به کجا رسیدین؟؟ 

 رهام: سما سوال داره...

 سما: خب ماریا... یعنی واقعا... درسته...

 ...آره عزیزم شما دو تا لیلی و مجنون را گذاشتید تو جیبتون همه فامیل اینو میدوننماریا: 

 رهام: حاال باور میکنی؟؟

 سما: باور داشتم قبلم...

 ...حاال بیا بریم سوار ماشین شیم بریمرهام: 

 ...رفتیم به سمت ماشین و سوار شدیم

 اهنگ:

 

 آغوش تو رمیبگ مایقد اون مثل

 فراموش ادمی تو که ونبخ گوشم تو

 باهم رو مدت هی مینبود درسته

 من و تو ونهیم رییتغ یز یچ نکرد

 بو همون هنوزم

 لبخند طرز همون 

 دستبند و شال همون و یروسر  همون

 مارو کرده عوض یز یچ که انگار نه

 روزگارو نیبب میهمون هنوزم

 

 موهات رو نشسته یدیسف رنگ هی

 چشمات جفت واسم قشنگن هنوزم

 لباته کنار کیبار  خط ادوت

 هواته و حال تو عشق طب هنوزم

 غم کمی کنارش کوتاه لبخند هی

 هم قدم چند نیهم گذشتن زود چقدر

 میبود دهید همو روزید نکهیا مثل
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 میرسوند اوجش به عشقو گهیهمد با

 

 موهات رو نشسته یدیسف رنگ هی

 چشمات جفت واسم قشنگن هنوزم

 لباته کنار کیبار  خط دوتا

 هواته و حال تو عشق طب مهنوز 

 غم کمی کنارش کوتاه لبخند هی

 هم قدم چند نیهم گذشتن زود چقدر

 میبود دهید همو روزید نکهیا مثل

 میرسوند اوجش به عشقو گهیهمد با

 

 ) فریدون آسرایی(

 

 ...لبخند رو لباش بود نگاهش کردم... 

باربری زرد و سفید و  + شال کامل نگاهش کردم همون مانتو سفید که گلدوزی زرد داشت

 مشکی+ کیف و کفش زرد+ شلوار مشکی

 ..خواهرمو بعدا  هم میتونی ببینی مارو نکشی... جلو تو نگاه کن رهام ماریا: 

 سما: خندید...

 ....دلم براش تنگ شده رهام: خب 

 ی اینا... رفتیم تو...رسیدیم خونه دای 

 یاین تو بچه ها...ب دایی: 

 ...اتون رو بشورید بیاین شام حاضرهخب برید دستزن دایی: 

 ...سما و ماریا رفتن باال منم بعد از چند دقیقه رفتم باال و رفتم دستشویی

 ...داشتم دستامو میشستم که زل زدم به آینه

 ؟؟چی میخوای جواب سمارا بعدا  بدیهه  رهام خودتو ببین... چه غلطی کردی... حاال شادی؟؟ 

 ...موقع از اتاق اومد بیرونما هم همون ه سرفتم بیرون ک

 نگاش کردم...
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 ...بلوز آستین سرب زرد+  وسط ساق پاش بود ه تایک دامن طرح لی ک

 ..این لباسا رو خودم براش خریده بودم

 ...تو انتخاب کردی منم خریدمرهام: میدونی اینارو... 

 سما: واقعا... خیلی قشنگه... مرسی...

 رهام: قابل نداره...

... و منم کنار دایی... و ما کنارمسما نشسته بود و ه سماریا رو ب... و نشستیم سر میز رفتیم پایین

 زن دایی جلوم و کنار دایی...

 بعد از غذا...

 ...دایی می گم رهام: 

 ....هام کامل بگو بهش و بگذار خودش تصمیم بگیرهه ر فعال  ندایی مهدی: 

.. 

... 

.. 

 ...چند روزی همین جوری گذشت

 ...ما چیزای قبل از ازدواجم رو گفتمه سو فقط ب

SMS 

 افشین: میگم سما رو هم بیار عقدم...

 رهام: بیینم سما چی میگه...

 افشین: ای بابا اصال خودم زنگ میزنم...

یادته بهت میگفت زشته یک کسی برای خود ... کاش یادش بود اگه یادش بود میومدرهام: 

 ...دست و پا کن حیف میشی

به ماریا ... حاال بهش بگو شاید یادش بیاد... اره یادمه... ی ببخشید حواسم نبودای واافشین: 

 ...راستی نوا خانوم و داداش یاشار رو هم بگو... خانوم و یلدا و حامد هم بگو بیان

 ...آییمسما فقط میو حاال اونا واسه عروسی میان فعال  من رهام: 

 افشین: باشه بابا... خدافظ

 رهام: خدافظ...

 ...بلند شدم و رفتم تو اتاق و لباسامو عوض کردم و رفتم دنبال سما
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 ه سما...رسیدم جلوی در یک زنگی زدم ب

 سما: اومدم...

 بعد از چند دقیقه...

 سما: سالم...

 رهام: سالم بانو...

 سما: منتظر شدی؟!

 ...انتظار برای تو هم قشنگهرهام: 

 سما: دیووونه...

 اهنگ: 

 

  رتس اومده یچ بگو

  برت و دور نیک نایا

  منو یر یم یذار یم که

 پرت بالو شکونده یک یدونینم

 

  تره وونهید من از یک

 نره برو یبگ یه یک

  یکس جامو کنه پر تونهیم مگه

 تره عاشق منم از که بگه تونهینم

 

  یاومد باز که شده یچ یزد دوراتو

 برگردم من که یمن عاشقه یگیم

  برو یار د دوست جا هر رو تو ستمتین

 کردم باور رو تو یه بودم ساده آره

 

  یاومد باز که شده یچ یزد دوراتو

 برگردم من که یمن عاشقه یگیم
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  برو یدار  دوست جا هر رو تو ستمتین

 کردم باور رو تو یه بودم ساده آره

 

  صدات هنوز من یول جات به اومده یکی

 هوات حالو گهید سرم ار فتهینم و گوشمه هیتو

 کاش یول دارم دوسش هاش خنده توان شکل

  شمویپ یموند یم آرزومه یدونستیم

 جاش به یبود تو آره جاش به یبود تو

 

  یاومد باز که شده یچ یزد دوراتو

 برگردم من که یمن عاشقه یگیم

  برو یدار  دوست جا هر رو تو ستمتین

 کردم باور رو تو یه بودم ساده آره

 

  یاومد باز که شده یچ یزد دوراتو

 برگردم من که یمن عاشقه یگیم

  برو یدار  دوست جا هر رو تو ستمتین

 کردم باور رو تو یه بودم ساده آره

 ) سامان جلیلی(

 

 .. خوشم میاد...نه نزن آهنگ قشنگه: میخواستم آهنگ رو رد کنم که سما گفت

 هه راست میگه حسش درسته منم...

 ؟!ما افشین رو یادت میادسمیگم رهام: 

 سما: کی؟؟

 ...دوست صمیمیم هافشین همونکه طالفروشیرهام: 

 سما: خب... یادم نیست...
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میای بریم خیلی اصرار ... تو بهش میگفتی ازدواج کنه اونم داره ازدواج میکنه نامزدیشهرهام: 

 ...میکنه که تو بیایی

 سما: باشه میام...

 ... تو داری؟؟نه من دارم نه تو ؟؟ خب بریم لباس بگیریم رهام: 

 ما: نمیدونم...س

 ...همه چی میخریم رهام: 

 ؟!حاال کیه سما: 

 رهام: پس فردا...

 ..رفتیم سمت یک فروشگاه و تو پارکینگ پارک کردم

 ...سوار آسانسور شدیم 

 رهام: خب اول کجا بریم؟؟

 سما: ببرم واسه تو لباس بگیریم...

 ...نه اول تو بعد من بگیرم که رنگش جور شهرهام: 

 چرا پرسیدی... و خندید سما: خب پس

 رهام: دیگه دیگه... و خندیدم...

که سمام پیشمه باهم می دوباره همون حس حسی... دونه دونه فروشگاهها رو نگاه میکردیم

 ...خندیم

 ...خوبهم این سما میگ رهام: 

 ه..یک واسه عقد زیادی تجملی سما: نه... 

 ...اصال چه جوری میخوای رهام: 

 ؟!تو باید بگی من چه جوری می پسندیدم سما: نمیدونم...

 رهام: خب پس بیا... تا بگم...

 ...تو اینو دوست داریب رفتیم جلوی یک فروشگاه خ

 ...ور مانند قرمز اومده بودتیک لباس مشکی بود آستین دار که دامنش روش یک 

 ...سمتی رو دوست داریاون یا مطمئنا  رهام: 

 ...رسیدهاش هم میومد و تا وسط ساق پاش می یک مدل یقه هفتی بود که روی بازو

 م...آره این خوبه بریم بپوشسما: 
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 پوشید..

 سما: نظرت...

 ...ماه شدی مثل همیشه رهام: 

 ...و پوشیدر رفت و قرمزه  سما: رهام نه همون قرمزه... 

 مگه نه... سما: این خوبه..

 ...آره اینم قشنگه رهام: 

 ...ن را خریدم و راه افتادیموهم

 +کیف+ شال ست با لباسش گرفتیم...واسه سما کفش 

 ؟!مطمئنی که مانتو نمیخوایرهام: 

 ... آره بابا کمدم پر مانتو نمیدونم حاال دارم بهش بیاد یا نه ولی حتما  هست خیلی پرهسما: 

سما دیوونم کرد مثل همیشه چند تا کت و شلوار یم... رفتم جلو... نمیدونم کی این همه خرید

 ب سماست دیگه ...حاال به نظر من همشون مثل هم بودن ولی خ... انتخاب کرد ویدم تا اینپوش

 ...کراوات مشکی که روش دونه های پراکنده قرمز داشت+ لباس قرمز + کت و شلوار مشکی 

 رهام: بریم ناهار بخوریم...

 سما: اره بریم... خیلی گشنمه...

 ...یر از گشنگیطاقت هرچیزیو داری غرهام: مثل همیشه... 

 سما: خب گشنمه...

 ...رفتیم تو یک رستوران و نشستیمخندیدم... 

 دیگه...خب سما جان بختیاری میخوری رهام: 

 ...نمیدونم همیشه میخورمسما: 

 رهام: اره بیشتر وقتها...

 ؟؟تو بیشتر وقت ها چی میخوری سما: 

 ...معلومه چنجه یا برگرهام: 

 ...غذا رو سفارش دادم 

می گم تو می دونی چرا من آهنگ یک لحظه نگام کن را زیاد گوش می دادم م راستی رها سما:

 ... همه جا...همه جا هست تو ماشینم تو گوشیم تو پروفایلم

 ؟!وای چیکار کنم ... وای خدایا چی بگم بگم واسه اینکه من
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 ...تلفنم زنگ خورد خداروشکر نجاتم داد

 رهام: سالم...

هم سما  میخوایم شام بریم بیرون تو و) نامزد افشین( میگم من و ساریناسالم داداش افشین: 

 ...بیاین با هم آشنا بشیم

 ...ما چی میگهم سببین رهام: 

 ...باشه آقا افشین می آییم سما: 

 ...پس منتظریم افشین: 

 ...تلفن رو قطع کردم 

 ...کاش یادم بود تو کی هستی افشین کیهسما: 

 ...من و ماریا و همه و همه بهت کمک می کنیم... ما یادت میندازیم سما جان عزیزم رهام: 

 سکوت.... یک ده دقیقه ای سکوت بود...

 ..من میرسونمت خونه تو آماده شو ساعت های هفت میام دنبالترهام: خب 

 سمل: باشه...

 ...سما رو رسوندم خونشون و راه افتادم به سمت خونه

 اهنگ:

 

  زنمیم پرسه یه

 ابونایخ نیا تو

  زنمیم زجه یه

 خدا از خوامتیم

 

  هییهوا عجب

 ادیم داره بارون

  ندارمت یستین

 خوادیم رو تو دلم

  

  من کنار یستین
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 چترتو یببند

 میبش سیخ ییدوتا

  تو عطر چهیبپ 

 

  بده حالم یستین

 هوا نیا به لعنت

  ناخوشم تو یب من

 کاریچ خوامیم بارون

 کاریچ خوامیم بارون

 

  یآ

  دیبر  گهید امونمو نبودنت

  یآ

 دیرس لب به گهید جونم کن یکار  هی

 

 یآ

  خوادیم دستاتو مرهمه دلم زخمه 

 یآ

 باد به داده مویزندگ نبودنت 

 

  یآ

 دیبر  گهید امونمو نبودنت

  یآ

 دیرس لب به گهید جونم کن یکار  هی

 

  یآ

 خوادیم دستاتو مرهمه دلم زخمه
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 یآ

 باد به داده مویزندگ نبودنت 

 

  کاریچ خوامیم نبارو

 بده حالم یستین

 هوا نیا به لعنت

 

 چمه دونمینم

 مرگمه چه آخه 

  برام نفس سخته

 کمه هوا نجایا

 

  سوزمویم تب تو

 ادیم صدات بازم

  رفتنت کابوسه

 خوادیم رو تو دلم

 

 چمه دونمینم

 نبودنت درد 

  ایب کنو یرحم

 سردمه تو یب من

 

  کنمیم هیگر  یه

  خورمیم غصه یه

  کنمینم دل من

 برمینم تو از
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  تو بدونه سخته

  گلم برام سخته

 باهام نکن تا بد

 تحملم کم من 

 

  یآ

  دیبر  گهید امونمو نبودنت

  یآ

 دیرس لب به گهید جونم کن یکار  هی

 

  یآ

  خوادیم دستاتو مرهمه دلم زخمه

 یآ

 باد به داده مویزندگ نبودنت 

 

  یآ

 دیبر  گهید امونمو نبودنت

  یآ

 دیرس لب به گهید جونم کن یکار  هی

 

 یآ

 خوادیم دستاتو مرهمه دلم زخمه 

 یآ

 باد به داده مویزندگ نبودنت 

 

 ) شهاب مظفری(
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 رهام: بازش کن... 》

 ؟!اول بگو چرا برام کادو گرفتیسما: 

 رهام: همین جوری...

 بازش کرد...

 ..دیدم از عطرم خیلی خوشت میاد گفتم برات بگیرمرهام: 

من این عطر رو برای تو دوست دارم دوست دارم از تن تو ... بول نمی کنمنه اینو ق سما: 

 ...واسه خودت ، احساسش کنم

 《...دیگه برات میخرم س یه عطرپ رهام: 

 ...سوار ماشین شدم و رفتم جلو در خونه سما اینا واستادم

 زنگ زدم به سما...

 ...خانومی من جلو درم بیا بریمرهام: 

 سما: اومدم...

 ..از چند دقیقه سما اومدبعد 

سانتی مشکی  ۵مانتو کرم رنگ که آستین هاش تا آرنج بود و سرش یک نوار : چه لباس قشنگی 

... + سانتی قرمز بود ۵سانتی مشکی که وسطش یک نوار  ۱۵یک نوار ) کمر باریکش( و روی کمر

 قرمز+ شال بابری کرم و قرمز و مشکی... شلوار مشکی+ کیف و کفش

 شین شد...سوار ما

 ... خوبی؟؟سالم خانوم خانوما رهام: 

 ؟!سالم ممنون تو خوبی سما: 

 ..وقتی تو خوبی منم خوبم رهام: 

توی چالوس ... رسیدیم رستوران ... تو راه خیلی حرف نزدیم و فقط آهنگ گوش دادیمراه افتادم... 

 ...یک باغ رستوران قرار گذاشته بودیم

 میشناسه... سما: یادم نیست... دوستت منو

 ...معلومه حتی با هم سفر هم رفته بودیمرهام: 

 سالم رهام جان افشین: 

 رهام: سالم...

 ...سالم سما خانم خوبین افشین: 
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 سما: سالم تشکر...

 ...اینم نامزدم سارینا جانافشین: 

 سارینا: سالم...

 رهام و سما: سالم...

 ...سما رفت جلو و با سارینا روبوسی کرد

 ...دیم و داشتیم حرف میزدیمنشسته بو

خانوم من ازدواج کردم ولی شما دو تا با این که عاشق هم هستید هنوز  سماخب دیگه افشین: 

 جمبونید...ازدواج نکردید دست ب

 رهام: افشین داداش... و محکم زدم به پاش

 .تموم شه بعد به فکر این و اون باشتو حاال بگذار عروسی سما: 

 ...خداییش که خیلی خنگه... جواب بله دادیناین  ینا خانوم واقعا شما به چیدقیقا  سار رهام: 

 ...ممنونم از تعریفتون دوست بیست و خرده ای سالهافشین: 

 ....نگید آقا رهام افشین خیلی مهربونهسارینا: 

 ..آره دیگه ولی مراقب باشید از مهربونی از اونور بوم نیفته زمینرهام: 

 ...ندهو همه زدیم زیر خ 

 ...کردن و من و افشین هم یکم راه رفتیمپچ کم باهم پچ یبعد از شام خانمهای 

 ؟؟میگی ازدواج کرده بودی ... یعنی بهش میخوای بگی چرا افشین: 

 ...آره باید بگم بهتره بگم تا یادش نیفتادهرهام: 

ست دوست تو حرفاش و رفتارش عشق ه ... هنوزپس حواست باشه دوباره خراب نکنیافشین: 

 ...داره رهام

 ... سرده...ولی مثل قبل نیست رهام: 

حرف  .. .هر روز کارم شده بود سما را این طرف و آن طرف بردن... چند روزی گذشت روزهای شاد

 ، ارزوهام...در مورد آرزوهاش ... زدن درباره خاطرات خوبمون در مورد عشقمون

 اهنگ:

 

 دستم بود یخال

 نگفتم یچیه یبر  دمیترسیم من 
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 وفتمیب چشمت از که خواستمینم

 گفتم حرفامو همه من

 

 کردم مویسع

 یسخت همه با تورو دارم نگه 

 یساخت که ایدن اون یتو نبودم من 

  میباخت هردو اما آخرش یدید

 

  درارو همه یول برو

  هارو پنجره

 رو ماه دیخورش یایب که تا ذارمیم باز

 ادیب شهیم یعنی ادیب که تا ادیز  یلیخ دمیم قسم خدارو یحت

 

  درارو همه یول برو

  هارو پنجره

 رو ماه دیخورش یایب که تا ذارمیم باز

 ادیب شهیم یعنی ادیب که تا ادیز  یلیخ دمیم قسم خدارو یحت

 

  میخال ینینب تو تا دستمو بستمیم من

 میحال چه من تو یب ینباش که ینفهم تا

  خواستمشیم خودم از نویباتر یز  برات من

 بازمتیم خودم آخر کنم باور شدن نه

 

  درارو همه یول برو

 هارو پنجره

 رو ماه دیخورش یایب که تا ذارمیم باز 

 ادیب شهیم یعنی ادیب که تا ادیز  یلیخ دمیم قسم خدارو یحت
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 درارو همه یول برو

  هارو پنجره 

 رو ماه دیخورش یایب که تا ذارمیم باز

 ادیب شهیم یعنی ادیب که تا ادیز  یلیخ دمیم قسم خدارو یحت

 

 ) ارش و مسیح(

 

 ...رهام میشه بگی سما: 

 رهام: چیو؟

رهام نگی... بگو... بگو...  چیزایی رو که ازم قایم می کنی رهام خود توبه همه دری میزنیسما: 

 ...قول میدم ناراحت نشم ... بگو...بالخره که یادم میاد

 سکوت کردم...

 ؟ چی شده بگو...ا یا مامانم اینا مخالفن هانکنه با ازدواجمون مامانت اینسما: 

 ...چیز دیگه ایه ه موضوعن رهام: 

 سما: خب پس بگو منتظرم...

 ...زنیمبزار بزنم کنار حرف میرهام: 

 ... خدایا... کمکم کن...وای خدای من اگه بگم میترسم دوباره از کنارم بره

 سما: منتظرم...

( ازدواج داشت نگاه میکرد با تعجب. ) ..ماه پیش ۷ببین سما جان من یک سال و رهام: خب 

 کردم...

 سما: چی؟؟

... ولی حاال چند وقتی هست که ازش طالق گرفتم به خاطر تو... من با صدیقه ازدواج کردمرهام: 

 سما...

 . ) و به فکر فرو رفت...(سما: پس..

 رهام: سما جان خوبی؟؟
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 ... آره درسته تو ازدواج کردی... یه هامو یادم اومدگر  ... پسر عمه... به من نگو سما جان سما: 

 ...کاش همش یادم بود

 ..خاطره هاش به یادش اومد

 ...سما بزار رهام: 

... منم پیاده و در ماشین رو باز کرد و پیاده شد... بسته نمیخوام حرف های تورو بشنومسما: 

 شدم...

 ..ونیسما سما جان بزار توضیح بدم تو چیزی رو نمیدرهام: 

 ...یه تاکسی جلو پاش نگه داشت... بسته هرچی فهمیدم سما: 

 رهام: سما خواهش میکنم...

 ...گریه می کرد ... و سوار ماشین شد ... دیگه نمیخوام ببینمت سما: 

 ...خب اول میگفتی چرا بد میگفتی... بود نوهام این چه وضع گفتت ر لعنت به

سرمو گذاشتم رو فرمون ... چند دقیقه سوار ماشین شدم بعد از... همونجا بغل ماشین نشستم

 ....دوباره خراب کردم

 ... ای وای ماریاست...تلفنم زنگ خورد 

 رهام: الو...

 بده؟ چی گفتی رهام که این قدر حالشماریا: 

 ...ماه پیش ازدواج کردم قاطی کرد و رفت ۷سال و  ۱هیچی فقط تا گفتم رهام: 

 ..کهنه  باید اول دلیلو بگیخاک تو سرت احمق ماریا: 

 ...برو پیشش تو درستش کنرهام: 

 ..ببینم چه کار می کنم با دسته گلی که جنابعالی به آب دادیماریا: 

 رهام: ممنون...

 ..ماشین رو روشن کردم و راه افتادم

 اهنگ:

 

 خورهیم غصه که کوه کنهیم هیگر  که مرد

 پره یلیخ دلش یعنی عاشقه هنوزم یعنی

 کنهینم دوا نمک با قلبو زخمه هک آدم
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 کنهینم صدا شما خلوتش هیتو عشقشو

 زمیانگ غم یلیخ ینیغمگ تو یوقت

 زمیر یم اشکامو برگا نیا همراه زمییپا همدرد

 زمیر یم اشکامو

 باروونه ریز  که یک هر تو هیشب

 زمستونه دلم خونهیم تو از که وونهید هی شدم

 زمستونه دلم

 یدیم یزندگ هیبرا گهید تهفرص هی ما هیهردوتا به بگو

 یدیفهم تو گرفتمو ی خسته هیصدا نیا روز حالو که بگو

 مونهیپش عاشقه نکهیا از عالمه هی دلت نگو خدا تورو

 مونهینم ابد تا شهیهم تو کنار دلم رو زخم که بگو

 زمیانگ غم یلیخ ینیغمگ تو یوقت

 زمیر یم اشکامو برگا نیا همراه زمییپا همدرد

 زمیر یم اشکامو

 باروونه ریز  که یک هر تو هیشب

 زمستونه دلم خونهیم تو از که وونهید هی شدم

 زمستونه دلم

 

 ) محمد علیزاده(

 

 ... سما...فکر میکردم میتونم درستش کنم

 ...نمیدونم باید چیکار کنم ... ما زنگ میزنم ولی جوابمو نمیدهه سچند روزی گذشت ب

ماریا میگه که نمیخواد منو ببینه میگه ... یا زنگ زدمبه مار  ، اس دادم... براش پیغام گذاشتم 

 ...دایی میگه باید فرصت داد ...زندگیش یادش بیاد ددوست نداره روزای ب

 خسسسسسستم.... خسسسسسسته..... خسسسسسسسته...
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بعد از اون گندی که زدم  ... ماسنمی دونم باید چی کار کنم این چند وقته حالم خوب بود با 

بهتر و بهتر می شد باهاش داشتم جون می گرفتم هر چند هم که سما باهام سرد داشت حالم 

 ...بود

 ...دلم برای خنده هاش دوباره تنگ شده... هر چند هم که سما ازم دوری میکرد

 خدایا بسمه... بسمه... بخدا به جان تو... دوستش دارم... خدایا چکار کنم...

 ؟!!یعنی میشه دوباره دوستم داشته باشه

باز میشه ؟! نه... رهام ببین وقتی یک کاغذ رو مچاله می کنی به حالت اولش برمیگردهسما:  》

پر از شکستگی پس رابطه من و تو هم ... صاف نمیشه... پر خط میشه... نمیشهبل ولی مثل ق

 ...مثل قبل نمیشه

 رهام: سما جان...

ببین چیکارم ... ه کنم بس کنلعنتی استفاداسپری  گه نمی خوای یک بار دیگه از اونسما: ا

 《... ام ببند دهنتوهکردی بسته ر 

 

 ...برداشتم کاغذ کی شدمو بلند... من...گفت یم راست... ادمهی خوب

... کاغذ هم سما بود دستم مثل من.... کردن مچاله نیدرح... کردم یم مچاله دستم تو رو کاغذ

 مچاله کاغذ.... کردم نابودش واشی واشی کردم نکارویا سما با من... فشردم را کاغذ آروم آروم

 راست سما... کردم صاف... کردم بازش کم کم... کنم بازش کردم یسع... زیم رو گذاشتم رو شده

 سمت به رفتم.... داره رو یشکستگ همه یخراش همه اما.... یشکستگ از پر خطر از پر گفت یم

 کاغذ... شد صاف کاغذ کم کم... کردم اتو و انداختن کاغذ یرو پارچه.... برداشتم را اتو مو اتاق

 ها یشکستگ اون یول کردم تو و کردم اتو... داشت یشکستگ چندتا هنوز یول شد صاف و صاف

 ...کرد پر یز یچ با رو نایا یجا شدیم یول... بودن

 ... افتادم راه و دمیپوش لباس... شدم بلند

 ....ستادمیا خونشون در جلو

 اهنگ:

 

 

 شهیم تنگ واست دلم
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 شهیم رد که یروز  هر

 زندونه هی من واسه

  تو یب خونه نیا

 

  رهیگیم منو چشات

 رهیم جونم یخندیم

 واست شمیم وونهید 

  تابت یب یه شمیم 

 

  اصال نکن ترکم منو

  خستم همه از من تو یب

  نگاته تو امیدن همه

 چشاتو من از رینگ

 

  عاشق منم وونهید تو 

  ابرا یرو پرنده دو

  ایدن ته ما میرسیم

 چشاتو من از رینگ

 

 اصال نکن ترکم من 

 خستم همه از من تو یب 

  نگاته تو امیدن همه

 چشاتو من از رینگ

 

 عاشق منم وونهید تو

 ابرا یرو پرنده دو

 ایدن ته ما میرسیم
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 چشاتو من از رینگ

 

  شده سخت برام

 درام تو فکر از تونمینم

  توئه به حواسم

  چشات اون سمت

  پام هب دهیچیپ که

 

  شده حبس نفس

 شده سخت کارم

  یه تنگِ  دلم 

 خوامیم تورو من همش

 

 اصال نکن ترکم من 

  خستم همه از من تو یب 

  نگاته تو امیدن همه

 چشاتو من از رینگ

 

  عاشق منم وونهید تو 

  ابرا یرو پرنده دو

  ایدن ته ما میرسیم

 چشاتو من از رینگ

 

  اصال نکن ترکم من 

  خستم مهه از من تو یب

  نگاته تو امیدن همه

 چشاتو من از رینگ
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  عاشق منم وونهید تو

  ابرا یرو پرنده دو

  ایدن ته ما میرسیم

 چشاتو من از رینگ

 

 ) شهاب مظفری(

 

 رو بزنم خوام یم که ییحرفا دوباره... شب من یب هم سما یزندگ و شب سما یب  میزندگ گهید

 ...کردم دوره

 ...مزد زنگ... در یجلو رفتم

 ...تو ایب جان روهام: ییدا زن

 ....خونه یتو رفتم.... و زدیم تند تند قلبم شدیم رد که اطیح از... تو رفتم

 ...سالم: امهر 

 ...سالم: اریماز  و ییدا زن

 ...بگم زویچ همه بهش اومدم: امهر 

 ....کرد قفل در و اتاقش تو رفت ییتو دیفهم تا: اریماز 

 !باال؟ برم ییدا زن: امهر 

 چند نیا تو نشه بد حالش دوباره که که بگو اول از روهام... برو برم قربونت آره: نیلیآ ییدا نز

 ...کرده استفاده یاسپر  از یلیخ بود بد حالش یلیخ روزه

 ...هست حواسم چشم: رهام

 ...زدم در... دمیکش یقیعم نفس... دمیرس اتاقش در پشت... باال رفتم ها پله از واشی واشی

 ...سما کنم یم خواهش جان سما...( امدین ییصدا...) روهام منم جان اسم: رهام

 کینزد صداش آخه.. نشسته در پشت کردم حس...) نمتیبب خوامینم گفتم بهت برو: سما

 ....(بود
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 یهرچ بعد بزنم حرف بگذار جان سما و یدار  دوستش که یهرک جان به دمیم قسمت سما: رهام

 کردم اشتباه کی من سما... مانم یم یبخوا اگه... رمیم یبخوا هاگ... یخواست هم اگر ،یگفت تو

 ...رینگ ازم دارم فرصت دوباره که حاال نگفتم بهت که

 تو بدون من.... عاشقتم دارم دوست سما... گفتم یآروم یصدا با و آوردم در را کتم... بود سکوت

 ....ستمین هم صفر یحت

 و شدم بلند... رمیم یبشنو یحت یخواینم که حاال: مروها... گذشت حرف بدون یا قهیدق ۱۰ ای ۵

 ...برم که برداشتم را کتم

 ...نداشتم تحمل... ونیگر  یها چشم با رونیب آمد ...واستادم خوشحال آمد قفل کردن باز یصدا

 سمت به افتاد راه و... یگیم همه جلو یدار  یحرف نییپا میبر  نجایا نه یول بگو باشه: سما

 نیهم خاطر به نیزم وفتهیب و شده بد حالش دوباره دمیترس یم... رفتم دنبالش منم و... نییپا

 ...رمشیبگ افتاد اگه که کردمیم حرکت پشتش

 ! ؟یگفت روهام: ییدا زن

 ...گفت سما نه: رهام

 ...گهیم همه جلو بگه بخواد یهرچ مامان: سما

 مینشست

 ...برو و بگو زودتر خواب: سما

 ....بزند رفح بگذار جان سما: اریماز 

 وندیپ یبرا قلب... بود سخت یلیخ برام روزا اون... داشت درد قلب یوقت چند مامان ادتهی: رهام

... درخواست و اصرار  میر یم باهم... شهیم یمغز  مرگ پدرم دوست دختر روزها همان یتو... نبود

 به شرط اون با فقط که گذاشت برام یشرط کی بابام دوست یعنی دختر همان پدر هفته هی بعد

 ...دهیم قلب مامانم

 ...داره یربط چه من به نایا خب: سما

 !؟یندار  خبر تو کن صبر جان سما: اریماز 

 ...قهیصد...که بود نیا شرطش:رهام

 !ه؟یک قهیصد: سما

 ...شد یمغز  مرگ که یاون نه بزرگ دختر بابام دوست دختر همون میقبل زنه یعنی... زنم: رهام

 (چشاش وت اشک با...)خب:سما
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( کرد نگام یناباور  با و ونیگر  یچشما با سما...) کنم ازدواج قهیصد با من...که بود نیا شرط:رهام

 به سما... کرده کارو نیا برسه من به تونه ینم که دونست یم چون و خواست یم معنا قهیصد

 نجو چشمام جلو مامانم ما مث شدم مجبور... نداشتم خوراک و خواب روز سه من تو جان

 ثابت... دونهیم من چشم از نویا فتهیب اتفاق مامانم یبرا اگه که داد یم قسم بابام و... دادیم

 ...است یبدتر  عذاب برات کردم یم فکر چون نگفتم

 ...شد بلند تفاوت یب سما

 ...دارم حرف هنوز یر یم کجا  سما: روهام

 ...اتاقش تو باال رفت و... نمتیبب خوامینم برو... بشنوم خوامینم: سما

 ...دیببخش.. .رفتم من ییدا زن: گفتم و شدم بلند

 ..رهام:اریماز 

 خداحافظ.... مونده حرف یلیخ بدم وقت بهش خوام یم: روهام

 خداحافظ: ییدا زن و اریماز 

 ...شد یجار  اشکام رفتمیم داشتم که اطیح تو

 ....شدم نیماش سوار

 اهنگ: 

 ...چراغ قرمز واستادمحالم خوش نبود بی هدف فقط می رفتم پشت 

 داره چی سرم میاد...

روی لباش میکشید این دختر اصال  درک نمیکنه  وصورتیشژ سما جلوی آینه نشسته بود و ر 》

 آخه چطوری خودمو کنترل کنم خدا بخیر کنه

 ...؟ا خانوم فکر منم باش نمیگی دیوونه میشمسم هیرهام: 

 : چیکار کردم مگه؟خوب پخش بشه گفت شژ روی هم می مالید تا ر وسما در حالی که لباش

 بگو چی کار نکردی و محکم تو بغلم گرفتمشرهام: 

 ...لم کن و مثل گربه شرک زل زد بهمورهام سما: 

 اینجوری نگام نکن رهام: 

 سما: چجوری؟

 اینجوری خوشگل تری : در حالی که می خندیدم و گفتم
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که یک یم یم پشت چراغ قرمز واستادبعد از آماده شدن سما به سمت خونه افشین حرکت کرد

 دختر بچه اومد کنار ماشین

 ...آقا لطفا  یه گل بخرید دختر بچه: 

 یه شاخه برداشتم و یه پنجاهی دادم به دخترک

 ؟؟اقا من اینقدر پول ندارم چطور بقیش رو بدمدخترک: 

 رهام: نمیخواد

 یا که چشم خورد به ماشین بغله سمبم سرمو برگردوندم که گلو بد

 ...دوتا پسر جلف تازه به دوران رسیده توی ماشین بودند

 ...خدا شانس بده از این داف خوشگال گیر ما هم بیادیکی از پسر ها: 

ا نگاه سمپاشو گذاشت رو گاز و با سرعت رفت به  یه مغزم سوت کشید چنان دادی زدم که پسره 

 ...کردم ترسیده بود شالش از سرش افتاده بود

مگه تو بی : و انداختم روی داشبورد انداختم نمیفهمیدم چی کار می کنم داد زدمعصبی بودم گل

 ...عنتی تو سرت کن ون شال لصاحاب ا

صدای بوق ماشین ها بلند شد و پامو گذاشتم روی گاز و .... سما زد زیر گریه شالشو سرش کرد

من چیکار کرد من چیکار کردم لعنتی م ماشین از جایش کنده شد صدای گریه سماعصبی

 ....کردم

 ...توروخدا آروم تر من میترسمسما: رهام 

خنده ام گرفت آخه من فدات بشم که . نگاهش کردم چسبیده بود به صندلی و از ترس می لرزید

 ...هنوز کوچولویی سرعتمو کم کردم

 ؟ای بابانمیخوای جواب منو بدیرهام: سما؟ عشق من؟ 

خندم گرفت دیوونه ... سما پیاده شد و درو محکم کوبید ماشینمو پارک کردم و تا در در باز شد و

 ...دستشو در بیاره داز ماشین پیاده شدم و دستشو گرفتم سعی کر  .لجباز

 رهام: ولم کن قهرم...

 زدمو به سمت ساختمان رفتیم و زنگ

 ...سالم داداش بیاین باال افشین: 

ما نگاه ه سدرو باز کردم و ب... سما سوار آسانسور شد... در و زد و به سمت آسانسور رفتیم

 ...مرتب می کرد وتوی آینه شالش... کردم
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 رهام: اشتی نمیکنی؟

 سما: نه

 رهام: باشه خانومی..

  ... میکرد خودشو جدا کنه عیمحکم بغلش کردم توبغلم وول میخورد و سرفتم جلو 

 ؟سماهر اتفاقی هم بیفته حق نداری از من دوری کنی می فهمی : دم گوشش گفتم 

 سما: وللللللللم کن نه نمیفهممم

 ...کم بهتر میفهمونمباشه خانومی کمرهام: 

یه دختر اومد تو و  .سور باز شدسما میخ چشمام شده بود تو حال خودمون بودیم که یهو در آسان

 ببخشید : سرشو که آورد باالی جیغ جلف کشید و گفت

م آروم آبروی منو هار : زده از بغلم اومد بیرون و گفتبه سرعت رفت بیرون سما شد که و خجالت

 . عه عه عه...بردی

 بلند خندیدم...

تو بغلم قایم کرد و سرشو  سما از خجالت خودشو... این آرامش بخش ترین اتفاق این روزا نبود

 ...گذاشت رو سینم

 مو موهاشو بوسید... دوست دارم سما دوست دارم رهام: 

 ...من خیلی بیشتر سما: 

 ...حرف نزن ماصال  من بیشتر رو حرف منرهام: 

 《 سما: چشم..

کسی کنار ماشین اومد و منو ... نمیفهمیدم ... صدای بوق ها خیلی بیشتر و بیشتر می شد

 ..پایین کشید

 ...یا دیوونه ؟ چیکار می کنی حواست کجاست عاشقیاقا: 

 سما من یک مرده متحرکم... بی... فقط نگاهش میکردم 

 ...و با این سیلی بود که به حال خودم اومدم... مرده یک سیلی خوابوند تو گوشم

 ...و چند مرد دیگه اومدن و آن مردو بردن

 ؟پسرم خوبی پیر مرد: 

 ...منون ببخشیدبله م رهام: 
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رفتم سمت پرتگاهی که تو این چند وقته که ... سوار ماشین شدم و راه افتادم از شهر زدم بیرون

 ...بود می رفتم اونجا و با خودم درد و دل می کردمن سما

شروع کردم به  .... او زندگی کنم دوننمی توانستم برسیدم.... پیاده شدم... رفتم لب پرتگاه... 

 ...داد زدن

این بود سهم من از  ... عاشق بودم چرا این کارو کردی باهام ن کهمعنتی لعنت به این زندگی... ل

 ....چرا چرا لعنتی. ی.چرا سما را از من گرفت ... ی که هیچ وقت به خطا نرفتمنم... این زندگی

بود که رگام زده  ه بودمدیگه پاهام سست شد و افتادم زمین اینقدر دستامو به هم فشار داد

 ...بیرون

 ...به دستم نگاه کردم غرق خون بود... هیچی حس نکردم ... اولین مشتو کوبیدم زمین

دکمه ؟؟ یعنی جواب میده ... روی شماره سما مکث کردم... گوشیمو برداشتم دستام می لرزید

 ...سبز رو فشار دادم

 .باز هم قطع کرد     ... بوق اول     بوق دومدوباره گرفتم . اولین بوق دومین بوق قطع شد

چهارمین    سومین بوق    دومین بوق    اولین بوق م... دوباره گرفت .... من امیدم را از دست نمیدم

 .بوق و برداشت

 صدام می لرزید...

 رهام: سما....

 جوابی نداد...

 ...سما لطفا  جوابمو بده رهام: 

 ....باز هم جوابی نداد 

 ...سما برای آخرین بار جواب بدهرهام: 

 سما: بگو...

تنها .... میداره معشق تو تنها چیزیه که سرپا نگهمی... سما تو با ارزش ترین چیز تو زندگیرهام: 

... صما منو ببخش که خیلی اذیتت کردمم... و به خاطرش زند مچیزی که تا االن براش جنگید

ببخش که اذیتت  ... ممن خیلی بدم خیلی خودخواه بودم که فکر کردم میتونم تورو داشته باش

سما من نمیتونم ... من معذرت می خوام . ببخش که مجبور بودی به خاطر من اذیت شی. کردم

ینه که تو را اذیت م ابزرگترین عذاب... دیگه نمیخوام اذیتت کنم ... اذیت تو میشم عثببینم که با

... سما... عاشقتم قول بده همیشه شاد باشی هیچ وقت فراموش نکن که چقدر... عشقم... کنم
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... سما... قربونت بشم زندگیم... فدای دلت بشم... میگن بد مرده روی زمین بمونهزندگیم... 

 ...خوشبخت شو و نزار من روی زمین بمونمفقط دو تا چیز ازت میخوام... 

 ...ما بلند شدسصدای نگران ... صدام شکست و سکوت کردم

 گی؟؟یعنی چی رهام چی داری میسما: 

 مرسی که تو زندگیم بودی م: دوستت دارم... رها

 سما: چی داری میگی؟ حالت خوبه؟ کجایی؟

 (یل شخصی بودن این مکان از دادن آدرس معذوریمدلبه رهام: اومدم ) 

 ونجا برای چی؟ا سما: 

 ....می خوام تمومش کنم منو ببخشرهام : 

 ؟!رهام دیوونه شدی سما: 

 .. گریه نمیکنه مرد ی گفتهک ست ه میخوادلم گری... گوشی را زمین انداختم 

ما عاشق هم ؟! خدایا باید اینجوری تموم میشد... به سمت ماشین رفتم و به کاپوت که دادم

 ...خدایا صدای خرد شدن قلبمو میشنوی ؟ بودیم چرا جدامون کردی

 .سمای من عاشق این ستاره ها بود. ستاره ها چشمک می زدند . هوا تاریک شده بود 

 ...ستاره بزرگ مال منه اون رهام میگن همه آدما یه ستاره دارند نگاه کنسما:  》

 مونده مردم زل بزنند به ستاره بانوی منم اصال  همین رهام: 

 پس من کدوم باشم سما: 

 . اونو نگاه کن . اون تویی...پیدا کردم رهام: اوم. 

 .اون اصال دیده نمیشه سما: عه 

 منم تهم که کنار نگاه کن اونیرهام: بهتر. 

 《آخ جون باشه قبول سما: 

سما خوشبخت . این آخرشه . از ماشین جدا شدم و یه چند قدم به سمت پرتگاه حرکت کردم

 .ما خوشبخت میشهسمیشه آره 

یهو به .... قدم دیگه ۴دیگه نزدیکی پرتگاه رسیدم فقط . مصمم بودم م. یک قدم دیگه بر داشت

 .گوشم زده شد به خودم اومدم توو با سیلی که م عقب کشیده شد

 سما؟ این خوابه اون اینجا نمیاد...
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بدن . احمق داری چیکار می کنی و صدای هق هقش بلند شد و خودشو تو بغلم جا دادسما: 

 .بوی موهاش مستم کرده بود به خودم فشارش دادم. ظریفش تو بغلم میلرزید

 .ی چشمات بشمسمای من گریه نکن خانومم گریه نکن فدارهام: سما! 

 .رهام اگه نمی رسیدم وای اگه نمی رسیدم و گریه اش شدت گرفتسما: 

 .بانوی من آروم باش آروم باشرهام: هیس 

 .سما را به سمت ماشین بردم بر روی کاپوت ماشین نشوندم هنوز گریه میکرد

 .سما لعنتی آروم بگیر دیوونم نکنرهام: 

چی میشد داشتی چه غلطی می کردی می خواستی خیلی آشغالی میدونی اگه نمیرسیدم سما: 

 ...باز منو تنها بزاری

 و یه سیلی زد تو صورتم مو سینتاومدم بغلش کنم که با مشت زد 

 .تو یه آدم بی فکر و بی منطقیسما: 

 حرفی نداشتم که بزنم سیلی دوم هم زده شدساکت شدم. 

 ؟چطور میتونی ؟ چرا میخواستی منو تنها بزاری هاسما: 

 .سیلی سوم هم زده شد . کردمکرد باید ساکتش مییگه داشت خودشو اذیت مید

 ...مگه نمیگی دوستم داری سما: 

با  و، سما بیا تموم کنیم این جنگ احساس: جلوش زانو زدم با صدایی که دو رگه شده بود گفتم

 ؟من ازدواج می کنی

 اره... اگه قول بدی دیگه دیوونه بازی درنیارسما: 

 ، دوست دارم.هر چی تو بگی سما رهام: 

 !!!دیوونه دوست داشتنی من . 

یه نفس عمیق کشیدم و ماشینو روشن . بوی عطرش ماشینو پر کرده بود... سوار ماشین شدم 

هنگام دنبال یه آهنگ خاص اتو فولدر . کردم و پامو گذاشتم رو گاز و ماشین شروع به حرکت کرد

 م.پیداش کردم و بلند باهاش خوند. تر کنه بودم چیزی که این روز شیرینو شیرین

 اهنگ:
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دیگه هیچ وقت نمیزارم . از دستش نمیدم . دیگه برای همیشه مال خودمه... ا نگاه کردمه سمب 

 .وای نگاه کن چیکارش کردم. کسی ازم بگیر تش

 : سما. ببخشیددر حالی که خندم گرفته بود گفتم

 و بعد بلند زدم زیر خنده

 ؟یخندی چی شدهوا چرا مسما: 

 ...داد پایین و به صورتش نگاه کرد وآینه جلوش

 سما: رهاااااااااااام

 .خنده ام شدیدتر شد 

 ؟من چه جوری برم خونه االنسما: 

 . و باز زدم زیر خندهماریا میدونه چیکار کنه ، ماریام میزنی شواری نداره که زنگودرهام: 

 ؟ی رو سرگرم کنید تا سما بیاد باالمیگم می تونید آ... الو سالم ماریا رهام: 

 ؟وا چرا چی شده ماریا: 

 فقط و دوباره خندیدم مهیچی گند زدرهام: 

 .سما که از حرص سرخ شده بود داد زد

 .نخند ببینم و خودش هم زد زیر خندهسما: 

 .باشه بفرستش بیاد ماریا: 

 رهام: مرسی ماریا.

 ماریا: خواهش میکنم.

 .شیباال احتماال  بتونی با آرایش بپوشونماریا گفت بری رهام: خب 

 سما: دوست دارم

 رهام: منم دوست دارم

. لبخند از روی لبام پاک نمی شد. سما در خونه رو باز کرد و برام دست تکون داد و وارد خونه شد

 .روی گاز گذاشتم و ماشینو به حرکت درآوردن پامو

به سمت اتاقم . شدندو زدم چراغ ها روشن در خونه رو باز کردم همه جا تاریک بود هرچقدر کلی

باید مال خودم . خاطراتو مرور کردم .لباسمو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم. به راه افتادم

باید این خونه رو هم عوض . بشه فردا با مامان حرف میزنم زنگ بزنه دایی بریم واسه خواستگاری

 .آنقدر به سما فکر کردم تا خوابم برد. سمای من باید خونشو با سلیقه خودش بچینه. کنم
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 سالم مادر خوشگل من رهام: 

 ؟سالم پسرم خوبی فدات شم منمامان مهشید: 

 .بله مامان خانم عالی عالیم اومدم بگم قراره عروس دار بشیرهام: 

؟ چی مگه تو عاشق سما نبودی مادر: پسرم چی میگی؟ مامان با یه قیافه شوکه نگام کرد و گفت

 شد پس؟

 حاال پاشو زنگ بزن دایی ! مادر من خب ما هم قراره بریم خواستگاری سما دیگههام: ر 

 چشم پسرم زنگ میزنم االنمامان مهشید: 

بعد چند ثانیه شروع . تلفن را برداشت و شماره رو گرفت. به مامان نگاه کردم چقدر خوشحاله

 .و حرفی نمیزد مود بهزل زده ب. قرار خواستگاری و برای فردا گذاشت. کرد به حرف زدن

 ؟مامان خوبی رهام: 

من پیش مرگت بشم مادر چقدر اذیت شدی به خاطر من امیدوارم خوشبخت مامان مهشید: 

 .بشی

 .دعای تو پشتم باشه خوشبختم: بغلش کردم و گفتم 

 .وای اصال حواسم نبود بابات گفت بهش خبر بدممامان مهشید: 

 ؟خبر بدی مامان تو کی وقت کردی به بابارهام: 

 .من مادرم مادر ها همه کار میتونن بکننمامان مهشید: دیگه دیگه!! 

 هول ترن. این دوتا از منگرفت. . خندمدر همین حین در باز شد و بابا وارد خانه شد

 ...به به سالم آقا داماد بابا رسول: 

 .سالم بابا خسته نباشی رهام: 

 .سالمت باشی پسرم بابا رسول: 

 .م و بعد از تقریبا  سه چهار ساعت سوار ماشین شدم که برم و به کارام برسمکنارشون شست

دوش  یکو  مسری لباس پوشید... صبح خیلی زودتر از آن چیزی که فکر می کردم بیدار شدم

 ...رفتم به سمت جواهر فروشی افشین... سه سوته گرفتم

 ؟گم کردی اومدی اینجاه سالم داداش چی شده راافشین: عه 

 م: سالم...رها

 ؟!چیشده کبکت خروس میخونهافشین: 

 ...خواستگاری سمام میریم امشب داریرهام: 
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 ...و آمد و بوسم کرد .... به مبارکه باالخره همه چیز حل شد نهافشین: 

 ؟؟گذاشتی کنار کجاستسما افشین میگم اون انگشتر که بهت دادم واسه رهام: 

 ...تو گاوصندوق صبرکن میارمشافشین: 

 ام: مرسی...ره

 ...رفت و بعد از چند دقیقه آمد

 ...بیا داداش همونه افشین: 

 بازش کردم... خودش بود

 رهام: میگم....

ما واسه به سیعنی دلم می خواد خودم بدمش ت... بذار واسه عروسی ... آره اونا هم دارم افشین: 

 ...کادو

 ...نه بابا داداش زحمت نکشرهام: 

 ...از این همه سال عاشقی باید وقتی به هم می رسید یه کادو خوب بدم نه باید بدم بعدافشین: 

 ...باشه مرسی پس من میرم رهام: 

 .منم باهات میام من یک زنگ بزنم داداش کوچیکم بیاد مغازه جایافشین: نه صبر کن... 

 ...هر چی باشه سلیقه من از تو بهتره

 رهام: باشه...

 ( اومد...ش افشیندادا )  نیم ساعتی صبر کردیم احمد

 با ماشین من رفتیم...

 اهنگ:

 

 ...تلفن افشین زنگ خورد منم آهنگ را قطع کردم

 افشین: سالم عشقم...

.... 

 افشین: خوبی؟

.... 

 افشین: منم خوبم

.... 
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 ...خواستگاری سما رهمیرم خرید میخواد باالخره ب رهام دارم باافشین: 

... 

 افشین : نه بابا

... 

 ...سارینا مراقب خودت باش عزیزم.... فعال... گلمباشه  افشین: 

 افشین: باشه بانو... خدافظ

 ... و خندیدم...قدر قربون صدقه هم میریدینا هابابا اینجا یک شخص دیگه هم هست رهام: 

 ...نخند آقا خودت هم می بینمافشین: 

 ...رفتیم به سمت بوتیکی که همیشه لباس میگیرم

حتی نمی گفت بد نیست یا ... افشین فقط میگفت بعدیم... وض کردو عم هزار تا لباس پوشید

 ...سخت پسند هاز هر زنی بدتر ... هر چیز دیگه

 شد... ۲ افشین ساعت  ... خسته شدم... دیره... افشین به خدا بگی بعدی میزنمترهام: 

 ... اینو بپوش...نه این بهت نمیاد افشین: 

 ...ای وای بده بابا دیرهرهام: 

 ...م و اومدم بیرونپوشید

یک کروات ست باهاش ... و گفت: بعد روشو کرد به مغازه دارافشین: آهان همینه... عالیه... 

 ...بدید

 ...خودمو تو آینه نگاه کردم 

کرواتی که تهش مشکیه و هر چقدر + شلوار مشکی+ پیراهن+ کت طوسی ... راست میگه خوبه 

 ...کفش و کمربند مشکی. + ..های طوسی میشهبه باال میرسه بدون برف

 ...از مغازه اومدیم بیرون خوبه... 

 ...سما بیای خرید عروسی ایشالله باافشین: 

 ...خدا از دهنت بشنوه داداشرهام: 

 ...با هم رفتیم یک ناهار خوردیم

 ...فتم آرایشگاه و موهامو درست کردمبعد ر 

 ... رفتم تو...م سمت خانه مامان و باباافشین رو رسوندم جواهرفروشی و راه افتادبود...  ۵ساعت 

 ...همه داشتن این ور و آن ور می رفتن
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 ..داداش لباستو عوض کن رها: 

 ؟رها جان لباس من خوبه نادر: 

 رها: اره نادر... رامین؟ کجایی پس تو...

 رامین: د بهت میگم اومدم...

 ...ین دیر شدبوای بچه ها بجنمامان مهشید: 

 ..سامو پوشیدمرفتم تو اتاق و لبا

 نمیخواااااام.... سماجان... منو ببخش.... سما بخاطر مامانمه... سما دوست دارم...  》

یک لباس عالی برای ... همیشه رویایی فکر می کردم... کت و شلوار مشکی... به خودم نگاه کردم 

سال بزرگتر  ۱۲ حاال باید با زنی که از خودم ...سما تمام زندگیم حاال چی... خواستگاری از سما

 《... ازدواج کنم

 ...ما می رسمه سولی حاال در پوست خودم نمی گنجیدم باالخره دارم بچقدر حالم بد بود... 

 هولی عاشق قلبشم قلب سما قلبی ... یادش میارم همه عاشقی هامون رو همه احساساتمون رو

 ....که هنوز عاشقمه

 ...رفتیم بیرون همه آماده منتظر من بودند

 ...آبغوره گرفت ... دوباره قربون قد و باالت برم مامان مهشید: 

 ...مامان گریه نکن دارم خوشبخت میشمرهام: 

 ...میکنه بیرونت جواب بله میده یا پرتت سما بهببین  حاال بیارامین: 

 رها: ببند...

 ...یرهد دراه بیفتی بابا رسول: 

 ...جلوی یک گل فروشی نگه داشتم

 رفتم تو...

 زه دار: بفرمایید...مغا

 ...تا گل رز آبی برام بزارید ۲۵رهام: 

 ؟خواستگاری میرید مغازه دار: 

 رهام: بله

 ؟بهتر نیست قرمز باشه مغازه دار: 

 ...نه گل رز آبی دوست دارنرهام: 
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 ...چند دقیقه دیگه آماده است مغازه دار: 

 ... وای خدایا...قرمز بعد رز وصورتی بعد رز  سما عاشق روز آبیه میگه در رده اول رز آبی 

 ...رها هم شیرینی گرفته بود... از گل فروشی بیرون اومدم 

 ... قلبم تند میزد...بودنواستاده دوباره راه افتادیم پشت در خونه سما ایناهمه 

 زنگو پسرم... مامان مهشید: بزن

 زنگ زدم...

 ماریا: بفرمایید تو...

 ...متره ۲۰۰النی تر شده انگار چقدر این حیاط بیست متری برام طو

 رسیدیم تو...

بعد  ... بعد عمو مهرداد ... بد زن دایی بود ... اول دایی واستاده بود و سالم و احوالپرسی کردیم

( بعد نوا... بعد یلدا و که دم گوشم گفت آخر واسه هم شدید... بعد یاشار... ) زن دایی الناز

 حامد... و بعد ماریا و بعد سما...

 ما: سالم...س

 ...از دستم باتشکر گرفت... گل رو گرفتم سمتش رهام: سالم.. 

 ... نشستیم...و در آخر هم با سینا احوالپرسی کردیم

 ..اول حرف های متفاوت میزدند

 ...حرفامون را که زدیم این جلسه فقط یکاقای اسکندری: خب  》

 صدیقه: بابا...

 بابا رسول: خب مهریه چقدر...

 ه: اول عروس و داماد حرف بزنن...داداش صدیق

 رهام: من حرفی ندارم...

 ...اندازه یک زندگی وقت حرف زدن دارند پسرماقای اسکندر) پدر صدیقه(: 

 مادر صدیقه: سال تولدش...

 تا... ۱۰۰مامان مهشید: یعنی که چی؟ فقط 

 ...کردمدعوا بود ولی من فقط به سما فکر می

 ...بدم یهارم میتونم اندازه سال تولدش مهر و دشمن پولرهام: مهم نیست... 

 ] پیر زنی... [ ۱۳۵۶صدیقه: 
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 《رهام: مهم نیست برام.

 ... چقدر خوشگل شده...به دست همه چیز از سرم پرید یبا ورود سما چای

 لباس:

 

 

 ؟؟ پاشو عمو...حرف بزنی رهام نمیخوای با ن سماجا: خب بعد از کلی حرف دایی مهرداد

 ...دیمهر دو بلند ش 

 ...تو حیاط نشستیم توی آالچیق توی حیاط... دنبال سما رفتم 

 سما: خب..

 رهام: چی بگم... چی دوست داری بگم...

 سما: سوالی ندارم... دارم؟

 خندیدم..

 ...سخت نیست من هیچی یادم نیستسما: 

 ... همه اون خاطره هارو...دوباره میسازیم شون رهام: 

 ...فته بریم دفتر خونه واسه نامزدیاین ه قرار شد که آخربعد از شام...  ...بلند شدیم و رفتیم تو 

 ...عقد و عروسی رو قرار شد بعدا  منو سما انتخاب کنیم

 سما و افشین و سارینا رفتیم برای خرید نامزدی پس فردا با

 ؟لباس یاسیه چطوره اون سما به نظرترهام: 

 شوای دوسش دارم بریم بپوشمسما: 

 ...ی ذوق کردنات بشم کهفدارهام: 

 ..کنه رین پرون لباس یاسیه سایز خانم من میوآقا ارهام: 

 مغازه دار: بله بفرمایین...

 .دقیقه در رو باز کرد ۵سما با لباس وارد اتاق پرو شد بعد از 

 سما: رهام، چطور شدم؟

 رهام:.....

 سما: رهام جواااب بده...

 . و درو پشت سرم بستم مشد رودستمو رو شونه اش گذاشتم و وارد اتاق پ
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 تق تق تق

 ین؟خانوم لباس را پوشید مغازه دار : 

 !بله بله همینو می برم : سما با صدای لرزون و خمار گفت

 !بانوی زیبای من ؟ میدونی خیلی خوشگل شدی : با لبخند نگاهش کردم و گفتم

 .دوست دارم رهام دوست دارمسما: 

 .لباستو عوض کن و بیا عزیزم ،منم دوست دارم بانوی من رهام: 

 .بیرون رفتم و از اتاق پرو 

 .آقا همینو می بریم رهام: 

 مغازه دار: بله، مبارک باشه!

 صما از اتاق پرو بیرون اومد دستشو گرفتم و با هم از مغازه خارج شدیم

 ی سما؟لباستو خرید. عروس داماد سارینا: به به 

 ؟آره عزیزم تو چی خریدی سما: 

 نه هنوز چیزی پیدا نکردم  سارینا:

 ! چطوره؟لباس سرمه ای رو نگاه کن اونوای سارینا افشین: 

 به نظرم خیلی خوشگله سارینا: 

 ...تو تنت باید ببینیم بدو برو امتحانش کنسما: 

 سارینا: باشه...

 وای چقدر خوشگل شدی تو سارینا لباسو پوشید! وقتی درو وا کرد. سما گفت: 

همدیگرو ن. امیدوارم خوشبخت بش . عشقو تو چشماش می شد دید. .ردمبه افشین نگاه ک 

 رن.خیلی دوست دا

 ت کت شلوار فروشی حرکت کردیممافشین اول لباسو برای سارینا گرفت و به س

بعد تقریبا  نیم ساعت . هر چقدر منو افشین لباس عوض میکردیم سما و سارینا نمی پسندیدند

 ...و لباس گرفتیمن اضی شدخانم ها ر 

 ..خسته شدم انقدر لباس عوض کردم؟!! بریم ناهار بخوریم رهام: خب 

 ؟!واقعا میخواستی سرسری لباس بگیریسما: روهاااااام... 

 ...واسه همین روزا گذاشتن نوغلط کرد غلط کرد هامنه بابا سما خانم ر افشین: 

 ...بریم دیگه منم گشنمه سارینا: 
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 ..سما: بریم..

بعدش از هم جدا شدیم و افشین رفت که  ... و ناهار خوردیم... رفتیم رستوران گردونه باالی پاساژ

 ...سارینا رو برسونه

 م...روشن کردو ماشین ...ما سوار ماشین شدیم و خرید ها رو گذاشتم تو صندوقس منم با

 اهنگ: 

 

 

 خوابت یتو نشه دامیپ یداد قسم

 راهت سر نشم ظاهر یداد قسم

 اعتقادم نیا به لعنت یداد قسم

 التیخ از برم اصال یداد قسم

 

 نویا یدونینم اما یداد قسم

 حالم شهیم عوض نبودت تو من که

 زمیعز  تو به ِ بند میزندگ همه

 کارم یتو خورهیم گره ینباش

 

 کنم سر خودم با تو بعد نشد

 کنم باور هاتو قسم نیا نشد

 شکستم با تو بعد اومدم کنار

 شکستم بدجور اما ماومد کنار

 

 کنم سر خودم با تو بعد نشد

 کنم باور هاتو قسم نیا نشد

 شکستم با تو بعد اومدم کنار

 شکستم بدجور اما اومدم کنار
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 یبود یک وفتهین ادمی یداد قسم

 ینبود فکرم به مذره هی یحت تو

 بدم حال تو یگذاشت جا منو

 ندم تیدور  به دل نشد یرفت تو

 

 نگردم یه وت دنبال یداد قسم

 بگردم چشمات دور یزد دورم تو

 بمونم تا بمون قلبم رهیگ بفهم

 بتونم عمرا   تو بدون شهینم

 

 کنم سر خودم با تو بعد نشد

 کنم باور هاتو قسم نیا نشد

 شکستم با تو بعد اومدم کنار

 شکستم بدجور اما اومدم کنار

 

 کنم سر خودم با تو بعد نشد

 کنم باور هاتو قسم نیا نشد

 شکستم با تو بعد اومدم ارکن

 شکستم بدجور اما اومدم کنار

 ) شهاب مظفری(

 

یاد روزی که تو عروسی یلدا و حامد قسمم دادی از زندگیش بیرون ... یاد قسمهای سما افتادم

 ...برم

... آروم گفت کیفم .... نفسش تنگ شده بود... برگشتم نگاش کردم ... ا دستمو گرفتهو سمیک 

میخواستم براش بزنم که ... شو از پشت برداشتم و از تو کیفش اسپری رو دراوردنزدم کنار و کیف

 ...از دستم گرفت و خودش زد

 رهام: خوبی؟ سما؟ خانمی؟
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 سما: اره خوبم...

همه لباسامون رو زیر و رو ... مامان مهشید و رها و زندایی آیلین خونه بودن... رفتیم خونه دایی 

 ...ر یعنی عصر قرار شد بریم یک حلقه ای بخریمقرار شد بعد از ظه... کردن

 ...بیا بیرون کارت دارمهام ر ماریا: 

 رهام: برو میام...

 یم...م تو آالچیق و نشستیرفت... و دنبال ماریا رفتمم بلند شد

 ماریا: خب...

 رهام: چیزی شده؟

ن رهام... سما یادش ... ببیما در مورد خاطراتو رفتار قبلیشبا سببین من خیلی وقته دارم ماریا: 

یکم دوباره ازت ... میدونی شاید بعد از اینکه یادش بیاد... باالخره یادش میاد تو بایدنیست... 

 ...معلومه یادته چه کردی ... یادته...میدونی چی میگم ... دلخور باشه

حتی  ... یدوباره بهم اعتماد کنه مثل چرهام: اره خب... ایرادی نداره... هرکاری میکنم... تا... 

 ...بیشتر از قبل

 ...هردوتاتون خوشحالید ماریا: خوشحالم...

 ظریطالفروشی ها می گشتیم و هرکی ن ... تویبود که از خونه بیرون اومدیم ۵ساعت های 

خیلی عذاب کشیده ... سمام دلم میخواست بهترین و زیباترین حلقه رو برای سما بگیرم... میداد

 ...گیش بهترین ها رو داشته باشهحاال دیگه باید فقط تو زند

 ... خب قشنگ بود...سما حلقه ای را انتخاب کرد و منم به سرعت خریدمش

 ...بعد از خرید زن دایی و سما و ماریا رفتن خونه و منم رفتم خونم

 ... ای خدا... واقعا داره زنم میشه؟!... بگو جون من...به لباس ها نگاه کردم

... چقدر خوبه هنوز هم انقدر زیبا میخندی... عزیزم... نگاه کردمهای سما تو اتاقم به عکس

 ...چقدر خستم روی تخت دراز کشیدم و به سرعت خوابم بردسما... دوست دارم... وای خدایا... 

... اما خوب چند روزی گذشت امروز همون روز رویایی همون روزی که همیشه منتظرش بودم

 ...بازم بهتر از هیچیه .. .همه چیز تمومه تموم نشدهبازم... 

 ام...سما رو گذاشتم آرایشگاه و خودم هم رفتم پی کار 

 ...خودمو رسوندم بهش تبعد از دو ساعت ماریا بهم زنگ زد و منم مثل ج

 ....نه خوشگل بود خوشگل تر شده... سما چقدر خوشگل شده... از در آرایشگاه پایین اومدن
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 ...وای خدایا عاشقتم+ کفش+ روسری ....  انتوتنش بود روشم یک مه همون لباس یاسی

 رهام: سالم... عزیزم...

 سما: سالم...

 ماریا: اوهوی.... رهام... هنوز خبری نیستا...

 ...ای بابا ماریا تو دیگه اذیت نکنرهام: 

 ...شروع شده آقا داماد اکجای کاری تازه اذیت کردنماریا: هه هه 

 سوار شدیم...

 اهنگ: 

 

  شمیپ یستین که تو

  گنیم یهرچ

  بمونه من با که گمیم یک هر به

 من دل از رهیم زارهیم

 

  شمیم وونهید

  مونهیم تنها ابونیخ یتو

  من عاشق و سرد یدستا

 

  نمویبیم رو تو یوقت

  گرمت یدستا تو کشمیم پر

  شمیم بچه مایقد مثل

 

  باشم تو با خوامیم

  ندارم ییجا ایدن تو

  گمیم نویا تو دل جز به

 

  یبمون یتونیم تو
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  یبساز  یتونیم

  که یاونجور  منو

 بشن حسودم همه

  شهر نیا یآدما

 

  یبمون بده قول

  بسازش قلبمو

  یکن آروم منو یتونیم تو فقط

  قهر نیا گهید بسه نرو

 

  یبمون یتونیم تو

  یبساز  یتونیم

  همه که یاونجور  منو

  شهر نیا یآدما بشن حسودم

 

  یبمون بده قول

  سازشب قلبمو

  یکن آروم منو یتونیم تو فقط

  قهر نیا گهید بسه نرو

 

  بمون تو من شیپ

  ایب تو پام به پا

 بگن گنیم یهرچ بزار

 

  اونا دوننینم

  شدم عاشق من که

  باشم تو با خوامیم
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  ندارم ییجا ایدن تو

  گمیم نویا تو ِ دل جز به

 

  یبمون یتونیم تو

 یبساز  یتونیم

  همه که یاونجور  منو

  شهر نیا یآدما بشن حسودم

 

  یبمون بده قول

 بسازش قلبمو

  یکن آروم منو یتونیم تو فقط

  قهر نیا گهید بسه نرو

 

  یبمون یتونیم تو

 یبساز  یتونیم

  همه که یاونجور  منو

  شهر نیا یآدما بشن حسودم

 

  یبمون بده قول

 بسازش قلبمو

  یکن آروم منو یتونیم تو فقط

 قهر نیا گهید بسه نرو

 

 ) ارش و مسیح(

 

 ...کنار دستم نگاه می کردم روتو راه هی برمی گشتم و سما 

 ...ما را نگاه کنید اگه ما را به کشتن ندیداری سیک عمر وقت ماریا: رهام... جلوتو نگاه کن... 
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 غلط کردنو واسه همین روزا گذاشتن به خدا... باشه بابا من تسلیم رهام: 

 ...مردی اینو از اول میگفتیآهان حاال درست شد میماریا: 

 اهنگ:

 

  شمیپ یستین که تو

  گنیم یهرچ

  بمونه من با که گمیم یک هر به

 من دل از رهیم زارهیم

 

  شمیم وونهید

  مونهیم تنها ابونیخ یتو

  من عاشق و سرد یدستا

 

  نمویبیم رو تو یوقت

  گرمت یدستا تو کشمیم پر

  شمیم بچه مایقد مثل

 

  باشم تو با خوامیم

  ندارم ییجا ایدن تو

  گمیم نویا تو دل جز به

 

  یبمون یتونیم تو

  یبساز  یتونیم

  که یاونجور  منو

 بشن حسودم همه

  شهر نیا یآدما
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  یبمون بده قول

  بسازش قلبمو

  یکن آروم منو یتونیم تو فقط

  قهر نیا گهید بسه نرو

 

  یبمون یتونیم تو

  یبساز  یتونیم

  همه که یاونجور  منو

  شهر نیا یآدما بشن دمحسو

 

  یبمون بده قول

  بسازش قلبمو

  یکن آروم منو یتونیم تو فقط

  قهر نیا گهید بسه نرو

 

  بمون تو من شیپ

  ایب تو پام به پا

 بگن گنیم یهرچ بزار

 

  اونا دوننینم

  شدم عاشق من که

  باشم تو با خوامیم

  ندارم ییجا ایدن تو

  گمیم نویا تو ِ دل جز به

 

  یبمون یتونیم تو

 یبساز  یتونیم
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  همه که یاونجور  منو

  شهر نیا یآدما بشن حسودم

 

  یبمون بده قول

 بسازش قلبمو

  یکن آروم منو یتونیم تو فقط

  قهر نیا گهید بسه نرو

 

  یبمون یتونیم تو

 یبساز  یتونیم

  همه که یاونجور  منو

  شهر نیا یآدما بشن حسودم

 

  یبمون بده قول

 بسازش قلبمو

  یکن آروم منو یتونیم تو فقط

 رقه نیا گهید بسه نرو

 ) ارش و مسیح(

 رسیدیم رفتر خونه... همه منتظر یودن... رفتیم باال...

 ...سالم و احوالپرسی و تبریک

 ...سما از همون اول سرش تو قرآن بودنشستیم... 

 ...ای بابا ما هم هستیم سما خانوم

 ...دفتردار شروع کرد 

سرکار خانم سما رستمی دختر مهدی رستمی آیا به بنده اجازه می ، رمهدوشیزه مکدفتردار: 

 ؟!سرکار خانوم وکیلم ... دهید که شما را به عقد موقت جناب آقای رهام سهرابی در بیاورم

 ..عروس رفته گل بچینه ماریا: 

 رهام: عه ماریا ... قرار بود ازین ...



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

315 

 

 مامان مهشید: ساکت...

 م؟کنم و کیلمی عرضبرای بار دوم دفتردار: 

 ...عروس رفته گالب بیاره نوا: 

 ای بابا قلبم... تورو خدا نکنید...

 ؟می کنم وکیلمعرض برای بار سوم دفتردار: 

 باو با... سه تا النگو دست سما کرد رفت ومامان مهشید جلو ... عروس زیر لفظی میخواد یلدا: 

 .هم یک ساعت داد

 ... میکشمت...تمام خشونت اونم برام چشم نازک کرد بهش نگاه کردم باوای یلدا... 

 ؟می کنم وکیلم عرضبرای بار آخر دفتردار: 

 ... بگو سما جان...دیگه نداره برهی عروس هیچ جای رها: 

.. 

.. 

.. 

 سکوت... همه ساکت منتظر بودن...

 سما سرشو اورد باال...

 سما اومد نزدیکم... دم گوشم گفت...

 ..یچونیم همه رو بریم یه جا کارت دارمبعدش بپسما: رهام 

 رهام: چشم...

 ..و همه بزرگان و خواهر عزیزم... مامانم... عموهام... با اجازه بابام ( به باباش نگاه کرد سما: ) 

 بله...

 صدای دست و سوت..

 رفتیم برای امضا..

 دفتردار: خب مبارکه...

 ..ن ها شدنهمه سوار ماشی ... از دفترخانه بیرون اومدیم 

می خوام قبل ..  ؟ کارش دارمم بریم یه جایی رهابابایی تا شما برسید خونه عمه میشه منو سما: 

 ...از همه چیز یک سری چیزا رو بگم 

 ... دایی مهدی: آره برید
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 ...به خاطر ما  ها نه مهمون ها به خاطر شما میانزن دایی ایلین: زود بیا... 

 رهام: چشم...

 میام...نمماریا: اصال م

 دایی مهدی: ماریا...

 یکی...ت همشو میگم بدون جا گذاشتن هجی بسما: ا

 ماریا: باشه برو خانمی...

 سوار ماشین شدیم...

 ؟!خب کجا بریم خانومی رهام: 

 وفت..حاال راه بیسما: 

 ...و مثل فشنگ ماشین از جاش پرید... گذاشتم رو گاز پامو 

 یغی زد... اروم برو..... مت میترسم... جسما: ای نکن.

 ...و زدم زیر خنده و سرعتم رو کم کردم... هنوز هم همون سمایی رهام: ای جونم... 

 سما: بریم یجای خلوت...

 رهام: بریم بام...

 صدای آهنگو زیاد کردم

 اهنگ: 

 

 من خوب حال لیدل تنها

 من غروب یب روشن روز 

  بزن حرفتو نرو هیحاش

 شده طاق طاقتم

 

 فاصله مرگ ونبم کمینزد

 گله یب گله یبگ تو یهرچ 

  دله نیا یرو هنوز تو اسم

 شده داغ که یدل
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  یمن مال که خوبه نیهم

 یمن حال دلواپس

  هوام و حال به یایم بدجور

 نخوام شهینم گهید تورو

 

  یمن ندار و دار همه

 یمن بهار شهیهم تو

 هوام و حال به یایم بدجور

 نخوام شهینم گهید تورو 

 

 یشناسیم منو بهتر دممخو از

 میجور  هم با چه

 یحساس که تو 

 یاحساس منم 

 

  سمیمیوا تو یپا

 یدرواس رو یب

 عشق نیا بشه یچ

  یحساس که تو 

 یاحساس منم

  

 یمن مال که خوبه نیهم

 یمن حال دلواپس 

  هوام و حال به یایم بدجور

 نخوام شهینم گهید تورو

 

  یمن ندار و دار همه
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 یمن بهار شهیهم

 هوام و حال به یایم جوربد

 نخوام شهینم گهید تورو 

 

  بهتر خودمم از

 یشناسیم منو

  میجور  هم با چه

  یحساس که تو

 یاحساس منم

 

  سمیمیوا تو یپا

 یدرواس رو یب

 عشق نیا بشه یچ

  یحساس که تو 

 یاحساس منم

 

 (بابک جهانبخش و رضا صادقی) 

 

 ...ماشین رو پارک کردم و پیاده شدیم

 ...شهر واستاد ایمرو به  

 ؟! یادته؟از رویاها و آرزوهامون می گفتیمو همیشه دوتایی می اومدیم اینجا رهام: سما یادته.... 

 سما: اره... دقیقا یادمه...

 ها؟ چی میگه؟ یادشه؟

 رهام: سما یادته؟ سما؟

با ( ...چشاش پر اشک شد... ) حتی روزهایی که تو ... تک تک روز ها رو یادمه همعلومسما: 

 ...ازدواج کرده بودی هصدیق

 ...رفتم جلوش وایسادم و دستاشو گرفتم
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 ؟ حاال... وای سما حافظت برگشت...سما کی یادت اومدرهام: 

 خندید... سما: خوب سر کار رفتی ها...

 چی میگه...

 رهام: سما؟

 بود ماز اولش همه چیز یادسما: 

 ...سما هم پای فرار گذاشت... رفتم جلوتر تا بگیرمش

 ...فرار میکرد مناو دنبالش ... می دویدم صما بلند بلند می خندیدمی دویدیم... 

 ه...گرفت و سعی می کرد نفس عمیق بکشیک جا واستاد... نفسش... سینشو

 ... دوتا زده...دویدم سمت ماشین و اسپری رو آوردم

 رهام: خوبی؟

 سما با خنده جواب داد: اره...

 نی چقدر اذیت شدم... اخه چرا؟رهام: خیلی نامردی... میدو

 سما یهو جدی شد...

 منو عذاب دادی... حاال چند ماه اذیت شی...یک سال و نیم  وتسما: 

 ... غلط کردم... ببخشید...خانومی قربونت برمرهام: 

 ...بخشیدم که حاال زنتم سما: 

 رهام: سما...

 سما: جوووووونم....

 رهام: عاااااااااششششششقققققتم

 بیشتر... رهام باورت میشه... باورت میشه... سما: ما

 ...دستشو باال آورد 

 سما: این حلقه... رهااااامه

 اومد سمتم منم بغلش کردم...

 سما: حاال... داد بزن... بگو دوستم داری؟

 رهام: دوست دارم...

 سما: داد بزن...

 داد زدم: دییییییییونتم عشششششششقم.... دوسسسسست دارم...
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 تم داد زد....سما هم پش

 سما: دوسسسسست دارم رهاااااااام دوسسسسسسست دارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دهم

 

 

 

 ] از زبان سما[

 نشستیم روی صندلی...

 من: رهام...

 رهام: جون دلم...

 ...سرمو گذاشتم رو شونه هاش 
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 ؟!را نمیخواستیه تو واقعا صدیقمن: 

 ع هم...رهام: معلومه...من بی تو میمیرم... همون موق

 من: ولش کن...

 دیر میشه... رهام: پاشو بریم.

 سوار ماشین شدیم...

 ... باورم نمیشه...واقعا من به رهام رسیدم ؟ همه روزای بد تموم شدوای خدایا... 

ماریا می گفت  ... منتظر این روز بودم ... همه اون روز هایی که تظاهر به فراموشی می کردم

اونا فقط به خاطر خواهشهای من گذاشتن اینکارو کنم ... هم میدونستنبابا و مامان  ... حقشه

 ... می گفت حقشه ولی بابام میگفت نه...مامان موافق بود

... دوستش نمی توانستم فراموشش کنم... وقت ایران هم نبودم... کنه ونماریا تونست راضیش

 داشتم...

 ...دلم می خواست هر ثانیه کنارش باشمنگاهش کردم... 

 .صداشو زیاد کردم .... ست کردمدم با گوشی خو اونو ضبط ماشین

 اهنگ:

 

 قرارتم یب رقم بد چه

 رابطم تو با ینیبیم شهمی خوب

 خوابتم توو من ینش داریب

 پشتکارتم نیا خراب من

 

 من جون به جون یکنیم چرا

 من بدون یتونینم یدونیم

 من قلب وصله تو احساس به

 اصال   الیخیب یچطور  خودت خُب

 

 میحال و عشق توو ما

 آره همش میباحال ما یلیخ همش
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  یسیوا در رو یب

 یخواستیم که یهمون منم

  شهیهم یداد قول نره ادتی

 یسیوا عشقمون یپا

 

  یسیوا در رو یب

 یخواستیم که یهمون منم

  شهیهم یداد قول نره ادتی

 یسیوا عشقمون یپا

 

 منو با یدیم دست یدار  که حاال

 رو ایقبل یدال یدیم پس

  گمیم یچ نیبب کن نگاه

 مارو قلب ینشکن ینزن دفعه هی

 

 میحال و عشق توو ما

 آره همش میباحال ما یلیخ همش

 

  یسیوا در رو یب

 یخواستیم که یهمون منم

  شهیهم یداد قول نره ادتی

 یسیوا عشقمون یپا

 

  یسیوا در رو یب

 یخواستیم که یهمون منم

  شهیهم یداد قول نره ادتی
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 یسیوا عشقمون یپا

 

  یسیوا در رو یب

 یخواستیم که یهمون منم

  شهیهم یداد قول نره ادتی

 یسیوا عشقمون یپا

 ) شهاب مظفری(

بی رو در بایستی منم همونی که میخواستی یادت نره قول دادی همیشه پای عشقمون سما: 

 ..وایسی

 ؟!جا پیدا کردیحاال ببینم شیطون آهنگ مربوط از کرهام: قول دادم... رو چشام... 

 ..برنامه دقیق از سما و ماریا... همه کارام با برنامه بود م... چند وقت برنامه ریختسما: خب 

 ؟!نگو که ما ریا هم میدونستم فراموشی نداریرهام: 

 ...عوض کردیمو یکم برنامد فقط تو اون وسط با دیوونه بازی هاتو مثل خودکشیسما: پس چی؟ 

 رهام: خیلی نامردی...

 ...خوب معلومه چون من خانومم سما: خب 

 ...همین که حاال پیشمی بسه برام... فدا سرت... قربون خانومم رهام: 

 رسیدیم خونه عمه اینا...

 پیاده شدیم... هنوز میخندیدیم.

 رهام: بسه دیگه خانمی... بسه.

 من: چشم...

 رهام: چشمت بی بال...

 در باز شد...

همه  ... سته گلم را گرفتم و با رهام راه افتادیمد مفقط لبخندو نگه داشت ...وارد حیاط که شدیم 

 ...ریختن بیرون

 ...دست میزدن و سوت... صدای آهنگ بلند شد 

رفتیم  ... باالخره اجابت شد ... همه رویاهام ... همیشه منتظر همین روز بودمخدایا... ممنون.. 

 ...تو خونه
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 ...سما جان عزیزم نوا: 

 ردم...بغلش ک

 ... )اروم گفتم( بهش رسیدم...دیدی باالخره تمام رویاهای بچگیم درست شدمن: 

 ...خوشحالم که خوشحالی نوا: 

 ...حاال فقط شادی میمونه یلدا: قربونت برم... 

 عسل: اجی...

 ...قربونت برم بیا عسلی من: ای 

 میمونین دیگه پیش خاله و عمو و ماریا... واقعا دیگه میری عسل: 

 ...آره دیگه میبرمش رهام: 

 عسلی؟!نظر تو چیه  ... تا ببینم این آقا رهام خوبه یا بد... نه گلی فعال هستمسما: 

 ...میخواد تورو ازم دور کنهعسل: دوسش ندارم... 

 ..پس آقا رهام زنت نمیشممن: 

. ..ل خواهش می کنم قول میدم هر وقت دلت واسش تنگ شد بیارمش پیشتعسای وای رهام: 

 باشه؟

 عسل: واقعا؟ !! قول؟!!!!

 رهام: قوله قول....

 زنش شو اجی.. پسعسل: 

 من: چشم...

 ...عسل رفت تا با بچه ها بازی کنه

 ؟!پس به حرف عسل هستی هارهام: 

 ...هزار بار بهت گفتم عسل واسه من یه چیز دیگه استمن: 

 ؟!بیشتر دوستش داریم حتی از منرهام: 

 من: معلومه...

 عه پرو... حداقل جلوم نگو...رهام: 

 تویی نه من.... پاشو برو پرومن: 

 امشب هم تمام شد...

 م... رفتم بیمارستان...شروع به کار کردافتادم رو دور قبل... 
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 ...وای سما جون دلم برات تنگ شده بودپانیذ: 

 ...من بیشتر ریحانه: 

 ساون چیه حلق؟! سما جون ازدواج کردی میترا: 

 د کردم..من: نامز 

 هستی: با کی؟!

 نوا: با عشقش...

 من: رهام...

 ...یک روز تو بیمارستان با دکتر محمدی دعوا کرد... همونی که واسه میترا: 

 پانیذ: اره؟

 من: اره

 ...همه کارهامو کردم 

 ..دکتری جای من نیامده بود... به بخش سر زدم

 ...دم که برموسایلم را جمع کر ... عصر بود همه کارامو کرده بودم

وای ... همون بچه پرورشگاهی ...... ای وای... واسه صباس.چشمم به عروسک تو کمد افتاد

 م...ماشین هم که نیاورد... حتما  از دستم ناراحته... خدای من چقدر ازش غافل شدم

 اژانس میگیرم... باید برم...

 تلفنم زنگ خورد... رهامه...

 من: سالم...

 . کجایی؟رهام: سالم خانمی..

 ...دارم راه میوفتم از بیمارستان بیرون کار دارممن: 

 ...بیا جلو در برسونمت من جلو درمرهام: 

 من: باشه پس اومدم...

.. 

.. 

.. 

 من: سالم..

 ؟کجا میخوای بری رهام: سالم...
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این عروسک رو برای یکی از بچه ها  ...سر میزدمش بهم پرورشگاهی که قبل از رفتنمن: 

 ...ولی از دست تو یادم رفت حتما  خیلی از دستم ناراحته م...خرید

 رهام: باشه پس بریم... منم میام...

 ...وای بچه ها رو دیدم ... توی پرورشگاه رفتیم 

 ...صبا کجاست نیست ... اتاق به اتاق برگشتم 

 خانم نادری: وای خانم دکتر... سما جون... برگشتین...

 اما یکم مشکل داشتم نشد بیام... ی وقته اومدم.اره خیل من: سالم... خوبید..

 به رهام نگاه کرد...

 من: نامزدم هستن رهام... اقای سهرابی...

 رهام: سالم...

 خانم نادری: سالم... خوشبختم...

 من: صبا کجاست؟

 ..بعد از رفتن شما یکی دو هفته بعد یک خانواده اومدن و بردنشخانم نادری: 

 ...باید ببینمش ... ش قول داده بودممن به من: وای ... 

 ...ولی اول بزارید به مادر و پدرش بگم... من میتونم آدرس خونشون رو بهتون بدمخانم نادری: 

 من: اره بگید.

 ...پس منتظر باشید میام خانم نادری: 

 ...خیلی دوستش داشتم من: 

 ...مثل آرزوی همیشگیترهام: 

 ..حاال هم به همون بچه نمیدن.. مجرد بودم... ولی بازم... .اون وقت ها نمی تونستم من: خب 

بچه هم که نیاز داره پس ... دو نفر دوست دارند بچه بیارن... خب قانون بدهنه این همیرهام: 

 ؟ نمیفهمم...دردتون چیه

 من: دل درد دارن...

 ...یکسری بچه اومدن بیرون از یک اتاق

 ریختن دورمون... م...فکر کردن ما برای بردن بچه اومدی

 وای چقدر ناز بودن...

 ...مربی شون بردشون تو حیاط
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 ..با همش به فکر شماسته صاخ... مادر و پدرش خوشحال شدنخانم نادری: اینم آدرس... 

 من: رهام... حاال بریم...

 ن...شاید نباش رهام: 

 ...برید دگفتن هستن اگه حاال بخوایخانم نادری: 

 خدافظ نون..من: وای مرسی... مم

 رهام: خدانگهدار...

 خانم نادری: خدافظ

 من: رهام بدو..

 رهام: سما حان دیر نمیشه...

 ...نشستم تو ماشین و راه افتادیم عروسک را مرتب کردم

 ...بچه رو به خودت وابسته نکن که از مادر و پدرش... مراقب باش رهام: سما... 

 ...نه حواسم هستمن: 

 و رفتیم تو...رسیدیم... در زدیم 

 اقا: بفرمایید..خانم و اقای سهرابی درسته؟

 ...ای جونم شدم سهرابیمن: بله.... 

 رهام: سالم...

منم دویدم و بغلش م دوید به سمت... وای یکهو صبا را دیدم که از اتاقش اومد بیرون با مامانش

 ...کردم

 من: وای صبا دلم برات یه ذره شده بود...

 صبا: من بیشتر...

 ؟!صبا گریه نکن عشقم میرم ها: من

 ...نه گریه نمیکنم صبا: 

 من: افرین... ببین برات چی اوردم.. همون که قول داده بودم...

 صبا: وای خیلی قشنگه... بوسم کرد... خاله سما اون کیه؟

 من: شوهرمه... رهام...

 صبا: همونی که؟!

 . اروم...من: سیس.
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 ...یر اومدی فکر کردم منو یادت رفتهدایتقدر باهات قهرم چرا صبا: اصال 

 من: نه قربونت برم...

 ؟!اگه نه پس چرا دیر اومدیصبا: چرا هم... 

 اونم حالش بد شد...را اذیت کردم ، من خاله سما جان تقصیر منه  رهام: 

 صبا: اره... حاال خوبی؟! چی شده؟! اسپری تو اوردی؟! یادت رفت بزنی؟! اره؟!

 سم...من: خوبم.... خوبم نف

 م...دیگه قول میدم هیچ وقت اذیتش نکنرهام: حاال خوبه خوبه... 

 ت.خودم میکشم ش کردیاگه اذیت صبا: 

 رهام: قول قول میدم...

وقت صبا دلش برام خیلی تنگ شد مامانش بهم زنگ بزنه همو هر قرار شد  بعد از کلی حرف... 

 ...ببینیم

 من: واقعا ممنون...

 ست...ستی پنجشنبه عروسیه افشین و سارینارارهام: کاری نکردم... 

 من: ای وای یادم رفته بود...

 رهام: سما؟

 من: چی شده؟

 رهام: بریم جیگرکی؟!

 من: نیکی و پرسش؟!

 رهام زد زیر خنده...

 رهام: پس رفتیم که رفتیم...

.. 

.. 

.. 

 رهام: کجا بشینیم؟

 من: همونجایی که اخرین بار نشستیم... اگه گفتی کجاست؟!

 رهام: اونجا...

 من: وای فکر نمیکردم..
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 رهام: هیچی یادم نمیره...

 بعد از جیگر خوری و کلی خنده منو رسوند خونه و خودشم رفت خونش..

 گوشیمو برداشتم و اهنگ گوش کردم...

 اهنگ: 

 

  نکردم دایپ خود یلیل نگاهت در

 کردم هیگال تو چشم از خجالت با

  کندیم خودیب چه خود از

 مرا صبر بردیم یه تو نگاه

 

 یلیل نیهمنش یا مجنونتم

 مرا حال نیبب دم کی من 

 من که نترسانم ایدر  از

 دهمیم جان تو قلب در 

 

  من یبایز  یبش ایدر 

 یه شومیم نگاهت غرق

  من جانان نشو مغرور

 توست دست در دل که حاال

  زنمیم رو تو به که من

 تو دنید شوق به تنها

 

  یسپرد یک دست به مرا وانهید

 ینبرد خود با مرا یرفت وانهید

 یسپرد یک دست به مرا وانهید

 ینبرد خود با مرا یرفت وانهید 
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  من زندان شد حس نیا

  من درمان شد درد نیا

 ندارد انیپا تو یایرو

  شد پرواز بلند قلبم

 شد آغاز تو چشم از

 ندارد طوفان نیا از یترس 

 

  من که نترسانم ایدر  از

 دهمیم جان تو قلب در

  من یبایز  یبش ایدر 

 یه شومیم نگاهت غرق

 

  من جانان نشو مغرور

 توست دست در دل که حاال

  زنمیم رو تو به که من

 تو دنید شوق به تنها

 

  یسپرد یک دست به مرا وانهید

 ینبرد خود با مرا یرفت وانهید

 یسپرد یک دست به مرا وانهید

 ینبرد خود با مرا یرفت وانهید 

 

 

 رام() رضا به

 

 اهنگ قطع شد و تلفن زنگ خورد...

 ماریا: سالم... گلی
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 من: سالم... اجی...

 ماریا: میگم بریم بیرون...

 من: بریم...

 ماریا: شاهین هم میاد... میخوای بگو رهام هم بیاد...

 من: باشه... پس حداقل با یه ماشین هممون بریم...

 هین میایم دنبالتون...ماریا: پس به رهام بگو بیاد جلو خونه... منو شا

 من: باشه...

 ماریا: فعال

 من: فعال بای....

 و تلفن را قطع کردم...

 

SMS 

 من: سالم اقایی...

 رهام: سالم عزیزم...

 من: ماریا و شاهینومیخوان برن بیرون ماریا گفت تو هم بیای بریم... میای؟

 رهام: اره بیام دنبالت کجا بیام؟

 ماشین شاهین میریم...من: نه بیا جلو در خونه با 

 رهام: باشه خانمی میام...

 من: پس خدافظ

 رهام: فعال خانمی..

چقدر روزهای لباسامو عوض کردم... تو ایینه به خودم نگاه کردم... چند وقتیه عاشق رهام شدم... 

من ازش بدم میومد ولی ... اقا رهام هر کاری که میکرد... سخت و ناراحت کننده ای داشتم

... هنوز نمی تونم بگم صددرصد بخشیدمشم... ولی ازش ناراحت ... تم فراموشش کنمنمیتونس

 ٪ کاراشو بخشیده باشم... دلم اقا جون میخواد... ۶۰هم کمتر... شاید  ٪۸۰حتی از 

 تلفن رو برداشتم و رفتم پایین...

 مامان: کجا میری؟

 ...میرم پیش آقا جون و مامان جونرهام  بامن: 
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 رید...مامان: باشه ب

 رفتم جلو در... رهام واستاده بود...

 رهام: سالم...

 من: سالم...

 شماره ماریا رو گرفتم...

 من: الو ماریا...

 ماریا: جونم...

 من: منو رهام نمیایم... باید برم پیش اقاجون کار مهمی دارم...

 ماریا: باشه...

 من: پس خدافظ... خوشبگذره...

 ماریا: خدافظ گلی...

 ؟ چیزی شده؟رهام: چرا

 ...دلم هوای آقا جون رو کرده... م پیش آقا جونیحوصله ندارم بر  من: نه

 ... سوار ماشین شدیم...باشه پس بریم رهام: 

 اهنگ: 

 

 ؟!سما میگم نمیخوای چیزی بگیرهام: 

 من: دیوونه... واسه چی؟؟

 ؟!ماریا و شاهین میخوان ازدواج کننرهام: 

 روی دل تو... جای تورو تنگ کرده؟!  من: وا... رهام.... مگع خواهرم

 ...کوچیک ازدواج کرد و رفت بزرگه نه؟! مردم چی میگن رتهخواهر بزرگترهام: عه خب 

 ...ریا خیلی به فکر ازدواج نیستمایا است اما مار شاهین که عاشقم من: نمیدونم... 

 ...رسیدیم در خونه مامان جون و آقا جون

 ...پیاده شدیم 

 ... رفتم پریدم بغلش...همیشه مادرجون درو باز کردمثل در زدم... 

 ...داشتم میرفتم رو تو راه 

 ...یادته اون روز هم  فکر کردی من مادر جونمرهام: 
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 من: اره...

 ؟چرا نیومدی بغلم رهام: 

 ..و منم ازت ناراحت بودم من: خب ... تو زن داشتی..

 رهام: غلط کردم...

 من: تازه فهمیدی...

 رهام: سما؟

 من: جونم... و خندیدم...

 و خندون دیدم... بالخره شما رو با هم خوشاقاجون: ای جانم... 

 من: اقاجون... سالم...

 رهام: سالم اقاجون...

 اقاجون: سالم عزیزانم.. بیاین تو... طوبی چایی بیار...

 مامان جون: اره میارم...

 من: خوبی اقاجون...

 ن...دیدین باالخره به هم رسیدیان... اقاجون: اره گلم...سماجان.. رهام ج

 ...من معذرت می خوام تقصیر من بودرهام: 

باید زندگی حاال اقاجون: نه... این یه حکمتی داشت... شاید.... نمیدونم... ولی خدا میدونه... 

 ...تون خوب باشه

 من: اقاجون خوبم... یعنی خوبیم.... باهم هستیم...

 شیم...ال خوهر چقدر سخت بود ولی حارهام: 

این سمای من خیلی اذیت شد دیگه نباید تو ... ولی رهام جان عزیزم حواست باشهاقاجون: 

 ...زندگی براش کم بذاری وگرنه با من طرفی

 سما نوه تونه ها؟؟آقاجون انگار فقط رهام: 

 ...آره حاال آره و تو فقط یک دامادیاقاجون: 

 ...پس به عنوان داماد چشمرهام: 

 عه رهامم رو اذیت نکن... و رهام رو بغل کرد...مادرجون: 

 من: من حسودیم شد...

 رهام: خودم بغلت میکنم...
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 قرمز شدم...

 ...اقا جون و مادر جون زدن زیر خنده

منو  هامر از هم دل کندیم و ر عصبالخره ... بعد از کلی حرف و ناهار خوردن و گفت و گو و خنده

 و رفت... رسوند خونه

 ... همه چی...چقدر خوشحالم که تموم شدونم... خدایا... ممن

 انگار یک رویای تلخ دیدم... و بیدار شدم... و شادم...

 مممممممنونننننننممممم

 امروز پنجشنبه است...

 ...عروسی افشین و سارینا ست... دنبالم و با ماریا رفتیم آرایشگاه رهام اومدصبح 

 ...عزیزم سارینا دختر مهربون و خوش قلبیه

 من: رهام... ما اومدین... با شاهین میان؟!

 رهام: اره گلم داریم میایم...

... 

... 

... 

 رهام: سالم خانم ها...

 شاهین: سالم...

 من: سالم..

 ماریا: سالم...

 من: رهام... حامد و یلدا و نوا و یاشار کجان؟!

 رهام: نزدیک میدون منتظر موندن...

 رسیدیم ب ماشین بچه ها...

 ...هم سالم و احوالپرسی کردیمهمه با 

 ؟!نوا بچه ها رو کجا گذاشتیمن: 

 ... گفتم اذیت میشن... یاشار نداشت...با مهرداد و آقا سینا نگهشون داشتنبامامان الناز و نوا: 

 یاشار: بابا بچه های من ارومن...

 من: اره بابا از همشون بیشتر تینا...
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 رهام: حاال بریم... اونجا حرف بزنین...

 من: باشه بریم... عزیزم...

 ؟؟اینجا خانواده هست های هویلدا: 

 من: نکنه تو با حامد خوب حرف میزنی...

 حامد: بابا بریم اصال من غلط کردم...

 ماریا: برو رهام...

.. 

.. 

.. 

 رسیدیم تاالر...

 هنوز عروس و داماد نرسیده بودن... عروسی قاطی بود...

 ..رهام: خیلی خوشحالم ک کنارمی.

 من: من بیشتر...

 یلدا: هوی... فاصله رو رعایت کن...

 رهام: یلدا...زنمه... میفهمی...

 ین...ولی بازم هنوز زوده نامزدیلدا: عه راست میگی... 

 ...ول کن این دوتا رو بزار با هم خوش باشن حامد: یلدا جان بیا...

 ؟؟شاهین حرف بزن چرا اینقدر تو سایلنتی یاشار: واال...

 ن: چی بگم؟شاهی

 یاشار: کی ازدواج میکنین؟

 ماریا: یاشار؟!

 یلدا: راست میگه...

 شاهین: هر وقت ماریا کوتاه بیاد...

 و همه زدیم زیر خنده...

 صدا: عروس و داماد اومدن...

 رفتیم جلو...ای وای خدایا چقدر به هم میان... ای حانم...

 بعد از کلی رفت و اومد...
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 ن...می کن پچ پچسارینا افشین خیلی دارم ون پیششرهام بیا بریم من: 

 رهام: ) چشمک زد( بریم...

 رفتیم از پشتشون...

 من: هوی فاصله رو رعایت کن...

 افشین: ای وای سما مردم...

 رهام: بیشعور یکم حیا کن....

 ...زده نشسته بودسارینا خجالت

 ... خندیدم خندیدم..که یکهو من و رهام زدیم زیر خنده

 بابا دیوونه ها... فکر کردم... افشین:

 ه رهام؟؟یعنی کاری کردید ن؟ واقعا باورت شد کاری کردیمن: 

 رهام: افشین...

 افشین: نه بابا... فکر کردم حاال چیزی شده....

 من: سارینا...

 سارینا: نه بابا سما جون...

ر سارینا حلقه افشین دستشو دور کم، با شروع شدن آهنگ افشین و سارینا به وسط سالن رفتن

 .به رقصیدن نکرد و آروم شروع کرد

 اهنگ:

 

 سوال عالم هی سواله چشمات تو

 کال یآرزوها از پر نگاهت

 گذرهیم ایچ ذهنت تو دونمیم

 عاشقتره یک اما تو ینیبیم

 تیسا مثل درست کنارت مونمیم

 تینهایب اون تا روز هر تا امروز از

 پاتو خاک یجا چکسیه رهیگینم

 خورمیم قسم عشق نیا رهیمینم

 زنهیم هنوز قلبم که یروز  تا
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 تنه نیا یتو یجون که یوقت تا

 بد یروزا تو خوب یروزا تو

 خورمیم قسم باهاتم شهیهم

 

 خورمیم قسم باهاتم شهیهم

 خورمیم قسم هاتم لحظه یتو

 خورمیم قسم باهاتم شهیهم

 خورمیم قسم هاتم لحظه یتو

 

 کوه به ایدر  به نم نم بارون به

 نوح یکشت به نشیآفر  نیا به

 آسمون هفت به ستاره و ماه به

 جنون مرز تا یعشق به عشقم به

 خورمیم قسم دارید ی لحظه به

 خورمیم قسم تکرار با دوباره

 خورمیم قسم میبست که یعهد به

 خورمیم قسم میهست به هستم به

 

 زنهیم هنوز قلبم که یروز  تا

 تنه نیا یتو یجون که یوقت تا

 بد یروزا تو خوب یروزا تو

 خورمیم قسم باهاتم شهیهم

 

 خورمیم قسم باهاتم شهیهم

 خورمیم قسم هاتم لحظه یتو

 خورمیم قسم باهاتم شهیهم

 خورمیم قسم هاتم لحظه یتو
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 ) هنگامه(

 

عشق . به دست زدن اما انگار اون دوتا هیچی نمی شنیدند نبا تمام شدن آهنگ همه شروع کرد

تو همین . من و رهام هم همین قدر قشنگ و معلوم باشه کاش عشق. تو چشماشون موج می زد

 .آهنگ به درخواست عروس و داماد  هخب ی: فکرا بودم که دیجی اعالم کرد

 .و بعد آهنگ شروع شد

ای خانوم یواش یواش ای خانوم یواش . ای دختر ایرونی که نازو دلبری این پیام بلک کتو گوش کن

 !وری نباشیواش باما اینجوری نباش با ما اینج

 .کردند ولی اون دوتا تو دنیای خودشون بودنهمه پوکر بهشون نگاه می

 سه روز گذشت...

 تلفنم زنگ خورد... عه مهران

 من: الو... سالم

 مهران: سالم سما... میشه بیای بیمارستان....

 من: بیمارستانم... کجایی؟؟

 مهران: تو راه...

 سما : چی شده؟؟

 مهران: لعیا حالش بد شده

 من: پس منتظریم...

 رفتم تو بخش...

لعیا حالش خوب نیست ( برگردهتا لعیا  لیدا جای لعیا امده که بیمارستان باشهمن: لیدا جون ) 

 ... اماده شو...داره میرسه

 ... خودتم بیا...باشه من تو اتاق عمل منتظرملیدا: 

 من: اره میام...

 ...یک ربع بعد مهران و لعیا رسیدن

 د؟مهران: چی ش

 ... مخصوص... لعیا هم داره میاد...بردن تو بخشفلفل هاتو هیچی من: 



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

339 

 

 

ره کنار دوتا ادیگه فکر کنم کار بگذعزیزم.... دوتا دختر... دوقلو... النا و هلنا... کار لعیا در اومد... 

 ...بچه خیلی سخته

 م...رفتیم لعیا و بچه ها رو دیدم و بعد هم سوار ماشین شد

 حسم خوب نیست... دلم شور میزد...

 تلفن زنگ خورد...

 من: الو....

 رهام: سالم خانمی....

 من: سالم...

 رهام: خوبی؟

 من: اره ممنون تو چطوری؟

 رهام: منم خوبم... چخبر؟

 بچه های مهران و لعیا به دنیا اومدن دو تا دختر ناز النا و هلنامن: هیچی... نه رهام... 

 پس یه زنگی به مهران بزنم..... .مبارک باشهرهام: وای عزیزم

 من: اره حتما...

 رهام: کجایی؟

 میرم خونه...من: دارم

 ...ما شب میام دنبالت بریم بیرونرهام: س

 من: باشه...

 رهام: پس فعال...

 .من: خدافظ.

 و قطع کردم...

 اهنگ:

 

 

 و دوباره تلفنم زنگ خورد.

 من: الو...
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 ستاره: سالم بیشعور.

 اره..من: سالم... ست

 ؟!یک وقت از ما خبری نگیری هاستاره: کوفت ستاره... کجایی تو؟ 

 توضیح میدم.. من: بخدا نبودم... ستاره ب جان تو..

 ستاره: میشنوم..

 ...رو در رو دلم برات تنگ شدهمن: 

 ستاره: منم همین طور بی معرفت...

 من: کجایی؟

 ستاره: خونه...

 ؟!!بیرون بیام دنبالت واسه ناهار بریممن: 

 ستاره: باش بیا....

 ...پس آدرس تو بفرست براممن: 

 ستاره: باش فعال عزیزم...

 من: میبینمت... و قطع کردم...

 ...رفتم خونه و لباسامو عوض کردم

 من: مامان من رفتم...

 مامان: ب سالمت...

 ماریا: کجایی؟!

 من: من با دوستم میرم بیرون واسه ناهار

 ...ماریا: به خوش بگذره.

 ...رسیدم دم در خونه ستاره زنگ زدم

 ...ستاره من رسیدممن: 

 ستاره: اومدم....

 ...بعد از دو یا سه دقیقه ستاره اومد جلوی در و سوار ماشین شد

 من: سالم....

 ستاره: سالم...

 من: وای عزیزم خوبی؟



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

341 

 

 ستاره: اره خوبم تو چطوری؟!

 من: منم خوبم...

 

 # دوسال بعد#

 .رفتم تو اتاق..

 من: رهام جان عزیزم...

 رهام: ها؟

 ؟!من دارم با مهربانی صدات می کنم تو میگی هانمن: کوفت.... 

 رهام: عه سما بچه میشنوه..

 ...یکم هم ارزش قائل نیستت واسه مامان... ببین عزیزم ببین چه بابایی داریمن: بشنوه... 

 رهام: عه سما جان تربیت بچه رو خراب میکنی ها....

 هرم...من: ق

 رهام: چرا؟؟

 ؟!هنوز بچه نیومده از من بیشتر دوسش داریمن: 

 ...چه روه بمن هم مامان بچه رو دوست دارم و هم خودرهام: 

 من: نه... منو بیشتر دوست داشته باش..

 ...رهام بلند شد و اومد بغلم کرد

 رهام : من همیشه عاشقتم...

 ....چه مردیم از گشنگیحاال بیا بریم صبحانه بخوریم من و این بمن: 

 رهام: بریم...

 من: صورتتو بشور...

 ...بعد از خوردن صبحانه 

 ...خانومی من رفتم سرکار رهام: 

 ...راستی من امروز با سارینا میرم بیرون... باشه عزیزم برو من: 

 ..باشه عزیزم لباس گرم بپوش سرما نخوریرهام: 

 من: باشه...

 رهام: خدافظ..



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

342 

 

 من: خدافظ...

 م...و دفترهای خاطرات مو درآورد... رفتم تو اتاق 

 هی عزیزم... نمیدونم دختری یا پسر... فرقی هم نداره...

 منو بابات... خیلی سختی کشیدیم...

 دو ساله ازدواج کردیم...

این عکسو میبینی... این یلداست و اونم حامد... همون دو سال پیش رفتن المان... خب کار 

... و حاال هم که بچه دارن پسره... اسمشم صابحه ... خیلی سلیقه یلدا هردوشون عالی بود

 بده...

اند... سه تایی... بزرگ شدن  آتنا و تینا و ترانه نازشونیاشار و نوا با سه تا نااونم که میشناسی.... 

 سه سالشونه... میدونی خاله نوا بهترین دوستم بود...دو هنوزم هست...

با هم دعوا دارند ولی همو  لعیا درسته که مهران وه اند... ا و النا هلنا دو سالمهران و لعیایناهم... 

 ... عاشق هم هستن... دوست دارن

 و مهدیس با تازگی با فرهاد )دوست مهران( ازدواج کرده... خواهر مهران ... راستی عزیزم 

 ...ی عروسیشونهاجازه داد و جمعه که میدونشاهین خاله ماریا هم یک سال پیش باالخره به 

 ...دایی افشین و سارینا را هم که میشناسی

 ...جون مهدی و مامان جون مهشید و باباجون رسولهمه منتطرتن... مامان جون ایلین... بابا 

 ...پوشیدن کردم پاشدم و شروع به لباس

 ...تلفنم زنگ خورد 

 من: جانم سارینا؟

 ...من پایینم بیا بریم سارینا: 

 من: اومدم...

 رفتم پایین... سوار ماشین سارینا شدم....

 من: سالم...

 سارینا: سالم... خوبی؟

 من: ممنون... تو خوبی؟

 ؟!من خوبم اون جوجه چطورهسارینا: 

 اونم خوبه خاله جون سالم میرسونهمن: 
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 ...بیا نمردیم و خاله هم شدیمسارینا: 

 ...خوب دوست داری بچم چی بهت بگهمن: عه 

 له جون...سارینا: همون خا

 من: سارینا چی بخریم..

 ...واال تو همه چی براش خریدی نمیدونمسارینا: 

 ...دیگه چیزی نمونده 

 ...فرق داره فکر کن لسامآخه امن: 

 سارینا: عطر...

... ای بوی سارینا میدونی که فقط یک عطر باید استفاده کنه اونم اونی که من دوست دارممن: 

  عطرش..

 ... ایش جمع کن خودتو... داری مادر میشی ها...وای خدا سارینا: 

 ...من از اولش عاشق عطرش بودممن: عه خوب تو که میدونی... 

 سارینا: لباس...

 ...میدونی از خریدن لباس برای کادو متنفرممن: میزنمت... 

 سارینا: کفش...

 من: نه...

 سارینا: جوراب...

 من: عه مسخره...

 خوبه؟ سارینا: عه نمیدونم... ساعت

 ...نه اونو پارسال گرفتممن: 

 ....جدید شگوشیشم که مدلسارینا: ای بابا پس چی؟؟ 

 ...آره ماه پیش به زور عوض کردم براشمن: 

 کن... کادوی خوبیه ها... سارینا: بوسش

 من: اون که جای خود داره...

 سکوت...

 ...آهان یه جاسوئیچی طال براش سفارش بدممن: 

 سارینا: خوبه...
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را نگاه کردم و بعد با نظر سارینا یکی از اون قشنگ هاش رو  مدلهاشفتیم یه طال فروشی و منم ر 

 ...خریدیم

 ...میگم بیا جالبش کن سارینا: 

 ؟؟یعنی چی کار کنم من: 

 نگو.... فکر کنه یادت رفته...تو که می خوای مهمونی بگیری بیا از صبح بهش تبریک سارینا: 

 من: نه گناه داره...

 ...ارینا چند دقیقه نگام کردس

 ... میخوای خودمو بزنم به حالم بده من: خب

 ...اینجوری میمونه خونه خوب آی کیوسارینا: 

 ...حاال بیا بریم کارت ها رو بدیم بعد فکر می کنیممن: نمیدونم... 

 سارینا: باشه...

نه یاشار و نوا بهشون بعد رفتیم خو... اول رفتیم مطب ماریا و ماریا و شاهین رو دعوت کردیم

 ...بعد به رها و نادر بعد به لعیا و مهران ... کارت دادیم

 ... بیاید خوشحال میشیم...سارینا جان این هم کارت شما و افشینمن: 

 ...نیایم بهتون خوش نمیگذرهما  آره فکر کنسارینا: 

 ...شروع کردم به غذا درست کردن... سارینا منو گذاشت خونه و رفت

 چی درست کنم... مامانی تو دلت چی میخواد؟؟ ای وای... دلم جیگر میخواد... عه خب

 تلفنمو برداشتم...

 من: سالم...

 ؟ خوبی؟سالم خانومی چیزی شدهرهام: 

 من: اره...

 رهام: جونم عزیزم...

 من: رهام...

 رهام: جونم...

 .. مثل قدیما...من: بریم.

 رهام: جیگر دلت میخواد...

 میدی؟!من: از کجا فه
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 ...دارم میام حاضر شو بریمرهام: زنمی ها... 

 ...نه تو هم بیا لباساتو عوض کنمن: 

 رهام: باشه عزیزم...

 من: پس فعال...

 رهام: فعال...

 زنشم... وایی... ای وای ببخشید ماماتی تو گوشاتو بگیر...

.. 

.. 

.. 

 صدای در...

 من: سالم...

 ؟نومیلباس پوشیده خا رهام: سالم عزیزم... 

 ...آره تو هم بیا لباساتو عوض کنمن: 

 ..رهام جلو آمد تا بوسم کنه

 .. چقدر عرق کردی...حالم بد شد برو عقب بو میدیمن: اه اه 

 رهام: سما؟

 من: ای برو حموم..

 ... رفتم جلو حموم نشستم..ی کرد و رفتنوچرهام هم 

 من: رهام... تمیز بشور بوی خوب بدی...

 ...ری می کنی بیامسما یک کا رهام: 

 من: ای وای رهام جان بچه اینجاست ها؟!

... ای هرچی میکشم از دست اون فسقلیه و گرنه تو بوی عطر از من حس می کردی نهرهام: 

 خدا.. 

 من: بدو... اینقدر حرف نزن...

 ...و تلویزیون رو روشن کردم... رفتم تو هال نشستم رو مبل

 ....خوابم بردنفهمیدم چی شد که چشام گرم شد و 
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 ] از زبان رهام[

 ...چی بودت ای خدا آخه یکی نیست بگه آبت نبود نونت نبود بچه دار شدن

 ... سما چی تنش بود... اها مانتو لیمویی...هولمو پوشیدم و رفتم به سمت کمد

از اتاق رفتم بیرون ... ست شلوار سما بود رو پوشیدم و یه پیراهن لیموییکه همان شلوار لی  

 ش..رفتم که از پشت بترسونم... دای تلویزیون میومدص

چقدر ش... یه لحظه دلم رفت واس... و چشاش بسته است بلدیدم سرشو تکیه داده به م

ولی هنوز می ترسم ...مثل قبل... چقدر اذیتش کردم تا به اینجا رسیدیم... جفتمون اذیت شدیم

 ...نمیگههیچی نمیگه در باره گذشته ... می ترسم دلخور باشه

ولی .. .... و با بچه ها بودقبل از اینکه حامله بشه فقط کار می کرد . اینده...حالو نگاه میکنه فقط

 ...خدایا ممنونم ... حاال بیشتر به خودش میرسه

گیره مو هاشو در ... هنوز شال سرش نکرده بود... رفتم کنارش نشستم سرشو گذاشتم رو شونم

  کردم شآوردم و شروع به نوازش

 ...وای که چقدر خوشگلی 

 ...نیم ساعتی همینجوری تو بغلم بود

که دیدم دستشو گذاشت رو ... نگاش کردم ببینم سردشه مگه... حس کردم خودشو جمع کرد 

 .... و گفت: آخشکمش

 رهام: خوبی؟ سما جان...

 ...سما: ای ازه با این بچه ی شیطونت... دردم اومد

 تون برمالهی قربون جفت رهام: 

تا ببینید بچه دختر ه شه من نمیفهمم با این همه شیطونی چرا دکتر گفت باید چهار ماهسما: 

 ؟!یا پسر

 ...حاال فردا پس فردا میریم میفهمیم دیگهرهام: 

 ...نمیدونی من دیوونه عطرتم... دوباره عطر تو زدی ... چه بوی خوبی میدی سما: باشه... 

 ..ازش استقبال کردمنش کرد محکم بغلبا منم ... و خودشو تو بغلم جا داد

 میاد نکن...سما: دردم

 رهام: پس اعتراف کن...

 سما: به چی؟
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 رهام: دوستم داری...

 ...من که هزار بار بهت میگم سما: دیوونه... 

 رهام: بازم بگو...

 سما: چرا خودت نمیگی...

 رهام: سما دوست دارم...

 بیشتر ها؟! سما: اقایی منم دوست دارم... یکم

 ...پاشو پاشو بریم تا این بچه از گشنگی تو رو نخورده رهام: 

 م...پس منم که هیچ سما: عه 

 ..رما... بریم.تو سروری نفرهام: 

 سما: بریم...

 ...سوار ماشین شدیم و راه افتادیم

 ...سما بریم همونجا رهام: 

 سما: اره دیگه...

همون جایی که قبل از ازدواج با صدیقه باهم ... کهوقتی رسیدیم جگرکی سما گفت بشین جایی 

 ....خاطرات برام یادآوری شد... کلی رفتیم

 ...بعد از خوردن کل جیگر باالخره سما راضی شد و راه افتادیم و برگشتیم خونه

 ...فکر کردم یکم سما تو خودشه

 رهام: سما جان خوبی؟؟

 ...برگشت و با چشمای پر از اشک نگام کرد

 ی شده؟ خانمی؟؟رهام: چ

 سما: هیچی...

 ... عزیزم.یعنی چی هیچی سما جان عزیزمرهام: 

 راه افتاد و رفت تو اتاق..

از این حس و حال هاش یک سالی هست ... چی شده؟ ببینمشرو سما دوست نداشتم اینجور 

 ؟!که گذشته دوباره چه غلطی کردم

 ...رفتم تو اتاق دنبالش 
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رفتم کنارش نشستم و دستمو دور کمرش ... اشکاشو پاک میکردنشسته بود روی تخت و داشت 

 ....حلقه کردم و چسبوندمش به خودم

 سما: ول کن رهام...

 ...میگیرمتهم که نمی کنم هیچ محکمتر ته ولت تانگی چرهام: 

 ...فکر کنم حامله ام شل کن دستتوسما: 

 ...دستمو کمی شل کردم

 ...دوباره شروع کرد به گریه کردنا جان... ... خانمی... سمحاال بگو عزیزم رهام: 

 ...ولی حاال واقعا داره اذیتم میکنهم... رهام هیچوقت نپرسیدسما: 

 رهام: چی؟

 سما: ... شب عروسیت...

 رهام: عروسیم؟؟

 .. صدیقه...سما: با.

 کرده...یخ کردم... چرا یادش

میدونی اون شبه ... ذاب کشیدمکردم ولی میدونی چقدر از دستت عت نمن هیچ گله ای از سما: 

 ...اولی که فهمیدم نامزد کردی چه حالی شدم

صدای هق هقش بلند  ...) میدونی وقتی دستاتو ... میدونی شب عروسیتون چقدر حالم بد بود

 (شد

 رهام: سما جان...

عمه گفت داری بابا میشی میدونی چه حالی ... وقتی بعد از دو ماه تو خونه ما سما: هیس....

 ... وقتی...وقتی دستات توی دستش بود؟! اشتمد

و آروم آروم  مبرای اینکه نذارم دیگه حرف بزنه صورتش رو چسبوندم به سینساکت نمیشد... 

 م...کردش نوازش

 رهام: هیس.... عزیزم... اروم باش... خانمی... هیس...

 ...باشه آروم شهگفتم شاید به فکر بچه ... داشتم دیگه دیوونه میشدم گریش بند اومد... 

 رهام: عزیزم... خانمی.. اروم باش... بچه گناه داره... میترسه ها...

 ...و بلند شد و از اتاق بیرون رفتتی... آره دیگه نگران بچسما: 
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سما نشسته بود وسط ... بلند شدم و رفتم تو حال ... بعد از چند دقیقه حس کردم صدایی میاد

 حال..

 کیفت کو؟؟رهام: سما جان...خوبی؟؟ 

 ...روی تخت و اسپری رو برداشتم و برگشتمم خالی کردورفتم و کیفش

 رهام: خوبی گلم؟؟

 : کاش... اینکارو نمیکردی...سما با اشکهای تو چشمش زل زد بهم و گفت

ولی دستشو از تو دستم ... دستشو گرفتم که بلندش کنم... پاشو پاشو یکم استراحت کن رهام: 

 ...د شد رفت تو اتاق و درو بستو بلن... کشید بیرون

روز تو خونه ون یاد ا... ش همش تقصیر منهانفس تنگیکردم باهاش... ای لعنت به من... چکار

که حواسم به ساعت جلب ... تو خاطرات تو گند هایی که زدم داشتم دور میزدم ... آقاجون افتادم

 شد.. ۱۲... ساعت شد

و کنار تخت روی زمین جلو... ... رفتم... خواب بوداز کردمرفتم و در اتاق رو یواش بسما خوبه؟؟ 

... بود امشبش تو خواب آروم تر از بیداری... اروم بود... شروع به نوازش موهاش کردم... نشستم

 ...حالش بد شد چی اینقدرنمی دونم چرا از 

 ...ی کردمبود و منم موهاشو نوازش م مپشتش به... لباسامو عوض کردم و کنارش دراز کشیدم

به عکس های روبه روی  مزل زد... ولی بازم گناهکارم چون عذابش دادمچقدر دوستش داشتم.... 

مثل  ...گه میشه یادش برهمولی خب بازم ... هر کاری هم که شب عروسیمون براش کردم... تخت

... چقدر ون شب قشنگ بودا چقدر خنده هاش... نامزد ایسما و بهروز که من یادم نمیره

باید یه فکر دیگه واسه مامانم میکردم نه اینکه .... چطور تونستم یبایی... معذرت میخوام.... ز 

 ...قبول کنم با اون صدیقه عوضی ازدواج کنم

بوسه روی پیشونیش گذاشتم و بلند شدم و لباس صبح بلند شدم... سما هنوز خواب بود... 

 ... ازم ناراحت بود...ش سما بودحوصله نداشتم همش حواسم پی ...پوشیدم و رفتم مغازه

 ...در و باز کردم و سما را صدا کردم... خونه خیلی ساکت بود .... ظهر که رفتم خونه 

 رهام: سما خانم... سما جان... عزیزم کجایی؟

 ...کاغذ هست یه که دیدم جلوی آینه سما نبود... رفتم به طرف اتاق

 ...ناهار تو یخچال هست بخور... دم برمیگردمعصر خو ... من میرم خونه مامانم اینا  》

 《سما.                                                                                                            
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 ... خواستم باهاش تماس بگیرم ولی دلم نیومد.... معلومه هنوز ناراحته لحنشو ش از نوشت 

 . بگذار... شاید اروم شه.....شاید حالش بد شه

 ...پس تصمیم گرفتم برگردم مغازه... کمی تونستم بدون سما تو خونه تنها باشم

.. 

.. 

.. 

من مغازه رو بستم و به ... آخرین مشتری هم اومد و فرش خرید و رفتساعتهای هفت بود... 

 ..سر راه گل فروشی دیدم و واستادم.... سمت خونه راه افتادم

 سالم...رهام: 

 گل فروش: سالم جناب.

 پیچید.گل رز آبی برام بزرگ یک دسته برهام: 

 گل فروش: بله...

 گل فروش: روبان هم بزنم....

 رهام: اِممممم بزنید..

جیگر نمی گیرم شاید از جیگرهای دیشب بود که دیگه نمیتونه قهر باشه... اونم با رز ابی... 

یادش  ای که دیگه خاطره... را برای خوردن جیگر پیدا کنمباید یک جای جدید ... حالش بد شد

 ...نیاد

 ...تو آسانسور دل تو دلم نبود 

 ؟! شاید هم خوابه...نکنه هنوز نیومده م... در خونه رو باز کردم و با سیاهی روبه رو شد

 قدم برداشتم...

 رهام: سما؟ خانمی؟!

ه شد تو صورتم و صدای دست و سوت و جلوتر رفتم که یک نوری با یک عالمه برف شادی پاشید

 ... که دیدم چخبره...روشن کرد ویکی چراغ ...تولدت مبارک بود که بلند شد

 همه بودن... ماریا. شاهین. افشین. سارینا. رها. نادر. نوا و یاشار.... و سما جونم...

برات ز ابی ی اونم ر گل به این بزرگاینقدر قهر کردی باهاش که دسته... کردی سماچاوه اوه ماریا: 

 ...خریده

 سارینا: خوب کردی...
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دیگه  باذیتش کردید یه روز هیچی نمیگم ولی خ... داداشمو ناراحت نکنید افشین: عزیزم... 

 ...حاال دست از سرش بردارید

 ...ما نگاه کردم و از تو چشمام بهش گفتم دارم برات شیطونه سجور خاصی ب

 

 ] از زبان سما[

 ...خب دیگه ما اینیم ها : منم با نگاه بهش گفتم ... هم نگاه می کردرهام یه جوری ب

 ....همه شروع به کادو دادن کردن... بعد از خوردن کیک و شربت

 ...وای بچه ها الزم نبود هارهام: 

 ...اینم کادوی مادوتا... حاال منو بچه جونت من: 

 رهام: مرسی عزیزم...

منو بغل ... هام هم که بی طاقت شده بود از کارهای دیشبمر ... و بوسه ای روی گونه اش گذاشتم

 کرد 

 اینجا خانواده نشسته ها... یاشار: اِههههممم... داداش اشتباه زدی.

 ...نگاه کنید وخب یه دقیقه اونور رهام: 

 من: اقایی زشته ول کن...

 ...بعدا بهت میگم دارم برات... آهان حاال واسه من نقشه میکشیرهام: 

 ...پام سرخ شدلکشیدن و  خجالت

 ...ون کادوتو ببین چی خریدن واستا حاال واکنافشین: 

 ...و همه دست زدن ... رهام کادوشو باز کرد جاسوئیچی طال رو بیرون آورد

 ..دونه دونه از بچه ها رفتن خونشون ۱۲:۳۰های بعد از خوردن شام و رقصیدن تا ساعت 

 ...ودیواقعا تو نقشه کشیده ب رهام: سما... 

 من: اره خب...

 ... ناراحت شدم...میدونی چقدر حرص خوردم رهام: پرو... 

 ...ولی خب این حرفا تو دلم مونده بود باید میگفتممن: چقدر عزیزم... 

 رهام: ای خانمی شیطون...

.. 

.. 



                 
 

 

 ZNZ|  زندگی اهنگرمان 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

352 

 

.. 

 ...صبح سر صبحانه هردوتامون استرس و هیجان داشتیم

 ..تر مهم اینه سالم باشهاصال مهم نیست پسر باشه یا دخرهام: 

 ...دختر بگیریمعدا که از پرورشگاه ب... میخوام پسر باشه... برای من مهمه اقایی نه من: 

 ....ولی بازم فرقی نداره اونوقت میشه دو تا دختر مباشه می دونم دختر می خوای بگیریرهام: 

 ..هر جفت مون سریع آماده شدیم

 ..که روهام آهنگ را پلی کرد... پابرجا بود سکوت عجیبی... سوار ماشین شدیم 

 اهنگ: 

 

 ینیبهتر  که تو از بهتر یک

 ینیزم یرو یبایز  ماه تو

 یبفهم که تا باش من قلب تو

 ینیشیم دل به دلبرانه چه

 

 بود یدنیبخش هاتیبد یحت

 بود یدنیبوس چشمات تو شرم

 شمیپ مونده جا حواست همه

 شمینم یراض تو از کم به من

 

 شه باورت تا باش من یجا تو

 من ای یهست تو عشق ی وونهید

 ینیبب که تا باش من چشم دو

 من با کرده چه تو یچشما دو

 

 اموییتنها کردم بدرقه

 دعامو دیشا دهیشن یکس 

 ماهتو یرو نیا و من کجا
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 ینیبهتر  که تو از بهتر یک

 ینیزم یرو یبایز  ماه تو

 یبفهم که تا باش من قلب تو

 ینیشیم لد به دلبرانه چه

 

 بود یدنیبخش هاتیبد یحت

 بود یدنیبوس چشمات تو شرم

 شمیپ مونده جا حواست همه

 شمینم یراض تو از کم به من

 

 من ی خونه تو ،یزار یم پا تو

 من ی شونه رو یشیم عاشق تو

 تو و من نیب قراره هی نیا

 تو و من نیع ستین عاشق یکس

 

 ینیبهتر  که تو از بهتر یک

 ینیزم یرو یبایز  ماه تو

 یبفهم که تا باش من قلب تو

 ینیشیم دل به دلبرانه چه

 

 بود یدنیبخش هاتیبد یحت

 بود یدنیبوس چشمات تو شرم

 شمیپ مونده جا حواست همه

 شمینم یراض تو از کم به من

 

 ) عارف(
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 رهام: خانمی...

 من: جانم؟

 ؟هنوز از دستم ناراحتی رهام: 

 من: نه عزیزم...

 ؟مطمئن باشم رهام: 

 رزم که برام خریدی... راستی ممنون از اون دسته گلاره...  من:

 رهام: قابل خانومیمو نداره...

 رسیدیم... هردو پیاده شدیم..

 ...کمک کنید لباساشو در بیاره هام آقا ر ... اونجا دراز بکش لعیا: 

 رهام: حتما...

 من:رهام شرط ببندیم؟

 رهام: باشه سر چی؟

 ...سر یه مسافرت حسابی من: 

 رهام: قبوله...

 من: میگم پسره...

 رهام: منم میگم دختره...

 ...تا صدای قلبشو شنیدم چشامو باز کردم... تو دلم نبوددل لعیا اومد و شروع به کار کرده 

 لعیا: ببینش سما... ببین چ پسری داری...

 من: ای جانم... مامان قربونش بره...

 ...نیومده شد عزیز ... شت سرم بگوحداقل پ : لوشو صاف کرد و گفتگرهام رهام: 

 من: اقایی... حسودی نکن به پسرم ها.

 ...یا گفت همه چیز نرمال و هیچ مشکلی هم نبودلعبعد از معاینه کامل 

 میکردیم... داشتیم این ور اون ور هامتو خونه با ر 

 من: خب اسم بگو..

 ...قرار شد اگه پسر شد تو بگی دیگهرهام: 

 ...صمیم بگیریمنه با هم ت من: 

 ...پس بیا اینجا بشین . رهام: باشه..
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 ..و خودکار را آورد چهو رهام هم رفت و یک دفتر ... رفتم رو مبل نشستم 

 رهام: خب اسم بگو...

 کیارش... من: اِمممم...

 رهام: هوتن...

 من: سپهر.

 ..رهام: ارش.

 من: احمد...

 رهام: برسام...

 من: رادین....

 ...سم ها رو نوشت و بعد دونه دونه شون رو خط زدیمهمه ارهام 

 ...فقط ماند برسام و رادین

 ...و خیلی دوست ندارم رادین هم خیلی قشنگ نیستر برسام من: 

 ...میگم سام چطوره رهام: 

 من: اره خیلی قشنگه... مگه نه...

 ....اول اسم تو و دو تا حرف آخر اسم منرهام: اره 

 ...خوبه دوست دارم... میاد قشنگ به جفتمون هممن: 

 .قرار شد که بریم کاغذ آبی واسه اتاقش بگیریم رهام: خب 

 ....یه نگاهی به خونه کردم و گفتم رهاممن: 

بریم  ..ونه بازی کنهبتآره به نظرم باید خونه رو عوض کنیم بچه گناه داره به بزار تو حیاط رهام: 

 خونه ببینیم؟!

 ...ریا و شاهین جابه جا بشیمماد از ازدواج یعنی عروسی موافقم بریم فقط بای من: 

 رهام: اره راست میگی...

 ....ماریا جونمه امروز روز عروسی خواهریم

 ؟!عشقم بیام دنبالترهام: 

 ...من کارم تموم شده یآره بیا آقایمن: 

 ...و منم رفتم پایین دقیقه زنگ زد ۲۰بعد از 

 ...ای جانم چه خوشگل شدی عشقم رهام: 
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 من: خوشگل بودم...

 ؟!بیشتر شدی خوردنی شدی هارهام: 

 ...جان بچه اینجاست هامر  من: 

 ...رهام دستشو گذاشت رو شکمم 

 ...بابا جان تو گوشاتو بگیر من با مامانت کار دارمرهام: 

 ها... ولی دیر می شه راه بیفت باید آتلیه هم بریممن: عه رهام 

 رهام: میریم...

 ...خیلی خوشگل شده بود ... وی آتلیه عکس های قشنگی گرفتیمترفتیم آتلیه... 

 ...عروسی تو باغ تاالر بود 

 ...عروس و داماد اومدن پریسا: 

 ...و کل تهمه دست میزدن و سو

 ...اومد کنارم و دستشو حلقه کرد دور کمرم هامر 

 رهام: خوبی خانمی؟!

 .ه ها..عروسی خواهریممن: اره عزیزم... چرا بد باشم... 

 رهام: سما...

 من: جانم؟

 رهام: منو بخشیدی؟

 .آره قربونت برم من تو باش کنارم من: 

 رهام: مرسی...

 من: رهام... اقایی...

 رهام: جون دل رهام....

 ؟!دیگه از کنارم دور نمیشی... همیشه کنارم میمونی من: 

 ... خانمی...هزار سال من بدون تو نمیتونم زندگی کنم عزیزمرهام: 

 ر: اِههم.یاشا

 رهام: زنمه ها!!!

 ....اینجا مردم هستند خانواده نشسته ها... باشه ولی یکم دور شید یاشار: 

 ؟داداش مگه داریم چیکار میکنیم رهام: 
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 ....یاشار جان عزیزم ولشون کن بزار یکم با هم حال کنننوا: 

 من: واال بخدا... به حرف زدنت گوش کن...

 ....اینا یاشار هم یکم با ما حرف بزنه ریاما حاال برو پیشرهام: 

 من: باشه من رفتم...

 ...روی گونم گذاشت و منم با نوا رفتیم به سمت ماریا ایم بوسههار 

 ...ون شما خانوما حرف هاتون رو بزنیدیعزیزم من میرم پیش آقاشاهین: 

 ...الهی قربون خواهرم بشم مبارک باشهمن: 

 کرد.... ماریا: دیگه اخر خرم

 وا: وا نگو ماریا جان...ن

 من: خر خودشه که تورو گرفت...

 ماریا: سما؟

 من: هه هه...

 ؟!این پسر خاله چطوره ماریا:

 من: میگه خاله... مبارکه.. منم خوبه خوبم...

مامان و بابا که بعد از مدتها به آرزوشون رسیده بودند ... بعد از صرف شام موقع رقص دونفره شد

 ...ریا و شاهین را نگاه می کردندماخیلی خوشحال داشتن 

من مانتومو در آوردم و داشتم لباسامو عوض ... رهام داشت لباساشو عوض میکردرفتیم خونه... 

 ..حس کردم یکم حالم بد شده... میکردم

 رهام: سما من برم حموم...

 .. و یواش گفتم: رهاااام....حالم بد بود... نشستم کنار کمد.

 ...و حالمو که دید اومد سمتمرهام برگشت سمتم 

 رهام: سما جان.... عزیزم... خانمی خوبی؟

.... آوردش و سرمو گذاشتم رو سینش اونم بغلم کرد و گذاشتم روی تخت و رفت دنبال اسپریم

 برام زد....

 ...کنارم نشست و منم حالم کمی بهتر شده بود

 رهان: بهتری؟

 من: اره...
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و منم کم کم تو بغلش خوابم ... شروع کرد به نوازش موهامو سرمو گذاشتم رو سینش و اونم 

 ...برد

من میگم خونه .... رهام میگه باید ویالیی باشه اونم دو طبقه... تو این چند وقته خونه زیاد دیدیم

 ...آپارتمانی بزرگ بسه ولی خب کی از خونه ویالیی بدش میاد

 ...آخرشم یه خونه ویالی خیلی خوشگل خرید

عزیزم آتنا و تینا و ترانه خیلی بزرگ شد ... به قول تینا شدم خاله گردالومه.... ماهحاال هفت 

 ..... کلش ابیه... ابی اسمونیرهام تمام اتاق سامو چیدم با... سالشونه ۴نزدیک 

طبقه باال خونه چهار تا اتاق داره که یکیش اتاق ماست و یکی هم واسه سام و اون یکی هم اتاق 

 ....حاال رهام نمیدونه..ی دیگه بچهیه واسه  ماون خالیه رو گذاشتی... م خالیهمهمان و یکیش

 ن.... ماریا و شاهین... نوا و یاشار و بچه هاشون... ساریناو افشین... امشب همه خونه ما 

بانوا و سارینا بلند ... بعد از شام همه نشسته بودن و داشتن گل می گفتن و گل می شنیدن

 ...یاریمشدیم که میوه ب

نوا و سارینا بشقاب ها و شیرینی ها را بردند منم سبد میوه رو برداشتم که حس کردم دوباره 

 ...افتادم زمینی رفت و سیاهام حالم بده چش

 

 ] از زبان رهام[ 

 ...نمیدونم کدومشون بهترهیاشار: 

 ...هردوشون خوبن ولی خب باید بیشتر در مورد مدلشون بدونیرهام: 

 دیگه.... نظر کاربرهارو بخون... افشین: اره

 ....و صدای افتادن اومدهخانم ها داشتن شیرینی تعارف می کردند که یک

 ... بغلش کردم...سما روی زمین افتاده بود ... ه سمت آشپزخونهم بو دوید مترسید

 سما جان عزیزم... رهام: سما..

 ماریا: سما.... چی شدی...

زدم که  وچند بار براش اسپریش... ردمش طبقه باال تو اتاقهمه دورمون بودن بغلش کردم و ب

 ...حالش بهتر شه

 رهام: عزیزم....

 ...دستی به موهام کشیدم ...خانم ها تو اتاق بودن
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 ...همه اومدیم بیرون و ماریا پیشش موندپیششم....  تو برو پیش بقیه منماریا: 

 ..نشسته بودیم تو حال همه سکوت کرده بودیم

 بردیش دکتر؟یاشار: 

 ..شاید برای خودش و بچه خطرناک باشهنوا: 

... همش تقصیر منه... تر از هر دفعه است داین جوری میشه این دفعه ب هدفعه سومرهام: 

 حالش بده... تقصیر منه... 

 ....برگشتم سمت پله ها سما: نگو... 

 سما: تقصیر تو نیست...

 ؟ اروم باش...عزیزم تو خوبی رهام: 

 بند.... دیگه نگو تقصیر منه...سما: ب

 ...گریه می کرد تو بغلم سما اروم... رفتم سمتش و بغلش کردم 

 رهام: اروم.... هیسسسس...

 ...تقصیر تو نیست تقصیر سام اذیت میکنهسما: 

 یاشار: هوی...

 !!!من اصال نمیتونم بچه دار بشم؟ ون خیلی اذیت میشی هاجوایسا ما سارینا: 

 ...عال که دست شما نیستعزیزم ف افشین: 

 ... الهی...سما خیلی زود خوابش برد ... شب خوبی بود... همه زدن زیر خنده

 ؟!اذیت نکن اگه اذیت کنی سروکارت با من هامامانتو  سام یواش گفتم: 

 ...سما رو بغل کردم و خوابیدم

 ] از زبان سما[

که دارم  .... آسمشم حالم بد نشهلعیا گفت که باید هفته آخر تو بیمارستان باماه آخرمه... 

 بدتره....

 ...سامی جونم دقیقا روزی که باید به دنیا آمدسام... 

 ...ای خدا چقدر خوشگل شدهرهام: 

 من: به تو رفته...

 ...نه به مامان خوشگلش رفتهرهام: 
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ن و سفید مثل م ...لبای کوچولو... دماغ فنقلی... چشم های ماشی ....انداختم منگاهی به سا 

 هام...ر 

 الهی قربونش برم...

 رهام: اِهههم ما هم هستیم ها؟؟

 من مردم از خنده...

 مامان ایلین: بدش من ببینمش....

 بابا مهدی: بیا دختر این کادو تو و سام...

 بابارسول: اینم واسه تو و نوه خوشگلم...

ش گرفت و دیگه ادامه گریه اهام... ما ممنونم ممنونم که بخشیدی مارو با ر س وایعمه مهشید: 

 ..نداد

هم هستم سامی هم نتیجه  رهاممن عاشق شمام عاشق  مالهی قربونت برم عمه جونمن: 

 ...عشقمونه

 ...ای بابا ول کنید ببینم سام چی میگهرهام: 

 ...میکرد قرقرسام هم داشت 

 

 # دوسال بعد#

 سامی: مامان...

 من: جونم...

 ...کننو با این وروجک نصف تبودم ها جون تجونمن ای بابا رهام: 

 مامان بگو....هام.... جونماذیت نکن ر مو بچ من: عه 

 میاد.. مامان...سامی: من خوابم

 ...مامان بیا بیا بغلم بریم تو اتاقت بخوابونمتمن: ای جونم 

 ...خوابوندم و رفتم پایین تو حال روسام 

 من: پس کی بریم... چقدر لف میدن...

 ...گفتن امروز و فردا زنگ می زنند یگهحله دعزیزم رهام: 

 ...با هم نشستیم و تلویزیون نگاه کردیم
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ممکنه برای خودم و بچه م دکتر هم به من گفته بود دیگه حق ندارم حامله بشم به خاطر آسم

رهام هم که میدونست من عاشق به سرپرستی گرفتن بچم گفت بریم بچه .... خطرناک باشه

 نمی دونستم که باهاش کنار میا... نداشتم به بچم چپ نگاه کنن ولی چون دوست... بگیریم

چون همه دوست دارن ولی خب حتی به خاطر یک درصد هم با رهام تصمیم گرفتیم که بگیم 

ای حاال شش ماهه که همه میدونن ما رحم اجاره... ای گرفتیم به خاطر حال منرحم اجاره

 ...بچه انتخاب کنیمو  یمرار بر ق... و پرورش گاه هم قبول کرده... گرفتیم

 ...بود که گوشی رهام زنگ خورد ۱۰صبح ساعت های 

 رهام: بله...

.... 

 رهام: سالم... بله بفرمایید.

... 

 رهام: حتما همین حاال میایم... ممنون...

... 

 رهام: خدانگهدار..

... 

 من: چی شد... بریم بچه بگیریم؟؟

 رهام: اره...

 ..اشک جمع شد از خوشحالی تو چشمام

 رهام: بیا بغلم...

 رفتم بغلش...

 رهام: خوبه...

 ...مرسی که آرزومو برآورده کردیمن: مرسی رهام.... 

 رهام: ارزوت ارزومه....

 من: مرسی..

 

 سریع آماده شدیم و من رفتم سامو آماده کردم

 سامی: مامان کجا میریم؟
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 ...من و بابایی میریم آبجی تو بیاریممن: 

 وای.... چقدر خوب. سامی:

 ...سام رو بردیم خونه مامان و بابام

 ..من بیام باهاتون مامان: 

 ...نه شما بمونید پیش سام من: 

هیچ کس به غیر از من و رهام که اونم قول دادیم تا آخر ... مامان و بابا هم حتی نمی دونستن

 م....عمر به بچمون نگی

 ...رسیدیم جلوی پرورشگاه 

 ...تند تند میزنهقلبم  من: 

 ... بریم؟منم همینطور رهام: 

 من: بریم...

 خانم رحیمی: سالم....

 و من: سالم...رهام

ما یک ید... سنی که شما می خواهید یکم کمه ولی خب شما خیلی خوش شانسخانم رحیمی: 

 ...بچه برامون اومده که حدودا  باید دوازده روزش باشه

 من: واقعا؟ میشه ببینیمش؟

 رحیمی: حتما بفرمایید..خانم 

 ...رفتیم تو اتاق شیرخوارگان

... یه دختر.... سفید با چشمای باز مشکی بزرگ... و موهای رفتیم به سمت بچه کوچولو

 مشکی... دستای کوچولو... وای خدای من... 

 من: عزیزم.... میشه بغلش کنم؟؟

 خانم رحیمی: حتما...

 بغلش کردم... چقدر ناز بود.

 وشگله...رهام: خ

 من: براش اسم گذاشتید ؟ یا اسم داره؟

 خانم رحیمی: نه هنوز...

 من: چقدر خوب..
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 یک ساعتی طول کشید یهتری را انجام دادیم فرفتیم و کارهای د

 رهام: خب ببریمش دکتر...

بریم بیمارستان که من کار می کردم پیش لعیا بهش همه چیز رو می گم ... بریم پیش لعیا من: 

 ...اهاش هماهنگ می کنمو ب

 رهام: باشه... خب اسم این خوشگلی رو چی بذاریم؟؟؟

 میاد به تو میاد به منم میاد...کردم... رسا به ساممن: من بهش فکر

 رهام: عالیه... رسا کوچولو...

 و دوتایی زدیم زیر خنده... رسا هم صدایی برای باباش دراورد..

... 

.. 

.. 

 ...و رهام امروز روز تولدش انتخاب کردیمرسا منتیم به خاطر تولد رفگامشب یک مهمونی بزرگ 

 ...همه قربون صدقه رسا میرنهمه هستن... 

 ...اوردی ا دوتا بچه هممای بابا من بزرگماریا: 

 ی..ب تقصیر خودته که انقدر دیر جواب شاهین را دادمن: خ

 ...میگهم بیا ببین خواهرت شاهین: 

 .... میشه بوسش کنم؟؟؟ناز کنم ا روم رسمامان من می خواسام: 

 من: اره عزیزم...

 ...چه خانواده قشنگی شدیم

 من و رهام... حاال دوتا بچه داریم سام ورسا...

افشین و سارینا.... شاهین و ماریا.... نواجونم و یاشار با سه تا بچه هاشون تینا، اتنا و ترانه... 

دلم واسه یلدا و ... رها هم یک بچه یک ساله دارن هستی نادر و... لعیا و مهران با هلنا و النا

چقدر همه خوشحالو  ..مهدیس و فرهاد هم یه بچه دارند چهارماهشه... حامد تنگ شده

راستی سینا هم ازدواج کرد با ... مامان و بابا جور خاصی به من و رهام نگاه میکنن... شادن

 خوبه هم نازه هم خیلی با ادب...... رخترشمیم

 ... عالیه...بعد از این همه سختی و عذاب باالخره همه چیز خوبهممنون... 
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رهام سام را بغل کرد ... و سام هم پایین پام داشت حرف میزدرهام اومد سمتم... رسا بغلم بود.... 

 : دوست دارم خانمی...و اومد دم گوشم گفت

 ..ممنونم که برگشتی کنارم ...منم دوست دارم آقایی من: 

 ...من بدون تو نمی تونستم هام: ر 

 سام: مامان رسا چی میگه؟!

 ..میگه داداشمو خیلی دوست دارم من: 

 ...ا جونمسمنم دوست دارم ر  سام: 

 پایان..

 تقدیم به تو که نمیدانی عاشقتم..

هال، با تشکر از :ستایش،کیمیا، لعیا، الهه، نیلوفر، تینا، تارا، اتنا، رسا، ستاره، ایدا، مونیکا، م

 مهدی، احسان...

 《با تشکر فراوان از ملیکا 》

ZNZ : نویسنده 

 با همکاری: عسل و سارینا

 

 یک رمان مرجع رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر 

ب سایت ما مراجعه کرده و هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به و

 با ما تماس بگیرید.

 پیشنهاد می شود
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