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 به نام خدا

 نوازنده ی احساس

 :مقدمه

 دوست داشتن یه نفر دیوونگیه

 دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست

 دوست داشتن کسی که دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست

 !اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه

.... 

 ...با عشق میتوان از سخت ترین لحظات زندگی گذر کرد

 رعنا#

96.6.30 

 فصل اول

 :به مادرش گفتهمانطور که پیاز هارا هم میزد غرغرکنان رو

مامان این دختره دیگه زیاد از حد داره رو مخ من راه میره،فکر کرده -

 کیه!...دو روزه اومده برام زبون دراورده

فهیمه خانوم دستش را محکم روی میز روبه رویش کوباند و با صدای تقریبا 

 :بلندی گفت

ن به بس کن دیگه دختر...الهی الل بشی چقدر غر میزنی...دو دیقه دندو-

 !جیگر بگیر...سرمو بردی
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 تو هی از اون دختره دفاع کن بعدا عواقبشو میبینی فهمیه خانوم-

با صدای میترا همان دختری که این روزها بعد از آمدنش زیاد از حد اعصاب 

دخترک را خورد کرده بود،زیر گاز را خاموش کرد و قاشق چوبی را کنار گاز 

 :گذاشت و به سمت میترا برگشت و گفت

 چته؟-

 :میترا اهمیتی به دختر نداد و روبه فهمیه خانوم گفت

 فهمیه خانم آقا باهاتون کار دارن-

 :دخترک موشکافانه پرسید

 عموصالح با مامان چیکار داره؟-

 :میترا با پوزخندی گفت

 اینِش دیگه به تو ربطی نداره-

دخترک اخمی کرد و به سمت در اشپزخانه رفت...میان چارچوب ایستاد و 

 :روبه مادرش فهمیه خانوم گفت

 من میرم تو حیاط-

 :فهمیه خانم با عصبانیت به گاز اشاره کرد و گفت

 این بی صاحابارو سرخ نکردی-

 ولم کن بابا-

 ...این را گفت و از آشپزخانه خارج شد
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های چنار رفت و رویه آن نشست...دستش را  به سمت تاب چوبیِ کنار درخت

زیر چانه اش گذاشت و به چمن های سبز زیر پایش خیره گشت...دلش گرفته 

بود،اما هیچکاری برای رفع گرفتگی دلش نمی توانست انجام دهد...دلش از مادری 

که حسرت های زیادی به دلش گذاشته بود،یا آن میترایی که زیاد از حد برای 

سرتق بازی درمیاورد گرفته بود،اشکی از چشمان آبیش آمد...با دخترک ساده 

دستش اشک را کنار زد و لبخندی تلخ زد به روزگار سیاهش،با شنیدن صدای 

کسی که سالهاست کارش سرکوب زدن آن دختر یتیم است سرش را بلند کرد و 

 :خیره گشت میان چشمان پسر

 تو که باز اینجا نشستی-

 اجازه نگرفتمببخشید که قبلش ازت -

دختر از جایش بلند شد،خواست از کنار پسر رد بشود که پسر بازوی دختر را 

 :سفت گفت و صورتش را کمی نزدیک به صورت دختر کرد و گفت

 اینجا خونه ی منه!اگه من اجازه ندم حق نفس کشیدنم نداری-

دختر از شدت دردی که بازویش منتقل میشد اشک در مروارید های ابیش 

 :زد،با صدایی خش دار گفتحلقه 

ساله داری اذیتم 21فرزام ولم کن!مگه من چه هیزم تری بهت فروختم که -

 میکنی؟

فرزام دست دختر را ول کرد،مات خیره ماند در چشمان آبی دختر،حرفی 

ساله ی عنق چه دلیلی برای اذیت کردن این 25برای گفتن نداشت،واقعا این پسر 

 :دختر داشت؟...فرزام گفت

 یع برو داخلسر-

 ...دخترک بی هیچ حرفی از آنجا دور شد و وارد خانه شد



                 
 

 

 رعنا اهنگر |نوازنده ی احساس رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

5 

 

به سمت آشپزخانه رفت،با دیدن مادرش که مشغول سبزی پاک کردن بود 

 :رفت و گفت

 عمو صالح چیکارت داشت؟-

 :مادر همانگونه که مشغول پاک کردن ریحان های تازه بود گفت

 شب مهمون داره-

 :دختر پوفی کشید و گفت

 حساسی بهم میگه گاومون زایید نه؟یه ا-

 :مادر بی توجه به حرف دخترک گفت

 پسرخاله ی آقا فرزاد و آقا فرزامه-

 :سپس باکمی تامل گفت

 با نامزدش میاد،البته اینطور که میگن نامزدشه-

 :دخترک کمی فکر کرد و گفت

 این همون محراب نیست که انگلیس زندگی میکرد؟-

 محراب و زحرمار،انگار پسرخالشه اینطور صداش میکنه-

 :دخترک ارام خندید و گفت

 پَ نگو آقا دوست دخترشم می خواد بیاره-

 :مادرش لبش را گاز گرفت و با عصبانیت مصنوعی ای گفت

 !!هلیا-

 :هلیا زیرلب جوری که صدایش را خودش بشنود گفت



                 
 

 

 رعنا اهنگر |نوازنده ی احساس رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

6 

 

 واال انگار دارم دروغ میگم-

 :نشنید و گفتمادرش صدای اورا 

 اتاق مهمونو باید براشون مرتب کنی-

 !مگه نمیگی بهم محرم نیستن-

 :مادر دستش را در هوا تکان داد و گفت

 اونا که محرم نامحرم حالیشون نیست-

 :هلیا پوزخندی زد و گفت

 پس من میرم تا اتاقو مرتب کنم-

 برو دخترم-

 ...هلیا از آشپزخانه خارج شد

قبیل رو تختی های بنفش با گلهای درشت صورتی را وسایل مورد نیازش از 

 ...برداشت و به سمت اتاق مهمان رفت

رو تختی های قدیمی را از روی تخت برداشت و به تنهایی رو تختی های نو و 

 ...تازه را گذاشت

دستش را روی گودی کمرش گذاشت و از خستگی نفسش را به بیرون فوت 

 ...کرد

را که بندش را به پشت گردنش بسته بود  پایین تخت نشست و روسری اش

 ...باز کرد

کش موهایش را باز کرد و موهای بلوطی اش را ابشار وار روی شانه اش رها 

 ...کرد و چشمانش را بست
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چهره اش جوان و سرحال اما باطنش خسته از هیاهوی دنیا و آدم های 

ی گل های ظالم،دلش کمی استراحت،کمی موج های دریای شمال و عشقی به پاک

 ...نیلوفر می خواست،با دستش شروع کرد به مالیدن شانه هایش

با باز شدن در جیغ خفیفی کشید و از جایش بلند شد،با دیدن فرزام ساکت 

 :ماند...فرزام گفت

 تو اینجا چی میکنی؟-

 برعکس اقا فرزام،شما اینجا چیکار میکنید؟-

 :فرزام پوزخندی زد و گفت

 انگار دوباره دلت می خواد بهت یاداوری کنم؟-

هلیای بیچاره...مگر کاری جز ساکت ماندن و همه چیز را در خودش ریختن 

داشت؟...پس با خودش گفت بهتره به او بگوید تا شاید این کش مکش ها تمام 

 :بشود،رو به فرزام گفت

 اقا محراب با نامزدشون شب دارن میان-

 وای تو چقدر دانایی-

 تاق مهمون رو دارم براشون اماده میکنما-

فرزام با لبخند محوی خیره گشت به موهای پریشان هلیا،هلیا متوجه نگاه 

نافذ او شد...سریع خم شد و روسری سفیدش را از روی زمین برداشت و روی 

 :سرش جاگذاری کرد...خواست از کنار فرزام رد شود که فرزام زیرلب گفت

 تو چی داری دختر؟-

 :متعجب گفت هلیا
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 چیزی گفتی؟-

 نه...سریع برو بیرون-

هلیا دیگر نمیتوانست سخنان سنگ وار و اتشین فرزام را تحمل کند،پس 

 ...سریع از انجا خارج شد و دوباره به آشپزخانه بازگشت

 :با دیدن مادرش که مشغول تمیز کردن اجاق گاز بود به سمتش رفت و گفت

 اتاقو تمیز کردم-

 خوبه-

 کار کنم؟دیگه چی-

 :مادرش با اخم و لحن تندی در چشمان مرواریدی هلیا نگاه کرد و گفت

 برو سر قبر منو بشور-

 :هلیا با لحنی اعتراض وارانه گفت

 !!!مامان-

 خو برو یه غلطی بکن دختر-

 اووووووووف...اوووووف-

 ...هلیا از آشپزخانه خارج شد

ت او رفت...صالح خان با دیدن صالح خان،صاحب این تاج و تخت بزرگ به سم

 :با دیدن او لبخندی زد و گفت

 به به!ببین کی اینجاست-

 :هلیا خنده ی خانومانه ای کرد و گفت
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 حالتون خوبه عمو صالح؟-

 خوبم دخترم تو چطوری؟-

 زیر سایه ی شما-

هلیا از کودکی زیر سایه ی صالح خان بزرگ شده بود و اورا به اندازه ی پدر 

 :ید و گفتب*و*سنداشته اش دوست داشت،صالح خان پیشانی اش را 

 توهم امشب با فرزام برو دنبال بچه ها-

 :هلیا متعجب گفت

 من؟-

 اره...تو-

 حاال که اینطور میگین چشم...میرم-

 شهپس برو به فرزام بگو...تو اتاق-

 چشم-

 :هلیا در دلش گفت

 حاال من چجور برم تو اتاق برج زحرمار-

 ...نفسش را فوت کرد و به سمت اتاق فرزام رفت

تقه ای به در چوبی زد و وارد اتاق شد...فرزام با دیدنش ابرویی باال انداخت و 

 :گفت

 من بهت اجازه دادم بیای داخل؟-

 یعنی چی؟...خوب من در زدم-
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 ود ندادماما من اجازه ور-

 مگه می خواستم وارد قصر بشم؟-

فرزام از پشت میز کامپیوترش بلند شد و به سمت هلیا رفت...خیره ماند 

 :میان چشمانش...لبخندی از فکر شومی که در سرش بود زد و گفت

 برو بیرون در بزن!...هروقت گفتم بهت اجازه دادم بیا داخل-

 !بچه شدی تو؟-

 :صدایش را بلند کرد و گفت

 گفتم برو-

دوباره بغض در گلوی دختر شروع به چنگ انداختن کرد،لبخند تلخی زد و از 

اتاق خارج شد...مگر میتوانست روی صالح خان را زمین بیاندازد و با فرزام 

نرود؟...باید همه ی این بچه بازی فرزام را تحمل میکرد...دوباره تقه ای به در 

صدایی نشنید،با تمام توانش به در  زد،صدایی نشنید،محکم تر به در زد،بازهم

 :کوباند و با صدای بلندی گفت

 میشه بیام تو؟-

 :صدایی شنید

 اووووم بزار ببینم-

 :دختر از عصبانیت چشمانش را به هم فشرد که دوباره صدای فرزام آمد

 بیا-

 ...وارد اتاق شد

 :فرزام دست به سینه تکیه داده بود به دیوار...با دیدن هلیا گفت
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 خب حاال بگو ببینم چته؟-

 عموصالح گفت که منم باهاتون بیام فرودگاه-

 :فرزام دوباره ابرویی باال انداخت و گفت

 تو واسه چی بیای؟-

 عمو صالح گفت-

مثال تو کی هستی که با خودم ببرمت؟...داداشمی...خواهرمی...دوست -

 دخترمی...زنمی...که بخوام با خودم ببرمت استقبال پسرخالم؟

یا دیگر تحمل این بی حرمتی های فرزام را نداشت...بی توجه به فرزام از هل

 ...اتاق خارج شد و با سرعت به سمت اتاق خودش رفت

تختش گوشه ی دیوار بود...روی تخت نشست و سرش را روی زانوهایش 

گذاشت و شروع کرد به گریه کردن...آخر مگر این دختر چه گناهی کرده بود که 

تقاص گناهش را پس بدهد؟...آن هم با نیش و کنایه های اینگونه باید 

 ...فرزام...آرام،آرام قطرات اشک از چشمان مرواریدی اش می آمدند

 :با صدایی که شنید سرش را بلند کرد

 هلیا-

 :اشک هایش را با دستانش کنار زد و گفت

 چرا بی اجازه اومدی تو اتاقم؟-

 :فرزام پوزخندی زد و گفت

 کنی؟ می خوای تالفی-

 نه...اما هرکسی یه حرمتی داره اقا فرزام-
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فرزام با لبخند محوی خیره گشت میان چشمان دخترک و با لحنی مهربانانه 

 :گفت

 پاشو آماده شو بریم-

 :هلیا با لحن تندی گفت

 مگه من چه نصبتی با اونا دارم که بیام؟-

 :فرزام دوباره با همان لحن آرام و مهربان گفت

 بلندشو بریم دختر...ناز نکن-

 فقط به خاطر اینکه روی عمو صالحو زمین نزنم میام-

 چشم-

هلیا از جایش بلند شد...فرزام کمی نزدیک هلیا امد...با دیدن چشمان سرخ 

 :او دستش را نوازشگرانه روی گونه ی هلیا کشید و گفت

 تو گریه کردی؟-

 :هلیا سرش را کنار برد و گفت

 گریه نکردن من واسه کسی مهمه مگه؟گریه کردن یا -

 واسه هرکی مهم نباشه واسه من مهمه-

 پس چرا انقد اذیتم میکنی اقا فرزام؟-

 :فرزام از هلیا دور شد...لبخند تلخی زد و زیر لب گفت

 نمی دونم-
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هلیا دیگر صالح ندانست که در انجا بماند پس سریع به سمت دستشویی 

 ...رفت تا صورتش را بشورد

دن مردی با هیکل بزرگ و صورت استخوانی همراه زنی با موهای زرد و با دی

 :قامت بلند رو به فرزام گفتم

 اینا نیستن؟-

 :فرزام لبخندی زد و گفت

 خودشونن-

هردو به سمتشان رفتند...محراب با دیدن فرزام خندید و اورا درآغوش 

 :گرفت و گفت

 پسرخاله ی خودم-

 یگیری خوش میگذره؟حالت چطوره محراب خان...خبر نم-

 :از آغوش یکدیگر جدا شدند...محراب گفت

 به خدا درگیرم...این شرکت امانمو بریده...حاال صحبت میکنیم-

 :محراب به دختر مو بُلُندی که کنارش ایستاده بود اشاره کرد و گفت

 ایشونم ترنم خانم دوست دختر بنده-

 :هلیا در دلش پوزخندی زد و گفت

 یگه؟خدایا اینا کین د-

 :فرزام گفت

 پس ایرانیه-
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 اره دیگه...سلیقه ی منو که میدونی-

پشت این حرفش چشمکی زد...دختر با دقت خیره گشت میان صورت 

استخوانی محراب...چشمان ریز و بادومی مشکی...لبان قلوه ای صورتی که هنگام 

خندیدن چال زیبایی ایجاد میشد...صورتی زیبا که به همراه آن ته ریش جذابیت 

 :گفتبیشتری به صورتش میداد...محراب با چشمانش به هلیا اشاره کرد و

 چیشده نکنه نامزدی چیزی کردی؟-

 :فرزام با محبت به هلیا نگاه کرد و گفت

 نه بابا-

 پس چی؟-

 :فرزام حرفی نزد...هلیا فهمید که او در رودربایسی گیر کرده است پس گفت

من هلیام...از بچگی با مادرم توی خونه ی اقا صالح کار میکنیم...یعنی هم -

 کار میکنیم هم زندگی

 واقعا معنی اسمتون بهتون می خورههلیا...-

 ممنونم-

 :ترنم با صدای ظریفی گفت

 نکنه قراره اینجا بمونیم-

هرسه خندیدند به جز هلیا...از چهره ی دخترک معلوم بود مانند هلیا معصوم 

 ...و ساده نبود...حرفی نزدند و به سمت پارکینگ فرودگاه رفتند

 :یترا گفتهرسه نفرشان در آشپزخانه نشسته بودند...م

 تورو خدا دختررو دیدین...انگار به هیچکی بدهکار نیست-
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 فهمیه:مگه چی شده؟

 واال با همه میخنده،دست میده،لباسشو ببین انگار اومده پارتی-

 :هلیا نفسش را فوت کرد و از جایش بلند شد و گفت

 حوصلم سر رفته...من میرم تو حیاط-

 برو...حداقل تو گناه ما شریک نشی-

و از آشپزخانه خارج شد ... از در پشتی وارد حیاط شد و روی تاب  خندید

 ...چوبی نشست

دوستان از اینجا به بعد داستان ازبان هلیا تعریف میشه...امیدوارم خوشتون )

 (بیاد...داستان سر خیلیا میچرخه

صدای جیرجیک ها،بوی چمن های تازه،نسیمی که صورتم نوازش میکرد،فضا 

..سرم را روی لبه تاب گذاشتم و چَشمانم را بستم...با احساس را زیباتر میساخت.

اینکه کسی کنارم نشست چشمانم را باز کردم و به سمت راستم نگاه کردم...با 

 :دیدن شخصی که کنارم نشسته بود از جایم بلند شدم و گفتم

 آقا محراب شما کی اومدین؟-

 همینطور گفتم بیام ببینم اینجا چه خبره-

 :که دوباره گفت لبخندی زدم

 تو چرا بلند شدی؟-

 نمی دونم-

 پس بیا بشین-
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دوباره به سر جای قبلی ام بازگشتم...محراب همانگونه که به ستاره ها نگاه 

 :میکرد گفت

 تو از کی اینجا کار میکنی؟-

من از بچگی با مادرم اینجا بودم...خوب یعنی کار میکردیم...البته مادرم -

 بیشتر

 اها...چند سال از فرزام کوچیکتری؟-

 چهارسال-

 خیلی بهم میاید-

 :نفسم را فوت کردم و گفتم

 شاید از بیرون اینطور نشون میدیم-

 یعنی چی؟-

 هیچی-

 دانشجو هستی نه؟-

این چه سوالی بود برای منی که حسرت درس خواندن و به دانشگاه رفتن در 

 :دلم مانده است...لبخند تلخی زدم و گفتم

نه...دیپلم انسانی دارم...دوست داشتم معلم بشم...اما نشد...ولی خوب از یه -

 ارزو دست میکشم...یه ارزوی دیگه میاد سراغم

 :ناخداگاه اشکی از چشمانم سرازیر شد...محراب متعجب گفت

 تو داری گریه میکنی؟-
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 نه-

ار دیگر نمیتوانستم انجا بمانم...شاید هم نمیتوانستم جلوی سیالبی که قر

 :است از چشمانم بیاید را بگیرم...از جایم بلند شدم و گفتم

 ببخشید...سرتونو درد اوردم...با اجازتون میرم-

 ...دویدم و به سمت خانه و اتاق خواب مشترک خودم و مادرم رفتم

 :با صدای مادرم آرام چشمانم را باز کردم

 هلیا...هلیا دختر بیدار شو-

صورتم کشیدم و با صدای خسته و خش داری از جایم بلند شدم...دستی به 

 :گفتم

 ساعت چنده مگه؟-

 به جمع کردن سفره رسیدی-

 به درک-

 ساکت شو...دارن تموم میکنن...سریع باید برای تمیز کردن میز بیای پایین-

 اوووف مامان اوووف-

دیگر توانی در این روح خسته ام وجود نداشت...حالم از همه لحظاتی که باید 

زندگی میکردم و زندگی نکردم بهم میخورد...دلم برای تا لنگ ظهر خوابیدن 

تنگ شده بود...کاش دوباره به روزهای دبیرستانم برمیگشتم...روزهای خوبی که 

 ...برای من بی کس خوب بودبه تنهایی بی هیچ دوست و یاوری سر کردم...باز هم 

به سمت اتاق غذاخوری رفتم...تنها فرزام و محراب روی میز نشسته بودند و 

 :مشغول نوشیدن چای هایشان بودند...محراب با دیدنم گفت
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 صبح بخیر-

 :لبخندی زدم و گفتم

 صبح شماهم بخیر اقا محراب-

 تو صبحونه خوردی؟-

 :فتمصبحانه ای نخورده بودم...اما به ناچار گ

 با اجازتون-

 خوب پس دلیل اینجا اومدنتو فهمیدم-

 :رو کرد به فرزام و گفت

 داداش ماهم میتونیم ادامه حرفمونو تو حیاط بزنیم-

چشمکی برای فرزام زد و از جایش بلند شد...هردو به سمت درب خروجی 

 ...نفره شدم12رفتند و من مشغول جمع کردن میز 

هیاهو به خانه ی صالح خان آمد...وبازهم با دوباره همان روزهای شلوغ و پر

دیدن شادی دیگران دلگیر میشدم...لبخندهای زورکی و گریه های 

ناخواسته...بازهم شب شد...همانگونه که روسری ام را از سرم در اوردم و روی 

چمن ها رهایش کردم،صندل های مشکی ام را نیز از پایم دراوردم و با پای برهنه 

دار راه رفتم تا به تاب رسیدم...روی تاب نشستم و به آسمان روی چمن های نم

همیشه تیره خیره گشتم...ستاره ای برای من چشمک نزد...چشمانم را 

 :بستم...دوباره دلم هوای ترانه ی محبوبم را کرد...پس لب باز کردم و شروع کردم

 دیدم تو خواب وقت سحر

 شهزاده ای زرین کمند
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 نشسته بر اسب سفید

 از کوه و کمر میومد

 میزد نگاهش به دلم

 از خواب شیرین ناگه پریدم

 اورا ندیدم دیگر کنارم به خدا

 ...جانم رسیده از غصه بر

با صدای تشویق کسی از خواندن ادامه اش دست کشیدم...چشمانم را باز 

کردم و به روبه رویم خیره شدم...با دیدن محراب که با لبخند خیره گشته بود به 

 :من گفتم

 شما کی اومدین اقا محراب-

 :کنارم نشست و گفت

 تو فوق العاده ای-

 :تا به حال صدایم را کسی نشنیده بود...گفتم

تا حاال کسی از صدام تعریف نکرده بود...یعنی کسی نشنیده بود که بخواد -

 تعریف کنه

 تو چجور این صدارو مخفی کردی؟-

 من دوست ندارم زیاد در معرض دید کسی یا کسایی باشم-

 اما هلیا اصن نمی دونم چجور توصیفش کنم-

 :خنده ی ارامی کردم و گفتم
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 خجالتم ندید اقا محراب-

 بس کن این اقا و شمارو-

 من عادت کردم-

چند ثانیه در سکوت هردو غرق شدیم میان چشمان هم...این پسر واقعا 

حیف که او تنها نیست و جفتش را پیدا کرده...لبخند تلخی جذاب و زیبا بود... 

 :زدم که گفت

احساس میکنم توی چشمات یه غم خاصی وجود داره...یه غمی مثل از -

 دست دادن عشقی یا عزیزی

پدرم وقتی خیلی کوچیک بودم فوت کرد...یعنی حتی چهرشم یادم -

 ...نیست...عشق

 :جور کردم و گفتم بازهم همان لبخند تلخ را روی لبم صاف و

نه تاحاال عاشق کسی نشدم که بخوام از دستش بدم و به خاطرش ناراحت -

 باشم و غصه بخورم

 پس چی؟-

 شما فکر کنید زندگی-

 یعنی چی؟-

 هیچ-

 پس یعنی االن تنهایی؟-

 تنهاتر از اونی که فکر میکنید-

 خوبه-
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 :نفس عمیقی کشیدم و مات خیره شدم به آسمان و گفتم

 ا برای شما چشمک میزنن؟ستاره ه-

 :به آسمان نگاه کرد و گفت

 نمی دونم-

 اصال شما تو آسمون ستاره ای دارین؟-

 فکر کنم-

 :با لبخند گفتم

بچه که بودم عموصالح بهم یه ستاره نشون میداد و میگفت اون باباته...داره -

نگات میکنه...هرکاری که بکنی اون میبینه...اون اونجا نشسته ولی چون خیلی 

 دور از تواِ شبیه یه ستاره میبینیش

نگاهم را از آسمانِ یک دست گرفتم و خیره شدم به محراب، لبخندی زد و 

 :گفت

 با عمو محراب دوست بوده؟مگه بابات -

شنیدم بابام اینجا باغبون بوده...اما خوب مریض میشه و میمیره...اینجوری  -

 که من شنیدم البته

 وقتی ام بابات فوت کرده صالح خان شمارو اورده اینجا-

 اره-

 :دوباره سکوت محضی بینمان را فرا گرفت...بعد از چند دقیقه گفت

 فرزام خیلی اذیتت میکنه؟-
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قا فرزام با من مشکل داره...یعنی بعضی وقتا مهربونه،بعضی وقتا هم مثله یه ا-

گرگ زخمی میشه که فقط می خواد حمله میکنه...منو که خیلی اذیت میکنه...اما 

خوب بهش حق میدم...مادری باالی سرش نبوده که بخواد محبت کردن،عشق و 

آقافرزام موقع تولدش دوست داشتنو بهش یاد بده...خودتون که میدونید مادر 

 فوت کرد

 خالم یه فرشته بود-

 مطمئنن جاشون توی بهشته-

دیگر جایز نمی دانستم که آنجا باشم...از جایم بلند شدم و رو به محراب 

 :گفتم

 شبتون بخیر-

 :محراب لبخندی زد و گفت

 روسریت روی چمناس-

خندیدم تازه فهمیدم که تمام این مدت هیچ چیزی روی سر من نبوده است...

 ...و از انجا دور شدم

سرم را روی بالشت گذاشتم...همانگونه که به سقف خیره بودم چهره ی 

مردانه ی محراب تداعی شد...از یاداوری چال زیبایش لبخندی زدم...چشمهای 

مشکیَش...صورت استخوانی اش که با ان ته ریش جذاب تر شده بود ادم را مست 

گران نبودم اما این پسر در این چهار روز واقعا در میکرد...از کودکی دنبال مال دی

دلم نشسته بود...و فقط چهار روز بیشتر نمانده است تا به دیار خودشان 

 ...برگردند
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بازهم روی تاب چوبی نشسته بودم و با پایم تاب را هل میدادم...با صدای 

د...متعجب محراب سرم را بلند کردم...اما محراب تنها نبود و به همراه فرزام بو

 :گفتم

 شما اینجا چیکار میکنید؟-

 :محراب با چهره ای خوشحال گفت

 برامون بخون-

 فرزام:اونقدر ازت تعریف کرد گفتم بیام بشنوم...سرمو برد از دیشب تاحاال

 :دگرگون از صحبت هایشان گفتم

 منظورتونو نمیفهمم-

 :محراب کنارم نشست و گفت

 !هلیا-

 بله؟-

 فرزام می خواد صدای جادوییتو بشنوه-

 اما اقا محراب-

 لطفا-

نگاهی به چشمان تمناوارش کردم...مگر میشد به آن چشم ها نه گفت؟...پس 

 :لبخندی زدم و گفتم

 میخونم اما مسخرم نکنین-

 من تو بخون...هرکی مسخره کرد با-
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 :چشمانم را بستم و شروع کردم

 یه شب تو خواب سحر

 ن کمرشهزاده ای زری

 نشسته بر اسب سفید

 میومد از کوه و کمر

 میزد نگاهش به دلم

 از خواب شیرین

 ناگه پریدم

 اورا ندیدم دیگر کنارم

 ....به خدا

 :از خواندن ادامه اش دست کشیدم...چشمانم را باز کردم و گفتم

 تموم-

 :فرزام با دهن بازی گفت

 هلیا این خودت بودی؟-

 :با حالت جدی ای گفتمحاال وقت ریختن زحرم بود...پس 

ببخشید اقا فرزام که راجب صدام از شما اجازه نگرفتم...اخه اینجا خونه ی -

 شماست!!...اگه شما نزارین نفس نمیتونم بکشم

 :از جام بلند شدم و از کنارشان گذشتم و گفتم

 بازم ببخشید که از شما اجازه نگرفتم و روی تاب نشستم-
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 :فرزام به سمتم امد و گفت

 ظورت از این حرفا چیه؟من-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 نَگین که منظورمو نمیفهمی که خندم میگیره-

با این حرفم ناگهان در سمت چپ صورتم احساس سوزش کردم...با سیلی ای 

که از فرزام خوردم صورتم به سمت راست برگشت خورد...دستم را روی گونه ام 

گذاشتم...از شدت دردی که به سمت چپ صورتم وارد شد حتی توان حرف زدن 

به سمتمان  هم نداشتم...بغضم را شکستم و شروع کردم به گریه کردن...محراب

 :امد و گفت

 !!!چیکار میکنی وحشی؟؟؟-

 :فرزام انگشت اشاره اش را مسلسل وار به سمتم گرفت و گفت

 یه بار دیگه بخوای گنده تر از دهنت زِر زِر کنی بدتر از این بالرو سرت میارم-

 :حرفی برای گفتن نداشتم...محراب دست فرزام را پایین کشید و گفت

 فرزام؟چه غلتی داری میکنی -

مانند باران از چشمانم اشک میریخت...هق هق هایم امانم را بریده بود...حال 

معنی این جمله را فهمیدم...لعنت بر زبانی که بی موقع باز شود...دیگر توان 

ایستادن روی زانوهایم نبود...خودم را روی زمین رها کردم و نشستم...محراب 

 :فریاد خطاب به فرزام فریاد کشید

 داخل،نبینمت گمشو-

 :کنارم نشست و سرم را روی سینه اش گذاشت و گفت
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 حالت خوبه-

 :باز هم هق هق امان حرف زدن نداد...با دستش سرم را نوازش کرد و گفت

 اروم باش دختر...االن میوفتی سر دستمون-

باز هم بوی عطر تندش ریه هایم را نوازش کرد...با تمام توانم نفس عمیقی 

 :را بستم...دیگر جای گریه کردن نبود...اروم گفتمکشیدم و چشمانم 

 میشه باهات درد و دل کنم؟-

 :از خودش جدایم کرد و با دستانم صورتم را قاب گرفت و گفت

 معلومه که میتونی-

 :لبخندی زدم...با انگشتانش اشکهایم را پاک کرد و گفت

 امادم-

و شروع  بازهم خودش سرم را روی سینه اش گذاشت...چشمانم را بستم

 :کردم

هیچوقت از مامانم کتک نخوردم...اما تادلت می خواد از فرزام کتک -

خوردم...حتی جاشونم هنوزدارم...این کتک خوردنام از اون برام عادیه...اما من 

ادمیم که اگه کسی داد بزنه سرمم گریه میکنم...چون من خیلی بی 

 دفام،سادم،احمقم

.محراب باز هم صورتم را قاب گرفت...با باز هم اشک از چشمانم سرازیر شد..

 :چشمانم خیره گشتم میان چشمانش که گفت

 اگه می خوای چیزی برام تعریف کنی گریه حق نداری بکنی...فهمیدی؟-

 اره-
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 :باز هم به همان حالت قبل برگشتیم...ادامه دادم

 کنایه های فرزام برام مهمه و نه چیز دیگه اقا محراب من نه کتکا و نیش و-

 ای...من فقط تالشمو میکنم که به ارزوم برسم

 مگه ارزوت چیه؟-

من توی زندگی کوتاهی که تا االن داشتم دردا و رنجای زیادی رو تحمل -

کردم ولی دیگه تموم شد می خوام برم دنبال هدفام...می خوام درس بخونم و از 

 همه مهمتر می خوام خواننده بشم

 :از او جدا شدم و گفتم

مرسی که به حرفام گوش کردین...خوشبحال ترنم خانم که یکی مثله شما -

 توی زندگیش داره

 :هردویمان از جایمان بلند شدیم...لبخندی زد و گفت

 هروقت خواستی میتونی روی من حساب کنی-

 ...از او دور شدم و به اشپزخانه رفتم

دیدن ترنم که با با صدای جیغ و دادهای ترنم همه به سالن نشیمن رفتیم...با 

 :صدای بلند سر محراب فریاد میکشید مادرم گفت

 بسم اهلل-

 :ترنم با دیدن من به سمتم امد و با صدای بلندی گفت

 دختره ی هر*ه چه بالیی سر نامزد من اوردی؟-

 :با کلمه ای که به من نصبت داد چشمانم از تعجب گرد شد...متعجب گفتم

 نمنظورت چیه؟...لطفا درست صحبت ک-
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 محراب:عفت کالم داشته باش ترنم

 :ترنم باز هم با با صدای گوش خراشی گفت

 خفه شو محراب...توام ازش دفاع میکنی...معلومه دلت پیشش گیره-

 اصال اینطور نیست ترنمم-

 خفه شو-

این وسط انگار منی که لقب هر*ه بودن را گرفته بودم از ماجرا بی خبر 

 :بودم...پس زبان باز کردم و گفتم

 میتونم بدونم چیشده؟-

تو یکی ببر زبونتو...راضیش کردی باهات ازدواج کنه...که از طریق محراب -

 بتونی ساکن اونجا بشی

 :هیچکدام از حرف هایش را نمی فهمیدم...حیران از حرف هایش گفتم

 تو میفهمی داری چی میگی؟-

 !!اره میفهمم...حتی بیشتر از هرموقعه ی دیگه-

 بس کن لطفا-

 :اب با حالت جدی ای گفتمحر

 هلیا میتونم خصوصی باهات صحبت کنم؟-

 ببخشید اقا محراب ولی شما با من چیکار دارین؟-

 :ترنم پوزخندی زد و گفت

 معلومه دیگه که چیکارت داره...چرا خودتو میزنی به کوچه علی چپ-
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 :بی توجه به حرفش گفتم

 همینجا بگین-

 من می خوام کمکت کنم...می خوام به ارزوت برسی...همین-

 اقا محراب شما چطور می خواین منو به ارزوم برسونی؟-

بام ازدواج کن...ازطریق من میتونی اونجا بمونی...وقتی به هدفت رسیدی و -

 مقیم اونجا شدی از هم طالق میگیریم...به همین سادگی

 :صدای عصبی فرزام آمد که گفت

 میزنی محراب چی زِر-

 :محراب بازهم با همان حالت جدی گفت

 یه چیزو فهمیدم که تو،لیاقت این دخترو نداری-

 :مادرم میان جر و بحث فرزام و محراب پرید و گفت

شما چی دارین واسه دختر من میبرین و میدوزین...کدوم ارزو...کدوم -

 زندگی؟

ندگی تکراری و تصمیم سختی بود...میان دو راهی سختی قرار گرفتم...ز

عصب وار یا ارزویم...لبخندی زدم...شاید یک صفحه جدید در زندگی ام باز شده 

است...یا شاید هم فال نیک...خدا بالخره دعاهایم را مستجاب کرد...اما مشکل 

ازدواج با محراب بود...مگر میشد که با او ازدواج سوری کرد و اورا واقعی 

برایم رقم زده شده است پس بگذار به سازش نخواست...اما حال که این سرنوشت 

 :برقصم...زبان باز کردم و گفتم

 این زندگی منه...من براش تصمیم میگیرم-
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 :محراب به سمتم امد و گفت

من دو روزه دیگه بیشتر ایران نیستم...سریع توی این دوروز باید کارامونو -

 انجام بدیم

 :بعد از کمی مکث گفتم

 ام برم پی زندگی و ارزوهای خودممن قبول میکنم...می خو-

 :مادرم گفت

 بس کن دختر...باد به کلت خورد دوباره؟...کدوم زندگی؟...کدوم ارزو-

 کافیه مامان...هرچی زجر کشیدم بسمه-

 ...با از حال رفتن ترنم همه به سمت او حجوم اوردند

روی صندلی سرد بیمارستان کنار محراب نشستم...سوالی مغزم را درگیر 

 :ه بود...زبان باز کردم و پرسیدمکرد

 شما چرا می خواین کمک من کنین؟-

چون داستان زندگیتو برام تعریف کردی،فهمیدم که چقدر درد کشیدی تا -

 به اینجا رسیدی،من دوست دارم به ارزوت برسونمت

اما مگه با ازدواج کردن با شما میتونم به ارزوم برسم...من باعث از هم -

 پاشیدنتون میشم

 ازدواج سوریه...یعنی یکم که گذشت طالق میگیریم-

 یکم یعنی چقدر؟-

 یک ماه،یک سال،ده سال،صد سال...نمی دونم-
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 :نگاه امیدوارانه ای کرد و گفت

قبول کن هلیا...من کمکت میکنم... یعنی وقتی بریم میفهمی چرا بهت گفتم -

 ...که کمکت میکنم

حال ترنم خوب بود...فقط کمی تازه از بیمارستان به خانه امده بودیم...

فشارش پایین امده بود که ان هم خوب شد...در بین راه حتی نگاهی به من 

نَیَنداخت...از دستم دلخور بود...اما مگر تقصیر من بود؟...روی تخت دراز 

کشیدم...مادرم که در تخت کناری ام دراز کشیده بود در جایش نیم خیز شد و 

 :گفت

 حالش چطوره؟-

 د نیستخوبه ب-

 هلیا این چی میگفت؟-

 مامان من تصمیمو گرفتم-

 :از جایش بلند شد و سرجایش نشست نشست و گفت

 یعنی چی تصمیمتو گرفتی؟-

 می خوام با اقا محراب ازدواج کن-

 :حیرت زده گفت

این مزخرفات چیه داری برا خودت میبافی؟...ازدواج میکنم یعنی چی؟...اون -

 نامزد داره

ون سوریه...فقط برای اینکه مقیم اونور بشم باهاش ازدواج مامان ازدواجم-

 میکنم...قسط بدی ندارم...تازه خودشم می خواد کمکم کنه
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نمی خواستم برایش از آرزوهایم و هدف هایم حرف بزنم،زیرا میدانستم 

هرکاری میکند تا به اهداف و آرزوهایم برسم...مادرم بود اما هیچوقت ندیدم که 

 :نیز سرجایم بلندشدم و نشستم وگفتم قیت های مرا ببیند...مندلش بخواهد موف

 مامان من نظرم قطعیه...دیگه نمی خوام اینجا بمونم-

 :چهره اش عصبانی شد و گفت

 تو غلط کردی واسه خودت داری میبری و میدوزی-

ببخشید مامان ولی به اون سنی رسیدم که خودم برای زندگی خودم تصمیم -

 بگیرم

 ه هلیا دیگه برنگرد...چون من دیگه دختری به اسم هلیا ندارمبرو ولی اگ-

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

تو خیلی وقته دختری به اسم من نداری...درست از همون موقعی که نزاشتی -

 برم دانشگاه و درس بخونم من برات مردم

 واقعا که دختر-

ل حریری روی از جایم بلند شدم...باید تصمیم را به محراب خبر میدادم...شا

سرم زدم و از اتاق خارج شدم...لباس هایم مناسب بود...پیرهن استین بلند 

جگری همراه شلوار ورزشی مشکی...به طبقه ی باال رفتم...چرا اتاق مطالعه باز بود 

و صدای جر و بحث می امد...کمی نزدیک تر شدم...صدای فرزام به گوش 

شدم...با دیدن من هردویشان ساکت میرسید...تقه ای به در زدم و وارد اتاق 

 :شدند...زیر لب سالمی کردم و جوابی شنیدم...فرزام به سمتم امد و گفت

 هلیا اومدی که بهش بگی نمیام نه-
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هنوز هم از دستش عصبانی بودم...هنوز گونه ام قرمز بود...اهمیتی به فرزام 

 :ندادم و گفتم

 اقا محراب من تصمیمو گرفتم-

 :بازهم فرزام گفت

 بگو نمیری هلیا...تروخدا بگو-

 :بازهم بی توجه به فرزام گفتم

 نظر من قطعیه...باهاتون ازدواج میکنم-

 :فرزام دستم را گرفت و خیره گشت میان چشمانم و گفت

 تو داری شوخی میکنی مگه نه؟-

نگاهی میان چشمان نگرانش کردم،دستم را از میان دستش بیرون کشیدم و 

 :گفتم

 خیه...اما من دارم میرمتو فکر کن شو-

 بس کن دختر...تو،تویه یه مملکته غریب چیکار داری-

 :محراب گفت

 من هستم-

 :فرزام بی توجه به محراب ادامه داد

 هلیا من بدون تو چیکار کنم؟-

 :پوزخندی زدم و گفتم
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یکی دیگرو پیدا کن تا اذیتش کنی و وقتی داره حرف راستو تو صورتت -

 میگه بزنی تو دهنش

 :زام به سمت محراب رفت...روبه رویش ایستاد و گفتفر

هیچوقت نمی بخشمت...من از احساساتم،از عشق و عالقم نصبت بهش بهت -

 ...گفتم...اونوقت تو

داری اشتباه میکنی...من عاشق سینه چاک هلیا نیستم...من فقط می خوام -

 بهش کمک کنم...همین

 کمک نکن...نمی خواد کمکش کنی-

عشق و عالقه ی فرزام نصبت به من؟...مگر میشد...اگر عاشق منگ ماندم...

 :من بود چرا به من نگفت...چرا آنقدر مرا عذاب داد...محراب گفت

 تو لیاقت این دخترو نداری-

 :فرزام ساکت ماند...گفتم

 کی قراره عقد کنیم؟-

ترنم فردا بلیط داره میره...اما من چهار روز میمونم...االن با دوستم ردیف -

 میکنیم فردا عقد کنیم...وقت میگیرم برای محضر

 پس ازمایش چی؟-

 :ارام خندید و گفت

 ما ازدواجمون سوریه...ازمایش مازمایش براچیمونه-

شانه ای باال انداختم و حرفی نزدم...فرزام انگشتش را مسلسل وار رو به 

 :فرزام گرفت و گفت



                 
 

 

 رعنا اهنگر |نوازنده ی احساس رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

35 

 

 اگه یه مو از سر هلیا کم بشه من میدونم و تو...زود به زود بهتون سر میزنم-

 :از اتاق خارج شد...محراب گفت

 اون یه عاشقِ ترسواِ-

 :نفسم را فوت کردم و گفتم

 یعنی چهار روز دیگه باهم میریم؟-

 ...اره دیگه-

 :بعد از کمی مکث کردن گفت

 تو پاسپورت داری؟-

 اره دارم-

*** 

ان را از طریق پارتی بازی در دو هفته درست کردیم...بالخره روز کارهایم

رفتن به دیار دیگری فرا رسید..من زن قانونی محراب سلیمی بودم...مانتوی 

صورتیِ ساده ای همراه با شال و شلوار سفید پوشیدم و ار خانه خارج 

را نداشت شدم...فرزام همراهمان تا فرودگاه می آمد اما مادرم طاقت دیدن رفتنم 

و همراهمان نمی امد...به سمتش رفتم...اشک در چشمانش حلقه زده بود...در 

 :آغوشش گرفتم و گفتم

 جون هلیا گریه نکن-

 :با صدایی که بغض در آن پرسه میزد گفت

 چجوری میشه گریه نکنم؟،راس راسکی داری میری دختر-
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دی یدم، لبخنب*و*ساز خودم جدایش کردم...خم شدم و پیشانی اش را 

 :زدم و گفتم

 یه جمله ی معروفه که میگه هر اومدنی یه رفتنی داره...مگه نه؟-

لبخندی زد و از من دور شد و به داخل خانه رفت...به سمت عمو صالح 

 :ید و گفتب*و*سرفتم...پیشانی ام را 

 ارزومه یه روزی موفقیتت رو ببینم-

 :لبخندی زدم و گفتم

 کم کم دارم به ارزوم میرسم،نه؟-

 شااهلل دخترکمان-

بازهم بغض در گلویم جا خشک کرد...با صدای محراب از عمو صالح جدا شدم 

 :و به سمتش رفتم

 بریم دیگه؟-

 بریم-

به محض نشستن در ماشین بغضم شکست و ارام شروع به اشک ریختن 

 :کردم...پشت سرم سوار ماشین شدند و حرکت کردند...صدای فرزام امد

 تو داری گریه میکنی؟-

 :سرم را بلند کردم و گفتم

 دارم میرم...به نظرت گریه نکنم؟-

 تو داری میری انتظار داری من گریه نکنم؟-
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 :با دستهایم صورتم را پاک کردم و گفتم

 تو واسه چی گریه کنی فرزام؟-

 چون دارم از دستت میدم-

 :محراب گفت

 داداش برات نگهش میدارم تا بیای-

 تو ازم گرفتیش-

 بس کن داداش-

 ...من داداش تو نیستم...اگه داداشم بودی با هلیا ازدواج-

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 بس کن فرزام-

 !!بس نمیکنم هلیا-

 فرزام تو اگه منو دوست داشتی انقدر عذابم نمیدادی؟-

 چون عاشقتم-

یه سری حرفارو وقتی از کسی که انتظار نداری میشنوی...بیشتر ناراحت -

 هکنندس تا خوشحال کنند

ساکت ماند...هیچ حرفی نزد...تمام راه در سکوت سپری شد...محراب ماشین 

را گوشه ای پارک کرد و همگی از ان پیاده شدیم...فرزام ساک هارا از صندوق 

عقب ماشین در آورد...به سمت من امد...با دست هایش صورتم را قاب گرفت و 

 :گفت
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نرو...تورو جون هرکسی که میدونم اصرارم بی فایدست...اما التماست میکنم -

 دوست داری نرو

 :محراب گفت

 مواظبشم تا بیای-

 :بی توجه به محراب گفت

 نرو هلیا...نرو-

 :لبخندی زدم و گفتم

 راه رفترو نمیشه برگشت...خداحافظ-

از او جدا شدم...ساک چرخی ام را روی زمین کشیدم و همراه محراب به 

 ...سمت سالن رفتیم

بعد از چهار ساعت بالخره سوار هواپیما شدیم...همراه محراب روی صندلی 

هایمان نشستیم...استرس داشتم...تا به حال سوار هواپیما نشده بودم...ترس از 

 :سقوط دیوانه ام میکرد...محراب متوجه حال استرس وارانه ام شد و گفت

 چی شده؟-

 راستش میترسم...تاحاال سوار هواپیما نشدم-

 ...پاسپور پس-

 اونو همینطور گرفته بودم-

 پس تاحاال سوار هواپیما نشدی؟-

 نه-
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 :گلویم خشک شد...نفس عمیقی کشیدم...صورتش را جدی کرد و گفت

 ممکنه سقوط کنیما-

ناگهان اب سردی رویه تنم ریخته شد...ترس در تمام تنم ریشه کن شد...از 

 :جایم بلند شدم و گفتم

 و بریم...من نمی خوام،بریماقا محراب توروخدا پاش-

 :صدای نازک زنی امد

 خانوم لطفا بشینین-

 :صدایم را کمی بلند کردم و گفتم

 ما می خوایم پیاده شیم-

 یعنی چی-

 :با صدای خنده ی محراب نگاهش کردم و گفتم

 چت شده تو؟...چرا میخندی؟-

 :دستم را کشاند و سر صندلیم نشاندم و گفت

 یکنمدختر دارم باهات شوخی م-

فکر کردی من مسخرتم؟...دارم بهت میگم میترسم تو اینطور -

 میکنی؟...واقعا که هنوز بچه ای

 :کمربندم را بستم...محراب گفت

درصد ممکنه 99می خوایم حرکت کنیم...اوخ اوخ هلیا وقتی داره باال میره -

 بیفته
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ن تنم میلرزید...طاقت نیاوردم و شروع به گریه کردن کردم...محراب نگرا

 :گفت

 دارم باهات شوخی میکنم-

 :نگاهش کردم و گفتم

 نکن،شوخی نکن-

 ببخشید-

 :دستش را دور شانه ام پیچاند و سرم را روی سینه اش گذاشت و گفت

 چشماتو ببند و به هیچی فکر نکن-

چشمانم را بستم...نفس عمیقی کشیدم...باز همان بوی تند و تلخ...خودم را 

در اغوشش گم کردم...میدانستم این آغوش برای مدت کمیست...خوشحال بودم 

برای همخانه شدن با او...اما میدانستم این خوشحالی ای که با محراب خواهم 

ین شد و خوابم داشت محدود است...همانگونه که به فکرش بودم چشمانم سنگ

 ...برد

بعد از ساعت ها عالفی در فرودگاه ترکیه بالخره به مقصد مورد نظر 

 :رسیدیم...کلیدهای خانه ی ویالیی اش را از جیبش دراورد و در را باز کرد و گفت

 خونه ی خودته-

 :لبخندی زدم و وارد خانه شدم...نگاهی به حیاط خشک خانه کردم و گفتم

 شتیچرا هیچی اینجا نکا-

 چون عالقه ندارم-
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اهمیتی به او ندادم و به سمت ساختمان دو طبقه رفتم...پشت سر من در حال 

حرکت بود...هردو وارد شدیم...نگاهی به سالن بزرگ کردم...کاغذ دیواری های 

سفید و مشکی و یا به نوعی صفحه ی شطرنجی...مبل های مشکی 

 :راه کابینت های مشکی...گفتچرمی...اشپزخانه ی خانه به صورت جزیره بود هم

 خونرو نشونت میدم فعال برو استراحت کن...بعدا همه جای-

 چرا همه چیز سیاه و سفیده-

 سوالی که هرکس میاد توی خونم ازم میپرسه-

 :به سمتش برگشتم و گفتم

 خوب اولین سوالیه که بعد از دیدن خونه توی ذهن ادم میاد-

 راستش خودمم نمی دونم-

 :که گفت لبخندی زدم

 برو طبقه ی باال هر کدوم از اتاقارو خواستی بردار-

 ممنون-

 :به سمت پله ها رفتم...با شنیدن صدایش روی پله ی چهارم ایستادم

 اونو هم از سرت دربیار-

 :متعجب برگشتم و گفتم

 چیو؟-

 شالتو...ما که بهم محرمیم-
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.به سمت یکی خندیدم و به سمت پله ی بعدی رفتم...پنج اتاق وجود داشت..

از اتاق ها رفتم و درش را باز کردم و وارد اتاق شدم...تخت یک نفره ای در گوشه 

اتاق بود...اتاق با کاغذ دیواری های توسی پوشانده شده بود...ساک چرخی ام را 

گوشه ی اتاق گذاشتم و شالم را از سرم دراوردم و روی صندلی گذاشتم...خسته 

حت می خواست...پس لباس هایم را با پیرهن استین ی راه بودم...دلم کمی استرا

بلند زردی همراه گرم کن مشکی ای عوض کردم و خودم را روی تخت انداختم و 

 ...چشمانم را بستم

چشمانم کم کم در حال سنگین شدن بود که با صدای محراب از جایم 

 :پریدم...گفت

 خواب بودی؟-

 نه...خواب،نبودم-

 خواستم بیام بهت خبر بدم-

 :سرجایم نشستم و گفتم

 چیزی شده؟-

 دارم میرم پیش ترنم...شاید بیارمش باهام-

 اینجا خونه ی تواِ اونم عشق زندگیت...بدو برس بهش-

لبخندی زد و از اتاق خارج شد...با مشت ارام به بالشت کوباندم...کاش من 

د چون جای ان دختر مو رنگ کرده بودم...چرا انقدر به او حسودی میکردم؟...شای

صاحب اصلی محراب او بود و من مانند سنگ از اسمان میان زندگیشان افتاده 

بودم...دیگر خواب به چشمانم نیامد...از جایم بلند شدم...موهایم را ازاد روی شانه 

هایم رها کردم و از اتاق خارج شدم...حال زمان گشتن در خانه ی دراندشت 

 ...ممحراب سلیمی بود...به طبقه ی پایین رفت
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فهمیدم شماره از 0098با صدای تلفن به سمتش رفتم...با دیدن کد کشور

 :ایران هست...جواب دادم

 الو-

 :بعد از چند ثانیه تاخیر صدا امد

 هلیا-

 :صدارا تشخیص دادم و گفتم

 فرزام تویی؟-

 :خوشحالی را در صدایش تشخیص دادم

 هلیا خونه خیلی بدون تو سوت و کوره-

 :خندیدم و گفتم

 نوز یه هفته هم نشده که اومدم...بزار دو سه روز بگذره بعد بگوه-

 :با صدای ارامی گفت

 هلیا-

 بله؟-

 میگن دل به دل راه داره...یعنی توام انقدری که من دلتنگتم دلتنگمی؟-

نمی دانستم چه بگویم؟...من در قلبم هیچ حسی نصبت به او نداشتم...اما 

 :گفتم

 اما عادت میکنیممن دلم برای همه تنگ شده...-

 ...یعنی میگی دلت بر-
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صدایش قطع شد...صدای بوق ممتد در گوشی پیچید...فهمیدم تلفن قطع 

 ...شده است...پس تلفن را سرجایش گذاشتم

روی مبل دراز کشیدم...با صدای چرخانده شدن کلید میان قفل از جایم بلند 

شدم و به سمت در رفتم...با دیدن محراب و ترنم دست در دست هم سالمی 

 :کردم...ترنم نگاهی از سرتا پایم کرد و گفت

 میبینم زود عادت کردی-

 کجاشو دیدی؟...حاال مونده-

گذشت...محراب در را بست و به سمتم ترنم چشمانش را ریز کرد و از کنارم 

 :امد و گفت

 ولش کن...خودتو ناراحت نکن-

برای جواب شنیدن از من نایستاد و رفت و کنار ترنم نشست...صالح نمی 

دانستم انجا بمانم...به سمت راه پله رفتم که با صدای محراب روی اولین پله 

 :ایستادم

 بیا پیشمون بشین-

 :به سمتشان برگشتم و گفتم

 نه من مزاحمتون نمیشم...راحت باشین-

 :ترنم گفت

حداقل یه قهوه برامون بیار...فکر نکنم برات سخت باشه...هرچی باشه از -

 بچگی کارت این بوده

 :محراب با عصبانیت گفت
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 ببند دهنتو ترنم...درست صحبت-

بازهم بغض به گلویم چنگ انداخت...با بغضی که در گلویم چنگ می انداخت 

 :گفتم

 راست میگی...االن براتون میارم-

به سمت اشپزخانه رفتم...با دیدن قهوه ساز روشنش کردم و گوشه ای 

 :ایستادم تا کارش را انجام دهد...زیر لب با خود گفتم

دختره ی شیلنگ فکر کرده کیه؟...اما اگه من هلیام نشونش میدم اینطوری -

 حرف زدن با من اخر عاقبت خوبی نداره

ر سینی ای گذاشتم و به سمت سالن رفتم و جلویشان لیوان هارا د

 :گرفتم...محراب گفت

 چرا برای خودت نیوردی؟-

 :ساکت ماندم و چیزی نگفتم...ترنم باز گفت

 حتما خودش نمیخواسته عزیزم-

 :محراب دستم را گرفت و کنار خودش نشاند و گفت

 ما شریکی میخوریم مگه نه؟-

گفت...من و محراب در یک چشمانم را درشت کردم...این چه می

 :لیوان؟...بددل نبودم اما این حرکت ناگهانی اش برایم تعجب اور بود...ترنم گفت

 میفهمی چی میگی محراب؟-

 :محراب با لحن شیطنت امیزی رو به من گفت

 من و تو زن و شوهریم مگه نه؟-
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پشت این حرفش چشمکی نسارم کرد...خندیدم...واقعا این کارش حالم را 

 :سرجایش برگردانده بود...ترنم گفت

 واقعا متاسفم-

 :لیوان قهوه را روی میز روبه رویش گذاشت و از جایش بلند شد و گفت

محراب خان...امشبو پیشت نمیمونم...اینم از تنبیهت...زن و شوهری بهتون -

 خوش بگذره

ین حرفش از خانه خارج شد...دیگر نتوانستم جلوی خودم را پشت ا

بگیرم...دستم را جلوی دهانم گذاشتم و شروع به خندیدن کردم...او نیز همراه من 

 :میخندید...محراب گفت

باید یاد بگیره باهات درست صحبت کنه...شهر هرت که نیست...پس فردا -

 قراره زن داداشم بشی

شد...تمام اشتهایم برای نوشیدن قهوه از بین  خنده ام تبدیل به خط صافی

 :رفت...از جایم بلند شدم و گفتم

 هردوتامون خسته ایم...شبتون بخیر-

 :دستم را گرفت و گفت

 چت شد یهو؟...من تازه می خواستم باهات صحبت کنم-

 باشه برای یه شب دیگه...شبتون بخیر اقا محراب-

...به سمت پله ها و نیز اتاقم قدم دستم را رها کرد و زیر لب شب بخیری گفت

 :برداشتم...خودم را روی تخت رها کردم...چرا این جمالت از زبانش نمی افتادند؟

 توپیش من امانتی...زن داداشم...من تورو برای فرزام نگه میدارم-
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مشت ارامی به دیوار کناری ام کوباندم...من ارام ارام درحال رام شدنش 

که در قلبم نصبت به محراب روز به روز پربار تر میشد میشدم...شاید بزر عشقی 

کمی زودبود...اما من هم ادمم...دل دارم...خودم را سرزنش نمیکنم...اما عشق من 

نصبت به او یکطرفه است زیرا او مرا فقط به چشم یک امانت میبیند...باید 

 ...میخوابیدم برای فردا...زیرا که فردا روز جدیدی در زندگی من بود

کش مورا دور موهایم بستم و از اتاق خارج شدم...امروز یکشنبه بود...تا 

آنجایی که میدانم یکشنبه ها مانند جمعه های ما تعطیل است...به سمت 

اسانسوری که در راهرو بود رفتم...نگاهی به دکمه ها کردم...پارکینگ...طبقه ی 

ولی ان دکمه را اول و طبقه ی دوم...دکمه ی پارکینگ را زدم...از روی فض

زدم...زیرا نمی دانستم به کجا ختم می شود...در را باز کردم...با دیدن استخر 

بزرگی که روبه رویم نمایان شد دهانم از تعجب باز ماند...اینجا کجا بود دیگر...با 

 :صدای محراب از ترس جیغ خفه ای کشیدم که گفت

 بیدار شدی؟-

 ترسیدم اقا محراب-

و دیدن باال تنه ی برهنه اش زبانم ایستاد...بدن ورزش  با برگشتن به سمتش

کاری اش کلمات را از ذهن ادم میدزدید...اخر مگر میشد این صحنه را دید و 

 :دیوانه ی او نشد...زبان باز کردم و گفتم

 ...شم...شم...شما اینجا-

امروز یکشنبست گفتم حاال که بیکارم بیام یکم ورزش کنم...تازه می -

 ...وروهم بیدار کنم بیای باهامخواستم ت

 بیام با شما شنا کنم؟-

 :خندید و گفت
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 نه دیوونه...می خواستم یه چیز دیگه نشونت بدم-

 چی؟-

 :دستش را به سمتم دراز کرد و گفت

 باهام بیا-

دستم را ارام در میان دستش گذاشتم و با هم به سمت سالن دیگری که به 

 :.با دیدن اتاق روبه رویم حیرت زده گفتمسالن ورزش و استخر وصل بود رفتیم..

 !!!اینجارو نگاه-

 :محراب با لبخند به سمتم برگشت و گفت

 قشنگه نه-

 :از روی خوشحالی خندیدم و گفتم

 فوق العادس...عالیه-

 وقتی از سرکار میام،میام اینجا...واقعا بهم ارامش میده-

 :به سمت مبل چرمی که گوشه ی اتاق بود اشاره کرد و گفت

 بشین-

 :هردو روی مبل نشستیم...گفت

 خوب نظرت چیه؟...کی شروع کنیم؟-

 هرموقع خودت گفتی-

 اول باید راجب یه موضوعی باهات صحبت کنم-
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لبخندی زد...از خوشحالی دیدن استدیوی ضبط در پوست خودم 

 :نمیجمباندم...محراب گفت

 شیشرو میبینی؟پشت -

 اره-

اونجا اتاقه ضبطه...این دم و دستگاهایی که روی میزنو بعد بهت یاد میدم -

 چون االن زیاد بدردت نمیخورن

از جایم بلند شدم و به سمت دری که پشتش اتاق ضبط بود رفتم...وارد اتاق 

شدم...میکروفونی همراه هدفون بزرگی که به ان اویزان شده بودوسط اتاق روبه 

 :وی شیشه قرار داشت...محراب پشت سرم وارد اتاق شد و گفتر

 قشنگه نه؟-

 :به سمتش برگشتم...هنوز هم باال تنه اش برهنه بود...گفتم

من همه ی اینارو توی اینترنت و تلویزیون دیدم...هیچوقت از فاصله ی ده -

 سانتی متریم ندیده بودمشون

 پس تجربه ی خوبیه-

 اره-

یکنم...هلیا من برای خواننده های بزرگ و مطرحی بهت گفتم که کمکت م-

اهنگ سازی کردم...اما به خاطر معروفیتم تو صنعت تجارت هیچوقت نمی 

 خواستم اسمم روی کاور اهنگاشون بره

واقعا با نشان دادن اینجا حالم را خوب کرد...باید تالفی میکردم...دستانم را 

 :به هم کوباندم و گفتم
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انقدر منو خوشحال کردین منم می خوام یه ناهار خوب...حاال که شما -

 خوشمزه درست کنم

 اووو پس امروز خیلی خوشبحالمه-

 :هردو خندیدیم و از انجا خارج شدیم...محراب کنار استخر ایستاد و گفت

 من یکم دیگه می خوام شنا کنم-

 پس من برم-

 :دستش را به سمت استخر گرفت و گفت

 ...اگه می خوای توام بی-

 :به میان حرفش پریدم و گفتم

 نه...من میرم-

به سمت اسانسور رفتم...خنده ام گرفت...این چه پیشنهادی بود که به من 

 ...داد...سوار اسانسور شدم و شانه ای باال انداختم

خواستم به سمت اشپزخانه بروم که با صدای تلفن راهم را به سمت تلفن کج 

 :دادمکردم...بازهم کد ایران بود...جواب 

 الو-

 سالم هلیا...چطوری؟-

 :صدای فرزام بود...لبخندی زدم و گفتم

 خوبم تو چطوری؟-

 اونجا ساعت چنده؟-
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 :نگاهی به ساعت روی دیوار کردم و گفتم

 10ساعت -

 خوب پس بیدارین-

 اره...چیزی شده اقا فرزام؟...هرچی شده زود بگین قطع نشه-

 مامانت می خواست باهات صحبت کنه-

 :امروز روز سوپرایز شدن من باید نام میگرفت...گفتمانگار 

 گوشیرو بهش بده پس-

 از من خداحافظ-

بعد از چند ثانیه صدای مادرم در گوشم پیچید...درست است خیلی از 

 :دستش عذاب کشیدم اما مادرم بود...دلم برایش تنگ شده بود

 هلیا مامان-

 :با شنیدن صدایش لبخندی زدم و گفتم

 ..حالت چطورهمامان جون.-

 :با صدای بغض الودش گفت

 من خوبم...تو چطوری؟...اذیتت که نکردن؟-

 نه مامان اقا محراب مثل چشاش ازم مراقبت میکنه-

 فرزام دنبال کاراشه که بیاد اونور...یک ماهی طول میکشه-

 اینارو ول کن مامان...خودت چیکار میکنی؟-

 :بی توجه به سوالم گفت
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 ...هلیا جان مادر...حواستو به خودت بده تو دیار غربت تو ام که-

بغضش ترکید...صدای هق هق هایش از پشت تلفن در گوشم میپیچد...صدای 

 ....هق هق هایش و بوق ممتد

حتی امان خداحافظی کردن را هم نداد...اشکی از چشمانم نمی امد...اما با 

..روی مبل نشستم...محراب از پله شنیدن صدای گریه ی مادرم حالم گرفته شد.

 :ها پایین امد و با دیدن چهره ی گرفته ام به سمتم امد و گفت

 هلیا چیزی شده؟-

 مامانم زنگ زد...خیلی گریه کرد...حالم گرفته شد-

کنارم نشست...دستش را روی دستم گذاشت...نگاهم را از روی زمین گرفتم 

 :اعتماد و اطمینان زد و گفت به به چشمانش خیره شدم...لبخندی سرشار از

باید بهش میگفتی تا محراب هست کسی از گل نازکتر حق نداره بهم -

 بگه...بهش میگفتی محراب مثل طال ازم نگه داری میکنه

چهره ی ناراحتم جایش را با چشمانی خوشحال و لبانی خندان عوض 

 :کرد...گفتم

 واقعا به ادم ارامشو منتقل میکنید اقا محراب-

 :را از روی دستم برداشت...نفسش را فوت کرد و گفت دستش

 یه احساسی بهم میگه قرار بود ناهار بهمون بدی-

خنده ی ارامی کردم...از جایم بلند شدم و به سمت اشپزخانه رفتم...محراب 

 :گفت

 من تو اتاق کارمم...کاری داشتی صدام کن-
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چال رفتم...ساعت زیر لب باشه ای گفتم و وارد اشپزخانه شدم...به سمت یخ

دقیقه صبح بود...تا زمان سرو ناهار هنوز وقت بود...پس میشد یک غذای 10:30

جانانه درست کرد...الزانیا غذای خوبی بود برای ظهر یکشنبه...غرق در یخچال 

دنبال فلفل دلمه ای ها بودم...با صدای محراب جیغ خفیفی کشیدم و به عقب 

 :برگشتم...محراب خندید و گفت

 ه دختر!!!...منم ترسوندیچت-

 :دستم را روی سینه ام گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم...گفتم

 اقا محراب یه اهمی اوهومی چیزی...نمیگی ادم سکته میکنه میمیره؟؟؟؟؟-

 :خندید و گفت

 ببخشید-

 حاال واسه چی اومده بودین؟-

 :با انگشت شصتش گوشه ی لبش را پاک کرد و گفت

 چیزه-

 چی شده؟-

 ترنم و خواهرش هم واسه ی ناهار میان-

بازهم در ذوقم خورد...من ناهاری دونفره را تصور کرده بودم...چقدر ساده 

 :بودم...لبخند زورکی ای زدم و گفتم

 بیان...چه بهتر-

 :لبخندی زد و گفت

 خوبه...حاال چی می خوای درست کنی؟-
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 الزانیا-

ورد...یکی را پوشید...و دیگری را در کشابی را باز کرد و از ان دو پیشبند در ا

به سمت من گرفت...منگ به او خیره شده بودم...پیشبند را از او گرفتم...از 

 :چشمانم حرف هایم را خواند و گفت

 قرار نیست که تو همه ی کارارو بکنی...منم هستم-

با ان پیشبند کوچک ابی در تنش دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و به 

 :زدم...گفتزیر خنده 

 بخند...بخند خانم...شما شاد باش-

جلوی خنده ام را گرفتم...فلفل دلمه ای هارا از یخچال در اوردم و جلویش 

 :گذاشتم و گفتم

 حاال که انقدر دوست داری کار کنی اینارو خورد کن-

چَشمی گفت و مشغول خورد کردن شد...خودم نیز مشغول خورد کردن قارچ 

 :ام کردن فلفل دلمه ای ها گفتها شدم...بعد از اتم

 خوب حاال چی کنم؟-

با دستم به ماهیتابه ای که روی گاز بود و زیرش در کمترین حد ممکن روشن 

 :بود اشاره کردم و گفتم

 بریزشون تو اون...بعدشم سوسیسارو از توی یخچال دربیار و خورد کن-

 چشم مادمازل-

را نیز در ماهیتابه ای جدا لبخندی زدم و به کارم ادامه دادم...قارچ ها 

 ...ریختم... محراب برگ های الزانیارا به داخل اب جوش گذاشت
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درجه ی فر را تنظیم کردم و درش را بستم...محراب نفس عمیقی کشید و 

 :گفت

 !!!!بالخره تمام شد-

چه زود خسته شد...نگاهی به چهره اش انداختم...اخر مگر میشد با او در یک 

او نشد...پیشبندم را دراوردم و روی کابینت گذاشتم...او نیز  خانه ماند و عاشق

کار مرا انجام داد...هردو از اشپزخانه خارج شدیم و به سمت سالن رفتیم و روی 

 :مبل نشستیم...محراب گفت

 فرزام یک ماه دیگه میاد اینجا...خوشحالی؟-

 :شانه ای باال انداختم و گفتم

 !نه-

 فرزام خوشحال نیستی...مگه تو عاشقش نیستی؟یعنی واقعا به خاطر اومدن -

 ببخشید ولی اقا محراب مگه هرکی عاشق منه منم باید عاشق اون باشم؟-

 :با لبخند خیره گشت به من...سرم را تکان دادم و گفتم

 چیزی شده؟-

 ...زیر لب نه ای گفت...باید میز را میچیدم

همراه محراب میز را چیدیم...لباسم را با ساپورت مشکی و سارافن استین 

سه رب طالیی رنگی تعویض کردم و موهایم را باالی سرم بستم...رژ صورتی رنگی 

 :زدم و از اتاقم خارج شدم...محراب با دیدنم گفت

 بعد اون همه کار کردن فکر نمیکردم انقد خوشگل بشی-

 :خانمانه خندیدم و گفتم
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 اشپزی که ادمو زشت نمیکنه-

لبخندی تحویلم داد و دیگر هیچ نگفت...با صدای زنگ در هردو به سمت 

درب رفتیم...محراب در را باز کردن...ترنم همراه دختری قد کوتاه با چشمان قهوه 

ای رنگی وارد خانه شدند...ترنم بی توجه به من وارد خانه شد اما تبسم به سمتم 

 :تم دراز کرد و گفتامد...دستش را به سم

 سالم-

 :لبخندی زدم و جوابش را دادم...گفت

من تبسمم...تو باید هلیا باشی؟...اجیم از وقتی از ایران اومده خیلی تعریفتو -

 کرده

پشت این حرفش خندید...میدانستم حرفش را به شوخی زده است...پس 

 :خودم هم از خنده ی او خنده ام گرفت...محراب گفت

 دین؟چی شده میخن-

هیچی از یه طرف دارم دوست دخترتو اروم میکنم...از طرف دیگه دارم با -

 زنت میخندم

 :بازهم پشت این حرفش خندید...محراب گفت

 تو هنوز ادم نشدی نه؟-

 :لبش را گاز گرفت و گفت

 ععععععع داداش....هزاربار بهت گفتم من ادم بشو نیستم-

 :به میان کل کلشان پریدم و گفتم

 گهبریم دی-
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 اره بریم...اگه تا دو دیقه دیگه وایسیم جنای اجیم میان سراغش-

باز هرسه خندیدیم و به سمت سالن پذیرایی رفتیم...ترنم روی مبل نشسته 

بود و مشغول کار با موبایلش بود...با دیدن ما سرش را از درون گوشی بیرون اورد 

 :و گفت

 میبینم خوش و بشاتون تموم شده-

ید...با دیدن ان ب*و*سفت و خم شد و گونه اش را محراب به سمتش ر

صحنه دلم می خواست به اتاقم بروم و سرم را روی بالشت بگذارم و تا می توانم 

گریه کنم...چرا من جای او نبودم...با دیدن انها روزی هزار بار ارزوی جای ترنم 

شدم و بودم را میکنم...با شنیدن نامم از سمت محراب از خواب ارزوهایم بیدار 

 :گفتم

 چی شده؟-

 یک ساعته دارم صدات میکنم-

 ببخشید حواسم پرت شد-

 بریم سر سفره؟-

 :تبسم گفت

 اینم سواله که میپرسی؟...خوب بریم دیگه-

 :هرچهار نفرمان سر سفره نشستیم...تبسم قاشقی از الزانیا خورد و گفت

 چه خوشمزس!!!...کی درستش کرده-

 :محراب گفت

 من و هلیا-
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 :ترنم گفت

 هردوتاتون باهم؟-

 اره-

 :بعد از چند ثانیه مکث کردن ادامه داد

 واسه ی فرزام دعوت نامه فرستادم-

 :با چشمانی گشاد شده از تعجب گفتم

 تو چیکار کردی؟-

 هیچ!...گفتم یه کاری کنم عاشق و معشوق زودتر بهم برسن-

 :محراب گفت

 نباید قبلش به من میگفتی؟-

 خودم تصمیم میگیرم محراب جان خودم برای کارای-

 :با عصبانیت گفتم

 تو حق نداری برای زندگی من تصمیم بگیری-

 :با خونسردی گفت

مگه من واسه زندگی تو تصمیم گرفتم؟...خودم دلم واسه فرزام تنگ شده -

 بود

چنگالی که دستم بود را روی میز پرتاب کردم و همانطور که با چشمانی 

 :ترنم زل زده بودم گفتم سرشار از نفرت به چشمان

 نوش جان-
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 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

و به سمت اتاقم رفتم...این دختر چقدر گستاخ و سرکش بود...من چگونه با او 

سَر میکردم...روی تختم نشستم...سرم را روی زانوهایم گذاشتم و طبق عادت 

کودکی ام شروع به کندن پوش کنار انگشت شصتم شدم...با شنیدن صدای تقه 

 :م را از روی زانوهایم بلند کردم و گفتمای که به در خورد سر

 کیه؟-

 :صدای نازک تبسم امد

 میتونم بیام تو؟-

 اره-

 :وارد اتاق شد و به سمتم امد...کنارم نشست و گفت

 چت شد یهو؟-

 :خواهرش بود...نباید کنارش از او صحبت میکردم...پس گفتم

 هیچی...چیزی نشد-

 :دستش را سر شانه ام گذاشت و گفت

 ببین منو!...با من راحت باش-

 :دلم را به دریا زدم و گفتم

 ببخشید ولی خواهرت داره بیش از حدش جلو میره-

 اون می خواد شما دوتا زودتر بهم برسید-

 ما دوتا؟-

https://www.1roman.ir/
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 تو و فرزام دیگه-

 تبسم من عاشق فرزام نیستم-

 پس چی؟-

 :فتتمام داستان عذاب های فرزام را برایش تعریف کردم...خندید و گ

 یه عاشق وحشی...چیز خوبی ازش بیرون میاد-

 :به حرفش پوزخندی زدم و گفتم

 منظورت چیه؟-

یعنی طرف عشقشو از طریق کتک زدن و فوش و فضیحت به طرف -

 میفهمونه....یه عاشق وحشی

از او خوشم امد...از روحیه ی شاد و سرحالش حال خودم هم سرجایش 

 :شوم...پس پرسیدم امد...دوست داشتم بیشتر با او اشنا

 چد سالته؟-

 19اگه خدا قبول کنه -

 چی میخونی؟-

 حقوق-

ای گفتم...صدای در امد و بعد از ان در باز شد و قامت  <موفق باشی> زیر لب

 :محراب در چهارچوب در نمایان شد...گفت

 تو دو ساعته اومدی باال چی کنی؟-

 ووووی داداش خو اومدم یکم باهم خلوت کنیم-
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 برو پیش اجیت منم االن میام-

 :تبسم دستانش را روی چشمانش گذاشت و گفت

 چشم-

از جایش بلند شد و از اتاق خارج شد...محراب در را بست و کنارم نشست و 

 :گفت

 بهتری؟-

 :لبخندی زدم و گفتم

 سعی میکنم-

 میدونم خیلی تند رفت-

که به من مربوطه عیبی نداره...اما اقا محراب اون حق نداره راجب کارایی -

 تصمیم بگیره

 اهمیت نده-

جوابی برای گفتن نداشتم...انگشتش را نوازشگرانه روی گونه ام کشید و 

 :گفت

 !!بدبخت حق داشته خوب-

 :متوجه حرفش نشدم و گفتم

 چی میگی؟-

 :از جایش بلند شد و گفت

 هیچی...پاشو بریم-
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 برو االن میام-

م و انگشتم را روی گونه ام از اتاق خارج شد...روی تخت دراز کشید

کشیدم...دیگر گونه ام برای من مقدس شده است زیرا توسط محراب لمس شده 

این حرفش ...<!بدبخت حق داشته خوب>...است...حرفش را زیر لب تکرار کردم

 ...چه منظوری داشت...از جایم بلند شدم و از اتاق خارج شدم و به پایین رفتم

 :و با لبان خندانی گفت تبسم با دیدنم به سمتم امد

 !!دیگه نمیتونی از دستم فرار کنی-

 :حیران از حرفش گفتم

 چیشده؟-

دستم را گرفت...کشان کشان دستم را کشید و پشت سرش راه افتادم...ترنم 

زیر چشمی نگاهی به من انداخت...همراه تبسم روی مبل دو نفره ای 

 :نشستیم...تبسم گفت

 بخون-

 چی بخونم؟-

 :محراب گفت

 برامون بخون-

 ....اما اقا محراب شما که با من-

 :تبسم به میان حرفم پرید و مانند بچه ها گفت

 عععع بخووون دیگه-

 :مگر این دختر سرتق ول میکرد...مجبور بودم...لبخندی زدم و گفتم



                 
 

 

 رعنا اهنگر |نوازنده ی احساس رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

63 

 

 حاال که انقدر اسرار میکنی...باش میخونم-

چشمانم رابستم...ِنمی توانستم هنگام خواندن در چشمانشان خیره 

 :بشوم...شروع کردم

 بگو حاظرم زندگیمو بدم

 بفهمم غم تو نگات از چیه

 فقط خنده هات باشه تو زندگیم

 واسه اینکه خوشبخت شم کافیه

 بگو تا سبک شی بخندی برام

 بگو حس من باورت میکنه

 یه بغضی همیشه تو لبخندته

 روز زیباترت میکنهکه هر 

 تورو دوست دارم جای هردومون

 تو زیبایی اندازه ی آسمون

 همه خواهشم از تو اینه فقط

 همیشه همینقدر زیبا بمون

 (تورو دوست دارم...سیامک عباسی_تکه ای از اهنگ)

دیگر کافی بود...چشمانم را باز کردم که ناگهان خودم را در آغوش تبسم 

 :ا شدم...خیره گشت میان چشمانم و گفتدیدم...خندیدم...از او جد

 دختر تو معرکه ای-
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 مرسی-

 :محراب

 عالی بود-

 واقعا داداش محراب رو خوب کسی داری سرمایه گذاری میکنی-

 منم دیگه-

خندیدم...از اینکه میان جمعی از من تعریف شود خوشم نمی امد...اما محراب 

د که این فقط یک حس مخفی دیگر برای من مانند دیگران نبود...اما چه حیف بو

 :در قلب خودم بود...ترنم از جایش بلند شد و گفت

 تبسم بلند شو بریم دیگه-

 :تبسم با حالت اعتراض وارانه ای گفت

 عععععع اجی...خوب بمونیم مگه چی میشه؟؟-

 :ترنم چشمانش را درشت کرد و گفت

 بهت میگم بلندشو بریم-

 :تبسم از جایش بلند شد و روبه من گفت

 شمارتو از محراب میگیرم بهت زنگ میزنم-

از جایم بلند شدم و لبخندی زدم...این دختر مانند خواهرش خودخاه و مغرور 

نبود...شخصیتی پاک اما شیطونی داشت و در دل مینشست...دستم را به سمتش 

 :دراز کردم و گفتم

 خوشحال میشم دوباره ببینمت-
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 :جواب دستم را داد و گفت

 ...چشم آبیمنم همینطور-

 ...لبخندی از ته دل برایش زدم

رفتند...به اشپزخانه رفتم و مشغول شستن ظرف ها شدم...االن مادرم چه کار 

میکند...میترا چگونه با مادرم رفتار میکند...هوای تهران هنوز هم مانع نفس 

کشیدن انسان می شود یا مانند اینجا با عشق میشود نفس کشید...با صدای 

رس شنیدن صدایش بشقابی که در دستم بود را رها کردم و جیغ محراب از ت

 :خفیفی کشیدم...محراب گفت

 چته؟...چی شد-

 :به پشت سرم برگشتم و گفتم

 اینکارو خیلی دوست دارین نه؟-

 چه کاری؟-

 اینکه ادمو بترسونین؟-

 :خندید و چیزی نگفت...به سمتش رفتم و گفتم

 چیزی شده؟-

 بینم داری چیکار میکنینه...فقط خواستم بیام ب-

 :به سینک اشاره کردم و گفتم

 داشتم ظرفارو میشتم-

دستت درد نکنه...ولی خوب ماشین ظرفشویی هست...چرا به خودت زحمت -

 میدی
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شانه ای باال انداختم و چیزی نگفتم...دستم را گرفت و دستکش هارا از 

 :دستانم در اورد و گفت

 امروز خیلی زحمت کشیدی...بسه دیگه-

نمی توانست جلوی لبخندها و سرخ شدن گونه هایم را بگیرم...اخر مگر این 

چه کاری با من کرده بود که اینگونه از عشقش سرخ شوم...دیگر نمی توانستم 

 :انجا بمانم پس از اشپزخانه خارج شدم...پشت سرم امد و گفت

 چرا فرار میکنی...صبرکن-

 :سرجایم ایستادم و به سمتش برگشتم که گفت

 ظهر نیستم2تا8از فردا،از ساعت -

 کجایین؟-

 شرکتم-

یادم امد که در کار تجارت است و شرکت بزرگی دارد...چگونه هفت ساعت 

بدون او این خانه را باید تحمل میکردم...متوجه چهره ی ناراحت و نگرانم شد و 

 :گفت

 چی شده؟-

 ساعت باید تو خونه تنها بمونم؟7یعنی من-

 :د و گفتلبخند ارامش بخشی ز

 ساعت میتونی بری بیرون،بری خرید،بگردی7خوب تو توی این -

 اما من که اینجارو بلد نیستم-

 با تبسم برو-
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 نمی خوام-

پس سر خودتو اینجا گرم کن...برو اتاق ورزش...برو شنا کن...یه کاری بکن -

 دیگه

 :چشمانم لبریز از غم ساعت ها ندیدنش بود...لبخندی زد و گفت

 خواستم یه چیزی نشونت بدمراستی می -

 چی؟-

دستم را در دستش گرفت...جرقه ای از سردی دستانش در تنم پیچید...مانند 

کودکی پشت سرش راه افتادم و به اتاق کارش رفتیم...وارد اتاق شدیم...به سمت 

میز کارش رفتیم...دستش را از میان دستم بیرون کشید و کشوی میز کارش را باز 

 :چوبی از آن خارج کرد...جعبه را به سمتم گرفت و گفت کرد و یک جعبه ی

 بازش کن-

متعجب جعبه را از دستش گرفتم و درش را باز کردم...با دیدن توپ های 

شیشه ای ابی ناخداگاه یاد کودکی ام افتادم و لبخندی جای غم ندیدن او روی 

 :لبانم میهمان شد...محراب گفت

 خوشت اومد نه؟-

 خیلی قشنگن-

 ی اینارو چرا نشونت دادم؟میدون-

 :سرم را بلند کردم و خیره گشتم میان چشمانش و پرسیدم

 نه!...چرا؟-

 اینا همرنگ چشاتن...چشات همرنگ تیلس-
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 !!!تیله-

 اره...تیله...از این به بعد بهت میگم تیله-

زیاد لقب ...<تیله>خندیدم...چقدر این پسر شیرین بود...زیر لب تکرار کردم

جالبی نبود اما مگر میشد از دهان او بیرون بیاید و من دوست نداشته 

 :باشم...جعبه را از دستم گرفت و گفت

 اینارو هروقت میرفتم ایران جمع میکردم...یا دوستام واسم میوردن-

 خیلی خوبه ادم ازین چیزای قدیمی داشته باشه-

 خیلی-

ی گفتم و از <خسته نباشید>...ودهردو ساکت شدیم...حرفی برای گفتن نب

اتاق خارج شدم و به اتاق خواب خودم رفتم...روی تخت خوابم نشستم و سرم را 

روی زانوهایم گذاشتم...هنوز برای خواب زود بود...باز غم دوری اش به سراغم 

ساعت بیشتر نبود...اما نمی دانستم این هفت ساعت برای من قرار است 7امد...

 ...؟چندین قرن بگذرد

*** 

دقیقه ظهر  1:55اولین روزی بود که تنها مانده بودم...ساعت تقریبا

بود...روی مبل سه نفره دراز کشیده بودم که صدای تلفن امد...از روی مبل بلند 

 :شدم و تلفن را جواب دادم...باز شماره ی ایران بود

 الو-

 :بعد از چند ثانیه صدا امد

 سالم هلیا-



                 
 

 

 رعنا اهنگر |نوازنده ی احساس رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

69 

 

این موقع صبح خیلی زود است...این بحث را باز نکردم  صدای فرزام امد...انجا

 :و گفتم

 حالت چطوره؟-

 مگه بدون دیدن توام میتونم خوب باشم؟-

نمی دانستم چه بگویم...یعنی چیزی برای گفتن نداشتم...پس به سکوت 

 :رضایت دادم...گفت

 هلیا...چرا حرف نمیزنی؟-

 نمی دونم-

 :بحث را عوض کردم و گفتم

 نا چطورن؟مامانم ای-

 سالم میرسونن-

 االن پیشت نیست؟-

 نه...من اومدم بیرون-

 :صدای در را شنیدم...باید به استقبال محراب میرفتم...گفتم

 عععع پس قطع کن شارژ گوشیت تموم نشه-

 فدای سرت...دائمیه...قبضش میاد برام-

 اما من کار دارم-

 خوب این بحثش جداست-

 خداحافظ-
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منتظر خداحافظی اش نماندم و تلفن را قطع کردم...قلبم برای دیدنش به تب 

و تاب افتاده بود...سریع به سمت در ورودی رفتم...تا در را باز کردم رو به رویم در 

 :سانتی متری ام گفتم5امد...با دیدنش در فاصله ی 

 سالم-

 :مردانه خندید و گفت

 سالم-

ا گرفتم و روی میز گذاشتم...به سمت اتاقش کنار رفتم تا وارد شود...کیفش ر

رفت و لباس هایش را با یک شلوارک مشکی و تیشرت سفیدی تعویض کرد و 

 :دوباره به کنارم بازگشت...با دیدنش لبخندی زدم که گفت

 خیلی وقته وقتی میام اینطور ازم استقبال نمیکنم-

ق او شده بودم چیزی نگفتم...یعنی زبانم کار نمیکرد...من چرا انقدر عاش

 :وقتی میدانستم اخر قصه ی ما جداییست؟...به سمت اشپزخانه رفت و گفت

 نمیدونی چقدر گشنمه-

 :دنبالش وارد اشپزخانه شدم و به میز اشاره کردم و گفتم

 همه چی حاظره...بشینین-

هردو نشستیم...برایش غذا را کشیدم و خودم نیز مشغول خوردن 

 :شدم...گفت

 ز؟چطور بود امرو-

 :شانه ای باال انداختم و گفتم

 هیچی...خودمو با اشپزی مشغول کردم-
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 :دستی که چنگال در ان بود را گرفت و گفت

تیله...من تورو نیوردم اینجا که بخوای کاری انجام بدی...اگه خسته میشی -

 هیچ کاری نکن...خدمتکار میگیرم

 :لبخندی زدم و گفتم

 اقا محراب من کارم اینه-

 :ز روی دستم برداشت و گفتدستش را ا

اوال،اقا محراب نه و محراب...دوما وقتی تو خونه ی منی حق نداری این فکرو -

 کنی

لب پایینم را گاز گرفتم...تا به حال عاشق نشده بودم...اما عشق این پسر 

چنان در وجودم ریشه کرده بود که انگار هزاران سال است که دیووانه ی او 

که خیره به من بودند کردم...همانگونه که مانند جغد در  ام...نگاهی به چشمانش

 :چشمان هم زل زده بودیم پرسیدم

 چی شده؟-

 :با انگشت شصتش گوشه ی لبش را پاک کرد و لبخندی زد و گفت

 یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی؟-

 !نه-

 امشب دوستام دعوتن-

 !این که ناراحتی نداره-

 نه...خودم میدونم که این ناراحتی نداره-

 پس چی؟-
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 راستش...بهشون گفتم دختر خالم چند روزی پیشمه-

او چه گفته بود...که من دختر خاله اش هستم...بدجور به بال قبایم بر 

 :خورد...پرسیدم

 چرا اینو گفتی؟-

چون تو فردا پس فردا می خوای زن فرزام بشی...بعد پشت سرت حرف در -

 میارن

 :چنگال را روی میز انداختم و از جایم بلند شدم و گفتم

بس کن دیگه...هزار بار بهت گفتم من اون پسرو دوست ندارم...به چند زبون -

 بگم من...اونو.ِ...دوست...ندا...رم

 :از جایش بلند شد و گفت

 یعنی چی دوستش نداری؟-

 دلیلشو بهت گفتم-

 ه باشیاره گفتی...اما دلیل نمیشه دوسش نداشت-

 اخه مگه عشق اجباری هم داریم؟-

 اره...داریم-

مغزم شروع به سوت کشیدن کرد...نمی توانستم تحمل کنم که به من بگوید با کس 

 :دیگری ازدواج کن...اخر دیووانه من عاشق تو هستم...چگونه به تو بفهمانم؟...گفتم

 تو می خوای منو مجبور کنی؟-

 اره-
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 اونوقت تو کی من هستی؟-

 :لحن جدی که خنده در ان مخلوط بود گفتبا 

 شوهرتم-

 :فهمیدم که می خواهد به این بحث خاتمه بدهد...خندیدم و گفتم

 واقعا تنها چیزی که به درد این سوال من نمیخورد این بود-

 !!!!دقیقا-

 :هردو خندیدیم...بحثمان با پایان خوب به پایان رسید...گفت

 خوب بریم-

 کجا؟-

 بریم می خوام درسمو شروع کنم-

 نع!!!!!؟؟؟؟-

 بریم-

 ...هردو به سمت اسانسور برای رفتن به سالن و اتاق ضبط رفتیم

 :هردو روی مبل دو نفره ی چرمی نشستیم...رو به او کردم و گفتم

 !اما تو خسته ای-

 :لبخندی زد و گفت

 م چجوریهاالن یه رکورد میگیریم،که صدای ضبط شدتو روی بیت خالی ببین-

 چه اهنگی؟-
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 روز بعد؟21-

 عالیه-

از جایم بلند شدم و به اتاق ضبط رفتم...هدفون بزرگی روی گوشم گذاشتم...صدایم را 

 :صاف کردم...با شمارش انگشتان محراب شروع کردم

 یه گوشه این شهر

 یه قصه ی کوتاه

 :کف دستش را باال اورد...ایستادم...صدایش در هدفون پیچید

 ااااااه...تا رو بکشببین کوت-

 باش...باش-

 دوباره میریم-

1.2.3 

 یه گوشه این شهر

 یه قصه کوتاه

 یه کوچه ی بنبست

 کنار یه ایستگاه...تنها

 تو با من همراه

 تنها...تو با من همراه

 دردامو گرفتی،تا خوب باشه حالم

 نذاشتی بگیره،هوای خیالم



                 
 

 

 رعنا اهنگر |نوازنده ی احساس رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

75 

 

 ...دستات،ارامشم داد

 ...هیچیکی نمیبینه

 ...بعد از تو میپاشم

 (مهدی یراحی_روز بعد21_تکه ای از اهنگ)

با عالمت دستش ایستادم...اشاره کرد که به بیرون بیایم...هدفون را سر جایش 

 :گذاشتم و از اتاق خارج شدم و به کنارش رفتم...گفت

خیلی خوب بود...اما هلیا باید به کلمه ها توجه بیشتری کنی...باید بکشی -

 اید با بیت اهنگ پیش بریکلمرو...ب

 از دفعه ی بعد-

 :صدای زنگ در امد...محراب با چهره ای کنجکاوانه پرسید

 کیه به نظرت؟-

 !نمی دونم-

هردو به سالن باال رفتیم...به سمت در رفتیم ،با دیدن چهره ی تبسم در صفحه ی 

مان درب ایفون لبخندی زدم...بمب انرژی امده است...دکمه ی ایفون را زدم و هردوی

ورودی منتظر ورودش شدیم...تمام حیاط را لی لی کنان سر کرد تا به ما 

 :رسید...محراب با دیدنش با خنده گفت

 تو نمی دونی نباید مزاحم زن و شوهرای تازه شد؟-

 :وارد خانه شد...بی توجه به محراب مرا در آغوش گرفت و گفت

 دیدین؟اوخ اوخ چه غلتی میکردین مگه؟...چشم اجیمو دور -
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 :از آغوشش در امدم و گفتم

 حالت خوبه؟-

 !نه به خوبی شما-

 :پشت این حرفش چشمکی نسارم کرد...محراب گفت

 خدا به اون بدبختی که قراره تورو تحمل کنه رحم کنه-

 دلشم بخواد...دختر به این گلی...به این سنبلی-

 به این منگلی-

 :تبسم مشتی نسار بازوی محراب کرد و گفت

 عمته...گورانگوتانمنگل -

ه ای میان ب*و*سمحراب خندید...مات مست چال های گونه اش شدم...کاش میشد 

ان دو چال زیبا حکاکی میکردم...هر سه به سمت سالن پذیرایی رفتیم و 

 :نشستیم...پرسیدم

 کجا بودی؟-

دانشگاه بودم...حال و حوصله ی خونرو نداشتم...گفتم بیام مزاحم تازه عروس و -

 دوماد بشم

 گشنت نیست؟-

 نه بابا!...با بچه ها یه چیزایی خوردیم-

 نوش جان-

 :تبسم رو به محراب کرد و چشمانش را ریز کرد و گفت
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 !شنیدم شب مهمون داری-

 خوب!...چیش به تو-

 من ربط داره...بگو ببینم گورانگوتانم میاد؟چیش به من؟...همه چیش به -

 (سَنَنَ)در زبان ترکی به معنای به تو چه است-

 ععع داداش خوب بهم بگو-

 اره میاد-

 عهع خو پَ منم میام-

 :محراب دستانش را روی چشمانش گذاشت و گفت

 قدمت روی چشمام-

که به ید...اخر حسودی چه حدی داشت ب*و*ستبسم جلو رفت و گونه ی محراب را 

تبسم نیز حسودی ام میشد...کاش محراب من را اندازه ی تبسم دوست میداشت...او 

 ...همین و بس...من را فقط به چشم یک امانت میدید

 :تبسم از جایش بلند شد و گفت

 خوب دیگه من برم اماده شم-

 :من و محراب نیز همراه او بلند شدیم...محراب گفت

 میموندی-

 نه دیگه باید برم-

 :از خداحافظی کردن و رفتن او محراب گفت بعد

 خوب...چیکار کنیم؟-
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 مگه نه شب مهمون داریم؟-

 خوب؟-

 بیا خونرو تمیز کنیم،بعدش یه چیزی درست کنیم-

 به یه خانمی زنگ زدم گفتم که بیاد همه اینکارارو بکنه-

 عععع اقا محراب مگه من مرده بودم؟-

محراب...دیگه نگو بهم اقا محراب...تازه من و توام دختر خاله پسرخاله ایم...نمیشه -

 که اقا محراب صدام کنی...بعدشم تو واسه چی بخوای خونرو تمیز کنی؟

 ...اما-

 اما نداره-

بالخره شب شد...محراب به یک خانم تقریبا مسن دستور تمیز کاری،پخت و پز و 

ده بود...کت و شلوار کالباسی رنگی پوشیدم و موهایم را پذیرایی از میهمانان را دا

دمب اسبی باالی سرم بستم...رژ صورتی ای زدم و از اتاقم خارج شدم...به طبقه پایین 

رفتم...محراب روی مبل لم داده بود و مشغول کار با موبایلش بود...با شنیدن صدای 

 :ی زد و گفتکفش هایم از جایش بلند شد و به سمت من برگشت...لبخند

 !خیلی ناز شدی-

 ممنون-

 :رفتم و کنارش نشستم...بی توجه به من نگاهی به ساعت کرد و گفت

 یکم دیگه میان-

 :مانند او نگاهی به ساعت دیواری بزرگ سیاه روی دیوار رو به رویم کردم و گفتم
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 اوهوم...االن میان-

 :یاد چیزی افتادم...خندیدم...گفت

 چی شده؟-

 چیزی افتادم راستش یاد یه-

 چی؟...بگو منم بخندم-

 :با لحن خنده ای که در صدایم موج میزد گفتم

 راستش اولین باره مهمون می خواد بیاد و من دست به سیاه و سفید نمیزنم-

 این که خوبه-

 منم که نگفتم بده-

با صدای زنگ در هردو از جایمان بلند شدیم و به سمت در رفتیم...ایفون را باز کردم 

نتظر ورود مهمان شدیم...در را باز کردم...با دیدن ترنم لبخندم محو شد اما وقتی و م

کنارش تبسم را دیدم دوباره لبخند به لبانم امد...مانند همیشه ترنم با من سالم 

 :نکرد...اما تبسم با دیدنم در آغوشم پرید و گفت

 دالم عجقم-

 :به لحنش ارام خندیدم و گفتم

 سالم-

 :و گفت از آغوشم درآمد

 خوبی؟-

 ممنون-
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 :به سمت محراب رفت و گفت

 سالم بر یار قدیمی...زن گرفتی دیگه سراغ نمیگیری-

 :محراب متعجب گفت

 المصب سه ساعت پیش اینجا بودی-

 :تبسم به شانه ی محراب زد و خندید و گفت

 عععع راس میگیا-

 !روانی-

کل کلهایشان به دل ادم مینشست...به سمت پذیرایی رفتیم و روی مبل 

نشستیم...من و تبسم کنار هم روی مبل دو نفره ای و محراب و ترنم نیز روی مبل سه 

 :نفره کنار هم نشسته بودند...ترنم چشمانش را ریز کرد و گفت

هایی...تازه از همه میبینم که زیادم بهتون برد نمیگذره...دوتایی تو خونه...اونم تن-

 مهم تر بهم محرمین

از حرف هایش مغزم سوت کشید...او با خودش چه فکری کرده بود؟...چشمانم را 

 :درشت کردم و با حالت عصبی ای گفتم

 تو االن می خوای چیو به ما نصبت بدی؟-

 ...عزیز دلم...من که میدونم با چه کارایی محرابو گول زدی...خوب ال-

 :ش پرید و با حالت جدی ای گفتمحراب میان حرف

 ترنم،اگه قراره ازین حرفا بزنی همین االن پاشو برو از خونه بیرون-

 :ترنم چشمانش را درشت کرد و خیره گشت میان چشمان محراب و گفت
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 محراب تو میفهمی چی داری میگی؟-

 اره...خداروشکر عقلم سالمه-

 و از خونه میندازی بیرون؟یعنی تو داری به خاطر یه دختر دهاتی دَرِپیت من-

هزاربار بهت گفتم حرف دهنتو بفهم...تو کسی نیستی که بخوای شخصیت کسیو زیر -

 سوال ببری یا به کسی توهین کنی

 :ترنم از جایش بلند شد و گفت

 واقعا واستون متاسفم...از همه بیشتر واسه ی تو محراب-

اینکه محراب جلوی او اینگونه عرض چند ثانیه از خانه خارج شد...خوشحال بودم...از 

از من دفاع کرده بود...هردو در فکر فرو رفته بودیم که با صدای خنده ی تبسم از فکر 

 :درامدیم...خیره به او شدیم که میان خنده اش گفت

 فهمیدین چی شد؟-

 !نه-

 اون رفت ولی من هنوز اینجام-

دختر شیرین و بامزه  من و محراب نیز مانند تبسم به زیر خنده زدیم...چقدر این

 ...بود...حتی در این وضعیت

تک به تک با همه ی انها سالم و احوال پرسی کردم...همه ی شان من را به عنوان 

دختر خاله ی محراب که از ایران برای اینکه محراب به او در یاد گرفتن موسیقی و 

بسم در خوانندگی کمک کند امده است میشناختند...کنار تبسم نشسته بودم...ت

 :گوشم گفت

 دیدیش؟-
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 کیو؟-

با چشمش به پسری که کنار محراب ایستاده بود اشاره کرد...پسر زیبایی بود...هیکل 

 :ساده...صورت گرد ، موهایی بور و چشمانی سبز...گفتم

 خوب...چشه؟-

 انقدر ازش بدم میاد-

 پس چرا وقتی نگاش میکنی چشات برق میزنه؟-

 :هول شد و گفت

 هلیا به خدا عاشقش نیستم...به چشم برادری نگاش میکنم-

 :خندیدم و گفتم

 خدا به ماهم یه برادر عطا کنه-

 :مشت ارامی به شانه ام کوباند و گفت

 عععع مسخره نکن...به خدا راست میگم-

 :دستانم را باال اوردم و گفت

 باش...من تسلیمم-

 :محراب به سمتمان آمد و گفت

 وندخترا بیاین پیشم-

 :تبسم گفت

 دعوت نامتو ببینم-
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 !!خیلی بامزه شدیا-

 !بودم داداش بودم-

 :دستش را گرفتم و گفتم

 بلند شو دیگه-

هردو پشت محراب رفتیم و به اکیپ چهار نفره ی شان که کنار میز کوچکی ایستاده 

 :بودند ملحق شدیم...محراب به اینگلیسی گفت

 سیناینم دختر خالم و تبسمم که همتون میشنا-

اینگلیسی دست و پا شکسته میفهمیدم...اشنا شده بودیم...پس دیگر نیاز به معرفی 

 :نبود...یکی از پسرها گفت

 چشمای زیبایی داری-

 !ممنون-

 :پسر چشم سبز گفت

 محراب خیلی ازت تعریف کرده بود-

 ...نگاهی به محراب کردم...یعنی جه چیزهایی راجب به من گفته بود؟...حرفی نزدم

همه گی مشغول حرف زدن بودند...به کفش مشکی براق کسی خیره شده بودم و غرق 

در افکارم...با سوزشی که در پهلویم احساس کردم دست از افکارم کشیدم و آهی سر 

نهادم...سرم را رو به تبسم برگرداندم و به فارسی برای اینکه کسی متوجه حرفم 

 :نشود گفتم

 چته حیوون؟-
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 :خندید و گفت

 استم خفه نشی!!...کفش پسر مردمو خوردیخو-

به لبخندی از سوی خودم رضایت دادم و دیگر چیزی نگفتم...پسر چشم سبز که 

 :گویی نامش جِفری بود گفت

 دلمون می خواد صداتو بشنویم-

 :محراب گفت

 راست میگه دختر خاله!...بهشون نشون بده محراب چه استعدادایی رو کشف میکنه-

در مغزم تکرار شد...دخترخاله!...باز نتوانستم دست رد به سینه اش کلمه ای ناآشنا 

 :بزنم...پس گفتم

 !من که ترانه ی انگلیسی بلد نیستم-

 عیبی نداره...فارسی بخون-

روی زمین نشستم...همگی نیز پشت سرم نشستند و دایره ای چند نفره تشکیل 

 :دادیم...رو به محراب که کنارم نشسته بود گفتم

 نم؟چی بخو-

 :محراب خواست حرفی بزند که تبسم گفت

 داداش!...پاشو برو گیتارتو بیار ببینم-

محراب خندید و از جایش بلند شد و عرض چند دقیقه همراه گیتارش برگشت و باز 

 :کنارم نشست...در گوشش گفتم

 !عاشقانه-
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 !....خندید و شروع کرد

 یه خیابون،دوتا عاشق

 یه هوای شاعرانه ی قشنگو

 ...روننم با

 بزنه شلق شلق رو گونه هامون

 بپیچه تو گوش کوچه خنده هامون

 برسه به گوش آسمون صدامون

 ...چه قشنگه

 که بگیری دستمو نگام کنیو

 یهویی یواشکی صدام کنیو

 نفسم بشی و من برات بمیرم

 بپرم دوباره دستاتو بگیرم

 بگم عاشق توام عزیزترینم

 حاال من عاشقم یا تو

 میبندی چشماتو

 میگی فقط باتو قشنگه دنیا

 قدم بزن با من

 تو نم نم بارون
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 که مثل ما عاشق،نمیشه پیدا

همراه ریتم گیتار آهنگ تبسم و جفری به وسط دایره امده بودند و دست در دست 

 ...هم میرقصیدند

 چشاتو مستو،لبات خندون

 دلت پاکه مثه بارون

 ببین لیلی،کنار تو،چه آرومه دله مجنون

 قم یا توحاال من عاش

 میبندی چشماتو

 ....میگی فقط با تو قشنگه دنیامممم

 (حامدهمایون_عاشقانه)

 :همگی شروع به کف زدن کردند...رو به محراب کردم و گفتم

 خیلی خوب بود-

 حرف نداشت...ولی یکی باید اون دوتارو جمع میکرد-

 :تبسم نشست و گفت

 هوی،هوی چی پشت سرم میگید؟-

 :محراب گفت

 زت تعریف میکردیمداشتیم ا-

 اره از قیافتون معلومه-
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 :خندیدیم...جفری پرسید

 چندساله تو این کاری؟-

 تازه شروع کردم-

 با اینکه چیزی از معنی اهنگی که خوندی نفهمیدم اما صدات فوق العاده بود-

 مرسی-

بعد از کلی شوخی و خنده زمان خوردن شام رسید...به سمت میز سلف سرویسی که 

زن پیشخدمت چیده بود رفتیم...با صدای اشنایی که شنیدم به سمت صدا 

 :برگشتم...با دیدن ترنم در دلم گفتم

 <نگاش کن طاقت نیورده>

 :به سمتم امد و مانند دو دوست چندین و چند ساله در آغوشم گرفت و گفت

 حالت چطوره هلیایی؟-

 :متعجب و حیرت زده از کارش گفتم

 ممنون-

 :در گوشم ارام گفت

مِیدونو برات خالی نمیزارم دختر جون...فکر کردی میزارم انگشتت به محراب -

 برسه؟...کور خوندی

 :ید و گفتب*و*سبا خنده از من جدا شد و به سمت محراب رفت...گونه اش را 

 !ببخشید عشقم دیر شد-

 :نیز مانند من متعجب از کار ترنم گفت محراب
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 عیبی نداره-

 :جِفری گفت

 اتفاقا می خواستم از محراب بپرسم که چرا نیمدی؟...ولی خوب یادم رفت-

 :دلم می خواست به حرف جفری بخندم اما بیش از اندازه ضایع بود...پس گفتم

 دوستان بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید_

... 

ها رفتند و ما چهار نفر در خانه باقی ماندیم...تبسم روی مبل سه بالخره همه مهمان 

نفره دراز کشید و ترنم و محراب روی مبل دو نفره و من روی یک مبل تک نفره 

 :نشستم...تبسم همانجور که دراز کشیده بود گفت

 من که فردا نمیرم دانشگاه-

 :خندیدم و گفتم

 !خسته شدی نه؟...اما ما که کاری نکردیم-

 :بسم خواست حرفی بزند که ترنم گفتت

 عزیزم،ما که مثل تو عادت نداریم-

 :محراب غرید

 دوباره شروع کردی؟...هنوزم از دستت عصبانیم-

 باش...بس کردم-

 :با دستش گونه ی محراب را نوازش کرد و گفت

 !ببخشید-
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 :محراب صورتش را پس زد که باز ترنم گفت

 گفتم ببخشید دیگه....محراب-

 :محراب را با حالت کشیده ای گفت...او گفت

 دیگه تکرار نکن...هلیا برام خیلی با ارزشه-

ناخداگاه لبخندی روی لبانم مهمان شد...سرم را زیر انداختم تا کسی متوجه لبخندم 

 :نشود...ترنم گفت

 میشه امشب بمونم اینجا؟-

 :اب گفتاو چه گفت؟...که در خانه ی من بماند؟...کنار همسر من؟...محر

 بزار یه شب دیگه...امشب خیلی خستم-

 :تبسم مانند برق از جایش پرید و گفت

 آی دستت درد نکنه...منم خیلی خستم...اجی پاشو بریم...ماشین که اوردی؟-

 :ترنم گفت

 تبسم...یکم بشین-

 من خستم-

ترنم پوفی کشید و از جایش بلند شد...خداحافظی کردند و رفتند...باز خودم و 

ب در خانه تنها شدیم...سوالی مانند خوره به مغزم افتاده بود...سوالی که رویم محرا

 :نمیشد بپرسم اما تمام مغزم را فراگیر کرده بود...دل را به دریا زدم و گفتم

 محراب-

 :خندید و گفت
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 !محراب...چه عجب وقتی کسی پیشمون نیست بهم گفتی محراب-

 :ارام خندیدم که گفت

 جونم؟...چی شده؟-

 :جونم!...چه جواب زیبایی...پرسیدم

 تو با ترنم...راستش چجور بگم-

 بگو خجالت نکش-

 شما باهم رابطه ای داشتین؟-

 :کنارهم نشسته بودیم...دستم را گرفت و خیره گشت میان چشمانم و گفت

اون خیلی می خواست...اما من کسیم که یه اعتقاداتی دارم...درسته که از بچگی -

اینجا بزرگ شدم...اما دلیل نمیشه که با اعتقادات و عقاید اینا به زندگیم ادامه 

...اما بیشتر از این نه به اون اجازه میدم نه به خودم...مخصوصا بدم...اره بغلم میکنه

ست که بخوام باهاش رابطه داشته باشم...اومدیم ایران یه اتاق با یه ترنم محرمم نی

 تخت دو نفره دادین اما من شبا میرفتم تو اتاق فرزام میخوابیدم

لبخندی از روی رضایت زدم...فهمیدم که محراب تا به حال به ترنم دست نزده 

 :است...گفت

 حاال چرا این سوالو پرسیدی؟-

 !همینطوری-

نکه حرس تورو دربیاره اینطور میگه...مثال میگه امشب نمیمونم پیشت ترنم واسه ای-

 یا چیزای دیگه

 واسه چی اینطور میگه؟-
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 !فکر میکنه تو عاشق منی-

درست فکر میکند...در این مورد به ترنم حق میدهم...من عاشق تو نیستم دیوانه ات 

سینه ام به وجود  هستم...مجنون تر از مجنون تو هستم در مقابل عشقی که به تو در

امده است سنگ هم خواهد شکست...اما حیف که نمی توانم بروزش بدهم...خنده ی 

 :مصنوعی ای کردم و گفتم

 فکر کنم باید بره مغزشو شست و شو بده...اخه این چه فکریه-

 :لبخند کمرنگی زد و چیزی نگفت...از جایم بلند شدم و گفتم

 من برم بخوابم-

 :لت تمناواری گفتدستم را گرفت و با حا

 میشه یکم دیگه بشینی پیشم؟-

نگاهی به چشمانش کردم...چرا من در برابر او هیچ توانی نداشتم...سرجایم 

 :نشستم...همانطور که دستش در دستم بود گفت

 تو تاحاال عاشق شدی؟-

 :چه میگفتم؟...او نمی دانست منظور من چه کسیست پس گفتم

 اره...توچی؟-

 !کم کم دارم میشم-

 یعنی چی؟...مگه تو عاشق ترنم نیستی؟-

 مگه تو عاشق فرزامی؟-

 !نه-
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لبخندی زدم...یعنی او هیچ حسی به ترنم نداشت...اما آن کسی که کم کم داشت 

 :خودش را در قلب عشق من جا میکرد چه کسی بود...پرسیدم

 اون کیه که تو داری عاشقش میشی؟-

 نمی دونم-

 نمی دونی؟-

 هلیا-

 جانم؟-

-..... 

 :چیزی نگفت...دوباره گفتم

 چی شده؟-

 :دستم را رها کرد...از جایش بلند شد و گفت

 هیچی...شبت بخیر-

به سمت اتاقش رفت...دستم را روی قلبم گذاشتم...مانند ثانیه شمار ساعت 

میتپید...چقدر این پسر ادرنالین خونم را باال میبرد...نفس عمیقی کشیدم و از جایم 

 ...ه اتاقم رفتم...باید میخوابیدم...روز خسته کننده ای در بر داشتمبلند شدم و ب

__ 

یک هفته گذشت...هر روز تمرین و تمرین...امروز روزی بود که بعد از یک هفته 

تمرین بالخره ترک را ضبط میکردیم و بیرون میدادیمش برای شنیده شدن توسط 

شتم...نگاهی به محراب کردم مردم...صدایم را صاف کردم...هدفون را روی گوشم گذا

 :و با اشاره ای دستش شروع کردم
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 با تو از تموم جاده ها میگزرم

 با خودم تورو به قصه ها میبرم

 زندگی آدما همش یه خاطرس

 تو تموم خاطرات من تویی و بس

 وقتی میشه با تو لحظرو نفس کشید

 باید از گذشته های دور دست کشید

 سرنوشت پا به پای من رقم بزن

 من به جای تو،تو به جای من قدم بزن

 عشق،ما دوتارو همسفر کرده

 زندگی رو ساده تر کرده

 هم یه درده هم یه درده

 عشق هم یه زخمه هم یه تسکینه

 گاهی شاده گاهی غمگینه

 تلخیاشم گاهی شیرینه

 (سیامک عباسی_عشق)

اتاق خارج  با شنیده شدن زنگ در هردوایستادیم...هدفون را از گوشم جدا کردم و از

 :شدم و به سمت محراب رفتم و گفتم

 یعنی کی میتونه باشه؟-
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 نمی دونم...بیا بریم ببینیم-

هردو به سمت در رفتیم...در ورودی را با ایفون باز کردیم و منتظر ماندیم تا صدای 

 :زنگ در ورودی بیاید...محراب گفت

 احتماال تبسمه...باز اومده کرم بریزه-

االن ساعت هفته...می خواستن برن سینما با دوستاش...اتفاقا به منم گفت که برم -

 باهاشون

صدای زنگ در ورودی امد در را باز کردم...با دیدن شخصی که رو به رویم ایستاده بود 

 :دهانم بازم ماند و چشمانم از تعجب گشاد شد...محراب گفت

 فرزام!...تو اینجا چیکار میکنی پسر؟-

 <فرزام>ب اسمش را تکرار کردمزیر ل

اول محراب را در آغوش گرفت...بعد از محراب به سمتم امد...دستانش را روی شانه 

 :هایم گذاشت و گفت

 خدا میدونه چقدر دلم برات تنگ شده بود-

و ناگهان سرم را روی سینه اش دیدم...شروع به نوازش کردن موهایم که روی شانه ام 

 :سیدمرها شده بودند کرد...پر

 تو کی اومدی؟-

 :از خودش جدایم کرد و گفت

 می خواستم سوپرایزت کنم-

واقعا بیشتر از این نمی توانستم سوپرایز شوم...اگر بخواهد مرا از محرابم جدا کند 

 :چه؟...من نمی خواهم...محراب گفت
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 بیا بریم بشینیم-

نیز روبه  فرزام دستم را گرفت و کنار خودش روی مبل سه نفره نشاند و محراب

 :رویمان نشست...فرزام گفت

 !یعنی اگه خدا بخواد واقعا جور میشه-

 :میان چشمانم خیره شد و گفت

 واقعا از دلم خبر داشته-

 :دستم را از میان دستش بیرون کشیدم و گفتم

 خیلی از دیدنت خوشحال شدم-

 :محراب

 !واقعا خیلی خوب شد اومدی-

 :فرزام رو به من کرد و پرسید

 ..این چند وقت چطور گذشت؟خوب!.-

 خیلی خوب بود...ولی همش تو خونه بودم-

 :نگاهی به محراب کرد و گفت

پس تو این همه این دخترو بلند کردی اوردی اینجا نکردی ببری بگردونیش؟...که -

 بیاد بهم بگه همش تو خونه بودم؟

 :محراب خواست حرفی بزند که گفتم

 خودم نخواستم ببرتم بیرون-

 :محراب گفت
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 البته گذاشتم تا بیای با هم بریم-

 :صدای زنگ در امد...محراب بلند شد و گفت

 خودم باز میکنم-

 :فرزام نگاهی به من انداخت و گفت

 روز به روز به خوشگلیت اضافه میشه-

 !بسه فرزام-

 خوب راست میگم...ادم میبینمتت عشق میکنه-

 :با خنده به سمتمان امد و گفتبا شنیدن صدای ترنم به پشت سرم برگشتم...

 به به ببین عاشق و معشوق چجور کنارهم نشستن-

فرزام لبخندی زد و بلند شد...باهم دیگر احوال پرسی گرمی کردند...ترنم و محراب 

 :کنار هم نشستند...ترنم گفت

به تبسمم زنگ زدم گفتم بیاد جمعممون جمع بشه...ولی فرزام جان اگه خسته این -

 نیاد شما برین استراحت کنید...چون خواهر من یه جا نشین نیستبهش میگم 

 :پشت سرش گفتم

 اتفاقا خیلی دختر خوب و شیرینیه-

فرزام دوباره دستم را گرفت...ترنم همراه با پوزخندی که روی لبش بود با چشمانش به 

 :دستانمان اشاره کرد و گفت

 هلیا جون انگار خیلی بهتون خوش میگذره-

 !جات خالیه-
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 :رو به فرزام گفتم

 چه خبر از مامانم؟-

 ب*و*سحالش خیلی خوب بود...گفت بهش سالم برسون از طرف منم گونشو ب-

سرش را نزدیک اورد...لبان یخ زده اش را ارام روی گونه ام گذاشت...شرمم شد...ان 

هم کنار محراب...اگر او نیز عاشقم بود میدانستم االن چه حسی دارد...اما حیف که 

 ....تنیس

 :سریع گونه ام را از لبانش جدا کردم و گفتم

 منم خیلی دلم براش تنگ شده-

 :ارام گفت

 درست مثله من-

 :نگاهی به محراب کردم...با ابرو های گره خورده خیره شده بود به ما...ترنم گفت

 فرزام اینجا میمونی دیگه؟-

 اگه صاحب خونه مهمان نواز باشه صد در صد-

 :محراب از جایش بلند شد و گفت

 هلیا ضبطو چه کنیم؟-

 :خواستم حرفی بزنم که فرزام لب باز کرد و گفت

 بزار یه روز دیگه...فعال من از یه سفرطوالنی اومدم-

 :محراب باز به سرجایش بازگشت و گفت

 خوب میزاریمش یه روز دیگه-
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 :از جایم بلند شدم و گفتم

 ریممن برم یه چیزی بیارم تا بخو-

سریع به آشپزخانه رفتم...شربت اماده ی پرتغال را از یخچال در اوردم...چهار لیوان 

در سینی ای چیدم...در هر لیوان چند دانه یخ انداختم و مشغول ریختن شربت در 

لیوان ها شدم...با احساس حلقه شدن دستی از پشت سر دور پهلوهایم لرزشی در 

 :نت گذاشتم و برگشتم...با دیدن فرزام گفتمبدنم ایجاد شد...پارچ را روی کابی

 فرزام ولم کن-

 :سرش را در گردن فرو کرد و گفت

 خدا میدونه چقد دلم برات تنگ شده بود-

 :توان هل دادنش را نداشتم...دلم نمی خواست ابرویمان برود پس گفتم

 فرزام تورو خدا ولم کن تا جیغ نزدم-

ی داغش موهای بدنم را سیخ هنوز سرش در گودیِ گردنم بود...نفس ها

 :میکردند...نالیدم

 فرزام ولم کن...تروخدا-

 :صدای محراب امد

 شما چیکار دارید میکنید؟-

باشیندن صدای محراب گویی پارچ اب یخی رویم ریخته باشند در خود 

 :لرزیدم...فرزام از من جدا شد و گفت

 هیچی...عشقمه بغلش کردم-



                 
 

 

 رعنا اهنگر |نوازنده ی احساس رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

99 

 

 :وار رو به فرزام گرفت و گفتمحراب انگشت اشاره اش را مسلسل 

 تا موقعی که زن منه حق نداری دستتو بهش بزنی-

 :فرزام پوزخندی زد و گفت

برو طالقش بده...مگه این ازدواج صوری نیست؟...تموم دیگه می خوام برش گردونم -

 ایران

 :محراب با انگشت شصتس گوشه لبش را پاک کرد و گفت

 فرزام داداش برو بیرون االن میام...برو داداش-

کلمه داداش را با حرس میگفت...فرزام بی هیچ حرفی از انجا خارج شد...به محض 

رفتنش به سمت محراب دویدم و خودم را در آغوشش رها کردم...قطرات اشک مانند 

 :باران از چشمانم می امد...شروع به نوازش موهایم کرد و گفت

 .اذیتت کرد نه؟گریه نکن..-

 خیلی...خیلی...خیلی ترسیدم...مرسی که اومدی-

 :از خودش جدایم کرد...با دستانش صورتم را قاب گرفت و گفت

 دیگه تا وقتی که من هستم حق نداره بهت دست بزنه-

 محراب من میترسم-

نترس...تو زن منی...تو ناموس منی...دست زدن به ناموس محراب اخر و عاقبت خوبی -

 هندار

 :خندیدم...او نیز خندید و گفت

 چرا میخندی دیوونه؟-
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 همینطور-

 :بینی ام را باال کشیدم و گفتم

 برو میام االن-

ید و رفت...نگذاشت تا لذت کافی را ببرم...چرا ب*و*سناگهان خم شد و پیشانی ام را 

 با من اینکار را میکرد...چراااا؟

گاهش را حس میکردم...ترنم اینبار روی صندلی تک نفره ای نشستم...سنگینی ن

 :گفت

 چیزی بینتون شده؟-

 :باز خواستم حرفی بزنم که محراب گفت

 به من و تو ربطی نداره-

ساکت شد...چقدر این دفاع کردن ها از من در مقابل ترنم برای زیبا بود ...صدای زنگ 

 :در امد...از جایم بلند شدم و گفتم

 من باز میکنم-

 ....سریع به سمت در رفتم

 :تبسم با دیدنم بی هیچ سالمی گفت

اگه خوشگل نیست همین االن بر میگردم...درسته کشته مرده ی شماست...اما منو از -

وسط فیلم بلند کردین باید یه جیگری میگری چیزی باشه...اگه ازین مو چتریای 

 صندل به پا باشه برمیگردم میرم

 :خندیدم و گفتم
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 خیلی دیوونع ای-

 به تو رفتم عشقم-

در را بستم و به سمت سالن پذیرایی رفتیم...تبسم با دیدن فرزام در جایش 

 :ایستاد...در گوشش گفتم

 چرا ایستادی؟-

 اینه؟-

 اره-

 جووون...به چش برادری چه جیگریه-

 خاک تو سرت...توهم که همرو به چشه برادری میبینی-

جای قبلی ام  بعد از سالم و احوال پرسی با فرزام کنارش نشست و من نیز به سر

 :برگشتم...تبسم گفت

 شما عاشق هلیایی؟-

 :فرزام خندید و گفت

 چطور؟...هلیا بهت گفته؟-

 نه بابا اون اصن راجب تو کال دو کلمه بهم بیشتر نگفته-

 کنجکاو شدم!!!...چی گفته؟-

 گفته خیلی وحشی ای-

 :از خنده در حال ترکیدن بودم...فرزام چشمانش را درست کرد و گفت

 چی؟-
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 :تبسم شانه ای باال انداخت و گفت

 !من چیزایی که شنیدمو گفتم...همین-

 :فرزام خندید و گفت

 همینم از دهن هلیا شنیدن غنیمته-

 :ترنم گفت

 فیلم چطور بود؟-

 !برای هلیا تعریف کردم-

 واسه هلیا....واسه من چی؟-

 نمی خوام واسه تو تعریف کنم-

یزی میانشان به وجود امده بود؟...اهلل و تبسم سرد با او حرف میزد...یعنی چه چ

 ...اعلم

خیره به گوشه ای شده بودم...نمی دانستم اخر قصه ام چه میشود؟...من چگونه 

میتوانستم از محراب جداشوم؟...ان هم منی که تا از سرکار برگردد،از درد دوری اش 

خیال درامدم و  صدبار میمیرم و زنده میشوم...با شنیدن اسمم از زبان تبسم از فکر و

 :گفتم

 جانم؟-

 تو خودتی چرا؟-

 امروز خیلی خسته شدم،به خاطر همونه-

 :محراب گفت
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 خوب برو بخواب-

 :دروغی سر هم کرده بودم...پس گفتم

 نه میشینم پیشتون-

 :فرزام گفت

 !هلیا-

نباید جلوی انها تابلو میکردم که در اشپزخانه چه ترسی به من وارد کرده بود...پس 

 :گفتم

 چیه؟-

 می خوام باهات صحبت کنم-

 :خواستم پسش بزنم که محراب زودتر از من گفت

 چه حرفی باهاش داری؟...همینجا بگو-

 معذرت می خوام-

 :گفتم

 خیلی دیر شده واسه معذرت خواهی فرزام...خیلی-

بعضی وقتا تنها چیزی که ادم نیاز داره بغل کردن کسیه که از تمام وجود دوسش -

 راش تنگ شدهداره و دلش ب

 اما تو از راه غلتی وارد شدی-

 گفتم که معذرت می خوام هلیام-

 :از جایم بلند شدم و گفتم
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 من میرم تو اتاقم،یکم استراحت کنم-

 :تبسم پشت سرم بلند شد و گفت

 میتونم بیام باهات؟-

 حتما-

 :باهم به اتاقم رفتیم...هردویمان روی تخت نشستیم که گفت

 ده؟مگه چه اتفاقی افتا-

 :دستی به موهایم کشیدم و گفتم

 ولش کن-

 خوب بهم بگو-

 هیچی! توی اشپزخونه یکم بیش از حد بهم نزدیک شد...حالت خوبی نبود-

 :لبخندی زد وگفت

 توعاشق محرابی...من میدونم-

خودم را به کوچه ی علی چپ زدم...نباید کسی از احساس من نصبت به محراب خبر 

 :دار میشد...حتی اگر او تبسم بود...گفتم

 اینو از کجات دراوردی؟-

از نگاهت بهش...مخصوصا وقتی ترنم بهش نزدیک میشه...اصن وقتی باهات صحبت -

 میکنه چشات برق میزنه

 :م رو شده بود...گفتمحرفی برای گفتن نداشتم...گویی دست

 قول میدی به کسی نگی؟-
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 از این به بعد تو خواهرمی...دیگه باید همه چیزمونو به هم بگیم-

 :دستش را جلو اورد و گفت

 باید به هم قول بدیم هیچ چیزیرو از هم مخفی نکنیم-

 :دستش را گرفتم و گفتم

 قول میدم-

 :هردوخندیدیم...گفت

 حاال فرزامو می خوای چه کنی؟-

خودمم نمی دونم...از یه طرف ترس از دست دادن محراب...از طرف دیگه -

 فرزام...دارم خفه میشم

 جوری محرابو عاشق خودت بکن که حتی نتونه یک ساعتم ازت دور باشه-

 :بازهم سوالی مانند خوره به مغزم افتاد...پرسیدم

 خواهرت چی؟-

م هیچوقت اجی منو دوست اون عاشق محراب نیست...فقط واسه ی سرگرمی...محراب-

نداشت،چه برسه عاشقش باشه...محراب دوست نداره دله کسیو بشکونه...وقتی برام 

حرف میزنه خودم اشکم در میاد...اون با همه پسرایی که من دیدم فرق میکنه...تا 

 محرابو داری هیچوقت پشتت خالی نمیشه اجی

 :لبخندی زدم...چقدر این پسر زیبا صفت است...گفتم

 عنی محراب و ترنم عاشق هم نیستن؟ی-

- 
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 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

نه...اما جدا بشو هم نیستن...مگر اینکه محراب اونقدر عاشق کسی بشه که به 

 خاطرش دل بشکنه...حتی دل تورو

 ...حرفی نزدم...یعنی حرفی برای گفتن نداشتم

 :دوباره ادامه داد

 از کی عاشقش شدی؟-

از وقتی که دیدمش...راستش بعضی وقتا میگفتم دختر این پسر صاحاب داره،نباید -

 بهش به یه چشم دیگه نگاه کنی

 :خندید و چیزی نگفت...از او پرسیدم

 تو تاحاال عاشق شدی؟-

 :لبخند تلخی زد و گفت

 !نه...تاحاال فرستش پیش نیمده-

 :حرفی نزدم...از جایش بلند شد و گفت

 احت کنمن برم...استر-

 ....لبخندی زدم و او از اتاق خارج شد

میز صبحانه را چیدم...به سمت اتاق محراب برای اینکه بیدارش کنم رفتم...در اتاق را 

زدم...صدایی نیامد...بازهم زدم و دوباره صدایی نیامد...وارد اتاق شدم...صدای دوش 

پخش شده  حمام می امد...به سمت تختش رفتم...مالفه ها نامرتب روی تخت

بودند...مالفه را درست کردم...بوی عطرش زیر مشامم میزد...چشمانم را بستم...چقدر 

https://www.1roman.ir/
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این عطر تلخ برای من شیرین و آرامش بخش بود...باشنیدن صدای باز و بسته شدن 

 :در به پشت سرم برگشتم...صدایش امد

 تو اینجا چیکار میکنی؟-

 اومده بودم صدات کنم بیای صبونه بخوری-

را باز کرد...با دیدنش زبانم ایستاد...حوله ای را دور کمرش بسته بود و باال تنه اش در 

لخت بود...موهایش در پیشانی اش ریخته بودند و گهگاهی قطره ای از موهایش 

 :میچکید...دهانم باز ماند...کج لبخندی زد و گفت

 چی شده؟-

رفتم...به سمتم امد...چانه ام نگاهم به هیکل ورزشکارانه اش بود...لب پایینم را گاز گ

 :را گرفت و سرم را به موازات سرش قرارداد و گفت

 به چی نگاه میکنی؟-

 :پشت این حرفش چشمکی زد...اب دهانم را قورت دادم و گفتم

 ه....هی...هی...هیچی-

 :باز همان لبخند کج را مهمان لبانش کرد و گفت

 از طرز نگات معلومه-

 مگه چجوری نگاه میکنم؟-

صورتش در فاصله ی ...سرش را نزدیک اورد...بوی شامپواش ادم را مست میکرد

 :سانتی ام بود...با حالت ارامی گفت3

 انگار می خوای ادمو بخوری...اصن یه جوری میشه ادم-
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 واقعا؟-

صورتش را نزدیکتر اورد...با صدای در ناگهان مانند برق و باد از هم فاصله 

 :گرفتیم...صدایش امد

 ...داداش...اینجایی؟محراب-

 :با صدای عصبی و گرفته ای گفت

 اره اینجام چیع؟-

 بیام تو؟-

 نه حموم بودم...لباس تنم نیست-

 نمی دونی هلیا کجاست؟...تو اتاقشم نیست-

 :صدایش را بلندتر کرد و گفت

 !!حتما تو حیاطی،استخری،سالن ورزشی جایی باشه-

 باش...پس من میرم تو حیاطو بگردم-

 :گفتم

 من که اینجام-

 انتظار داری بگم هلیا پیش منه؟-

 :ارام گفتم

 !ببخشید-

 چرا معذرت خواهی میکنی؟-
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بی هیچ حرفی از اتاق خارج شدم و به سمت اشپزخانه رفتم...هنوز گرمای نفس 

هایش را حس میکردم...روی صندلی نشستم و دستم را زیر چانه ام گذاشتم...صدای 

 :فرزام امد

 دونی چقد دنبالت گشتم؟کجایی تو؟...می-

 اب نشدم که...حتما یه جایی از خونه بودم...که تو ندیدیم-

لبخندی زد و امد کنارم نشست...و مانند خودم دستش را زیرچانه اش گذاشت و 

 :خیره گشت به من...گفتم

 چرا اینطور نگام میکنی؟-

 میدونی چیه؟-

 !نه-

 عشقت تنهاچیزیه که هیچوقت زیر سوال نبردمش-

 فا اینطور نگام نکنلط-

 :محراب امد ، کنارمان نشست و گفت

 من یکم دیگه میرم شرکت...شما می خواین چه کنین؟-

نگاهی التماس گرانه به او کردم...کاش من و فرزام را تنها نمی گذاشت...راستش کمی 

 :از او هراس داشتم...فرزام گفت

 می خوام هلیارو نهار ببرم بیرون-

 :مخالفت کردم و گفتم

 !!!!نه!...من ناهار درست میکنم با محراب سه نفری همینجا بخوریم...چه کاریه-
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 اصال حرفشم نزن...خودم و خودت میریم ناهار بیرون...همین و بس-

 ...اما-

 اما نداریم-

 ...میلم به صبحانه خوردن نکشید...ولی نشستم

بوت های لباس استین بلند سفید همراه شلوار چسبان مشکی ای پوشیدم...نیم 

 :مشکی ام را نیز پایم کردم و همراه فرزام از خانه خارج شدیم...رو کردم به او،و گفتم

 اخه خدایی نه تو اینجارو بلدی نه من...االن مثله منگال می خوایم بریم تو خیابون-

 :خندید و گفت

 نگران نباش...من ادرس یه رستورانه خوبو از ترنم گرفتم-

شدیم...ادرسی که روی برگه ای نوشته شده بود را به بی هیچ حرفی سوار تاکسی 

 ...راننده داد و راننده طبق مسیر پیشرفت

 :صندلی را برایم کشید،زیرلب تشکری کردم و نشستم...روبه رویم نشست و گفت

 حال میکنی،چه جای خوشگلی اوردمت؟-

ی که غرور نگاهی به فضای رستوران انداختم...رستورانی مجلل و زیبا همراه میهمانان

 :و کالس از انها سرازیر میشد انداختم و گفتم

 اره...اما نیاز نبود-

 :گارسون منو هارا اورد...سفارشمان را دادیم و رفت...فرزام گفت

 حتی با این تیپ سادتم جذاب و تو دل برویی-

 فرزام من هنوز به خاطر کار دیشبت از دستت ناراحتم-
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 خود شدممعذرت می خوام...یهو از خودم بی -

دلیل نمیشه که من ببخشمت...خدامیدونه اگه محراب نمیرسید تا کجاها پیش -

 !!میرفتی

 :لبخندی زد و گفت

 ببخشید-

 چرا میخندی؟-

 وقتی حرف میزنی ادم مست لبات میشه-

 ...جوابی به حرفش ندادم

 :مشغول بازی با پارچه ی استخوانی ساتن پهن شده روی میز بودم که صدایش امد

 کن نگام-

 :سرم را باال اوردم و گفتم

 اگه نگات نکنم چی میشه؟-

 به سرم میزنه،خودمو بردارم از پنجره،بتکونم تو خیابون-

 :پوزخندی تحویلش دادم...باز ادامه داد

 ...محراب که توی این چند وقت چیزی بهت نگفت؟...یا مثال اذیتت کنه و-

 :به میان حرفش پریدم و گفتم

 محراب تو بهم نگفته...اما تو گفتی...تو نرسیده اذیتم کردی-

باز زبونت دراز شد واسه من؟...ها؟...فکر نکن چون بهت از احساسم گفتم دیگه به -

 حالتم قبلیم برنمیگردما
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دوباره جن هایش به سراغش امدند...اب دهانم را قورت دادم و حرفی نزدم و دوباره 

 :گفتمشغول بازی با پارچه شدم...

یادمه یکی میگفت...زندگیتو خالی از ادمای نصف و نیمه کن...یکی باید باشه که -

 همیشه باشه

 افرین...چه حرفی زده بود-

بالخره غذا ها امدند...مشغول خوردن شدیم...صدای زنگ تلفنم امد...نگاهی به اسمی 

انم که روی صفحه ی نمایش تلفنم افتاده بود کردم...ناخداگاه لبخندی به لب

 :امد...جواب دادم

 سالم-

 سالم تیله!...کجایی؟-

 اومدیم رستوران...میای؟-

 واسه منم جا دارین؟-

 معلومه که داریم-

 کن،اومدم sms پس ادرسو-

 :تلفن را قطع کردم...فرزام با حالت نارضایتی ای گفت

 خواستم تنها باشیم-

 به اندازه ی کافی تنهابودیم...بسه دیگه-

دم و برای محراب نیز غذایی که برای خودم سفارش داده بودم را گارسون را صدا کر

سفارش دادم...با یاداوری صبح و هرم گرم نفس هایش لبخند گشادی روی لبانم 

 :امد...فرزام گفت
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 از وقتی باهاش صحبت کردی خیلی میخندی...هلیا من هنوز از محراب عصبانیم-

 سرچی؟-

 جا...توی یه مملکت غریبواسه اینکه تورو بلند کرد و اورد این-

 :با دیدن محراب،بی توجه به حرف هایش از جایم بلند شدم و به سمتش رفتم...گفت

 چطوری؟-

 خسته نباشی-

 :ید و گفتب*و*سخم شد و گونه ام را 

 سالمت باشی تیلَم-

 :خندیدم...به سمت فرزام رفتیم...فرزام از جایش بلند شد و گفت

 !خوش اومدی داداش-

 مرسی-

 :روی صندلی نشست...گفتم

 غذا برات سفارش دادم-

 ممنونم-

 :فرزام گفت

 تیله چیه دیگه؟-

 :با صدایی که در ان شادی و خنده موج میزد گفتم

 فنگ میدونی چیه؟...این توپای کوچولویه گرد ابی رو میگن تیله یا فنگ-
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 خوب اینا چه ربطی به تو دارن؟-

 به خاطر رنگ چشام بهم میگه-

 <تیله>رار کردزیر لب تک

 :روبه محراب گفتم

 امروز چطور بود؟...خوب بود؟-

 بدنبود-

 :بعد از خوردن غذا همه به سمت خانه رفتیم...محراب به سمت اتاقش رفت و گفت

 هلیا یه دیقه باهام میای؟-

 باش-

 :پشت سرش به اتاقش رفتم...هردو وارد اتاق شدیم که گفت

 ...دیروز باید-

 :گفتم به میان حرفش پریدم و

 انگار قسمت نبوده...باید بیشتر تمرین کنیم-

مشغول باز کردن یک به یک دکمه های لباسش شد...نگاهی به قفسه سینه ی براقش 

کردم...اب دهانم را قورت دادم...اگر بیشتر انجا میماندم احتمال در آغوش کشیدنش 

 :% میرسید...به سمت در رفتم که گفت100به 

 هنوز که حرفم تموم نشده-

 :برگشتم...گفت



                 
 

 

 رعنا اهنگر |نوازنده ی احساس رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

115 

 

االن توهم برو لباستو عوض کن بعد بیا تو اتاق ضبط منتظرتم...همون اهنگو تمرین -

 میکنیم

 باش-

 ...از اتاق خارج شدم و به اتاق خودم بازگشتم

تاپ حریر صورتی ،همراه شلوارک لی کوتاهی پوشیدم و از اتای خارج شدم و به 

...با دیدنم از روی مبل بلند شد...نگاهی به سرتاپایم انداخت و سمت سالن ضبط رفتم

 :گفت

 ...چه خوشگل شدی...ولی-

 ولی چی؟-

 :نفسش را به بیرون فوت کرد و گفت

 هیچی-

 فرزام کجاست؟-

 نمی دونم...حتما تو حالی،حیاطی چیزی باشه-

 خوب شروع کنیم؟-

 اره-

گذاشتم و با اشاره ی انگشتان داخل اتاق رفتم...طبق معمول هدفون را روی گوشم 

 :دست محراب شروع کردم

 باتو از تموم جاده ها مى گذرم

 ها مى برم با خودم تو رو به قصه
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 زندگى آدما همه ش یه خاطره س

 توو تموم خاطرات من تویى و بس

 وقتی مى شه با تو لحظه رو نفس کشید

 باید از گذشته هاى دور دس کشید

 زنسرنوشتو پا به پاى من رقم ب

 من به جاى تو، تو به جاى من قدم بزن

 عشق

 ما دو تا رو هم سفر کرده

 زندگى رو ساده تر کرده

 هم یه درده هم یه همدرده

 عشق

 هم یه زخمه هم یه تسکینه

 گاهى شاده گاهى غمگینه

 تلخیاشم حتى شیرینه

 من

 توو شباى گریه کردن

 قبل از این روزاى روشن

 خواب عشقو دیده بودم
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 تو

 دستمو محکم بگیرو

 زنده کن این زندگى رو

 تا بسازیم عشقو کم کم

 قطره ها وقتى به هم دل مى بندن دریا مى شن

 آدما وقتایى که عاشق مى شن زیبا مى شن

 عشق

 ما دو تا رو هم سفر کرده

 زندگى رو ساده تر کرده

 هم یه درده هم یه همدرده

 عشق

 هم یه زخمه هم یه تسکینه

 گینهگاهى شاده گاهى غم

 تلخیاشم حتى شیرینه

 (سیامک عباسی_عشق)

 :با دیدن چهره خندان محراب از اتاق خارج شدم و به کنارش رفتم...گفت

 !بازم طُپُق زدی اما به هر حال خیلی خوب بود-

 مرسی-
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دستش را به سمت شانه ام اورد...نگاهی کردم...ارام بند تاپم را که روی شانه ام افتاده 

شت...حرفی نزد و با چشمانی خمار خیره گشت میان بود را سرجایش گذا

چشمانم...این پسر چرا اینگونه شده بود...دستش را پشت کمرم انداخت و مرا به 

خودش چسباند...مانند ماهی ای در دستانش لیز میخوردم...وباز هرم گرم نفس هایش 

 :تنم را نوازش میکرد...خم شد و با حالت مستانه ای در گوشم گفت

تو چرا این بالرو سرم میاری دختر؟...به فکر خودت نیستی به فکر این دل بی -

 صاحاب من باش

چشمانم را بستم و فقط بویش را استشمام میکردم...چقدر این لحظه برایم زیبا 

بود...تمام تمنایم از خداوند این است که هیچوقت تمام نشود...سرش را بلند کرد و 

یشتر مرا به خودش فشرد...سرش را نزدیک اورد ارام خیره ماند میان چشمانم...ب

 چشمانم را بستم...

 :میزدیم...فرزام به داخل امد و گفت

 اینجایین؟...یک ساعته دنبالتونم-

م...احساس کردم زبانم الل شده است و نمی توانم حرفی اب دهانم را قورت داد

بزنم...نگاهی به چشمان محراب کردم...با دیدن عصبانیت در چشمانش و رگ هایی که 

برجستگیشان روی پیشونی اش نمایان بود لبخندی زدم...با دیدن من در ان حالت 

 :پایین لبش را لمس کرد و خطاب به فرزام گفت

 چی شده؟-

 !ینم اینجا چیکار میکنیدخواستم بب-

 :محراب با دستش به دَم و دستگاهایش اشاره کرد و گفت

 نگاه کن ببین داریم چه کار میکنیم-
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 :بالخره زبان باز کردم و گفتم

 کاری داشتی فرزام؟-

 :پوزخندی از روی عصبانیت زد و گفت

 شما دوتا چطون شده؟...ها!؟-

صدایش را میشنیدیم چه اتفاقی می  جوابش را ندادم...یعنی اگر دو دقیقه دیرتر

 :افتاد؟...نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 برای امروز کافیه؟-

 !نع-

 چرا؟-

 تموم دیگه می خوام اولین ترکتو بدم بیرون-

 اما انقدر زود؟-

 همین که گفتم...شده تا شب تمومش میکنیم-

. 

. 

. 

. 

. 

ز ماندن را شب بود...دیگر چشمانم توان با2نگاهی به ساعت کردم...ساعت 

نداشتند...فرزام که در اتاق و تخت نرمش خواب بود...از اتاق ضبط بیرون زدم و روی 

 :مبل چرم دراز کشیدم و گفتم
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 کن محراب...چت شده؟...میدونی چند ساعته اینجاییم؟...دیگه نمیکشم تروخدا بس-

 :با صندلی چرخ داری که رویش نشسته بود خودش را به سمتم کشید و گفت

 باید تحمل کنی دیگه-

 ول کن بابا...اصن من غلت کردم می خوام برگردم...گوربابای ارزو و زندگی-

 :چهره اش فرو رفت...از جایم بلند شدم و سر مبل نشستم...دستش را گرفتم و گفتم

 !چت شده-

 :سرش را بلند کرد و گفت

 !دیگه هیچوقت حرف رفتنو نزن-

 یعنی چی؟-

 زنیعنی نزن...حرف رفتنو ن-

 :دلم را به دریا زدم و گفتم

 اما بالخره یه روز قراره برم...یعنی قراره از زندگی هم بریم بیرون-

 !اگه واقعی باشه،هیچوقت تموم نمیشه-

لبخندی زدم...امیدوارم واقعی باشد،این لحظات احساسی که بینمان به وجود می اید 

اطمینان دارم اما از او هنوز امیدوارم از سر عشق باشد نه چیز دیگری...از سوی خودم 

مطمئن نیستم...اما اگر بخواهد تمام من برای اوست...حتی اگر جدا شویم باز هم من 

 :خودم را هلیای محراب حس میکنم...ارام دستی به گونه ام کشید و گفت

 برو بخواب...امروز خیلی ازت کار کشیدم-

 :لبخندی زدم و گفتم
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 باش-

. 

. 

. 

ی موهایم چشمانم را باز کردم...تارمیدیدم اما فهمیدم چه با احساس حرکت دستی ال

 :کسی است...االن تا شب سردرد دارم...گفتم

 !بزار بخوابم-

 که1ساعت -

 خوب به درک...ولم کن-

 :از جایش بلند شد و گفت

 !!!!عیبی نداره...اگه می خوای بخوابی ، خوب بخواب-

کردم و چشمانم را بستم...آخِر این  صدای بستن در را شنیدم..ِ.سرم را در بالشت فرو

 چه کاری بود؟...مگر مرض داری؟

. 

. 

 :صدایی که در آن خنده موج میزد را شنیدم

 ساعته خوابیدی13تیلهههه بلند شو...-

با شنیدن نوایش تبسم کمرنگی روی لبانم امد... سرجایم نشستم و با صدای خسته و 

 :خواب الودی گفتم

 خوب هنوز خوابم میاد-
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 :کنارم نشست و گفت

 هزار بار بهت زنگ زدم ولی جواب ندادی-

 خوب خودت االن جوابتو گرفتی دیگه-

 تقریبا-

 :نگاهی به در اتاق کردم،بسته بود...ارام گفتم

 این اومد بیدارم کرد...فقط دوست داشتم اون لحظه یا خودمو بکشم یا اونو-

 :خندید و گفت

 بیدیدیوونه...ولی خودمونیم جای منم خوا-

 ساعت ازم کار میکشی همین میشه10بعله دیگه وقتی -

 :گونه ام را کشید و گفت

 دیوونه-

 :از جایش بلند شد و گفت

 سریع پاشو خودتو جمع و جور کن...پیتزا سفارش دادم-

 :چشمکی زد و گفت

 !میدونی که بدون تو چیزی از گلوم پایین نمیره-

 ...آرام خندیدم

ار قد نود مشکی تنگی همراه پیرهن استین سه ربع دست و صورتم را شستم...شلو

ساده ی سفیدی پوشیدم و از اتاقم خارج شدم...از پله های پایین رفتم و وارد 
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اشپزخانه شدم...هردونفرشان دور میز نشسته بودند...سالمی کردم و نشستم...سه 

 :عدد پیتزا روی میز بود...یکی را برداشتم و گفتم

 !!..چه جالبصبحونه پیتزا میخورم.-

 :فرزام گفت

 من بهت گفتم بیدار شو...اما انگار صدای محراب مثله آالرم عمل کرده-

 :حرفش کنایه دار بود...گفتم

 چه آالرمی؟...دیگه بَسَم بود-

 :امروز جمعه بود و فردا مانند پنجشنبه جمعه ی ما تعطیل بود...محراب گفت

 دعوتیم ویالی اونا راستی ترنم بهم زنگ زد...گفت امشب-

 عععع تبسم بهم نگفت-

 :فرزام گفت

 اره ترنم به منم زنگ زد-

 ...خوبه پس...شب بریم-

. 

. 

. 

 :تبسم با دیدن سریع در آغوشم پرید و گفت

 !دلم برات تنگ شده بود اجی-

 منم همینطور-
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 :از هم جدا شدیم...گفت

 !خیلی باهات حرف دارم-

 سرتاپا گوشم-

زام رفت...احساس کردم با دیدن فرزام رنگ چشمان مشکی خندیدیم...به سمت فر

 ...اش روشن شد

بعد از سالم و احوال پرسی به سمت اتاق نشیمن ،محراب ترنم روی یک مبل دو نفره 

 ...کنار هم،من و تبسم روی مبل سه نفره کنار هم و فرزام نیز تنها نشستیم

 :ترنم گفت

ست دعوتش کنم پیش هم یکم خوش خیلی خوش اومدین...گفتم حاال که فرزام ه-

 باشیم

 :فرزام لبخندی زد و گفت

 !لطف داری عزیزم-

 :تبسم رو به من گفت

 چه خبر؟-

 !سالمتیت واال خبری نیست-

 :از جایش بلند شد و گفت

 بیا بریم تو اتاقم-

 ...پشت سرش راه افتادم

 :روی مبل دونفره ای که گوشه ی اتاقش بود نشستیم...گفت
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 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

 زندگی با فرزام چطوره؟

 یه چیزی بگم باورت میشه؟-

 بگو ببینم-

 :با هیجان گفتم

 تمب*و*سبار خواسته تاحاال ب2محراب-

 :با تعجب گفت

 عَعَعَعَعَعَ-

 اما خوب فرزام یهو اومده گند زده به اون لحظات-

 :خندید و گفت

 پس مزاحمه نه؟-

 :با دستم مشغول بازی با پایین لباسم شدم و گفتم

 !ستش احساس میکنم محرابم یه حسایی نصبت بهم دارهرا-

 کنه ب*و*سمحراب که الکی الکی نمی خواد که کسیو -

 :لبخندی زدم...یعنی او نیز مانند من که عاشقش بودم عاشق من بود؟...گفتم

فرزام چی میشه این وسط؟...بعضی اوقات فکر میکنم اون می خواد از محراب جدام -

 !کنه...میترسم

 امو بزار به عهده ی خودماجی فرز-

https://www.1roman.ir/
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 یعنی چی؟-

 :چهره اش فرو رفت...غم خاصی در چشمانش به وجود امد و گفت

 ...راستش من-

 :کمی مکث کرد و ادامه داد

 از همون دفعه ی اولی که فرزامو دیدم احساس کردم ازش خوشم میاد-

 راست میگی؟-

 آجی میدونی مرد رویاها کیه؟-

 !نه-

و عجیب نیست...اون فقط دوتا دست داره و هزارتا اون یه موجود ناشناخته -

 !آغوش...من مرد رویاهامو تو کسی که دیوونه ی توعِ پیدا کردم

 :با بغضی که در صدایش به وجود امد گفت

 بدون اینکه بهم لبخند بزنه...فقط با نگاه کردن توی چشماش عاشقش شدم-

 :ه ای روی موهای قهوه ای اش زدم و گفتمب*و*سسرش را روی سینه ام گذاشت...

عشق،مثله یه دختر بچه میمونه که کفشای مامکفشایپوشیده همونقدر هیجان -

 داره...اما افتادنش حتمیه

 یعنی من شکست میخورم؟-

 نه...تو باید تعادل داشته باشی و نیفتی...من که عاشق فرزام نیستم و مطمئنم ی-

مدت که بگذره ازم زده میشه چون قلبم مال یکی دیگس و نمیتونه جز اون مال کسه 

 دیگه ای باشه
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 :ناگهان در باز شد و چهره ی فرزام نمایان شد...گفتم

 !در بزنی خیلی خوبه-

 :خندید و گفت

 شما اینجا چه میکنید؟-

ورتش تبسم با شنیدن صدای او سرش را از روی سینه ام بلند کرد...دستی به ص

 :کشید،لبخندی زد و گفت

 چی شده؟-

 !بیاین غذا بخوریم-

 :از جایش بلند شد و روبه من گفت

 پاشو،پاشو بریم...بسه دیگه خیلی حرف زدیم-

 خندیدم و دنبالش راه افتادم

 :کنار محراب نشستم...ارام در گوشم گفت

 چیکار میکردین؟-

 :مانند او در گوشش گفتم

 داشتیم حرف میزدیم-

 ت سر کدوم بدبختی حرف میزدینباز پش-

 ععع محراب ما کی پشت سر کسی حرف زدیم؟-

 ...لبخندی زد و چیزی نگفت...مشغول خوردن غدا شدیم
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 :ترنم گفت

 خوب از اهنگی که یک ماهه درگیرشین چه کردین؟-

تمومش کردیم...فقط محراب باید چندتا تنظیم انجام بده روش...برای کاورشم باید به -

 ..همینجفری بگیم.

 اسمش چیه؟-

 !عشق-

 امیدوارم اونقدری بی اَرزه که به خاطرش ازدواج صوری کردین و از ایران اومدین-

 :محراب گفت

 شک نکن-

 :ترنم پوزخندی زد و گفت

 ببینیم و تعریف کنیم-

 :تبسم گفت

 !مطمئنن تعریف میکنیم...هلیا حرف نداره...مخصوصا اگه اهنگسازش محراب باشه-

 :ترنم گفت

 خوب فرزام،تو چیکار میکنی؟-

 سالمتیت واال...سر میکنیم تو مملکت غریب-

زندگی با عشقت وقتی میبینی نمیتونی به خاطر اینکه زن یکی دیگست نزدیکش -

 شی چطور میگذره؟
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من اگه بخوام میتونم با هلیا باشم...مثال بریم بیرون و یا حرفی بزنیم...کسی جلومون -

 نیست

ده ی محراب کردم...یعنی او با شنیدن این حرف ها چه نگاهی به دست مشت ش

 :حسی دارد که اینگونه عصبانی شده است...فرزام ادامه داد

محراب تا چند روز دیگه از هلیا طالق میگیره...یعنی باید این کارو بکنه...چون هلیا -

 با اینکه مقیم اینجاست اما باید بام بیاد ایران

 :تمخشک در چشمانش خیره شدم و گف

 !بایدی در کار نیست-

 منظورت چیه هلیا؟...من و تو عاشق همیم-

 این حرفو کی زده؟...تو فکر میکنی من عاشقتم؟-

 نیستی؟-

معلومه که نیستم...از بچگی تا میتونستی هربالیی که خواستی سرم اوردی،کتکم -

 !زدی،جلوی دیگران کوچیکم کردی،تحقیرم کردی،به یتیم بودنم خندیدی

 :حرف اخرم ناگهان چشمانم شروع به بارش کردند...با گریه گفتمبا گفتن 

 انتظار داری عاشقتم باشم؟...خیلی خودخاهی-

 :محراب دستم را گرفت و گفت

 !گریه نکن-

دستم را از میان دستش بیرون کشیدم...از جایم بلند شدم و سریع به داخل حیاط 

زانُوانم گذاشتم و شروع به رفتم...روی پله های سرد ورودی نشستم...سرم را روی 

هق هق کردن کردم...با احساس نوازش دستی روی موهایم سرم را بلند 
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کردم...بادیدن محراب سرم را روی سینه اش گذاشتم و ادامه ی اشک هایم را روی 

 سینه ی او خالی کردن

 :گفت

خدا گریه نکن تیله ی من...قربون اون مرواریدات برم...جون محراب گریه نکن...به -

 طاقت دیدن اشکاتو ندارم

سرم را از روی سینه اش برداشتم...به جانش قسم خورد...اخر در این دنیای نامرد چه 

 :چیزی مهم تر از جان او برایم باقی مانده بود...لبخند تلخی زدم که گفت

هلیا به خاطر نصبتی که باهم داریم تا االن صورتشو صاف نکردم...وگرنه به جون تو -

تا االن هزار بار کشته بودمش...مخصوصا وقتی که زد توی صورتت...اخه چجور دلش 

 !اومد

 :لبخندی از ته دل زدم و گفتم

 تو هنوز یادته؟-

 !من حتی وقتی برای بار اول خیره شدم توی چشماتم یادمه-

 :را کشید و گفت لپم

بخند...همیشه بخند...فقط بخند چون قشنگ ترین خنده ی دنیارو توی صورت تو -

 دیدم

 توهم بخند...چون هیچ چالی به خوشگلی چاالی تو نمیشه-

 پس هردومون همیشه بخندیم-

 :از جایمان بلند شدیم...محراب گفت



                 
 

 

 رعنا اهنگر |نوازنده ی احساس رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

131 

 

دم ممکن بود یه بالیی نذاشتم تبسم بیاد...انقدر عصبانی بودم که اگه بیشتر میمون-

 سر فرزام بیارم

 :حرفی نزدم و وارد خانه شدیم...تبسم به سمتم امد و گفت

 دیوونه چت شد یهویی؟-

 در آغوش یکدیگر رفتیم...گفتم

 !چیزی نیست...محراب حالمو خوب کرد-

 :ارام در گوشم گفت

 ت کرد؟ب*و*س-

 :ارام خندیدم و گفتم

 !نه دیوونه-

 :ن رد شد...از یکدیگر جدا شدیم...محراب گفتمحراب خندید و از کنارما

 !انقدر دوست دارم بدونم توی گوش هم یواشکی چی میگین که حد نداره-

باز هردویمان خندیدیم...دیگر خبری از ان اشک و هق هق های چند دقیقه ی پیش 

 :نبود...فرزام امد...خواست نزدیک من بشود که محراب به جلویم امد و گفت

 !تش بیایحق نداری سم-

 به تو چه ربطی داره؟-

فرزام دارم با زبون خوش باهات حرف میزنم...دیگه با هلیا کاری نداشته باش،چون -

 !!!آخر و عاقبت خوبی نداره

 :فرزام عصبی خندید و گفت
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 تو داری منو تهدید میکنی؟-

 اره-

بگو ببینم نکنه عاشق هلیا شدی!...اره دلتو برده...مگه ممکنه که چشماشو ببینی و -

 عاشقش نشی؟؟؟

 :محراب حرفی نزد...فرزام صدایش را بلند کرد و گفت

 !دِِ جواب بده-

 !فرزام دهنتو ببند-

قلبم در دهانم امده بود...جواب بده لعنتی...بگو...حتی اگر عاشقم نیستی...حرفی 

 :ام صدایش را بلند تر کرد و گفتبزن...فرز

 بگو عاشقشی...بگو...بگو چقدر دوسش داری...بگو چرا نمیتونی اونو کنار من ببینی؟-

 :محراب گفت

 چون هلیا تورو دوست نداره-

 :فرزام خندید و گفت

 ...داری دروغ میگی!...اگه بگی عاشقشی میزارمو میرم...پشت سرمم نگاه نمیکنم-

 :.همه جارا سکوت فرا گرفته بود...بالخره زبان باز کرد و گفتمحراب کمی مکث کرد..

 درست فکر کردی...من عاشق هلیام...نمیتونم اونو کنار کسی ببینم-

لبخندی زدم...او چه میگفت...یعنی واقعا عاشق من است؟...به سمتم برگشت...دستم 

یم...حرکت را گرفت،پشت سرش راه افتادم و از خانه خارج شدیم...سوار ماشینش شد



                 
 

 

 رعنا اهنگر |نوازنده ی احساس رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

133 

 

کرد...تمام نگاهش به مسیربود...اما ممکن است که فقط برای رها شدن من از دست 

 :فرزام این حرف را گفته باشد...پس زیر لب گفتم

 !مرسی-

 بابت چی؟-

 !بابت اینکه فرزام ولم کنه اون حرفو زدی-

ان چهره اش فرو رفت...لبخند تلخ و عصبی ای زد بعد از چند ثانیه مکث سرش را تک

 :داد و با صدایی گرفته گفت

 !قابلی نداشت-

لبخند کجی زدم...پس دروغ گفته بود...سرم را به شیشه چسباندم و بی صدا در 

خفای خودم اشک ریختم...کاش هیچوقت به خانه ی تبسم نمیرفتیم،کاش هیچوقت 

با محراب اشنا نشده بودم،کاش هیچوقت محراب صدایم را نمیشنید...اصال کاش 

 ...به این دنیای آلوده نمی امدم هیچوقت

به محض ایستادن سریع از ماشین پیاده شدم و با شدت در را بستم...نباید چشمانم را 

 :میدید...با سرعت به سمت خانه رفتم...باشنیدن صدایش سرجایم ایستادم...گفت

 کجا با این عجله ؟...داری از من فرار میکنی؟-

 :رفته گفتمبدون برگشتن به سمتش و با صدایی گ

 نه،فقط خیلی خستم-

 :دستش را روی شانه ام حس کردم

 تو گریه کردی؟-

 :به سمتش برگشتم و گفتم
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 به تو ربطی داره؟-

 ...اره...به من ربط داره...اگه این اشکا به خاطر من باشه-

به میان حرفش پریدم...دیگر توان در خودم نگه داشتن را نداشتم...کافیست هرچه 

 :باخودم کلنجار رفته ام...صدایم را بلند کردم و گفتم

 می خوای چی کنی؟-

 !هلیا نکن-

 :با همان صدای بلند گفتم

فهمیدم به خاطر من همه کار میکنی،اما بسه دیگه...ولی خوب چیکار کنم که همون -

روغشم برام شیرینه...با فکر این که اون جمله واقعی باشه ساعت ها میرم توی جمله د

 ...رویا

ادمو دیوونه میکنی!...حاال شاید من اون حرفو راست گفته باشم...تو باید بیای از من -

 !لم کنه گفتی دوست دارمتشکر کنی که مرسی برای اینکه فرزام و

 :لبخندی زدم...دستم را روی لبانم کشیدم که گفت

 :لبم را گاز گرفتم و حرفی نزدم...ادامه داد

هلیا نمی دونم این حسی که نصبت به تو دارم عادته یا عشق...اما اینو میدونم که از -

 نمیدمدوریت میمیرم....اگه بخوای طالق بگیری من طالقت 

 :سرش را روی رانم گذاشت و گفت

 چرا حرف نمیزنی؟-

 :ارام گفتم
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 خوب چی بگم؟-

 نمی دونم-

 :لبخندی زدم و گفتم

ه زدیم...من میتونستم از خودم ب*و*سهمه حرفارو چند دقیقه پیش با همون -

جدات کنم و با یه سیلی بیام استقبالت اما نیمدم...چون منم راضی بودم...چون من 

 !ه منتظر یه همیچن صحنه ای هستممدت هاست ک

 :را زیر چانه ام کشید و گفت انگشتش

 راست میگی؟-

 :ساله شده بود...گفتم9حرکاتش مانند پسر بچه ای 

 !اره-

 ...پس توهم دلت می خواد-

 :صدای در مانع ادامه ی حرف هایمان شد...از روی پایم بلند شد و گفت

 احتماال فرزامه،تو پانشو-

 :دقیقه صدای تبسم امد1به حرفش گوش دادم و گذاشتم محراب تنها برود...بعد از 

اومدم وسایلشو جمع کنم،خودش نتونست بیاد من اومدم...چند روزی تا بره پیش -

 من و ترنم میمونه

 :کنارم نشست...زیر لب سالمی کردم...گفت

 حالت چطوره؟-
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...از لبخندم حالم را فهمید و نشکون مگر بهتر از این میتوانستم باشم؟...لبخندی زدم

 :ارامی از دستم گرفت و گفت

 هوووی چی شده؟...چه مرگت شده؟؟؟-

 :محراب کنارمان نشست و با خنده گفت

 به فضولش نیمده-

 :ساله اعتراض گرانه پایش را روی زمین کوباند،جیغ زد و گفت5تبسم مانند دختری 

 بگیییییییین-

 :گفتم هردویمان خندیدیم...در گوشش

 بعدا بهت میگم-

 :رام شد ، از جایش بلند شد و گفت

 بیا باهم بریم وسایل فرزامو جمع کنیم...محرابم بره دنبال زندگیش-

از جایم بلند شدم و همراه تبسم به سمت اتاقی که فرزام در این چند روز در انجا 

 ...اقامت داشت رفتیم

 :در چمدانش بود... پرسید روی تخت نشستم و او مشغول چیدن لباس های فرزام

 خوب تعریف کن!...میشنوم-

 :خندیدم و گفتم

 چیو تعریف کنم؟-

 همون موضوعی که چشاتونو برق انداخته-

 :لبم را گاز گرفتم و گفتم
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 ...بالخره-

 :مانند باد به سمتم امد و کنارم نشست...مشت ارامی به دستم زد و گفت

 یدت؟؟؟؟ب*و*س-

 اره-

 ته؟یعنی اون حرفو راست گف-

یدم ب*و*سراستش اولش فکر کردم دروغ گفته ، شروع کردم سرش غر زدن اونم -

 بعدشم بهم گفت که حاال شاید من اون جملرو راست گفتم...اما از یه چیزش میترسم

 چی؟-

 بهم گفت نمیدونم این حسی که بهت دارم عشقه یا عادت-

 :لبخندی زد...لباسی که در دستش بود را بو کشید و گفت

 ظرت میتونم؟به ن-

 :دستش را گرفتم و گفت

 توی این کارا عقلتو بزار کنار فقط با دلت راه بیا-

نفسش را فوت کرد...از جایش بلند شد،اخرین لباس را در چمدان گذاشت وزیپش را 

بست...هردو از اتاق خارج شدیم و به پیش محراب رفتیم،محراب با دیدنمان سرش را 

 :از گوشیش بلند کرد و گفت

 وم شد؟تم-

 اره-

 :چمدان را رها کردیم و روی مبل نشستیم،محراب گفت
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 بهش بگو اگه دوست داره بیاد اینجا-

 بیچاره فکر نکنم از ده قدمیتونم رد بشه-

 :گفتم

مگه چیکارش کردیم؟...بهش گفتم دوستش ندارم،چون حقیقتو بهش گفتم دلش -

 شکست؟

 :تبسم حرفی نزد و از جایش بلند شد و گفت

 م،نمی خواد بلند شینمن میر-

 :محراب پرسید

 ماشین داری؟-

 اره-

 پس مواظب باش یه وقت به کلت نزنه تند بری-

 ...تبسم خندید و رفت

 :محراب با لبخند گفت

 خوب،دوباره تنها موندیم...چه کنیم؟-

 :نتوانستم جلوی لبخند زدنم را بگیرم...منظور حرفش را طور دیگری گرفتم که گفت

 چقد منحرفی تو-

 :با خنده گفتم

 !!!مگه چی گفتم-
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 از چشات معلومه چی می خوای بگی-

 :مشت ارامی به بازوی سفتش زدم و گفتم

 بروبابا،فکرای خودتو گردن من ننداز-

 :سرم را روی سینه اش گذاشت و گفت

به هر حال،من فعال دلم می خواد موهاتو بوکنم،سرتو میزارم اینجا تا راحت تر سرمو -

 بکنم الی موهات

چشمانم را بستم...دیگر هیچ چیزی نمی خواستم...همین که محرابم کنارم است برای 

 ...از تمام دنیا با ارزشتر است

شب بود،سرم را از روی سینه اش بلند کردم و 12نگاهی به ساعت انداختم...ساعت 

 :گفتم

 دیگه بخوابیم،من خوابم نمیاد اما تو بخواب...دیشب تا دیر وقت بیدار بودیم-

 :ندید و گفتخ

 ماشاهلل شما که پوست خوابو کندین-

 اما تو اصال نخوابیدی...پاشو برو بخواب-

 :از جایش بلند شد،اما نرفت...دستم را گرفت و مرا از جایم بلند کرد...گفتم

 چرا منو میبری-

 امشب،بیا پیشم بخواب...تختم دو نفرس جامون میشه-

اتر...همراهش راه افتادم...به در اتاقش لبخندی کمرنگ زدم،چه پیشنهادی از این زیب

 :که رسیدیم مکث کردم و گفتم
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 تا تو لباستو عوض کنی منم برم عوض کنم-

 باش-

سریع به اتاقم رفتم...تمام کمد را بیرون ریختم...اخر من چم شده بود؟...تاپ و 

به  شلوارک صورتی ای پوشیدم...موهایم را باالی سرم بستم و به اتاقش رفتم...تقه ای

 :در زدم و وارد شدم...با دیدنم لبخندی زد و گفت

 !مرسی که پیشنهادمو رد نکردی-

 :حرفی نزدم و کنارش و کنارش خوابیدم...سرم را روی سینه اش گذاشت و گفت

 اینجا جاش بهتره-

 :بازهم لبخندی زدم...گفت

 تو چرا انقدر خوشگلی؟-

 خودمم نمیدونم-

 اما من میدونم-

 چرا؟-

 ه عقل از سر من ببریواسه اینک-

 شبت بخیر-

 ...زیر لب شب بخیری گفتم و چشمانم را بستم

شب بود،سرم را از روی سینه اش بلند کردم و 12نگاهی به ساعت انداختم...ساعت 

 :گفتم

 دیگه بخوابیم،من خوابم نمیاد اما تو بخواب...دیشب تا دیر وقت بیدار بودیم-
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 :خندید و گفت

 ماشاهلل شما که پوست خوابو کندین-

 اما تو اصال نخوابیدی...پاشو برو بخواب-

از جایش بلند شد،اما نرفت...دستم را گرفت و مرا از جایم بلند کرد...خندیدم و گفتم 

 :گفتم

 میکنی!؟چرا منو بلند -

 امشب،بیا پیشم بخواب...تختم دو نفرس جامون میشه-

لبخندی کمرنگ زدم،چه پیشنهادی از این زیباتر...همراهش راه افتادم...به در اتاقش 

 :که رسیدیم مکث کردم و گفتم

 تا تو لباستو عوض کنی منم برم عوض کنم-

 باش-

چم شده بود؟...تاپ و سریع به اتاقم رفتم...تمام کمد را بیرون ریختم...اخر من 

شلوارک صورتی ای پوشیدم...موهایم را باالی سرم بستم و به سمت اتاقش رفتم...تقه 

 :ای به در زدم و وارد شدم...با دیدنم لبخندی زد و گفت

 !مرسی که پیشنهادمو رد نکردی-

 :حرفی نزدم و کنارش خوابیدم...سرم را روی سینه اش گذاشت و گفت

 اینجا جاش بهتره-

 :زهم لبخندی زدم...گفتبا

 تو چرا انقدر خوشگلی؟-
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 خودمم نمیدونم-

 اما من میدونم-

 چرا؟-

 واسه اینکه عقل از سر من ببری-

 شبت بخیر-

 ...زیر لب شب بخیری گفتم و چشمانم را بستم

. 

. 

عصر یکشنبه بود،محراب از صبح تا به حال از استدیو کوچکمان بیرون نیامده 

بود،صدای زنگ در امد...به سمت در رفتم و در را باز کردم،با دیدن تبسم،ترنم و 

 :فرزام متعجب گفتم

 شما اینجا چیکار میکنید میکنید؟-

 :تبسم گفت

 پرووو خانمو نگاه...ناراحتی بریم بیرون؟؟؟-

را در آغوش گرفتم...بعد از او با ترنم سالم و احوال پرسی سردی  خندیدم و او

 :کردم...فرزام امد،دستش را به سویم داز کرد و گفت

 !سالم-

 :ارام دستش را فشردم و گفتم

 خوش اومدی-
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 :لبخندی تلخ زد،چشمانش غم و اندوه فراوانی را فریاد میزد...گفت

 حالت خوبه؟-

 :مهنوز هم دستم را ول نمیکرد،گفت

 مرسی!...تو چطوری؟-

 چرخ از روش رد شده باشه چطوره؟18به نظرت کسی که یه کامیون -

با صدای محراب از گفتن حرفی مانع شدم،دستم را از میان دستش بیرون 

 :کشیدم،محراب به سمتمان امد،دستش را دور کمرم گذاشت و گفت

 حالت چطوره فرزام؟-

 :فرزام ارام گفت

 جر بزنه حالت چطوره؟...همونطورماگه کسی از پشت بهت خن-

 :امروز چقدر حرف های فلسفه دار میزند،محراب عصبی خندید و گفت

 ...وقتی ارزش کسیو نداشته باشی-

 :به میان حرفش پریدم و گفتم

 !محراب لطفا-

چشمانش را بست و دیگر چیزی نگفت...هر سه یمان به سمت پذیرایی رفتیم و به 

 :نار تبسم نشستم که گفتترنم و تبسم ملحق شدیم...ک

 خوب!...منتظریم داداش محراب-

 :محراب از جایش بلند شد و گفت

 !!!!دنبالم بیاین-
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 :همه به دنبال او راه افتادیم...وارد استدیو شدیم...محراب گفت

 حاضرین؟-

 محراب خون به جیگرمون کردی بدو دیگهههه-

-1.2.3 

با شنیدن صدای موزیک جیغ خفیفی کشیدن ، به سمتش رفتم و اورا در آغوش 

 :کشیدم...خندید و گفت

 !اروم باش-

 محراب مرسی-

 :از خودش جدایم کرد و گفت

 گوش کن-

همه مشغول شنیدن آهنگ شده بودیم...بالخره تمام شد، اولین نفر ترنم زبان باز کرد 

 :و گفت

 خیلی خوب بود-

 :تبسم

 معرکه بود...مگه نه فرزام؟خوب چیه -

 :فرزام زیر لب گفت

 خوب بود-

 :با لبخند گفتم

 واقعا ارزششو داشت...مرسی محراب-
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 ...تو ارزشت بیشتر از ایناست-

به خودم امدم و دیدم تمام صورت مملو از قطرات اشک هایی شده است که بابت 

 :خوشحالی از چشمانم سرازیر شده بودند...تبسم خندید و گفت

 ا گریه میکنی دیوونه؟...تو االن باید شاد باشیچر-

. 

. 

شب شد،همراه محراب روی مبل نشسته بودیم،تا کنون اینگونه خوشحال 

 :نبودم...سرم را بر روی شانه اش گذاشتم و گفتم

 !!مرسی که هستی-

 !برعکس،مرسی که تو پیشمی-

 :بعد از مکث کوتاهی ادامه داد

 !هلیا!...من دیگه نمی تونم-

 :سرم را از روی سینه اش بلند کردم و متعحب در چشمانش خیره شدم ، گفتم

 یعنی چی نمی تونی؟-

 !!!اینکه فقط تو شناسنامم زنم باشی-

 :لبخندی زدم،منظورش را فهمیدم،چشمانم را خمار کردم و گفتم

 !خوب-

 :اورد و گفتسرش را کمی نزدیک 

 !خوب نداره دیگه-
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 تو االن داری به من پیشنهاد میدی؟-

 !تو زنمی-

 :از جایش بلند شد و دستش را به سمتم دراز کرد آرام و پر تمنا گفت

 باهام میای؟-

دستش را گرفتم و از جایم بلند شدم،به سمت اتاقش رفتیم...با تمام وجودم از 

 ...لحظاتی که پیش رویم بود راضی بودم

. 

. 

تمام تنم درد میکرد،با هر زوری که بود سرجایم نشستم،لباسش بر روی عسلی کنار 

تخت افتاده بود را برداشتم و تن عریانم را پوشش دادم،با کمک گرفتن از لبه ی تخت 

از جایم بلند شدم،از اتاق خارج شدم و به سالن پذیرایی رفتم...اما انجا هم 

ر رفته رفته است پس به سالن استخر رفتم؛صدایش نبود...حتما برای آب تنی به استخ

 :از استدیو می امد...با دیدنش به سمتش رفتم،به قیافه ام خندید و گفت

 !شلخترو نگاه-

 :با لوندی دستی به گردنم کشیدم وگفتم

 !یک ساعته دنبالتم-

 !وب خانمم کار داشتمخ-

 :این میم مالکیت چقدر زیبا و دلنشین است...گفتم"خانمم"

 خوب چیکار داشتی؟-

 :نفسش را به بیرون فوت کرد و پرسید
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 تو حالت خوبه؟...درد نداری؟-

 چرا بحثو عوض کردی؟-

 !!هلیا-

 جانم-

 :لبخندی زد و گفت

 ممکنه یکم اذیت بشی!،اما باید درکم کنی-

 یعنی چی؟-

دستم میلرزید،نمی دانستم چه چیزی در انتظارم است...نگاهی به صفحه مانیتور 

روشن کردم،بر روی اهنگمان راست کلیک کرد و اورا حذف کرد،به سمتش رفتم و با 

 :صدای بلند گفتم

 چیکار کردی؟-

 من نمی خوام صدای زنمو کسی بشنوه!...همه چیت مال منه،فقط مال من-

ی آمد،نفسم باال نمی آمد،نفس نفس میزدم...محراب دستم را کارد میزدی خونم در نم

 :گرفت و گفت

 آروم باش هلیا...نفس بکشم-

 :دستم را از میان دستش بیرون کشیدم و گفتم

 !حق نداری دیگه بهم دست بزنی-

با سرعت به سمت اتاقم رفتم...نمی دانستم چه کار باید بکنم...در را پشت سرم قفل 

 :تم،...همانگونه که به در میکوبید صدایش آمدکردم و روی تخت نشس
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هلیا،خانومم،نفسم درو باز کن...زندگیم درو باز کن...هلیا من عاشقتم...دوست -

 ...دارم....روانیتم،نمی تونم ببینم که یه روز

 :فریاد زدم و گفتم

نمی تونی ببینی منم موفقم...حالم از خودم بهم میخوره...از اینکه چجوری عاشقت -

،از اینکه چجوری باهات ازدواج کردم و اومدم اینور...من فقط یه ارزو شدم

 داشتم...همین

بغض در گلویم شکست و شروع به گریه کردن کردم،دیگر نمی توانستم اینجا 

بمانم،سریع به سمت کمدم رفتم و اولین چیزهایی که به ذهنم میرسید را 

و از اتاق خارج شدم،دم در  پوشیدم،استین بلند مشکی همراه شلوار سفیدی پوشیدم

 :بود...با دیدنم نگهم داشت و گفت

 کجا میری؟-

 !نمی تونم اینجا بمونم-

 یعنی چی؟-

چند روزی میرم گورمو گم میکنم...بعدشم ازت طالق میگیرم برمیگردم -

 ایران...هرچی بینمون بوده تموم شده

 :با گریه ادامه دادم گفتم

 و اتاقتکاش دیشب پام میشکست و نمیومدم ت-

 :ارام گفت

 دیشب بهترین شب زندگیم بود-

 :کنار زدمش،با دو به سمت در حیاط رفتم...صدایش را شنیدم
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 صبر کن!...کجا میری-

از خانه خارج شدم،با دیدن اولین تاکسی دستم را بلند کردم و سوار شدم...حرکت 

 :کرد...نمی دانستم کجا باید برم...پرسید

-where are you going? 

به خودم امدم...واقعا کجا باید میرفتم...اما االن بهترین مکان برای من جایی بود که 

میتوانستم خودم را خالی کنم...موبایلم را در اوردم و با تبسم تماس گرفتم...با همان 

 :انرژی همیشگی جواب داد

 چطوووری؟-

 افتضاحم-

 یعنی چی؟-

رسو بگو بیارتم...فقط من پول بام ببین من االن تو تاکسی ام گوشیرو میدم بهش اد-

 نیست

 !باش گوشیو بده ،میام دم در حساب میکنم-

 مرسی-

 :متعجب پرسید

 تا دیروز که از خوشحالی تو پوستت نمیجنبیدی!...چیشد یهویی؟-

ارام سرم را روی پایش گذاشتم و تمام داستان را برایش تعریف کردم،از شب 

 :د...گفترمانتیکمان تا شوکی که به من وارد کر

 این چه کاری بود محراب کرد؟-
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این سوال مثله خوره به جونم افتاده!...چرا محراب اینکارو کرد؟؟؟؟؟...کاش حداقل -

 !میذاشت از دیشب لذت ببریم

 :شروع به گریه کردن کردم،با دستش موهایم را نوازش کرد و گفت

دوست نداره تو قربون اون چشمات بشه اجی...گریه نکن نفسم مطمئن باش محرابم -

 !گریه کنی

 !اگه دوست نداشت اون کارو بامن نمیکرد-

 !دنیا که به آخر نرسیده!...اینبار جوگیر شده حاال یکم که بگذره میبینی-

 :از جایم بلند شدم...باید حمام میکردم...گفتم

 تبسم من باید دوش بگیرم...یهویی هول هولکی شد هیچی بام نیوردم-

 :خندید و گفت

 رو تو حموم لباس میارم براتپاشو ب-

به سمت حمام راه افتادم،تک به تک لباس هایم را در آوردم...نگاهی به خودم در 

آیینه ی حمام انداختم...با دیدن کبودی های روی گردنم ناشی از دیشب لبخندی پر 

از بغض زدم...چه کسی فکرش را می کرد ان محراب دیووانه بعد از دیشب اینگونه 

 ...د...باید دوش اب سردی میگرفتم...اب را باز کردم و به زیر آن رفتمرفتار میکن

حوله را دور تنم پیچیدم و روی تخت نشستم...صدای موبایلم آمد...با دیدن اسم 

 :شخصی که در صفحه ی موبایل افتاد...بدنم شروع به لرزش کرد...زیر لب گفتم

ه میتونم از عشقی که نسبت آخه من چه غلتی بکنم...دستم به هیجا بند نیست...ن"

...موبایل را خاموش کردم و در گوشه ای "بهت دارم بگذرم نه از کاری که کردی



                 
 

 

 رعنا اهنگر |نوازنده ی احساس رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

151 

 

انداختم...لباس هایی که تبسم برایم حاظر کرده بود را پوشیدم...موهایم را خشک 

 :کردم و از اتاق خارج شدم...روی مبل نشسته بود...به سمتش رفتم و گفتم

 ترنم کجاست؟-

 سرکار-

 :کنارش نشستم و به سوال هایم ادامه دادم

 فرزام چی؟-

 رفته یکم بگرده-

 خوت نمیری دانشگاه؟-

 امروز کالس ندارم-

 :دستی به گردنم کشید و شروع به ریز ریز خندیدن کرد...لبخند تلخی زدم و گفتم

 خیلی تابلواَن؟؟-

 به خدا محراب برات میمیره!...تو چطور ولش کردی؟-

کارو باهام کرد؟...میتونست تهران بی توجه بهم بگذره...نیاد بگه بیا اون چجور این -

 ...باهام ازدواج کن من کمکت میکنم برا

بغض در گلویم دیگر اجازه ی بیشتر از این سخن گفتن را نداد...تبسم دستم را در 

 :دستش گرفت و گفت

 !مامانم میگه همیشه یه حکمتی توی هر اتفاقی هست-

در سرم را برگرداندم...با دیدن فرزام هردویمان از جایمان بلند  با صدای بسته شدن

 :شدیم...فرزام با دیدن من متعجب گفت
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 تواینجایی!!!!؟...اون مثله مرغ سر بریده ای داره دنبالت میگرده-

 :تبسم آرام گفت

 !به منم زنگ زد-

 :گفتم

 خوب تو چی گفتی؟-

 !رد تماس دادم-

 :و گفتم نفسی از روی آسودگی خاطر کشیدم

 مرسی-

 :فرزام به سمتم آمد و گفت

 چی شده مگه؟؟؟-

 :تبسم گفت

 !باهم دعواشون شده-

 !اونقدر دعواتون سنگین بود که قهر کنی بیای اینجا-

 :پوزخندی زد و ادامه داد

 ...شما که خیلی عاشق همین...چجوری-

 :به میان حرفش پریدم و با صدای تقریبا بلندی گفتم

 !به تو ربطی نداره تو زندگی من چه اتفاقی افتاده-

 :تبسم دستم را گرفت و گفتم
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 !اروم باش-

 :محکم دستم را ازمیان دستش بیرون کشیدم و گفتم

 !من خوبم-

. 

. 

سه روز گذشت...به همِیِشان سپرده بودم که به هیچ وجه به محراب نگویند که من 

گوش دادن به آهنگی بودم که در این  اینجا هستم...روی تخت نشسته بودم و مشغول

سه روز روی آن کلید کرده بودم...سرم روی زانوهایم بود و آرام مشغول ریختن اشک 

 :از چشمانم بودم...تبسم وارد شد و گفت

 تو که هنوز داری آبغوره میگیری-

 :قرار بود که به پیش او برود...سرم را بلند کردم و گفتم

 دیدیش؟-

 !ی داغون شدهپسره به اون محکم-

 من چی؟...من داغون نشدم؟-

 :دستش را نوازشگرانه بر روی گونه ام کشید و گفت

 !گریه نکن اجیم!...ازم پرسید میدونی کجاست...بازم بهش دروغ گفتم-

 جبران میکنم-

وقتی رفتم توی شرکت جفری بهم گفت...اون محراب اروم و صبور وحشی -

 ...به محرابم گفته که دختر خالشم بیاره شده...بعدش شب دعوتم کرد مهمونی،گفت

 محراب چی گفته بهش؟-
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 گفته اگه اومد میارمش-

عصبی خندیدم...اگر آمد؟...کاش هیچوقت با او نمی آمدم...با گریه دست تبسم را 

 :گرفتم و گفتم

 !روزی هزاربار به خودم لعنت میفرستم که چرا باهاش اومدم-

 :با لحنی آرامش بخش گفت

ر کن اگه باهاش نمیومدی مجبور بودی اونجا کار کنی و سختی به این فک-

بکشی...مجبور بودی با فرزام ازدواج کنی...تازه با منم اشنا نمیشدی!...منم باتو و 

 فرزام

 :همدیگر را درآغوش گرفتیم...گفتم

 مرسی که تحملم میکنی-

 :ارام در کمرم زد و گفت

 زحرر مار-

 :از یکدیگر جدا شدیم...پرسید

 چیکار میکنی؟...امشب میای؟-

 از پسش برمیام؟-

 یه موضوع سادس...چرا قهر وقتی انقدر همو دوست دارین؟-

 میام،ولی با اینکه دلم نمیاد زجر بکشه اما هنوزم بَسِش نیست-

 اگه بخوای بیشتر داداشمو اذیت کنی میرم تو تیم اونااااا...حواستو بده-
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یش بلند شد ، نگاهی به ساعت مچی اش کرد و به لبخندی کمرنگ اکتفا کردم...از جا

 :گفت

 ساعت پنجه...تا هفت بیشتر وقت نداریم-

 ....نفسم را فوت کردم و از جایم بلند شدم

نگاهی به خودم در آینه ی قدی انداختم...لباسی که کوتاهی اش تا باالی زانوم می 

برروی شانه ام رها  آمد را پوشیدم...ارایش ساده ای کرده بودم و موهایم را نیز باز

کرده بودم...با صدای تبسم از اتاق خارج شدم...پالتویم را از چوب لباسی دم در 

پوشیدم و سوار ماشین فرزام شدم...ترنم همراه محراب میرفت،زیرا آنها هنوز فکر 

میکردند که آندو باهم هستند...تبسم جلو نشست و من عقب...فرزام با دیدن تبسم 

 :گفت

 !شدی چقدر خوشگل-

 :تبسم با خنده گفت

 حواست باشه به جرم دزدین دوتا خانم خوشگل ندزدنتااااا-

 واهلل استرس دارم تاحاال اینجا ماشین نروندم...اگه بگیرنم چی؟-

 :تبسم خندید و گفت

 برو هواتو دارم-

بی توجه به آندو سرم را روی شیشه ی سرد ماشین گذاشتم...صدای دلنشین آرش و 

 ...پیچید مسیح در ماشین

 خیلی دلم تنگه

 گالی باغچه رو چیدم من
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 ببین چه قشنگه

 لباس نو پوشیدم واست

 ببین چه خوش رنگه

 بهم میاد یا نه بد نشدم من که

 ببین چقدر آروم

 بغضمو قورت میدم نمیاد

 از این چشا اشک که

 آروم بغل کردم عکسامونُ

 بد نبودم من که

 دلمو گم کردم اما باز خیلی دلم تنگه

 آروم شدم سنگدل

 آروم به گِل چه آسون نشست دلم ببین

 آروم دل دیگه بی تو من لبم به کی خانوم بگه

 کی میتونه این دلُ سر و سامون بده

 ...آروم به گل چه آسون نشست دلم ببین

 (مسیح و آرش_تکه ای از آهنگ آروم دل)

 :تبسم با اعتراض ضبط را خاموش کرد و گفت
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؟!!!...این چه اهنگاییه که این ترنم دیوونه گوش مگه داریم میریم عزا؟-

 میده؟؟؟؟؟؟...همش غم و غصه

آهنگ به این دلنشینی...چرا اینکار را کرد...حال و حوصله ی جر و بحث کردن را 

نداشتم پس اهمیت ندادم...آهنگ شادی در ماشین پخش شد...و تبسم همراه آن 

 ...شروع به دست زدن و ورج و وورجه کردن کرد

ر روی مبل سه نفره ی چرم نشستم...فضا پر از دود بود...دختر ها و پسر ها با ریتم ب

آهنگ میرقصیدند...تبسم و فرزام نیز به من ملحق شدند...تبسم در آن هیاهو با 

 :صدایی که بشنوم گفت

 بیا بریم برقصیم-

 نه بابا من بلد نیسم-

 :خندید و گفت

 !!!!!!!یآخه مگه میشه دختر باشی و نتونی برقص-

 :شانه ای باال انداختم و گفتم

 !خوب من اینطورم-

 اوو تو چقدر یخی!...پاشو بیا بریم برقصیم من بهت یاد میدم-

 حاال تو برو من میام-

 :از جایش بلند شد...دست فرزام را گرفت ،چشمانش را ریز کرد و گفت

 اگه باهام نرقصی خفت میکنم-
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ت در دست هم به پیست رقص رفتند...با فرزام خندید و از جایش بلند شد...دس

احساس اینکه کسی کنارم نشست سرم را به سمتش برگرداندم...با دیدن جفری 

 :گفتم

 سالم-

 خوش میگذره؟؟-

 اره خیلی خوبه-

 :آرام دستم را گرفت و گفت

دلم خیلی برات تنگ شده بود...این محرابم خسیسم که حاظر نیست بیارتت شرکت -

 !ببینیمت

 :با شنیدن نامش لبخند تلخی زدم... سکوتم را که دید گفت

 چرا حرف نمیزنی؟-

 چی بگم؟-

 :ریتم آهنگ آرامی به گوش رسید...لبخندی زد و گفت

 افتخار میدی؟؟-

 ببخشید،من بلد نیستم برقصم-

 !یه رقص سادس...بیا دیگه-

 !دفعه ی دیگه...تازه رسیدم یکم خستم-

 :ی انداخت...لبخندی زد و گفتپوفی کرد...نگاهی به در ورود

 اومدن-
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رد نگاهش را دنبال کردم،با دیدن ترنم و محراب دست در دست هم بغض شروع به 

چنگ انداختن به گلویم کرد...نفس عمیقی کشیدم...نباید خودم میباختم...باید خودم 

 :را قوی نشان میدادم...جفری رو به من کرد و گفت

 شپسرخالتم اومد...بیا بریم پیش-

 :بغض گلویم را قورت دادم...دستش را گرفتم و گفتم

 مگه بهم نگفتی برقصیم!؟؟-

 ...ام-

از جایم بلند شدم،همراهم بلند شد و به سمت پیست رفتیم...آرام دستانش را بر روی 

 :پهلوهایم گذاشت،و من نیز دستانم را بر روی شانه هایش گذاشتم...خندید و گفت

 !توکه دستمو پس زدی-

ی باال انداختم...باز ادامه داد...چرا تو الل نمی شوی؟...خشک در چشمانش شانه ا

 :...خیره شدم

 آهنگ که تموم شد بریم پیش محراب-

 تو برو...چرا میگی من بیام بات-

 ...نمی دونم!...می خوام ازش شکایت کنم که چرا دیگه تورو نمیاره ببینمت-

یکردم که گاهی اوقات معنی بعضی مانند فرفره بی وقفه حرف میزد...خدارا شکر م

حرف ها یا کلماتش را نمیفهمیدم...بالخره آهنگ تمام شد...دستی به صورتم کشیدم 

 :که گفت

 خسته شدی؟-

 !یکم-
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 :از او جداشدم،دستم را در دستش گرفت و گفت

 بریم پیش محراب-

 چه اسراری داری منو ببری با خودت...خوب خودت برو-

اه خودش مرا به پیش محراب برد...با دیدن او که بر روی مبل بی توجه به حرفم همر

نشسته بود و مشغول نگاه کردن به اطرافش بود...لبخندی زدم...بعد از چند روز 

دیدنش لذت داشت...اما چه حیف که با او قهر هستم...نمی توانم غرورم را زیر پایم 

انش به دست های گره بگذارم...با دیدنمان از جایش بلند شد و بی پلک زدن چشم

 :خورده در هم ما خیره ماند...جفری لبخندی زد و گفت

 چطوری محراب!؟-

محراب هنوز هم خیره مانده بود...دستم را از دستش بیرون کشیدم...محراب در 

 :چشمانم خیره شد...سفت و محکم گفت

 !بیا بریم باهات کار دارم-

 :لبخند عصبی زدم و گفتم

 سالم آقا محراب-

 :متجب گفتجفری 

 !آقا محراب-

 :محراب به جفری نگاهی خشمناک کرد و سپس ادامه داد

 اره آقا محراب-

 :جفری خندید و گفت
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 شما دوتا چتون شده؟...راستی ترنم کجاست-

 پیش تبسمه-

جفری از ما جدا شد...محراب بازویم را گرفت و کشان کشان به سمت طبقه ی باال 

 :بردم...اعتراضگرانه گفتم

 ن...ولم کن محراابولم ک-

وارد اولین اتاقی که پیش رویمان بود شدیم...در را قفل کرد...به در اتاق 

چسباندم،دستانش را دو طرف شانه هایم گذاشت...هردویمان نفس نفس 

 :میزدیم...غرید

این چند روز کدوم گوری بودی؟...نمیگی اونطور که گذاشتی رفتی محرابت دق -

 میکنه میمیره

 :فتمبغض کردم و گ

 تو نمیگی هلیا با اون کاری که کردی نابود میشه؟-

من مَردم...رو زنم غیرت دارم...خیلی اذیت شدم تا به این نتیجه رسیدم...به خدا -

 ...قسم من

 ادامه نده-

 :با دستش گونه ام را نوازش کرد و گفت

 خدامیدونه چقدر دلم برات تنگ شده-

 :صورتم را کنار زدم و گفتم

من طالق میخوام...دستت درد نکنه خوب گولم زدی...از همون اول بهم میگفتی من -

 ...ازت خوشم اومده بیا باهام ازدواج کن بریم اونور...نه که به امید



                 
 

 

 رعنا اهنگر |نوازنده ی احساس رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

162 

 

 :دیگر نتوانستم ادامه بدم...پایین لباسم را گرفت و به پایین کشید و گفت

 این چرا انقدر کوتاهه؟-

 !به توچه-

 !تو زنمی...االنم دیگه دعوا تمومه میریم خونهنداشتیم دیگه...-

 تو می خوای برو اما من جایی نمیام...شاید به جفری گفتم یه اتاق تو خونش بهم بده-

 :غرید

ببند!...از اون روزی که دیدتت یه بند داره هی زر زر میکنه راجب تو...پسره ی -

 !آشغال بهم میگه جورش کن واسم

 :خندیدم و گفتم

 میکردی...پسر به اون رشیدی،خوشگلی،وای خدا هیکلشو نگوخوب جورم -

 :اخم هایش در هم پیچید...با عصبانیت گفت

 هلیییا اون روی سگ منو باال نیاراااا-

 بسه محراب...دیگه زندگی من به تو ربطی نداره...فکر منو از سرت بیرون کن-

 :آرام شروع به خواندن شعری کرد

 ن،جانا سرم از فکر تو خالیست،دلم را چه کنمگفتی زِ سرت فکر مرا بیرون ک-

 :لبخندی زدم...گفت

 !!!ععع خندیدی...خندیدی-

 :سریع لبخندم را خوردم و با حالت جدی ای گفتم
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تموم شد تموم شد برا من نکنا...من اعصاب درست حسابی ندارم یا خودمو میکشم - -

 یا هردوتامونو

 ببخشید محراب اما دیگه تموم شد-

 .چون من باتو خودمو پیدا کردمتو برو اما من طالقت نمیدم..-

...در را باز کردم...نگاهی به "یه روزی میام چون منم بدون تو نمیتونم"در دلم گفتم...

او انداختم...ای دل دیووانه مگر تو میتوانی روزی را بدون دیدن این چالهای روانی 

 :کننده سر کنی؟...سخنی به یادم افتاد...گفتم

 ت افتادم،صید را زنده گرفتی و به کشتن دادیمحو چشمانت بودم،که به دام-

 ...در اتاق را بستم و سریع از پله ها پایین رفتم

تبسم از میان جمعیت متوجه ام شد...سریع به سمتم امد...بر روی پله نشستم...دیگر 

 :نای راه رفتن نداشتم...کنارم نشست و با حالت حیرانی گفت

 هلیا چی شده؟-

 :شروع به گریه کردن کردم...در میان هق هق هایم گفتم

 !با محراب حرف زدم-

 خوب!!!؟!؟!!؟-

از جایم بلند شدم...باید هوای آزاد را تنفس میکردم...از میان جمعیت رد شدیم و از 

 :خانه خارج شدیم...نفس عمیقی کشیدم...تبسم با دستش صورتم را پاک کرد و گفت

 نم چیشدهبدون گریه تعریف کن ببی-

 ...محراب بردم باال-
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با صدای جفری ایستادم...ای بر خرمگس معرکه لعنت...با لبخندی ملیح نزدیکمان شد 

 :و گفت

 کجایی دختر؟...یک ساعته دنبالتم...باید برام بخونی-

انقدر عصبی و ناراحت بودم که تعادل انگلیسی حرف زدن را نداشتم،پس با همان 

 :فارسی گفتمحالت عصبی به زبان شیرین 

 مگه خواننده اوردی؟...ولم کن...فهمیدی حوصلتو ندارم-

 چی میگی؟-

 :باید آرامشم را حفظ میکردم،پس گفتم

 چیزی نیست-

 بیا بریم داخل -

نگاهی عاجزانه به تبسم کردم،لبخندی آرامش بخش تحویلم داد...نفس عمیقی 

 ...کشیدم،دستی به صورتم کشیدم و هرسه به داخل رفتیم

ان جفری دستم را گرفت و به سمت سکویی که بر روی آن دو میکروفن،دو ناگه

صندلی و یک محراب همراه گیتارش بود برد...بازهم چشمانش بی حرکت بر روی 

 :دستانمان خیره مانده بود...روی صندلی نشستم...جفری گفت

 یه آهنگ خوب می خواماااا-

 اما من خارجی نمیخونم-

 !هم هست فدای سرت...اینجا ایرانی-

 اوکی-
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آرام سرم را به سمت محراب برگرداندم...بغض را میشد در چشمانش حس کرد...قیافه 

ساله ای بود که برایش آن اسباب بازی دلخواهش را نخریده 5اش درست مانند کودک 

 :بودند...گفت

 ...تو بری بارون-

 ....باز و بسته کردم و شروع کردیم "باشه"چشمانم را به نشانه ی 

 بری دووم نمیارم بدون تو یه روزمتو 

 من میترسم آخرم بی تو از این دوری بسوزم

 تو بری تنهایی بدجوری تو این خونه میمونه

 باید عکساتو بغل کنم تو تنهاییم دیوونه

 تو بری بارون نمیاد دیگه

 کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیدت

 تو بری قلبم میگیره برگرد

 ببین این دستامم از دوریت یخ کرد

 تو بری بارون نمیاد دیگه

 کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیدت

 تو بری قلبم میگیره برگرد

 ببین این دستامم از دوریت یخ کرد

 پرپرم نکن آسون عاشقت شدم آروم

 دیگه نکن زندگیمو باز داغون
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 گیج و بی قرار میشم خاطراتت رد میشن

 ببین عاشق ترینم

 ز همیشما

 تو بری بارون نمیاد دیگه

 کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیدت

 تو بری قلبم میگیره برگرد

 ببین این دستامم از دوریت یخ کرد

 تو بری بارون نمیاد دیگه

 کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیدت

 تو بری قلبم میگیره برگرد

 ببین این دستامم از دوریت یخ کرد

 دیگه تو بری بارون نمیاد

 کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیدت

 تو بری قلبم میگیره برگرد

 ببین این دستامم از دوریت یخ کرد

 (محمد علیزاده_تو بری بارون)

آهنگ تمام شد...تمام صورتم مملو از قطرات اشکی بود که هنگام خواندن آهنگ از 

چشمانم ریخته شده بود...نگاهی به محراب کردم...تا خواست دهان باز کند و حرفی 

 :بزند جفری مرا در آغوش کشید و گفت
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 !محشر بود-

 ...ندمنگاهم در چشمان محراب بود...از چشمانش حرف های ناگفته اش را می خوا

خودم را از آغوشش بیرون کشیدم،پشتش به محراب بود... دستش را روی گونه ام 

 :کشید و گفت

 گریه کردی؟-

 :اخم غلیظی بر روی چشمان محراب بود...سرم را کنار زدم و گفتم

 راحت شدی؟...میشه برم؟-

 چه عجله ایه؟-

 :محراب خودش را وسط انداخت و گفت

 راست میگه!...بریم هلیا-

وری که بود باید از انجا خارج میشدم...به تبسم اشاره دادم...کلید های زاپاس هرج

خانه اش دستم بود...از انجا همراه محراب خارج شدیم...نمی خواستم با او بروم پس 

 :راهم را به سمت درب خروجی کج کردم...پشت سرم امد و گفت

 کجا میری؟-

 !می خوام برم خونه-

 بیا میرسونمت-

 میرم با تاکسی-

 :صدایش را بلند کرد و گفت

 !!!بهت میگم میرسونمت-
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 :مانند خودش صدایم را باال بردم و گفتم

 منم میگم نمی خوام باهات بیام-

 اما این موقعه شب نمیزارمت تنها بری-

بازویم را گرفت و کشان کشان به سمت ماشینش بردم...سوارماشینش شدم...پشت 

دیگر بوی عطر قهوه را نمیداد و به جای ان بوی  سرم سوار شد و حرکت کرد...ماشین

عطری که من همیشه به خودم میزدم را میداد...چشمانم را ریز کردم،نگاهی به او 

 :انداختم و گفتم

این چند روزی که من نبودم کی تو ماشینت نشسته؟...بویی که میاد بوی عطر  -

 زنونس

 :نیش خندی زد و گفت

 کنه...به هر حال منم مردمآدم تا یه حدی میتونه تحمل -

 :از حرفش اعصابم خراب شد...مشت محکمی به بازویش زدم و گفتم

 !کدوم کثافتی جرعت کرده به تو نزدیک بشه-

 !چیشد توکه می خواستی طالق بگیری-

 :هل شدم و گفتم

 خ..خ...خوب بازم غلت کردی به کس دیگه ای نگاه کنی-

 :با اینکه حواسش به جاده بود گفت

چقد وقتی حسودی میکنی جذاب میشی...آخه المصب مگه این چشمای بی صاحابم -

 جز تو کس دیگه ای رو میبینه؟
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 :لبخندی زدم...اما سوالی مانند خوره به مغزم افتاده بود،پس پرسیدمش

 پس چرا اینجا بوی عطری که من میزنمو میده؟-

 چون دیگه تمام زندگیم بوی تورو میده-

ختم و لبخند محوی زدم...من چرا انقد این پسر را دوست سرم را پایین اندا

 :دارم...صدایش آمد

 بریم سر خونه زندگی خودمون؟-

 :تکانی به خودم دادم،باز هم به خودش گرفت و پرو شد...گفتم

 من همچین حرفی زدم؟-

 پس چی؟-

 میرم خونه ی تبسم-

 چرا؟-

 چون من این چند روز اونجا بودم-

 :تعجب زده گفت

 ...ونا که بهماما ا-

 :به میان حرفش پریدم و گفتم

 دستشون درد نکنه...کمکم کردن و بهت نگفتن-

 ...نامرداااا...من این چند روز مثله دیوونه ها دنبالت بودم اونوقت-

 ...بسه دیگه-
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بی هیچ حرفی تا خانه ی تبسم مرا رساند...خداحافظی سردی کردم و از ماشین پیاده 

 ...شدم،به داخل خانه رفتم

با صدای زنگ تلفن از خواب شیرین چشم باز کردم...با چشمان بسته کنار تختم 

دنبال تلفن گشتم و بالخره پیدایش کردم،شماره نا آشنا بود...با صدای خسته و خواب 

 :آلودی جواب دادم

 !بفرمایید-

 هلیا منم-

 :صدایش را در آن عالم خواب آلودگی نشناختم...پرسیدم

 شما؟-

 جفری ام-

 سالم...چی شده اول صبحی؟-

...خواستم ناهار دعوتت کنم...رومو زمین ننداز که 11ِزیادم صبح نیست ساعت -

 !ناراحت میشم

 ...اما جفری-

 هلیا لطفا...برات سوپرایز دارم-

باشه ای گفتم...در جوابم گفت تا یک ساعت دیگر به دنبالم می آید...تلفن را قطع 

 ...ستشویی رفتمکردم،از جایم بلند شدم و به د

در ماشین را برایم باز کرد...زیرلب تشکری کردم و سوار شدم...پشت سرم سوار 

 :ماشین شد...با لبخندی سرشار از خوشحالی گفت

 ...خیلی خوشگل شدی...مرسی که دعوتمو قبول کردی-
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 :هنوز هم می خواست ادامه بدهد...گفتم

 مرسی-

 !همین-

 چیز دیگه ای قراره بگم؟-

 !منمی دون-

 :بعد از چند ثانیه سکوت گفت

 دست تبسم درد نکنه شمارتو بهم داد-

 تبسم شمارمو بهت داد؟-

 اره-

 البته بیشتر کنجکاو شدم بدونم سوپرایزت چیه؟-

 وقتی رفتیم رستوران میفهمی-

 :تلفنش زنگ خورد...جواب داد

 یبینمتدقیقه دیگه اونجاییم...م10سالم...اره اره تو راهیم...اوکی...ماهم تا -

وارد رستوران شدیم...با چشمانش دنبال کسانی بود که برایشان من را تا اینجا 

کشانده بود...بالخره پیدایشان کرد...به سمتشان رفتیم...دو پسر بودند...قیافیه شان 

برایم آشنا بود...با دیدنم از جایشان بلند شدند و پسری که از ان یکی قد بلندتر بود 

 :به فارسی گفت

 م هلیا خانمسال-

 :جوابش را دادم...او یکی که معلوم بود از آن بزرگتر است دستش را دراز کرد و گفت
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 حسام هستم...گروه هک-

 :لبخندی زدم...آرام دستش را فشردم و گفتم

 گفتم قیافتون برام آشناس...منم هلیا هستم...خوشبختم-

 :جفری گفت

 خوب!...بشینیم دیگه-

 :هر چهار نفرمان نشستیم...جفری بازهم ادامه داد

 ...یادته دیشب بهت گفتم تو جمعمون ایرانی هم هست؟...این دو-

 :حسام به میان حرفش پرید و گفت

 میشه خودم ادامه بدم؟-

 البته-

دیشب وقتی صداتونو شنیدیم گفتیم شما دارین حیف میشین...همونطورم که -

دین میدونین که ما تو سبک پاپ میخونیم...اگه شما خودتون آهنگای گروه مارو شنی

 !بخواین می خوایم باهامون همکاری کنین

هول شدم...از این پیشنهاد یکهوییشان جا خورده بودم...از یک طرف محراب که به 

من گفته بود اجازه ی این کار را ندارم...از طرف آرزوها و رویاهایم...شانه ای باال 

 :انداختم و گفتم

  آقا حسام نمی دونمواهلل-

 :آن یکی که نامش را نمی دانستم گفت

 !نمی دونم چیه یه جواب می خوایم-



                 
 

 

 رعنا اهنگر |نوازنده ی احساس رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

173 

 

 آخه خیلی یهویی شد-

 :حسام گفت

 کاوه قرار نیست خانومو بزاریم الی منگنه-

 :کارتی از جیبش در آورد و گفت

 این شماره ی منه...تا شب بهم خبر بدین...منتظرتون هستم-

 :.رو به کاوه گفتاز جایش بلند شد..

 قراره سمارو ببرم سونوگرافی...باهام میای؟-

 اتفاقا سناهم گفت می خواد با سما بره-

 پس بیا باهم بریم-

 :رو به من کرد و گفت

خانومم بارداره...امروز میریم برای تایین جنسیت بچه...ببخشید ولی ما باید -

 بریم...منتظرتون خبرتون هستم

 :احافظی مت و جفری باقی ماندیم...گفتلبخندی زدم...بعد از خد

 نامزد کاوه میشه خواهر زن حسام...ماه دیگه عروسیشونه-

 :اهمیتی به حرفش ندادم...گفتم

 مرسی از این کارت اما یکم یهویی شد-

 هرجور خودت دوست داری برداشت کن...من خوبیه تورو می خوام-

 :از جایم بلند شدم...متعجب گفت
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 کجا؟-

 سوپرایزتو دیدم...برم خونه-

 ماکه هنوز ناهار نخوردیم-

 ببخشید ولی باید برم...یه روز دیگه میبینمت-

 :لبخندی زدم و گفتم

 هنوز وقت هست-

 ...پس بیا برسونمت-

 :نگاهی استرس وار به تلفنم انداختم...تبسم گفت

 خو مرض گرفته زنگ بزن بهشون یه جواب بده-

 محراب چی بهم گفت نمیتونم...مگه نگفتم بهت-

تو اگه خیلی به حرف محراب احترام میزاری و برات اهمیت داره پاشو برو سر خونه -

 زندگیت

 :راست میگفت...پس شماره را گرفتم...بعد از چند بوق جواب داد

 بفرمایید-

 هلیام-

 سالم هلیا خانوم...چیشد؟...تصمیمتو گرفتی؟-

 اره...باهاتون همکاری میکنم-

 وبی بودخیلی خبر خ-
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 :لبخندی زدم و گفتم

 راستی بچتون چیه؟-

 پسره-

 مبارکتون باشه...فعال-

 خدانگهدار-

 :تلفن را قطع کردم...نفسی از روی آسودگی کشیدم...تبسم گفت

 میدونی دیشب چی شد؟-

 !نه-

 :مشغول بازی با پایین لباس چین چینی اش شد...گفتم

 !بگو دیگه-

 دیشب نتونستم خودمو نگه دارم-

 !خوب-

 یدمب*و*سفرزامو -

 :بلند گفتم

 چیییییییی؟-

 به من چع مگه تقصیر منه...تقصیر این دله بی صاحابمه-

 :شروع به خندیدن کردم...میان خنده هایم گفتم

 دختر رسما بهش نخ دادی-
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 خوب مگه چیه...اصن میرم ازش خواستگاری میکنم-

 بشین سرجات-

 نگاه نمیکنهاز صبح باهام حرف نزده...حتی تو چشمامم -

 ولی این قضیه باید برعکس باشه...تو نباید تو چشماش نگاه کنی از خجالت-

 :با حالت جدی ای گفت

 اصال نم خجالت نمیکشم...افتخارم میکنم-

 از تو باید ترسید...بیچاره فرزام-

 از آدم عاشق باید ترسید-

ساکت ماندم...یعنی محراب بدون من چه کار میکند...ناخداگاه شروع به گریه کردن 

 :کردم...تبسم گفت

 چت شد دختر؟-

 یعنی داره االن چیکار میکنه بدون من-

 داره دق میکنه مطمئن باش-

 از دیشب تاحاال دلم براش یه ذره شده-

 :دستی به صورتم کشید و گفت

 ...یا برگرد پیش محراب یا راهی که داری میری رو مستقیم برو و تحمل کن-

. 

. 

. 
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با صدای آالرم گوشی موبایلم چشمانم را باز کردم...امروز باید برای ضبط اولین تک 

آهنگمان به استدیو میرفتیم...دو هفته گذشته بود...محراب گاهی به خانه ی تبسم 

می آمد اما من جوری خودم را از چشمش قائم میکردم...از جایم بلند شدم و بعد از 

.از خانه بیرون زدم و سوار تاکسی شدم...امروز خوردن صبحانه لباسم را پوشیدم..

یک دسامبر بود...حال و هوای شهر شاد بود...زیرا یک ماه بیشتر تا کریسمس و آغاز 

سال جدید)میالدی( نمانده بود...پیاده شدم و وارد استدیوای که برای ضبط این ترک 

 :آمده بودیم شدم...بعد از سالم و احوال پرسی حسام گفت

 ی؟اماده ا-

 اره-

 پس اولین قسمت مال تو هست...برو داخل-

 ...پالتو را از تنم در آوردم ...نفس عمیقی کشیدم و به پشت میکروفن رفتم

 برَد آرامِ دلم ، یارِ دل آرام کو

 اون که آرام برد ، از دلم آرام کو ؟

 آنکه آرام بَرد ، عشق و من و جان کو

 آنکه عاشقش شدم ، جانانِ جانان کو ؟

 وای وای دلِ من ، شده عاشق نگاتوای 

 وای

 ....که نمی دونستم میشم پریشون نگات

 (هیراد پازل بند و حمید_تکه ای از آهنگ دالرام)

 :کاوه و حسام نیز خواندن و تمام...حسام گفت
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 خیلی خوب بود...تا هفته ی دیگه پخشش میکنیم-

 مطمئنم این اهنگ میترکونه حسام-

 ایشاهلل کاوه-

 :فترو به من گ

 نظر تو چیه؟-

 خیلی خوبه...من دیگه برم-

 چرا؟-

 کار دارم...باید برم خونه-

 بیا برسونمت-

 با تاکسی میرم...می خوام یکم بگردم-

 ...باش پس-

از آنجا خارج شدم...استدیو در وسط شهر بود...بعد از ده دقیقه راه رفتن فکری به 

سرم زد...باید به محراب میگفتم...نمیشد از دهان دیگری بشنود...تلفنم را در آوردم و 

 :شماره ی تبسم را گرفتم...بعد از چند بوق جواب داد

 جانم هلیاییی؟-

 می خوامسالم عروسکم...ادرس محل کاره محرابو -

 چیکارش داری؟-

 برات تعریف میکنم-

 االن لوکیشنشو میفرستم با تاکسی یه دیقه برو-



                 
 

 

 رعنا اهنگر |نوازنده ی احساس رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

179 

 

 مرسی عزیزم-

 ....تلفن را قطع کردم

. 

. 

. 

نگاهی به ساخنما روبه رویم کردم...چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم...باید 

.دکمه ی طبقه ی دهم را محسوب میشد...وارد شدم..اینکار را میکردم...اگر نمیگفتم 

زدم...به گفته ی تبسم اتاق رئیس که محراب بود در آخرین طبقه بود...رسیدم...از 

آسانسور خارج شدم...سالنی که واردش شدم پر از میز و صندلی های کاری 

 :بود...دختران و پسران زیبایی آنجا مشغول به کار کردن بودند...دختری به سمتم آمد

 ؟دنبال چی میگردی-

 رئیس...اتاقش...اتاق رئیس...با محراب کار دارم-

 اقای سلیمی؟-

 اره-

 شما؟-

 ...باهاش کار دارم-

 باهام بیا-

 :به دنبالش راه افتادم...در اتاق بسته بود...رو به منشی اش گفت

 با آقای سلیمی کار داره-
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نگاهی به دختر منشی کردم...موهای قرمز،پوست سفید همراه چشمان سبزی 

 :..دخترک گفتداشت.

 االن کار داره...وقت قبلی داشتین؟-

اعصابم خراب شد...او چه میگفت...وقت قبلی دیگر چه صیغه ای است...زیر لب به 

فارسی فوشی نسارش کردم و به سمت اتاق رفتم...بدون در زدن وارد شدم...مشغول 

 :کار با لپتابش بود...بدون باال آوردن سرش گفت

 ت گفتم در بزن بیاداخلخانم مگی هزاربار به-

 :دختری که گویی مگی نام داشت پشت سرم امد و گفت

 اقای سلیمی ایشون بی اجازه اومدن-

 :خیره مانده بودم تا نگاهی بیاندازد...بالخره سرش را باال اورد...با دیدنم گفت

 مگی برو بیرون-

 ...مگی بی هیچ حرفی از آنجا خارج شد...محراب از جایش بلند شد و به سمتم امد

 :لبخندی زد و گفت

 !چه عجب...یادی از این دیوونه کردی-

 :خشک گفتم

 من واسه یه چیز دیگه ای اومدم-

 :لبخند شادش جایش را با لبخندی تلخ عوض کرد و با لحن آرامی گفت

 دلت برام تنگ نشده هلیام؟یعنی نیمدی منو ببینی؟...یعنی -

 محراب بس کن-
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یعنی دلت یه کوچولوهم برای این محراب دیوونه ای که روز و شبش تویی تنگ -

 نشده؟

 :بغض گلویم را میفشرد...بازهم گفتم

 محراب لطفا بس کن-

 :چسباندم به در و در را را قفل کرد با دستانش حصاری برایم درست کرد...گفت

بازیرو تمام کنی؟...هلیا من تشنه ب توام...چرا سیرابم  د نمی خوای دیگه این-

 نمیکنی

 تموم اون لحظه ها هرشب،هرساعت،هر دقیقه مثله فیلم از جلوی چشمام رد میشن-

 :نالیدم

 محراب ولم کن-

نفس نفس میزدم...اصال من برای چیز دیگری اماده بودم...اما حال به دامش افتاده 

بودم...سرش را بلند کرد...چشمامش مست شده بودند...انگشتش را به لب پایینم 

 :کشید و گفت

 این لبا فقط باید واسه ی من بخنده-

 محراب من یه چیزی باید بهت بگم-

 :صورتش را نزدیکتر اورد و گفت

 ار واسه ی بعدبز-

 ...محرا-

 :صدای گرفته و آرامی گفتبا 
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 خیلی دلم برات تنگ شده...میای بریم خونه؟-

لبخندی زدم...من برای کار دیگری آمده بودم اما کار دارد به جاهای دیگری 

 :میکشد...ملیح خندیدم و گفتم

 !خیلی پروییا-

 !!!!!!پروم کردی-

کمی از خودم دورش کردم...در چشمانش خیره شدم...شادی و سرزندگی در 

 :چشمانش موج میزد...گفتم

 ...من واسه یه چیز دیگه اومده بودم...اما-

 :دستش را دور کمرم گذاشت و مرا به خودش چسباند...گفت

 اما چی؟...کار به یه جاهای باریک کشید؟-

 محراب-

 جان دلم!؟-

 ...محراب من-

 :و گفت با صدای در از یکدیکر فاصله گرفتیم...محراب در را باز کرد...مَگی وارد شد

 آقای سلیمی با آقای هری جلسه داشتین-

 :محراب با جدیت گفت

 !خودم میدونستم...الزم نبود تا اتاقم بیای-

ه ای بر گونه ب*و*سمگی نگاهی به من کرد و از اتاق خارج شد...محراب در را بست...

 :ام زد و گفت
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 میای خونه؟-

 !هنوز نه-

کت ،نبودن تو همشون دارن داغونم هلیا لطفا...من بهت احتیاج دارم...کارای شر-

 میکنن

 !فکرامو میکنم-

 فکر نکن...همین االن جوابمو بده-

 ...تنها یک قدم تا رسیدن به آرزویم مانده بود

 :این قهر دیگر برای چه بود نمیدانستم!...لبخندی زدم و گفتم

 میام...این دوری و قهر مسخره دیگه باید تموم شه-

 :از ته دلش خندید و گفت

 امروز چه روزیههههه-

 باید برم وسایلمو جمع کنم-

 باهم میریم...االن برو یکم تو شرکت بگرد...یا اگه هم می خوای بشین اینجا...تا بیام-

 ...باش-

سوار ماشین شدیم...نگاهش به جاده بود و لبخند میزد...کنجکاوی ام گل 

 :کرد...پرسیدم

 داری به چی فکر میکنی؟-

 !شانسم که تو دوسم داری به این که چقدر خوش-

 !!روانی-



                 
 

 

 رعنا اهنگر |نوازنده ی احساس رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

184 

 

 چند دست لباس خونه داری-

 !تبسم همرو نیورده بود...میدونم-

خودم بهش گفتم!...چون مطمئن بودم برمیگردی...گرچه تا دو سه روز دیگه آشتی -

 نمیکردی خودم میومدم به زور میبردمت

نطورکه وارد خندیدم...بالخره رسیدیم...هر دویمان از ماشین پیاده شدیم...هما

 :میشدیم با دیدن خانه گفتم

 چقدر دلم براش تنگ شده بود-

 ...اینجا هم همینطور...از روزی که رفتی-

 محراب بسه!...تو باعث رفتنم شدی-

 :پالتویم را از تنم در اوردم و هردویمان روی مبل نشستیم،گفت

 هلیا خودت میدونی چرا اونکارو کردم-

 ادامه ندیم خیلی بهتره-

 :را گرفت...لبخندی زد و گفت دستم

 آره...ادامه ندیم خیلی بهتره-

خودش را به من نزدیک تر کرد...چشمانش را بست و صورتش را در یک سانتی 

صورتم قرار داد...ناگهان صدای زنگ موبایلم در آمد از یکدیگر جدا شدیم...محراب 

 :گفت

 اخه االن موقعشه!؟؟؟-

 :ره از ایران بود...جواب دادمخندیدم و به سمت تلفنم رفتم...شما
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 الو؟؟-

 :بعد از چند ثانیه صدایش امد

 !هلیا-

 مامان-

 یه خبری نگیری از این مادرتا-

 :با شنیدن صدایش بغض در گلویم جمع شد...چقدر دلم برایش تنگ شده بود...گفتم

 مامان خیلی دلم برات تنگ شده-

 :صدایش عصبی و ناراحت بود

 چه دل تنگی ای یه خبر نمیگیری ببینی مردم؟...زندم؟...هیچچچ-

 به خدا وقت نمیشه-

من کل زندگیم وقت برای هیچی نداشتم...کلشو گذاشتم برای بزرگ کردن تو...از -

 اون موقعی که یادم میاد کلفتی کردم...بعد تو وقت نداشتی یه زنگ به مادرت بزنی

مچین گفت و گویی را نداشتم...آنقدر درگیر این شروع به گریه کردن کردم...انتظار ه

 :مسائل بودم حتی به مادرم زنگ هم نزده بودم...گفتم

 مامان ببخشید...ببخشید-

 :لحنش ارام شد و گفت

باش...آروم باش...دلم برات یه ذره شده...چیکار میکنی اونجا؟...هواش بهت -

 ساخته؟...کسی که اذیتت نکرده؟

 عالیم نه...خیلی خوبم...حتی-
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 !کارا چطور پیش میره...ببین من هنوزم راضی نیستم که تو خواننده بشی-

حتی مادرم نیز راضی نیست که به ارزوهایم برسم...چرا همه دست در دست یکدیگر 

 :داده اند تا مرا نابود کنند...گفتم

 !هیچکی راضی نیست مامان...نمیدونم خودمم دارم چیکار میکنم!؟!؟؟-

لش کن...از این کار خیری بهت نمیرسه دختر خوشگلم...من مادرتم پس ولش کن...و-

خیر و صالحتو میخوام و میدونم توی این کار هیچ خیری نیست...بچسب به زندگیت 

 !اما این کار نه

 :تا خواستم حرفی بزنم تلفن قطع شد...محراب گفت

 چیشد؟-

 :کنارش نشستم...سرم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم

 نمم راضی نیستحتی ماما-

 راجب چی؟-

 نطرش مثله تواِ-

 :ه ای نرم بر روی موهایم زد و گفتب*و*س

 مامانتم میدونه که بهت میگه...این کار خوب نیست هلیام-

سرم را از روی شانه اش بلند کردم...خیره ماندم در چشمانش...چگونه به او بگویم که 

از باید مخفی میماند...لبخندی من با گروه هک همکاری میکنم...میترسیدم...اما این ر

 :زد و گفت

 به چی فکر میکنی؟-
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 !هیچی-

 خیلی دوست دارم هلیا...یعنی من هیچکسو جز تو نمی خوام-

منم عاشقتم محراب...از همون لحظه اول یه حسی تو وجودم گفت این پسر ستاره -

 شباته

وقتی توی فرودگاه با فرزام دیدمت،وقتی تو اون چشمای آبیت خیره شدم...گفتم من -

 !باید این دخترو تور کنم

 :خندیدم و گفتم

 !!!!!تور کنی؟؟؟؟-

 !اره تور کنم...زندگیمی تیله-

نگاهی به خودم در آیینه کردم...دیگر آن دخترک معصوم وجود نداشت...دخترک 

جایش را با زنی قوی و عاشق عوض کرده است...دستی دور کمرم حلقه شد...از آینه 

نگاهی به چهره ی خندانش کردم...چانه اش را بر روی شانه ام گذاشت و خیره گشت 

 :مان در آینه و گفتبه تصویر دونفره ی زیبای

 !از ته وجودم می خوامت-

خیلی دوست دارم...نمیدونی اون دو هفته بدون تو چجوری گذشت...درست انگار -

 ...توی یه زندان بد

 !!!!سیسسسسسسسس...مهم اینه که االن پیشمی...خانوم خونمی شما که-

م از او جدا به سمتش برگشتم و خودم را در آغوش گرمش غرق کردم...با صدای موبایل

 :شدم...تبسم بود...جواب دادم

 الو-
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 هلیا بدووووو....هلیا بدو کارت دارم...کجایی...وای دارم میمیرم-

 :نفس نفس میزد...گفتم

 آروم باش چی شده؟-

 فرزامممم....فرزامممم-

 خوب؟-

 بهم گفت خیلی خوشگلی...گفت خیلی ازت خوشم میاد-

 :مانند خودش هیجان زده شدم و گفتم

 و جون منبگ-

 به جون خودش که می خوام دنیا نباشه-

 تو چی بهش گفتی؟-

محراب با چشمانش اشاره کرد که یعنی چه شده است؟؟؟...جوابش را ندادم که تبسم 

 :گفت

بهش گفتم منم عاشقتم...بعدش خندید وگفت که من که نگفتم عاشقتم من فقط -

 ...قتمگفتم ازت خوشم مساد بعد من گفتم ولی من میگم که عاش

 :خندیدم و گفتم

 !دیووونه-

 ببین رد دادم کامل...اصن تو چرا نیمدی خونه؟-

 :لبخندی زدم و گفتم

 پیش محرابم-
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 :فریاد زد

 آشتی کردینننننننننن؟-

 اره-

 ...جون من؟...چقدر خوب...پس-

 پس چی؟-

 بعدا بهت میگم...تنهاتون میزارم...ولی هروقت وقت کردی یا بیا پیشم با بیام پیشت-

 مت عزیزمب*و*سباش...می-

 :تلفن را قطع کردم...محراب پرسید

 نگفتی که کی بود ولی از صدای جیغاش فهمیدم کی بود...حاال چش شده بود؟-

 هیچی-

 :ابرویش را باال انداخت و گفت

 نمیگی؟-

 نوچ-

 :کشیده گفت

 بااااوش-

 االن قهر کردی؟-

 :مانند خودم گفت

 !!!!نوچ-
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 :یدم...گفتب*و*سپا بلندی کردم و گونه اش را 

 نه...خر نمیشم-

 ببین بهت میگما اما نگی که من گفتم-

 :خندید و گفت

 چشم-

 ...تمام قضایای تبسم و فرزام را تعریف کردم

 :بعد از اتمام حرف هایم گفت

راستش می خواستم از فرزام بپرسم که کی میره ایران...اما حاال که میگی تبسم -

 دوسش داره یه کاری میکنم نره

 :دستش را گرفتم و گفتم

 اما اونور به فرزام احتیاج دارن-

 دیگه این موضوع به ما ربط نداره،بین خودشون باید حلش کنن-

 :ت و گفتروی مبل نشسته بودیم...دستش را دور گردنم انداخ

 مهم اینه که االن تو پیشمی...جز تو نمی خوام به چیز دیگه ای فکر کنم-

 !چقدر خوبه پیشتم زندگیم-

 تیلم،نفسم،عمرم،زندگیم...عاشقتم هلیام...هیچوقت نرو...هیچوقت-

 :نگاهی به چشمانش کردم و گفتم

 مگه میشه که من برم؟-
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 معلومه که نمیشه!...اما اگه هم بشه من نمیزارم-

 ...یدب*و*سلبخندی زدم...پیشانی ام را 

. 

. 

. 

بالخره روزی که از آن میترسیدم فرا رسید...امشب برای پخش اهنگ جشنی گرفته 

بودند...ساعت هفت بود...هنوز هم استرس داشتم که به محراب بگویم یا دروغی پیدا 

 :کنم و خودم تنها بروم...دوباره تلفنم زنگ خورد...کاوه بود...جواب دادم

 بفرمایید!؟ -

 جشنه خونه ما...منتظریتما8ساعت -

 اقا کاوه از صبح هم خودتون هم اقا حسام هزاربار بهم زنگ زدین...باش...باش...باش-

 خداحافظ-

بی خداحافظی تلفن را قطع کردم...محراب وارد اتاق خوابمان شد...کنارم نشست و 

 :گفت

 از ظهر که اومدم حالت یه جوریه...چی شده؟-

 ...اب منمحر-

 توچی؟-.

 من یه کاری کردم-

 چیکار کردی؟-
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 توی اون زمانی که باهم قهر بودیم-

 !خووووبب-

او همسر من بود...پس باید حقیقت را از خود من میشنید نه کس دیگری...پس نفس 

 :عمیقی کشیدم و گفتم

 ...توی اون مدتی که باهم قهر بودیم-

 :با صدای تلفن محراب ایستادم...محراب نگاهی به صفحه موبایلش کرد و گفت

 !جفریه-

 جفری؟-

 :جواب داد

 سالم...خوبم تو چطوری؟...نه چیزی بهم نگفته...واقعا؟...پس میام...خداحافظ-

 :دستانم میلرزید...گفت

 چرا نگفتی شب دعوتیم؟-

 چی؟-

 ...هیچی...پاشو اماده شو بریم-

و کاوه که سراسیمه به سمتم می آمدند تنم شروع به لرزیدن کرد...بی  با دیدن حسام

هیچ حرفی از اهنگ و همکاریمان با هردویمان سالم و احوال پرسی کردند...گویی 

 :فکر میکردند که محراب از اینجا آمدن خبر دارد...در آخر کاوه پرسید

 با محراب نصبتی داری هلیا؟-

 :محراب جوابش را داد و گفت
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 ره نصبت دارها-

 :کاوه خندید و همراه حسام از کنارمان رفتند وبه جای آنها جفری آمد و گفت

 یک ساعته چشمم به در خشک شده تا بیای-

 :محراب اخم هایش در هم فرو رفت و گفت

 کار خاصی باهاش داری؟-

 نه!...فقط دلم براش تنگ شده بود-

 :با عصبانیت گفت انگشت اشاره اش را مسلسل وار به سمت جفری گرفت و

 ...جفری حد خودتو بدون-

 :زبانش را گاز گرفت و چشمانش را بست...جفری گفت

 تو چته محراب؟...تو فقط پسرخاله ی هلیایی-

 :سرش را به سمتم برگرداند و به فارسی گفت

هلیا این مرتیکه ی احمقو خفه کن،وگرنه به جون خودت جلوی این همه ادم خفش -

 میکنم

 محراب بسه...ولش کن-

دستش را گرفتم و از جفری دور شدیم و روی مبل نشستیم...استرس و ترسم شدید 

تر از ان بود که بخواهم به دعوای این دو نفر فکر کنم...باید زودتر از آنکه از دهان 

 :کسی بشنود به او بگویم...دستش را گرفتم و گفتم

 محراب من باید یه چیزی بهت بگم-

 جونم؟-
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 ...حراب من...من..منم-

 تو چی هلیا؟-

 :از جایم بلند شدم و گفتم

 یه دیقه میای بریم تو بالکن؟-

 باش-

 :وارد بالکن شدیم...هوای آزاد برایم خوب بود...محراب گفت

 !چشم آبیم نگرانم کردی بگو دیگه-

 محراب من با گروه هک آهنگ خوندم-

 یعنی چی؟-

 ...صدای زنمو کسی بشنوه گفتی تو بهم گفتی حق نداری،گفتی نمی خوام-

با ضربه ای که از طرف محراب به صورتم خورد ساکت شدم...گویی شعله ی اتشی 

روی گونه ام گذاشته بودند...چشمانم را بستم و شروع به گریه کردن کردم...عصبانیت 

 :در صدایش موج میزد

ت داشتیو انجام بهت که گفتم نه!...اما تو چیکار کردی؟؟؟...رفتی اون کاری که دوس-

 دادی

چشمانم را باز کردم نمی توانستم در چشمانش نگاه کنم...دستم بر روی گونه ام بود و 

 :به گوشه ای خیره شدم...گفت

 !گریه نکن-
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بازویم را گرفت و کشان کشان به سمت سالن مرا برد وسط سالن ایستاد و با صدای 

 :بلندی گفت

 جا زنه منه و زن منم اجازه نداره آهنگ بخونهمنو نگاه کنین...اینی که میبینین این-

 :اشک هایم نمی ایستادند...روبه حسام و کاوه کرد و گفت

این حرف مخصوص شماست...به هیچ وجه نمی خوام زنم آهنگ بخونه...این ترک -

 ...هیچ جا پخش نمیشه...تمام خصارتشو خودم پرداخت میکنم

خارج شدیم...هنوز هم با تمام توانش بدون اینکه بگذارد کسی حرفی بزند از خانه 

بازویم را میفشرد...سوار ماشین شدیم...دستانم را روی صورتم گذاشتم و ادامه ی 

اشک هایم را با صدای بلندتری ادامه دادم...با تمام توانش گاز داد و حرکت 

 :گفت...کرد

 !هلیا بسه-

روی صورتم کنار زد و توجه ای نکردم...کنار جاده ایستاد...با دستش دستانم را از 

 :گفت

 جون محراب گریه نکن...غلط کردم-

فین فینی کردم...با دستش اشک هایم را پاک کرد...انگشتش را بر روی گونه ام کشید 

 :و گفت

دستم بشکنه نگاه کن باهاش چیکار کردم...ایشاهلل بشکنه دستم هلیا گ..ه -

 خوردم،غلط کردم

 عیبی نداره-

 :ید و مستانه گفتب*و*سگونه ام را 
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 با نگات برام یه قفس بسازو بزار تک تک دقیقه های امشبو حبس چشمات باشم-

 :از صورتش فاصله گرفتم و گفتم

 محراب من،من نمیتونم دیگه این زندگیرو ادامه بدم-

 منظورت چیه؟-

 ...شاید ازت طالق بگیرم و برگردم ایران...احساس میکنم زندگی ما زیاد-

 :خندید و گفت

 ایران میریم اما برای گرفتن عروسی-

 یعنی چی؟-

یعنی من انقدر عاشقتم که با دنیاهم عوضت نمیکنم...توام سعی کن دیگه هیچ چیزو -

 !از من قائم نکنی

 یعنی قهری نیست؟-

 معلومه که نیستم تیلم...تو زنمی...عشق زندگیمی-

 دوست دارم-

سی نگرفتیم...ازدواجمون هول هولکی شد دلم می بهترین اتفاق زندگیمی هلیا..ِعرو-

 خواد یه عروسی شاهانه برای بهترین خانم دنیا بگیرم

. 

. 

. 
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نگاهی به کت و دامن هندوانه ایم کردم...تبسم مانند مرغ پر کنده ای دور خودش 

 :میچرخید...خندیدم و گفتم

 چت شده دختر؟-

 دارن میان خواستگاریمون تو استرس نداری؟-

 با چه استرسی؟...من که دیگه آب از سرم گذشتهنه با-

 :پشت این حرفم خندیدم...گفت

 ببین من خوب شدم؟-

 حرف نداری-

هردویمان ست کرده بودیم...ایران بودیم...قرار شده بود از نامزدی تا مراسم عروسی 

در ایران بمانیم...البته فقط نامزدی و عقد تبسم واقعی بود...من و محراب ادا در می 

آوردیم زیرا هیچکدام از این مراسمات را نداشتیم...از اتاق خارج شدیم...مادرم با 

 :دیدنمان کل کشید و گفت

 ماشاهلل-

 ...از پله ها پایین رفتیم

صدای زنگ آمد...به سمت در رفتم و در را باز کردم...اول پدر فرزام وارد شد،پشت 

آن فرزام و بعد محراب...با فهمیدن بوی محراب تمام دل و روده ام وارد دهانم شد و 

نجر به سریع به سمت دستشویی راه افتادم...تمام روز را مرور کردم...هیچ چیزی که م

این حال بشود نخورده بودم...اما...این حالم برای چه بود...نگاهی خودم در آینه 

 :کردم...صورتم زرد شده بودم...مادرم گفت

 چت شده دخترم؟...هلیا مادر-



                 
 

 

 رعنا اهنگر |نوازنده ی احساس رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

198 

 

 :صورتم کشید و گفت در را باز کردم...مادرم دستی به

 پوستت زرد شده...هلیا حالت خوبه؟-

 نه مامان-

 :و گفتمحراب هیران امد 

 هلیا چت شده؟-

 :باز هم با فهمیدن بویش حالم بد شد...گفتم

 محراب سمتم نیا...حالم بده-

 :مادرم لبخندی زد و گفت

 نکنه قراره نی نی بیاری-

 !مامان سر به سرم نزار مگه با یه حالت تهوع ادم حامله میشه-

 :محراب خندید و گفت

 !خدا از دهنتون بشنوه-

 !محراااب-

 ای میرم داروخونه و میام من یه دیقه-

 وسط مراسم؟-

 اومدممم-

.... 

. 

. 
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. 

نه ماه بعد پسری زیبا به خانواده ی سلیمی آمد...پسری درست شبیه به 

مادرش...گاهی برای داشتن زندگی زیباتر باید از آرزوهایمان بگذریم...درست مانند 

پس گاهی برای کاری که هلیا کرد...برای عشق زندگی اش از آرزو وخیالش گذشت...

 !لذت ها و زیبایی ها بگذر...مطمئنا زندگی بهتری در پیش روی توست

 (نوازنده ی احساس)

 ...پایان

1396/10/1 

******* 

همیشه عاشق باشین و به هم عشق بورزین...نوازندگی سازی به نام احساس 

 ...زیباست...پس عشق را بنواز

 (رعنا آهنگر_نوازنده ی احساس)

 پیشنهاد می شود

   |Tannazرمان نبرد جاودانگی

 الیف شریفی |رمان مهرگان )جلد دوم خاتمه بهار( 

 مهال جعفری |رمان کاش نبودم 
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