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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 به نام خدا

 

 احساس ینوازنده 

 

 :مقدمه

 

 هیوونگینفر د هیداشتن  دوست

 

 ست هیهد کینفر  هیداشته شدن توسط  دوست

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 فستیکه دوست داره وظ یکه دوست داشتن کس یداشتن کس دوست

 

 !هیزندگ یکه دوسش دار یدوست داشته شدن توسط کس اما

 

.... 

 گذر کرد... یلحظات زندگ نیاز سخت تر توانیعشق م با

 رعنا#

96.6.30 

 

 اول فصل

 

 

 غرغرکنان روبه مادرش گفت: زدیهارا هم م ازیکه پ همانطور

 !...دو روزه اومده برام زبون دراوردههیکرده ک ره،فکریاز حد داره رو مخ من راه م ادیز گهیدختره د نیمامان ا-

 گفت: یبلند بایتقر یکوباند و با صدا شیروبه رو زیم یخانوم دستش را محکم رو مهیفه

 !ی...سرمو بردریبگ گریدندون به ج قهی...دو دیزنیچقدر غر م یالل بش یدختر...اله گهیبس کن د-

 خانوم هیفهم ینیبیاز اون دختره دفاع کن بعدا عواقبشو م یتو ه-



 نوازنده احساس

 

 
5 

 

گاز را  ریاز حد اعصاب دخترک را خورد کرده بود،ز ادیروزها بعد از آمدنش ز نیکه ا یهمان دختر ترایم یصدا با

 برگشت و گفت: ترایرا کنار گاز گذاشت و به سمت م یخاموش کرد و قاشق چوب

 چته؟-

 خانوم گفت: هیبه دختر نداد و روبه فهم یتیاهم ترایم

 خانم آقا باهاتون کار دارن هیفهم-

 :دیموشکافانه پرس دخترک

 داره؟ کاریعموصالح با مامان چ-

 گفت: یبا پوزخند ترایم

 نداره یبه تو ربط گهید نِشیا-

 خانوم گفت: هیو روبه مادرش فهم ستادیچارچوب ا انیکرد و به سمت در اشپزخانه رفت...م یاخم دخترک

 اطیتو ح رمیمن م-

 به گاز اشاره کرد و گفت: تیخانم با عصبان هیفهم

 یصاحابارو سرخ نکرد یب نیا-

 ولم کن بابا-

 را گفت و از آشپزخانه خارج شد... نیا

 یچانه اش گذاشت و به چمن ها ریآن نشست...دستش را ز هیچنار رفت و رو یکنار درخت ها یِسمت تاب چوب به

توانست انجام دهد...دلش از  یدلش نم یرفع گرفتگ یبرا یچکاریگشت...دلش گرفته بود،اما ه رهیخ شیپا ریسبز ز

 یدخترک ساده سرتق باز یاز حد برا ادیکه ز ییترایآن م ایبه دلش گذاشته بود، یادیز یکه حسرت ها یمادر

 بااهش،یتلخ زد به روزگار س یو لبخندآمد...با دستش اشک را کنار زد  شیاز چشمان آب یگرفته بود،اشک اوردیدرم
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 انیگشت م رهیاست سرش را بلند کرد و خ میتیکه سالهاست کارش سرکوب زدن آن دختر  یکس یصدا دنیشن

 چشمان پسر:

 ینشست نجایتو که باز ا-

 که قبلش ازت اجازه نگرفتم دیببخش-

 کینزد یدختر را سفت گفت و صورتش را کم یبلند شد،خواست از کنار پسر رد بشود که پسر بازو شیاز جا دختر

 به صورت دختر کرد و گفت:

 یندار دنمیمنه!اگه من اجازه ندم حق نفس کش یخونه  نجایا-

 خش دار گفت: ییحلقه زد،با صدا شیاب یها دیاشک در مروار شدیمنتقل م شیکه بازو یاز شدت درد دختر

 ؟یکنیم تمیاذ یساله دار21بهت فروختم که  یتر زمیفرزام ولم کن!مگه من چه ه-

ساله 25پسر  نیگفتن نداشت،واقعا ا یبرا یدختر،حرف یماند در چشمان آب رهیدست دختر را ول کرد،مات خ فرزام

 دختر داشت؟...فرزام گفت: نیکردن ا تیاذ یبرا یلیعنق چه دل ی

 برو داخل عیسر-

 از آنجا دور شد و وارد خانه شد... یحرف چیه یب دخترک

 

 

 پاک کردن بود رفت و گفت: یمادرش که مشغول سبز دنیسمت آشپزخانه رفت،با د به

 داشت؟ کارتیعمو صالح چ-

 تازه بود گفت: یها حانیهمانگونه که مشغول پاک کردن ر مادر

 شب مهمون داره-
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 و گفت: دیکش یپوف دختر

 نه؟ دییگاومون زا گهیبهم م یاحساس هی-

 توجه به حرف دخترک گفت: یب مادر

 آقا فرزاد و آقا فرزامه یپسرخاله -

 تامل گفت: یباکم سپس

 نامزدشه گنیکه م نطوریا اد،البتهیبا نامزدش م-

 فکر کرد و گفت: یکم دخترک

 کرد؟یم یزندگ سیکه انگل ستیهمون محراب ن نیا-

 کنهیصداش م نطوریمحراب و زحرمار،انگار پسرخالشه ا-

 و گفت: دیارام خند دخترک

 ارهیخواد ب یپَ نگو آقا دوست دخترشم م-

 گفت: یا یمصنوع تیلبش را گاز گرفت و با عصبان مادرش

 !!ایهل-

 را خودش بشنود گفت: شیکه صدا یجور رلبیز ایهل

 گمیواال انگار دارم دروغ م-

 و گفت: دیاورا نشن یصدا مادرش

 یبراشون مرتب کن دیاتاق مهمونو با-

 !ستنیبهم محرم ن یگیمگه نم-
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 دستش را در هوا تکان داد و گفت: مادر

 ستین شونیاونا که محرم نامحرم حال-

 زد و گفت: یپوزخند ایهل

 تا اتاقو مرتب کنم رمیپس من م-

 برو دخترم-

 از آشپزخانه خارج شد... ایهل

 

 را برداشت و به سمت اتاق مهمان رفت... یدرشت صورت یبنفش با گلها یها یرو تخت لیاز قب ازشیمورد ن لیوسا

 

 نو و تازه را گذاشت... یها یرو تخت ییتخت برداشت و به تنها یرا از رو یمیقد یها یتخت رو

 

 فوت کرد... رونینفسش را به ب یکمرش گذاشت و از خستگ یگود یرا رو دستش

 

 اش را که بندش را به پشت گردنش بسته بود باز کرد... یتخت نشست و روسر نییپا

 

 شانه اش رها کرد و چشمانش را بست... یاش را  ابشار وار رو یبلوط یرا باز کرد و موها شیموها کش

 یموج ها یاستراحت،کم یظالم،دلش کم یو آدم ها ایدن یاهویاش جوان و سرحال اما باطنش خسته از ه چهره

 ...شیشانه ها دنیخواست،با دستش شروع کرد به مال یم لوفرین یگل ها یبه پاک یشمال و عشق یایدر

 فرزام ساکت ماند...فرزام گفت: دنیبلند شد،با د شیو از جا دیکش یفیخف غیباز شدن در ج با
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 ؟یکنیم یچ نجایتو ا-

 د؟یکنیم کاریچ نجایبرعکس اقا فرزام،شما ا-

 زد و گفت: یپوزخند فرزام

 کنم؟ یاداوریخواد بهت  یدلت مانگار دوباره -

داشت؟...پس با خودش گفت بهتره به او  ختنیرا در خودش ر زیجز ساکت ماندن و همه چ ی...مگر کارچارهیب یایهل

 کش مکش ها تمام بشود،رو به فرزام گفت: نیا دیتا شا دیبگو

 انیاقا محراب با نامزدشون شب دارن م-

 ییتو چقدر دانا یوا-

 کنمیارم براشون اماده ماتاق مهمون رو د-

 یخم شد و روسر عیمتوجه نگاه نافذ او شد...سر ایا،هلیهل شانیپر یگشت به موها رهیخ یبا لبخند محو فرزام

 گفت: رلبیکرد...خواست از کنار فرزام رد شود که فرزام ز یسرش جاگذار یبرداشت و رو نیزم یرا از رو دشیسف

 دختر؟ یدار یتو چ-

 متعجب گفت: ایهل

 ؟یگفت یزیچ-

 رونیبرو ب عینه...سر-

از انجا خارج شد و دوباره به  عیفرزام را تحمل کند،پس سر نیسخنان سنگ وار و اتش توانستینم گرید ایهل

 آشپزخانه بازگشت...

 

 کردن اجاق گاز بود به سمتش رفت و گفت: زیمادرش که مشغول تم دنید با
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 کردم زیاتاقو تم-

 خوبه-

 کنم؟ کاریچ گهید-

 نگاه کرد و گفت: ایهل یدیدر چشمان مروار یبا اخم و لحن تند مادرش

 برو سر قبر منو بشور-

 اعتراض وارانه  گفت: یبا لحن ایهل

 مامان!!!-

 بکن دختر یغلط هیخو برو -

 اووووووووف...اوووووف-

 از آشپزخانه خارج شد... ایهل

 

 زد و گفت: یاو لبخند دنیتاج و تخت بزرگ به سمت او رفت...صالح خان با د نیصالح خان،صاحب ا دنید با

 نجاستیا یک نیبه به!بب-

 کرد و گفت: یخانومانه ا یخنده  ایهل

 حالتون خوبه عمو صالح؟-

 ؟یخوبم دخترم تو چطور-

 شما ی هیسا ریز-

پدر نداشته اش دوست داشت،صالح خان  یصالح خان بزرگ شده بود و اورا به اندازه  ی هیسا ریز یاز کودک ایهل

 و گفت: دیاش را بوس یشانیپ
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 توهم امشب با فرزام برو دنبال بچه ها-

 متعجب گفت: ایهل

 من؟-

 اره...تو-

 رمیچشم...م نیگیم نطوریحاال که ا-

 پس برو به فرزام بگو...تو اتاقشه-

 چشم-

 در دلش گفت: ایهل

 حاال من چجور برم تو اتاق برج زحرمار-

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

 

 باال انداخت و گفت: ییابرو دنشیزد و وارد اتاق شد...فرزام با د یبه در چوب یا تقه

 داخل؟ یایمن بهت اجازه دادم ب-

 ...خوب من در زدم؟یچ یعنی-

 اما من اجازه ورود ندادم-

 خواستم وارد قصر بشم؟ یمگه م-

که  یاز فکر شوم یچشمانش...لبخند انیماند م رهیرفت...خ ایبلند شد و به سمت هل ترشویکامپ زیاز پشت م فرزام

 در سرش بود زد و گفت:

 داخل ایدر بزن!...هروقت گفتم بهت اجازه دادم ب رونیبرو ب-
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 تو؟! یبچه شد-

 را بلند کرد و گفت: شیصدا

 گفتم برو-

 یرو توانستیزد و از اتاق خارج شد...مگر م یدختر شروع به چنگ انداختن کرد،لبخند تلخ یبغض در گلو دوباره

به در  ی...دوباره تقه اکردیفرزام را تحمل م یبچه باز نیا یهمه  دیو با فرزام نرود؟...با اندازدیب نیصالح خان را زم

 :گفت یبلند یتمام توانش به در کوباند و با صدا د،بایننش ییتر به در زد،بازهم صدا د،محکمینشن ییزد،صدا

 تو؟ امیب شهیم-

 :دیشن ییصدا

 نمیاووووم بزار بب-

 فرزام آمد: یچشمانش را به هم فشرد که دوباره صدا تیاز عصبان دختر

 ایب-

 اتاق شد... وارد

 

 گفت: ایهل دنی...با دواریداده بود به د هیتک نهیدست به س فرزام

 چته؟ نمیخب حاال بگو بب-

 فرودگاه امیعموصالح گفت که منم باهاتون ب-

 باال انداخت و گفت: ییدوباره ابرو فرزام

 ؟یایب یتو واسه چ-

 عمو صالح گفت-
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...که بخوام با خودم ببرمت ی...زنمی...دوست دخترمی...خواهرمیکه با خودم ببرمت؟...داداشم یهست یمثال تو ک-

 استقبال پسرخالم؟

توجه به فرزام از اتاق خارج شد و با سرعت به سمت اتاق  یفرزام را نداشت...ب یها یحرمت یب نیتحمل ا گرید ایهل

 خودش رفت...

 

کردن...آخر  هیگذاشت و شروع کرد به گر شیزانوها یتخت نشست و سرش را رو یبود...رو وارید یگوشه  تختش

 یها هیو کنا شیبدهد؟...آن هم با نتقاص گناهش را پس  دیبا نگونهیکرده بود که ا یدختر چه گناه نیمگر ا

 آمدند... یاش م یدیفرزام...آرام،آرام قطرات اشک از چشمان مروار

 

 سرش را بلند کرد: دیکه شن ییصدا با

 ایهل-

 را با دستانش کنار زد و گفت: شیها اشک

 تو اتاقم؟ یاجازه اومد یچرا ب-

 زد و گفت: یپوزخند فرزام

 ؟یکن یتالف یخوا یم-

 داره اقا فرزام یحرمت هی یهرکسنه...اما -

 مهربانانه گفت: یچشمان دخترک و با لحن انیگشت م رهیخ یبا لبخند محو فرزام

 میپاشو آماده شو بر-

 گفت: یبا لحن تند ایهل

 ام؟یبا اونا دارم که ب یمگه من چه نصبت-
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 دوباره با همان لحن آرام و مهربان گفت: فرزام

 دختر...ناز نکن میبلندشو بر-

 امینزنم م نیعمو صالحو زم یرو نکهیفقط به خاطر ا-

 چشم-

 یگونه  یچشمان سرخ او دستش را نوازشگرانه رو دنیامد...با د ایهل کینزد یبلند شد...فرزام کم شیاز جا ایهل

 و گفت: دیکش ایهل

 ؟یکرد هیتو گر-

 سرش را کنار برد و گفت: ایهل

 مهمه مگه؟ ینکردن من واسه کس هیگر ایکردن  هیگر-

 مهم نباشه واسه من مهمه یواسه هرک-

 اقا فرزام؟ یکنیم تمیپس چرا انقد اذ-

 لب گفت: ریزد و ز یدور شد...لبخند تلخ ایاز هل فرزام

 دونم ینم-

 رفت تا صورتش را بشورد... ییبه سمت دستشو عیصالح ندانست که در انجا بماند پس سر گرید ایهل

 زرد و قامت بلند رو به فرزام گفتم: یبا موها یهمراه زن یبزرگ و صورت استخوان کلیبا ه یمرد دنید با

 ستن؟ین نایا-

 زد و گفت: یلبخند فرزام

 خودشونن-

 و اورا درآغوش گرفت و گفت: دیفرزام خند دنیبه سمتشان رفتند...محراب با د هردو
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 خودم یپسرخاله -

 گذره؟یخوش م یریگیحالت چطوره محراب خان...خبر نم-

 جدا شدند...محراب گفت: گریکدیآغوش  از

 میکنی...حاال صحبت مدهیشرکت امانمو بر نی...ارمیبه خدا درگ-

 بود اشاره کرد و گفت: ستادهیکه کنارش ا یبه دختر مو بُلُند محراب

 ترنم خانم دوست دختر بنده شونمیا-

 زد و گفت: یدر دلش پوزخند ایهل

 گه؟ید نیک نایا ایخدا-

 گفت: فرزام

 هیرانیپس ا-

 یدونیمنو که م ی قهی...سلگهیاره د-

 یو بادوم زیمحراب...چشمان ر یصورت استخوان انیگشت م رهیزد...دختر با دقت خ یحرفش چشمک نیا پشت

 شیکه به همراه آن ته ر بایز ی...صورتشدیم جادیا ییبایچال ز دنیکه هنگام خند یصورت ی...لبان قلوه ایمشک

 :گفتاشاره کرد و ای...محراب با چشمانش به هلدادیبه صورتش م یشتریب تیجذاب

 ؟یکرد یزیچ ینکنه نامزد شدهیچ-

 نگاه کرد و گفت: ایبا محبت به هل فرزام

 نه بابا-

 ؟یپس چ-

 کرده است پس گفت: ریگ یسیکه او در رودربا دیفهم اینزد...هل یحرف فرزام
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 یهم زندگ میکنیهم کار م یعنی...میکنیاقا صالح کار م یخونه  یبا مادرم تو ی...از بچگامیمن هل-

 خوره یاسمتون بهتون م ی...واقعا معنایهل-

 ممنونم-

 گفت: یفیظر یبا صدا ترنم

 میبمون نجاینکنه قراره ا-

نزدند و به سمت  یمعصوم و ساده نبود...حرف ایدخترک معلوم بود مانند هل ی...از چهره ایبه جز هل دندیخند هرسه

 فرودگاه رفتند... نگیپارک

 

 گفت: تراینفرشان در آشپزخانه نشسته بودند...م هرسه

 ستیبدهکار ن یچکی...انگار به هنیدیتورو خدا دختررو د-

 شده؟ ی:مگه چهیفهم

 یانگار اومده پارت نیبب ده،لباسشویم خنده،دستیواال با همه م-

 بلند شد و گفت: شینفسش را فوت کرد و از جا ایهل

 اطیتو ح رمیرفته...من محوصلم سر -

 ینش کیبرو...حداقل تو گناه ما شر-

 نشست... یتاب چوب یشد و رو اطیوارد ح یو از آشپزخانه خارج شد ... از در پشت دیخند

 

 (چرخهیم ایلی...داستان سر خادیخوشتون ب دوارمی...امشهیم فیتعر ایبه بعد داستان ازبان هل نجای)دوستان از ا
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لبه  ی...سرم را روساختیم باتریرا ز کرد،فضایکه صورتم نوازش م یمیتازه،نس یچمن ها یها،بو کیرجیج یصدا

کنارم نشست چشمانم را باز کردم و به  سمت راستم نگاه  یکس نکهیتاب گذاشتم و چَشمانم را بستم...با احساس ا

 :گفتمبلند شدم و  میکه کنارم نشسته بود از جا یشخص دنیکردم...با د

 ن؟یاومد یشما کآقا محراب -

 چه خبره نجایا نمیبب امیگفتم ب نطوریهم-

 زدم که دوباره گفت: یلبخند

 ؟یتو چرا بلند شد-

 دونم ینم-

 نیبش ایپس ب-

 گفت: کردیام بازگشتم...محراب همانگونه که به ستاره ها نگاه م یقبل یبه سر جا دوباره

 ؟یکنیکار م نجایا یتو از ک-

 شتری...البته مادرم بمیکردیکار م یعنیبودم...خوب  نجایبا مادرم ا یمن از بچگ-

 ؟یکتریاها...چند سال از فرزام کوچ-

 چهارسال-

 دیایبهم م یلیخ-

 را فوت کردم و گفتم: نفسم

 میدینشون م نطوریا رونیاز ب دیشا-

 ؟یچ یعنی-

 یچیه-
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 نه؟ یدانشجو هست-

زدم و  یکه حسرت درس خواندن و به دانشگاه رفتن در دلم مانده است...لبخند تلخ یمن یبود برا یچه سوال نیا

 گفتم:

 گهید یارزو هی...کشمیارزو دست م هیخوب از  یدارم...دوست داشتم معلم بشم...اما نشد...ول یانسان پلمینه...د-

 سراغم ادیم

 شد...محراب متعجب گفت: ریاز چشمانم سراز یاشک ناخداگاه

 ؟یکنیم هیگر یتو دار-

 نه-

 می...از جامریرا بگ دیایکه قرار است از چشمانم ب یالبیس یجلو توانستمیهم نم دیانجا بمانم...شا توانستمینم گرید

 بلند شدم و گفتم:

 رمی...سرتونو درد اوردم...با اجازتون مدیببخش-

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

 مادرم آرام چشمانم را باز کردم: یصدا با

 شو داریدختر ب ای...هلایهل-

 گفتم: یخسته و خش دار یو با صدا دمیبه صورتم کش یبلند شدم...دست میجا از

 ساعت چنده مگه؟-

 یدیبه جمع کردن سفره رس-

 به درک-

 نییپا یایب زیکردن م زیتم یبرا دیبا عی...سرکننیساکت شو...دارن تموم م-
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 مامان اوووفاوووف -

نکردم بهم  یو زندگ کردمیم یزندگ دیکه با یروح خسته ام وجود نداشت...حالم از همه لحظات نیدر ا یتوان گرید

 ی...روزهاگشتمیبرم رستانمیدب یتنگ شده بود...کاش دوباره به روزها دنیتا لنگ ظهر خواب ی...دلم براخوردیم

 کس خوب بود... یمن ب یبراسر کردم...باز هم  یاوریدوست و  چیه یب ییکه به تنها یخوب

 

 شانیها یچا دنینشسته بودند و مشغول نوش زیم یرفتم...تنها فرزام و محراب رو یسمت اتاق غذاخور به

 گفت: دنمیبودند...محراب با د

 ریصبح بخ-

 زدم و گفتم: یلبخند

 اقا محراب ریصبح شماهم بخ-

 ؟یتو صبحونه خورد-

 دم...اما به ناچار گفتم:نخورده بو یا صبحانه

 با اجازتون-

 دمیاومدنتو فهم نجایا لیخوب پس دل-

 کرد به فرزام و گفت: رو

 میبزن اطیادامه حرفمونو تو ح میتونیداداش ماهم م-

 زیرفتند و من مشغول جمع کردن م یبلند شد...هردو به سمت درب خروج شیفرزام زد و از جا یبرا یچشمک

 نفره شدم...12
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 ریدلگ گرانید یشاد دنیصالح خان آمد...وبازهم با د یبه خانه  اهویشلوغ و پره یهمان روزها دوباره

ام را از سرم در اوردم و  یناخواسته...بازهم شب شد...همانگونه که روسر یها هیو گر یزورک ی...لبخندهاشدمیم

نمدار راه رفتم  یچمن ها یبرهنه رو یدراوردم و با پا میاز پا زیام را ن یمشک یکردم،صندل ها شیچمن ها رها یرو

من چشمک نزد...چشمانم  یبرا یگشتم...ستاره ا رهیخ رهیت شهیتاب نشستم و به آسمان هم ی...رودمیتا به تاب رس

 محبوبم را کرد...پس لب باز کردم و شروع کردم: یترانه  یرا بستم...دوباره دلم هوا

 

 تو خواب وقت سحر دمید

 

 کمند نیزر یا شهزاده

 

 دیبر اسب سف نشسته

 

 از کوه و کمر ومدیم

 

 نگاهش به دلم زدیم

 

 دمیناگه پر نیریخواب ش از

 

 کنارم به خدا گرید دمیند اورا
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 از غصه بر... دهیرس جانم

 

 دنیشدم...با د رهیخ می...چشمانم را باز کردم و به روبه رودمیاز خواندن ادامه اش دست کش یکس قیتشو یصدا با

 گشته بود به من گفتم: رهیمحراب که با لبخند خ

 اقا محراب نیاومد یشما ک-

 نشست و گفت: کنارم

 یتو فوق العاده ا-

 بود...گفتم: دهینشن یرا کس میبه حال صدا تا

 کنه فیبود که بخواد تعر دهینشن یکس یعنینکرده بود... فیاز صدام تعر یتا حاال کس-

 ؟یکرد یصدارو مخف نیتو چجور ا-

 باشم ییکسا ای یکس دیدر معرض د ادیمن دوست ندارم ز-

 کنم فشیدونم چجور توص یاصن نم ایاما هل-

 کردم و گفتم: یارام ی خنده

 اقا محراب دیخجالتم ند-

 اقا و شمارو نیبس کن ا-

 من عادت کردم-

 و ستیکه او تنها ن فیبود... ح بایپسر واقعا جذاب و ز نیچشمان هم...ا انیم میدر سکوت هردو غرق شد هیثان چند

 زدم که گفت: یکرده...لبخند تلخ دایجفتش را پ

 یزیعز ای یمثل از دست دادن عشق یغم هیوجود داره... یغم خاص هیچشمات  یتو کنمیاحساس م-
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 ...عشق...ستین ادمیچهرشم  یحت یعنیبودم فوت کرد... کیکوچ یلیخ یپدرم وقت-

 لبم صاف و جور کردم و گفتم: یهمان لبخند تلخ را رو بازهم

 نشدم که بخوام از دستش بدم و به خاطرش ناراحت باشم و غصه بخورم ینه تاحاال عاشق کس-

 ؟یپس چ-

 یزندگ دیشما فکر کن-

 ؟یچ یعنی-

 چیه-

 ؟ییاالن تنها یعنیپس -

 دیکنیکه فکر م یتنهاتر از اون-

 خوبه-

 شدم به آسمان و گفتم: رهیو مات خ دمیکش یقیعم نفس

 زنن؟یشما چشمک م یستاره ها برا-

 آسمان نگاه کرد و گفت: به

 دونم ینم-

 ن؟یدار یاصال شما تو آسمون ستاره ا-

 فکر کنم-

 لبخند گفتم: با

اون  یکه بکن ی...هرکارکنهیاون باباته...داره نگات م گفتیو م دادیستاره نشون م هیبچه که بودم عموصالح بهم -

 شینیبیستاره م هی هیدور از تواِ  شب یلیچون خ ی...اون اونجا نشسته ولنهیبیم
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 زد و گفت: یشدم به محراب، لبخند رهیدست گرفتم و خ کیرا از آسمانِ  نگاهم

 مگه بابات با عمو محراب دوست بوده؟-

 البته دمیکه من شن ینجوری...ارهیمیو م شهیم ضیباغبون بوده...اما خوب مر نجایبابام ا دمیشن -

 نجایام بابات فوت کرده صالح خان شمارو اورده ا یوقت-

 اره-

 گفت: قهیرا فرا گرفت...بعد از چند دق نمانیب یسکوت محض دوباره

 کنه؟یم تتیاذ یلیفرزام خ-

واد خ یکه فقط م شهیم یگرگ زخم هیوقتا هم مثله  یوقتا مهربونه،بعض یبعض یعنیاقا فرزام با من مشکل داره...-

سرش نبوده که بخواد محبت  یباال ی...مادردمی...اما خوب بهش حق مکنهیم تیاذ یلی...منو که خکنهیحمله م

 آقافرزام موقع تولدش فوت کرد رماد دیدونیبده...خودتون که م ادیکردن،عشق و دوست داشتنو بهش 

 فرشته بود هیخالم -

 بهشته یمطمئنن جاشون تو-

 بلند شدم و رو به محراب گفتم: میدانستم که آنجا باشم...از جا ینم زیجا گرید

 ریشبتون بخ-

 زد و گفت: یلبخند محراب

 چمناس یرو تیروسر-

 و از انجا دور شدم... دمیسر من نبوده است...خند یرو یزیچ چیمدت ه نیکه تمام ا دمیفهم تازه

 



 نوازنده احساس

 

 
24 

 

 یاداوریشد...از  یمحراب تداع یمردانه  یبودم چهره  رهیبالشت گذاشتم...همانگونه که به سقف خ یرا رو سرم

جذاب تر شده بود ادم را  شیاش که با ان ته ر ی...صورت استخوانشیَمشک یزدم...چشمها یلبخند شیبایچال ز

ن چهار روز واقعا در دلم نشسته بود...و فقط چهار یپسر در ا نینبودم اما ا گرانیدنبال مال د ی...از کودککردیمست م

 خودشان برگردند... ارینمانده است تا به د شتریروز ب

 

محراب سرم را بلند کردم...اما محراب تنها  ی...با صدادادمیتاب را هل م مینشسته بودم و با پا یتاب چوب یرو بازهم

 نبود و به همراه فرزام بود...متعجب گفتم:

 د؟یکنیم کاریچ نجایشما ا-

 خوشحال گفت: یبا چهره ا محراب

 مون بخونبرا-

 تاحاال شبیبشنوم...سرمو برد از د امیکرد گفتم ب فی:اونقدر ازت تعرفرزام

 گفتم: شانیاز صحبت ها دگرگون

 فهممیمنظورتونو نم-

 کنارم نشست و گفت: محراب

 !ایهل-

 بله؟-

 بشنوه توییجادو یخواد صدا یفرزام م-

 اما اقا محراب-

 لطفا-

 زدم و گفتم: یبه آن چشم ها نه گفت؟...پس لبخند شدیبه چشمان تمناوارش کردم...مگر م ینگاه
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 نیاما مسخرم نکن خونمیم-

 مسخره کرد با من یتو بخون...هرک-

 را بستم و شروع کردم: چشمانم

 

 شب تو خواب سحر هی

 

 کمر نیزر یا شهزاده

 

 دیبر اسب سف نشسته

 

 از کوه و کمر ومدیم

 

 نگاهش به دلم زدیم

 

 نیریخواب ش از

 

 دمیپر ناگه
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 کنارم گرید دمیند اورا

 

 خدا.... به

 

 ...چشمانم را باز کردم و گفتم:دمیخواندن ادامه اش دست کش از

 تموم-

 گفت: یبا دهن باز فرزام

 ؟یخودت بود نیا ایهل-

 گفتم: یا یزحرم بود...پس با حالت جد ختنیوقت ر حاال

 ونمتینفس نم نیشماست!!...اگه شما نزار یخونه  نجایاقا فرزام که راجب صدام از شما اجازه نگرفتم...اخه ا دیببخش-

 بکشم

 جام بلند شدم و از کنارشان گذشتم و گفتم: از

 تاب نشستم یکه از شما اجازه نگرفتم و رو دیبازم ببخش-

 به سمتم امد و گفت: فرزام

 ه؟یحرفا چ نیمنظورت از ا-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 رهیگیکه خندم م یفهمیکه منظورمو نم نینَگ-
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که از فرزام خوردم صورتم به سمت  یا یلیحرفم ناگهان در سمت چپ صورتم احساس سوزش کردم...با س نیا با

توان  یکه به سمت چپ صورتم وارد شد حت یگونه ام گذاشتم...از شدت درد یراست برگشت خورد...دستم را رو

 به سمتمان امد و گفت: کردن...محراب هیحرف زدن هم نداشتم...بغضم را شکستم و شروع کردم به گر

 !!!؟؟؟یوحش یکنیم کاریچ-

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

 ارمیبالرو سرت م نیبدتر از ا یگنده تر از دهنت زِر زِر کن یبخوا گهیبار د هی-

 و گفت: دیکش نییگفتن نداشتم...محراب دست فرزام را پا یبرا یحرف

 فرزام؟ یکنیم یدار یچه غلت-

...لعنت بر دمیجمله را فهم نیا یبود...حال معن دهیامانم را بر می...هق هق هاختیریباران از چشمانم اشک م مانند

رها کردم و نشستم...محراب  نیزم ینبود...خودم را رو میزانوها یرو ستادنیتوان ا گریموقع باز شود...د یکه ب یزبان

 :دیکش ادیخطاب به فرزام فر ادیفر

 نمتیگمشو داخل،نب-

 اش گذاشت و گفت: نهیس ینشست و سرم را رو کنارم

 حالت خوبه-

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

 سر دستمون یوفتیاروم باش دختر...االن م-

 یجا گریو چشمانم را بستم...د دمیکش یقیرا نوازش کرد...با تمام توانم نفس عم میها هیعطر تندش ر یهم بو باز

 کردن نبود...اروم گفتم: هیگر

 باهات درد و دل کنم؟ شهیم-

 کرد و با دستانم صورتم را قاب گرفت و گفت: میخودش جدا از
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 یتونیمعلومه که م-

 را پاک کرد و گفت: میزدم...با انگشتانش اشکها یلبخند

 امادم-

 نم را بستم و شروع کردم:اش گذاشت...چشما نهیس یخودش سرم را رو بازهم

کتک  نیجاشونم هنوزدارم...ا یخواد از فرزام کتک خوردم...حت یاز مامانم کتک نخوردم...اما تادلت م چوقتیه-

 یب یلی...چون من خکنمیم هیداد بزنه سرمم گر یکه اگه کس می...اما من ادمهیخوردنام از اون برام عاد

 دفام،سادم،احمقم

چشمانش که  انیگشتم م رهیشد...محراب باز هم صورتم را قاب گرفت...با چشمانم خ ریهم اشک از چشمانم سراز باز

 گفت:

 ؟یدی...فهمیبکن یحق ندار هیگر یکن فیبرام تعر یزیچ یخوا یاگه م-

 اره-

 ...ادامه دادم:میهم به همان حالت قبل برگشت باز

 

 که به ارزوم کنمی...من فقط تالشمو میا گهید زیفرزام برام مهمه و نه چ یها هیو کنا شیاقا محراب من نه کتکا و ن-

 برسم

 ه؟یمگه ارزوت چ-

خوام برم  یتموم شد م گهید یرو تحمل کردم ول یادیز یکه تا االن داشتم دردا و رنجا یکوتاه یزندگ یمن تو-

 خوام خواننده بشم یخوام درس بخونم و از همه مهمتر م یدنبال هدفام...م

 او  جدا شدم و گفتم: از

 داره شیزندگ یمثله شما تو یکی...خوشبحال ترنم خانم که نیکه به حرفام گوش کرد یمرس-
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 زد و گفت: ی...لبخندمیبلند شد مانیاز جا مانیهردو

 یمن حساب کن یرو یتونیم یهروقت خواست-

 او دور شدم و به اشپزخانه رفتم... از

 

 دیشکیم ادیبلند سر محراب فر یترنم که با صدا دنی...با دمیرفت منیترنم همه به سالن نش یو دادها غیج یصدا با

 مادرم گفت:

 بسم اهلل-

 گفت: یبلند یمن به سمتم امد و با صدا دنیبا د ترنم

 ؟یسر نامزد من اورد ییهر*ه چه بال یدختره -

 تم:که به من نصبت داد چشمانم از تعجب گرد شد...متعجب گف یکلمه ا با

 ...لطفا درست صحبت کنه؟یمنظورت چ-

 :عفت کالم داشته باش ترنم محراب

 گفت: یگوش خراش یباز هم با با صدا ترنم

 رهیگ ششی...معلومه دلت پیکنیخفه شو محراب...توام ازش دفاع م-

 ترنمم ستین نطوریاصال ا-

 خفه شو-

 خبر بودم...پس زبان باز کردم و گفتم: یکه لقب هر*ه بودن را گرفته بودم از ماجرا ب یوسط انگار من نیا

 شده؟یبدونم چ تونمیم-

 یساکن اونجا بش یمحراب بتون قیباهات ازدواج کنه...که از طر یکرد شیببر زبونتو...راض یکیتو -
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 گفتم: شیاز حرف ها رانی...حدمیفهم یرا نم شیاز حرف ها چکدامیه

 ؟یگیم یچ یدار یفهمیتو م-

 !!گهید یاز هرموقعه  شتریب ی...حتفهممیاره م-

 بس کن لطفا-

 گفت: یا یبا حالت جد محراب

 باهات صحبت کنم؟ یخصوص تونمیم ایهل-

 ن؟یدار کاریشما با من چ یاقا محراب ول دیببخش-

 زد و گفت: یپوزخند ترنم

 چپ یبه کوچه عل یزنیداره...چرا خودتو م کارتیکه چ گهیمعلومه د-

 توجه به حرفش گفتم: یب

 نیبگ نجایهم-

 نی...همیخوام به ارزوت برس یخوام کمکت کنم...م یمن م-

 ؟یمنو به ارزوم برسون نیخوا یاقا محراب شما چطور م-

از هم طالق  یاونجا شد میو مق یدیبه هدفت رس ی...وقتیاونجا بمون یتونیمن م قیبام ازدواج کن...ازطر-

 یسادگ نی...به هممیریگیم

 فرزام آمد که گفت: یعصب یصدا

 محراب یزنیزِر م یچ-

 گفت: یبازهم با همان حالت جد محراب

 یدخترو ندار نیا اقتیکه تو،ل دمیفهم زویچ هی-
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 و گفت: دیجر و بحث فرزام و محراب پر انیم مادرم

 ؟ی...کدوم ارزو...کدوم زندگنیدوزیو م نیبریواسه دختر من م نیدار یشما چ-

 دیزدم...شا ی...لبخندمیارزو ایو عصب وار  یتکرار یقرار گرفتم...زندگ یسخت یدو راه انیبود...م یسخت میتصم

را مستجاب کرد...اما  می...خدا بالخره دعاهاکیهم فال ن دیشا ایام باز شده است... یدر زندگ دیصفحه جد کی

سرنوشت  نیکه ا نخواست...اما حال یکرد و اورا واقع یکه با او ازدواج سور شدیمشکل ازدواج با محراب بود...مگر م

 رقم زده شده است پس بگذار به سازش برقصم...زبان باز کردم و گفتم: میبرا

 رمیگیم میمنه...من براش تصم یزندگ نیا-

 محراب به  سمتم امد و گفت: 

 میکارامونو انجام بد دیدوروز با نیا یتو عی...سرستمین رانیا شتریب گهیمن دو روزه د-

 مکث گفتم: یاز کم بعد

 خودم یو ارزوها یزندگ یخوام برم پ ی...مکنمیقبول ممن -

 گفت: مادرم

 ...کدوم ارزو؟یبس کن دختر...باد به کلت خورد دوباره؟...کدوم زندگ-

 بسمه دمیزجر کش یمامان...هرچ هیکاف-

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

 

 :دمیکرده بود...زبان باز کردم و پرس ریمغزم را درگ یکنار محراب نشستم...سوال مارستانیسرد ب یصندل یرو

 ن؟یکمک من کن نیخوا یشما چرا م-

دوست دارم به  ،منیدیرس نجایتا به ا یدیکه چقدر درد کش دمی،فهمیکرد فیبرام تعر تویچون داستان زندگ-

 ارزوت برسونمت
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 شمیم دنتونیبه ارزوم برسم...من باعث از هم پاش تونمیاما مگه با ازدواج کردن با شما م-

 میریگیکه گذشت طالق م کمی یعنی...هیازدواج سور-

 چقدر؟ یعنی کمی-

 دونم یسال،ده سال،صد سال...نم کیماه، کی-

 کرد و گفت: یا دوارانهیام نگاه

 ...کنمیچرا بهت گفتم که کمکت م یفهمیم میبر یوقت یعنی... کنمی...من کمکت مایقبول کن هل-

 

امده بود که ان هم خوب  نییفشارش پا ی...حال ترنم خوب بود...فقط کممیبه خانه امده بود مارستانیاز ب تازه

تخت دراز  یمن بود؟...رو ری...از دستم دلخور بود...اما مگر تقصنداختیَبه من  نَ ینگاه یراه حت نیشد...در ب

 شد و گفت: زیخ میش نیبود در جا دهیام دراز کش ی...مادرم که در تخت کناردمیکش

 حالش چطوره؟-

 ستیخوبه بد ن-

 گفت؟یم یچ نیا ایهل-

 گرفتم مویمامان من تصم-

 نشست نشست و گفت: شیبلند شد و سرجا شیجا از

 ؟یگرفت متویتصم یچ یعنی-

 خوام با اقا محراب ازدواج کن یم-

 زده گفت: رتیح

 ...اون نامزد داره؟یچ یعنی کنمی...ازدواج م؟یبافیبرا خودت م یدار هیمزخرفات چ نیا-
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ندارم...تازه خودشم  ی...قسط بدکنمیاونور بشم باهاش ازدواج م میمق نکهیا ی...فقط براهیمامان ازدواجمون سور-

 خواد کمکم کنه یم

 میتا به اهداف و آرزوها کندیم یهرکار دانستمیم رایحرف بزنم،ز میو هدف ها میاز آرزوها شیخواستم برا ینم

بلندشدم و نشستم  میسرجا زی...من نندیمرا بب یها تیکه دلش بخواهد موفق دمیند چوقتیبرسم...مادرم بود اما ه

 وگفتم:

 بمونم نجایخوام ا ینم گهی...دهیمامان من نظرم قطع-

 شد و گفت: یاش عصبان چهره

 یدوزیو م یبریم یواسه خودت دار یتو غلط کرد-

 رمیبگ میخودم تصم یزندگ یکه خودم برا دمیرس یبه اون سن یمامان ول دیببخش-

 ندارم ایبه اسم هل یدختر گهیبرنگرد...چون من د گهید ایاگه هل یبرو ول-

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

برم دانشگاه و درس بخونم من برات  یکه نزاشت ی...درست از همون موقعیبه اسم من ندار یوقته دختر یلیتو خ-

 مردم

 واقعا که دختر-

سرم زدم و از اتاق خارج شدم...لباس  یرو یری...شال حردادمیرا به محراب خبر م میتصم دیبلند شدم...با میجا از

باال رفتم...چرا اتاق مطالعه باز  ی...به طبقه یمشک یهمراه شلوار ورزش یبلند جگر نیاست رهنیمناسب بود...پ میها

به در زدم و وارد اتاق  ی...تقه ادیرسیفرزام به گوش م یتر شدم...صدا کینزد یامد...کم یجر و بحث م یبود و صدا

 ...فرزام به سمتم امد و گفت:دمیشن یکردم و جواب یلب سالم ریساکت شدند...ز شانیمن هردو دنیشدم...با د

 نه امینم یکه بهش بگ یاومد ایهل-

 به فرزام ندادم و گفتم: یتیبودم...هنوز گونه ام قرمز بود...اهم یهم از دستش عصبان هنوز

 گرفتم مویاقا محراب من تصم-
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 فرزام گفت: بازهم

 ...تروخدا بگوایهل یریبگو نم-

 توجه به فرزام گفتم: یب بازهم

 کنمی...باهاتون ازدواج مهینظر من قطع-

 چشمانم و گفت: انیگشت م رهیدستم را گرفت و خ فرزام

 مگه نه؟ یکنیم یشوخ یتو دار-

 و گفتم: دمیکش رونیدستش ب انیچشمان نگرانش کردم،دستم را از م انیم ینگاه

 رمی...اما من دارم مهیتو فکر کن شوخ-

 یدار کاریچ بیمملکته غر هی هیبس کن دختر...تو،تو-

 گفت: محراب

 من هستم-

 توجه به محراب ادامه داد: یب فرزام

 کنم؟ کاریمن بدون تو چ ایهل-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 تو دهنش یبزن گهیداره حرف راستو تو صورتت م یو وقت یکن تشیکن تا اذ دایپ گروید یکی-

 و گفت: ستادیا شیبه سمت محراب رفت...روبه رو فرزام

 بخشمت...من از احساساتم،از عشق و عالقم نصبت بهش بهت گفتم...اونوقت تو... ینم چوقتیه-

 نیخوام بهش کمک کنم...هم ی...من فقط مستمین ایچاک هل نهی...من عاشق سیکنیاشتباه م یدار-
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 یخواد کمکش کن یکمک نکن...نم-

بود چرا به من نگفت...چرا آنقدر مرا ...اگر عاشق من شدیفرزام نصبت به من؟...مگر م یماندم...عشق و عالقه  منگ

 عذاب داد...محراب گفت:

 یدخترو ندار نیا اقتیتو ل-

 ساکت ماند...گفتم: فرزام

 م؟یقراره عقد کن یک-

 مریگی...وقت ممیفردا عقد کن میکنیم فی...االن با دوستم ردمونمی...اما من چهار روز مرهیداره م طیترنم فردا بل-

 محضر  یبرا

 ؟یچ شیپس ازما-

 و گفت: دیخند ارام

 مونهیبراچ شیمازما شی...ازماهیما ازدواجمون سور-

 نزدم...فرزام انگشتش را مسلسل وار رو به فرزام گرفت و گفت: یباال انداختم و حرف یا شانه

 زنمیو تو...زود به زود بهتون سر م دونمیکم بشه من م ایمو از سر هل هیاگه -

 اتاق خارج شد...محراب گفت: از

 عاشقِ ترسواِ  هیاون -

 را فوت کردم و گفتم: نفسم

 م؟یریباهم م گهیچهار روز د یعنی-

 ...گهیاره د-
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 مکث کردن گفت: یاز کم بعد

 ؟یتو پاسپورت دار-

 اره دارم-

*** 

..من زن دیفرا رس یگرید اری...بالخره روز رفتن به دمیدر دو هفته درست کرد یباز یپارت قیرا از طر مانیکارها

و ار خانه خارج  دمیپوش دیهمراه با شال و شلوار سف یساده ا یِصورت یبودم...مانتو یمیمحراب سل یقانون

امد...به سمتش  یرفتنم را نداشت و همراهمان نم دنیآمد اما مادرم طاقت د یشدم...فرزام همراهمان تا فرودگاه م

 رفتم...اشک در چشمانش حلقه زده بود...در آغوشش گرفتم و گفتم:

 نکن  هیگر ایجون هل-

 گفت: زدیکه بغض در آن پرسه م ییصدا با

 دختر یریم یدار ینکنم؟،راس راسک هیگر شهیم یچجور-

 زدم و گفتم: یلبخند دم،یاش را بوس یشانیکردم...خم شدم و پ شیخودم جدا از

 داره...مگه نه؟ یرفتن هی یهر اومدن گهیمعروفه که م یجمله  هی-

 و گفت: دیام را بوس یشانیزد و از من دور شد و به داخل خانه رفت...به سمت عمو صالح رفتم...پ یلبخند

 نمیرو بب تتیموفق یروز هیارزومه -

 زدم و گفتم: یلبخند

 رسم،نه؟یکم کم دارم به ارزوم م-

 انشااهلل دخترکم-

 محراب از عمو صالح جدا شدم و به سمتش رفتم: یجا خشک کرد...با صدا میبغض در گلو بازهم
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 گه؟ید میبر-

 میبر-

شدند و  نیکردم...پشت سرم سوار ماش ختنیبغضم شکست و ارام شروع به اشک ر نیمحض نشستن در ماش به

 فرزام امد: یحرکت کردند...صدا

 ؟یکنیم هیگر یتو دار-

 را بلند کردم و گفتم: سرم

 نکنم؟ هی...به نظرت گررمیدارم م-

 نکنم؟ هیمن گر یانتظار دار یریم یتو دار-

 صورتم را پاک کردم و گفتم: میدستها با

 فرزام؟ یکن هیگر یتو واسه چ-

 دمیچون دارم از دستت م-

 گفت: محراب

 یایتا ب دارمیداداش برات نگهش م-

 شیتو ازم گرفت-

 بس کن داداش-

 ازدواج... ایبا هل ی...اگه داداشم بودستمیمن داداش تو ن-

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 بس کن فرزام-

 !!ایهل کنمیبس نم-
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 ؟یدادیانقدر عذابم نم یفرزام تو اگه منو دوست داشت-

 چون عاشقتم-

 ناراحت کنندس تا خوشحال کننده شتری...بیشنویم یکه انتظار ندار یاز کس یحرفارو وقت یسر هی-

از ان  یپارک کرد و همگ یرا گوشه ا نیشد...محراب ماش ینزد...تمام راه در سکوت سپر یحرف چیماند...ه ساکت

صورتم را قاب  شیدر آورد...به سمت من امد...با دست ها نی...فرزام ساک هارا از صندوق عقب ماشمیشد ادهیپ

 گرفت و گفت:

 نرو  یکه دوست دار ینرو...تورو جون هرکس کنمی...اما التماست مدستیفا یاصرارم ب دونمیم-

 گفت: محراب

 یایمواظبشم تا ب-

 توجه به محراب گفت: یب

 ...نرواینرو هل-

 زدم و گفتم: یلبخند

 برگشت...خداحافظ شهیراه رفترو نم-

 ...میو همراه محراب به سمت سالن رفت دمیکش نیزم یام را رو یاو جدا شدم...ساک چرخ از

 

...استرس داشتم...تا به مینشست مانیها یصندل ی...همراه محراب رومیشد مایاز چهار ساعت بالخره سوار هواپ بعد

 ...محراب متوجه حال استرس وارانه ام شد و گفت:کردیام م وانهینشده بودم...ترس از سقوط د مایحال سوار هواپ

 شده؟ یچ-

 نشدم مای...تاحاال سوار هواپترسمیراستش م-
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 پس پاسپور...-

 گرفته بودم نطوریاونو هم-

 ؟ینشد مایپس تاحاال سوار هواپ-

 نه-

 کرد و گفت: ی...صورتش را جددمیکش یقیخشک شد...نفس عم میگلو

 مایممکنه سقوط کن-

 بلند شدم و گفتم: میکن شد...از جا شهیشد...ترس در تمام تنم ر ختهیتنم ر هیرو یاب سرد ناگهان

 میخوام،بر ی...من نممیاقا محراب توروخدا پاشو بر-

 امد: یزننازک  یصدا

 نینیخانوم لطفا بش-

 بلند کردم و گفتم: یرا کم میصدا

  میش ادهیپ میخوا یما م-

 یچ یعنی-

 محراب نگاهش کردم و گفتم: یخنده  یصدا با

 ؟یخندیچت شده تو؟...چرا م-

 نشاندم و  گفت: میرا کشاند و سر صندل دستم

 کنمیم یدختر دارم باهات شوخ-

 ی...واقعا که هنوز بچه ا؟یکنیم نطوریتو ا ترسمیم گمیمن مسخرتم؟...دارم بهت م یفکر کرد-
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 را بستم...محراب گفت: کمربندم

 فتهیدرصد ممکنه ب99 رهیداره باال م یوقت ای...اوخ اوخ هلمیحرکت کن میخوا یم-

 کردن کردم...محراب نگران گفت: هیو شروع به گر اوردمی...طاقت ندیلرزیم تنم

 کنمیم یباهات شوخدارم -

 کردم و گفتم: نگاهش

 نکن ینکن،شوخ-

 دیببخش-

 اش گذاشت و گفت: نهیس یو سرم را رو چاندیرا دور شانه ام پ دستش

 فکر نکن یچیچشماتو ببند و به ه-

 نیا دانستمیتند و تلخ...خودم را در اغوشش گم کردم...م ی...باز همان بودمیکش یقیرا بستم...نفس عم چشمانم

که با محراب  یا یخوشحال نیا دانستمیهمخانه شدن با او...اما م ی...خوشحال بودم براستیمدت کم یآغوش برا

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

 

اش را از  ییالیو یخانه  یدهای...کلمیدیبالخره به مقصد مورد نظر رس هیدر فرودگاه ترک یاز ساعت ها عالف بعد

 دراورد و در را باز کرد و گفت: بشیج

 خودته یخونه -

 خشک خانه کردم و گفتم: اطیبه ح یزدم و وارد خانه شدم...نگاه یلبخند

 ینکاشت نجایا یچیچرا ه-

 چون عالقه ندارم-
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 ی...نگاهمیبه او ندادم و به سمت ساختمان دو طبقه رفتم...پشت سر من در حال حرکت بود...هردو وارد شد یتیاهم

 یمشک ی...مبل هایشطرنج یصفحه  یبه نوع ایو  یو مشک دیسف یها یواریبه سالن بزرگ  کردم...کاغذ د

 ...گفت:یمشک یها نتیبود همراه کاب رهیخانه به صورت جز ی...اشپزخانه یچرم

 دمیخونرو نشونت م یفعال برو استراحت کن...بعدا همه جا-

 دهیو سف اهیس زیچرا همه چ-

 پرسهیخونم ازم م یتو ادیکه هرکس م یسوال-

 سمتش برگشتم و گفتم: به

 ادیذهن ادم م یخونه تو دنیکه بعد از د هیسوال نیخوب اول-

 دونم یراستش خودمم نم-

 زدم که گفت: یلبخند

 بردار یباال هر کدوم از اتاقارو خواست یبرو طبقه -

 ممنون-

 :ستادمیچهارم ا یپله  یرو شیصدا دنیسمت پله ها رفتم...با شن به

 اریاونو هم از سرت درب-

 برگشتم و گفتم: متعجب

 و؟یچ-

 میشالتو...ما که بهم محرم-

از اتاق ها رفتم و درش را باز کردم و  یکیرفتم...پنج اتاق وجود داشت...به سمت  یبعد یو به سمت پله  دمیخند

پوشانده شده بود...ساک  یتوس یها یواریدر گوشه اتاق بود...اتاق با کاغذ د ینفره ا کیوارد اتاق شدم...تخت 

 یراه بودم...دلم کم یگذاشتم...خسته  یصندل یو رو ماتاق گذاشتم و شالم را از سرم دراورد یام را گوشه  یچرخ
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عوض کردم و خودم  یا یهمراه گرم کن مشک یبلند زرد نیاست رهنیرا با پ میخواست...پس لباس ها یاستراحت م

 تخت انداختم و چشمانم را بستم... یرا رو

 

 ...گفت:دمیپر میمحراب از جا یشدن بود که با صدا نیکم کم در حال سنگ چشمانم

 ؟یخواب بود-

 نه...خواب،نبودم-

 بهت خبر بدم امیخواستم ب-

 نشستم و گفتم: میاسرج

 شده؟ یزیچ-

 باهام ارمشیب دیترنم...شا شیپ رمیدارم م-

 ...بدو برس بهشتیتواِ اونم عشق زندگ یخونه  نجایا-

ان دختر مو رنگ کرده بودم...چرا  یزد و از اتاق خارج شد...با مشت ارام به بالشت کوباندم...کاش من جا یلبخند

 شانیزندگ انیمحراب او بود و من مانند سنگ از اسمان م یچون صاحب اصل دی...شاکردم؟یم یانقدر به او حسود

رها کردم و از اتاق  میشانه ها یرا ازاد رو می...موهاشدمبلند  می...از جاامدیخواب به چشمانم ن گریافتاده بودم...د

 رفتم... نییپا یبود...به طبقه  یمیدراندشت محراب سل یخارج شدم...حال زمان گشتن در خانه 

 

 هست...جواب دادم: رانیشماره از ا دمیفهم0098کد کشور دنیتلفن به سمتش رفتم...با د یصدا با

 الو-

 صدا امد: ریتاخ هیاز چند ثان بعد

 ایهل-
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 دادم و گفتم: صیتشخ صدارا

 ؟ییفرزام تو-

 دادم: صیتشخ شیرا در صدا یخوشحال

 بدون تو سوت و کوره یلیخونه خ ایهل-

 و گفتم: دمیخند

 هفته هم نشده که اومدم...بزار دو سه روز بگذره بعد بگو هیهنوز -

 گفت: یارام یصدا با

 ایهل-

 بله؟-

 ؟یکه من دلتنگتم دلتنگم یتوام انقدر یعنیدل به دل راه داره... گنیم-

 نصبت به او نداشتم...اما گفتم: یحس چی...من در قلبم هم؟یدانستم چه بگو ینم

 میکنیهمه تنگ شده...اما عادت م یمن دلم برا-

 دلت بر... یگیم یعنی-

 شیتلفن قطع شده است...پس تلفن را سرجا دمی...فهمدیچیپ یبوق ممتد در گوش یقطع شد...صدا شیصدا

 گذاشتم...

 دنیبلند شدم و به سمت در رفتم...با د میقفل از جا انیم دیچرخانده شدن کل ی...با صدادمیمبل دراز کش یرو

 کرد و گفت: میاز سرتا پا یکردم...ترنم نگاه یمحراب و ترنم دست در دست هم سالم

 یزود عادت کرد نمیبیم-

 ...حاال مونده؟یدیکجاشو د-
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 کرد و از کنارم گذشت...محراب در را بست و به سمتم امد و گفت: زیچشمانش را ر ترنم

 ولش کن...خودتو ناراحت نکن-

دانستم انجا بمانم...به سمت راه پله رفتم  یو رفت و کنار ترنم نشست...صالح نم ادستیاز من نا دنیجواب شن یبرا

 :ستادمیپله ا نیاول یمحراب رو یکه با صدا

 نیبش شمونیپ ایب-

 سمتشان برگشتم و گفتم: به

 نی...راحت باششمینه من مزاحمتون نم-

 گفت: ترنم

 بوده نیکارت ا یباشه از بچگ یباشه...هرچ...فکر نکنم برات سخت اریقهوه برامون ب هیحداقل -

 گفت: تیبا عصبان محراب

 ببند دهنتو ترنم...درست صحبت-

 انداخت گفتم: یچنگ م میکه در گلو یچنگ انداخت...با بغض میبغض به گلو بازهم

 ارمی...االن براتون میگیراست م-

د لب با خو ریتا کارش را انجام دهد...ز ستادمیا یقهوه ساز روشنش کردم و گوشه ا دنیسمت اشپزخانه رفتم...با د به

 گفتم:

 یحرف زدن با من اخر عاقبت خوب ینطوریا دمینشونش م امی...اما اگه من هله؟یفکر کرده ک لنگیش یدختره -

 نداره

 گرفتم...محراب گفت: شانیگذاشتم و به سمت سالن رفتم و جلو یا ینیهارا در س وانیل

 ؟یوردیخودت ن یچرا برا-
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 نگفتم...ترنم باز گفت: یزیماندم و چ ساکت

 زمیعز خواستهیحتما خودش نم-

 دستم را گرفت و کنار خودش نشاند و گفت: محراب

 مگه نه؟ میخوریم یکیما شر-

 میاش برا یحرکت ناگهان نی...بددل نبودم اما اوان؟یل کی...من و محراب در گفتیچه م نیرا درشت کردم...ا چشمانم

 تعجب اور بود...ترنم گفت:

 محراب؟ یگیم یچ یفهمیم-

 رو به من  گفت: یزیام طنتیبا لحن ش محراب

 مگه نه؟ میمن و تو زن و شوهر-

 برگردانده بود...ترنم گفت: شیکارش حالم را سرجا نی...واقعا ادمینسارم کرد...خند یحرفش چشمک نیا پشت

 واقعا متاسفم-

 بلند شد و گفت: شیگذاشت و از جا شیروبه رو زیم یقهوه را رو وانیل

 بهتون خوش بگذره ی...زن و شوهرهتیاز تنب نمی...امونمینم شتیمحراب خان...امشبو پ-

دهانم گذاشتم و شروع  ی...دستم را جلورمیخودم را بگ ینتوانستم جلو گریحرفش از خانه خارج شد...د نیا پشت

 ...محراب گفت:دیدخنیهمراه من م زیکردم...او ن دنیبه خند

 ی...پس فردا قراره زن داداشم بشستیباهات درست صحبت کنه...شهر هرت که ن رهیبگ ادی دیبا-

 بلند شدم و گفتم: میرفت...از جا نیقهوه از ب دنینوش یبرا میشد...تمام اشتها یبه خط صاف لیام تبد خنده

 ری...شبتون بخمیهردوتامون خسته ا-

 را گرفت و گفت: دستم
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 خواستم باهات صحبت کنم ی...من تازه مهو؟یچت شد -

 اقا محراب ری...شبتون بخگهیشب د هی یباشه برا-

تخت رها  یاتاقم قدم برداشتم...خودم را رو زیگفت...به سمت پله ها و ن یریلب شب بخ ریرا رها کرد و ز دستم

 افتادند؟: یجمالت  از زبانش نم نیکردم...چرا ا

 دارمیفرزام نگه م ی...زن داداشم...من تورو برایمن امانت شیتوپ-

که در قلبم نصبت  یبزر عشق دی...شاشدمیام کوباندم...من ارام ارام درحال رام شدنش م یکنار واریبه د یارام مشت

...اما عشق من کنمیزودبود...اما من هم ادمم...دل دارم...خودم را سرزنش نم یکم شدیبه محراب روز به روز پربار تر م

روز  که فردا رایفردا...ز یبرا دمیخوابیم دی...باندیبیامانت م کیاو مرا فقط به چشم  رایاست ز کطرفهینصبت به او 

 من بود... یدر زندگ یدیجد

ها مانند جمعه  کشنبهی دانمیکه م ییبود...تا آنجا کشنبهیبستم و از اتاق خارج شدم...امروز  میمورا دور موها کش

 اول و ی...طبقه نگیبه دکمه ها کردم...پارک یکه در راهرو بود رفتم...نگاه یاست...به سمت اسانسور لیا تعطم یها

شود...در  یدانستم به کجا ختم م ینم رایان دکمه را زدم...ز یولفض یرا زدم...از رو نگیپارک یدوم...دکمه  یطبقه 

 یدا...با صگریکجا بود د نجایشد دهانم از تعجب باز ماند...ا انینما میکه روبه رو یاستخر بزرگ دنیرا باز کردم...با د

 که گفت: دمیکش یخفه ا غیمحراب از ترس ج

 ؟یشد داریب-

 اقا محراب دمیترس-

اش کلمات را از ذهن ادم  ی...بدن ورزش کارستادیبرهنه اش زبانم ا یباال تنه  دنیبرگشتن به سمتش و د با

 او نشد...زبان باز کردم و گفتم: ی وانهیو د دیصحنه را د نیا شدی...اخر مگر مدیدزدیم

 ...نجایشم...شم...شما ا-

 ام...باه یایکنم ب داریخواستم توروهم ب یورزش کنم...تازه م کمی امیب کارمیگفتم حاال که ب کشنبستیامروز -

 با شما شنا کنم؟ امیب-
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 و گفت: دیخند

 نشونت بدم گهید زیچ هیخواستم  ی...موونهینه د-

 ؟یچ-

 را به سمتم دراز کرد و گفت: دستش

 ایباهام ب-

...با میکه به سالن ورزش و استخر وصل بود رفت یگریدستش گذاشتم و با هم به سمت سالن د انیرا ارام در م دستم

 زده گفتم: رتیح میاتاق روبه رو دنید

 نگاه!!! نجارویا-

 با لبخند به سمتم برگشت و گفت: محراب

 نهقشنگه -

 و گفتم: دمیخند یخوشحال یرو از

 هیفوق العادس...عال-

 دهی...واقعا بهم ارامش منجایا امیام،میاز سرکار م یوقت-

 اتاق بود اشاره کرد و گفت: یکه گوشه  یسمت مبل چرم به

 نیبش-

 ...گفت:میمبل نشست یرو هردو

 م؟یشروع کن ی...که؟یخوب نظرت چ-

 یهرموقع خودت گفت-

 باهات صحبت کنم یموضوع هیراجب  دیاول با-
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 ...محراب گفت:جمباندمیضبط در پوست خودم نم یویاستد دنید یزد...از خوشحال یلبخند

 ؟ینیبیم شرویپشت ش-

 اره-

 خورنیبدردت نم ادیچون االن ز دمیم ادیبعد بهت  زنویم یکه رو ییدم و دستگاها نیاونجا اتاقه ضبطه...ا-

 یهمراه هدفون بزرگ یکروفونیکه پشتش اتاق ضبط بود رفتم...وارد اتاق شدم...م یبلند شدم و به سمت در میجا از

 قرار داشت...محراب پشت سرم وارد اتاق شد و گفت: شهیش یشده بودوسط اتاق روبه رو زانیکه به ان او

 قشنگه نه؟-

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

 بودمشون دهیند میمتر یده سانت یاز فاصله  چوقتی...هدمید ونیزیو تلو نترنتیا یتو نارویا یمن همه -

 هیخوب یپس تجربه -

 اره-

 تمیکردم...اما به خاطر معروف یاهنگ ساز یبزرگ و مطرح یخواننده ها یمن برا ای...هلکنمیبهت گفتم که کمکت م-

 کاور اهنگاشون بره یخواستم اسمم رو ینم چوقتیتو صنعت تجارت ه

 ...دستانم را به هم کوباندم و گفتم:کردمیم یتالف دیحالم را خوب کرد...با نجایبا نشان دادن ا واقعا

 ناهار خوشمزه درست کنم هیخوام  یمنم م نیخوب...حاال که شما انقدر منو خوشحال کرد-

 خوشبحالمه  یلیاووو پس امروز خ-

 و گفت: ستادیا ...محراب کنار استخرمیو از انجا خارج شد میدیخند هردو

 خوام شنا کنم یم گهید کمیمن -
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 پس من برم-

 را به سمت استخر گرفت و گفت: دستش

 ...یتوام ب یخوا یاگه م-

 و گفتم: دمیحرفش پر انیم به

 رمینه...من م-

 باال یبود که به من داد...سوار اسانسور شدم و شانه ا یشنهادیچه پ نیسمت اسانسور رفتم...خنده ام گرفت...ا به

 انداختم...

 

 م:بود...جواب داد رانیتلفن راهم را به سمت تلفن کج کردم...بازهم کد ا یبه سمت اشپزخانه بروم که با صدا خواستم

 الو-

 ؟ی...چطورایسالم هل-

 زدم و گفتم: یفرزام بود...لبخند یصدا

 ؟یخوبم تو چطور-

 اونجا ساعت چنده؟-

 کردم و گفتم: وارید یبه ساعت رو ینگاه

 10ساعت -

 نیداریخوب پس ب-

 قطع نشه نیشده زود بگ یشده اقا فرزام؟...هرچ یزیاره...چ-

 خواست باهات صحبت کنه یمامانت م-
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 ...گفتم:گرفتینام م دیشدن من با زیامروز روز سوپرا انگار

 بهش بده پس رویگوش-

 از من خداحافظ-

اما مادرم بود...دلم  دمیاز دستش عذاب کش یلی...درست است خدیچیمادرم در گوشم پ یصدا هیاز چند ثان بعد

 تنگ شده بود: شیبرا

 مامان ایهل-

 زدم و گفتم: یلبخند شیصدا دنیشن با

 مامان جون...حالت چطوره-

 بغض الودش گفت: یصدا با

 که نکردن؟ تتی...اذ؟یمن خوبم...تو چطور-

 کنهینه مامان اقا محراب مثل چشاش ازم مراقبت م-

 کشهیطول م یماه کیاونور... ادیکاراشه که بفرزام دنبال -

 ؟یکنیم کاریول کن مامان...خودت چ نارویا-

 توجه به سوالم گفت: یب

 غربت تو ام که... اریجان مادر...حواستو به خودت بده تو د ایهل-

 و بوق ممتد.... شیهق هق ها ی...صداچدیپیاز پشت تلفن در گوشم م شیهق هق ها ی...صدادیترک بغضش

مادرم حالم گرفته  ی هیگر یصدا دنیامد...اما با شن یاز چشمانم نم یکردن را هم نداد...اشک یامان خداحافظ یحت

 گرفته ام به سمتم امد و گفت: یچهره  دنیامد و با د نییمبل نشستم...محراب از پله ها پا یشد...رو

 شده؟ یزیچ ایهل-



 نوازنده احساس

 

 
51 

 

 کرد...حالم گرفته شد هیگر یلیمامانم زنگ زد...خ-

 یشدم...لبخند رهیگرفتم به به چشمانش خ نیزم یدستم گذاشت...نگاهم را از رو ینشست...دستش را رو نارمک

 زد و گفت: نانیسرشار از اعتماد و اطم

ه محراب مثل طال ازم نگ یگفتیاز گل نازکتر حق نداره بهم بگه...بهش م یتا محراب هست کس یگفتیبهش م دیبا-

 کنهیم یدار

 خندان عوض کرد...گفتم: یخوشحال و لبان یرا با چشمان شیناراحتم جا ی چهره

 اقا محراب دیکنیواقعا به ادم ارامشو منتقل م-

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

 یقرار بود ناهار بهمون بد گهیبهم م یاحساس هی-

 بلند شدم و به سمت اشپزخانه رفتم...محراب گفت: میکردم...از جا یارام ی خنده

 صدام کن یداشت یمن تو اتاق کارمم...کار-

صبح بود...تا زمان سرو ناهار  قهیدق10:30رفتم...ساعت  خچالیگفتم و وارد اشپزخانه شدم...به سمت  یلب باشه ا ریز

 خچالی...غرق در کشنبهیظهر  یبود برا یخوب یغذا ایجانانه درست کرد...الزان یغذا کی شدیهنوز وقت بود...پس م

 و گفت: دیو به عقب برگشتم...محراب خند دمیکش یفیفخ غیمحراب ج یها بودم...با صدا یدنبال فلفل دلمه ا

 یچته دختر!!!...منم ترسوند-

 ...گفتم:دمیکش یقیام گذاشتم و نفس عم نهیس یرا رو دستم

 ره؟؟؟؟؟یمیم کنهیادم سکته م یگی...نمیزیچ یاوهوم یاهم هیاقا محراب -

 و گفت: دیخند

 دیببخش-

 ن؟یاومده بود یحاال واسه چ-
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 لبش را پاک کرد و گفت: یانگشت شصتش گوشه  با

 زهیچ-

 شده؟ یچ-

 انیناهار م یترنم و خواهرش هم واسه -

 زدم و گفتم: یا یدونفره را تصور کرده بودم...چقدر ساده بودم...لبخند زورک یدر ذوقم خورد...من ناهار بازهم

 ...چه بهترانیب-

 زد و گفت: یلبخند

 ؟یدرست کن یخوا یم یخوبه...حاال چ-

 ایالزان-

 هریرا به سمت من گرفت...منگ به او خ یگری...و ددیرا پوش یکیدر اورد... شبندیرا باز کرد و از ان دو پ یکشاب در

 را خواند و گفت: میرا از او گرفتم...از چشمانم حرف ها شبندیشده بودم...پ

 ...منم هستمیکارارو بکن یکه تو همه  ستیقرار ن-

 خنده زدم...گفت: ریو به ز رمیخودم را بگ ینتوانستم جلو گریدر تنش د یکوچک اب شبندیان پ با

 بخند...بخند خانم...شما شاد باش-

 گذاشتم و گفتم: شیدر اوردم و جلو خچالیهارا از  یخنده ام را گرفتم...فلفل دلمه ا یجلو

 خورد کن نارویا یکار کن یحاال که انقدر دوست دار-

مشغول خورد کردن قارچ ها شدم...بعد از اتمام کردن فلفل دلمه  زیگفت و مشغول خورد کردن شد...خودم ن یچَشم

 ها گفت: یا

 کنم؟ یخوب حاال چ-
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 روشن بود اشاره کردم و گفتم:حد ممکن  نیدر کمتر رشیگاز بود و ز یکه رو یا تابهیدستم به ماه با

 و خورد کن اریدرب خچالی یاز تو سارویتو اون...بعدشم سوس زشونیبر-

 چشم مادمازل-

به داخل اب  ارایالزان ی... محراب برگ هاختمیجدا ر یا تابهیدر ماه زیزدم و به کارم ادامه دادم...قارچ ها را ن یلبخند

 جوش گذاشت...

 

 و گفت: دیکش یقیکردم و درش را بستم...محراب نفس عم میفر را تنظ ی درجه

 بالخره تمام شد!!!!-

 را شبندمیخانه ماند و عاشق او نشد...پ کیبا او در  شدیبه چهره اش انداختم...اخر مگر م یزود خسته شد...نگاه چه

و  میو به سمت سالن رفت میکار مرا انجام داد...هردو از اشپزخانه خارج شد زیگذاشتم...او ن نتیکاب یدراوردم و رو

 ...محراب گفت:میمبل نشست یرو

 ؟ی...خوشحالنجایا ادیم گهیماه د کیفرزام -

 باال انداختم و گفتم: یا شانه

 نه!-

 ؟یستی...مگه تو عاشقش نیستیواقعا به خاطر اومدن فرزام خوشحال ن یعنی-

 عاشق اون باشم؟ دیعاشق منه منم با یاقا محراب مگه هرک یول دیببخش-

 گشت به من...سرم را تکان دادم و گفتم: رهیلبخند خ با

 شده؟ یزیچ-

 ...دمیچیرا م زیم دیگفت...با یلب نه ا ریز
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کردم و  ضیتعو یرنگ ییسه رب طال نیو سارافن است ی...لباسم را با ساپورت مشکمیدیرا چ زیمحراب م همراه

 گفت: دنمیزدم و از اتاقم خارج شدم...محراب با د یرنگ یسرم بستم...رژ صورت یرا باال میموها

 یانقد خوشگل بش کردمیبعد اون همه کار کردن فکر نم-

 و گفتم: دمیخند خانمانه

 کنهیکه ادمو زشت نم یاشپز-

...محراب در را باز کردن...ترنم میدرب رفتزنگ در هردو به سمت  ینگفت...با صدا چیه گریداد و د لمیتحو یلبخند

توجه به من وارد خانه شد اما تبسم به  یوارد خانه شدند...ترنم ب یرنگ یقد کوتاه با چشمان قهوه ا یهمراه دختر

 سمتم امد...دستش را به سمتم دراز کرد و گفت:

 سالم-

 زدم و جوابش را دادم...گفت: یلبخند

 کرده فتویتعر یلیاومده خ رانیاز ا یاز وقت می...اج؟یباش ایهل دیمن تبسمم...تو با-

او خنده ام  یزده است...پس خودم هم از خنده  یحرفش را به شوخ دانستمی...مدیحرفش خند نیا پشت

 گرفت...محراب گفت:

 ن؟یخندیشده م یچ-

 خندمیدارم با زنت م گهی...از طرف دکنمیطرف دارم دوست دخترتو اروم م هیاز  یچیه-

 ...محراب گفت:دیحرفش خند نیپشت ا بازهم

 نه؟ یتو هنوز ادم نشد-

 را گاز گرفت و گفت: لبش

 ستمیععععععع داداش....هزاربار بهت گفتم من ادم بشو ن-
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 و گفتم: دمیکل کلشان پر انیم به

 گهید میبر-

 سراغش انیم میاج یجنا میسیوا گهید قهی...اگه تا دو دمیاره بر-

ود...با ب لشیمبل نشسته بود و مشغول کار با موبا ی...ترنم رومیرفت ییرایو به سمت سالن پذ میدیهرسه خند باز

 اورد و گفت: رونیب یما سرش را از درون گوش دنید

 خوش و بشاتون تموم شده نمیبیم-

خواست به اتاقم بروم و سرم را  یان صحنه دلم م دنی...با ددیبه سمتش رفت و خم شد و گونه اش را بوس محراب

ترنم بودم  یجا یهزار بار ارزو یانها روز دنیاو نبودم...با د یکنم...چرا من جا هیتوانم گر یبالشت بگذارم و تا م یرو

 شدم و گفتم: داریب میارزوهانامم از سمت محراب از خواب  دنی...با شنکنمیرا م

 شده؟ یچ-

 کنمیساعته دارم صدات م کی-

 حواسم پرت شد دیببخش-

 سر سفره؟ میبر-

 گفت: تبسم

 گهید می...خوب بر؟یپرسیسواله که م نمیا-

 

 خورد و گفت: ایاز الزان ی...تبسم قاشقمینفرمان سر سفره نشست هرچهار

 درستش کرده یچه خوشمزس!!!...ک-

 گفت: محراب
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 ایمن و هل-

 گفت: ترنم

 هردوتاتون باهم؟-

 اره-

 مکث کردن ادامه داد: هیاز چند ثان بعد

 فرزام دعوت نامه فرستادم یواسه -

 گشاد شده از تعجب گفتم: یچشمان با

 ؟یکرد کاریتو چ-

 کنم عاشق و معشوق زودتر بهم برسن یکار هی!...گفتم چیه-

 گفت: محراب

 ؟یگفتیقبلش به من م دینبا-

 محراب جان رمیگیم میخودم تصم یکارا یخودم برا-

 گفتم: تیعصبان با

 یریبگ میمن تصم یزندگ یبرا یتو حق ندار-

 گفت: یخونسرد با

 گرفتم؟...خودم دلم واسه فرزام تنگ شده بود میتو تصم یمگه من واسه زندگ-

سرشار از نفرت به چشمان ترنم زل زده بودم  یپرتاب کردم و همانطور که با چشمان زیم یکه دستم بود را رو یچنگال

 گفتم:

 نوش جان-
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م تختم نشستم...سر ی...روکردمیدختر چقدر گستاخ و سرکش بود...من چگونه با او سَر م نیبه سمت اتاقم رفتم...ا و

 یصدا دنیام شروع به کندن پوش کنار انگشت شصتم شدم...با شن یگذاشتم و طبق عادت کودک میزانوها یرا رو

 :گفتمبلند کردم و  میزانوها یکه به در خورد سرم را از رو یتقه ا

 ه؟یک-

 نازک تبسم امد: یصدا

 تو؟ امیب تونمیم-

 اره-

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

 هو؟یچت شد -

 ...پس گفتم:کردمیکنارش از او صحبت م دیبود...نبا خواهرش

 نشد یزی...چیچیه-

 را سر شانه ام گذاشت و گفت: دستش

 منو!...با من راحت باش نیبب-

 زدم و گفتم: ایرا به در دلم

 رهیاز حدش جلو م شیخواهرت داره ب یول دیببخش-

 دیخواد شما دوتا زودتر بهم برس یاون م-

 ما دوتا؟-

 گهیتو و فرزام د-

 ستمیتبسم من عاشق فرزام ن-
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 ؟یپس چ-

 و گفت: دیکردم...خند فیتعر شیفرزام را برا یداستان عذاب ها تمام

 ادیم رونیازش ب یخوب زی...چیعاشق وحش هی-

 زدم و گفتم: یحرفش پوزخند به

 ه؟یمنظورت چ-

 یعاشق وحش هی....فهمونهیبه طرف م حتیکتک زدن و فوش و فض قیطرف عشقشو از طر یعنی-

با او اشنا  شتریامد...دوست داشتم ب شیشاد و سرحالش حال خودم هم سرجا ی هیاو خوشم امد...از روح از

 :دمیشوم...پس پرس

 چد سالته؟-

 19قبول کنه اگه خدا -

 ؟یخونیم یچ-

 حقوق-

 

 انیدر امد و بعد از ان در باز شد و قامت محراب در چهارچوب در نما یگفتم...صدا یا <یموفق باش>لب  ریز

 شد...گفت:

 ؟یکن یباال چ یتو دو ساعته اومد-

 میباهم خلوت کن کمیداداش خو اومدم  یوووو-

 امیمنم االن م تیاج شیبرو پ-

 چشمانش گذاشت و گفت: یدستانش را رو تبسم
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 چشم-

 بلند شد و از اتاق خارج شد...محراب در را بست و کنارم نشست و گفت: شیجا از

 ؟یبهتر-

 زدم و گفتم: یلبخند

 کنمیم یسع-

 تند رفت یلیخ دونمیم-

 رهیبگ میکه به من مربوطه تصم یینداره...اما اقا محراب اون حق نداره راجب کارا یبیع-

 نده تیاهم-

 و گفت: دیگونه ام کش یگفتن نداشتم...انگشتش را نوازشگرانه رو یبرا یجواب

 بدبخت حق داشته خوب!!-

 حرفش نشدم و گفتم: متوجه

 ؟یگیم یچ-

 بلند شد و گفت: شیجا از

 می...پاشو بریچیه-

 امیبرو االن م-

من مقدس شده  یام براگونه  گری...ددمیگونه ام کش یو انگشتم را رو دمیتخت دراز کش یاتاق خارج شد...رو از

حرفش  نی...ا<بدبخت حق داشته خوب!>لب تکرار کردم... ریتوسط محراب لمس شده است...حرفش را ز رایاست ز

 ن رفتم...ییبلند شدم و از اتاق خارج شدم و به پا میداشت...از جا یچه منظور

 گفت: یبه سمتم امد و با لبان خندان دنمیتبسم با د



 نوازنده احساس

 

 
60 

 

 !!یاز دستم فرار کن یتونینم گهید-

 از حرفش گفتم: رانیح

 شده؟یچ-

به من  ینگاه یچشم ریو پشت سرش راه افتادم...ترنم ز دیرا گرفت...کشان کشان دستم را کش دستم

 ...تبسم گفت:مینشست یمبل دو نفره ا یانداخت...همراه تبسم رو

 بخون-

 بخونم؟ یچ-

 گفت: محراب

 برامون بخون-

 با من....اما اقا محراب شما که -

 و مانند بچه ها گفت: دیحرفم پر انیبه م تبسم

 گهیعععع بخووون د-

 زدم و گفتم: ی...مجبور بودم...لبخندکردیدختر سرتق ول م نیا مگر

 خونمی...باش میکنیحاال که انقدر اسرار م-

 

 بشوم...شروع کردم: رهیتوانستم هنگام خواندن در چشمانشان خ یرابستم...ِنم چشمانم

 

 بدم مویحاظرم زندگ بگو
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 هیغم تو نگات از چ بفهمم

 

 میخنده هات باشه تو زندگ فقط

 

 هیخوشبخت شم کاف نکهیا واسه

 

 برام یبخند یتا سبک ش بگو

 

 کنهیحس من باورت م بگو

 

 تو لبخندته  شهیهم یبغض هی

 

 کنهیم باترتیهر روز ز که

 

 هردومون یدوست دارم جا تورو

 

 آسمون یاندازه  ییبایز تو
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 فقط نهیخواهشم از تو ا همه

 

 بمون بایز نقدریهم شهیهم

 

 (یعباس امکیتورو دوست دارم...س_از اهنگ ی)تکه ا

 

 رهی...از او جدا شدم...خدمی...خنددمیبود...چشمانم را باز کردم که ناگهان خودم را در آغوش تبسم د یکاف گرید

 چشمانم و گفت: انیگشت م

 یدختر تو معرکه ا-

 یمرس-

 :محراب

 بود یعال-

 یکنیم یگذار هیسرما یدار یواقعا داداش محراب رو خوب کس-

 گهیمنم د-

نبود...اما  گرانیمن مانند د یبرا گریامد...اما محراب د یشود خوشم نم فیاز من تعر یجمع انیم نکهی...از ادمیخند

 بلند شد و گفت: شیدر قلب خودم بود...ترنم از جا یحس مخف کیفقط  نیبود که ا فیچه ح

 گهید میتبسم بلند شو بر-

 گفت: یبا حالت اعتراض وارانه ا تبسم

 شه؟؟یم یمگه چ می...خوب بمونیعععععع اج-
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 چشمانش را درشت کرد و گفت: ترنم

 میبلندشو بر گمیبهت م-

 بلند شد و روبه من گفت: شیاز جا تبسم

 زنمیبهت زنگ م رمیگیشمارتو از محراب م-

 یطونیپاک اما ش یتیدختر مانند خواهرش خودخاه و مغرور نبود...شخص نیزدم...ا یبلند شدم و لبخند میجا از

 ...دستم را به سمتش دراز کردم و گفتم:نشستیداشت و در دل م

 نمتیدوباره بب شمیخوشحال م-

 دستم را داد و گفت: جواب

 ی...چشم آبنطوریمنم هم-

 زدم... شیاز ته دل برا یلبخند

 

چگونه با مادرم رفتار  ترای...مکندی...به اشپزخانه رفتم و مشغول شستن ظرف ها شدم...االن مادرم چه کار مرفتند

 یدا...با صدینفس کش شودیبا عشق م نجایمانند ا ایشود  یانسان م دنیتهران هنوز هم مانع نفس کش ی...هواکندیم

 ...محراب گفت:دمیکش یفیخف غیکردم و ج رهاکه در دستم بود را  یبشقاب شیصدا دنیمحراب از ترس شن

 شد یچته؟...چ-

 پشت سرم برگشتم و گفتم: به

 نه؟ نیدوست دار یلیخ نکارویا-

 ؟یچه کار-

 ن؟یادمو بترسون نکهیا-
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 نگفت...به سمتش رفتم و گفتم: یزیو چ دیخند

 شده؟ یزیچ-

 یکنیم کاریچ یدار نمیبب امینه...فقط خواستم ب-

 اشاره کردم و گفتم: نکیس به

 شتمیداشتم ظرفارو م-

 یدیهست...چرا به خودت زحمت م ییظرفشو نیخوب ماش یدستت درد نکنه...ول-

 نگفتم...دستم را گرفت و دستکش هارا از دستانم در اورد و گفت: یزیباال انداختم و چ یا شانه

 گهی...بسه دیدیزحمت کش یلیامروز خ-

ز ا نگونهیبا من کرده بود که ا یچه کار نی...اخر مگر ارمیرا بگ میلبخندها و سرخ شدن گونه ها یتوانست جلو ینم

 توانستم انجا بمانم پس از اشپزخانه خارج شدم...پشت سرم امد و گفت: ینم گریعشقش سرخ شوم...د

 ...صبرکنیکنیچرا فرار م-

 و به سمتش برگشتم که گفت: ستادمیا میسرجا

 ستمیظهر ن2تا8ساعت از فردا،از -

 ن؟ییکجا-

 شرکتم-

تحمل  دیخانه را با نیدارد...چگونه هفت ساعت بدون او ا یامد که در کار تجارت است و شرکت بزرگ ادمی

 ناراحت و نگرانم شد و گفت: ی...متوجه چهره کردمیم

 شده؟ یچ-

 تو خونه تنها بمونم؟ دیساعت با7من یعنی-
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 زد و گفت: یارامش بخش لبخند

 ید،بگردیخر یرون،بریب یبر یتونیساعت م7 نیا یتو تو خوب-

 ستمیبلد ن نجارویاما من که ا-

 با تبسم برو-

 خوام ینم-

 

 گهیبکن د یکار هیگرم کن...برو اتاق ورزش...برو شنا کن... نجایپس سر خودتو ا-

 زد و گفت: یبود...لبخند دنشیاز غم ساعت ها ند زیلبر چشمانم

 نشونت بدم یزیچ هیخواستم  یم یراست-

 ؟یچ-

پشت سرش راه افتادم و به  ی...مانند کودکدیچیدستانش در تنم پ یاز سرد یرا در دستش گرفت...جرقه ا دستم

 زیم یو کشو دیکش رونیدستم ب انی...دستش را از ممیکارش رفت زی...به سمت ممی...وارد اتاق شدمیاتاق کارش رفت

 از آن خارج کرد...جعبه را به سمتم گرفت و گفت: یچوب یجعبه  کیکارش را باز کرد و 

 بازش کن-

ادم ام افت یکودک ادیناخداگاه  یاب یا شهیش یتوپ ها دنیجعبه را از دستش گرفتم و درش را باز کردم...با د متعجب

 شد...محراب گفت: همانیلبانم م یاو رو دنیغم ند یجا یو لبخند

 خوشت اومد نه؟-

 قشنگن یلیخ-

 چرا نشونت دادم؟ نارویا یدونیم-
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 :دمیچشمانش و پرس انیگشتم م رهیرا بلند کردم و خ سرم

 نه!...چرا؟-

 لسیهمرنگ چشاتن...چشات همرنگ ت نایا-

 !!!لهیت-

 لهیت گمیبه بعد بهت م نی...از الهیاره...ت-

 از دهان او شدینبود اما مگر م یلقب جالب ادی...ز<لهیت>لب تکرار کردم ریبود...ز نیریپسر ش نی...چقدر ادمیخند

 و من دوست نداشته باشم...جعبه را از دستم گرفت و گفت: دیایب رونیب

 وردنیدوستام واسم م ای...کردمیجمع م رانیا رفتمیهروقت م نارویا-

 داشته باشه یمیقد یزایچ نیخوبه ادم از یلیخ-

 یلیخ-

گفتم و از اتاق خارج شدم و به اتاق خواب خودم  ی<دیخسته نباش>گفتن نبود... یبرا ی...حرفمیساکت شد هردو

اش به  یخواب زود بود...باز غم دور یگذاشتم...هنوز برا میزانوها یتخت خوابم نشستم و سرم را رو یرفتم...رو

 قرن بگذرد؟... نیمن قرار است چند یبرا تهفت ساع نیدانستم ا ینبود...اما نم شتریساعت ب7سراغم امد...

*** 

 

بودم که  دهیمبل سه نفره دراز کش یظهر بود...رو قهیدق 1:55بایبود که تنها مانده بودم...ساعت تقر یروز نیاول

 بود: رانیا یمبل بلند شدم و تلفن را جواب دادم...باز شماره  یتلفن امد...از رو یصدا

 الو-

 صدا امد: هیاز چند ثان بعد

 ایسالم هل-
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 بحث را باز نکردم و گفتم: نیزود است...ا یلیموقع صبح خ نیفرزام امد...انجا ا یصدا

 حالت چطوره؟-

 خوب باشم؟ تونمیتوام م دنیمگه بدون د-

 دادم...گفت: تیگفتن نداشتم...پس به سکوت رضا یبرا یزیچ یعنی...میدانستم چه بگو ینم

 ؟یزنی...چرا حرف نمایهل-

 دونم ینم-

 را عوض کردم و گفتم: بحث

 چطورن؟ نایمامانم ا-

 رسوننیسالم م-

 ست؟ین شتیاالن پ-

 رونینه...من اومدم ب-

 ...گفتم:رفتمیبه استقبال محراب م دی...بادمیدر را شن یصدا

 تموم نشه تیعععع پس قطع کن شارژ گوش-

 برام ادی...قبضش مهیسرت...دائم یفدا-

 اما من کار دارم-

 بحثش جداست نیخوب ا-

 خداحافظ-

ر به سمت د عیبه تب و تاب افتاده بود...سر دنشید یاش نماندم و تلفن را قطع کردم...قلبم برا یخداحافظ منتظر

 ام گفتم: یمتر یسانت5 یدر فاصله  دنشیدر امد...با د میرفتم...تا در را باز کردم رو به رو یورود
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 سالم-

 و گفت: دیخند مردانه

 سالم-

رک شلوا کیرا با  شیگذاشتم...به سمت اتاقش رفت و لباس ها زیم یرا گرفتم و رو فشیرفتم تا وارد شود...ک کنار

 زدم که گفت: یلبخند دنشیکرد و دوباره به کنارم بازگشت...با د ضیتعو یدیسف شرتیو ت یمشک

 کنمیازم استقبال نم نطوریا امیم یوقته وقت یلیخ-

ما  یاخر قصه  دانستمیم یوقت...من چرا انقدر عاشق او شده بودم کردیزبانم کار نم یعنینگفتم... یزیچ

 ...به سمت اشپزخانه رفت و گفت:ست؟ییجدا

 چقدر گشنمه یدونینم-

 اشاره کردم و گفتم: زیوارد اشپزخانه شدم و به م دنبالش

 نینیحاظره...بش یهمه چ-

 مشغول خوردن شدم...گفت: زیو خودم ن دمیغذا را کش شی...برامینشست هردو

 چطور بود امروز؟-

 باال انداختم و گفتم: یا شانه

 مشغول کردم ی...خودمو با اشپزیچیه-

 که چنگال در ان بود را گرفت و گفت: یدست

 رمیگینکن...خدمتکار م یکار چیه یشی...اگه خسته میانجام بد یکار یکه بخوا نجایا وردمی...من تورو نلهیت-

 زدم و گفتم: یلبخند

 نهیاقا محراب من کارم ا-
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 دستم برداشت و گفت: یرا از رو دستش

 یفکرو کن نیا یحق ندار یمن یتو خونه  یاوال،اقا محراب نه و محراب...دوما وقت-

 

کرده بود که انگار  شهیپسر چنان در وجودم ر نیرا گاز گرفتم...تا به حال عاشق نشده بودم...اما عشق ا نمییپا لب

به من بودند کردم...همانگونه که مانند جغد در  رهیبه چشمانش که خ یاو ام...نگاه ی ووانهیهزاران سال است که د

 :دمیپرس میچشمان هم زل زده بود

 شده؟ یچ-

 زد و گفت: یلبش را پاک کرد و لبخند یانگشت شصتش گوشه  با

 ؟یشیبهت بگم ناراحت نم یزیچ هی-

 نه!-

 امشب دوستام دعوتن-

 نداره! یکه ناراحت نیا-

 نداره یناراحت نیکه ا دونمینه...خودم م-

 ؟یپس چ-

 شمهیپ یراستش...بهشون گفتم دختر خالم چند روز-

 :دمیبر خورد...پرس میچه گفته بود...که من دختر خاله اش هستم...بدجور به بال قبا او

 ؟یگفت نویچرا ا-

  ارنی...بعد پشت سرت حرف در میزن فرزام بش یخوا یچون تو فردا پس فردا م-

 بلند شدم و گفتم: میانداختم و از جا زیم یرا رو چنگال
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 ...هزار بار بهت گفتم من اون پسرو دوست ندارم...به چند زبون بگم من...اونو.ِ...دوست...ندا...رمگهیبس کن د-

 بلند شد و گفت: شیجا از

 ؟یدوستش ندار یچ یعنی-

 بهت گفتم لشویدل-

 یدوسش نداشته باش شهینم لی...اما دلیاره گفت-

 م؟یهم دار یعشق اجباراخه مگه -

 میاره...دار-

 ووانهیازدواج کن...اخر د یگریبا کس د دیتوانستم تحمل کنم که به من بگو یکرد...نم دنیشروع به سوت کش مغزم

 من عاشق تو هستم...چگونه به تو بفهمانم؟...گفتم:

 ؟یمنو مجبور کن یخوا یتو م-

 اره-

 ؟یمن هست یاونوقت تو ک-

 که خنده در ان مخلوط بود گفت: یلحن جد با

 شوهرتم-

 و گفتم: دمیبحث خاتمه بدهد...خند نیخواهد به ا یکه م دمیفهم

 بود نیا خوردیسوال من نم نیکه به درد ا یزیواقعا تنها چ-

 !!!!قایدق-

 ...گفت:دیرس انیخوب به پا انی...بحثمان با پامیدیخند هردو

 میخوب بر-
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 کجا؟-

 خوام درسمو شروع کنم یم میبر-

 نع!!!!!؟؟؟؟-

 میبر-

 ...میرفتن به سالن و اتاق ضبط رفت یبه سمت اسانسور برا هردو

 

 ...رو به او کردم و گفتم:مینشست یچرم یمبل دو نفره  یرو هردو

 !یاما تو خسته ا-

 زد و گفت: یلبخند

 هیچجور نمیبب یخال تیب یضبط شدتو رو یصدا م،کهیریگیرکورد م هیاالن -

 ؟یچه اهنگ-

 روز بعد؟21-

 هیعال-

را صاف کردم...با شمارش  میگوشم گذاشتم...صدا یرو یبلند شدم و به اتاق ضبط رفتم...هدفون بزرگ میجا از

 انگشتان محراب شروع کردم:

 

 شهر نیگوشه ا هی

 

 کوتاه یقصه  هی
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 :دیچیدر هدفون پ شی...صداستادمیدستش را باال اورد...ا کف

 کوتااااااه...تا رو بکش نیبب-

 باش...باش-

 میریدوباره م-

1.2.3 

 

 شهر نیگوشه ا هی

 

 قصه کوتاه هی

 

 بنبست یکوچه  هی

 

 ...تنهاستگاهیا هی کنار

 

 با من همراه تو

 

 ...تو با من همراهتنها
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 خوب باشه حالم ،تایگرفت دردامو

 

 المیخ یره،هوایبگ ینذاشت

 

 داد... دستات،ارامشم

 

 ...نهیبینم یکیچیه

 

 ...پاشمیاز تو م بعد

 

 (یراحی یمهد_روز بعد21_از اهنگ ی)تکه ا

 

گذاشتم و از اتاق خارج شدم و به  شی...هدفون را سر جامیایب رونی...اشاره کرد که به بستادمیعالمت دستش ا با

 کنارش رفتم...گفت:

 یبر شیاهنگ پ تیبا ب دیکلمرو...با یبکش دی...بایکن یشتریبه کلمه ها توجه ب دیبا ایخوب بود...اما هل یلیخ-

 بعد یاز دفعه -

 :دیکنجکاوانه پرس یزنگ در امد...محراب با چهره ا یصدا

 به نظرت؟ هیک-
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 دونم! ینم-

 یزدم...بمب انرژ یلبخند فونیا یتبسم در صفحه  یچهره  دنی،با د می...به سمت در رفتمیبه سالن باال رفت هردو

کنان سر کرد  یل یرا ل اطی...تمام حمیمنتظر ورودش شد یدرب ورود مانیرا زدم و هردو فونیا یامده است...دکمه 

 با خنده گفت: دنشی...محراب با ددیتا به ما رس

 تازه شد؟ یمزاحم زن و شوهرا دینبا یدون یتو نم-

 توجه به محراب مرا در آغوش گرفت و گفت: یخانه شد...ب وارد

 ن؟یدیدور د مویمگه؟...چشم اج نیکردیم یاوخ اوخ چه غلت-

 آغوشش در امدم و گفتم: از

 حالت خوبه؟-

 شما! ینه به خوب-

 نسارم کرد...محراب گفت: یحرفش چشمک نیا پشت

 که قراره تورو تحمل کنه رحم کنه یخدا به اون بدبخت-

 یسنبل نی...به ایگل نیدلشم بخواد...دختر به ا-

 یمنگل نیبه ا-

 محراب کرد و گفت: ینسار بازو یمشت تبسم

 منگل عمته...گورانگوتان-

...هر کردمیم یحکاک بایان دو چال ز انیم یبوسه ا شدیگونه اش شدم...کاش م ی...مات مست چال هادیخند محراب

 :دمی...پرسمیو نشست میرفت ییرایسه به سمت سالن پذ

 ؟یکجا بود-
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 مزاحم تازه عروس و دوماد بشم امیخونرو نداشتم...گفتم ب یدانشگاه بودم...حال و حوصله -

 ست؟یگشنت ن-

 میخورد ییزایچ هینه بابا!...با بچه ها -

 نوش جان-

 کرد و گفت: زیرو به محراب کرد و چشمانش را ر تبسم

 !یشب مهمون دار دمیشن-

 به تو شیخوب!...چ-

 اد؟یگورانگوتانم م نمیبه من ربط داره...بگو بب شیبه من؟...همه چ شیچ-

 به تو چه است( یبه معنا یزبان ترکسَنَنَ)در -

 ععع داداش خوب بهم بگو-

 ادیاره م-

 امیعهع خو پَ منم م-

 چشمانش گذاشت و گفت: یدستانش را رو محراب

 چشمام یقدمت رو-

...کاش شدیام م یحسود زیداشت که به تبسم ن یچه حد ی...اخر حسوددیمحراب را بوس یجلو رفت و گونه  تبسم

 و بس... نی...همدیدیامانت م کی...او من را فقط به چشم داشتیتبسم دوست م یمحراب من را اندازه 

 بلند شد و گفت: شیاز جا تبسم

 من برم اماده شم گهیخوب د-

 ...محراب گفت:میهمراه او بلند شد زیو محراب ن من
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 یموندیم-

 برم دیبا گهینه د-

 کردن و رفتن او محراب گفت: یاز خداحافظ بعد

 م؟یکن کاریخوب...چ-

 م؟یمگه نه شب مهمون دار-

 خوب؟-

 میدرست کن یزیچ هی م،بعدشیکن زیخونرو تم ایب-

 بکنه نکارارویهمه ا ادیزنگ زدم گفتم که ب یخانم هیبه -

 عععع اقا محراب مگه من مرده بودم؟-

که اقا محراب صدام  شهی...نممینگو بهم اقا محراب...تازه من و توام دختر خاله پسرخاله ا گهیمحراب...د-

 ؟یکن زیخونرو تم یبخوا ی...بعدشم تو واسه چیکن

 اما...-

 اما نداره-

 

را داده  همانانیاز م ییرایو پز و پذ ،پختیکار زیمسن دستور تم بایخانم تقر کیشب شد...محراب به  بالخره

زدم و از اتاقم  یا یسرم بستم...رژ صورت یباال یرا دمب اسب میو موها دمیپوش یرنگ یبود...کت و شلوار کالباس

فش ک یصدا دنیبود...با شن لشیو مشغول کار با موبا دمبل لم داده بو یرفتم...محراب رو نییخارج شدم...به طبقه پا

 زد و گفت: یبلند شد و به سمت من برگشت...لبخند شیاز جا میها

 !یناز شد یلیخ-

 ممنون-
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 به ساعت کرد و گفت: یتوجه به من نگاه یو کنارش نشستم...ب رفتم

 انیم گهید کمی-

 کردم و گفتم: میرو به رو وارید یرو اهیبزرگ س یواریبه ساعت د یاو نگاه مانند

 انیاوهوم...االن م-

 ...گفت:دمیافتادم...خند یزیچ ادی

 شده؟ یچ-

 افتادم یزیچ هی ادیراستش -

 ...بگو منم بخندم؟یچ-

 گفتم: زدیموج م میکه در صدا یلحن خنده ا با

 زنمینم دیو سف اهیو من دست به س ادیخواد ب یباره مهمون م نیراستش اول-

 که خوبه نیا-

 منم که نگفتم بده-

 

 ...درمیرا باز کردم و منتظر ورود مهمان شد فونی...امیو به سمت در رفت میبلند شد مانیزنگ در هردو از جا یصدا با

 شهیدوباره لبخند به لبانم امد...مانند هم دمیکنارش تبسم را د یترنم لبخندم محو شد اما وقت دنیرا باز کردم...با د

 و گفت: دیدر آغوشم پر دنمیترنم با من سالم نکرد...اما تبسم با د

 جقمدالم ع-

 و گفتم: دمیلحنش ارام خند به

 سالم-
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 آغوشم درآمد و گفت: از

 ؟یخوب-

 ممنون-

 سمت محراب رفت و گفت: به

 یریگیسراغ نم گهید ی...زن گرفتیمیقد اریسالم بر -

 متعجب گفت: محراب

 یبود نجایا شیالمصب سه ساعت پ-

 و گفت: دیمحراب زد و خند یبه شانه  تبسم

 ایگیعععع راس م-

 !یروان-

بل دو م ی...من و تبسم کنار هم رومیمبل نشست یو رو میرفت ییرای...به سمت پذنشستیبه دل ادم م شانیکلها کل

 کرد و گفت: زیمبل سه نفره کنار هم نشسته بودند...ترنم چشمانش را ر یرو زیو محراب و ترنم ن ینفره ا

 نی...تازه از همه مهم تر بهم محرمییهاتو خونه...اونم تن یی...دوتاگذرهیبهتون برد نم ادمیکه ز نمیبیم-

 یا یکرده بود؟...چشمانم را درشت کردم و با حالت عصب ی...او با خودش چه فکردیمغزم سوت کش شیحرف ها از

 گفتم:

 ؟یبه ما نصبت بد ویچ یخوا یتو االن م-

 ...خوب ال...یمحرابو گول زد ییبا چه کارا دونمیدلم...من که م زیعز-

 گفت: یا یو با حالت جد دیحرفش پر انیم محراب

 رونیاالن پاشو برو از خونه ب نیهم یحرفا بزن نیترنم،اگه قراره از-
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 چشمان محراب و گفت: انیگشت م رهیچشمانش را درشت کرد و خ ترنم

 ؟یگیم یدار یچ یفهمیمحراب تو م-

 اره...خداروشکر عقلم سالمه-

 رون؟یب یندازیمنو از خونه م تیدَرِپ یدختر دهات هیبه خاطر  یتو دار یعنی-

 نیتوه یبه کس ای یسوال ببر ریز ویکس تیشخص یکه بخوا یستین یهزاربار بهت گفتم حرف دهنتو بفهم...تو کس-

 یکن

 بلند شد و گفت: شیاز جا ترنم

 تو محراب یواسه  شتریواقعا واستون متاسفم...از همه ب-

از من دفاع کرده بود...هردو در  نگونهیاو ا یمحراب جلو نکهیاز خانه خارج شد...خوشحال بودم...از ا هیچند ثان عرض

 خنده اش گفت: انیکه م میبه او شد رهی...خمیتبسم از فکر درامد یخنده  یکه با صدا میفکر فرو رفته بود

 شد؟ یچ نیدیفهم-

 نه!-

 نجامیمن هنوز ا یاون رفت ول-

 ...تیوضع نیدر ا یو بامزه بود...حت نیریدختر ش نی...چقدر امیخنده زد ریمانند تبسم به ز زیو محراب ن من

 

 رانیمحراب که از ا یشان من را به عنوان دختر خاله  یکردم...همه  یانها سالم و احوال پرس یبه تک با همه  تک

ه ...کنار تبسم نشستشناختندیکمک کند امده است م یو خوانندگ یقیگرفتن موس ادیمحراب به او در  نکهیا یبرا

 بودم...تبسم در گوشم گفت:

 ش؟یدید-

 و؟یک-
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بور  ییساده...صورت گرد ، موها کلیبود...ه ییبایبود اشاره کرد...پسر ز ستادهیکه کنار محراب ا یچشمش به پسر با

 سبز...گفتم: یو چشمان

 خوب...چشه؟-

 ادیانقدر ازش بدم م-

 زنه؟یچشات برق م یکنینگاش م یپس چرا وقت-

 شد و گفت: هول

 کنمینگاش م ی...به چشم برادرستمیبه خدا عاشقش ن ایهل-

 و گفتم: دمیخند

 برادر عطا کنه هیخدا به ماهم -

 به شانه ام کوباند و گفت: یارام مشت

 گمیعععع مسخره نکن...به خدا راست م-

 را باال اوردم و گفت: دستانم

 ممیباش...من تسل-

 

 به سمتمان آمد و گفت: محراب

 شمونیپ نیایدخترا ب-

 گفت: تبسم

 نمیدعوت نامتو بب-

 !!ایبامزه شد یلیخ-
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 بودم داداش بودم!-

 را گرفتم و گفتم: دستش

 گهیبلند شو د-

ه ...محراب بمیبودند ملحق شد ستادهیا یکوچک زیشان که کنار م یچهار نفره  پیو به اک میپشت محراب رفت هردو

 گفت: یسینگلیا

 نیشناسیدختر خالم و تبسمم که همتون م نمیا-

 فت:از پسرها گ یکینبود... یبه معرف ازین گری...پس دمی...اشنا شده بوددمیفهمیدست و پا شکسته م یسینگلیا

 یدار ییبایز یچشما-

 ممنون!-

 چشم سبز گفت: پسر

 کرده بود فیازت تعر یلیمحراب خ-

 نزدم... یراجب به من گفته بود؟...حرف ییزهایجه چ یعنیبه محراب کردم... ینگاه

که در  یشده بودم و غرق در افکارم...با سوزش رهیخ یبراق کس یمشغول حرف زدن بودند...به کفش مشک یگ همه

 یبرا یسر نهادم...سرم را رو به تبسم برگرداندم و به فارس یو آه دمیاحساس کردم دست از افکارم کش میپهلو

 فم نشود گفتم:متوجه حر یکس نکهیا

 وون؟یچته ح-

 و گفت: دیخند

 ی!!...کفش پسر مردمو خوردیخواستم خفه نش-

 بود گفت: ینامش جِفر یینگفتم...پسر چشم سبز که گو یزیچ گریدادم و د تیخودم رضا یاز سو یلبخند به
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 میخواد صداتو بشنو یدلمون م-

 گفت: محراب

 کنهیرو کشف م ییدختر خاله!...بهشون نشون بده محراب چه استعدادا گهیراست م-

 اش بزنم...پس گفتم: نهیناآشنا در مغزم تکرار شد...دخترخاله!...باز نتوانستم دست رد به س یا کلمه

 !ستمیبلد ن یسیانگل یمن که ترانه -

 بخون ینداره...فارس یبیع-

...رو به محراب که کنارم میداد لیچند نفره تشک یا رهیپشت سرم نشستند و دا زین ینشستم...همگ نیزم یرو

 نشسته بود گفتم:

 بخونم؟ یچ-

 بزند که تبسم گفت: یخواست حرف محراب

 نمیبب اریب تارتویداداش!...پاشو برو گ-

 برگشت و باز کنارم نشست...در گوشش گفتم: تارشیهمراه گ قهیبلند شد و عرض چند دق شیو از جا دیخند محراب

 عاشقانه!-

 و شروع کرد....! دیخند

 

 عاشق ابون،دوتایخ هی

 

 قشنگو یشاعرانه  یهوا هی
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 بارون... نم

 

 شلق شلق رو گونه هامون بزنه

 

 تو گوش کوچه خنده هامون چهیبپ

 

 به گوش آسمون صدامون برسه

 

 قشنگه... چه

 

 ویدستمو نگام کن یریبگ که

 

 ویصدام کن یواشکی ییهوی

 

 رمیو من برات بم یبش نفسم

 

 رمیدوباره دستاتو بگ بپرم
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 نمیزتریعاشق توام عز بگم

 

 تو ایمن عاشقم  حاال

 

 چشماتو یبندیم

 

 ایفقط باتو قشنگه دن یگیم

 

 بزن با من قدم

 

 نم نم بارون تو

 

 دایپ شهیمثل ما عاشق،نم که

 

 ...دندیرقصیامده بودند و دست در دست هم م رهیبه وسط دا یآهنگ تبسم و جفر تاریگ تمیر همراه

 

 مستو،لبات خندون چشاتو
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 پاکه مثه بارون دلت

 

 تو،چه آرومه دله مجنون ،کناریلیل نیبب

 

 تو ایمن عاشقم  حاال

 

 چشماتو  یبندیم

 

 ....اممممیفقط با تو قشنگه دن یگیم

 

 (ونیحامدهما_)عاشقانه

 

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

 خوب بود یلیخ-

 کردیاون دوتارو جمع م دیبا یکی یحرف نداشت...ول-

 نشست و گفت: تبسم

 د؟یگیپشت سرم م یچ ی،هویهو-

 گفت: محراب
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 میکردیم فیازت تعر میداشت-

 معلومه افتونیاره از ق-

 :دیپرس ی...جفرمیدیخند

 ؟یکار نیچندساله تو ا-

 تازه شروع کردم-

 اما صدات فوق العاده بود دمینفهم یکه خوند یاهنگ یاز معن یزیچ نکهیبا ا-

 یمرس-

 

بود  دهیچ شخدمتیکه زن پ یسیسلف سرو زی...به سمت مدیو خنده زمان خوردن شام رس یشوخ یاز کل بعد

 ترنم در دلم گفتم: دنیبه سمت صدا برگشتم...با د دمیکه شن ییاشنا ی...با صدامیرفت

 <وردهینگاش کن طاقت ن>

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

 ؟ییایحالت چطوره هل-

 زده از کارش گفتم: رتیو ح متعجب

 ممنون-

 گوشم ارام گفت: در

 یانگشتت به محراب برسه؟...کور خوند زارمیم یدختر جون...فکر کرد زارمینم یبرات خال دونویمِ-

 و گفت: دیخنده از من جدا شد و به سمت محراب رفت...گونه اش را بوس با

 شد! ریعشقم د دیببخش-
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 مانند من متعجب از کار ترنم گفت: زین محراب

 نداره یبیع-

 گفت: یجِفر

 رفت ادمیخوب  ی...ول؟یمدیخواستم از محراب بپرسم که چرا ن یاتفاقا م-

 بود...پس گفتم: عیاز اندازه ضا شیبخندم اما ب یخواست به حرف جفر یم دلم

 دیکن ییرایاز خودتون پذ دییدوستان بفرما_

... 

 

و ترنم و محراب  دیمبل سه نفره دراز کش ی...تبسم رومیماند یهمه مهمان ها رفتند و ما چهار نفر در خانه باق بالخره

 بود گفت: دهیره نشستم...تبسم همانجور که دراز کشمبل تک نف کی یمبل دو نفره و من رو یرو

 دانشگاه رمیمن که فردا نم-

 و گفتم: دمیخند

 !مینکرد ینه؟...اما ما که کار یخسته شد-

 بزند که ترنم گفت: یخواست حرف تبسم

 میکه مثل تو عادت ندار زم،مایعز-

 :دیغر محراب

 می...هنوزم از دستت عصبان؟یدوباره شروع کرد-

 باش...بس کردم-

 محراب را نوازش کرد و گفت: یدستش گونه  با
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 !دیببخش-

 صورتش را پس زد که باز ترنم گفت: محراب

 ....محرابگهید دیگفتم ببخش-

 گفت...او گفت: یا دهیرا با حالت کش محراب

 با ارزشه یلیبرام خ ایتکرار نکن...هل گهید-

 متوجه لبخندم نشود...ترنم گفت: یانداختم تا کس ریلبانم مهمان شد...سرم را ز یرو یلبخند ناخداگاه

 نجا؟یامشب بمونم ا شهیم-

 من بماند؟...کنار همسر من؟...محراب گفت: یچه گفت؟...که در خانه  او

 خستم یلی...امشب خگهیشب د هیبزار -

 و گفت: دیپر شیمانند برق از جا تبسم

 ؟یکه اورد نی...ماشمیپاشو بر یخستم...اج یلیدستت درد نکنه...منم خ یآ-

 گفت: ترنم

 نیبش کمیتبسم...-

 من خستم-

 ی...سوالمیکردند و رفتند...باز خودم و محراب در خانه تنها شد یبلند شد...خداحافظ شیو از جا دیکش یپوف ترنم

زدم و  ایکرده بود...دل را به در ریبپرسم اما تمام مغزم را فراگ شدینم میکه رو یمانند خوره به مغزم افتاده بود...سوال

 گفتم:

 محراب-

 و گفت: دیخند
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 محراب! یبهم گفت ستین شمونیپ یکس یمحراب...چه عجب وقت-

 که گفت: دمیخند ارام

 شده؟ یجونم؟...چ-

 :دمی...پرسییبای!...چه جواب زجونم

 تو با ترنم...راستش چجور بگم-

 بگو خجالت نکش-

 ن؟یداشت یشما باهم رابطه ا-

 چشمانم و گفت: انیگشت م رهی...دستم را گرفت و خمینشسته بود کنارهم

 شهینم لیبزرگ شدم...اما دل نجایا یدارم...درسته که از بچگ یاعتقادات هیکه  میخواست...اما من کس یم یلیاون خ-

ازه نه به اون اج نیاز ا شتری...اما ببوسهیگونمو م کنهیادامه بدم...اره بغلم م میبه زندگ نایا دیکه با اعتقادات و عقا

خت ت هیاتاق با  هی رانیا میست که بخوام باهاش رابطه داشته باشم...اومدینه به خودم...مخصوصا ترنم محرمم ن دمیم

 دمیخوابیتو اتاق فرزام م رفتمیاما من شبا م نیدو نفره داد

 که محراب تا به حال به ترنم دست نزده است...گفت: دمیزدم...فهم تیرضا یاز رو یلبخند

 ؟یدیسوالو پرس نیحاال چرا ا-

 !ینطوریهم-

 گهید یزایچ ای شتیپ مونمیامشب نم گهی...مثال مگهیم نطوریا ارهیحرس تورو درب نکهیترنم واسه ا-

 گه؟یم نطوریا یواسه چ-

 !یتو عاشق من کنهیفکر م-
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ات هستم...مجنون تر از مجنون تو  وانهید ستمی...من عاشق تو ندهمیمورد به ترنم حق م نی...در اکندیفکر م درست

توانم  یکه نم فیام به وجود امده است سنگ هم خواهد شکست...اما ح نهیکه به تو در س یهستم در مقابل عشق

 کردم و گفتم: یا یمصنوع یبروزش بدهم...خنده 

 هیچه فکر نیبره مغزشو شست و شو بده...اخه ا دیفکر کنم با-

 بلند شدم و گفتم: مینگفت...از جا یزیزد و چ یلبخند کمرنگ 

 من برم بخوابم-

 گفت: یرا گرفت و با حالت تمناوار دستم

 شم؟یپ ینیبش گهید کمی شهیم-

نشستم...همانطور که دستش در دستم  مینداشتم...سرجا یتوان چیبه چشمانش کردم...چرا من در برابر او ه ینگاه

 بود گفت:

 ؟یتو تاحاال عاشق شد-

 پس گفتم: ستیدانست منظور من چه کس ی...او نمگفتم؟یم چه

 ؟یاره...توچ-

 !شمیکم کم دارم م-

 ؟یستی...مگه تو عاشق ترنم ن؟یچ یعنی-

 ؟یمگه تو عاشق فرزام-

 نه!-

که کم کم داشت خودش را در قلب عشق من جا  یبه ترنم نداشت...اما آن کس یحس چیاو ه یعنیزدم... یلبخند

 :دمیبود...پرس یچه کس کردیم

 ؟یشیعاشقش م یکه تو دار هیاون ک-
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 دونم ینم-

 ؟یدون ینم-

 ایهل-

 جانم؟-

-..... 

 نگفت...دوباره گفتم: یزیچ

 شده؟ یچ-

 بلند شد و گفت: شیرا رها کرد...از جا دستم

 ری...شبت بخیچیه-

خونم را  نیپسر ادرنال نی...چقدر ادیتپیشمار ساعت م هیقلبم گذاشتم...مانند ثان یسمت اتاقش رفت...دستم را رو به

در بر  ی...روز خسته کننده ادمیخوابیم دیبلند شدم و به اتاقم رفتم...با میو از جا دمیکش یقی...نفس عمبردیباال م

 داشتم...

 

__ 

 میدکریبالخره ترک را ضبط م نیهفته تمر کیبود که بعد از  ی...امروز روزنیو تمر نیهفته گذشت...هر روز تمر کی

ه ب یگوشم گذاشتم...نگاه یرا صاف کردم...هدفون را رو میشدن توسط مردم...صدا دهیشن یبرا مشیدادیم رونیو ب

 دستش شروع کردم: یمحراب کردم و با اشاره ا

 

 گزرمیتو از تموم جاده ها م با

 



 نوازنده احساس

 

 
92 

 

 برمیخودم تورو به قصه ها م با

 

 خاطرس هیآدما همش  یزندگ

 

 و بس ییتموم خاطرات من تو تو

 

 دیبا تو لحظرو نفس کش شهیم یوقت

 

 دیدور دست کش یاز گذشته ها دیبا

 

 من رقم بزن یپا به پا سرنوشت

 

 من قدم بزن یتو،تو به جا یبه جا من

 

 دوتارو همسفر کرده عشق،ما

 

 هرو ساده تر کرد یزندگ
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 درده هیدرده هم  هی هم

 

 نهیتسک هیزخمه هم  هیهم  عشق

 

 نهیغمگ یشاده گاه یگاه

 

 نهیریش یگاه اشمیتلخ

 

 (یعباس امکیس_)عشق

 

...هدفون را از گوشم جدا کردم و از اتاق خارج شدم و به سمت محراب رفتم و میستادیشدن زنگ در هردوا دهیشن با

 گفتم:

 باشه؟ تونهیم یک یعنی-

 مینیبب میبر ایدونم...ب ینم-

...محراب دیایب یزنگ در ورود یتا صدا میو منتظر ماند میباز کرد فونیرا با ا ی...در ورودمیبه سمت در رفت هردو

 گفت:

 زهیاحتماال تبسمه...باز اومده کرم بر-

 با دوستاش...اتفاقا به منم گفت که برم باهاشون نمایخواستن برن س یاالن ساعت هفته...م-
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بود دهانم بازم ماند و چشمانم از  ستادهیا میکه رو به رو یشخص دنیامد در را باز کردم...با د یزنگ در ورود یصدا

 تعجب گشاد شد...محراب گفت:

 پسر؟ یکنیم کاریچ نجایفرزام!...تو ا-

 <فرزام>لب اسمش را تکرار کردم ریز

 گذاشت و گفت: میشانه ها یانش را رومحراب را در آغوش گرفت...بعد از محراب به سمتم امد...دست اول

 چقدر دلم برات تنگ شده بود دونهیخدا م-

 :دمیشانه ام رها شده بودند کرد...پرس یکه رو می...شروع به نوازش کردن موهادمیاش د نهیس یناگهان سرم را رو و

 ؟یاومد یتو ک-

 کرد و گفت: میخودش جدا از

 کنم زتیخواستم سوپرا یم-

خواهم...محراب  یشوم...اگر بخواهد مرا از محرابم جدا کند چه؟...من نم زیتوانستم سوپرا ینم نیاز ا شتریب واقعا

 گفت:

 مینیبش میبر ایب-

 نشست...فرزام گفت: مانیروبه رو زیمبل سه نفره نشاند و محراب ن یدستم را گرفت و کنار خودش رو فرزام

 !شهیاگه خدا بخواد واقعا جور م یعنی-

 شد و گفت: رهیچشمانم خ انیم

 واقعا از دلم خبر داشته-

 و گفتم: دمیکش رونیدستش ب انیرا از م دستم

 خوشحال شدم دنتیاز د یلیخ-
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 :محراب

 !یخوب شد اومد یلیواقعا خ-

 :دیرو به من کرد و پرس فرزام

 چند وقت چطور گذشت؟ نیخوب!...ا-

 همش تو خونه بودم یخوب بود...ول یلیخ-

 به محراب کرد و گفت: ینگاه

بهم بگه همش تو خونه  ادی...که بش؟یبگردون یببر ینکرد نجایا یاورد یدخترو بلند کرد نیهمه ا نیپس تو ا-

 بودم؟

 بزند که گفتم: یخواست حرف محراب

 رونیخودم نخواستم ببرتم ب-

 گفت: محراب

 میبا هم بر یایالبته گذاشتم تا ب-

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

 کنمیخودم باز م-

 به من انداخت و گفت: ینگاه فرزام

 شهیاضافه م تیروز به روز به خوشگل-

 بسه فرزام!-

 کنهیعشق م نمتتیبی...ادم مگمیخوب راست م-

 ترنم به پشت سرم برگشتم...با خنده به سمتمان امد و گفت: یصدا دنیشن با
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 معشوق چجور کنارهم نشستنعاشق و  نیبه به بب-

 کردند...ترنم و محراب کنار هم نشستند...ترنم گفت: یگرم یاحوال پرس گریزد و بلند شد...باهم د یلبخند فرزام

 نیشما بر ادین گمیبهش م نیفرزام جان اگه خسته ا یجمعممون جمع بشه...ول ادیبه تبسمم زنگ زدم گفتم ب-

 ستین نیجا نش هی...چون خواهر من دیاستراحت کن

 سرش گفتم: پشت

 هینیریدختر خوب و ش یلیاتفاقا خ-

 لبش بود با چشمانش به دستانمان اشاره کرد و گفت: یکه رو یدوباره دستم را گرفت...ترنم همراه با  پوزخند فرزام

 گذرهیبهتون خوش م یلیجون انگار خ ایهل-

 !هیجات خال-

 به فرزام گفتم: رو

 چه خبر از مامانم؟-

 خوب بود...گفت بهش سالم برسون از طرف منم گونشو ببوس یلیحالش خ-

 زیگونه ام گذاشت...شرمم شد...ان هم کنار محراب...اگر او ن یزده اش را ارام رو خیاورد...لبان  کیرا نزد سرش

 ....ستیکه ن فیدارد...اما ح یاالن چه حس دانستمیعاشقم بود م

 

 گونه ام را از لبانش جدا کردم و گفتم: عیسر

 دلم براش تنگ شده یلیمنم خ-

 گفت: ارام

 درست مثله من-
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 شده بود به ما...ترنم گفت: رهیگره خورده خ یبه محراب کردم...با ابرو ها ینگاه

 گه؟ید یمونیم نجایفرزام ا-

 اگه صاحب خونه مهمان نواز باشه صد در صد-

 ت:بلند شد و گف شیاز جا محراب

 م؟یضبطو چه کن ایهل-

 بزنم که فرزام لب باز کرد و گفت: یحرف خواستم

 اومدم یسفرطوالن هی...فعال من از گهیروز د هیبزار -

 بازگشت و گفت: شیباز به سرجا محراب

 گهیروز د هی مشیزاریخوب م-

 بلند شدم و گفتم: میجا از

 میتا بخور ارمیب یزیچ هیمن برم -

 وانی...در هر لدمیچ یا ینیدر س وانیدر اوردم...چهار ل خچالیپرتغال را از  یبه آشپزخانه رفتم...شربت اماده  عیسر

از پشت سر دور  یها شدم...با احساس حلقه شدن دست وانیشربت در ل ختنیانداختم و مشغول ر خیچند دانه 

 فرزام گفتم: دنیو برگشتم...با د ذاشتمگ نتیکاب یشد...پارچ را رو جادیدر بدنم ا یلرزش میپهلوها

 فرزام ولم کن-

 را در گردن فرو کرد و گفت: سرش

 چقد دلم برات تنگ شده بود دونهیخدا م-

 برود پس گفتم: مانیخواست ابرو یهل دادنش را نداشتم...دلم نم توان

 نزدم غیفرزام تورو خدا ولم کن تا ج-
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 :دمی...نالکردندیم خیبدنم را س یداغش موها یگردنم بود...نفس ها یِسرش در گود هنوز

 فرزام ولم کن...تروخدا-

 محراب امد: یصدا

 د؟یکنیم دیدار کاریشما چ-

 ...فرزام از من جدا شد و گفت:دمیباشند در خود لرز ختهیر میرو یخیپارچ اب  ییمحراب گو یصدا ندنیباش

 ...عشقمه بغلش کردمیچیه-

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

 یدستتو بهش بزن یکه زن منه حق ندار یتا موقع-

 زد و گفت: یپوزخند فرزام

 رانیخوام برش گردونم ا یم گهی...تموم دست؟ین یازدواج صور نیبرو طالقش بده...مگه ا-

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

 ...برو داداشامیاالن م رونیاداش برو بفرزام د-

و  دمیاز انجا خارج شد...به محض رفتنش به سمت محراب دو یحرف چیه ی...فرزام بگفتیداداش را با حرس م کلمه

 کرد و گفت: میامد...شروع به نوازش موها یخودم را در آغوشش رها کردم...قطرات اشک مانند باران از چشمانم م

 کرد نه؟ تتینکن...اذ هیگر-

 یکه اومد ی...مرسدمیترس یلی...خیلی...خیلیخ-

 کرد...با دستانش صورتم را قاب گرفت و گفت: میخودش جدا از

 که من هستم حق نداره بهت دست بزنه یتا وقت گهید-

 ترسمیمحراب من م-
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 نداره ی...دست زدن به ناموس محراب اخر و عاقبت خوبی...تو ناموس منینترس...تو زن من-

 و گفت: دیخند زی...او ندمیخند

 وونه؟ید یخندیچرا م-

 نطوریهم-

 و گفتم: دمیام را باال کش ینیب

 االن امیبرو م-

 ...چراااا؟کردیرا م نکاریرا ببرم...چرا با من ا یو رفت...نگذاشت تا لذت کاف دیام را بوس یشانیخم شد و پ ناگهان

 

 ...ترنم گفت:کردمینگاهش را حس م ینینشستم...سنگ یتک نفره ا یصندل یرو نباریا

 شده؟ نتونیب یزیچ-

 بزنم که محراب گفت: یخواستم حرف باز

 نداره یبه من و تو ربط-

بلند شدم و  میزنگ در امد...از جا یبود ...صدا بایز یدفاع کردن ها از من در مقابل ترنم برا نیشد...چقدر ا ساکت

 گفتم:

 کنمیمن باز م-

 به سمت در رفتم.... عیسر

 

 گفت: یسالم چیه یب دنمیبا د تبسم
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 هی دیاب نیبلند کرد لمیشماست...اما منو از وسط ف ی...درسته کشته مرده گردمیاالن بر م نیهم ستیاگه خوشگل ن-

 رمیم گردمیصندل به پا باشه برم یایمو چتر نیباشه...اگه از  یزیچ یگریم یگریج

 و گفتم: دمیخند

 یا وونعید یلیخ-

 به تو رفتم عشقم-

 ...در گوشش گفتم:ستادیا شیفرزام در جا دنی...تبسم با دمیرفت ییرایدر را بستم و به سمت سالن پذ 

 ؟یستادیچرا ا-

 نه؟یا-

 اره-

 هیگریچه ج یجووون...به چش برادر-

 ینیبیم یخاک تو سرت...توهم که همرو به چشه برادر-

 ام برگشتم...تبسم گفت: یقبل یبه سر جا زیبا فرزام کنارش نشست و من ن یاز سالم و احوال پرس بعد

 ؟ییایشما عاشق هل-

 و گفت: دیخند فرزام

 بهت گفته؟ ایچطور؟...هل-

 نگفته شترینه بابا اون اصن راجب تو کال دو کلمه بهم ب-

 گفته؟ یکنجکاو شدم!!!...چ-

 یا یوحش یلیگفته خ-

 بودم...فرزام چشمانش را درست کرد و گفت: دنیخنده در حال ترک از
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 ؟یچ-

 باال انداخت و گفت: یشانه ا تبسم

 !نیگفتم...هم دمویکه شن ییزایمن چ-

 و گفت: دیخند فرزام

 متهیغن دنیشن ایاز دهن هل نمیهم-

 گفت: ترنم

 چطور بود؟ لمیف-

 کردم! فیتعر ایهل یبرا-

 ؟ی....واسه من چایواسه هل-

 کنم فیخوام واسه تو تعر ینم-

 به وجود امده بود؟...اهلل و اعلم... انشانیم یزیچه چ یعنی...زدیسرد با او حرف م تبسم

از محراب جداشوم؟...ان  توانستمی...من چگونه مشود؟یدانستم اخر قصه ام چه م یشده بودم...نم یبه گوشه ا رهیخ

اسمم از زبان  تبسم از فکر  دنی...با شنشومیو زنده م رمیمیاش صدبار م یکه تا از سرکار برگردد،از درد دور یهم من

 درامدم و گفتم: الیو خ

 جانم؟-

 چرا؟ یتو خودت-

 خسته شدم،به خاطر همونه یلیامروز خ-

 گفت: محراب

 خوب برو  بخواب-
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 سر هم کرده بودم...پس گفتم: یدروغ

 شتونیپ نمیشینه م-

 

 گفت: فرزام

 !ایهل-

 به من وارد کرده بود...پس گفتم: یکه در اشپزخانه چه ترس کردمیانها تابلو م یجلو دینبا

 ه؟یچ-

 خوام باهات صحبت کنم یم-

 پسش بزنم که محراب زودتر از من گفت: خواستم

 بگو نجای...هم؟یباهاش دار یچه حرف-

 خوام یمعذرت م-

 :گفتم

 یلیفرزام...خ یشده واسه معذرت خواه رید یلیخ-

 که از تمام وجود دوسش داره و دلش براش تنگ شده هیداره بغل کردن کس ازیکه ادم ن یزیوقتا تنها چ یبعض-

 یوارد شد یاما تو از راه غلت-

 امیخوام هل یگفتم که معذرت م-

 بلند شدم و گفتم: میجا از

 استراحت کنم کمیتو اتاقم، رمیمن م-
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 پشت سرم بلند شد و گفت: تبسم

 باهات؟ امیب تونمیم-

 حتما-

 که گفت: میتخت نشست یرو مانی...هردومیبه اتاقم رفت باهم

 افتاده؟ یمگه چه اتفاق-

 و گفتم: دمیکش میبه موها یدست

 ولش کن-

 خوب بهم بگو-

 نبود یشد...حالت خوب کیاز حد بهم نزد شیب کمیاشپزخونه  ی! تویچیه-

 زد وگفت: یلبخند

 دونمی...من میتوعاشق محراب-

اگر او تبسم  ی...حتشدیاز احساس من نصبت به محراب خبر دار م یکس دیچپ زدم...نبا یعل یرا به کوچه  خودم

 بود...گفتم:

 ؟یاز کجات دراورد نویا-

 زنهیچشات برق م کنهیباهات صحبت م ی...اصن وقتشهیم کیترنم بهش نزد یاز نگاهت بهش...مخصوصا وقت-

 

 دستم رو شده بود...گفتم: ییگفتن نداشتم...گو یبرا یحرف

 ؟ینگ یبه کس یدیقول م-

 میبه هم بگ زمونویهمه چ دیبا گهی...دیبه بعد تو خواهرم نیاز ا-
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 را جلو اورد و گفت: دستش

 مینکن یاز هم مخف رویزیچ چیه میبه هم قول بد دیبا-

 را گرفتم و گفتم: دستش

 دمیقول م-

 ...گفت:میدیهردوخند

 ؟یچه کن یخوا یحاال فرزامو م-

 شمیفرزام...دارم خفه م گهیطرف ترس از دست دادن محراب...از طرف د هیدونم...از  یخودمم نم-

 ساعتم ازت دور باشه کینتونه  یمحرابو عاشق خودت بکن که حت یجور-

 :دمیمانند خوره به مغزم افتاد...پرس یسوال بازهم

 ؟یخواهرت چ-

منو دوست نداشت،چه برسه عاشقش  یاج چوقتی...محرابم هیسرگرم ی...فقط واسه ستیاون عاشق محراب ن-

ه ک یی...اون با همه پسراادیخودم اشکم در م زنهیبرام حرف م یبشکونه...وقت ویباشه...محراب دوست نداره دله کس

 یاج شهینم یپشتت خال چوقتیه ی...تا محرابو دارکنهیفرق م دمیمن د

 صفت است...گفتم: بایپسر ز نیزدم...چقدر ا یلبخند

 ستن؟یمحراب و ترنم عاشق هم ن یعنی-

 ودل تور یبشه که به خاطرش دل بشکنه...حت یمحراب اونقدر عاشق کس نکهی...مگر استنینه...اما جدا بشو هم ن-

 گفتن نداشتم... یبرا یحرف یعنینزدم... یحرف

 

 ادامه داد: دوباره
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 ؟یعاشقش شد یاز ک-

گاه ن گهیچشم د هیبهش به  دیپسر صاحاب داره،نبا نیدختر ا گفتمیوقتا م یبعض...راستش دمشیکه د یاز وقت-

 یکن

 :دمینگفت...از او پرس یزیو چ دیخند

 ؟یتو تاحاال عاشق شد-

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 !مدهین شینه...تاحاال فرستش پ-

 بلند شد و گفت: شینزدم...از جا یحرف

 من برم...استراحت کن-

 زدم و او از اتاق خارج شد.... یلبخند

 

 ...بازهم زدمامدین ییکنم رفتم...در اتاق را زدم...صدا دارشیب نکهیا ی...به سمت اتاق محراب برادمیصبحانه را چ زیم

 یامد...به سمت تختش رفتم...مالفه ها نامرتب رو یدوش حمام م ی...وارد اتاق شدم...صداامدین ییو دوباره صدا

عطر تلخ  نی...چشمانم را بستم...چقدر ازدیمشامم م ریز طرشع یند...مالفه را درست کردم...بوتخت پخش شده بود

 امد: شیباز و بسته شدن در به پشت سرم برگشتم...صدا یصدا دنیو آرامش بخش بود...باشن نیریمن ش یبرا

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 یصبونه بخور یایاومده بودم صدات کنم ب-

 یانشیدر پ شیرا دور کمرش بسته بود و باال تنه اش لخت بود...موها ی...حوله استادیزبانم ا دنشیرا باز کرد...با د در

 زد و گفت: ی...دهانم باز ماند...کج لبخنددیچکیم  شیاز موها یقطره ا یبودند و گهگاه ختهیاش ر

 شده؟ یچ-
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را گاز گرفتم...به سمتم امد...چانه ام را گرفت و سرم را به موازات  نمییورزشکارانه اش بود...لب پا کلیبه ه نگاهم

 سرش قرارداد و گفت:

 ؟یکنینگاه م یبه چ-

 زد...اب دهانم را قورت دادم و گفتم: یحرفش چشمک نیا پشت

 یچی...هی...هیه....ه-

 همان لبخند کج را مهمان لبانش کرد و گفت: باز

 از طرز نگات معلومه-

 کنم؟ینگاه م یمگه چجور-

 گفت: یام بود...با حالت ارام یسانت3 ی...صورتش در فاصله کردیشامپواش ادم را مست م یاورد...بو کیرا نزد سرش

 ادم شهیم یجور هی...اصن یادمو بخور یخوا یانگار م-

 واقعا؟-

 امد: شی...صدامیدر ناگهان مانند برق و باد از هم فاصله گرفت یاورد...با صدا کتریرا نزد صورتش

 ؟یینجایمحراب...داداش...ا-

 گفت: یو گرفته ا یعصب یصدا با

 ع؟یچ نجامیاره ا-

 تو؟ امیب-

 ستینه حموم بودم...لباس تنم ن-

 ستیکجاست؟...تو اتاقشم ن ایهل یدون ینم-

 را بلندتر کرد و گفت: شیصدا
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 باشه!! ییجا یورزش ،سالنی،استخریاطیحتما تو ح-

 بگردم اطویتو ح رمیباش...پس من م-

 :گفتم

 نجامیمن که ا-

 منه؟ شیپ ایبگم هل یانتظار دار-

 گفتم: ارام

 !دیببخش-

 ؟یکنیم یچرا معذرت خواه-

 یصندل ی...روکردمیرا حس م شینفس ها یاز اتاق خارج شدم و به سمت اشپزخانه رفتم...هنوز گرما یحرف چیه یب

 فرزام امد: یچانه ام گذاشتم...صدا رینشستم و دستم را ز

 چقد دنبالت گشتم؟ یدونیتو؟...م ییکجا-

 میدیاز خونه بودم...که تو ند ییجا هیاب نشدم که...حتما -

 گشت به من...گفتم: رهیاش گذاشت و خ رچانهیزد و امد کنارم نشست...و مانند خودم دستش را ز یلبخند

 ؟یکنینگام م نطوریچرا ا-

 ه؟یچ یدونیم-

 نه!-

 سوال نبردمش ریز چوقتیکه ه هیزیعشقت تنهاچ-

 نگام نکن نطوریلطفا ا-

 امد ، کنارمان نشست و گفت: محراب
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 ن؟یچه کن نیخوا یشرکت...شما م رمیم گهید کمیمن -

 از او هراس داشتم...فرزام گفت: یگذاشت...راستش کم یالتماس گرانه به او کردم...کاش من و فرزام را تنها نم ینگاه

 رونینهار ببرم ب ارویخوام هل یم-

 کردم و گفتم: لفتمخا

 !!!!هی...چه کارمیبخور نجایهم یبا محراب سه نفر کنمینه!...من ناهار درست م-

 و بس نی...همرونیناهار ب میریاصال حرفشم نزن...خودم و خودت م-

 اما...-

 میاما ندار-

 نشستم... ی...ولدیبه صبحانه خوردن نکش لمیم

 

راه کردم و هم میپا زیام را ن یمشک یبوت ها می...ندمیپوش یا یهمراه شلوار چسبان مشک دیبلند سف نیاست لباس

 ...رو کردم به او،و گفتم:میفرزام از خانه خارج شد

 ابونیتو خ میبر میخوا ینه من...االن مثله منگال م یبلد نجاروینه تو ا ییاخه خدا-

 و گفت: دیخند

 رستورانه خوبو از ترنم گرفتم هینگران نباش...من ادرس -

 رینوشته شده بود را به راننده داد و راننده طبق مس یبرگه ا یکه رو ی...ادرسمیشد یسوار تاکس یحرف چیه یب

 ...شرفتیپ

 نشست و گفت: میکردم و نشستم...روبه رو یتشکر رلبید،زیکش میرا برا یصندل

 اوردمت؟ یخوشگل یجا ،چهیکنیحال م-
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 شدیم ریکه غرور و کالس از انها سراز یهمانانیهمراه م بایمجلل و ز یرستوران انداختم...رستوران یبه فضا ینگاه

 انداختم و گفتم:

 نبود ازیاره...اما ن-

 و رفت...فرزام گفت: میمنو هارا اورد...سفارشمان را داد گارسون

 ییسادتم جذاب و تو دل برو پیت نیبا ا یحت-

 از دستت ناراحتم شبتیفرزام من هنوز به خاطر کار د-

 خود شدم یاز خودم ب هویخوام... یمعذرت م-

 !!یرفتیم شیتا کجاها پ دیرسیاگه محراب نم دونهیکه من ببخشمت...خدام شهینم لیدل-

 زد و گفت: یلبخند

 دیببخش-

 ؟یخندیچرا م-

 شهیادم مست لبات م یزنیحرف م یوقت-

 به حرفش ندادم... یجواب

 

 امد: شیبودم که صدا زیم یساتن پهن شده رو یاستخوان یبا پارچه   یباز مشغول

 نگام کن-

 را باال اوردم و گفتم: سرم

 شه؟یم یاگه نگات نکنم چ-

 ابونیبردارم از پنجره،بتکونم تو خ زنه،خودمویبه سرم م-
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 دادم...باز ادامه داد: لشیتحو یپوزخند

 کنه و... تتیمثال اذ ایبهت نگفت؟... یزیچند وقت چ نیا یمحراب که تو-

 و گفتم: دمیحرفش پر انیم به

 یکرد تمیاذ دهی...تو نرسیمحراب تو بهم نگفته...اما تو گفت-

 گردمایبرنم میبه حالتم قبل گهیباز زبونت دراز شد واسه من؟...ها؟...فکر نکن چون بهت از احساسم گفتم د-

با پارچه  ینزدم و دوباره مشغول باز یبه سراغش امدند...اب دهانم را قورت دادم و حرف شیجن ها دوباره

 شدم...گفت:

 باشه شهیباشه که هم دیبا یکیکن... مهینصف و ن یاز ادما یخال توی...زندگگفتیم یکی ادمهی-

 زده بود ی...چه حرفنیافر-

 تلفنم شینما یصفحه  یکه رو یبه اسم یزنگ تلفنم امد...نگاه ی...صدامیغذا ها امدند...مشغول خوردن شد بالخره

 به لبانم امد...جواب دادم: یافتاده بود کردم...ناخداگاه لبخند

 سالم-

 ؟یی!...کجالهیسالم ت-

 ؟یایرستوران...م میاومد-

 ن؟یواسه منم جا دار-

 میمعلومه که دار-

 کن،اومدم smsپس ادرسو -

 گفت: یا یتیرا قطع کردم...فرزام با حالت نارضا تلفن
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 میخواستم تنها باش-

 گهی...بسه دمیتنهابود یکاف یبه اندازه -

صبح و  یاداوریخودم سفارش داده بودم را سفارش دادم...با  یکه برا ییغذا زیمحراب ن یرا صدا کردم و برا گارسون

 لبانم امد...فرزام گفت: یرو یلبخند گشاد شیهرم گرم نفس ها

 میمن هنوز از محراب عصبان ای...هلیخندیم یلیخ یباهاش صحبت کرد یاز وقت-

 ؟یسرچ-

 بیمملکت غر هی ی...تونجایتورو بلند کرد و اورد ا نکهیواسه ا-

 بلند شدم و به سمتش رفتم...گفت: میاز جا شیتوجه به حرف ها یمحراب،ب دنید با

 ؟یچطور-

 یخسته نباش-

 و گفت: دیشد و گونه ام را بوس خم

 لَمیت یسالمت باش-

 بلند شد و گفت: شی...فرزام از جامیرفت ...به سمت فرزامدمیخند

 داداش! یخوش اومد-

 یمرس-

 نشست...گفتم: یصندل یرو

 غذا برات سفارش دادم-

 ممنونم-
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 گفت: فرزام

 گه؟ید هیچ لهیت-

 گفتم: زدیو  خنده موج م یکه در ان شاد ییصدا با

 فنگ ای لهیت گنیرو م یگرد اب هیکوچولو یتوپا نی...اه؟یچ یدونیفنگ م-

 به تو دارن؟ یچه ربط نایخوب ا-

 گهیبه خاطر رنگ چشام بهم م-

 <لهیت>لب تکرار کرد ریز

 محراب گفتم: روبه

 امروز چطور بود؟...خوب بود؟-

 بدنبود- 

 

 ...محراب به سمت اتاقش رفت و گفت:میاز خوردن غذا همه به سمت خانه رفت بعد

 ؟یایباهام م قهید هی ایهل-

 باش-

 که گفت: میسرش به اتاقش رفتم...هردو وارد اتاق شد پشت

 ...دیبا روزید-

 و گفتم: دمیحرفش پر انیم به

 میکن نیتمر شتریب دیانگار قسمت نبوده...با-
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براقش کردم...اب دهانم را قورت  ی نهیبه قفسه س یلباسش شد...نگاه یدکمه ها کیبه  کیباز کردن  مشغول

 ...به سمت در رفتم که گفت:دیرسیم %100به  دنشیاحتمال در آغوش کش ماندمیانجا م شتریدادم...اگر ب

 هنوز که حرفم تموم نشده -

 ...گفت:برگشتم

 میکنیم نیتو اتاق ضبط منتظرتم...همون اهنگو تمر ایاالن توهم برو لباستو عوض کن بعد ب-

 باش-

 اتاق خارج شدم و به اتاق خودم بازگشتم... از

 

از  دنمیخارج شدم و به سمت سالن ضبط رفتم...با د یو از اتا دمیپوش یکوتاه ی،همراه شلوارک ل یصورت ریحر تاپ

 انداخت و گفت: میبه سرتاپا یمبل بلند شد...نگاه یرو

 ...ی...ولیچه خوشگل شد-

 ؟یچ یول-

 فوت کرد و گفت: رونیرا به ب نفسش

 یچیه-

 فرزام کجاست؟-

 باشه یزیچ یاطی،حیدونم...حتما تو حال ینم-

 م؟یخوب شروع کن-

 اره-

 انگشتان دست  محراب شروع کردم: یگوشم گذاشتم و با اشاره  یاتاق رفتم...طبق معمول هدفون را رو داخل
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 از تموم جاده ها مى گذرم باتو

 خودم تو رو به قصه ها مى برم با

 

 خاطره س هیآدما همه ش  زندگى

 و بس ىیتموم خاطرات من تو توو

 

 دیمى شه با تو لحظه رو نفس کش یوقت

 دیاز گذشته هاى دور دس کش دیبا

 

 پا به پاى من رقم بزن سرنوشتو

 به جاى تو، تو به جاى من قدم بزن من

 

 عشق

 دو تا رو هم سفر کرده ما

 رو ساده تر کرده زندگى

 

 همدرده هیدرده هم  هی هم



 نوازنده احساس

 

 
115 

 

 عشق

 نهیتسک هیزخمه هم  هی هم

 نهیشاده گاهى غمگ گاهى

 

 نهیریحتى ش اشمیتلخ

 من

 کردن هیشباى گر توو

 روزاى روشن نیاز ا قبل

 

 بودم دهیعشقو د خواب

 تو

 رویمحکم بگ دستمو

 زندگى رو نیکن ا زنده

 

 عشقو کم کم میبساز تا

 مى شن ایها وقتى به هم دل مى بندن در قطره

 

 مى شن بایکه عاشق مى شن ز ىیوقتا آدما
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 عشق

 دو تا رو هم سفر کرده ما

 رو ساده تر کرده زندگى

 

 همدرده هیدرده هم  هی هم

 عشق

 نهیتسک هیزخمه هم  هی هم

 نهیشاده گاهى غمگ گاهى

 

 نهیریحتى ش اشمیتلخ

 

 (یعباس امکیس_)عشق

 

 چهره خندان محراب از اتاق خارج شدم و به کنارش رفتم...گفت: دنید با

 خوب بود! یلیاما به هر حال خ یبازم طُپُق زد-

 یمرس-

 شیشانه ام افتاده بود را سرجا یکردم...ارام بند تاپم را که رو یرا به سمت شانه ام اورد...نگاه دستش

شده بود...دستش را پشت  نگونهیپسر چرا ا نیچشمانم...ا انیگشت م رهیخمار خ ینزد و با چشمان یگذاشت...حرف
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تنم را  شی...وباز هرم گرم نفس هاخوردمیز میدر دستانش ل یا یکمرم انداخت و مرا به خودش چسباند...مانند ماه

 در گوشم گفت: ی...خم شد و با حالت مستانه اکردینوازش م

 صاحاب من باش یدل ب نیبه فکر ا یستیدختر؟...به فکر خودت ن یاریبالرو سرم م نیتو چرا ا-

است  نیاز خداوند ا میتمنابود...تمام  بایز میلحظه برا نی...چقدر اکردمیرا استشمام م شیرا بستم و فقط بو چشمانم

 کیمرا به خودش فشرد...سرش را نزد شتریچشمانم...ب انیماند م رهیتمام نشود...سرش را بلند کرد و خ چوقتیکه ه

 جانانه اماده کردم... یبوسه ا یاورد ارام چشمانم را بستم...خودم را برا

 ...فرزام به داخل امد و گفت:میزدینفس م...هردو نفس میجدا شد گریکدیفرزام مانند برق از  یصدا دنیبا شن

 ساعته دنبالتونم کی...ن؟یینجایا-

به چشمان محراب  یبزنم...نگاه یتوانم حرف یدهانم را قورت دادم...احساس کردم زبانم الل شده است و نم اب

...با زدم یبود  لبخند انیاش نما یشونیپ یرو شانیکه برجستگ ییدر چشمانش و رگ ها تیعصبان دنیکردم...با د

 لبش را لمس کرد و خطاب به فرزام گفت: نییمن در ان حالت پا دنید

 شده؟ یچ-

 !دیکنیم کاریچ نجایا نمیخواستم بب-

 اشاره کرد و گفت: شیبا دستش به دَم و دستگاها محراب

 میکنیچه کار م میدار نینگاه کن بب-

 زبان باز کردم و گفتم: بالخره

 فرزام؟ یداشت یکار-

 زد و گفت: تیعصبان یاز رو یپوزخند

 شما دوتا چطون شده؟...ها!؟-
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 و دمیکش یقیافتاد؟...نفس عم یم یچه اتفاق میدیشنیرا م شیصدا رترید قهیاگر دو دق یعنیرا ندادم... جوابش

 گفتم:

 ه؟یامروز کاف یبرا-

 نع!-

 چرا؟-

 رونیترکتو بدم ب نیخوام اول یم گهیتموم د-

 اما انقدر زود؟-

 میکنیکه گفتم...شده تا شب تمومش م نیهم-

. 

. 

. 

. 

. 

 

چشمانم توان باز ماندن را نداشتند...فرزام که در اتاق و تخت نرمش  گریشب بود...د2به ساعت کردم...ساعت  ینگاه

 و گفتم: دمیمبل چرم دراز کش یزدم و رو رونیخواب بود...از اتاق ضبط ب

 کشمینم گهی...دم؟یینجایچند ساعته ا یدونیتروخدا بس کن محراب...چت شده؟...م-

 و گفت: دینشسته بود خودش را به سمتم کش شیکه رو یچرخ دار یصندل با

 گهید یتحمل کن دیبا-
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 یارزو و زندگ یخوام برگردم...گوربابا یول کن بابا...اصن من غلت کردم م-

 گفتم:بلند شدم و سر مبل نشستم...دستش را گرفتم و  میاش فرو رفت...از جا چهره

 چت شده!-

 را بلند کرد و گفت: سرش

 حرف رفتنو نزن! چوقتیه گهید-

 ؟یچ یعنی-

 نزن...حرف رفتنو نزن یعنی-

 زدم و گفتم: ایرا به در دلم

 رونیب میهم بر یقراره از زندگ یعنیروز قراره برم... هیاما بالخره -

 !شهیتموم نم چوقتیباشه،ه یاگه واقع-

از سر عشق باشد نه  دوارمیام دیا یبه وجود م نمانیکه ب یلحظات احساس نیباشد،ا یواقع دوارمیزدم...ام یلبخند

 یاوست...حت ی...اما اگر بخواهد تمام من براستمیدارم اما از او هنوز مطمئن ن نانیخودم اطم ی...از سویگرید زیچ

 و گفت: دیشبه گونه ام ک ی...ارام دستکنمیمحراب حس م یایباز هم من خودم را هل میاگر جدا شو

 دمیازت کار کش یلیبرو بخواب...امروز خ-

 زدم و گفتم: یلبخند

 باش-

 

. 

. 
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. 

است...االن تا شب  یچه کس دمیاما فهم دمیدیچشمانم را باز کردم...تارم میموها یال یاحساس حرکت دست با

 سردرد دارم...گفتم:

 بزار بخوابم!-

 که1ساعت -

 خوب به درک...ولم کن-

 بلند شد و گفت: شیجا از

 ، خوب بخواب!!!! یبخواب یخوا ینداره...اگه م یبیع-

بود؟...مگر مرض  یچه کار نی..ِ.سرم را در بالشت فرو کردم و چشمانم را بستم...آخِر ادمیبستن در را شن یصدا

 ؟یدار

. 

. 

 :دمیرا شن زدیکه در آن خنده موج م  ییصدا

 یدیساعته خواب13بلند شو... لههههیت-

 گفتم: یخسته و خواب الود ینشستم و با صدا میلبانم امد... سرجا یرو یتبسم کمرنگ شینوا دنیشن با

 ادیخوب هنوز خوابم م-

 نشست و گفت: کنارم

 یجواب نداد یهزار بار بهت زنگ زدم ول-

 گهید یخوب خودت االن جوابتو گرفت-



 نوازنده احساس

 

 
121 

 

 بایتقر-

 به در اتاق کردم،بسته بود...ارام گفتم: ینگاه

 اونو  ایخودمو بکشم  ایکرد...فقط دوست داشتم اون لحظه  دارمیاومد ب نیا-

 و گفت: دیخند

 یدیمنم خواب یجا میخودمون ی...ولوونهید-

 شهیم نیهم یکشیساعت ازم کار م10 یوقت گهیبعله د-

 و گفت: دیام را کش گونه

 وونهید-

 بلند شد و گفت: شیجا از

 سفارش دادم تزایپاشو خودتو جمع و جور کن...پ عیسر-

 زد و گفت: یچشمک

 !رهینم نییاز گلوم پا یزیکه بدون تو چ یدونیم-

 ...دمیخند آرام

 

ز و ا دمیپوش یدیسف یسه ربع ساده  نیاست رهنیهمراه پ یتنگ یو صورتم را شستم...شلوار قد نود مشک دست

م و کرد ینشسته بودند...سالم زیرفتم و وارد اشپزخانه شدم...هردونفرشان دور م نییپا یاتاقم خارج شدم...از پله ها

 :تمرا برداشتم و گف یکیبود... زیم یرو تزاینشستم...سه عدد پ

 ...چه جالب!!خورمیم تزایصبحونه پ-

 گفت: فرزام
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 محراب مثله آالرم عمل کرده یشو...اما انگار صدا داریمن بهت گفتم ب-

 دار بود...گفتم: هیکنا حرفش

 بَسَم بود گهی...د؟یچه آالرم-

 بود...محراب گفت: لیما تعط یجمعه بود و فردا مانند پنجشنبه جمعه  امروز

 اونا یالیو میترنم بهم زنگ زد...گفت امشب دعوت یراست-

 عععع تبسم بهم نگفت-

 

 گفت: فرزام

 اره ترنم به منم زنگ زد-

 ...میخوبه پس...شب بر-

 

. 

. 

. 

 و گفت: دیدر آغوشم پر عیسر دنیبا د تبسم

 !یدلم برات تنگ شده بود اج-

  نطوریمنم هم-

 ...گفت:میهم جدا شد از
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 باهات حرف دارم! یلیخ-

 سرتاپا گوشم-

 اش روشن شد... یفرزام رنگ چشمان مشک دنی...به سمت فرزام رفت...احساس کردم با دمیدیخند

 

 مبل یمبل دو نفره کنار هم،من و تبسم رو کی ی،محراب ترنم رو منیبه سمت اتاق نش یاز سالم و احوال پرس بعد

 ...میتنها نشست زیسه نفره کنار هم و فرزام ن

 گفت: ترنم

 میخوش باش کمیهم  شی...گفتم حاال که فرزام هست دعوتش کنم پنیخوش اومد یلیخ-

 زد و گفت: یلبخند فرزام

 !زمیعز یلطف دار-

 رو به من گفت: تبسم

 چه خبر؟-

 !ستین یواال خبر تیسالمت-

 بلند شد و گفت: شیجا از

 تو اتاقم میبر ایب-

 سرش راه افتادم... پشت

 

 

 ...گفت:میاتاقش بود نشست یکه گوشه  یمبل دونفره ا یرو
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 با فرزام چطوره؟ یزندگ-

 شه؟یبگم باورت م یزیچ هی-

 نمیبگو بب-

 گفتم: جانیه با

 بار خواسته تاحاال ببوستم2محراب-

 تعجب گفت: با

 عَعَعَعَعَعَ -

 اومده گند زده به اون لحظات هویاما خوب فرزام -

 و گفت: دیخند

 پس مزاحمه نه؟-

 لباسم شدم و گفتم: نییبا پا یدستم مشغول باز با

 نصبت بهم داره! ییحسا هیمحرابم  کنمیراستش احساس م-

 بوس کنه ویخواد که کس ینم یالک یمحراب که الک-

 مانند من که عاشقش بودم عاشق من بود؟...گفتم: زیاو ن  یعنیزدم... یلبخند

 !ترسمیخواد از محراب جدام کنه...م یاون م کنمیاوقات فکر م یوسط؟...بعض نیا شهیم یفرزام چ-

 خودم یفرزامو بزار به عهده  یاج-

 ؟یچ یعنی-

 در چشمانش به وجود امد و گفت: یاش فرو رفت...غم خاص چهره
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 راستش من...-

 مکث کرد و ادامه داد: یکم

 ادیاحساس کردم ازش خوشم م دمیکه فرزامو د یاول یاز همون دفعه -

 ؟یگیراست م-

 ه؟یک اهایمرد رو یدونیم یآج-

 نه!-

که  یتو کس اهاموی...اون فقط دوتا دست داره و هزارتا آغوش...من مرد روستین بیموجود ناشناخته و عج هیاون -

 کردم! دایتوعِ پ ی وونهید

 به وجود امد گفت: شیکه در صدا یبغض با

 چشماش عاشقش شدم یبهم لبخند بزنه...فقط با نگاه کردن تو نکهیبدون ا-

 اش زدم و گفتم: یقهوه ا یموها یرو یام گذاشت...بوسه ا نهیس یرا رو سرش

 هیداره...اما افتادنش حتم جانیهمونقدر ه دهیپوشیمامکفشا یکه کفشا مونهیدختر بچه م هیعشق،مثله -

 خورم؟یمن شکست م یعنی-

 هشیمدت که بگذره ازم زده م یو مطمئنم  ستمی...من که عاشق فرزام نیفتیو ن یتعادل داشته باش دینه...تو با-

 باشه یا گهیجز اون مال کسه د تونهیو نم گسید یکیچون قلبم مال 

 

 شد...گفتم: انیفرزام نما یدر باز شد و چهره  ناگهان

 خوبه! یلیخ یدر بزن-

 و گفت: دیخند
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 د؟یکنیچه م نجایشما ا-

 زد  و گفت: ید،لبخندیبه صورتش کش یام بلند کرد...دست نهیس یاو سرش را از  رو یصدا دنیبا شن تبسم

 شده؟ یچ-

 !میغذا بخور نیایب-

 بلند شد و روبه من گفت: شیجا از

 میحرف زد یلیخ گهی...بسه دمیپاشو،پاشو بر-

 و دنبالش راه افتادم دمیخند

 

 محراب نشستم...ارام در گوشم گفت: کنار

 ن؟یکردیم کاریچ-

 او در گوشش گفتم: مانند

 میزدیحرف م میداشت-

 نیزدیحرف م یباز پشت سر کدوم بدبخت-

 م؟یحرف زد یپشت سر کس یععع محراب ما ک-

 ...مینگفت...مشغول خوردن غدا شد یزیزد و چ یلبخند

 

 گفت: ترنم

 ن؟یچه کرد نیرشیماهه درگ کیکه  یخوب از اهنگ-
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 نی...هممیبگ یبه جفر دیکاورشم با یانجام بده روش...برا میچندتا تنظ دی...فقط محراب بامیتمومش کرد-

 ه؟یاسمش چ-

 عشق!-

 نیاومد رانیو از ا نیکرد یاَرزه که به خاطرش ازدواج صور یب یاونقدر دوارمیام-

 گفت: محراب

 نکنشک -

 زد و گفت: یپوزخند ترنم

 میکن فیو تعر مینیبب-

 گفت: تبسم

 حرف نداره...مخصوصا اگه اهنگسازش محراب باشه! ای...هلمیکنیم فیمطمئنن تعر-

 گفت: ترنم

 ؟یکنیم کاریخوب فرزام،تو چ-

 بیتو مملکت غر میکنیواال...سر م تیسالمت-

 گذره؟یچطور م یش کشینزد گستید یکیزن  نکهیبه خاطر ا یتونینم ینیبیم یبا عشقت وقت یزندگ-

 ستیجلومون ن ی...کسمیبزن یحرف ایو  رونیب میباشم...مثال بر ایبا هل تونمیمن اگه بخوام م-

ه شد یعصبان نگونهیدارد که ا یحرف ها چه حس نیا دنیاو با شن یعنیمحراب کردم... یبه دست مشت شده  ینگاه

 است...فرزام ادامه داد:

 دیما باا نجاستیا میمق نکهیبا ا ایکارو بکنه...چون هل نیا دیبا یعنی...رهیگیطالق م ایاز هل گهیچند روز دمحراب تا -

 رانیا ادیبام ب
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 شدم و گفتم: رهیدر چشمانش خ خشک

 !ستیدر کار ن یدیبا-

 می...من و تو عاشق هما؟یهل هیمنظورت چ-

 من عاشقتم؟ یکنیزده؟...تو فکر م یحرفو ک نیا-

 ؟یستین-

 کمیکوچ گرانید ی،جلویزد ،کتکمیسرم اورد یکه خواست ییهربال یتونستیتا م ی...از بچگستمیمعلومه که ن-

 !یدیبودنم خند میتی ،بهیکرد رمی،تحقیکرد

 گفتم: هیگفتن حرف اخرم ناگهان چشمانم شروع به بارش کردند...با گر با

 یخودخاه یلیعاشقتم باشم؟...خ یانتظار دار-

 دستم را گرفت و گفت: محراب

 نکن! هیگر-

 یسرد ورود یپله ها یرفتم...رو اطیبه داخل ح عیبلند شدم و سر می...از جادمیکش رونیدستش ب انیرا از م دستم

سرم را  میموها یرو یزانُوانم گذاشتم و شروع به هق هق کردن کردم...با احساس نوازش دست ینشستم...سرم را رو

 کردن یاو خال ی نهیس یرا رو میاشک ها ی دامهاش گذاشتم و ا نهیس یمحراب سرم را رو دنیبلند کردم...باد

 

 :گفت

 اشکاتو ندارم دنینکن...به خدا طاقت د هیبرم...جون محراب گر داتیمن...قربون اون مروار ی لهینکن ت هیگر-

 میمهم تر از جان او برا یزینامرد چه چ یایدن نیاش برداشتم...به جانش قسم خورد...اخر در ا نهیس یرا از رو سرم

 زدم که گفت: یمانده بود...لبخند تلخ یباق
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تا االن صورتشو صاف نکردم...وگرنه به جون تو تا االن هزار بار کشته  میکه باهم دار یبه خاطر نصبت ایهل-

 صورتت...اخه چجور دلش اومد! یکه زد تو یبودمش...مخصوصا وقت

 از ته دل زدم و گفتم: یلبخند

 ادته؟یتو هنوز -

 !ادمهیچشماتم  یشدم تو رهیبار اول خ یبرا یوقت یمن حت-

 و گفت: دیرا کش لپم

 دمیصورت تو د یتو ارویدن یخنده  نیبخند...فقط بخند چون قشنگ تر شهیبخند...هم-

 شهیتو نم یچاال یبه خوشگل یچال چیتوهم بخند...چون ه-

 میبخند شهیپس هردومون هم-

 ...محراب گفت:میبلند شد مانیجا از

 ارمیسر فرزام ب ییبال هیممکن بود  موندمیم شتریبودم که اگه ب ی...انقدر عصبانادینذاشتم تبسم ب-

 ...تبسم به سمتم امد و گفت:مینزدم و وارد خانه شد یحرف

 ؟ییهویچت شد  وونهید-

 ...گفتممیرفت گریکدیآغوش  در

 حالمو خوب کرد!...محراب ستین یزیچ-

 در گوشم گفت: ارام

 بوست کرد؟-

 و گفتم: دمیخند ارام

 !وونهینه د-
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 ...محراب گفت:میجدا شد گریکدیو از کنارمان رد شد...از  دیخند محراب

 که حد نداره! نیگیم یچ یواشکیگوش هم  یانقدر دوست دارم بدونم تو-

نبود...فرزام امد...خواست  شیپ ی قهیچند دق یاز ان اشک و هق هق ها یخبر گری...دمیدیخند مانیهردو باز

 امد و گفت: میمن بشود که محراب به جلو کینزد

 !یایسمتش ب یحق ندار-

 داره؟ یبه تو چه ربط-

 نداره!!! ینداشته باش،چون آخر و عاقبت خوب یکار ایبا هل گهی...دزنمیفرزام دارم با زبون خوش باهات حرف م-

 و گفت: دیخند یعصب فرزام

 ؟یکنیم دیمنو تهد یتو دار-

 اره-

 ؟؟؟یو عاشقش نش ینی!...اره دلتو برده...مگه ممکنه که چشماشو ببیشد اینکنه عاشق هل نمیبگو بب-

 را بلند کرد و گفت: شینزد...فرزام صدا یحرف محراب

 دِِِ جواب بده!-

 فرزام دهنتو ببند!-

کرد  را بلند تر شیبزن...فرزام صدا ی...حرفیستیاگر عاشقم ن ی...بگو...حتیدر دهانم امده بود...جواب بده لعنت قلبم

 و گفت:

 ؟ینیاونو کنار من بب یتونی...بگو چرا نمی...بگو...بگو چقدر دوسش داریبگو عاشقش-

 گفت: محراب

 تورو دوست نداره ایچون هل-
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 و گفت: دیخند فرزام

 ...کنمی...پشت سرمم نگاه نمرمیم زارمویم یعاشقش ی!...اگه بگیگیدروغ م یدار-

 مکث کرد...همه جارا سکوت فرا گرفته بود...بالخره زبان باز کرد و گفت: یکم محراب

 

 نمیبب یاونو کنار کس تونمی...نمامی...من عاشق هلیدرست فکر کرد-

واقعا عاشق من است؟...به سمتم برگشت...دستم را گرفت،پشت سرش راه افتادم  یعنی...گفتیزدم...او چه م یلبخند

 ی...اما ممکن است که فقط براربودی...حرکت کرد...تمام نگاهش به مسمیشد نشی...سوار ماشمیو از خانه خارج شد

 گفتم: لب ریحرف را گفته باشد...پس ز نیرها شدن من از دست فرزام ا

 !یمرس-

 ؟یبابت چ-

 !یفرزام ولم کنه اون حرفو زد نکهیا بابت-

 گرفته گفت: ییمکث سرش را تکان داد و با صدا هیزد بعد از چند ثان یا یاش فرو رفت...لبخند تلخ و عصب چهره

 نداشت! یقابل-

...کاش ختمیخودم اشک ر یصدا در خفا یچسباندم و ب شهیزدم...پس دروغ گفته بود...سرم را به ش یکج لبخند

را  میمحراب صدا چوقتیبا محراب اشنا نشده بودم،کاش ه چوقتیه م،کاشیرفتیتبسم نم یانه به خ چوقتیه

 امدم... یآلوده نم یایدن نیبه ا چوقتی...اصال کاش هدیشنینم

...با سرعت به سمت دیدیچشمانم را م دیشدم و با شدت در را بستم...نبا ادهیپ نیاز ماش عیسر ستادنیمحض ا به

 ...گفت:ستادمیا میسرجا شیصدا دنیخانه رفتم...باشن

 ؟یکنیاز من فرار م یعجله ؟...دار نیکجا با ا-

 گرفته گفتم: ییبرگشتن به سمتش و با صدا بدون
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 خستم یلینه،فقط خ-

 شانه ام حس کردم: یرا رو دستش

 ؟یکرد هیتو گر-

 سمتش برگشتم و گفتم: به

 داره؟ یبه تو ربط-

 اشکا به خاطر من باشه... نیاره...به من ربط داره...اگه ا-

 میهرچه باخودم کلنجار رفته ام...صدا ستیتوان در خودم نگه داشتن را نداشتم...کاف گری...ددمیحرفش پر انیم به

 را بلند کردم و گفتم:

 ؟یکن یچ یخوا یم-

 نکن! ایهل-

 بلند گفتم: یهمان صدا با

کنم که همون جمله  دروغشم برام  کاریخوب چ ی...ولگهیبسه د ،امایکنیبه خاطر من همه کار م دمیفهم-

 ...ایرو یتو رمیباشه ساعت ها م یکه اون جمله واقع نی...با فکر انهیریش

فرو کردم و در بوسه  شیشد...دستانم را در موها میغر غر ها یدستاش صورتم را قاب گرفت و با لبانش مانع ادامه  با

عقب،عقب به سمت  میبود گریکدی دنیصحنه...همان گونه که مشغول بوس نیاز ا باتریز یزیکردم...چه چ شیهمراه

...چشمانش میدر را بست...از هم جدا شد شیدر را با پا گریکدی...در را باز کرد و بدون جدا شدن از میدر خانه رفت

به چه  دیخنده زدم...فهم ریلبان ورم کرده و بنفشش به ز دنی...با دمیزدینفس نفس م مانیخمار شده بودند،هردو

 چیه یبه کنارم امد و نشست...ب زیمبل نشستم...او ن یکرد...رو دنیمانند من شروع به خند زی...پس او نخندمیم

 به چشمان هم...بالخره زبان باز کرد و گفت: میمانده بود رهیخ یرفح

 یراب یکه مرس یاز من تشکر کن یایب دیمن اون حرفو راست گفته باشم...تو با دی!...حاال شایکنیم وونهیادمو د-

 دوست دارم! یفرزام ولم کنه گفت نکهیا
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 که گفت: دمیلبانم کش یزدم...دستم را رو یلبخند

 نه؟ دمتیبد بوس یلیخ-

 نزدم...ادامه داد: یرا گاز گرفتم و حرف لبم

 ی....اگه بخوارمیمیم تیکه از دور دونمیم نویعشق...اما ا ایکه نصبت به تو دارم  عادته  یحس نیدونم ا ینم ایهل-

 دمیمن طالقت نم  یریطالق بگ

 رانم گذاشت و گفت: یرا رو سرش

 ؟یزنیچرا حرف نم-

 گفتم: ارام

 بگم؟ یخوب چ-

 دونم ینم-

 زدم و گفتم: یلبخند

الت استقب امیب یلیس هیاز خودم جدات کنم و با  تونستمی...من ممیبا همون بوسه زد شیپ قهیهمه حرفارو چند دق-

 هستم! یصحنه ا چنیهم هیبودم...چون من مدت هاست که منتظر  ی...چون منم راضمدمیاما ن

 و گفت: دیچانه ام کش ریرا ز انگشتش

 ؟یگیراست م-

 ساله شده بود...گفتم:9 یمانند پسر بچه ا حرکاتش

 اره!-

 

 خواد... یپس توهم دلت م-



 نوازنده احساس

 

 
134 

 

 بلند شد و گفت: میپا یشد...از رو مانیحرف ها یدر مانع ادامه  یصدا

 احتماال فرزامه،تو پانشو -

 تبسم امد: یصدا قهیدق1حرفش گوش دادم و گذاشتم محراب تنها برود...بعد از  به

 مونهیمن و ترنم م شیتا بره پ یمن اومدم...چند روز ادیجمع کنم،خودش نتونست ب لشویاومدم وسا-

 کردم...گفت: یلب سالم رینشست...ز کنارم

 چطوره؟حالت -

 از دستم گرفت و گفت: یو نشکون ارام دیزدم...از لبخندم حالم را فهم یباشم؟...لبخند توانستمیم نیبهتر از ا مگر

 شده؟...چه مرگت شده؟؟؟ یچ یهووو-

 کنارمان نشست و با خنده گفت: محراب

 مدهیبه فضولش ن-

 زد و گفت: غیکوباند،ج نیزم یرا رو شیساله اعتراض گرانه پا5 یمانند دختر تبسم

 نییییییییبگ-

 ...در گوشش گفتم:میدیخند مانیهردو

 گمیبعدا بهت م-

 بلند شد و گفت: شیشد ، از جا رام

 شی...محرابم بره دنبال زندگمیفرزامو جمع کن لیوسا میباهم بر ایب-

 ...میچند روز در انجا اقامت داشت رفت نیکه فرزام در ا یبلند شدم و همراه تبسم به سمت اتاق میجا از
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 :دیفرزام در چمدانش بود... پرس یلباس ها دنیتخت نشستم و او مشغول چ یرو

 شنومیکن!...م فیخوب تعر-

 و گفتم: دمیخند

 کنم؟ فیتعر ویچ-

 که چشاتونو برق انداخته یهمون موضوع-

 را گاز گرفتم و گفتم: لبم

 بالخره...-

 به دستم زد و گفت: یباد به سمتم امد و کنارم نشست...مشت ارام مانند

 دت؟؟؟؟یبوس-

 اره-

 اون حرفو راست گفته؟ یعنی-

ن م دیبعدشم بهم گفت که حاال شا دمیراستش اولش فکر کردم دروغ گفته ، شروع کردم سرش غر زدن اونم بوس-

 ترسمیم زشیچ هیاون جملرو راست گفتم...اما از 

 ؟یچ-

 عادت ایکه بهت دارم عشقه  یحس نیا دونمینم بهم گفت-

 و گفت: دیکه در دستش بود را بو کش یزد...لباس یلبخند

 تونم؟یبه نظرت م-

 را گرفتم و گفت: دستش

 ایکارا عقلتو بزار کنار فقط با دلت راه ب نیا یتو-
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 میرا بست...هردو از اتاق خارج شد پشیلباس را در چمدان گذاشت وز نیبلند شد،اخر شیرا فوت کرد...از جا نفسش

 بلند کرد و گفت: شیسرش را از گوش دنمانیبا د م،محرابیمحراب رفت شیو به پ

 تموم شد؟-

 اره-

 گفت: م،محرابیمبل نشست یو رو میرا رها کرد چمدان

 نجایا ادیبهش بگو اگه دوست داره ب-

 رد بشه تونمیفکر نکنم از ده قدم چارهیب-

 :گفتم

 بهش گفتم دلش شکست؟ قتوی...بهش گفتم دوستش ندارم،چون حقم؟یکرد کارشیمگه چ-

 بلند شد و گفت: شینزد و از جا یحرف تبسم

 نیخواد بلند ش یرم،نمیمن م-

 :دیپرس محراب

 ؟یدار نیماش-

 اره-

 یوقت به کلت نزنه تند بر هیپس مواظب باش -

 و رفت... دیخند تبسم

 

 با لبخند گفت: محراب

 م؟ی...چه کنمیموند خوب،دوباره تنها-
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 گرفتم که گفت: یگری...منظور حرفش را طور درمیلبخند زدنم را بگ یجلو نتوانستم

 تو یچقد منحرف-

 خنده گفتم: با

 گفتم!!! یمگه چ-

 یبگ یخوا یم یاز چشات معلومه چ-

 سفتش زدم و گفتم: یبه بازو یارام مشت

 خودتو گردن من ننداز یبروبابا،فکرا-

 اش گذاشت و گفت: نهیس یرا رو سرم

 موهات یتا راحت تر سرمو بکنم ال نجایا زارمیخواد موهاتو بوکنم،سرتو م یبه هر حال،من فعال دلم م-

 با ارزشتر است... ایاز تمام دن یکه محرابم کنارم است برا نیخواستم...هم ینم یزیچ چیه گریرا بستم...د چشمانم

 

 اش بلند کردم و گفتم: نهیس یرا از رو شب بود،سرم12به ساعت انداختم...ساعت  ینگاه

 میبود داریوقت ب ریتا د شبیاما تو بخواب...د ادیخوابم نم م،منیبخواب گهید-

 و گفت: دیخند

 نیماشاهلل شما که پوست خوابو کند-

 ...پاشو برو بخوابیدیاما تو اصال نخواب-

 بلند کرد...گفتم: میبلند شد،اما نرفت...دستم را گرفت و مرا از جا شیجا از

 یبریچرا منو م-
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 شهیبخواب...تختم دو نفرس جامون م شمیپ ایامشب،ب-

 مکث کردم و گفتم: میدی...همراهش راه افتادم...به در اتاقش که رسباتریز نیاز ا یشنهادیکمرنگ زدم،چه پ یلبخند

 منم برم عوض کنم یتا تو لباستو عوض کن-

 باش-

 می...موهادمیپوش یا ی...اخر من چم شده بود؟...تاپ و شلوارک صورتختمیر رونیبه اتاقم رفتم...تمام کمد را ب عیسر

 زد و گفت: یلبخند دنمیبه در زدم و وارد شدم...با د یسرم بستم و به اتاقش رفتم...تقه ا یرا باال

 !یرد نکرد شنهادمویکه پ یمرس-

 اش گذاشت و گفت: نهیس ی...سرم را رودمینزدم و کنارش و کنارش خواب یحرف

 جاش بهتره نجایا-

 زدم...گفت: یلبخند بازهم

 ؟یتو چرا انقدر خوشگل-

 دونمیخودمم نم-

 دونمیاما من م-

 چرا؟-

 یعقل از سر من ببر نکهیواسه ا-

 زد و گفت: میموها یرو زیر یالل شدم...بوسه ا بازهم

 ریشبت بخ-

 گفتم و چشمانم را بستم... یریلب شب بخ ریز

 اش بلند کردم و گفتم: نهیس یشب بود،سرم را از رو12به ساعت انداختم...ساعت  ینگاه



 نوازنده احساس

 

 
139 

 

 میبود داریوقت ب ریتا د شبیاما تو بخواب...د ادیخوابم نم م،منیبخواب گهید-

 و گفت: دیخند

 نیماشاهلل شما که پوست خوابو کند-

 بخواب...پاشو برو یدیاما تو اصال نخواب-

 و گفتم گفتم: دمیبلند کرد...خند میبلند شد،اما نرفت...دستم را گرفت و مرا از جا شیجا از

 !؟یکنیچرا منو بلند م-

 شهیبخواب...تختم دو نفرس جامون م شمیپ ایامشب،ب-

 م:و گفتمکث کردم  میدی...همراهش راه افتادم...به در اتاقش که رسباتریز نیاز ا یشنهادیکمرنگ زدم،چه پ یلبخند

 منم برم عوض کنم یتا تو لباستو عوض کن-

 باش-

 می...موهادمیپوش یا ی...اخر من چم شده بود؟...تاپ و شلوارک صورتختمیر رونیبه اتاقم رفتم...تمام کمد را ب عیسر

 زد و گفت: یلبخند دنمیبه در زدم و وارد شدم...با د یسرم بستم و به سمت اتاقش رفتم...تقه ا یرا باال

 !یرد نکرد شنهادمویکه پ یمرس-

 اش گذاشت و گفت: نهیس ی...سرم را رودمینزدم  و کنارش خواب یحرف

 جاش بهتره نجایا-

 زدم...گفت: یلبخند بازهم

 ؟یتو چرا انقدر خوشگل-

 دونمیخودمم نم-

 دونمیاما من م-
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 چرا؟-

 یعقل از سر من ببر نکهیواسه ا-

 زد و گفت: میموها یرو زیر یالل شدم...بوسه ا بازهم

 ریشبت بخ-

 گفتم و چشمانم را بستم... یریلب شب بخ ریز

 

. 

. 

زنگ در امد...به سمت در  یبود،صدا امدهین رونیکوچکمان ب ویبود،محراب از صبح تا به حال از استد کشنبهی عصر

 تبسم،ترنم و فرزام متعجب گفتم: دنیرفتم و در را باز کردم،با د

 د؟یکنیم دیکنیم کاریچ نجایشما ا-

 گفت: تبسم

 رون؟؟؟یب میبر یپرووو خانمو نگاه...ناراحت-

 میکردم...فرزام امد،دستش را به سو یسرد یو او را در آغوش گرفتم...بعد از او با ترنم سالم و احوال پرس دمیخند

 داز کرد و گفت:

 سالم!-

 دستش را فشردم و گفتم: ارام

 یخوش اومد-

 ...گفت:زدیم ادیرا فر یتلخ زد،چشمانش غم و اندوه فراوان یلبخند
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 حالت خوبه؟-

 :کرد،گفتمیهم دستم را ول نم هنوز

 ؟ی!...تو چطوریمرس-

 چرخ از روش رد شده باشه چطوره؟18 ونیکام هیکه  یبه نظرت کس-

تمان امد،دستش را به سم دم،محرابیکش رونیدستش ب انیمانع شدم،دستم را از م یمحراب از گفتن حرف یصدا با

 دور کمرم گذاشت و گفت:

 حالت چطوره فرزام؟-

 ارام گفت: فرزام

 از پشت بهت خنجر بزنه حالت چطوره؟...همونطورم یاگه کس-

 و گفت: دیخند یعصب زند،محرابیفلسفه دار م یچقدر حرف ها امروز

 ...ینداشته باش ویارزش کس یوقت-

 و گفتم: دمیحرفش پر انیم به

 محراب لطفا!-

..کنار .میو به ترنم و تبسم ملحق شد میرفت ییرایبه سمت پذ مانینگفت...هر سه  یزیچ گریرا بست و د چشمانش

 تبسم نشستم که گفت:

 داداش محراب میخوب!...منتظر-

 بلند شد و گفت: شیاز جا محراب

 !!!!نیایدنبالم ب-

 ...محراب گفت:میشد وی...وارد استدمیبه دنبال او راه افتاد همه
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 ن؟یحاضر-

 گههههیبدو د یکرد گرمونیمحراب خون به ج-

-1.2.3 

 و گفت: دی...خنددمی، به سمتش رفتم و اورا در آغوش کش دنیکش یفیخف غیج کیموز یصدا دنیشن با

 اروم باش!-

 یمحراب مرس-

 کرد و گفت: میخودش جدا از

 گوش کن-

 نفر ترنم زبان باز کرد و گفت: نی...بالخره تمام شد، اولمیآهنگ شده بود دنیمشغول شن همه

 خوب بود یلیخ-

 :تبسم

 معرکه بود...مگه نه فرزام؟ هیخوب چ-

 لب گفت: ریز فرزام

 خوب بود-

 لبخند گفتم: با

 محراب یواقعا ارزششو داشت...مرس-

 ...ناستیاز ا شتریتو ارزشت ب-
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شده  ریاز چشمانم سراز یشده است که بابت خوشحال ییتمام صورت مملو از قطرات اشک ها دمیخودم امدم و د به

 و گفت: دیبودند...تبسم خند

 یشاد باش دی...تو االن باوونه؟ید یکنیم هیچرا گر-

. 

. 

شانه اش گذاشتم و  یخوشحال نبودم...سرم را بر رو نگونهیکنون ا م،تایمبل نشسته بود یشد،همراه محراب رو شب

 گفتم:

 !!یکه هست یمرس-

 زد و گفت: میموها ینرم بر رو یا بوسه

 !یشمیکه تو پ یبرعکس،مرس-

 ادامه داد: یاز مکث کوتاه بعد

 تونم! ینم گهی!...من دایهل-

 شدم ، گفتم: رهیاش بلند کردم و متعحب در چشمانش خ نهیس یرا از رو سرم

 ؟یتون ینم  یچ یعنی-

 !!!یفقط تو شناسنامم زنم باش نکهیا-

 را خمار کردم و گفتم: دم،چشمانمیزدم،منظورش را فهم یلبخند

 خوب!-

 اورد و گفت: کینزد یرا کم سرش

 !گهیخوب نداره د-
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 ؟یدیم شنهادیبه من پ یتو االن دار-

 !یتو زنم-

 بلند شد و دستش را به سمتم دراز کرد آرام و پر تمنا گفت: شیجا از

 ؟یایباهام م-

 یبود راض میرو شیکه پ ی...با تمام وجودم از لحظاتمیبلند شدم،به سمت اتاقش رفت میدستش را گرفتم و از جا 

 بودم...

 

. 

. 

 کنار تخت افتاده بود را برداشتم و تن یعسل ینشستم،لباسش بر رو میکه بود سرجا یهر زور کرد،بایتنم درد م تمام

 ییرایذبلند شدم،از اتاق خارج شدم و به سالن پ میتخت از جا یرا پوشش دادم،با کمک گرفتن از لبه  انمیعر

 ویتداز اس شیرفته است پس به سالن استخر رفتم؛صدا تهبه استخر رف یآب تن یرفتم...اما انجا هم نبود...حتما برا

 و گفت: دیام خند افهیبه سمتش رفتم،به ق دنشیامد...با د یم

 شلخترو نگاه!-

 وگفتم: دمیبه گردنم کش یدست یلوند با

 ساعته دنبالتم! کی-

 ام کاشت و گفت: شانهیپ یبر رو یطوالن یاش گرفته شد،به سمتم امد...بوسه ا چهره

 خوب خانمم کار داشتم!-

 است...گفتم: نیو دلنش بایچقدر ز تیمالک میم نیا"خانمم"

 ؟یداشت کاریخوب چ-
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 :دیفوت کرد و پرس رونیرا به ب نفسش

 ؟یتو حالت خوبه؟...درد ندار-

 ؟یچرا بحثو عوض کرد-

 !!ایهل-

 جانم-

 زد و گفت: یلبخند

 یدرکم کن دی!،اما بایبش تیاذ کمیممکنه -

 ؟یچ یعنی-

ت اهنگمان راس یروشن کردم،بر رو توریبه صفحه مان یدر انتظارم است...نگاه یزیدانستم چه چ ید،نمیلرزیم دستم

 بلند گفتم: یکرد و اورا حذف کرد،به سمتش رفتم و با صدا کیکل

 ؟یکرد کاریچ-

 مال منه،فقط مال من تیبشنوه!...همه چ یزنمو کس یخوام صدا یمن نم-

 ...محراب دستم را گرفت و گفت:زدمیآمد،نفس نفس م یآمد،نفسم باال نم یخونم در نم یزدیم کارد

 ...نفس بکشمایآروم باش هل-

 و گفتم: دمیکش رونیدستش ب انیرا از م دستم

 !یبهم دست بزن گهید یحق ندار-

تخت  یبکنم...در را پشت سرم قفل کردم و رو دیدانستم چه کار با یسرعت به سمت اتاقم رفتم...نم با

 آمد: شیصدا دیکوبینشستم،...همانگونه که به در م
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 هیکه  منیتونم بب یتم،نمیمن عاشقتم...دوست دارم....روان ایدرو باز کن...هل میدرو باز کن...زندگ ا،خانومم،نفسمیهل-

 روز...

 زدم و گفتم: ادیفر

باهات  یچجور نکهیعاشقت شدم،از ا یچجور نکهی...از اخورهیمنم موفقم...حالم از خودم بهم م ینیبب یتون ینم-

 نیارزو داشتم...هم هی...من فقط نوریازدواج کردم و اومدم ا

و  به سمت کمدم رفتم عیبمانم،سر نجایتوانستم ا ینم گریکردن کردم،د هیشکست و شروع به گر میدر گلو بغض

و از اتاق خارج  دمیپوش یدیهمراه شلوار سف یبلند مشک نیدم،استیرا پوش دیرسیکه به ذهنم م ییزهایچ نیاول

 نگهم داشت و گفت: دنمیشدم،دم در بود...با د

 ؟یریکجا م-

 بمونم! نجایتونم ا ینم-

 ؟یچ یعنی-

 بوده تموم شده نمونیب ی...هرچرانیا گردمیبرم رمیگی...بعدشم ازت طالق مکنمیگورمو گم م رمیم یچند روز-

 ادامه دادم گفتم: هیگر با

 تو اتاقت ومدمیو نم شکستیپام م شبیکاش د-

 گفت: ارام

 بود میشب زندگ نیبهتر شبید-

 :دمیرا شن شیرفتم...صدا اطیزدمش،با دو به سمت در ح کنار

 یریصبر کن!...کجا م-

 دیدانستم کجا با یدستم را بلند کردم و سوار شدم...حرکت کرد...نم یتاکس نیاول دنیخانه خارج شدم،با د از

 :دیبرم...پرس
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-where are you going? 

 یخودم را خال توانستمیبود که م ییمن جا یمکان برا نی...اما االن بهتررفتمیم دیخودم امدم...واقعا کجا با به

 جواب داد: یشگیهم یرا در اوردم و با تبسم تماس گرفتم...با همان انرژ لمیکنم...موبا

 ؟یچطووور-

 افتضاحم-

 ؟یچ یعنی-

 ستی...فقط من پول بام نارتمیبهش ادرسو بگو ب دمیم رویام گوش یمن االن تو تاکس نیبب-

 !کنمیدم در حساب م امیبده ،م ویباش گوش-

 یمرس-

 :دیپرس متعجب

 ؟ییهوی شدی!...چیدیجنبیتو پوستت نم یکه از خوشحال روزیتا د-

که به من وارد  یتا شوک کمانیکردم،از شب رمانت فیتعر شیگذاشتم و تمام داستان را برا شیپا یسرم را رو ارام

 کرد...گفت:

 بود محراب کرد؟ یچه کار نیا-

 !میلذت ببر شبیاز د ذاشتیکرد؟؟؟؟؟...کاش حداقل م نکارویسوال مثله خوره به جونم افتاده!...چرا محراب ا نیا-

 را نوازش کرد و گفت: میکردن کردم،با دستش موها هیبه گر شروع

 !یکن هینکن نفسم مطمئن باش محرابم دوست نداره تو گر هی...گریقربون اون چشمات بشه اج-

 !کردیاگه دوست نداشت اون کارو بامن نم-

 !ینیبیکه بگذره م کمیشده حاال  ریجوگ نباری!...ادهیکه به آخر نرس ایدن-
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 ...گفتم:کردمیحمام م دیبلند شدم...با میجا از

 وردمیبام ن یچیشد ه یهول هولک ییهوی...رمیدوش بگ دیتبسم من با-

 و گفت: دیخند

 برات ارمیپاشو برو تو حموم لباس م-

 دنیحمام انداختم...با د ی نهییبه خودم در آ یرا در آوردم...نگاه میسمت حمام راه افتادم،تک به تک لباس ها به

 بعد ووانهیکرد ان محراب د یفکرش را م یپر از بغض زدم...چه کس یلبخند شبیاز د یگردنم ناش یرو یها یکبود

 آن رفتم... ری...اب را باز کردم و به زگرفتمیم یدوش اب سرد دی...باکندیرفتار م نگونهیا شبیاز د

 

 لیموبا یکه در صفحه  یاسم شخص دنیآمد...با د لمیموبا یتخت نشستم...صدا یو رو دمیچیرا دور تنم پ حوله

 لب گفتم: ریافتاد...بدنم شروع به لرزش کرد...ز

که  یکه نسبت بهت دارم بگذرم نه از کار یاز عشق تونمی...نه مستیبند ن جایبکنم...دستم به ه یآخه من چه غلت"

حاظر کرده بود را  میکه تبسم برا ییانداختم...لباس ها یرا خاموش کردم و در گوشه ا لی...موبا"یکرد

 بود...به سمتش رفتم و گفتم: همبل نشست یرا خشک کردم و از اتاق خارج شدم...رو می...موهادمیپوش

 ترنم کجاست؟-

 سرکار-

 ادامه دادم: مینشستم و به سوال ها کنارش

 ؟یفرزام چ-

 بگرده کمیرفته -

 دانشگاه؟ یریخوت نم-

 امروز کالس ندارم-
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 زدم و گفتم: یکرد...لبخند تلخ دنیخند زیر زیو شروع به ر دیبه گردنم کش یدست

 تابلواَن؟؟ یلیخ-

 ؟ی!...تو چطور ولش کردرهیمیبه خدا محراب برات م-

باهام ازدواج کن من کمکت  ایبگه ب ادیتوجه بهم بگذره...ن یتهران ب تونستیکارو باهام کرد؟...م نیاون چجور ا-

 برا... کنمیم

 سخن گفتن را نداد...تبسم دستم را در دستش گرفت و گفت: نیاز ا شتریب یاجازه  گرید میدر گلو بغض

 هست! یهر اتفاق یتو یحکمت هی شهیهم گهیمامانم م-

من  دنی...فرزام با دمیبلند شد مانیاز جا مانیفرزام هردو دنیبسته شدن در سرم را برگرداندم...با د یصدا با

 متعجب گفت:

 گردهیداره دنبالت م یا دهی!!!!؟...اون مثله مرغ سر بریینجایتوا-

 آرام گفت: تبسم

 به منم زنگ زد!-

 :گفتم

 ؟یگفت یخوب تو چ-

 رد تماس دادم!-

 و گفتم: دمیخاطر کش یآسودگ یاز رو ینفس

 یمرس-

 به سمتم آمد و گفت: فرزام

 شده مگه؟؟؟ یچ-
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 گفت: تبسم

 باهم دعواشون شده!-

 !نجایا یایب یبود که قهر کن نیاونقدر دعواتون سنگ-

 زد و ادامه داد: یپوزخند

 ...ی...چجورنیعاشق هم یلیشما که خ-

 گفتم: یبلند بایتقر یو با صدا دمیحرفش پر انیم به

 افتاده! یمن چه اتفاق ینداره تو زندگ یبه تو ربط-

 دستم را گرفت و گفتم: تبسم

 باش!اروم -

 و گفتم: دمیکش رونیدستش ب انیدستم را ازم محکم

 من خوبم!-

 

. 

. 

تخت نشسته  یهستم...رو نجایکه من ا ندیوجه به محراب نگو چیسپرده بودم که به ه شانیِروز گذشت...به همِ سه

بود و آرام  میزانوها یکرده بودم...سرم رو دیآن کل یسه روز رو نیبودم که در ا یبودم و مشغول گوش دادن به آهنگ

 اشک از چشمانم بودم...تبسم وارد شد و گفت: ختنیمشغول ر

 یریگیآبغوره م یتو که هنوز دار-

 او برود...سرم را بلند کردم و گفتم: شیبود که به پ قرار
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 ش؟یدید-

 داغون شده! یپسره به اون محکم-

 ...من داغون نشدم؟؟یمن چ-

 و گفت: دیگونه ام کش یرا نوازشگرانه بر رو دستش

 کجاست...بازم بهش دروغ گفتم! یدونیم دی!...ازم پرسمینکن اج هیگر-

 کنمیجبران م-

شده...بعدش شب دعوتم کرد   یبهم گفت...اون محراب اروم و صبور وحش یشرکت جفر یرفتم تو یوقت-

 ...ارهیبه محرابم گفته که دختر خالشم ب ،گفتیمهمون

 گفته بهش؟ یمحراب چ-

 ارمشیگفته اگه اومد م-

 دست تبسم را گرفتم و گفتم: هیآمدم...با گر یبا او نم چوقتی...اگر آمد؟...کاش هدمیخند یعصب

 که چرا باهاش اومدم! فرستمیهزاربار به خودم لعنت م یروز-

 آرامش بخش گفت: یلحن با

با فرزام ازدواج  ی...مجبور بودیبکش یو سخت یاونجا کار کن یمجبور بود یومدیفکر کن اگه باهاش نم نیبه ا-

 !...منم باتو و فرزامیشدی...تازه با منم اشنا نمیکن

 ...گفتم:میرا درآغوش گرفت گریهمد

 یکنیکه تحملم م یمرس-

 در کمرم زد و گفت: ارام

 زحرر مار-
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 :دی...پرسمیجدا شد گریکدی از

 ؟یای...امشب م؟یکنیم کاریچ-

 ام؟یاز پسش برم-

 ن؟یانقدر همو دوست دار یموضوع سادس...چرا قهر وقت هی-

 ستیزجر بکشه اما هنوزم بَسِش ن ادیدلم نم نکهیبا ا یام،ولیم-

 اونااااا...حواستو بده میتو ت رمیم یکن تیداداشمو اذ شتریب یاگه بخوا-

 اش کرد و گفت: یبه ساعت مچ یبلند شد ، نگاه شیکمرنگ اکتفا کردم...از جا یلبخند به

 میوقت ندار شتریساعت پنجه...تا هفت ب-

 بلند شدم.... میرا فوت کردم و از جا نفسم

 

 یساده ا شی...ارادمیآمد را پوش یزانوم م یاش تا باال یکه کوتاه یانداختم...لباس یقد ی نهیبه خودم در آ  ینگاه

را از چوب  میتبسم از اتاق خارج شدم...پالتو یشانه ام  رها کرده بودم...با صدا یباز بررو زیرا ن میکرده بودم و موها

که آندو  کردندیآنها هنوز فکر م رایرفت،زی...ترنم همراه محراب مدمفرزام ش نیو سوار ماش دمیدم در پوش یلباس

 تبسم گفت: دنیباهم هستند...تبسم جلو نشست و من عقب...فرزام با د

 !یچقدر خوشگل شد-

 با خنده گفت: تبسم

 دوتا خانم خوشگل ندزدنتااااا نیجرم دزد حواست باشه به-

 ؟یچ رنمینروندم...اگه بگ نیماش نجایواهلل استرس دارم تاحاال ا-
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 و گفت: دیخند تبسم

 برو هواتو دارم-

 ...دیچیپ نیدر ماش حیآرش و مس نیدلنش یگذاشتم...صدا نیسرد ماش ی شهیش یتوجه به آندو سرم را رو یب

 

 دلم تنگه  یلیخ

 

 من  دمیباغچه رو چ یگال

 

 چه قشنگه نیبب

 

 واست  دمینو پوش لباس

 

 چه خوش رنگه  نیبب

 

 نه بد نشدم من که ای ادیم بهم

 

 چقدر آروم  نیبب
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  ادینم دمیقورت م بغضمو

 

 چشا اشک که  نیا از

 

 بغل کردم عکسامونُ  آروم

 

 نبودم من که بد

 

 دلم تنگه یلیگم کردم اما باز خ دلمو

 

 شدم سنگدل آروم

 

 نیبه گِل چه آسون نشست دلم بب آروم

 

 خانوم بگه یتو من لبم به ک یب گهیدل د آروم

 

 دلُ سر و سامون بده نیا تونهیم یک
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 ...نیبه گل چه آسون نشست دلم بب آروم

 

 و آرش( حیمس_از آهنگ آروم دل ی)تکه ا

 

 با اعتراض ضبط را خاموش کرد و گفت: تبسم

 ...همش غم و غصهده؟؟؟؟؟؟یگوش م وونهیترنم د نیکه ا هییچه اهنگا نیعزا؟؟!!!...ا میریم میمگه دار-

ندادم...آهنگ  تیجر و بحث کردن را نداشتم پس اهم یرا کرد...حال و حوصله  نکاری...چرا اینیدلنش نیبه ا آهنگ

 پخش شد...و تبسم همراه آن شروع به دست زدن و ورج و وورجه کردن کرد... نیدر ماش یشاد

...تبسم و دندیرقصیآهنگ م تمیچرم نشستم...فضا پر از دود بود...دختر ها و پسر ها با ر یمبل سه نفره  یرو بر

 که بشنوم گفت: ییبا صدا اهویبه من ملحق شدند...تبسم در آن ه زیفرزام ن

 میبرقص میبر ایب-

 سمینه بابا من بلد ن-

 و گفت: دیخند

 !!!!!!!یبرقص یو نتون یدختر باش شهیآخه مگه م-

 باال انداختم و گفتم: یا شانه

 !نطورمیخوب من ا-

 دمیم ادیمن بهت  میبرقص میبر ای!...پاشو بیخیاوو تو چقدر -

 امیحاال تو برو من م-

 کرد و گفت: زیبلند شد...دست فرزام را گرفت ،چشمانش را ر شیجا از
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 کنمیخفت م یاگه باهام نرقص-

 کنارم نشست یکس نکهیرقص رفتند...با احساس ا ستیبلند شد...دست در دست هم به پ شیو از جا دیخند فرزام

 گفتم: یجفر دنیسرم را به سمتش برگرداندم...با د

 سالم-

 گذره؟؟یخوش م-

 خوبه یلیاره خ-

 

 دستم را گرفت و گفت: آرام

 !متینیشرکت بب ارتتیب ستیکه حاظر ن سمیمحرابم خس نیبرات تنگ شده بود...ا یلیدلم خ-

 گفت: دیزدم... سکوتم را که د ینامش لبخند تلخ دنیشن با

 ؟یزنیچرا حرف نم-

 بگم؟ یچ-

 زد و گفت: ی...لبخنددیبه گوش رس یآهنگ آرام تمیر

 ؟؟یدیافتخار م-

 برقصم ستمیبلد ن د،منیببخش-

 !گهید ایرقص سادس...ب هی-

 خستم! کمی دمی...تازه رسگهید یدفعه -

 زد و گفت: یانداخت...لبخند یبه در ورود یکرد...نگاه یپوف

 اومدن-
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 میترنم و محراب دست در دست هم بغض شروع به چنگ انداختن به گلو دنینگاهش را دنبال کردم،با د رد

 رو به من کرد و گفت: ی...جفردادمینشان م یخودم را قو دی...باباختمیخودم م دی...نبادمیکش یقیکرد...نفس عم

 ششیپ میبر ایپسرخالتم اومد...ب-

 را قورت دادم...دستش را گرفتم و گفتم: میگلو بغض

 !؟؟میبرقص یمگه بهم نگفت-

 ام...-

 زیگذاشت،و من ن میپهلوها ی...آرام دستانش را بر رومیرفت ستیبلند شدم،همراهم بلند شد و به سمت پ میجا از

 و گفت: دیگذاشتم...خند شیشانه ها یدستانم را بر رو

 !یتوکه دستمو پس زد-

 شدم...: رهی...خشک در چشمانش خ؟یشو یباال انداختم...باز ادامه داد...چرا تو الل نم یا شانه

 محراب شیپ میآهنگ که تموم شد بر-

 بات امیمن ب یگیتو برو...چرا م-

 ...نمتیبب ارهیتورو نم گهیکنم که چرا د تیازش شکا خوام یدونم!...م ینم-

کلماتش را  ایحرف ها  یبعض یاوقات معن یکه گاه کردمی...خدارا شکر مزدیوقفه حرف م یفرفره  ب مانند

 که گفت: دمیبه صورتم کش ی...بالخره آهنگ تمام شد...دستدمیفهمینم

 ؟یخسته شد-

 !کمی-

 او جداشدم،دستم را در دستش گرفت و گفت: از

 محراب شیپ میبر-
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 با خودت...خوب خودت برو یمنو ببر یدار یچه اسرار-

مبل نشسته بود و مشغول نگاه کردن  یاو که بر رو دنیمحراب برد...با د شیتوجه به حرفم همراه خودش مرا به پ یب

توانم  یکه با او قهر هستم...نم فیلذت داشت...اما چه ح دنشیزدم...بعد از چند روز د یبه اطرافش بود...لبخند

گره خورده در هم ما  یپلک زدن چشمانش به دست ها یو ب شدبلند  شیاز جا دنمانیبگذارم...با د میپا ریغرورم را ز

 زد و گفت: یلبخند یماند...جفر رهیخ

 محراب!؟ یچطور-

شد...سفت و محکم  رهی...محراب در چشمانم خدمیکش رونیمانده بود...دستم را از دستش ب رهیهنوز هم خ محراب

 گفت:

 باهات کار دارم! میبر ایب-

 زدم و گفتم: یعصب لبخند

 سالم آقا محراب-

 متجب گفت: یجفر

 آقا محراب!-

 خشمناک کرد و سپس ادامه داد: ینگاه یبه جفر محراب

 اره آقا محراب-

 و گفت: دیخند یجفر

 رنم کجاستت یشما دوتا چتون شده؟...راست-

 تبسمه شیپ-

 باال بردم...اعتراضگرانه گفتم: یرا گرفت و کشان کشان به سمت طبقه  میاز ما جدا شد...محراب بازو یجفر

 ولم کن...ولم کن محرااب-
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 می...در را قفل کرد...به در اتاق چسباندم،دستانش را دو طرف شانه هامیبود شد مانیرو شیکه پ یاتاق نیاول وارد

 :دی...غرمیزدینفس نفس م مانیگذاشت...هردو

 رهیمیم کنهیمحرابت دق م یرفت یاونطور که گذاشت یگی...نم؟یبود یچند روز کدوم گور نیا-

 کردم و گفتم: بغض

 شه؟ینابود م یکه کرد یبا اون کار ایهل یگیتو نم-

 ...به خدا قسم من...دمیرس جهینت نیشدم تا به ا تیاذ یلیدارم...خ رتیمن مَردم...رو زنم غ-

 ادامه نده-

 دستش گونه ام را نوازش کرد و گفت: با

 چقدر دلم برات تنگ شده دونهیخدام-

 را کنار زدم و گفتم: صورتم

باهام  ایمن ازت خوشم اومده ب یگفتی...از همون اول بهم می...دستت درد نکنه خوب گولم زدخوامیمن طالق م-

 ...دیاونور...نه که به ام میازدواج کن بر

 و گفت: دیکش نییلباسم را گرفت و به پا نیینتوانستم ادامه بدم...پا گرید

 چرا انقدر کوتاهه؟ نیا-

 به توچه!-

 خونه! میریدعوا تمومه م گهی...االنم دی...تو زنمگهید مینداشت-

 اتاق تو خونش بهم بده هیگفتم  یبه جفر دی...شاامینم ییبرو اما من جا یخوا یتو م-

 :دیغر

 جورش کن واسم! گهیآشغال بهم م یراجب تو...پسره  کنهیزر زر م یبند داره ه هی دتتیکه د یببند!...از اون روز-
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 و گفتم: دمیخند

 نگو کلشویخدا ه ی،وای،خوشگلیدی...پسر به اون رشیکردیخوب جورم م-

 گفت: تی...با عصباندیچیدر هم پ شیها اخم

 

 اراااایسگ منو  باال ن یاون رو ایییهل-

 کن رونینداره...فکر منو از سرت ب یمن به تو ربط یزندگ گهیبسه محراب...د-

 کرد: یشروع به خواندن شعر آرام

 را چه کنم ست،دلمیکن،جانا سرم از فکر تو خال رونیزِ سرت فکر مرا ب یگفت-

 زدم...گفت: یلبخند

 !!!یدی...خندیدیععع خند-

 گفتم: یا یلبخندم را خوردم و با حالت جد عیسر

 ما تمام شدس یمحراب رابطه -

لبانم حک کرد و آرام و با احساس  یبر رو ینرم و طوالن یلبانم گذاشت...بوسه ا یرا آرام گرفت و لبانش را بر رو فکم

 گفت:

 ردوتامونوه ای کشمیخودمو م ایندارم  یتموم شد تموم شد برا من نکنا...من اعصاب درست حساب-

 ...گفتم:زدیغرورم حرف اول را م نباری...اکردمیاکتفا م دینبود...با یکاف ووانهیمنِ د یبوسه برا نیا اما

 تموم شد گهیمحراب اما د دیببخش-

 کردم دای...چون من باتو خودمو پدمیتو برو اما من طالقت نم-
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گر م ووانهیدل د یبه او انداختم...ا یرا باز کردم...نگاه...در "تونمیچون منم بدون تو نم امیم یروز هی"دلم گفتم... در

 افتاد...گفتم: ادمیبه  ی...سخن؟یکننده سر کن یروان یچالها نیا دنیرا بدون د یروز یتوانیتو م

 یو به کشتن داد یرا زنده گرفت دیمحو چشمانت بودم،که به دامت افتادم،ص-

 رفتم... نییاز پله ها پا عیاتاق را بستم و سر در

راه رفتن نداشتم...کنارم  ینا گریپله نشستم...د یبه سمتم امد...بر رو عیمتوجه ام شد...سر تیجمع انیاز م تبسم

 گفت: یرانینشست و با حالت ح

 شده؟ یچ ایهل-

 گفتم: میهق هق ها انیکردن کردم...در م هیبه گر شروع

 با محراب حرف زدم!-

 خوب!!!؟!؟!!؟-

 یقی...نفس عممیو از خانه خارج شد میرد شد تیجمع انی...از مکردمیآزاد را تنفس م یهوا دیبلند شدم...با میجا از

 ...تبسم با دستش صورتم را پاک کرد و گفت:دمیکش

 شدهیچ نمیکن بب فیتعر هیبدون گر-

 محراب بردم باال...-

 شد و گفت: کمانینزد حیمل یبر خرمگس معرکه لعنت...با لبخند ی...استادمیا یجفر یصدا با

 یبرام بخون دیساعته دنبالتم...با کیدختر؟... ییکجا-

 نیریبه زبان ش یحرف زدن را نداشتم،پس با همان حالت عصب یسیو ناراحت بودم که تعادل انگل یعصب انقدر

 گفتم: یفارس

 حوصلتو ندارم یدی...ولم کن...فهم؟یمگه خواننده اورد-

 ؟یگیم یچ-
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 گفتم: کردم،پسیآرامشم را حفظ م دیبا

 ستین یزیچ-

 داخل میبر ایب -

و  دمیبه صورتم کش یدم،دستیکش یقیداد...نفس عم لمیآرامش بخش تحو یعاجزانه به تبسم کردم،لبخند ینگاه

 ...میهرسه به داخل رفت

 

 تارشیمحراب همراه گ کیو  یصندل کروفن،دویآن دو م یکه بر رو ییدستم را گرفت و به سمت سکو یجفر ناگهان

 گفت: ینشستم...جفر یصندل یمانده بود...رو رهیدستانمان خ یحرکت بر رو یبود برد...بازهم چشمانش ب

 خواماااا یآهنگ خوب م هی-

 خونمینم یاما من خارج-

 هم هست! یرانیا نجایسرت...ا یفدا-

 یاوک-

ساله 5اش درست مانند کودک  افهیدر چشمانش حس کرد...ق شدیسرم را به سمت محراب برگرداندم...بغض را م آرام

 بودند...گفت: دهیدلخواهش را نخر یآن اسباب باز شیبود که برا یا

 بارون... یتو بر-

 ....میباز و بسته کردم و شروع کرد "باشه" یرا به نشانه  چشمانم

 

 روزم هیبدون تو  ارمیدووم نم یبر تو
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 بسوزم یدور نیتو از ا یآخرم ب ترسمیم من

 

 مونهیخونه م نیتو ا یبدجور ییتنها یبر تو

 

 وونهید مییعکساتو بغل کنم تو تنها دیبا

 

 گهید ادیبارون نم یبر تو

 

 دتیبشه با اون روزا بازم بشه د کاش

 

 برگرد رهیگیقلبم م یبر تو

 

 کرد خی تیدستامم از دور نیا نیبب

 

 گهید ادیبارون نم یبر تو

 

 دتیبشه با اون روزا بازم بشه د کاش
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 برگرد رهیگیقلبم م یبر تو

 

 کرد خی تیدستامم از دور نیا نیبب

 

 نکن آسون عاشقت شدم آروم پرپرم

 

 باز داغون موینکن زندگ گهید

 

 شنیخاطراتت رد م شمیقرار م یو ب جیگ

 

 نمیعاشق تر نیبب

 شمیهم از

 

 گهید ادیبارون نم یبر تو

 

 دتیبشه با اون روزا بازم بشه د کاش

 

 برگرد رهیگیقلبم م یبر تو
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 کرد خی تیدستامم از دور نیا نیبب

 

 گهید ادیبارون نم یبر تو

 

 دتیبشه با اون روزا بازم بشه د کاش

 

 برگرد رهیگیقلبم م یبر تو

 

 کرد خی تیدستامم از دور نیا نیبب

 

 گهید ادیبارون نم یبر تو

 

 دتیبشه با اون روزا بازم بشه د کاش

 

 

 برگرد رهیگیقلبم م یبر تو
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 کرد خی تیدستامم از دور نیا نیبب

 

 (زادهیمحمد عل_بارون ی)تو بر

 

 یشده بود...نگاه ختهیبود که هنگام خواندن آهنگ از چشمانم ر یتمام شد...تمام صورتم مملو از قطرات اشک آهنگ

 و گفت: دیمرا در آغوش کش یبزند جفر یبه محراب کردم...تا خواست دهان باز کند و حرف

 محشر بود!-

 خواندم... یناگفته اش را م یدر چشمان محراب بود...از چشمانش حرف ها نگاهم

 

 و گفت: دیگونه ام کش یبه محراب بود... دستش را رو دم،پشتشیکش رونیرا از آغوشش ب خودم

 ؟یکرد هیگر-

 چشمان محراب بود...سرم را کنار زدم و گفتم: یبر رو یظیغل اخم

 برم؟ شهی...م؟یراحت شد-

 ه؟یچه عجله ا-

 خودش را وسط انداخت و گفت: محراب

 ایهل می!...برگهیراست م-

زاپاس خانه اش دستم بود...از انجا همراه  یها دی...به تبسم اشاره دادم...کلشدمیاز انجا خارج م دیکه بود با یهرجور

 کج کردم...پشت سرم امد و گفت: یخواستم با او بروم پس راهم را به سمت درب خروج ی...نممیمحراب خارج شد

 ؟یریکجا م-
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 خوام برم خونه! یم-

 رسونمتیم ایب-

 رمیم یبا تاکس-

 را بلند کرد و گفت: شیصدا

 !!!رسونمتیم گمیبهت م-

 را باال بردم و گفتم: میخودش صدا مانند

 امیخوام باهات ب ینم گمیمنم م-

 یتنها بر زارمتیموقعه شب نم نیاما ا-

شدم...پشت سرم سوار شد و حرکت  نشیبردم...سوارماش نشیرا گرفت و کشان کشان به سمت ماش میبازو

را  زدمیبه خودم م شهیکه من هم یعطر یان بو یو به جا دادیعطر قهوه را نم یبو گرید نیکرد...ماش

 به او انداختم و گفتم: یکردم،نگاه زی...چشمانم را ردادیم

 عطر زنونس یبو ادیکه م یینشسته؟...بو نتیتو ماش یکه من نبودم ک یچند روز نیا -

 زد و گفت: یخند شین

 تحمل کنه...به هر حال منم مردم تونهیم یحد هیآدم تا -

 زدم و گفتم: شیبه بازو یحرفش اعصابم خراب شد...مشت محکم از

 بشه! کیجرعت کرده به تو نزد یکدوم کثافت-

 !یریطالق بگ یخواست یتوکه م شدیچ-

 شدم و گفتم: هل

 ینگاه کن یا گهیبه کس د یخ..خ...خوب بازم غلت کرد-
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 حواسش به جاده بود گفت: نکهیا با

رو  یا گهیصاحابم جز تو کس د یب یچشما نی...آخه المصب مگه ایشیجذاب م یکنیم یحسود یچقد وقت-

 نه؟یبیم

 :دمشیمانند خوره به مغزم افتاده بود،پس پرس یزدم...اما سوال یلبخند

 ده؟یم زنمویکه من م یعطر یبو نجایپس چرا ا-

 دهیتورو م یبو میتمام زندگ گهیچون د-

 آمد: شیپسر را دوست دارم...صدا نیزدم...من چرا انقد ا یانداختم و لبخند محو نییرا پا سرم

 خودمون؟ یسر خونه زندگ میبر-

 به خودم دادم،باز هم به خودش گرفت و پرو شد...گفتم: یتکان

 زدم؟ یحرف نیمن همچ-

 ؟یپس چ-

 تبسم یخونه  رمیم-

 چرا؟-

 چند روز اونجا بودم نیچون من ا-

 زده گفت: تعجب

 اما اونا که بهم...-

 و گفتم: دمیحرفش پر انیم به

 

 دستشون درد نکنه...کمکم کردن و بهت نگفتن-
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 ها دنبالت بودم اونوقت... وونهیچند روز مثله د نینامرداااا...من ا-

 ...گهیبسه د-

 شدم،به داخل خانه رفتم... ادهیپ نیکردم و از ماش یسرد یتبسم مرا رساند...خداحافظ یتا خانه  یحرف چیه یب

 شیدایچشم باز کردم...با چشمان بسته کنار تختم دنبال تلفن گشتم و بالخره پ نیریزنگ تلفن از خواب ش یصدا با

 جواب دادم: یخسته و خواب آلود یکردم،شماره نا آشنا بود...با صدا

 !دییبفرما-

 منم ایهل-

 :دمینشناختم...پرس یرا در آن عالم خواب آلودگ شیصدا

 شما؟-

 ام یجفر-

 ؟یشده اول صبح یسالم...چ-

 !شمیننداز که ناراحت م نی...خواستم ناهار دعوتت کنم...رومو زم11ِساعت  ستیصبح ن ادمیز-

 ...یاما جفر-

 دارم زیلطفا...برات سوپرا ایهل-

بلند شدم و به  می...تلفن را قطع کردم،از جادیآ یبه دنبالم م گریساعت د کیگفتم...در جوابم گفت تا  یا باشه

 رفتم... ییدستشو

 

سرشار از  یشد...با لبخند نیکردم و سوار شدم...پشت سرم سوار ماش یتشکر رلبیباز کرد...ز میرا برا نیماش در

 گفت: یخوشحال
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 ...یکه دعوتمو قبول کرد ی...مرسیخوشگل شد یلیخ-

 خواست ادامه بدهد...گفتم: یهم م هنوز

 یمرس-

 !نیهم-

 قراره بگم؟ یا گهید زیچ-

 دونم! ینم-

 سکوت گفت: هیاز چند ثان بعد

 دست تبسم درد نکنه شمارتو بهم داد-

 تبسم شمارمو بهت داد؟-

 اره-

 ه؟یچ زتیکنجکاو شدم بدونم سوپرا شتریالبته ب-

 یفهمیرستوران م میرفت یوقت-

 زنگ خورد...جواب داد: تلفنش

 نمتیبی...ممییاونجا گهید قهیدق10...ماهم تا ی...اوکمیسالم...اره اره تو راه-

 

 نشایدایکشانده بود...بالخره پ نجایمن را تا ا شانیبود که برا یچشمانش دنبال کسان ...بامیرستوران شد وارد

که از  یبلند شدند و پسر شانیاز جا دنمیآشنا بود...با د میشان برا هیافی...دو پسر بودند...قمیکرد...به سمتشان رفت

 گفت: یقد بلندتر بود به فارس یکیان 

 خانم ایسالم هل-
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 که معلوم بود از آن بزرگتر است دستش را دراز کرد و گفت: یکیو را دادم...ا جوابش

 حسام هستم...گروه هک-

 زدم...آرام دستش را فشردم و گفتم: یلبخند

 هستم...خوشبختم ایبرام آشناس...منم هل افتونیگفتم ق-

 گفت: یجفر

 گهید مینیخوب!...بش-

 بازهم ادامه داد: ی...جفرمیچهار نفرمان نشست هر

 دو... نیهم هست؟...ا یرانیبهت گفتم تو جمعمون ا شبید ادتهی-

 و گفت: دیحرفش پر انیبه م حسام

 خودم ادامه بدم؟ شهیم-

 البته-

 نیدیگروه مارو شن ی...همونطورم که خودتون آهنگانیشیم فیح نیشما دار میگفت میدیصداتونو شن یوقت شبید-

 !نیکن یباهامون همکار میخوا یم نی...اگه شما بخوامیخونیکه ما تو سبک پاپ م نیدونیم

 

کار را  نیا یطرف محراب که به من گفته بود اجازه  کیجا خورده بودم...از  شانییکهوی شنهادیپ نیشدم...از ا هول

 باال انداختم و گفتم: ی...شانه امیاهایندارم...از  طرف آرزوها و رو

 دونم یواهلل آقا حسام نم-

 دانستم گفت: یکه نامش را نم یکی آن

 !میخوا یجواب م هی هیدونم چ ینم-
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 شد ییهوی یلیآخه خ-

 گفت: حسام

 منگنه یال میخانومو بزار ستیکاوه قرار ن-

 در آورد و گفت: بشیاز ج یکارت

 ...منتظرتون هستمنیمنه...تا شب بهم خبر بد یشماره  نیا-

 بلند شد...رو به کاوه گفت: شیجا از

 ؟یای...باهام میسونوگرافقراره سمارو ببرم -

 خواد با سما بره یاتفاقا سناهم گفت م-

 میباهم بر ایپس ب-

 به من کرد و گفت: رو

 ...منتظرتون خبرتون هستممیبر دیما با یول دیبچه...ببخش تیجنس نییتا یبرا میریخانومم بارداره...امروز م-

 ...گفت:میماند یباق یمت و جفر یزدم...بعد از خداحافظ یلبخند

 شونهیعروس گهیخواهر زن حسام...ماه د شهینامزد کاوه م-

 به حرفش ندادم...گفتم: یتیاهم

 شد ییهوی کمیکارت اما  نیاز ا یمرس-

 خوام یتورو م هیبرداشت کن...من خوب یهرجور خودت دوست دار-

 

 بلند شدم...متعجب گفت: میجا از
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 کجا؟-

 ...برم خونهدمید زتویسوپرا-

 مینخوردماکه هنوز ناهار -

 نمتیبیم گهیروز د هیبرم... دیبا یول دیببخش-

 زدم و گفتم: یلبخند

 هنوز وقت هست-

 برسونمت... ایپس ب-

 

 استرس وار به تلفنم انداختم...تبسم گفت: ینگاه

 جواب بده هیخو مرض گرفته زنگ بزن بهشون -

 بهم گفت ی...مگه نگفتم بهت محراب چتونمینم-

 تیداره پاشو برو سر خونه زندگ تیو برات اهم یزاریبه حرف محراب احترام م یلیتو اگه خ-

 ...پس شماره را گرفتم...بعد از چند بوق جواب داد:گفتیم راست

 دییبفرما-

 امیهل-

 ؟یگرفت متوی...تصمشد؟یخانوم...چ ایسالم هل-

 کنمیم یاره...باهاتون همکار-

 بود یخبر خوب یلیخ-
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 زدم و گفتم: یلبخند

 ه؟یبچتون چ یراست-

 پسره-

 مبارکتون باشه...فعال-

 خدانگهدار-

 ...تبسم گفت:دمیکش یآسودگ یاز رو یرا قطع کردم...نفس تلفن

 شد؟ یچ شبید یدونیم-

 نه!-

 اش شد...گفتم: ینیچ نیلباس چ نییبا پا یباز مشغول

 !گهیبگو د-

 نتونستم خودمو نگه دارم شبید-

 خوب!-

 دمیفرزامو بوس-

 گفتم: بلند

 ؟ییییییییچ-

 صاحابمه یدله ب نیا ریمنه...تقص ریبه من چع مگه تقص-

 گفتم: میخنده ها انیکردم...م دنیبه خند شروع

 یدختر رسما بهش نخ داد-
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 کنمیم یازش خواستگار رمی...اصن مهیخوب مگه چ-

 سرجات نیبش-

 کنهیتو چشمامم نگاه نم یاز صبح باهام حرف نزده...حت-

 از خجالت یتو چشماش نگاه کن دیبرعکس باشه...تو نبا دیبا هیقض نیا یول-

 گفت: یا یحالت جد با

 کنمی...افتخارم مکشمیاصال نم خجالت نم-

 ؟یکن یافتخار م یدیپسر مردمو بوس نکهیبه ا-

 ارمیهم سرش م گهید یبال هی...تازه به سرم بزنه بوسمیمن عاشقشم...دوباره هم م-

 فرزام چارهی...بدیترس دیاز تو با-

 دیترس دیاز آدم عاشق با-

 کردن کردم...تبسم گفت: هی...ناخداگاه شروع به گرکندیمحراب بدون من چه کار م یعنیماندم... ساکت

 چت شد دختر؟-

 بدون من کنهیم کاریداره االن چ  یعنی-

 مطمئن باش کنهیداره دق م-

 ذره شده هیتاحاال دلم براش  شبیاز د-

 و گفت: دیبه صورتم کش یدست

 برو و تحمل کن... میرو مستق یریم یکه دار یراه ایمحراب  شیبرگرد پ ای-
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. 

. 

. 

...دو میرفتیم ویتک آهنگمان به استد نیضبط اول یبرا دیچشمانم را باز کردم...امروز با لمیموبا یآالرم گوش یصدا با

 می...از جاکردمیخودم را از چشمش قائم م یآمد اما من جور یتبسم م یبه خانه  یهفته گذشته بود...محراب گاه

دسامبر  کیشدم...امروز  یزدم و سوار تاکس رونی...از خانه بدمیبلند شدم و بعد از خوردن صبحانه لباسم را پوش

 شدم ادهی( نمانده بود...پیالدی)مدیو آغاز سال جد سمسیتا کر شتریماه ب کی رایشهر شاد بود...ز یبود...حال و هوا

 حسام گفت: یشدم...بعد از سالم و احوال پرس  میترک آمده بود نیضبط ا یکه برا یوایتدو وارد اس

 ؟یاماده ا-

 اره-

 قسمت مال تو هست...برو داخل نیپس اول-

 رفتم... کروفنیو به پشت م دمیکش یقیرا از تنم در آوردم ...نفس عم پالتو

 

 دل آرام کو ارِیآرامِ دلم ،  برَد

 

 که آرام برد ، از دلم آرام کو ؟ اون

 

 آرام بَرد ، عشق و من و جان کو آنکه

 

 عاشقش شدم ، جانانِ جانان کو ؟ آنکه
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 دلِ من ، شده عاشق نگات یوا یوا یوا

  یوا

 

 نگات.... شونیپر شمیدونستم م ینم که

 

 (رادیه دیپازل بند و حم_از آهنگ دالرام ی)تکه ا

 

 خواندن و تمام...حسام گفت: زیو حسام ن کاوه

 میکنیپخشش م گهید یخوب بود...تا هفته  یلیخ-

 حسام ترکونهیاهنگ م نیمطمئنم ا-

 کاوه شاهللیا-

 به من گفت: رو

 ه؟ینظر تو چ-

 برم گهیخوبه...من د یلیخ-

 چرا؟-

 برم خونه دیکار دارم...با-

 برسونمت ایب-
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 بگردم کمیخوام  ی...مرمیم یبا تاکس-

 پس...باش -

به محراب  دیبه سرم زد...با یراه رفتن فکر قهیدر وسط شهر بود...بعد از ده دق ویآنجا خارج شدم...استد از

 تبسم را گرفتم...بعد از چند بوق جواب داد: یبشنود...تلفنم را در آوردم و شماره  یگریاز دهان د شدی...نمگفتمیم

 ؟یییایجانم هل-

 خوام یمحرابو مسالم عروسکم...ادرس محل کاره -

 ؟یدار کارشیچ-

 کنمیم فیبرات تعر-

 برو قهید هی یبا تاکس فرستمیم شنشویاالن لوک-

 زمیعز یمرس-

 را قطع کردم.... تلفن

 

. 

. 

. 

 گفتمی...اگر نمکردمیرا م نکاریا دی...بادمیکش یقیکردم...چشمانم را بستم و نفس عم میبه ساخنما روبه رو ینگاه

که محراب بود در  سیتبسم اتاق رئ یدهم را زدم...به گفته   یطبقه  ی...وارد شدم...دکمه شدیمحسوب م انتیخ

 یکار یها یو صندل زیواردش شدم پر از م که ی...از آسانسور خارج شدم...سالندمیطبقه بود...رس نیآخر

 به سمتم آمد: یآنجا مشغول به کار کردن بودند...دختر ییبایبود...دختران و پسران ز

 ؟یگردیم یدنبال چ-
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 ...با محراب کار دارمسی...اتاقش...اتاق رئسیرئ-

 ؟یمیسل یاقا-

 اره-

 شما؟-

 باهاش کار دارم...-

 ایباهام ب-

 اش گفت: یدنبالش راه افتادم...در اتاق بسته بود...رو به منش به

 کار داره یمیسل یبا آقا-

 داشت...دخترک گفت: یچشمان سبزهمراه  دیقرمز،پوست سف یکردم...موها یبه دختر منش ینگاه

 ن؟یداشت یاالن کار داره...وقت قبل-

نسارش کردم و به  یفوش یلب به فارس ریاست...ز یا غهیچه ص گرید ی...وقت قبلگفتیخراب شد...او چه م اعصابم

 سمت اتاق رفتم...بدون در زدن وارد  شدم...مشغول کار با لپتابش بود...بدون باال آوردن سرش گفت:

 اداخلیهزاربار بهت گفتم در بزن ب یخانم مگ-

 نام داشت پشت سرم امد و  گفت: یمگ ییکه گو یدختر

 اجازه اومدن یب شونیا یمیسل یاقا-

 گفت: دنمی...بالخره سرش را باال اورد...با داندازدیب یمانده بودم تا نگاه رهیخ

 رونیبرو ب یمگ-

 بلند شد و به سمتم امد... شیاز آنجا خارج شد...محراب از جا یحرف چیه یب یمگ

 زد و گفت: یلبخند
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 !یکرد وونهید نیاز ا یادیچه عجب...-

 گفتم: خشک

 اومدم یا گهید زیچ هیمن واسه -

 گفت: یتلخ عوض کرد و با لحن آرام یرا با لبخند شیشادش جا لبخند

 ام؟یدلت برام تنگ نشده هل یعنی...؟ینیمنو بب یمدین یعنی-

 محراب بس کن-

 تنگ نشده؟ ییکه روز و شبش تو یا وونهیمحراب د نیا یکوچولوهم برا هیدلت  یعنی-

 ...بازهم گفتم:فشردیرا م میگلو بغض

 محراب لطفا بس کن-

 درست کرد...گفت: میبرا یبه در و در را را قفل کرد  با دستانش حصار چسباندم

 

 یکنینم رابمیمن تشنه ب توام...چرا  س ای...هل؟یتمام کن رویباز نیا گهید یخوا ید نم-

گردنم کاشت و بدون در آوردن سرش  یگود انیدر م یگردن فرو کرد...چشمانم را بستم...بوسه ا انیرا به م سرش

 گفت:

 شنیچشمام رد م یاز جلو لمیمثله ف قهیتموم اون لحظه ها هرشب،هرساعت،هر دق-

 :دمینال

 ولم کنمحراب -

اماده بودم...اما حال به دامش افتاده بودم...سرش را بلند  یگرید زیچ ی...اصال من برازدمینفس م نفس

 و گفت: دیکش نمییکرد...چشمامش مست شده بودند...انگشتش را به لب پا
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 من بخنده یواسه  دیلبا فقط با نیا-

 بهت بگم دیبا یزیچ هیمحراب من -

 اورد و گفت: کتریرا نزد صورتش

 بعد یبزار واسه -

 محرا...-

 نیریشهد ش یکردم...آخ که چقدر دلم برا شیحرفم شد...همراه یبا لبانش مانع ادامه  مانیبوسه  نیاول مانند

ا تمام حرص نبودنم ر ییدستانش دور کمرم سفت تر شد...خودش را به من چسباند...گو یلبانش تنگ شده بود...گره 

 ...بالخر جدا شد...دیبوسیمرا م کندیم یدارد بر سرم خال

 

 گفت: یگرفته و آرام یصدا با

 خونه؟ میبر یایدلم برات تنگ شده...م یلیخ-

 و گفتم: دمیخند حی...ملکشدیم یگرید یآمده بودم اما کار دارد به جاها یگریکار د یزدم...من برا یلبخند

 !اییپرو یلیخ-

 !!!!!!یپروم کرد-

 ...گفتم:زدیدر چشمانش موج م یو سرزندگ یشدم...شاد رهیاز خودم دورش کردم...در چشمانش خ یکم

 اومده بودم...اما... گهید زیچ هیمن واسه -

 را دور کمرم گذاشت و مرا به خودش چسباند...گفت: دستش

 د؟یکش کیبار یجاها هی...کار به ؟یاما چ-

 محراب-
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 جان دلم!؟-

 محراب من...-

 وارد شد و گفت: ی...محراب در را باز کرد...مَگمیفاصله گرفت کریکدیدر از  یصدا با

 نیجلسه داشت یهر یبا آقا یمیسل یآقا-

 گفت: تیبا جد محراب

 !یای...الزم نبود تا اتاقم بدونستمیخودم م-

 بر گونه ام زد و گفت: یبه من کرد و از اتاق خارج شد...محراب در را بست...بوسه ا ینگاه یمگ

 خونه؟ یایم-

 هنوز نه!-

 کننیشرکت ،نبودن تو همشون دارن داغونم م یدارم...کارا اجیلطفا...من بهت احت ایهل-

 !کنمیفکرامو م-

 االن جوابمو بده نیفکر نکن...هم-

 مانده بود... میبه آرزو دنیقدم تا رس کی تنها

 

 زدم و گفتم: ی!...لبخنددانستمیچه بود نم یبرا گریقهر د نیا

 تموم شه دیبا گهیو قهر مسخره د یدور نی...اامیم-

 و گفت: دیته دلش خند از

 هههههیامروز چه روز-
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 جمع کنم  لمویبرم وسا دیبا-

 امی...تا بنجایا نیبش یخوا یاگه هم م ایتو شرکت بگرد... کمی...االن برو میریباهم م-

 باش...-

 

 :دمیام گل کرد...پرس ی...کنجکاوزدی...نگاهش به جاده بود و لبخند ممیشد نیماش سوار

 ؟یکنیفکر م یبه چ یدار-

 !یکه چقدر خوش شانسم که تو دوسم دار نیبه ا-

 !!یروان-

 یچند دست لباس خونه دار-

 !دونمیبود...م وردهیتبسم همرو ن-

به زور  ومدمیخودم م یکردینم یآشت گهی...گرچه تا دو سه روز دیگردیخودم بهش گفتم!...چون مطمئن بودم برم-

 بردمتیم

 خانه گفتم: دنیبا د میشدی...همانطورکه وارد ممیشد ادهیپ نیاز ماش مانی...هر دومیدی...بالخره رسدمیخند

 چقدر دلم براش تنگ شده بود-

 ...یکه رفت ی...از روزنطوریهم هم نجایا-

 یمحراب بسه!...تو باعث رفتنم شد-

 :م،گفتیمبل نشست یرو مانیرا از تنم در اوردم و هردو میپالتو

 چرا اونکارو کردم یدونیخودت م ایهل-

 بهتره یلیخ میادامه ند-
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 زد و گفت: یرا گرفت...لبخند دستم

 بهتره یلیخ میآره...ادامه ند-

زنگ  یصورتم قرار داد...ناگهان صدا یسانت کیتر کرد...چشمانش را بست و صورتش را در  کیرا به من نزد خودش

 ...محراب گفت:میجدا شد گریکدیدر آمد از  لمیموبا

 اخه االن موقعشه!؟؟؟-

 بود...جواب دادم: رانیو به سمت تلفنم رفتم...شماره از ا دمیخند

 الو؟؟-

 امد: شیصدا هیبعد از چند ثان 

 !ایهل-

 مامان-

 مادرتا نیاز ا یرینگ یخبر هی-

 تنگ شده بود...گفتم: شیجمع شد...چقدر دلم برا میبغض در گلو شیصدا دنیشن با

 دلم برات تنگ شده یلیمامان خ-

 و ناراحت بود: یعصب شیصدا

 چچچیمردم؟...زندم؟...ه ینیبب یریگیخبر نم هی یا یچه دل تنگ-

 شهیبه خدا وقت نم-

 یتکلف ادیم ادمیکه  یبزرگ کردن تو...از اون موقع ینداشتم...کلشو گذاشتم برا یچیه یوقت برا میمن کل زندگ-

 یزنگ به مادرت بزن هی یکردم...بعد تو وقت نداشت
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 به مادرم یمسائل بودم حت نیا ریرا نداشتم...آنقدر درگ ییگفت و گو نیکردن کردم...انتظار همچ هیبه گر شروع

 زنگ هم نزده بودم...گفتم:

 دی...ببخشدیمامان ببخش-

 ارام شد و گفت: لحنش

 نکرده؟ تتیکه اذ یاونجا؟...هواش بهت ساخته؟...کس یکنیم کاریذره شده...چ هیباش...آروم باش...دلم برات -

 میعال یخوبم...حت یلینه...خ-

 !یکه تو خواننده بش ستمین یمن هنوزم راض نی...ببرهیم شیکارا چطور پ-

داده اند تا مرا نابود  گریکدیبرسم...چرا همه دست در دست  میکه به ارزوها ستین یراض زیمادرم ن یحت

 کنند...گفتم:

 !؟!؟؟!کنمیم کاریخودمم دارم چ دونمیمامان...نم ستین یراض یچکیه-

و  خوامیو صالحتو م ریدختر خوشگلم...من مادرتم خ رسهیبهت نم یریکار خ نیپس ولش کن...ولش کن...از ا-

 کار نه! نیاما ا تی...بچسب به زندگستین یریخ چیکار ه نیا یتو دونمیم

 بزنم تلفن قطع شد...محراب گفت: یخواستم حرف تا

 شد؟یچ-

 شانه اش گذاشتم و گفتم: ینشستم...سرم را رو کنارش

 ستین یمامانمم راض یحت-

 ؟یراجب چ-

 نطرش مثله تواِ -
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 زد و گفت: میموها ینرم بر رو یا بوسه

 امیهل ستیکار خوب ن نی...اگهیکه بهت م دونهیمامانتم م-

 یکه من با گروه هک همکار میماندم در چشمانش...چگونه به او بگو رهیشانه اش بلند کردم...خ یرا از رو سرم

 زد و گفت: ی...لبخندماندیم یمخف دیراز با نی...اما ادمیترسی...مکنمیم

 ؟یکنیفکر م یبه چ-

 !یچیه-

 خوام یجز تو نم چکسویمن ه یعنی...ایدوست دارم هل یلیخ-

 پسر ستاره شباته نیتو وجودم گفت ا یحس هیمنم عاشقتم محراب...از همون لحظه اول -

 دخترو تور کنم! نیا دیشدم...گفتم من با رهیخ تیآب یتو اون چشما یدمت،وقتیفرودگاه با فرزام د یتو یوقت-

 و گفتم: دمیخند

 !!!!!؟؟؟؟یتور کن-

 !لهیت یمیاره تور کنم...زندگ-

تنگ  تنش یگرما یباشد...دلم برا نمانیب یمانع چیخواستم ه ینم گریقدم شدم...د شیپ دنشیبوس یمن برا نباریا

 شده بود.....

 

و عاشق  یقو یرا با زن شیآن دخترک معصوم وجود نداشت...دخترک جا گریکردم...د نهییبه خودم در آ ینگاه

شانه ام  یخندانش کردم...چانه اش را بر رو یبه چهره  ینگاه نهیدور کمرم حلقه شد...از آ یعوض کرده است...دست

 و گفت: نهیدر آ  مانیبایز یدونفره  ریگشت به تصو رهیگذاشت و خ

 خوامت! یاز ته وجودم م-

 زندان بد... هی یگذشت...درست انگار تو یاون دو هفته بدون تو چجور یدونیدوست دارم...نم یلیخ-
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 شما که!!!! ی...خانوم خونمیشمیکه االن پ نهی...مهم اسسسسسسسسیس-

 از او جدا شدم...تبسم بود...جواب دادم: لمیموبا یسمتش برگشتم و خودم را در آغوش گرمش غرق کردم...با صدا به

 الو-

 رمیمیدارم م ی...واییبدو کارت دارم...کجا ایبدووووو....هل ایهل-

 ...گفتم:زدینفس م نفس

 شده؟ یآروم باش چ-

 فرزامممم....فرزامممم-

 خوب؟-

 ادیازت خوشم م یلی...گفت خیخوشگل یلیبهم گفت خ-

 زده شدم و گفتم: جانیخودش ه مانند

 بگو جون من-

 نباشه ایخوام دن یبه جون خودش که م-

 ؟یبهش گفت یتو چ-

 چه شده است؟؟؟...جوابش را ندادم که تبسم گفت: یعنیبا چشمانش اشاره کرد که  محراب

وگفت که من که نگفتم عاشقتم من فقط گفتم ازت خوشم مساد بعد من  دیخندبهش گفتم منم عاشقتم...بعدش -

 که عاشقتم... گمیمن م یگفتم ول

 و گفتم: دمیخند

 !ووونهید-

 خونه؟ یمدیرد دادم کامل...اصن تو چرا ن نیبب-
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 زدم و گفتم: یلبخند

 محرابم شیپ-

 زد: ادیفر

 نننننننننن؟یکرد یآشت-

 اره-

 خوب...پس...جون من؟...چقدر -

 ؟یپس چ-

 شتیپ امیبا ب شمیپ ایب ای یهروقت وقت کرد ی...ولزارمی...تنهاتون مگمیبعدا بهت م-

 زمیعز بوسمتیباش...م-

 :دیرا قطع کردم...محراب پرس تلفن

 بود...حاال چش شده بود؟ یک دمیفهم غاشیج یاز صدا یبود ول یکه ک ینگفت-

 یچیه-

 را باال انداخت و گفت: شیابرو

 ؟یگینم-

 نوچ-

 گفت: دهیکش

 بااااوش-

 ؟یاالن قهر کرد-



 نوازنده احساس

 

 
189 

 

 خودم گفت: مانند

 نوچ!!!!-

 ...گفت:دمیکردم و گونه اش را بوس یبلند پا

 شمینه...خر نم-

 که من گفتم یاما نگ گمایبهت م نیبب-

 و گفت: دیخند

 چشم-

 کردم... فیتبسم و فرزام را تعر یایقضا تمام

 

 گفت: میاز اتمام حرف ها بعد

 رهن کنمیم یکار هیتبسم دوسش داره  یگی...اما حاال که مرانیا رهیم یخواستم از فرزام بپرسم که ک یراستش م-

 را گرفتم و گفتم: دستش

 دارن اجیاما اونور به فرزام احت-

 حلش کنن دیخودشون با نیموضوع به ما ربط نداره،ب نیا گهید-

 ت و گفت:...دستش را دور گردنم انداخمیمبل نشسته بود یرو

 فکر کنم یا گهید زیخوام به چ ی...جز تو نمیشمیکه االن تو پ نهیمهم ا-

 !میزندگ شتمیچقدر خوبه پ-

 چوقتینرو...ه چوقتی...هامی...عاشقتم هلمیلم،نفسم،عمرم،زندگیت-
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 به چشمانش کردم و گفتم: ینگاه

 که من برم؟ شهیمگه م-

 زارمی!...اما اگه هم بشه من نمشهیمعلومه که نم-

 ...دیام را بوس یشانیزدم...پ یلبخند

 

. 

. 

. 

گرفته بودند...ساعت هفت بود...هنوز  یپخش اهنگ جشن ی...امشب برادیفرا رس دمیترسیکه از آن م یروز بالخره

کنم و خودم تنها بروم...دوباره تلفنم زنگ خورد...کاوه  دایپ یدروغ ای میهم استرس داشتم که به محراب بگو

 بود...جواب دادم:

 !؟دییبفرما -

 تمایجشنه خونه ما...منتظر8ساعت -

 ...باش...باش...باشنیاقا کاوه از صبح هم خودتون هم اقا حسام هزاربار بهم زنگ زد-

 خداحافظ-

 تلفن را قطع کردم...محراب وارد اتاق خوابمان شد...کنارم نشست و گفت: یخداحافظ یب

 شده؟ ی...چهیجور هیاز ظهر که اومدم حالت -

 محراب من...-
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 ؟یتوچ-.

 کردم یکار هیمن -

 ؟یکرد کاریچ-

 میکه باهم قهر بود یاون زمان یتو-

 خووووبب!-

 و گفتم: دمیکش یقی...پس نفس عمیگرینه کس د دیشنیرا از خود من م قتیحق دیهمسر من بود...پس با او

 ...میکه باهم قهر بود یاون مدت یتو-

 کرد و گفت: لشیبه صفحه موبا ی...محراب نگاهستادمیتلفن محراب ا یصدا با

 !هیجفر-

 ؟یجفر-

 داد: جواب

 ...خداحافظامیبهم نگفته...واقعا؟...پس م یزی...نه چ؟یسالم...خوبم تو چطور-

 ...گفت:دیلرزیم دستانم

 م؟یشب دعوت یچرا نگفت-

 ؟یچ-

 ...می...پاشو اماده شو بریچیه-
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از اهنگ و  یحرف چیه یکرد...ب دنیآمدند تنم شروع به لرز یبه سمتم م مهیحسام و کاوه که سراس دنید با

آمدن خبر دارد...در  نجایکه محراب از ا کردندیفکر م ییکردند...گو یسالم و احوال پرس مانیبا هردو مانیهمکار

 :دیآخر کاوه پرس

 ا؟یهل یدار یبا محراب نصبت-

 جوابش را داد و گفت: محراب

 اره نصبت داره-

 آمد و گفت: یآنها جفر یو همراه حسام از کنارمان رفتند وبه جا دیخند کاوه

 یایساعته چشمم به در خشک شده تا ب کی-

 در هم فرو رفت و گفت: شیاخم ها محراب

 ؟یباهاش دار یکار خاص-

 نه!...فقط دلم براش تنگ شده بود-

 گفت: تیگرفت و با عصبان یاشاره اش را مسلسل وار به سمت جفر انگشت

 حد خودتو بدون... یجفر-

 گفت: یرا گاز گرفت و چشمانش را بست...جفر زبانش

 ییایهل یتو چته محراب؟...تو فقط پسرخاله -

 گفت: یرا به سمتم برگرداند و به فارس سرش

 کنمیهمه ادم خفش م نیا یاحمقو خفه کن،وگرنه به جون خودت جلو ی کهیمرت نیا ایهل-

 محراب بسه...ولش کن-
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تر از ان بود که بخواهم به  دی...استرس و ترسم شدمیمبل نشست یو رو میدور شد یرا گرفتم و از جفر دستش

 ...دستش را گرفتم و گفتم:میبشنود به او بگو یزودتر از آنکه از دهان کس دیدو نفر فکر کنم...با نیا یدعوا

 بهت بگم یزیچ هی دیمحراب من با-

 جونم؟-

 محراب من...من..من...-

 ا؟یهل یتو چ-

 بلند شدم و گفتم: میجا از

 تو بالکن؟ میبر یایم قهید هی-

 باش-

 خوب بود...محراب گفت: میآزاد برا ی...هوامیبالکن شد وارد

 !گهیبگو د ینگرانم کرد میچشم آب-

 محراب من با گروه هک آهنگ خوندم-

 ؟یچ یعنی-

 ...یبشنوه گفت یزنمو کس یخوام صدا ینم ی،گفتیحق ندار یتو بهم گفت-

گونه ام گذاشته  یرو یاتش یشعله  ییکه از طرف محراب به صورتم خورد ساکت شدم...گو یضربه ا با

 :زدیموج م شیدر صدا تیکردن کردم...عصبان هیبودند...چشمانم را بستم و شروع به گر

 یانجام داد ویکه دوست داشت یاون کار ی...رفت؟؟؟یکرد کاریبهت که گفتم نه!...اما تو چ-

 فت:شدم...گ رهیخ یگونه ام بود و به گوشه ا یتوانستم در چشمانش نگاه کنم...دستم بر رو یرا باز کردم نم چشمانم

 نکن! هیگر-
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 گفت: یبلند یو با صدا ستادیشان کشان به سمت سالن مرا برد وسط سالن ارا گرفت و ک میبازو

 زنه منه و زن منم اجازه نداره آهنگ بخونه نجایا نینیبیکه م ینی...انیمنو نگاه کن-

 ...روبه حسام و کاوه کرد و گفت:ستادندیا ینم میها اشک

...تمام شهیجا پخش نم چیترک ه نیخوام زنم آهنگ بخونه...ا یوجه نم چیحرف مخصوص شماست...به ه نیا-

 ...کنمیخصارتشو خودم پرداخت م

 نی...سوار ماشفشردیرا م می...هنوز هم با تمام توانش بازومیبزند از خانه خارج شد یحرف یبگذارد کس نکهیا بدون

ادامه دادم...با تمام توانش گاز داد و  یبلندتر یرا با صدا میاشک ها یصورتم گذاشتم و ادامه  ی...دستانم را رومیشد

 حرکت کرد...گفت:

 بسه! ایهل-

 صورتم کنار زد و گفت: ی...با دستش دستانم را از روستادینکردم...کنار جاده ا یا توجه

 نکن...غلط کردم هیجون محراب گر-

 و گفت: دیگونه ام کش یرا پاک کرد...انگشتش را بر رو میکردم...با دستش اشک ها ینیف نیف

 گ..ه خوردم،غلط کردم ایبشکنه دستم هل شاهللیکردم...ا کاریدستم بشکنه نگاه کن باهاش چ-

 نداره یبیع-

 و مستانه گفت: دیام را بوس گونه

 امشبو حبس چشمات باشم یها قهیقفس بسازو بزار تک تک دق هیبا نگات برام -

 صورتش فاصله گرفتم و گفتم: از

 ادامه بدم رویزندگ نیا گهید تونمین نممحراب من،م-

 ه؟یمنظورت چ-



 نوازنده احساس

 

 
195 

 

 ...ادیما ز یزندگ کنمی...احساس مرانیو برگردم ا رمیازت طالق بگ دیشا-

 و گفت: دیخند

 یگرفتن عروس یاما برا میریم رانیا-

 ؟یچ یعنی-

 !یاز من قائم نکن زویچ چیه گهیکن د ی...توام سعکنمیعوضت نم اهمیمن انقدر عاشقتم که با دن یعنی-

 ست؟ین یقهر یعنی-

 یمی...عشق زندگی...تو زنملمیت ستمیمعلومه که ن-

 دوست دارم-

 یشاهانه برا یعروس هیخواد  یشد دلم م ی...ازدواجمون هول هولکمینگرفت ی..ِعروسایهل یمیاتفاق زندگ نیبهتر-

 رمیبگ ایخانم دن نیبهتر

. 

. 

 

. 

 و گفتم: دمی...خنددیچرخیدور خودش م یکردم...تبسم مانند مرغ پر کنده ا میبه کت و دامن هندوانه ا ینگاه

 چت شده دختر؟-

 ؟یتو استرس ندار مونیخواستگار انیدارن م-

 آب از سرم گذشته گهی...من که د؟ینه بابا چه استرس-

 ...گفت:دمیحرفم خند نیا پشت
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 من خوب شدم؟ نیبب-

 یحرف ندار-

...البته فقط میبمان رانیدر ا یتا مراسم عروس ی...قرار شده بود از نامزدمیبود رانی...امیست کرده بود مانیهردو

...از اتاق میمراسمات را نداشت نیاز ا چکدامیه رایز میآورد یبود...من و محراب ادا در م یو عقد تبسم واقع ینامزد

 و گفت: دیکل کش دنمانی...مادرم با دمیخارج شد

 ماشاهلل -

 ...میرفت نییپله ها پا از

 

زنگ آمد...به سمت در رفتم و در را باز کردم...اول پدر فرزام وارد شد،پشت آن فرزام و بعد محراب...با  یصدا

راه افتادم...تمام روز را مرور  ییبه سمت دستشو عیمحراب تمام دل و روده ام وارد دهانم شد و سر یبو دنیفهم

 نهیخودم در آ یچه بود...نگاه یحالم برا نی...اامارده بودم...حال بشود نخو نیکه منجر به ا یزیچ چیکردم...ه

 کردم...صورتم زرد شده بودم...مادرم گفت:

 مادر ایچت شده دخترم؟...هل-

 و گفت: دیبه صورتم کش یرا باز کردم...مادرم دست در

 حالت خوبه؟ ایپوستت زرد شده...هل-

 نه مامان-

 امد و گفت: رانیه محراب

 چت شده؟ ایهل-

 حالم بد شد...گفتم: شیبو دنیهم با فهم باز

 ...حالم بدهایمحراب سمتم ن-
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 زد و گفت: یلبخند مادرم

 یاریب ین ینکنه قراره ن-

 !شهیحالت تهوع ادم حامله م هیمامان سر به سرم نزار مگه با -

 و گفت: دیخند محراب

 خدا از دهنتون بشنوه!-

 محراااب!-

 امیداروخونه و م رمیم یا قهید هیمن - 

 وسط مراسم؟-

 اومدممم-

.... 

 

. 

. 

. 

 اتربیز یداشتن زندگ یبرا یبه مادرش...گاه هیدرست شب یآمد...پسر یمیسل یبه خانواده  بایز یماه بعد پسر نه

گذشت...پس   الشیاش از آرزو وخ یعشق زندگ یکرد...برا ایکه هل ی...درست مانند کارمیبگذر مانیاز آرزوها دیبا

 توست! یرو شیدر پ یبهتر یها بگذر...مطمئنا زندگ ییبایلذت ها و ز یبرا یگاه

 

 احساس( ی)نوازنده 
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 ...انیپا

1396/10/1 

 

******* 

 ...پس عشق را بنواز...باستیبه نام احساس ز یساز ی...نوازندگنیو به هم عشق بورز نیعاشق باش شهیهم

 رعنا آهنگر(_احساس ی)نوازنده 

 

اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه این رمان رمان 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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