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 نودهشتيا انجمن کاربران ي.ندا ، ق.فروغ ، عربي.ه | عاشقانه موسيقي نت رمان

 www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

  حق نام به

 زند مي دستگاهي جان پردهي در اش زخمه زند مي راهي طرفه امشب عشاق مطرب

 زند مي زدايرنجکاهي غم نواي گه کند مي اشکريزيِ  دردخيزِ  خروش گه

 زند مي راهي گاه ميربايد صبري گاه خويش ملک از وار دزد و است دل الملک مالک
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 زند مي سپاهي سپاهيبر وشادي وزغم افکند موج بر ج مو اميدي نا و اميد از

 زند مي سرايدگاهاهي مي اشکي گاه دهد مي شوقي گاه فرستد مي درودي گه

 زند؟ مي کاهي به کوهيرا که ديدي کوهکن بگسلد هم از غم کوه او شيرين ي زخمه

 زند مي بارگاهي جا تران ويران کجا هر دشت به شد دلها صيد بهر چو موسيقي شاه

 زند مي جاهي مالو هر برلذت پا پشت اي بهره آمد موسيقي دولت از را آنکه

 .زند مي پناهي رادر ازسيل،خود کسي هر ايم آورده پناه موسيقي به غم زسيل ما

 زند مي گياهي اميديدر نا دست ، غرقه رباب تار دامن و رشيد دست غم روز 

 ارامش ملودي گروه با همکاريم پيشنهاد با گفتن و گرفتند تماس باهام قبل روز بود زده ذوق خيلي

 بود قرار من کردند مي خواني باز رو ها ترانه و ها اهنگ که بود گروه يه گروه اين شده موافقت

 زده ذوق کلي ديروز از مهاجر استاد نظر زير اونم کنم خواني هم اينکه هم بزنم گيتار هم برم اونجا

 نفهميدم درس از هيچي هم تومدرسه مياد پيش چي ميرم عصر که نبود تودلم دل صبح از بودم

 دوم تردخ شمس اناهيد من بشناسيدم که کنم معرفي خودمو يکم اول کردم پرحرفي ببخشيد اوخ

 ام هرشت سرميذاشتم پشت رو دبيرستان سوم سال و بودم ساله هفده هستم شمس ارسالن اقا

 من هب موسيقي بودم موسيقي عاشق من ولي بدم ادامه رو شغلش بايد بود گفته با بود رياضي

  ميداد روح ميداد زندگي ادامه به عشق ميداد انرژي

 چيزي اصال ولي کردم مي نگاه ميشد پخش که فيلمي وبه بودم نشسته تلوزيون جلوي مبل روي

 هب جون ميترا باصداي کردم مي فکر ارامش ملودي گروه در عضويتم به فقط و فهميدم نمي ازش

  اومد خودم

  خوبه حالت جان اناهيد -

  ممنون خوبم جون ميترا بله -

  پريده رنگت ولي -

  گفت و گرفت دستش تو دستامو و اومد کنارم بعد

  کرده يخ که دستاتم -
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  استرسه بخاطر کنم فکر -

  داري استرس انقدر -

  شده اينحالم ايجاد باعث هردوش شوق و استرس -

  نيمميک افتخار بهت هميشه پدرت و من هنرمندي تو پيشميره خوبي به چيز همه نباش نگران -

 يترام بود کرده فوت بود سالم هفت وقتي مادرم بود ميترانامادريم داد جا اغوشش توي منو هم بعد

 ازش اينکه نه باشم داشته دوسش نميتونستم ولي بودم نديده ازش بدي هيچ بود مهربون خيي

 مقابل در ميکنم لطفي کم حقش در که کردم مي فکر گاه نداشتم بهش عالقهاي خب ولي بياد بدم

 ميترا وشاغ انگار کرد نميشد کاريش بود اينطور قلبم ولي بودم احساس بي خيلي من ميترا محبت

 نتخابا توي رفتم اتاقم به برم و بشم اماده که شدم بلند شد کم استرسم از کمي داد دلگرمي بهم

 وقت يچه بزنم مشکي سفيد تيپ که رسيدم نتيجه اين به اخر در و کردم سختگيري خيلي لباس

 از ساختگي از بهتر خيلي دادي خدا زيباي که بودم رسيده باور اين به چون کردم نمي ارايش

 افظيخداح جون ميترا با به و گذاشتم کيف تو گوشيمو ميکردم استفاده خاص مواقع فقط ارايش

 عمجتم ساخت کار بود هامجتمع ساختمان يکي طبقات از يکي ما خونه شدم خارج خونه از و کردم

 شش اون بين ساختمان بهترين ميکرديم زندگي توش ما که ساختمان بود بابام شرکت کار

 وديمب سوم طبقه ما که بود طبقه چهار داشت شيکي دکوراسيون و ساخت و باال بودمتراز ساختمان

 ياطح عاشق کرد مي سکونت بابا دوستاي از هميکي اول طبقه و بود خالي فعال دوم و چهارم طبقه

 خدارو بودم داده خودم رو هاش ايده تمام چون تعجبداشت نبودم عاشقش اگه البته بودم مجتمع

 خيابون تاسر شدم خارج مجتمع از کردم نمي حس رو کمبودچيزي من و بود خوب بابا وضع شکر

 شدم اردو شدم ارامشپياده ملودي گروه استوديوي جلوي مقصد بسوي رفتم و گرفتم تاکسي رفتم

 کمي دباي گفت اون و گفتم منشي خانوم به رو اسمم بودند نشسته چندنفري انتظار سالن توي

 مي شماري لحظه مهاجر ديدناستاد براي نشستم انتظار هاي صندلي همروي من باشم منتظر

 استاد درپ نميشه کسي هر نصيب نعمتيکه بودن مهاجر استاد کنار در گفت مي هميشه بابا کردم

 و دبودن المانرفته به اون بعد ولي خواهرم اناهيتا استاد خودش و بود پدرم موسيقيه استاد مهاجر

 اقيات وارد ترتيب به همگي اومدم خودم به منشي خانوم صداي بودندبا برگشته که بود ماه شش

 و خوشتيپ جوان پسري همراه به مهاجر استاد بعد لحظه چند هانشستيم صندلي روي شديم

 روي استاد بعد و شديم احترامشبلند به همگي شد وارد ساله چهار وسه بيست حدودا جذاب

  گفت و کرد باز دفتريرو مهاجر استاد نشست کنارش هم پسر اون و نشست صندلي
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 حل المشک هم که بگيد بود اشتباهي اگه خونم مي من شده داريدثبت که هنري و اسماتون اينجا -

  بشناسمتون بتونم من که همين بشه

  گفت و رسيد من اسم به خوندن به کرد شروع بعد

  همخواني و گيتار نواختن شمس آناهيد -

  درسته استاد بله -

  کنيد مي معرفي بارديگه يه رو خودتون ببخشيد:  جوان پسر

  پرسي سوالمي که اي چيکاره تو فضول پسر اخ

  شمس اناهيد -

  معنا چه به اونوقت:  جوان پسر

  معنا چه به چي -

  اسمتون:  جوان پسر

  بدم جواب شما به بايد -

  ميشم ممنون بديد اگه:  جوان پسر

  اب الهه يعني -

  بودم نشنيده حاال تا ممنون اهان:  جوان پسر

  گفت همه به رو بعد و خوند هم رو بقيه اسامي استاد

 از و هست حدي چه در کارما بدونيد تا ميدم نشون بهتون خودمرو قبلي کارهاي از تا چند امروز -

 سورنا مپسر رو بيشترکارهاتون بيام اينجا نميتونم خيلي من البته ميشه شروع کار بعد جلسه

  ميکنه نظارت

 بي سعيکردم زدم حرف باهاش بد چه من بود پسرش ايواي کرد اشاره جوان پسر اون به بعد و

 و تگذاش نمايش به ديتا پرده روي رو قبليش کارهاي از مهاجرچندتا استاد نکنم فکر موضوع اين
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 و شدم خارج استوديو از کرد اعالم هم رو بعد جلسه ساعت و روز و داد مرخصي اجازه هم بعد

  افتادم راه خونه سمت به خرم و خوشحال

 موهامو . پوشيدم مشکيم شال و جين با کاربنيمو ابي مانتوي سريع.  داشتم کالس امروز جونم اي

 .  بيرون ريختم کج صورت به هم

 ؟ کالسم بابا بابا ـ

 . خانومي بريم:  بابا

 .  رسيديم کالس به که نکشيد طولي

 ؟؟ بود چي اسمش اومد ديوونش پسر اون با باالخره.  بوديم استاد منتظر ها بچه يا کالس سر

 .  باش منو خخخخ.  سورنا اهان ؟؟ سورن ؟؟ سانتافه ؟؟ سورنتو

 از.  هاومد پيش برام کاري هم االن و اينجا بيام نميتونم زياد من گفتم که همونطور:  مهاجر استاد

 ميشه زاربرگ ارامش همايش سالن توي جمعه که همايشي براي پسرم با تمريناتتونو ميتونيد امروز

 .  شين موفق اميدوارم مهمه خيلي برام همايش اين. کنيد شروع

 .  بيرون رفت در از و

 ؟ دارم وقت چقدر جمعه تا خب

 .  بود خوب.  دارم وقت روز سه.  بود دوشنبه امروز

 :  داد فاصله افکارم از منو(  استاد پسر)  سورنا صداي که بودم غرى افکارم توي هموينجور

  ؟ کنيم شروع ميتونيم شد تموم کردنات فکر اگه آناهيد: سورنا

 يککوچ اسم با منو حقي چه به خب ولي.  ميکنم فکر دارم وايستادمو وسط همون که فهميدم تازه

 :  گفتم بهش رو.  پررو پسره.  ميکردم داغ داشتم ؟ کرد صدا

 .  شمسم خانومه نيستم آناهيد من ـ

 .  چجور اونم بود شده قرمز.  دهنم تو نزنه تا داشته نگه خودشو خيي که بود معلوم

 . کردم نگاهش نشسته پيروزي به چشاي با
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 :  گفت روبهم

  ؟ بشونمتون زور به يا ميشينيد: سورنا

 جوانان ب عقده نداره اشکال ؟ داريد بودنو معلم ي عقده يا ؟ بيارين در معلمارو اداي ميخوايين ـ

 .  نيست عيب

 نبودن اونجا بچها بقيه لحظه اون اگه.  بود کرده تعجب پرروييم از هم و من جوابي حاضر از هم

 .  نميتونست ولي ميکرد بارم 81+ فحش تا چهار مسلما

 ؟ کنيم تمرين که ميشينين: سورنا

 بود وممعل که چشمهايي با و نشست لبهاش روي لبخندي دفعه يه که ميکرد فکر چي به نميدونم

 .  من به زد زل بگيرن انتقام ميخوان فقط

 دقص ميشد چشاش از.  بگيره انتقام ميخواد بود معلوم و بودم کرده ضايش ها بچه جلوي بدجور

 .  بگيرم زبونمو جلوي نتونستم که ميدادم فحش خودم به دلم تو.  بخوم گرفتنو انتقام

 تک وقتا بعضي تمرينا سر بايد نيست مشکلي برات اگه نيستيم همايش توي االن ما چون:  سورنا

 .  بخوني نبايد هم فالش.  بمشو زيرو.  ببينم صداتو تن ميخوام هم االن. کني خوني

 .  دستم داد برگه يه و

  " ستارگان غوغاي " جان اي

 . بود اي ساده اهنگ تقريبا هم و بلدبودم و بودم کرده تمرين باري چن ىبال اهنگو اين

 دارم نــوري دل در امشب...... دارم شوري سر در امشب

  ستارگانم بـا بـاشـــد رازي....... آسـمانم اوج در امشب باز

  دورم گــويــي عــالــم ايـن از......  وشورم شوق سر يک امشب

 فلک بـه رسـم کـه گـيرم پـر شـادي از

 ملک و حور بر در خوانم هستي سرود

 فکنم غوغا ها آسمان در
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 شکنم ساغر بريزم سبو

 وشورم شوق سر يک امشب

  دورم گــويــي عــالــم ايـن از

 گويم سخني پـرويـن و ماه با

 جويـم اثـري خـود مه روي وز

 شبها زين يابم جان

  غمها از کاهم مي

 آرم طـرب بــه را زهـره و مـاه

 دارم شعف ز خبرم بي خود از

 ها لب بر اي نغمه

  ها لب بر اي نغمه

 وشورم شوق سر يک امشب

  دورم گــويــي عــالــم ايـن از

  دارم نــوري دل در امشب...... دارم شوري سر در امشب

 ستارگانم بـا بـاشـــد رازي....... آسـمانم اوج در امشب باز

 دورم گــويــي عــالــم ايـن از....... وشورم شوق سر يک امشب

 : گفت و نباخت خودشو ولي ميکرد نگاه منو تعجب با داشت

 .  فالش همش:  سورنا

 :  بودم کرده اماده خودمو و داشتم ازش را برخوردي چنين انتظار

 :  گفتم و انداختم باال ابرويي

 ؟ بود فالش نتش کدوم بپرسم ميتونم ـ
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 :  بپرسم ازش باال نفس به اعتماد همه اين با اينجوري نميکرد فکر

 بـا بـاشـــد رازي....... آسـمانم اوج در امشب باز " ميگفت که اونجايي خب...  ا  ...  ا :  سورنا

  " ستارگانم

 .  ميکشيديشون بيشتر بايد

  ؟ اهنگ کل شد بيت يه اين بعد اهان ـ

 ؟ چه شما به:  سورنا

 .  برم ادمو اين ادب من يعني

 .  ميگرفتين ايراد خوندم من که شعر براي داشتين شما.  چيز همه ـ

 .  کنين جينم سين و بپرسين سوال ازم نميتونيد شما استاد يه عنوان به من:  سورنا

 .  بود گرفته زورم اندازه از بيش يعني

 .  بيرون رفت و شد بلند جاش از سريع

 ازنينن اسمش کنم فکر که دخترا از يکي. ميکردن نگاه منو داشتن تعجب با بودن اونجا که بچها

 :  گفت من به رو بود

 خانوادگي دوست داريم خانوادگي رابطه باهاشون ما ؟ ميشناسي سورنارو اصال تو بابا:  نازنين

  ؟ تو اونوىت.  خان سورنا بگه بايد سورنا گه بهش نداره جرئت داداشم.  هستيم

 .  ديگه ماييم ـ

 . بودم نديده اينجوري سورنارو تاحاال من.  اوناشي از:  نازنين

 .  ببين حاال ـ

 :  اومدم خودم به سورنا صداي با

 ؟ ببينه کيو:  سورنا

  ؟ چه شما به ـ

 .  ندين تحويل خودم ه خودمو حرفاي:  سورنا
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 : دستم داد نت يه با گيتارو و سمتم اومد بعد

 .  بزنين:  سورنا

 .... پسره بود بسته پشت از شمشيرو

  " کالسيک براي بود تارگا پيشرفته قطعات از يکي " بود قطعات سخترين از يکي نت

 نيستم بلند اينو من واي. انداختم بهش حرص روي از نگاه يه

 ؟ کنم چيکار حاال واي

 .من واو اي

.  نداختما ها نت به نگاهي.  شم ضايع پسره اين پهلوي عمرا ؟ نيستم بلند بگم ؟ کنم کار چي واي

 چه.  انداختم بهش نگاهي.  بيشتر شايدم کردم مي دقت کوچولو يه بايد فقط.  تونستم مي ، خب

 مدهاو قبر از بيامرز خدا تارگا فرانسيسکو کنه مي فکر ندونه کي هر.  کنه مي نگاهم خودراضي

 تمرف پيش خوب خيلي اولش.  کنيم مي شروع تو نام و ياد با خدايا. خودشيفته پسره.  بيرون

 اب حتما ، بابا اي. بگيره حالمو جوري چه کرد مي فکر داشت حتما بود فکر تو کردم بهش نگاهي

 ليخي.  شدن متوجه هم همه ديدم کردم بقيه به نگاهي افتاده دخترش دوست ياد من قشنگ آهنگ

 هک قبلم عادت رسم به بدم انجام تونم نمي ديدم که بود اواسط در ولي کردم مي افتخار خودم به

 . کشيدم نواختن از دست دفعه يک پرسيدم مي آناهيتا از

 دمشاي.  پروندمش جا از من انگار.  کرد نگاه ما به برزخي نگاهي يه با پريد جا از دفعه يک سورنا

 همين براي ؟ کنه مي کر را ها گوش آهنگت که فهميدي خودتم:  گفت تمسخر با سورنا.  کردم

 ؟ ايستادي

  ؟ بگم چي. بگيرم حالشو بايد. بگم چي االن.  زدم گندي چه ؟ کردم کار چي واي

 ديدم . هپروت عالم تو رفتيد که هم شما.  قشنگي اين به نوا ديدم ديگه نه:  پريد دهنم از يکدفعه

 .  بيرون ببيرم برانکارت با را شما بايد برسيم ترش قشنگ قسمت اين به

 . دهستي خوبي آناليزگر دونستم نمي:  گفت و شد آرام ناگهان ولي کرد نگاه بهم عصبانيت با

 عسري ؟ پره مي من به چرا آخه ؟ زدنم مي ديدش داشتم کنه مي فکر.  نارسيمه دچاره.  پرو پسره

 . رسم نمي شما آناليزگري پاي به داريد اختيار:  گفتم
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 نگاهي شد کالس وارد مهاجر استاد که بده جواب اومد سورنا. افتخارم به هورا تا سه.  ترکيد واي

  ؟ زد مي را تاگار قطعه داشت کي:  گفت و انداخت ما به

 ! نم:  گفتم سرافکندگي با.  اومده اينجا تا اومده در دادش استاد که زدم گندي چه ببين.  واي اي

 ؟ بودي زده قبال:  گفت لبخند با درخشيد مهاجر چشماي

 ! ببخشيد!  نه:  گفتم شرمندگي با

 جاي ارب اولين براي هم اون.  زدي قشنگ خيلي:  گفت استاد! نبودا حواسم ؟ گفتم ببخشيد چرا وا

 ؟ ناراحتي چرا...  بود عالي ولي داره پيشرفت

 نمي مگ راحتي اين به پرروي خيلي فرشته ولي!  بکن گه مي شيطونه ؟ نه يا جونش به بندازم.  آي

 خيره استاد به مظلوميت با و کردم ناراحتي و غم پر چشمامو.  شد برنده دلم شيطان سرانجام.  شه

 مه شما با پسرتون... بگم طور چه...  راستش:  گفتم و انداختم سورنا به افسرده نگاهي شدم

 . نيستند عقيده

 يا قطعه که هستند معتقد ايشون:  دادم ادامه.  کرد نگاهم سردرگمي با و شد گرد سورنا چشماي

 . کنه مي کر را انسان نواختم من که

  ؟ چرا:  گفت و انداخت پسرش به سرزنش و تعجب از نگاهي پدرش

 . نشدن متوجه خوب ايشون:  گفت و کرد من به عصباني نگاهي.  افتاد تپه تپه به سورنا

 ؟ هان ؟ ندادين گوش خوب شما يا:  گفت عصبانيت با مهاجر

 تاسف روي از نگاهي پدرش. برد مي حساب پدرش از قدر اين که بود جالب.  بود شده خفه سورنا

 . بريم بايد:  گفت و کرد پسرش به

 رابخ که کنيد تمرين جمعه همايش براي شد تموم امروزتون جلسه:  گفت و ما سمت به برگشت

 . نکنيد

 صدا بي و برگشت ناگهان که رفت مي داشت سورنا.  رفت بيرون اتاق از و زد من به لبخندي

 چرا اين وا : گفت تعجب با نازنين.  رفت بيرون زود و کشمت مي يعني کشيد گلوش زير انگشتشو

 ؟ کرد همچين
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 . ترکه مي خده از بگم برادرم براي:  گفت و خنديد شيطون نازنين.  انداختم باال اي شونه

 . باشيم تماس در هم با تا بگو شمارتو:  داد ادامه

  زديم حرف باهم يکم بياد بابا تا.  داد شمارمشو اونم و دادمو شمارمو زد مي خوبي دختر

*** 

 ؟ بود طور چه -

 ؟ چي -

 ؟ بود خوب.  جلسه

 . بود خوب آهان -

 بهش هم را حرفامون ي همه و بودم راحت بابا با کال کردم تعريف را جلسه ماجراي براش سريع

 . باشه برات خوبي دوست تونه مي.  خوبيه دختر نازنين:  دادم ادامه.  گفتم

 . داريم رياضي امتحان فردا گفت زد زنگ مهسا دوستت:  گفت ميترا.  اومد يادم دوست گفتي -

 7 ساعت!  که ده نمي درس حسابي و درست احمق زنيکه.  بدم جا دلم کجاي اينو.  خدايا واي

 رخوردب طوري اون باهاش نبايد:  گفت بابا يکدفعه. دادم بيرون نفسمو. شد چي ببينم بزنم زنگ

 . کردي مي

 هان؟ -

 . سيدپر ازت مودبانه هم خيلي تازه. پريدي مي بهش نبايد.  پرسيد سوال يه تو از سورنا گم مي -

 . شد چم يکهو دونم نمي.  گيد مي راست:  کردم اعتراف

 . بود بودنت ناراضي فهموندن براي هم ديگه هاي راه ولي شد مي خودموني زياد نبايد ، خب -

 .پررو ي پسره ؟ زد صدا کوچيک اسم به منو حقي چه به اصال!  بابا وا -

 ؟ خونه بريم بعد بخوريم بستني يه موافقي ، خب خيله -

  نيست فکري بد -
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 لبامو. قهوه يکي اون بود شکالتي يکيش.  برگشت قيفي بستني تا دو با زود خيلي و رفت بابا

 . خوام مي قهوه من!  قهوه:  گفتم و برچيدمو

 .سمهناري دچاره پسره بيچاره:  گفتم که ليسدم مي داشتم. من به داد را قهوه دادو تکان سري بابا

 طور؟ چه آهان...  ؟ هان -

 . زنم مي ديدش دارم کرد مي فکر -

 اريسازگ هاش با ها وقت خيلي و بوده تنش پر زندگيش که دونم مي اينو ولي نديدمش زياد من -

 . نداشته

  ؟ شنيدين کجا از -

 . دوستام از -

 ! من عين -

 .  آرامه و ساکن درياچه آب مثله اون مال مقابل در تو زندگي!  آناهيد:  گفت سرزنش با بابا

 کانال يه مردم از عده يه تا بود ساکن بگم بهتر يا. نيستيم عقيده هم مورد اين در هم با ما -

 . کردن زنديگم وارد را دريا مطالتم آب و کردن وصل بهش رودخونه يه و کشيدن

.  دخون مي ساکن و آرام را مامان مرگ بابا وقتي گرفت مي دلم نگفت هيچي و کشيد پوفي بابا

 ؟ هست شايدم يا ؟ بود زندگيش تو مشکلي چه يعني

 داقلح:  زدم پوزخندي. من مال مثل نبود آروم سورنا زندگي.نپرسيدم چيزي منم و نزد حرفي بابا

 . داريم تفاهم چيز يه مورد در

 . شدم خيره ها مغازه هاي ويترين به و شدم بستنيم ليسيدن مشغول خيال بي

 خوب درسم شکر خدارو شم اماده فردا امتحان براي تا رفتم اتاقم به سري رسيديم که خونه به

 شب خرا تا موسيقي دنبال برم نميذاشت بابا مگرنه بگيرم خوب هاي نمره بودم مجبور يعني بود

 اناهيتا خونه برگشتم وقتي دادم خوب رو امتحانم شکر خدارو بعد روز خوابيدم و کردم تمرين

  گفتم کردمو پرت بغلش تو خودمو شدم خوشحال خيلي ديدنش با اونجا

  ازش نگيري سراغي داريا انتظار چشم کوچولوي خواهر يه نگي معرفتم بي خواهر سالم -
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 بودم ااينج پيش هفته که من بزنم حرف منم بده امان ميکني گله انقدر چرا کوچولو خانوم سالم -

  نمياي چرا تو

  مشغولم ميدوني خودت که من -

  خبرا چرا ببينم بشين بيا کوچولو اجي اره -

 ستوديدا راهيه و شدم اماده من بعد خنديديم و گفتيم باهم عصر تا کردمو صحبت اناهيتا براي کلي

 مسخرت لحن با سورنا که بودم نشده وارد هنوز کنم اماده نبرد براي خودمو بايد که ميدونستم شدم

  گفت اميزي

  کردين دير شمس حانوم -

  دادم ادامه پرو خيلي کردم دير دقيقه پنج فقط کرد شروع نيومده

 حالي رد اونم نمياد چشم به اصال شما ديروز تاخير ساعت نيم مقابل در من اومدن دير دقيقه پنج -

  شخصيتون ماشين با شما ولي ميکنم طي تاکسي با رو مسير من که

  اموز کار شما و استاد من بدونيد رو خودتون جايگاه بهتر ولي -

  باشم داده بهتون رو استاد لقب نمياد يادم -

  بديد شما نيست الزم -

 ارتنظ کارهارو نيست استاد وقت هر که جايگزينيد يه نيستيد استاد شما حال هر به ولي اهان -

  اجازه با باشه بهتر براتون ناظر لقب شايد کنيد

 و کنارمو اومد و ديدن با نازنين شدم تمرين اتاق وارد بزنه حرفي بدم مهلت بهش اينکه بدون

  گفت اروم نازنين دادم جوابشو منم کرد سالم

  شده جيگر خيلي زده تيپي چه سورنا امروز ديدي اناهيد -

  زده تيپي چه نه -

 ؟ نه جذابه دلبرو تو خيلي ناز ماماني تيپ واي -

  نه -
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  نه بگي مياد دلت طور چه -

  نيست تودلبرو و جذاب اصال چون راحتي به -

 همه اين ببينم تا شمردم غنيمت رو وقت شد ساکت هم نازنين و شد وارد سورنا موقع همون

 به اي فشن نيمه رو موهاش داشت ورزشي هيکل بلند قد سورنا کجاست ميگه نازنين که جذابيت

 خوش هاي ابروي داشت نافذي مشکي چشماي بود کرده درست خسته فشن ارايشگرها قول

 هب بازم ولي بود هم تيپ خوش داشت رو جذابيت ذره يه واقعا حاال مشکي بلند هاي موژه و حالت

 و خرمايي موهاي بودم شصت و صد حدودا قدي يا اندام الغر دختر يه من رسيد نمي من پاي

 وچولوييک بيني نمکي بابا قول به بود روشن سبزه پوستم رنگ داشتم کمرم پايين تا صصافي

 توي تر قشنگ همه از برجسته هاي گونه و تپلي هاي لب بودم برده ارث ه مامان از که داشتم

 اينکه نه ميشد کمرنگ و رنگ پر لباسم بارنگ متناسب و داشت سبز رنگ که بود چشمام ام چهره

 کال ميداد جلوه ديگه رنگ يه خودشو مختلف هاي رنگ کنار در خب ولي بودا جادويي کنيد فکر

  اومدم خودم به سورنا صداي با.  بود ناز خيلي

  ميرين فرو فکر تو انقدر هميشه شما شمس خانوم -

  کنم لهت برنم که اخ

  ميرم فرو فکر تو کنم توجه بهش نباشه اطرافم در جذابي چيز وقت هر نخير -

 وتسک همه و کافيه گفت بلند سورنا خنديدن مي داستن همه هوا رو رفت کالس همه حرفم اين با

 وقت چون تميرين به کرديم شروع منه از انتقام فکر تو که خوند ميشد سورنا نگاه از ولي کردند

 مورد رشک خدارو بوديم استوديو نه ساعت تا کنيم کار فشرده بوديم مجبور همايش تا نبود زيادي

 ردموک سالم بهش بود اومده مهران رفتيم خونه بسوي و دنبالم اومد بابا نشدم واقع سورنا خشم

 رفتم سرم رو انداختم شل شالمم پوشيدمو شلوار و تونيک يه کنم عوض لباسامو اتاقم تو رفتم

 همه به رو بابا بعد خوردم شربتمو و کردم تشکر نشست کنارم اورد شربت برام جون ميترا پايين

  گفت

  ميکنه دنبال رو موسيقي داره رسيد ارزوش به هم آناهيد شکر خدارو -

  ميدونست مقصر شمارو هميشه نميتونست اگه اره:  مهران

  خواد مي رو سالحم هميشه بابا چون نميشدم دلخور ازش ولي ميدونستم که مقصر:  من
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  ميزنه بزرگونه حرفاي کوچولو خواهر واي:  اناهيتا

  خودش واسه شده خانومي دختر اره:  ميتراجون

 شونن موفقيتش بخاطر رو خوشحاليم اينکه براي خوام مي من نشيد منحرف بث از حاال خب:  بابا

  بدم بهش هديه يه بدم

 وزر ؟ تولدمه هست هم اي ديگه مناسبت يه امروز نکنم غلط البته کني مي کارا چه بابا اوه:  من

 ؟ عيده ؟ اموزه دانش روز ؟ دختر

  ميکني مسخره منو حاال بدجنس اي:  بابا

  ندارم طاقت ديگه بياد کن رد کادو دنيايي باباي بهترين که بابايي برم قربونت:  من

 عسري شد وارد کوچک کادوي جعبه يه و کيک يک همراه و رفت اونم و کرد اشاره ميتراجون به بابا

 سته و بود شده نوشته روش اسمم که طال دستبند يه کردم بازش و گرفتم دستش از رو کادو جعبه

.  فتمگر اش گونه از محکم بوس يه و بابا کول رو پريدم و زدم نمايي دندون لبخند بود بندم گردن

 مش بلند جام از نميتونستم اصال صبح خوابيدم ديروقت چون صبح گذشت خوشي با شب اون

 در طرف به داشتم خوردم امو صبحانه و شدم اماده کرد بلند تخت از منو زحمت هزار با ميتراجون

  گفت بابا که رفتم مي

 ردمم نکن اونجوري ديگه اتو قيافه ميشي ها خنگ بچه مثل مدرسه لباس تو جوري همين اناهيد -

  اي افتاده عقب ميکنن فکر

  نکن مسخره ندارم حوصله بـــــــــابــــــــــا -

 نگاهم يهو شدم پياده مدرسه در جلوي و شدم سوار بود منتظر سرويسم شدم خارج خونه در ار

 نماشي تو سورنا بعــــــــــــله موند ثابت بود مدرسه در جلوي که سفيد جنسيس يه روي

 زد ندپوزخ يه و خودمم شد مطمئن شدم خيره بهش منم ديد وقتي کرد مي نگاه منو و بود نشسته

 سورنا اب نسبتي چه يعني مهاجره سارينا اينکه ا   شد پياده توش از دختر يه شد باز شاگرد طرف در

 عموشو دختر که چه اون به اصال عموش دختر يا خواهرشه يا حتما يکيه که هاشون فاميلي داره

  داد جواب رو سواالتم سارينا صداي که بودم ذهنيم سواالت درگير هنوز مدرسه برسون

  خداحافظ داداش مرسي -
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 يشدمم نزديک بهش بايد بود اولي سال دختر يه سارينا افتاد راه و کرد روشن رو ماشين هم سورنا

 يطخ اونوقت ميشناسه منو بگه بهش سورنا شايد نه فعال ولي بيارم در برادرش زندگي از سر تا

 استوديد راهي و خوندم هامو درس کمي شدم خونه راهي مدرسه از بهد کرد صبر بايد فعال ميشم

 بالدن چشم با نشستم بچه بين اتاق تو رفتم بودم رسيده سورنا از زودتر من خداروشکر شدم

 ندت تند نازنين که حالي در شدن وارد هم همراه سورنا و نازنين و شد باز در يهو که گشتم نازنين

 نتمري شد جدا سورنا از کنه نازنين باالخره بود داده ادامه راهش به تفاوت بي سورنا و ميزد حرف

 مي ور مگيتار سيم با داشتم داد استراحت وقت سورنا که کرديم تمرين ساعتي يه کرديم شروع رو

  پرسيدم عصبي خنده زير زد که کردم نگاهش شد ظاهر سرم باال سورنا که رفتم

  داره خنده انقدر چي -

  برفي سفيد کارتون توي خنگول مثل ميشه بامزه خيلي مدرسه لباس تو ات قيافه آناهيد -

  گفتم حرص با نميومد در خونم ميزدي کادر بودم عصبي

 توي درسهم رفتي مي خودت وقتي ببينم داشتم دوس خيلي.  ميکني نگاه کارتونم شي بزرگ اخي -

 ربا براي ضمن در بودي جوري چه بزني تيپ و کني درست موهاتو اينکه بدون ضايه لباس اون

  شمس خانوم ساده خيلي بزنيد صدا ام خانوادگي نام با منو ميدم تذکر بهتون دوم

 تاستراح وقت برگشتم که اتاق به خوردم اب کمي و بيرون رفتم شدم بلند جام از سريع بعد و

 خارج واستودي از سريع هم تمرين از بعد نيفتاد سورنا منو بين اتفاقي تميرين اخر تا و شد تموم

 شديم خونه راهي دو هر و شدم پدر ماشين وسوار نزنم حرف سورنا با تا شدم

 .  ميکنه ديوونه منو اخر هم بابا اين

 ....  که نميزاره.  ميزدم تيپ داشتم منم بوق بوق بوق هي

 از کيبيتر که اي سرمه مانتو يه امروز.  بودم حساس تيپم روي خيلي کالس ميرفتم که روزايي کال

 .  بودم پوشيده قرمز کيف با اي سرمه شال و بود گشاد پايينش که مشکي شلوار و بود قرمز

 .  فرستادم خودم براي بوس يه ايينه توي و پوشيمو عروسکيمو مشکي کفشاي سريع

 .  بودم اي شيفته خود

 .  ام سانتافه اين عشق  من که واي.  شدم سفيدمون سانتافه سوار رفتم
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 .  شدم ام شيفته ماشين بيا

 .  ميشدم اي شيفته داشتم کالس شيفته خود سورناي اين با وقتي کال

 :  گفت بابا رفتيم که راهو از يکمي

 ؟ دارم کار جايي برم من نميشه که ديرت:  بابا

  ؟ ميشه ديرم اره بگم.  بگم ميتونستم چي

 .  نميشه ديرم نه:  گفتم

 . بده سفارش کارش براي براي الزمو وسايل رفت کنم فکر.  وايستاد فروشي ابزار يه جلوي

 اياهنگ بود اعصابم روي و ميکرد پاره هنجره داشت که داريوشم اين.  بودم نشسته ماشين توي

 از و بود گذشته کالسم شروع از دقيقه 5 چون متنها بود خوب نگذريم حق از ولي.  ديگه باباست

 بگم رمب ميخواستم ديگه. بود شده خورد اعصابم بگيره گارد من براي دوباره سورنا اين اينکه فکر

 برسيم تا بود مونده هم دقيقه 81 بود گذشته کالس شروع از دقيقه 5.  اومد بابا که شده ديرم من

 هم ديدم که خونه برگردم و امروزشم کالس بيخيال ميخواستم.  تاخير ربع يه ميشد.  کالس به

 هم يينها تمرينات.  داشتم همايش و جمعه فردا و بود پنجشنبه امروز هم و ميشم ضايع بابا جلوي

 .  بود امروز

 .  ميرفت آروم ميکرد هوا آپولو داشت اينکه مثل هم بابا

 .  رسيدم اموزشگاه به تاخير دقيقه بيست از بعد باالخره

 .  شدم اموزشگاه وارد بابام از کوتاه خداحافظي يه با

 تو برم نميزاشت و بود گرفته درو جلوي.  شد نمايان سورنا و شد باز در دقيقه يک از بعد.  زدم در

 . بود شده خيره من به ترسناکاش اون از نگاه يه با و

  ؟ داخل برم ميزارين ـ

  ؟ تاخير علت:  سورنا

 ؟ بازجوييه ـ

 .  تاخير علت به شاگرد از معلم بازجويي:  سورنا
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 .  بهش زدم زل خودش مثل.  بود گرفته زورم چه که واي

 :  گفت نميگم هيچي ديد که سورنا

  ؟ خب:  سورنا

 .  جمالتون به خب ـ

  ؟ خب:  گفت داد با تقريبا سورنا

 .  بدم توضيح براش نميخواستم

 بيايين بعد و نبد توضيح برام نميگينو من به شما که تاخيرتونو علت تا بيايين والدينتو با:  سورنا

 .  سرکالس

 .  بست روم کالسو در و

 .... واي يعني

 :  بابا به زدم زنگ اوردمو در ايفونمو سريع زد سرم به شيطاني فکر يه

 ؟ بابايي ـ

  ؟ خانومي جونم:  بابا

  ؟ کجايين ـ

 .  داشتم کار ، هنوز اموزشگاهتم در جلوي:  بابا

  ؟ داخل ميايين لحظه يه ـ

  ؟ چي براي:  بابا

 .  ميگم بيايين ـ

 .  زدم در کالسو در سمت بردمش و کشيدم دستشو اومد که بابا

 :  گفت بلندي صداي با کنه باز درو اينکه بدون سورنا
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 بعد بدن يحتوض تاخيرتو علت تا بيان ميگي خانوادت با يا ميگي خودت يا گفتم بار يه آناهيد:  سورنا

 .  کالس سر بدم راهت من

 :  گفت قراره چه از قضيه بود فهميده که بابا

 .  همين براي اومديم کنين باز درو خان سورنا:  بابا

 يارمب زودي اين به بابامو برم نميکرد فکر بدبخت.  زد زل بابا منو به تعجب ا و کرد باز درو سورنا

 . التماس برم ميکرد فکر.  بيـارم اصال يا

 .  عمرا ؟ خودشيفته اين کشي منت برم من ؟ من ؟ کي

 .  سورنا به زدم زل نشسته پيروزي به لبخند با

 :  گفت سورنا بگه چيزي بخواد بابا اينکه از قبل

 ... آناهيد به فقط ميخواستم نبود جسارت قصدم ببخشيد شمس اقاي واي:  سورنا

 :  گفت و حرفش وسط پريدم

 .  شمس خانوم نه آناهيد ـ

 .  شدم کالس وارد محکم قدمهايي و غرور با و

  ؟ خبره چه.  اخماشو اوه اوه:  نازنين

 .  هيچي ـ

 .  شد ساکت که گفتم غيظ با اينقدر

 .  برگشت بود گذشته بابام با کردن اختالط به که ربع يه بعد هم سورنا

 .  ازش گرفت ترسم که بود هم در چنان هم اخماش

 .  دستم داد گيتار با نت يه اخم با اومد

 :  گفت همه به رو اخم با و

 .  کنين شروع:  سورنا
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 .  ميزديم گيتار هم و ميکرديم همخواني نازنين منو

 ما وسط اي جلسه اين بودمشو ديده قبل جلسه چند من بودو مهاجر شاگرداي از يکي که هم ميترا

 .  ميزد گيتار ما با و بود نشسته

 زا يکي که هم مهال.  ميزدن ستار هم نميدونستم اسماشونو حتي که گروهمون پسراي از تا دو

 .  ميزد سنتور بود گروه بچهاي

 دارم نــوري دل در امشب...... دارم شوري سر در امشب

 ستارگانم بـا بـاشـــد رازي.......  آسـمانم اوج در امشب باز

  دورم گويي عالم اين از...... وشورم سرشوق يک امشب

 فلک بـه رسـم کـه گـيرم پـر شـادي فاز

  ملک و حور بر در خوانم هستي سرود

 فکنم غوغا ها آسمان در

  شکنم ساغر بريزم سبو

 وشورم شوق سر يک امشب

  دورم گــويــي عــالــم ايـن از

  گويم سخني پـرويـن و ماه با

 جويـم اثـري خـود مه روي وز

 شبها زين يابم جان

 غمها از کاهم مي

 . نباشم هماهنگ نازنين با ميشد باعث و نميومد در خوب غمها از کاهم مي نت

 عصباني اينقدر وقت هيچ.  خوردم اي يکه که کرد بهم نت نيومدن در خوب بخاطر نگاه يه سورنا

 .  بودمش نديده

 آرم طـرب بــه را زهـره و مـاه
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 دارم شعف ز خبرم بي خود از

 ها لب بر اي نغمه

  ها لب بر اي نغمه

 وشورم شوق سر يک امشب

  دورم گــويــي عــالــم ايـن از

  دارم نــوري دل در امشب...... دارم شوري سر در امشب

 ستارگانم بـا بـاشـــد رازي....... آسـمانم اوج در امشب باز

  دورم گويي عالم اين از......  شورم و شوق سر يک امشب

 .  نمياري در درست نتو:  گفت من به رو سورنا

 . بود اون با حق ولي نميارم در درست که چه تو به بگم بهش ميخواست دلم

 بود ده ساعت بودم شده خسته واقعا بوديم کرده هماهنگ فردا براي رو چي همه بود سختي هر باا

 ماشين به خودمو سريع باريد مي نم نم هم بارون و بود تاريک تاريک هوا شدم خارج استوديو ار

 گفت خستم قيافه ديدنم با بابا شدم سوار و رسوندم بابا

 اي خسته انقدر کندي کوه آناهيد وا -

 ميکنه درد انگشتامم بند خونم مي و ميزنم پيتار دارم مدام چندساعته ميدوني از بابا -

 ساعتيه چه همايش فردا حاال خب خيلي -

 باشيم اونجا ده بايد ما يازده -

 ديگه ميشه تموم چهار ساعت تا -

 بابا پرسيدي چي براي تموم کارمون دوازده تا ما ولي ست دو تا همايش -

 چيتگر پارک بريم اينا عموت با عصر قرار فردا -

 اوهوم -
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 سما به عمه يه و اردالن اسم به داشتم عمو يه من بوديم نرفته جايي اينا عوي با بود وقت خيلي

 به دختر يه عمه هومن اسم به پسر يه و داشت هانيه ريحانه هاي اسم به دختر دوتا عموم ارزو

 خيلي هم پيش هميشه.  بوديم سني ي رده توي همگي ارش اسم به پسر يه و داشت االله اسم

 عمه و عموزاده با وقتمو ميتونم همايش از بعد فردا قراره که بودم خوشحال ميگذرونديم خوش

 نهايت بي داشتم دوست خيلي رو خاله داشت خواهر يه فقط خدابيامرزم مادر.  بگذرونم هام زاده

 به نم سال و سن هم خودشيفته دختر يه و نريمان اسم به ساله هفت کوچيک پسر يه بود مهربون

 زن يه با جا همون و بود پزشک کشور از خارج که داشت داداش يه ميتراجون.  داشت نوشين اسم

 دختر يه و مهرانه اسم به ساله چهارده دختر يه که داشت خواهرم يه بود کرده ازدواج انگليسي

 ونميتراج خونه توي رفتم و شدم خارج فکر از ماشين توقف با.  داشت فتانه اسم به و ساله چهار

 گفتم و گرفت دستم از کيفمو نزديکم اومد

 نباشي خسته عزيزم سالم -

 باشي سالمت جون ميترا سالم -

 اي گرسنه معلومه ات قيافه از که بيا بشور دستاتو دخترم بدو -

 چشم -

 وضع لباسامو شدم اتاقم راهي و خوردم رو شام بيرونم هاي لباس همون با و شستم دستامو رفتم

 دهمي جواب ميتراجون خب ندادم اهميتي شد بلند تلفن صداي که کشيدم دراز تختم روي کردم

 اومد ميتراجون صداي که بود نگذشته اي لحظه چند ديگه

 بده جواب رو اتاقت تلفن مهساست دوستت جان آناهيد -

 گفتم و برداشتم دستگاه روي از رو گوشي و کردم دراز دستمو

 الو -

 خانوم اني سالم الو -

 خوبي سالم -

 خوبي تو نيستم بد -

 ام خسته خيلي نه -
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 کندي کوه مگه -

 ميگيد رو همين همتون داره شدن خسته حق بکنه کوه کي هر فقط مگه بابا اي -

 زدم زنگ داشتم مهم کار نشو سگ حاال خب -

 بگو -

 زد زنگ سارينا -

 کيه ديگه سارينا -

 مهاجر سارينا -

 دوستي اونم با تو وا -

 عزيزم دوستم همه با من -

 گفت چي حاال خب ميدي هم همه به شمارتو بله -

 کي -

 ديگه سارينا -

 خواست مي رو تو گوشي شماره اهان -

 چي براي -

 نه يا بدم بهش حاال بگيرم اجازه ازت بايد گفتم منم داره واجب کار گفت نميدونم -

 باشه داشته منو شماره داره ازومي چه نه -

 از ياتوي يه و بکشم رو زبونش زير تا ميشدم دوست سارينا با بايد من شدم پشيمون يهو ولي

 بياد دستم سورنا

 مهسا -

 بله -

 بده -
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 رو چي -

 بده بهش شمارمو ميگم بيار در بازي خنگ هم تو ام خسته منم مهسا -

 شد عوض نظرت شد چي -

 خانومي براش دارم نقشه -

 کني نمي کاري خدا رضاي محض تو ميدونستم -

 ديگه آناهيدم -

 خودشه کار به سرش نديديم بدي ازش که من نکنيا اذيتش خوبيه دختر آني ميگي -

 بخوابم خوام مي کن قطع حاال نميکنم اذيتش نباش نگران -

 باي باش -

 باي -

 وت اي بلند گوشيم اس ام اس زنگ صداي که برد مي خوابم داشت کم کم گذشت اي لحظه چند

 کردم بازش بود غريب شماره خط از برداشتم گوشيمو بودم کرده سايلنتش کاش روحت

 جوش اب ليوان يه صبح بگم زدم اس گرفت برام مهسا از سارينا شمارتو هستم سورنا سالم "

 "نباشه خروسي صدات که بخور

 ادند جواب خيال بي خروسيه ات عمه صداي بگه خواست مي رو همين فقط يعني بيشعور ي پسره

 سايلنت روي مزاحم صداهاي از جلوگيري براي گوشيمم کردم سيو رو اش شماره فقط و شدم

 و کردم گوش سورنا حرف به خوردم هم رو م صبحانه شدم اماده شدم بيدار زود صبح.  گذاشتم

 کردند مي همايش همايش انقدر شدم همايش مکان راهي بابا همراه و خوردم جوش اب ليوام يه

 يه خونه توي کاري بزرگ جشن يه دعوتن امريکا و کانادا جمهور رئيس و وزير کرد مي فکر ادم

.  اه لوسن چقدر مردم چندش اي. بود گرفته پسرش شرکت افتتاح مناسبت به که بود پولدار ادم

 و مرفتي و رسيد ما نوبت باالخره داشتم استرس چرا نميدونم شدم وارد کردمو خداحافظي بابا از

 زامي تحسين نگاه بار اولين براي کرديم اجراش العاده فوق بود عالي کرديم اجرا رو امون برنامه

 تگف رو بعدي تمرين ساعت و روز سورنا رفتيم مي داشتيم که موقع ديدم سورنا چشماي توي

 و بود گروه خود براي بود شخصي برگزار نوشهر بود قرار بود نوروز عيد براي بعديمون اجراب
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 به من و خورديم ناهار هم با همگي بودند اومده هم مهران و اناهيتا شدم خونه راهي ميشد برگزار

 . ميگذره خوش چقدر که واي ظهر از بعد گردش براي و کنم استراحت کمي تا رفتم اتاقم

 . بده کيفي چه جان اي.  شد بيدار رفتن پارک بخاطر زيادي هيجان از

 شلوار . کتي و بود کوتاه.  بودم پالتوم اين عشق من.  پوشيدم صورتيمو پالتوي بود سرد هوا چون

 امموه روي انداختم هم مشکي شال يه.  ميومدن بهم چه که واي.  پوشيدم هم مشکيمو برمودايي

 .  بيرون ريختم کج هم خرماييمو موهاي. 

 .  بترکونم داشتم تصميم امروز ولي بود همين هميشه آرايشم.  زدم هم لب برق يه

 .  زدم هم آجري گونه رژ.  کرد درشتر چشمامو که ريمل با کشيدم نازک چشم خط يه

 .  بود صاف و روشن خودش چون نميخواست چيزي هم پوستم.  بسمه ديگه

 با دندبو نشسه اونجا که مهران و آناهيتا.  بيرون رفتم و پوشيدم هم صورتيمو عروسکي کفشاي

 :  گفت آناهيد.  کردند تعجب من ديدن

 .  شده بزرگ کوچولوم خواهر چه.  بگردم دورت من الهي واي:  آناهيتا

 :  گفتم و زدم چرخ يه

  ؟ کردي فکر چي.  بله ـ

 .  کوچولو هيچي ـ

 .  خنديد و

 .  بچها بريم:  بابا

 .بريم ـ

 .  خودمون سانتافه با هم بابا و ميترا و من و اومدن مگانشون با آناهيتا و مهران

 :  گفت ميترا که نميکردم توجه من ولي ميکردن صحبت هم با داشتن ميترا و بابا

  ميان؟ اينا مهاجر حتما حاال:  ميترا

 .  شدم براق
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 و من به زد زنگ( داشتيم کمرنگي خانوادگي رابطه يه باهاش ما که مهاجر استاد) ايرج آره:  بابا

 مه شما و پارک ميريم داريم که گفتم منم پرسيد اينارو اردالن حال ميکرد احوالپرسي داشت

 .  مياييم بچها با گفت و کرد قبول هم اون بيايين

 : گفتم کنم سنگين و سبک اينکه بدون تعجب با

  ؟ هست هم سورنا ـ

 :  گفت تعجب با بابا

 ؟ داري مشکلي تو.  مياد خانوادش با اونم حتما خب:  بابا

 :  گتم و کردم درستش.  بود شده مشکوک بهم جورايي يه.  گفت بد خيلي

 .  ندارم حوصلشو اصال خودشيفته پسره ـ

 : گفت اعتراض با بابا

 ؟ آنــــاهيد:  بابا

 :  گفتم مسخره به منم

  ؟ جانـــــــــم ـ

 ؟ فهميدي ميکني رفتار درست هم سورنا با.  ميکني ديوونم داري:  بابا

 .  نفهميدم نه ـ

 :  گفت و کرد نگاه تعجب با آيينه توي از بابا

  ؟ فهميدي ميگم:  بابا

  ؟ چيو ـ

  ؟ انـاهيد:  بابا

 :  گفتم و ترسيدم بلندش صداي از

 .  نميدم قول بهتون ولي آره ـ
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 .  ميدي قول خوبم:  بابا

 .  نميدم ـ

 .  شد بيخيال ديگه بابا

 پارک ام ماشين پشت سوزوکي يه ديدم که ديدم که شدم پياده ماشين از.  بوديم رسيده پارک به

 شمامان ديدن با.  شدن پياده ماشين از سارينا مامانشو بعد و سورنا بعدش و مهاجر استاد و کرد

 .  بود ناز خيلي.  زيرکه خيلي بود معلوم ولي پوش خوش زن يه.  بريد کفم يعني

  . ميکنه نگام باز نيش با داره هم سورنا و سورنا مامان به زدم زل تعجب با ديدم اومدم خود به تا

 . ميکنه نگات داره اينم مردم مامان به زدي زل ها نديده اين مثل.  آناهيد بکشم تورو من که اي ـ

 .  دادي دستش سوژه بيشتر کني پيدا ازش سوژه ميخواستي.  سرت تو عالم دو خاک

 :  کشيدم داد وجدانم سر

 .  بريد کفم خب.  بودم نديده باحالي اين به مامان کنم چيکار خب. وجدان خفه ـ

 .  پريده ور دختره نزن فک اينقدر ديگه ـ

 دارم مامان خودم بديدم نديد من مگه بابا اي -

 نداري نخير -

 گذاشته تنهامون وقت خيلي مامان ميگي راست -

 همينطوره -

 مامانم درسته سورنا مامان مثل مهربون هم خوشگل هم ميتراجون وجدان نزن حرف تو اصال -

 هست که اون جاي ولي نيست

 لخ ميزنم حرف خودم با انقدر من اخرم کشيدم دست دروني گوي و گفت اين از اناهيتا صداي با

 هادپيشن مهران نبود ها پرسي احوال و سالم به حواسش کسي بود شلوغ چون شکر رو خدا ميشم

 و دندميز بزرگونه حرفاي داشتند که ها بابا مامان کردن موافقت همه و کنيم بازي فاميل و اسم داد

 ودکارخ عالمه يه و کاغذ کيفش تو معمول طبق اناهيتا بوديم نشسته ها اون از دور االچيق يه هم ما

 فرين دو هر ريختيم تک پاسور با همي براي کنيم بازي و بشيم نفره دو هاي گروه شد قرار داشت
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 رشا با مهران بود ريحانه با سارينا بشن تقسيم همه تا اول از ودوباره بودن باهم ميوردن تک که

 تو واستخ نمي دلم اصال بودم شده عصبي خيلي سورنا منو متاسفانه و االله و هانيه هومن و اناهيتا

 نداشته ناسور به کاري و بنويسم خودم گرفتم تصميم شد تقسيم ها برگه بگيرم کمک اون از بازي

 و شتيمنو مي پ با بايد پيشرفتم خوب هم خدايي نوشتم تنهايي به من و گذشت دوري چند باشم

 هنوشت همونو همه چون بنويسم پرتقال خواست نمي دلم اصال ميوه بجز بودم نوشته رو هم من

 اومد سورنا صداي يدفعه که اوردم فشار ذهنم به خيلي بودن

 پاپايا -

 چي -

 کردن تموم بدو پاپايا بنويس رو ميوه ميگم -

 رو ناساري مخ بايد بود استراحت نوبت بعدش و بود بازي اخر دور اون استپ گفتم نوشتمو سريع

 گفتم همين براي بکشم حرف زبونش زير از تا گرفتم مي بکار

 بزنيم قدم هم با داري حال جون سارينا -

 بريم عزيزم اره -

 زديم قدم هم همراه و شديم بلند

 سارينا -

 بله -

 نيست سورنا مثل اصال رفتارت مياد خوشم ازت -

 اباعص حسابي مامان اخير روزه چند اين رفتار البته هميم مخالف قطب هميشه ما ميگه مامان اره -

 بشه تر لجوج کمي شده باعث و بهم ريخته رو سورنا

 افتاده اتفاقي مگه طور چه -

 ميشه ناراحت سورنا بگم چيزي بهت نبايد من جون اناهيد واي -

 بگو نگم بهش چيزي ميدم قول -

 بگم تونم نمي -
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 نداري اعتماد بهم يعني -

 ميگن رازداريت و بودن معرفت با مورد در همه مدرسه تو چون چرا راستش -

 گي نمي بهم چرا پس -

 باشه خودمون بين بده قول -

 باشه -

 جازدوا اون با بايد سورنا و داره نظر زير براش امو خاله دختر گفته سورنا به که روزي چند مامان -

 کنه

 واقعا -

 دارهن رو شيده دادن شوهر قصد فعال خاله چون نيست فشار سورنا رو خيلي خداروشکر البته اره -

 مادها رو سورنا االن از مامان ولي نميدن شوهرش سالگي بيست تا ميگه مامانش فرزنده تک چون

 متنفره شيده از داداشم بيچاره کرده

 اوکي -

 نگيا کسي به دادي قول اناهيد -

 برگرديم خواي مي نشدي خسته باشه -

 اوهوم -

 راه هدقيق پنج فقط شدا تابلو برگرديم گفتم کنم فکر هورا فهميدم ازش چيزي يه باالخره خب

 بش نزدم حرف سورنا با هم کلکه يک حتي گذشت عادي خيلي روز بقيه نداره عيب ولي رفتيم

 سهمدر بسوي پيش شدمو اماده هولي هول صبح برد خوابم طور چه نغهميدم که بودم خسته انقدر

 اه تفريح زنگ مدرسه توي کنه خبرم با افتاد اتفاقي هر که ميشدم جور سارينا با خيلي بايد

 مکار روز يه توي دادم راش دوستانمون گروه تو و ميزدم حرف باهاش بود سارينا به خيلي حواسم

 کرد مي درست ساالد داشت جون ميترا خونه به رفتم خسته کسل حسابي مدرسه از بعد بود خوب

 گفتم شادي لحن با

 دنيا نامادري ترين ترسناک بر سالم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربران ي.ندا ، ق.فروغ ، عربي.ه | عاشقانه موسيقي نت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

31 

 

 گفت و خنديد اروم کنم مي شوخي ميدونست چون نميشد ناراحت جون ميترا

 درزيال سالم -

 اينجا بياد نکرد ول رو مهران اون اناستازيا از خبر چه -

 مياد عصر گفت -

 داريم چي ناهار حاال اهان -

 نبودم که سيندرال بودما نامادري من -

 ندي بهمون ناهار خواي مي يعني -

 کردم چه ببين بيا کن عوض لباساتو بدو نکن بغض حاال شکمو -

 چشــــــــــــــــم -

 اشپزخونه و رفتم شستم رومو دست و کردم عوض لباسامو رفتم

 ناهاره وقت حاال خب -

 ميکشم رو غذا االن -

 نمياد بابا -

 ميمونه شرکت امروز نه -

 اهان -

 پريدم ومدا اناهيتا که کردم استراحت يکم ناهار از بعد پلويي لوبيا چه به به کشيد رو غذا ميتراجون

 کردم نگاش ناز و بوسيدم اشو پونه بغلشو

 شدي ملوس خواي مي چي کوچولو اجي چيه -

 اومدي ماشين با -

 اوهوم -

 عيد کنسرت براي بگيرم رو ها اهنگ متن بايد استوديو تا ميبري رو من -
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 بري بايد االن -

 ديگه ساعت يه نه -

 ميزنيم گشتي يه بيرون بعدشم بگير رو ها متن تو بيرون ميريم تايي سه باشه -

 هورا -

 خيلي اناهيتا و ميترا که کردم مي طي رو پله تند تند استوديو رفتيم و شديم اماده بعد ساعت يه

 دستان هک پايين شم شوت ها پله از بود نزديک و کردم برخورد انسان يه با يدفعه که نموند منتظر

 مه ميگه خودش با االن زدم گندي چه اوه بود سورنا کردم بلند سرمو گرفت کمرمو دور نيرومندي

 سورنا االب بره نيست بلد پله از که پاجلفتيه و دست هم باهام ميکنه برخورد نمبينه منو کور دهتره

 گفت اي مسخره پوزخند با ديد منو سکوت که

 شمس خانم خوبين -

 بگيرم رو ها اهنگ متن اومدم بله -

 اومديد چي براي نپرسيدم من -

 گفتم کردمو جدا کمرم از دستشو کردمو صاف خودمو گرفت حرصم

 برم خوام مي بديد زودتر دارم عجله بگم دونستم الزم من ولي -

 بگير منشي خانوم از تو برو -

 وت نشستم رفتم و گرفتم منشي خانوم از رو ها متن و رفت و شدم رد کنارش از خداحافظي بدون

 يخون رو دور يه گفتم بود اهنگ دوتا کردم نگاه رو ها کاغذ گردي تهران يکم رفتيم هم با ماشين

 خوندم بلند کردمو صاف صدامو نيست بد کنم

  خبر بي زپيشم بري … سفر بري روز يه اگه

 شم تنهامي باز دوباره … شم مي روياها اسير

 بخونه صبح تا گم مي باد به … بمونه پيشم گم مي شب به

 ذاري مي تنهام ري مي چرا … ياري ديار از بخونه
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 کني آغوشم ترک … کني فراموشم اگه

 شم مي رها موج چنگ تو … شم مي دريا پرنده

 بدونه کسي هر که ميرم … بمونه خواموش گم مي دل به

 نذاري تنها رو من توش که … دياري اون سوي به رم مي

 کنه صدا من گوش تو تو نوم روزي يه اگه

 کنه مبتال منُو که بياد غمت باز دوباره

 شه دوا تو درد بذاره … نباشه کاريش گم مي دل به

 بخون آواز برات باز که … جونم تموم توي بره

 …بخونم آواز برات باز که

 باشيم ديگر يک يار خواد مي دلت بازم اگه

 پاشيم سحر و بشينيم قديم ايوم مثال

 بگيره آهنگي دوباره … بگيره رنگي دلت بايد

 نذاري تنها رو من توش که … دياري اون رنگ بگيره

 جووني باقي تا بيا … بموني پيشم خواي مي اگه

 بمونه تنها دلم نذار … استخونه به پوست تا بيا

 بگيره آهنگي دوباره … بگيره رنگي شبم بذار

 نذاري تنها رو من توش که … دياري اون رنگ بگيره

 کنه صدا من گوش تو ، تو نوم روزي يه اگه

 کنه مبتال منُو که بياد غمت باز دوباره

 شه دوا تو درد بذاره … نباشه کاريش گم مي دل به

 بخونم آواز برات باز که … جونم تموم توي بره
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 کنه صدا من گوش تو ، باز تو نوم روزي يه اگه

 کنه مبتال منُو که بياد غمت باز دوباره

 شه جا به جا دردت بذاره … نباشه کاريش گم مي دل به

 بخونم آواز برات باز که … جونم تموم توي بره

 بخونم آواز برات باز که

 بخونم آواز برات باز که

 گامن تحسين با دارن اناهيتا و ميتراجون ديدم کنم اجرا داشتم دوست خيلي خودمم رو اهنگ اين

 بخونم بيشتري حي با رو بدي اهنگ گفتم منم ميکنن

  روياها تو بنده مي چشماشو ، درياها تو قايق بي عاشق يه

 ميرم مي درياها تو قايق بي عاشق من

 ميرم مي روياها بي بندم مي چشمامو

 عشق از ميشم آسوده ميرم مي و ميرم

 ميرم مي و ميرم

 ميگيرم آب زير تو براي مرگمو تولد جشن

 دريا تو ساحل بي عاشق يه موجا، به نگاهش زيبا يه

 ميرم مي امشب من دريا پرياي

 ميرم مي امشب من زيبا يه عشق از

 عشق از ميشم آسوده ميرم مي و ميرم

 ميرم مي و ميرم

 ميگيرم آب زير تو براي مرگمو تولد جشن

 رويا بي بندم مي چشمامو دريا، تو قايق بي عاشق من
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 دوزه مي موجا به آروم چه نگاشو زيبا يه

 سوزه مي دريا تو تنها چه ساحل بي عاشق يه

 عشق از ميشم آسوده ميرم مي و ميرم

 ميرم مي و ميرم

 ميگيرم آب زير تو براي مرگمو تولد جشن

 و يترام و خوندم خوب بودم نشنيده بيشتر دوبار يکي رو اهنگ اين اينکه با خوندم زيبا چه به به

 شدم زده ذوق من و کردن تشويقم کلي اناهيتا

 .  بودن خوبي آهنگاي خيلي خداييش

 :  گفت جون ميترا خوندم اينکه از بعد

  ؟ بريم کجا ـ

 :  گفتم ديدم خوب اوضارو که منم

 .  خريد بريم ـ

 .  خريد مرکز سمت رفتيم و کردن اعالم موافقتشونو همه

 .  خريدم اي قهوه برمودايي شلوار يه با خردلي مانتوي يه

 .  خريدم هم اي قهوه شال يه

 .  افتاديم راه خوه سمت يه ميکس کافي يه خوردن از بعد و

 .  بخوابم تا رفتم بودم خسته خيلي چون

××××× 

 .  داشتم شيمي امتحان فردا

 ليک.  بخونم بايد بيشتر ميکردم احساس ميخوندم چي هر.  نداشتم اي فاصله جنون تا ديگه

 .ديوار به بکوبم سرمو ميخواست دلم.  داشت اي فايده نه ولي بودم کرده حفظ فرمول
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 .  بود سارينا شماره.  خورد زنگ کوشيم موقع همون

  ؟ خوبي آناهيد سالم:  سارينا

 ؟ خوبي تو ممنون مرسي سالم ـ

  ؟ کنيم کار شيمي هم با مياي ميگم.  ممنون ـ

 .  کردم قبول خواسته خدا از که منم

 .  سالن توي رفتم داد با

  ؟ بابا بابا ـ

  ؟ جانم:  بابا

 نيست؟ مشکلي.  کنم کار شيمي اينا سارينا خونه برم ميخوام ـ

 .  گلم نه:  بابا

  ؟ ميرسونيم پس ـ

 .  شو آماده برو:  بابا

 .  پوشيدم بودمو خريده که جديدي لباساي خوشي سر با

 .  شدم ماشين سوار رفتم و کردم آرايش يکمي

  ؟ دنبالت بيام کي:  بابا

 .  ميگيرم تماس باهاتون ـ

 .  کردن باز برام درو و زدم در

 خونه اگه.  زالل آب با بود استخر يه حياطشون توي.  ورودي در يه بعدش و بود حياط يه اول

 .  بودم کرده شنا هوس بدجور.  آب توي ميپريدم بود خودمون

 .  شدم خونه وارد ورودي در از

 . کردم تعجب ميديم جلوم که چيزي از
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 .  ستميشک تخمه ميکردو نگاه فوتبال داشت و کاناپه به بود داده لم گرمکن و رکابي يه با سورنا

 :  اومد در سورنا صداي که کردم اي سرفه تک

  گفتم که همين.  کن ولم مامان:  سورنا

 .  يام ميــ نــ ريــ گا تـــ خواســ منـــ

 .  گرفت خندم کردنش صحبت طرز لحنشو از

 :  اومد سارينا موقع همون

 ... آني سالم:  سارينا

 .  بشه جلب بهم توجهش سورنا شد باعث همين

 .  خنده زير زدم پقي و گرفت خندم حالتش از.  کرد نگام تعجب با

 ؟ شد چي:  سارينا

  ؟ بريم.  هيچي ـ

 . بريم:  سارينا

 :  گفت اتاقو تو کشيد منو

  ؟ شد چي:  سارينا

 " گفت اون که کردم اي سرفه تک.  داده لم کاناپ رو سورنا ديدم شدم واردکه.  بابا هيچي ـ

  " يام ميــ نــ ريــ گا تـــ خواســ منـــ گفتم که همين.  کن ولم مامان

 به وعشر من با هم سارينا شد باعث اين که دادم تغيير هم لحنمو کردمو صحبت سورنا مثل کامال

 .  بکنه خنديدن

 . کنن کمکم نشدن حاضر ها همکالسي از کدوم هيچ!  اومدي نکنه در دستت:  گفت سارينا

 . گرفته قمبرکي چه ببينن.  بابا ، خب خيله -

 ؟ کردي مي کار چه ، بودي ها دبيرستاني سوم ما جاي
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 ؟ خودکشي -

 . بزار دانسشگاهي پيش براي را خودکشي!  بابا نه -

 . کنم مي فکر بهش -

 . بيار را کتابت ؟ ديگه کنم کار باهات خواي مي ، خب:  گفتم.  زديم لبخندي دو هر

 . جدي چه!  اوهو -

 ؟ داريد امتحان شما -

 . کشي مي سختي خودت فقط کردي فکر -

 . بيار را کتابت!  مهاجر خانوم -

 . شدي مي خوبي معلم -

 ! نکن شک:  گفتم زدمو نيشخندي

.  اومدم خودم به در صداي با.  گذشت طوري چه نفهميدم که شدم غرق شيمي بحث تو قدر اين

 گرفت خندم افتادم لحظه اون ياد لحظه يه من.  شد ظاهر در چاچوب در شيک لباس يه با سورنا

 اون آخه.  داره حقم بيچاره.  کرد نگاه بهم اخم با سورنا.  کردم سرفش کردمو کنترل خندمو ولي

 ! پايين بيايد گه مي مادر:  گفت و کرد نگاه سارينا به سورنا ؟ بود وضعي چه

 مادـــ گفتي مامان به چرا ؟ مادر:  گفت سارينا

 ! ها خله!  رو آقا! باشه رسمي خواست مي مثال.  شد ساکت سورنا غره چشم با که

 دموز سارينا به لبخندي يه.  رفتم مي بود بهتر ديگه بود هشت ، انداختم ساعت به نگاه يه من

 .  برم بايد ديگه من:  گفتم

 ؟ زود قدر آن چرا!  وا:  گفت سارينا

 .  باشن راحتن طور هر بزار سارينا:  گفت سورنا

 ! سورنا:  گفت و کرد اخم سارينا.  گمشو برو:  گفت مي رسما داشت

 . برم بايد من!  ديروقته ديگه نه:  گفتم من
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 . بخور چيزي يه بيا حاال -

  خورديد مي چيزي يه.  گه مي راست:  گفت سورنا

 نگران اباب و ميتراجون.  برم تر دير!  مرسي نه:  گفتم زدمو لبخندي!باشه نريخته سمي غذا تو اين

 ! شه مي

 ؟ کنن مي صدا اسم به را مادرشون مردم حاال تا کي از ؟ جون ميترا:  داد باال هاشو ابرو سورنا

 ! ردهم مامانم.  نيست مامانم ميترا:  بگم گريه و داد با خواست مي دلم.  اومد بوجود گلم تو بغضي

 ...  اما

 شکالا!  داده سوتي چه سورنا فهميد کرد نگاه من به نگراني با سارينا.  دونه نمي چيزي که اون اما

.  گفت نمي طوري اين دونست مي اگه.  خبره بي اون.  بزنم داد سرش ندارم حقي من!  نداره

 روش به اما کرده تعجب سکوتم از فهميدم کردم نگاه بهش.  دادم قورت سختي به بغضمو

 .  راحتم طوري اين من:  گفتم لرزان صدايي با و نياوردم

 .  برم بايد ديگه من:  گفتم سارينا سمت کردم رومو

 توضيح براش خواست مي حتما کرد صداش سارينا که بره خواست سورنا.  بيرون اومدم اتاق از

 اومدم رق و شق مادرش.  پايين اومدم!  زندگي اين از! خوره مي بهم حالم موقعينت اين از!  بده

 ؟ کجا ، عزيزم:  گفت سمتمو

 . برم بايد من -

 ؟ چرا -

 . شن مي نارحت اينا بابا وقته دير ديگه -

 . شد بد چه!  اه -

 . بيا بازم:  گفت. نبود مهم برام! شکنه مي گردو داره دمش با گفت مي قيافش ولي

 ! کنم خفت تا بيا بازم داري جرئت:  گفت مي قيافش

 !! حتما:  گفتم ولي گرفت خندم
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  ؟ بگيريد آژانس برام شه مي:  گفتم من. پايين اومد سورنا

 ! حتما:  گفت مادرش

 . سالم:  گفتم که کرد نگام تعجب با شد خونه وارد مهجار استاد دفعه يک که

 ؟ سالم -

 ! کنه کمکم شيميم تو بود اومده آناهيد.  بابا سالم:  گفت اومدو پايين ها پله از سارينا

 . اومديد خوش دخترم!  خوب چه!  اه -

 . ممنون-

 . نداشتن ماشين:  گفت و برگشت مادرش

 ؟ کي براي ؟ ماشين:  گفت استاد

 ! برم بايد من!  من براي:  گفتم من

  ؟ چقندره برگ سورنا پس:  گفت استاد

 ؟ درسته.  رسونتتون مي سورنا:  داد ادامه استاد.  باال رفت سورنا منو ابروهاي

 .  بله:  گفت سورنا

 . بياد بابا زنم مي زنگ.  شم نمي مزاحم ؛ نه:  گفتم من

  رسنمتون مي ؟ حرفيه چه اين:  سورنا

 نديده را ديگش وجه.  ديدمش استديو تو فقط من خب!  حرفا اين اينو!  رفت باالترتر ابروهام

 ! مودب چه.  بودم

 . شد حل چي همه پس:  استاد

 زهغا به.  داد تکون سري سورنا و گفتم را آدرس.  شدم ماشينش سوار کردمو خداحافظي بقيه از

 . بخرمش بيام باشه يادم.  گرفت را چشمم قرمز عروسک يه! ها مغازه وترين به.  دوختم چشم ها

 پياده هم سورنا.  شدم پياده بودم خونه در دم اومدم خودم به نگرفت را چششمم چيزي ديگه! 

 ... دونستم نمي من.  خوام مي معذرت حرفم بابت:  گفت.  شد
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 چيزي شما:  گفتم سريع.  متنفرم ترحم و واقعه اون گفتن تکرار از.  بگه را حرفش بقيه نذاشتم

 ! که نشد چيزي!  نداره اشکالي. دونستيد نمي

 ... نه -

.  فتيدگ چيزي ندانسته فقط شما و گذشتست مال که بود حادثه يه اون!  نداره مشکلي که گفتم -

 .  نکرده تغيير چيزي پس متنفرم ترحم از من فقط

 و فتر که شنيدم را ماشينش صداي.  شدم ساختمان وارد و کردم باز را در بگه چيزي اينکه از قبل

 . رفتم خونه در سمت به.  رفتم آسانسور سمت بهخ تازه من

 ؟ رسوندت کي:  کرد نگاه من به تعجب با بابا

 . مهاجر استاد پسر -

 ؟ نشد که دعواتون!  خوبيه پسر -

 ! نه -

 . نپريديد بهم کردم تعجب ولي!  خوبه -

 ! آهان -

 ؟ آناهيد:  گفت بابا.  رفتم اتاقم سمت به

 ؟ بله -

 ! بشناسيش بايد فقط.  خوبيه پسر سورنا -

 !  شايد:  گفتم لب زير

 .  بود مهسا زد زنگ تلفن.  شدم اتاقم وارد

 ؟ چته -

 !! ها دم نمي را خوشم خبر!  هوي -

 ؟ هان -

 ! نداريم امتحان فردا -
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 ؟؟؟؟؟ چي -

 ؟ خوشحالي االن -

 . خوندم همه اين من!  نه -

 ! کنيم مي کنسلش!. نخون گفتم بهت -

 !گمشــــــــــــو -

 ونج بخور اينو بيا.:  شد وارد شربت يه با ميترا.  شدم ولو تخت روي!  خدايا.  کردم قطع را تلفن

 ! بگيري

 ! مرسي:  شدم بلند

 ؟ ندادي خبر چرا ؟ بودي کجا:  پريد دهنش از دفعه يک ميترا.  کشيدم سرش نفس يک

 ؟ بله -

 ! هيچي!  هان:  گفت اومدو خودش به دفعه يک ميترا

 .  شي مي نگران دونستم نمي.  گفتم بابام به جون ميترا -

 هشد ساکت.  داشت محبت من به زن اين بس از شدم زده شرم.  شد نگرانم اينکه از جورايي يه

 . بود

 ؟ بگي چيزي خواي مي ؟ جون ميترا -

  ؟ بگم طور چه ، راستش ، آناهيد -

 ؟ بگم طور چه چي -

 . بزنم حرف باهات بيام گفت بابات راستش...  دوني مي ، خب -

 ؟ خب -

 گه مي اون -

 !تلفن ، ميترا:  اومد بابا صداي
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 ... فعال:  گفت شدو بلند ميترا

 ... ببينم وايسا هي -

 بگه اون که بود بهتره يا گفت مي بهم بايد ميترا که چي.  بگه خواست مي چي يعني.  بود رفته ولي

 ؟

 ! يافتم ؟ کنم کار چي ، بيام در فکرش از خوام مي

 ؟ کني مي کار چي:  دادم اس نازنين به

 . دارم کار:  داد اس

 ؟ کاري چه:  من

 ! کاري يه:  اون

 . خوابيدم شدو گرم چشمام که بودم فکر تو! مشکوکه!  کنه مي غلطي چه داره نيست معلوم

*** 

 ديو مثه سورنا.  بود خودم سر سرم ولي بود غو بدنم کردم نگاه خودم به!  مهموني يه توي من

 ! فالشه همه هات نت:  اومد

 ! شنوه مي بد گوشات خر کره:  بگم خواستم

  نيومد در قا قا:  جز صداي که

 . بکشد را جزايش تا.  بزنيد گردن را حيوان:  گفت ميترا

 .. قاضي جناب:  گفت بود پوشيده مصري لباس بابا

 ! بگه عشقم هرچي:  بود نازنين قاضي

 I LOVE:  گفت و چرخوند عشوه با را سرش( ؟ جان)  اومد عشوه و فرستاد هوايي بوسه يه سورن

YOU , MY LOVE ! 

  گوگولي( ؟ هان! )  سوري.  طور همين منم:  گفت صبري بي با نازنين

 ! ديوونتم:  کشيد جيغ
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**** 

 دختره اين بس از.  بود شده چندشم واقعا لرزيدم خودم به.  ؟ بود خوابي چه اين پريدم خواب از

 . بشورم صورتمو که رفتم و زدمو پوزخندي!  سوري!  زنه مي زيادي زر سورنا اين مورد در

 که اجباري ازدواج به مدام ولي چرا نميدونستم بود سورنا پيش حواسم همه مدرسه توي اونروز

 ترامي به خونه تو رفتم و شدم پياده سرويس از خونه در جلوي کردم مي فکر بود خورده رقم براش

 ريدپ سرم از سورنا فکر شدم ولو تختم رو کردم عوض لباسامو اتاقم تو رفتم و کردم سالم جون

  گفت و شد اتاقم وارد و زد در جون ميترا بودم ريخته بهم واقعا اومد سراغم ديگري افکار ولي

  بخوريم ناهار بيا عزيزم جان آناهيد -

  بخوريد شما ندارم ميل مرسي -

  ها ميشه ناراحت بابات -

  اومده -

  اوهوم -

  خوابيدم نيست خوب حالم بگو -

  شده چيزي عزيزم -

  نميدونم دقيق خودمم -

  باشه -

 منشست اينه روي به رو شدمو بلند اومده بدم خودم از چرا شده مرگم چه خدايا رفت بيرون اتاق از

 لج همه با داره دوس که دختري روح بي سرد کردم نگاه اينه توي آناهيد به خيره خودم به ايينه تو

 صورتم هب عصبي دستمو نداره دوست رو ميکنه مادري براش اينکه با ميترا نميشاسه رو محبت کنه

 کي زا بيني نمي رو اطرافت هاي ادم کي از شدي يخ انقدر کي از اناهيد شدي اينطور کي ز کشيدم

  هـــــــــــــــان نکردي تجربه رو محبت و عشق

 ديگه و شدم سرد اره نيفتاد دلم به کس هيچ مهر که د.ب موقع همون از اره مرد مامان وقتي از

 روي ادمد فشار هامو شقيقه دستام به داشتم بدي درد سر باشم داشته دوست رو کسي نتونستم
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 بود يمن و شش ساعت بود شده تاريک نسبتا هوا شدم که بيدار رفتم خواب به و کشيدم دراز تختم

 دمکر سالم بهش بود اومده هم اناهيتا رفتم بيرون اتا از و شدم بلند بودم خوابيده چقدر که واي

 و گذاشت جلوم رو سيني اومد خوراکي عذا از پر سيني يه با سريع جون ميترا نشستم کنارش

 ريخت رو ها غذا اون کل اينکه از بعد دادن خوردم به رو ها غذا و رفتن ام صدقه قربون کرد شروع

 يه درمورد مفيل بببينيم تا کرد پيدا حال با فيلم و کرد روشن رو تلوزيون راحت خيال با من شکم تو

 مي رو و دختر طرف هي نامادريه اين داشت مادام اسم به نامادري يه که هيندا نام به بود دختري

 يوقت خنديديم رو کلش ما و بود کمدي فيلم ميدادن قرار ازار مورد رو مادام پسر دوتايي و گرفت

  گفت اناهيتا شد تموم فيلم

  کرد مي اذيت خودشو پسر بودا عجيب هم نامادريه اين بودا فيلمي عجب -

  چل و خل بودا عجيب واقعا اره:  من

  بود استثنا سيندرال نامادري نيستن بد ها نامادري همه ها بچه:  جون ميترا

  هستن استثنا مادام و جون ميترا نيستن خوب ها نامادري همه بگيم بهتر جون ميترا:  اناهيتا

 اباب پيشنهاد به بعد خورديم شام و اومدن بابا و مهران خنديديم و گفتيم کلي شب اخر تا بازم

 نگاهم بود روشن ها خونه چراغ بود پام زير شهر ايستادم بلند نقطه روي شديم تهران بام راهي

  چرخيد اسمون طرف به

 ظرن زير رو دنيا کل اونجا از که تو کنم مي خدايي احساس ميبينم و شهر چون اينجا من خدايا -

 همراه رو احساساتش که هست اناهيد يه اسمون سقف اين زير خدايا داري حسي چه داري

 ونا مثل باشم داشته دوست رو هم قبل مثل برگرده احساساتم کن کمک سپرده خاک به مادرش

  داشتم دوست محلمونم رفتگر حتي که وقتا

 اومدم خودم به اناهيتا صداي با

  ميکني گريه چرا کوچولو خواهر -

  بود شده سرازير هام اشک کي کشيدم صورتم به دستي

  هيچي -

  ميکني گريه هيچي بخاطر -
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  ميزدم حرف خدا با داشتم -

  خدا با خصوصي حرفاي اوکي -

 دقيقا -

  اني ميگم -

  بله -

  کنيم اذيت سورنا دوتايي فردا بکشيم نقشه يه خواي مي -

  ندارم تمرين فردا من ولي موافقم اذيتش با -

  که نميگم رو استوديوم وا -

  کجا پس -

  خونه تو -

  خونه -

  کرده دعوت شام فردا رو مهاجر خانواده بابا نداري خبر مگه -

  نکردن هماهنگ من با قبلش چرا اه -

  بود ازاد وقتتون نداشتين خاصي کاري شد هماهنگ هاتون برنامه مدير با خانوم ببخشيد -

  ميارم در شوهرت سر رو تالفيش خانوم اناهيتا نکن پروني مزه -

  نميرسه من به زورت داري چيکار من شوشوي به -

 نميرسه نوچ -

  بخورتت ميگم سورنا به کني اذيت رو شوشوم -

 گمشـــــــــــو برو -
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 حالي با بحص خونه رفتيم هم ما خودشون خونه رفتن مهران اناهيتا برگشتيم بقيه پيش شديم بلند

 درس و شد کالس وارد معلم بياد معلم تا گذاشتم ميز روي سرمو شدم مدرسه راهي خسته

 گشت اغاز حسابان شيرين

 ناهار خوردن از بعد شدم خونه راهي و گذروندم مشکل بدون رو زنگ سه هر روز اون شکر خدارو

 خوابيدم کردمو رها چيزي هر از فکرمو و کشيدم دراز تختم روي کنم استراحت تا رفتم اتاقم به

 رو موندن خونه حوصله اصال چون شدم امده و گرفتم دوش شدم بيدار که بود چهار حدودا ساعت

 خانوم از غير شرکت رفت خودش رسوند استديو تا منو بابا تمرين براي برم خواستم مي نداشتم

 تمبرداش رو گيتاري رفتم کردم پخش رو ها اهنگ ملودي شدم تمرين اتاق وارد نبود کسي منشي

 هي نزديک ها اهنگ تمرين به کردم شروع کنم نوازي هم ها ملودي با تا کردم تنظيم رو کوکش و

 ومدا سرم پشت از سورنا صداي دفعه يه گذاشتم زمين روي گيتار شدم خسته کردم تمرين ربع

 سالم -

 گفتم و کردم نگاش برگردوندم سرمو

 سالم -

 گفت و نشست روييم به رو صندلي اومد

 اومدي چرا نبود نمرين که امروز -

 اومدي چرا تو تمرين بيام گفتم نداشتم رو موندن خونه حوصله -

 نمي اجراش خوب ها بچه کنم مرتب رو ها نت بايد کنم کار ها اهنگ ملودي رو که اومدم منم -

 کنن

 اينجايي کي از -

 است دقيقه شيش پنج -

 نگفتي چيزي چرا پس -

 باشه حسي اگه البته يگيرم و حست خواستم نمي -

 چيه منظورت -
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 خوني نمي که دکلمه بگير رو اهنگ حس يکم خدا رو تو احساسي بي خيلي تو -

 خونم مي احساس با هم خيلي من -

 کن گوش اصال -

 عشق از ميشم آسوده ميرم مي و ميرم

 ميرم مي و ميرم

 ميگيرم آب زير تو براي مرگمو تولد جشن

 بخون رو همه تنهايي خودت اينجور اگر خوني مي من از بهتر بگي خواي مي چي که خب -

 ميتوني خدا به کن درک رو اهنگ بگير حس يکم ميگم من داري دعوا همه با چرا تو دختر وا -

 اناهيد

 دردش حسابي بود دار پاشنه کفشم چون پاش روي گذاشتم رو پام شدم بلند جام از حرص با

 گفتم بهش حرص با اومد

 شمس خانوم بگم بار چند من ضمن در بخونم بلدم جوري همين فقط من -

 گفت اومد صداش که رفتم در طرف به

 انيشمس اه بگو ادم مثل وحشي ي دختره بشنکه پات خب -

 ارجخ اتاق از و کردم سکوت بود گرفته حرصم هم بود گرفته خندم بود گذاشته برام که اسمي هم

 نوميخا ببخشيد – گفتم بهش رو و نشستم منشي کنار صندلي روي خوردم اب ليوان يک شدم

 بدين من به قهوه فنجون ميشه

 ميارم االن بشين لحظه چند عزيزم بله -

 ممنون -

 کردم يم فکر بود گذاشته برا که اسمي به بودم منتظرش که مدتي تو بياره قهوه بره شد بلند بعد

 فاميليم ممن است خواننده و شمسه فاميليش عليشمس بود عالي هم خيلي اتفاقا نبود هم بدي اسم

 داوم قهوه فنجون تا دو با منشي خانوم بگه بهم نداشت حق سورنا خب ولي ام خواننده و شمسه

 گفت و دستم داد رو قهوه سيني
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 مهاجر اقاي بدين هم رو يکي اين زحمت بي -

 چشم -

 ميز روي سيني گرد مي کار ها نت روي داشت سورنا شدم تمرين اتاق وارد و گرفتم رو سيني

 مشغول و اوردم در کيفم توي از رو تبلتم و نشستم صندلي يه روي برداشتم خودمو قهوه و گذاشتم

 رسيد گوشم به سورنا صداي دفعه يه شدم بازي

 تمرين اومدي کردم فکر -

 اومدم همين براي بله -

 کني نمي تمرين چرا پس -

 اينجايي تو چون -

 يانه شده بهتر کردم عوض رو ها نت ببينم کن تمرين نکن لوس رو خودت پاشو -

 نيست اي ديگه امري -

 قهوه بابت ممنون راستي نه -

 پـــــــــــــرو -

 ودب شده بهتر خيلي خدايي جديد هاي نت با زدن به کردم شروع و برداشتم و گيتار شدم بلند

 متمو از بعد کرديم نمي اجرا خارج رو ها نت حداقل ميومد ما نواختن و خوندن به بيشتر اينجوري

 گفت سورنا شدن

 شده عالي -

 نکرده فرقي اولش با هم خيلي که من بنظر -

 ياييم من با و دنبالت بياد تونه نمي گفت زد زنگ پدرت ضمن در نداره ربطي تو به ديگه ايناش -

 حتما -
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 بلند بعد و کردم تمرين هشت ساعت تا کردم تمرين به شروع دوباره من و بيرون رفت سورنا

 با کرد يم صحبت منشي خانوم با داشتم سالن توي سورنا رفتم در طرف به و برداشتم کيفمو شدم

 گفت من ديدن

 بيام تا بشين ماشين تو پايين برو بردار ميز روي از رو سوئيچ -

 بتونم هک برسم جايي به تا رفتم پياده رو خيابون يکم پايين رفتم و ردشدم کنارش از تفاوت بي

 يادهپ به روباره نميومد گير که هم تاکسي شد شروع هم بارون من گند شانس از بگيرم تاکسي

 دادم ادامه رفتنم

 ردمک بيشتر رو سرعتم فقط من و زدند بوق برام هم مزاحم ماشين تا چند ميرفتم که جور همون

 مي که طور همون بود خلوت خلوت رو پياده بود شده هم سردم بود خيس لباسام تمام بارون زير

 گفت اروم شد من با قدم هم مردي رفتم

 جلو بيوفتد راه صدا بي -

 چي -

 بيفت راه نزن حرف گم مي هوي -

 شو دور من از هستي کي شما اقا باش مودب -

 کن زر زر کنمش فرو خوام مي که بنداز پهلوت به نگاه يه کوچولو سوسول هي -

 گفتم دادم قورت دهنم اب بود پهلوم روي چاقو لبه چرخيد پهلوم طرف به نگاهم

 خواي مي چي من از کثافط -

 بيفت راه نداري سوال حق تو -

 نميام جا هيچ باهات من -

 بشي تيکه تيکه خواي مي اينکه مثل -

 بدوم طوري چه اخه کفش اون با ولي دويدن به کردم شروع کردمو جمع پاهام توي توانمو تمام

 گفت مي و ميزد صدا و نفر يه مدام و ميدوييد دنبالم هم مرد

 ميارمش االن کن روشن رو ماشين عباس -
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 اب مردست همون که ميدونستم شد کشيده پشت از بازوم دفعه يه کردم مي فرار ميزدمو جيغ

 يکم نداشت انتظارشو که هم مرد شکمش توي زدم مشت و گشتم بر دويدن ي اماده گارد همون

 طرف به دويدن به کردم شروع و کشيدم بيرون دستش از دستمو سريع شد شل دستاش

 ينزم روي و داد هلم اينبار و رسيد بهم دوباره مرد نداشت دوييدن توان پاهام ميدوييدم اموزشگاه

 طرف اون از مردي و زن موقع همون گرفت صورتم جلوي تهديد شونه به رو چاقوش شدم پرت

 تدس چاقوي ديدن با اقا و خانوم ولي کمک زدم داد بودند نجاتم فرشته مثل اومدند خيابون اين

 رو چاقو که همونجور و زد چنگ بازوم به مرد گرفتن فاصله ازمون و کردن زياد رو سرعتشون مرد

 ولي نخورم تکون جام از که داشتم سعي کشوند مي ماشين طرف به منو بود داشته نگه گلوم زير

 نکهاي جز نداشت سودي اما گرفتم بود نزديکم که درختي به دستمو بود زياد زورش و بود مرد اون

 گدل تا چند کرد رها دستمو مرده زمين روي نشستم و کردم محکم خودمو شد خراشيده دستم کف

 ودب شده روان صورتم روي سيل مثل اشکام شد تار چشمام درد از که زد شکمم و پهلو به محکم

 عدب و خورد گوشم به ماشين ترمز صداي که کشيد ماشين طرف به و گرفت بازوم دوباره مرد اون

 مطلق خبري بي و بيهوشي بعد و زد صدا رو اسمم که سورنا اشناي صداي

 ياد هدفع يه کشيد تير پهلوم بيمارستان فهميدم بودم سفيد اتاق يه توي کردم باز رو چشمام

 گذشت سال چند من براي ولي نبود بيشتر دقيقه سه همش شايد افتادم هوشي بي از قبل اتفاقات

 سر تعالم با منم خوبي پرسيد و کنارم اومد بابا شدند وارد سورنا و مهاجر استاد و بابا و شد باز در

 بعد و خونه بريم کنه ات معاينه بزنم صدا رو دکتر برم من گفت مهاجر استاد بعد اره که دادم جواب

 گفت هم در هاي اخم به و نشست کنارم بابا بود ايستاده تختم کنار سورنا شد خارج

 لجبازي انقدر چرا اناهيد -

 بابــــ -

 اب بودم نگفته سورنا به مگر خودت براي ات مسخره توجيحات خوام نمي توجيح نگو هيچي -

 هان شقي کله چقدر نکردي گوش تو چرا پسر خونه مياي هاش

 بشه اينطور خواستم نمي من متاسفم بابا -

 هچ ميدادم مادرتو جواب جوري چه دنيا اون من ميفتاد برات اتفاقي اگه داره سودي چه تو تاسف -

 بشي بزرگ خواي مي کي نميدونم خيلي اناهيد اي بچه خيلي کردم مي نگاه روش تو جوري
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 ينماش سوار من ترخيص کار از بعد بود کرده ضايعم سورنا جلوي حسابي بابا نزدم حرفي ديگه

 گفت با ماشين توي اومدند سورنا ماشين با هم مهاجر اقاي و سورنا شدم بابا

 نيومدي سورنا با چرا اناهيد -

 داره شما حال به فرقي چه -

 بده جواب درست منو سوال اناهيد -

 گفتم بلند صداي با اينبار

 رامب ابرو پسره اون جلوي کردين يخم روي سنگ ندادي مهلت بهم بدم توضيح خواستم وقتي -

 ميگم تبريک شدين موفق خب خيلي نبود همين قصدتون مگه نذاشتين

 قدران من اينکه کني مي استفاده سو من مهربوني از شدي سر خود خيلي کن بس انـــــاهيد -

 فکر تباهاش ميفهموني من به اينکارات با تو ولي شدي بزرگ ميکنم فکر اينکه بخاطر ميزارم ازادت

 اتفاقات ناي نبود کسي اي ديگه بار اگه رسيد موقع به سورنا اينبار من دختر کن فکر بزرگونه کردم

 کنم چيکار بايد من بيفته

 کرديد مي ضايعم سورنا جلوي نبايد شما ولي کردم اشتباه من قبول خب خيلي -

 داره تاوان کردن بچگي بفهمي بايد اناهيد بود الزم برات -

 زياد ردد وجود با خوابيدم شام خوردن بدون و اتاقم تو رفتم و کردم سالم بقيه به رسيديم خونه به

 دمز زنگ مهسا به ناهار خوردن از بعد خونه برگشتم مدرسه از بعد شدم مدرسه راهي صبح پهلوم

 با مهران دوست گفت که زدم زنگ هم اناهيتا به باشه گفت اونم استخر بريم هم با عصر گفتم و

 نجاما رو تکاليفم عصر تا بياد نميتونه گفت که جونم ميترا داره کار و اونجا برن شب قرار زنش

 ريمبب هم رو سارينا که زد سرم به يهويي استخر برم شدم اماده بعد و خوندم تاريخ يکمي و دادم

 اشکالي مگفت منم مياد بريم ديگه ساعت نيم تا نميشه دير اگه که گفت اونم زدم زنگ بهش سريع

 اب وارد و کرديم عوض رو لباسامون شديم سالن وارد رسيديم سه هر که بود شش ساعت نداره

 مي سعي ولس گرفت مي درد پهلوم گاهي البته گذروندين خوش و کرديم بازي اب کلي شديم

 از پوشيديم لباس و اومديم بيرون اب از سانس شدن تمو از بعد ندم اهميتي بهش کردم

 گفت سارينا که شديم خارج استخر ساختمان

 واي اي -
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 سارينا شد چي:  مهسا

 مه سورنا امن خاله خونه بابا و مامان بردارم کليدمو رفت يادم شدم اماده هولي هول چون:  سارينا

 داره کار شب اخر تا

 ما خونه بريم بيا خب:  من

 شم مزاحمتون خوام نمي بابا من:  سارينا

 بريم بيا دختر حرفيه چه اين:  من

 باشه:  سارينا

 اريناس بکشم حرف زبونش زير از تا شمردم غنيمت رو فرصت راه توي شديم خونه راهي سارينا با

 گفتم کنم باز رو بحث سر اينکه براي کرد مي اسون منو کار اين و بود اي ساده دختر

 داري خاله تا چند -

 يکي -

 داداشت به بدن خوان مي رو دخترشون که ات خاله همون خونه رفتن اينا مامانت -

 ديگه اره -

 رسيد کجا به قضيه راستي -

 غير اقعاو شيده ميسوزه براش دلم داداشم بيچاره اومده پيش سورنا و مامان بين تنگاتنگي نبرد -

 سورنا براي خصوصا تحمله قابل

 ميکنه کار ارامش ملودي گروه براي استوديو توي فقط سورنا راستي -

 ميکنه تدريس ويالون هم غيراتفاعي مدرسه توي است نوازنده و گر تدوين اونجا -

 شيکي مدرسه چه -

 تو ور ميکنن نگاش عشق با که دخترايي همش سورنا هست هم دخترونه جالبه انتفاعيه غير اره -

 ميکنه مسخره خونه

 اونجا نرفتي چرا تو -
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 رشته و دبيرستان اول سال فقط ميکنه تدريس توش سورنا که ايني هستند چندتا مدارس اين -

 عداداست اصال ها انساني بنظرش چون کرد انتخاب رو اين ها مدرسه اين بين از سورنا داره رياضي

 تجربي خوام مي چون منم کرد انتخاب اينجارو همين براي ميدن حرصش مدام و ندارن رو اينکار

 منکه هتاز کنم شروع اينجا رو درسم گفت ميشه افت موجب مدرسه تغيير معتقده هم بابا و بخونم

 چيکار خوام مي موسيقي کالس استاد بابام

 بگو برام بيشتر مدرسه اين از راستي داري حقم -

 مورد ينا باشن داشته ديگه مدارس به نسبت برتر امتياز يه خواستند مي فقط نداره خاصي چيز -

 ندارم اردو به اي عالقه من که داره م خاص اردوهاي سري يه البته کردن انتخاب رو

 چرا -

 سخته برام سفر مامانم بدون چون -

 ميگفتي خب لوس اي -

 ها همين ديگه اره -

 ها باحاله خيلي -

 اداره قشنگ رو اش مدرسه همين براي بوده مدير اونجا و بوده اسپانيا سال شش مديرش اره -

 ميکنه

 اموزاش دانش خوشبحال -

 ورديمخ اورد کيک و شربت برامون جون ميترا بود نيومده هنوز بابا شديم وارد خونه رسيديم ديگه

 شام و اومد بابا کنه پر خوندن رمان با رو ازادش وقتاي که سارينا به دادم رمان تا چند هم بعد و

 دم ات سارينا همراه و کردم تنم شنلمو خونه برند تا سارينا دنبال اومد سورنا ده ساعت و خورديم

 ظيخداحاف سارينا با توجه بي من ولي سالم معناي به زد بوق برام ماشين توي از سورنا رفتم در

 شش روز بود قرار و بود خصوصي کنسرتمون بود نمونده عيد تا چيزي تو برگشتم و کردم

 حالت رو کنسرت که شد مجبور مهاجر استاد بود سخت گرفتن مجوز چون بشه اجرا فروردين

 قوامما همه اسم پيشاپيش ذوق با هم من که بيان ميشن دعوت که کساني فقط و بگيره مهموني

 من رمهاج استاد پدري باغ توي ميشد برگزار نوشهر کنسرت بودم نوشته ها مهمون ليست توي رو

 ترانه کنيم بازي ويديو موزيک خواستيم مي که انگار ميداديم انجام بايد که بودم کارهايي عاشق
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 يرمم مي خونيم مي و زنيم مي گيتار اتش دور دريا کنار خودش ويديو موزيک مثل که روزي يه اگه

 يمبر عصر هشتم و بيست ما بود قرار کرديم مي اجرا ساحل کنار شيکي خيلي سبک به هم رو

 يکل ما و بود نيومده دبيرمباني گذشت خوش خيلي مدرسه تو اونروز اخري کارهاي براي نوشهر

 اناهيتا ولي بخرم لباس برم جون ميترا و اناهيتا با عصر امروز بود قرار اورديم در بازي مسخره

 همه انداختم خودم به نگاهي ايستادم اينه جلوي و شدم اماده ميرم مهسا با گفتم منم و اورد بهونه

 تاقا از کيفم برداشتن از بعد و زدم دستم موچ روي کمي برداشتم ميز روي از عطرم بود عالي چيز

 همب رو بخرم عيد لباس تا بود داده بابا که کارتي اونم و کردم خداحافظي ميتراجون با شدم خارج

 نمم بخره هديه کارت داره عالقه انگار ولي خودما حساب تو بريز پول گفتم بابا اين به بار چند داد

 رفتم و شدم تاکسي سوار بيخيال ميره کارت اين با ادم ابروي ميکنم احساس متنفر موضوع از که

 ريمب پياده که افتاديم راه همين براي نبود راهي خريد مرکز تا اشون خونه از بود اماده مهسا دنبال

 زد داص اسم به رو مهسا که شد شنيده سرم پشت از پسري صداي که بوديم نرسيده کوچه سر به

 دنبال مدميو بودمش ديده مدرسه جلوي بار چند بود خوبي پسر افشين ديدم کيه ببينم برگشتم

 تمودس افشين ه تفاوت بي مهسا ميکنه محلي بي بهش انقدر مهسا چرا نميدونستم ولي مهسا

 هب کرد شروع ميومد دنبالمون طور همون هم افشين رفت خيابون سمت به خودش دنبال و کشيد

 گفت و زدن حرف

 بزنم حرف باهات خوام مي خدا تورو جان مهسا -

 نشيد مزاحم لطفا محترم اقاي بزنم شما با ندارم حرفي -

 کمي مدت ماه پنج ميکنم تالش اوردنت بدست براي دارم ديدمت که اولي روز اون از مهسا -

 نيست

 مميش زور به متوسل نه مگر شيد دور من از محترمانه نشيد مزاحم ميکنم خواهش محترم اقاي -

 مي کاري داشتم ميوردم بدست داشتم نبودي سخت نبودي ميل بي من به اوايل تو مهسا - -

 شتنشک عاشقم کن فکر منم به مهسا نباش خودخواه انقدر شد چي نميدونم و بشي من مال کردم

 ندچ ميدوني ميميرم دوريت از دارم ببين مهسا....  نشکن من عشق نشکن نيست هنر عاشق دل

 کن درکم توئه بخاطر اش همه شک بدون مشروطم و ترم اين نرسيده دانشگاه به پام روز

 زياديه چيز خوام مي تورو فقط بزرگ دنياي اين از دنيا اين از مني سهم تو من مهساي
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 افشين که بود سقوط نزديک و کرد برخورد باهاش که برگشت طرفش به عصبانيت با مهسا

 گفت مانند فرياد صدايي با مهسا کرد حلقه کمرش دور رو دستش

 ميفه نمي چرا بسه برات طرفه يه عشق نيستم مهم اصال من ميشه تموم چي همه عاشقي تو -

 ؟؟؟ سخته درکش نيستم عاشقت فهمي نمي چرا ندارم دوست

 تو دمون ميخ افشين روي نگاهم بريم که کرد اشاره من به و کرد رها افشين دست حصار از خودشو

 رو مهسا روون اشک شدم خريد مرکز وارد مهسا دنبال بود و شده خيره مهسا به ناباوري و بهت

 شيم خونه راهي خريدامون انجام بعد کنم فضولي خواست نمي دلم ولي ديدم

 پرسيدم و و ندونستم جايز را سکوت ديگه

 چيه موضوع بگي خواي نمي مهسا -

 نيست خاصي چيز -

 ؟ دراز گوشام -

 ندارم حوصله آناهيد بس -

 يهچ ات گريه پس زدي حرفتو که نداري دوسش و نيستي عاشقش اگه نيستم کن ول نگي تا -

 گفت گريه بين شد بلند هقش هق کرد گريه وضوح به

 راحته برام ازش شدن رد ميکني فکر نداشتم دوسش ميکني فکر -

 کردي خردش چرا گذري مي ازش چرا پس -

 صالا ميشناسي منو خوانواده که تو کشم مي زجر دارم اون از بيشتر من بخدا ميميرم دارم آني -

 عالقه ابراز از قبل که افشيني با باشم افشين با راحت خيلي ميتونستم من نيستن محدوديت اهل

 جز کنم ردش اينکه جز ندارم چاره ولي بود همه زد زبان که پسري بودم شده عاشقش اون ي

 بشکنم رو غرورش و بزنم پسش اينکه

 نه يا ميزني حرفي -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربران ي.ندا ، ق.فروغ ، عربي.ه | عاشقانه موسيقي نت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

56 

 

 شنت قول از پسره گرفتم جلومو پسر و دختر يه که خونه برميگشتم مدرسه از داشتم روز يه -

 افشين ي خاله دختر گفت بهم دختره مياره در پا از رو غول که اونايي از بود حريف فن همه هايي

 ... افشينه عاشق گفت برادرشه پسره اون گفت

 بزن حرف کن گريه کم مهسا واي -

 فشينا رفقاش و غولتشن اين مگرنه ازش کنم دوري بايد گفت منه عاشق افشين فهميده گفت -

 بميره تا ميکننن تزريق مواد بهش انقدر و جايي يه ميبرنش ميگيرن رو

 کنه نمي غلطي همچين اون مهسا کردي باور تو -

 بازي اهاشب نميتونم من ميشه تموم عشقم جون قيمت به من ريسک آناهيد کنم ريسک نميتونم -

 کني نمي درکم بفهمي که نيستي عاشق کنم

 اردو خونه رفتم گرفتم تاکسي اونجا از بعد اينا مهسا خونه رسيديم کنم سکوت دادم ترجيح

 دهن بهم چيز همه چرخيد مي سرم دور زمان و زمين همه شدم اسانسور سوار شدم ساختمون

 گذاشتم تخت روي و خريدامو شدم اتاقم واد خشک سالم يه با شدم خونمون وارد کرد مي کجي

 که طور همون اومدم بيرون اتاقم از شال يه و دخترونه جيب شش شلوار با بلند تونيک يه

 خارج هخون از و بزنم قدم محوطه تو پايين ميرم من گفتم ميزاشتم گوشم تو گوشيمو هندزفيري

 وت معني بي هاي اهنگ به که جور همون و نشستم ها نيمکت از يکي روي محوطه توي رفتم شدم

 چرا چرا کشکه همش اينا شايد ؟ بود عاشق مهسا واقعا شدم افکارم غرق ميدادم گوش گوشيم

 فکر من و شده عاشق افشين چرا دارم لج سر هم با چرا باشم داشته مثبت افکار نميتونم چرا اخه

 امانيم کمکم به بيا تو ماماني باشم اينجوري خوام نمي کن کمک خداي واي است مسخره ميکنم

 قوي دوستانه حس کس هيچ با همه از مياد بدم همه از تو از بعد ولي خوبه خيلي ميترا درسته

 هب گنگ داشتم بدي درد سرد بخير خودت عاقبتمو و اخر خدايا شدم سرد هم مهسا با حتي ندارم

 لهخوشگ خانوم اهاي " گفت که دختري مانند جيغ صداي با که بودم خيره پام زير هاي سنگفرش

 نگاهي بودم عصبي ازش عصر برنامه بخاطر بود اناهيتا کردم بلند سرمو کردي پيدا چيزيم

 گفت که انداختم بهش غضبناک

 داشتم مهمون خوب ببخشيد اخمالو هوي -

 مهمونات يا بود تر مهم خواهرت کردي غلط -
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 سالم و جلو اومد سريع که مهران به انداختم اميز تهديد نگاه يه مهمونام گفت و زد خبيثي لبخند

 گفت بهش رو و گرفت رو اناهيتا شوخي به و کرد

 ندارم خوردن کتک حوصله من ميکني بحثي باهاش تو باال بريم بيا خانومي -

 دمش مدرسه راهي مشغول فکري با بعد روز صبح باال رفتم دنبالشون و زدم مسرورانه اي قهقهه

 صرع خونه اومدم کردم هنگ کل به يعني فيزيک اخرم زنگ سرهم پشت زنگ دو داشتيم رياضي

 از يدمترس مي شيمي امتحان از که انقدر داشتم شيمي امتحان هم بعد روز استوديو ميرفتم بايد

 ونهگ هيچ فردا تا خوندم حسابي خوندم درس چهار تا و نشستم ناهار از بعد ترسيدم نمي کنکور

 اماده نيم چهار ساعت نشه پرت حواسم امروز تمرين موقع همچنين و باشم نداشته استرسي

 اقات وارد رسيدم که بود پنج ساعت رفتم و کردم خداحافظي جون ميترا با استوديو برم تا شدم

 منشست نازنين کنار دادم دست و رفتم طرفشون به بودند اومده ها بچه از نفر چند شدم تمرين

 گفت و چسبيد بازومو ذوق با سريه

 است عاشقانه خيلي که بخونيم بده بهمون خواد مي تازه اهنگ يه سورنا امروز اناهيد واي -

 اينه کارمون ما داره ذوق اينم گنده خرس دختر خب -

 باشه ويدئو موزيک يه حالت قرار اينکه مهمش موضوع ديوونه نه -

 طور همين که مونم ديگه ترانه خب -

 روهگ خوشگل دخترهاي از يکي و باشه پسر نقش سورنا قرار بزنم حرف بده امون آناهيد بابا اي -

 رنگه پر نقشش خوندن تو فقط و ميشن فرعي هاي شخصيت هم بقيه دختر نقش

 ؟ تويي دختر اون -

 من از تر خوشگل کي اخه باشم من اون که ميکنم دعا دعا دارم ولي اناهيد نميدونم -

 جاک خوشگل زشتي هم هنوز خودارايي همه اين با تو اخه زدم پوزخند نفسش به اعتماد هم اين به

 کردن سالم از بعد و شد تمرين اتاق وارد سورنا نگير ما از رو خودشيفته ادماي اين خدايا بود

 کرد پخش برامون رو جديد اهنگ

 ذهنم توي مونده دار تب نگاه يه

 کم کم آروم آروم انگار شدم عاشق

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربران ي.ندا ، ق.فروغ ، عربي.ه | عاشقانه موسيقي نت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

58 

 

 رومه روبه همش قشنگت چشماي

 تمومه چي همه من با باشي اگه

 خونه ديوار رو ساعت تيک و تيک

 ديونه شدنه عاشق وقت ميگه

 فردا نگو انقد دريا به بزن دلو

 ميره برسي دير ديره خيلي آخه

 خونه ديوار رو ساعت تيک و تيک

 ديونه شدنه عاشق وقت ميگه

 فردا نگو انقد دريا به بزن دلو

 ميره برسي دير ديره خيلي آخه

 توني مي که بگو جوني عزيز تو

 بموني ابد تا تنهام دل واسه

 آسموني ماه هموني تو آره

 بوني سايه يه تو خستم تن واسه

 توني نمي نگو جوني عزيز تو

 ذهنم توي مونده دار تب نگاه يه

 کم کم آروم آروم انگار شدم عاشق

 رومه روبه همش قشنگت چشماي

 تمومه چي همه من با باشي اگه

 گيتار ملودي ساعت تيک و تيک

 بيدار چشم تا دو روشن شمع تا دو
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 گرفتار دل يه دوراهي يه سر

 ديدار وسوسه عشقو قرار بي

 توني مي که بگو جوني عزيز تو

 بموني ابد تا تنهام دل واسه

 آسموني ماه هموني تو آره

 بوني سايه يه تو خستم تن واسه

 توني نمي نگو جوني عزيز تو

 ذهنم توي مونده دار تب نگاه يه

 کم کم آروم آروم انگار شدم عاشق

 رومه روبه همش قشنگت چشماي

 تمومه چي همه من با باشي اگه

 توني مي که بگو جوني عزيز تو

 بموني ابد تا تنهام دل واسه

 آسموني ماه هموني تو آره

 بوني سايه يه تو خستم تن واسه

 توني نمي نگو جوني عزيز تو

 شهب اجرا جوري چه قرار نميدونستم من ولي بود راحتي کار اجراش بودم شنيده قبال رو اهنگ اين

 کردم مي فکر داشتم خوند مي نفر يک فقط و کرديم مي اجرا رو موسيقي بايد هممون تقريبا چون

 کشيد بيرون منو افکارم از سورنا که کيه نفر يه اون

 همراهي همه هايي قسمت خونم مي رو ترانه اين من که صورتي به اينکار نمايش دوستان خب -

 هنگا گاهي ميزنه گيتار که حالي در و ميشينه ساحل در اي صخره روي دخترها از يکي کنن مي

 ميدونن بهتر دخترا خود دگه مياره در دخترونه ادعاهاي و ميندازه من به رو اي عاشقانه
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 پرسيد نازنين

 داره و دختر نقش کي-

 که طورهمون چون بزنه گيتار بايد البته باشه بيشتر اهنگ نواختن روي تسلطش کس هر:  سورنا-

 زد کيبورد نميشه سنگ تخت روي ميدونيد

 اينکه از بعد کرديم اجرا به شروع بهشو داد رو کس هر نت بعد شدو خارج اتاق از حرف اين از بعد

 ماهم لزوم مواقع در و خوند مي خودش بخونيم هم رو ترانه گفت سورنا کرديم تمرين باري چند

 به حواسمو تمام خوند مي احساس با چقدرم نداشت حرف صداش که الحق کرديم مي همراهي

 مي يوقت بودم شده خسته خيلي کرديم تمرين ساعت اخر تا ندم سورنا دست سوتي تا دادم کارم

 وقذ هم نازنين و ميکنه اجرا و دختر اون نقش نازنين گفت سورنا بشيم خارج اتاق از خواستيم

 شد مرگ

 پرسيدم مضطرب بابا کردم حس کردم سالم و شدم سوار بود منتظرم با استوديو در جلوي-

 بابا شده چي -

  گفت باشه خونسرد داشت سعي که حالي در بابا

  دخترم نيست چيزي -

  شده چي بگو نگرانه ات قيافه بابايي -

  بيمارستان برديمش شده بد ميترا حال -

  شده چش با چي براي -

  ميشه بهتر زدن بهش سرم يه نيست مهمي چيز گلم نباش نگران -

 بودم ترامي نگران بودم ناراحت کرد حرکت با بستم رو چشمام و دادم تکيه صندلي پشتي به سرمو

 خانوم با با تو رفتم بابا با شدمو پياده بيمارستان جلوي رسيديم ميجوشيد سرکه و سير مثل دلم

 گفت بابا هک سمتي به سريع بينيمش ميتونيم و اومده بهوش که گفت اونم و کرد صحبت پرستاري

  گفتم نگران و سريع خيلي و کنارش رفتم ديدم رو تختش رفتم

  خوبه حالت االن کردي نگرانم بودي وب که تو اخه شد چت خوبي جونم ميترا سالم -
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  گفت بد لبش رو لبخند که حالي در ميترا

  داشتم ضعف يکم نيست مهمي چيز نباش نگران خوبم عزيزم اره -

  گفتم گرفتمو دستم توي رو دستش و نشستم تختش کنار صندلي روي

 خوبي که شکر خدارو -

 هب نه خيلي دارم دوسش فهميدم مي حاال باشم مسلط اعصابم به تا گذاشتم هم رو رو دچشمام

 کنم غييرت ميتونستم من پس کردم مي فکر اونچه از بيشتر خيلي خيلي زياد خيلي ولي مادرم اندازه

  گفت و کرد نگاهم و چرخوند رو سرش ميترا دست روي چکيد اشکم قطره اولين

  ميکني گريه چرا عزيزدلم -

 که حالي در ميترا شد جاري شدت با اشکم اينبار و شد من ناراحتي تشديد باعث حرفش اين

  گفت بگيره اغوشم در داشت سعي

  کني مي گريه چرا باش اروم نازم دختر -

  گفتم هقم هق ميون

 اهامب هميشه نباش معرفت بي مامانم مثل وقت هيچ نذار تنهام وقت هيچ دارم دوست ميترايي -

  بمون

  گفت کرد مي بيداد توش مهربوني که صدايي با شد جاري هم ميترا اشکاي

  گلم باهاتم هميشه مني دختر مني عمر تو مني دنياي تو عزيز پپيشت هميشه -

  گفت جو شدن عوض براي ديد هارو صحنه که با با

 خونه بريم هنديتون فيلم بساط اين کنيد جمع شمام کنم حساب تسويه ميرم من -

 برگشتيم خونه به سه هر هم بعد و بياد پايين تخت از کردم کمک ميترا به و زدم لبخندي

 عموق کال چون خسته حالي ميگم همش من نکنيد تعجب شدم مدرسه راهي خسته حالي با بعد

 وردخ که زنگ زد حرف کلي هم معلم اين داشتيم ادبيات اول زنگ ام خسته و حال بي رفتن مدرسه

 يمبر بيايد ها بچه ها بچه گفت و کالسمون تو پريد سارينا که بودم نکرده جمع وسايلمو هنوز

  ببينيمش بريم بيايد برداشته هاشو ابرو نعمتي خانوم يگن پايين
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 اردهچه مشکي و بلند و کلفت داشت پتو همچو ابروهايي بود مدرسه بوفه مسئول نعمتي خانوم

 از نميدونست کسي دليلشم که بود نزده ابروهاش به دست ولي بود کرده ازدواج بودکه سال

 در لويج شده شکلي چه نعمتي خانوم ببينم تا بوفه رفتم سريع و شدم زده ذوق حرف اين شنيدن

 دهکر بلوند هم رو سياهش موهاي ابروهاش برداشتن بر عالوه بود شده زيبا واقعا زد خشکم بوفه

 و دورش بودن ريخته همه انقدر بودمش نديده اينطوري وقت هيچ داشت ارايش هم کمي و بود

 ليو بدونن رو تغييراتش دليل خواستن مي همه خجالت از شد اب خدا بنده که کردند مي نگاهش

 کمي از بعد بودم خسته خيلي مدرسه از بعد اونروز ميگه بهمون بعدا و راز يه که گفت مي اون

 که بود اين دهنده نشون اين و بود اومده هم مهاجر استاد خود انروز شدم استوديو راهي استراحت

 ودمب خسته واقعا کرديم مي تمرين داشتيم مدام رسيديم که اي لحظه از دربيارن رو پدرمون قراره

  گفت مهاجر استاد که بخورم اب برم شدم بلند

  اناهيد کجا -

  استاد بخورم اب ميرم -

  بشين نميشه -

  استاد هستم تشنه اما -

  نيست اعتراضي حق پس پذيرفتيد رو شرايط اين همه اومدين مصاحبه براي که روزي -

 رمونکا که بودند گفته بهمون بوديم اومده مصاحبه براي که روزي بود اون با حق نشستم سرجام

 ستهخ زمانيکه تا نه باشه کافي زمانيکه تا کنيم مي ماکار که اينه تمرين براي ما شعار و سخته

 سکال از و گفت بخشيدي و شد بلند سورنا بدم تمرين به رو حواسم ي همه کردم سعي بشيم

 اداست که گذشت دقيقه يک نزديک بره پرو پسر اين ولي نرم من طو چه گرفت حرصم شد خارج

 رو مدست اينکه با همزمان بخورم اب برم تا در طرف رفتم شدم بلند داد استرات دقيقه چند همه به

 و گرفتش طرفم به بود دستش ابي ليوان شد وارد و کرد باز درو سورنا گذاشتم دستگيره روي

  گفت

  اوردم اب برات بود ات نشته بگير بيا -

 بي من و ريخت شلوارش روي ابش از کمي و شد پرت دستش از که زدم اب ليوان به حرص با

 ولي شدم دلخورش نگاه متوجه برگشتم کالس به وقتي خوردم اب رفتم و گذشتم کنارش از حرف
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 خسته واقعا داشتيم تمرين دوازده ساعت تا شب اون نشستم و کردم نگاهش غرور با فقط من

 داشت ادامه ها تمرين و گشت روزي چند خوابيدم شام خوردن بدون رسيدم خونه به وقتي بودم

 اونم بودم گرفته مهم تصميم يه من البته و بود شده تموم لباسام خريد بود بيشرفته عالي چيز همه

 ارامش يه دلم کنم ندگي يخي قلب با نداشتم دوست کنم تغيير و کنم عوض امو مدرسه بايد اينکه

 کردن پيدا شايد بود قدم اولين بهنظرم ام مدرسه کردن عوض و بقيه مثل خواست مي محبت و

 خونه نممهرا و اناهيتا برگشتم خونه به وقتي تمرين از بعد اونشب بود روش بهترين جديد دوستاي

  گفتم بوديم هم دور همه وقتي شام از بعد بودند ما

  گرفتم مهم تصميم يه من جون بابا -

  دخترم چي:  بابا

  کنم عوض امو مدرسه گرفتم تصميم:  من

  افتاده اتفاقي عزيزم چرا:  ميترا

  همين کنم عوض امو مدرسه خوام مي فقط جون ميترا نه:  من

  نميشه اصال سال موقع اين االن دخترم نداره امکان:  بابا

  بکنيد و اينکار من صالح بخاطر من نفع به ميکنم خواهش پدر:  من

  نميکنه نامت ثبت االن اي مدرسه هيچ:  مهران

 ميگه درست مهران:  اناهيتا

 ماا و اخه و نه کلي از بعد هم اونا و گفتم براشون و ميکرد کار توش سورنا که اي مدرسه شرايط

 ونجاا همينکه نبود چاره اما ببينم سورنا ام مدرسه توي حتي که نداشتم دوست خودم کردند قبول

 ازيني که من بود ام رشته تخصصي هم کرد مي نامم بت سال موقع اون که بود مدارسي معدود جز

 رارق مهسا با من بود جمعه بعد روز نبود سورنا تحمل به لزومي و نداشتم موسيقي يادگيري به

 ارقر من و بود مونده عيد تا روز چند فقط ميکردم اش اماده بايد بگم بهش رو چيز همه تا داشتم

 برم جديدم مدرسه به تعطيالت از بعد بود

  گفتم ايي کليشه هاي پرسي احوال از بعد اومد باالخره بودم مهسا منتظر شاپ کافي توي

  کردي چه افشين با مهسا -
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 فردا براي من ولي بگذرم ازش خودش بخاطر بايد کنم چيکار ميگي تووخدا کن ول اني واي -

  نيستم معرفت بي بدونه که بگم رو چيز همه تا گذاشتم قرار باهاش

  همينه درست کار -

  نگرانم -

 بيايي گفتم اي ديگه کار براي راستي دختر گل نباش نگران -

  شده چيزي -

  اوهوم -

  نميريم بيرون باهم نيا هم تو نميام اتون خونه باشيم دور هم از مدت يه خوام مي -

  افتاده اتفاقي باشيم دور بايد چرا اني اخه چي براي -

  ميگم خودم بخاطر باشيم دور هم از بايد ولي نه -

  ميبينيم همو که مدسه تو باالخره خب -

  گفتم پايين انداختم سرمو همين براي ميشه ناراحت االن ميدونستم

  بينيم نمي نه -

 چي يعني -

  کنم مي عوض عيد از بعد از امو مدرسه -

  چـــــــــــــــي -

  بردي ابرومون دختر هيس -

  وفا بي دوستمي بهترين تو اناهيد اخه -

  خواي نمي منو صالح مگه -

  خوام مي که معلومه -

 صالحمه به منه نفع به اين -
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  چي براي -

 پوسم مي تنهايي از نه مگر باشم داشته دوستشون که ميکنه واردار منو جديد دوست کردن پيدا -

  داشتن دوست و محبت و عشق گرمي سوي به رفتن براي قدم اولين اين

 شايد -

 رفتم من هم بعد و بوديم باهم ديگه يکم

 فردا شدم خونه راهي کردمو خداحافظي دوستام همه با بود عيد از قبل مدرسه روز اخرين امروز

 هاجرم استاد خداروشکر ميومدند فروردين اول اينا بابام ولي نوشهر رفتيم مي موسيقي گروه و من

 تمگرف دوش کردمو جمع وسايالمو برم سفري چنين من ذاشت نمي عمرا مگرنه بود بابام دوست

 ارشسف بهم کلي با شام از بعد بخورم شام تا ميترا و بابا پيش رفتم موهام کردن خشک از بعد

 شش ساعت صبح بخوابم که رفتم من هم بعد حرفا اين از و باشم اطافم خودمو مواظب که کرد

 يمانتو اي سورمه جين شلوار يه لباسام سراغ رفتم صورتم و دست شستن از بعد شدم بيدار

 خوردن از بعد برداشتم هم رو بود قهوه رنگ به که ورني کفش و کيف عسلي شاي با عسلس

 شديم سوار همگي کشيد مي مارو انتظار شيک بوس ميني يه شدم استوديو راهي بابا با صبحانه

 ادرم ميومدن خودش ماشين با هم سورنا و خودش ماشين با مهاجر استاد ولي اومد ما با هم سارينا

 اونم شيده کيه گفتيد اگه اونم بود هم ديگه خوب دوست يه و بود مهاجر استاد ماشين توي سورنا

 مسير ويت کلي افتاديم راه بود دار خنده واقعا سورنا عصباني چهره ميومد سورنا با بايد اينکه مثل

 داششدا براي سارينا نبود لطف از خالي هم پنجره از سورنا قيافه ديدن البته خنديديم و گفتيم

 هم با همه و ميشد پخش که بوديم اهنگي غرق نميورد خودش روي به زياد ولي بود ناراحت

  کرديم مي همراهي

 هماهنگه من با دلت

 چشمامه تو تو نگاه

 رقصه مي من با تنت

 خوامه مي که حسي همون

 باش شب مثل دنيا اين تو

 نيست پناهي آغوشت جز
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 دارم من که حالي اين با

 نيست جايي ديگه اينجا جز

 ميمونم تو با اينجاها من

 خوبه هوا که هميجنا

 ميگيره سينه تو نفس

 ميکوبه تو واسه دلم

 شم عاقل وقتشه ديوونم يه من

 شم عاشق بده حق خوبي ته تا

 شي پيدا تو که تا گشتم عمرمو

 باشي ميخوام فقط نميفهم هيچي

 و ردهک بهونه خستگيرو سورنا فهمييم بعد ولي شده چي نفهميديم اول کرد توقف بوس ميني

 چون هم اي افاده خانوم شيده بوس ميني تو اومد خودش و سپرده مامانش دست رو ماشينش

 انندهر به دي سي يه اومد سورنا وقتي موند سورنا ماشين توي خورد نمي بوس ميني به کالسش

 دش جمع اهنگ به ها حواس همه بخونيم کنسرت توي اونرم بايد چون کنيم گوش اينو گفت و داد

 تاب بي ناز سرو کنارم بيا

 مهتاب طاق زير کنارم بيا

 دريا نسيم به ببازيم عطش

 فردا طلوع تا برقصيم غزل

 بهاره ي ساقه کنارم بيا

 ستاره پولک و برگ فرش رو

 تو پيش شکنه مي شعرم خمار

 داره تو نفس شرابي عجب
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 کنارم بياد سبزي ،حريق انتظارم در بهارم گل

 جاري عطر جوي حريرت تن

 قناري غيرت گرمت صداي

 دريا تور مثل بگيرم بذار

 فراري ماهي ، آغوش در رو تو

 تاب بي ناز سرو کنارم بيا

 مهتاب طاق زير کنارم بيا

 دريا نسيم به ببازيم عطش

 فردا طلوع تا برقصيم غزل

 کنارم بياد سبزي ،حريق انتظارم در بهارم گل

 بارون و باد و ابر بدونن اگه

 مهربون شب اين دلنوازه چه

 کوچه چرت روي آرن مي هجوم

 آسمون برن مي رو شهر صداي

 نيمه به رسيد شب و گذشت غروب

 هيمه سرخ گل خواد مي تو تب

 دنيا اهل همه بخوابن بگو

 ما شب از مونده نيمه يک هنوز

 کنارم بياد سبزي ،حريق انتظارم در بهارم گل

 کنارم بياد سبزي ،حريق انتظارم در بهارم گل
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 کرديم مي گوش دوم بار براي رو اهنگ بودموقتي گرفته زيادي انرژ   بودم اهنگ اين عاشق واي

 به رفتيم و خورديم ناهار جا يه مسر توي گذرونديم خوش کلي خالصه کرديم همراهي همگي

 توي ميان که هم اينا بابا و اينا سورنا و ما براي کنن اجاره رو ما ويالي بغل ويال بود قرار ويال سوي

 از بلق ميدونستم من که اونجا از بود مهاجر استاد با ما مشترک ويالي اين اصل در بمون ما ويالي

 چون بودن خريده هم با رو ويال همين براي بوده بابام دوست بهترين ايران از مهاجر استاد رفتم

 به اه بچه همراه منم رسيديم بود وقتش حال و بودن نرفته ويال اين به وقت هيچ نبودن ايران اونا

 کيي تو گرفتن دوش از بعد بکنن موردم در ناجور فکر ها بچه خواستم نمي رفتم اي اجاره ويالي

 قربون داشت مدت کل گذاشت نازنين اين مگه ولي کنيم استراحت تا کشيديم دراز ها اتاق از

 هکاس ديگه مخم رو ميرفت هي اين صداي ولي بخوابم خواست مي دلم منم رفت مي سورنا صدقه

  گفتم دفعه يه و شد لبريز صبرم

 رديک کچلم نيست تعريفي انقدرام سورنا اين بخدا حداقل بگير نفس خدا تورو نازنين واي اي -

 ابشوخو شايد بخواب بگير هم حاال نموندي دل به حسرت که بگيرتت بياد زودتر ميکنم دعا بابا

  ديدي

 بابا هب زنگ يه صورتم و دست شستن بعد شدم بيدار که بود چهار ساعت خوابيد و شد خفه ديگه

  داد جواب بوق سومين با زدم

  خودم ي خواننده دختر بر سالم -

  عايا خوبيد کنيد مي کارا چه خودم بابايي بر سالم -

  کوچولو طوري چه شما خوبيم ما دختر گل بله -

  افتيد مي راه کي بابا عالي -

  جون بابا زود صبح فردا پس -

  بديا بهم رسيدي تا بزار دست دم مونو عيد راستي بابا باشه -

  چشــــــــــــــــــــم -

 بابايي خداحافظ -

 باش خودت مواظب خداحافظ -
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 طرف به و گذاشتم شلوارم جيب تو گوشيمو بودن خواب همه بيرون رفتم کردم قطع رو تلفن

 طفق و بود گرفته فرا رو جا همه عجيبي سکوت شدم خيره دريا به نشستم يکمي رفتم ساحل

 رسيد مي گوش به ساحل هاي شن به ها موج سيلي صداي

 پسش سريع اومد پايين چشمم از اشکي قطره اگاه خود نا ميشد مرور ذهنم توي خاطراتم همه

 فتادا يادم نداشتم جديد رمان لعنتي اوردم در گوشيمو کنم فکر خوب چيزهاي به کردم سعي و زدم

 لندب باشم نخونده يکيشو شايد گفتم دارم رمان کتاب چندتا خودمون ويالي توي اتاقم توي که

 در کرش خدارو بزنم در نباشم مجبور تا باشه باز در بودم اميدوار تو رفتم ويال پشتي در از و شدم

 چي نمببي کردم صبر يکم شنيدم رو سورنا صداي که اتاقم توي رفتم مي داشتم و رفتم بود باز

  ميگه

  کنسرتا به ميزنم گند باشه جاش سر اعصابم رو دت اين بزار ميکنم خواهش مامان -

 اخه جون مامان اورد در اشو گريه رفتارت ببين اومده تو بخاطر شيده حرفي چه اين پسرم اخر -

  باشه مهربون يکم بشه زنت قرار مثال پسرم گل

  من نه شماست قرار اين -

  داره فرقي چه -

 ندارم دوسش هم دخترخاله يه عنوان به حتي نمياد خوشم شيده از زديم حرف زياد مورد اين در -

  باشه زنم خوام نمي

  نزن رو حرفا اين -

  کنيم صبر بود قرار مامان -

  بگيرش االن گفتم من مگه هستم حرفم رو هنوز -

  نباشه حرفي خواهشا موقع اونم تا -

 شتپ االغ يه ديدم که کردم باز و در گرفتم پيش رو اتاقم راه بره ابروم و بيرون بياد که االن ديدم

 شبيهت االغ به همين براي مياد بدش شيده از اناهيد ببخشيد) ميکنه عرعر داره افتاده تختم رو رو

  گفت اروم در شدن باز با(  کرد اش

  تويي سورنا -
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 نخيـــــــــــــتر -

  گفت و بهم کشيد اخماشو کيم من ببينه کرد بلند سرشو صدام شنيدن با

  بزني در ميشي جايي وارد ندادن ياد بهت خوايي مي چي تو -

  بزنم در بايد خودمم اتاق به ورود واسه نگفتن ولي چرا -

  منه اتاق اينجا -

  گفته کي -

  خودم -

  بگير ابغوره ديگه جاي يه بيرون برو کن جمع وسايلتو پاشو منه اتاق نه -

  کني يم اتاقم اتاقم حاال که داشتي اتاق عمرت تو حاال تا تو بيرون گمشو من اتاق اينجا که گفتم -

 رفح بد من با نداري حق تو گرفته پاچتو سورنا ميکني روي زياده داري ديگه پرو دختره ببين -

 بزني

 خودش براي رو اي ديگه اتاق گفت شيده به هم بعد و اومد مهاجر استاد صدامون و سر صداي از

 لب برگشتم درازتر پا از دست بودم خونده رو ها رمان همه متاسفانه اتاقم تو رفتم منم کن انتخاب

 نشست کنارم کسي کردم احساس که گذشت اي دقيقه سه دو ساحل

 اروم صداشو شدم خيره دريا به دوباره و برردوندم سرمو توجه بي بود سورنا برگردوندم سرمو

  شنيدم گوشم کنار

 ؟؟؟ نه شنيدي رو حرفا همه -

  نه -

  پس شنيدي رو چقدرش -

 که نداشتم کاري همين شنيدم رو حرفاتون از جمله چند و شدم رد اتاقت جلوي از فقط من -

  بود کرده اشغالش نفر يه که بود اتاقم من مقصد کنم گوش بخوام

  گفتم کنم اذيتش اينکه براي و
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  ميگما رو نامزدتون -

  اون به بچسبونن خوان مي من که اجباريه چه فهمم نمي بهش لعنت -

  که خوشگله خوري مي حرص چرا -

  نيست ادم سرش تو بخوره خوشگليش -

  خودگيره يکم فقط بود خوبي دختر که من بنظر -

  متنفرم باشم داشته سنتي ازدواج يه اينکه از من ولي شايد -

 ؟؟ سنتي -

  کنم قبول نديده منم بپسنده رو عروس مامان يعني -

  اهان -

  ميداري نگه اونجا عروسکاتو يعني بازيه اتاق گفت بابا هست چي پشتي سالن اون توي بگذريم -

  دارم مي نگه رو تو هاي کنترلي ماشين نه -

  نيستم بچه منکه -

  بزرگ بابا حالت به خوش -

  کوچولويي ببين نکن قهر حاال خب خيلي -

  نکردم قهر -

  خبره چه ببينيم اونجا بريم پاشو پس -

 فوضول -

 رفتيم بازي سالن طرف به و شد بلند دنبالم هم سورنا و شدم بلند

 بزرگ ياربيل ميز يه داشتيم مي نگه اونجا رو تفريحي وسايل تمامي رفتم مي زياد اونجا من رفتيم

 ور جا همه دقت با سورنا شديم وارد چي همه خالصه و ها توپ انواع دستي فوتبال تنيس ميز يه

  گفت دقيقه چند از بعد کردم مي نگاش و بود داده تکيه تنيس ميز به منم کرد مي نگاه
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  هستي بيليارد دست يه پايه -

  گفتم ماليدم مي گچ رو سرش که جور همون برداشتم چوب و رفتم ميز طرف به

  چي شرط -

  خواست مقابل طرف از برنده هرچي -

  کردم يم قبول نبايد ولي داشتم اطمينان بازيم به درسته بود غريبه پسر يه سورنا داد اخطار ذهنم

  ديگه شرط يه نه -

  چي بگو تو خب -

  کنه شنا دريا تو شب بازنده -

  عاليه -

  کن شروع پس -

 هم سورنا البته رفت مي پيش وقفمراد بر چيز همه کردم مي بازي مهارت با شد شروع بازي

 ربهض اين بزنم ضربه بود من نوبت رفتيم مي پيش مساوي تقريبا طور به داشت زيادي مهارت

 ستمب رو چشمام بود برنده سورنا نه اگر بودم برنده که رفت مي سوراخ تو اگه بود ساز سرنوشت

 و گفتم لب زير اهلل بسم کردم جمع چوپ سر به رو حواسم تمام بشم مسلط خودم به کمي تا

 وپت ولي داخل رفت مي که داشتم اطمينان ديگه رفت سوراخ طرف به مستقيم توپ زدم رو ضربه

  زدم فرياد ايستاد سوراخ لب دقيقا

  تو برو لعنتي لعنتي -

  اي اماده ساعتي چه شب بازنده خانوم خب خيلي -

  بگي که موقع هر.....  اوف -

  خوابيدن همه اينکه از بعد -

 خوبه -
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 بوديم توش ها بچه با که ويالي به و شدم خارج سالن از حرفي هيچ بدون بود داغون اعصابم

 رفتم

 و کرد سالم بهم سريع بود خوبي دختري ميومد خوشم ازش بود ساناز ديد منو که نفري اولين

 مرينت به کرديم شروع پيوستيم بهم همه وقتي بودن بيدار همه سالن تو بقيه پيش برم گفت

 رت جدي صورت به تا ساحل لب رفتيم و اومد سورنا که کرديم تمرين ساعتي يک ها ترانه کردن

 زدن يتارگ به کرديم شروع و نشستيم اتيش يه دور همگي اصالني فرامرز ترانه براي کنيم تمرين

 ستپيو ما جمع به هم سارينا غذا از بعد بود داده سفارش غذا برامون سورنا کرديم تمرين حسابي

 مي حرف هم با شعر يا ترانه با بايد بود بدتر تمرين صدتا از ولي بود داده استراحت بهمون سورنا

 ادهد ترجيح همه کرديم مي بيان قافيه با صورت به بايد رسيد نمي ذهنمون به چيزي اگرم زديم

  گفت پسرا از يکي ميدم تمرين نزنيد حرف اگه کرد تهديد سورنا ولي کنند سکوت بودند

  نوشهر به اومديم همگي جمعي دسته بهار امسال -

  کرد همراهيش و گرفت ضرب گيتارش روي ديگه پسرهاي از يکي

  ميومد ما همراه ناز دختر گردانم يه -

  گفت دخترها از يکي

  کنم چه اخر دلم دلم نداره طاقت نرو نرو ميگه دلم يه برم ميگه دلم يه -

  يگي بايد نپيچون مارو بگي بگي خواي نمي که بري بري خواي مي کجا:  ساناز

  نبود ريتميک که اين:  سورنا

  گفت سورنا به رو ساناز

  نداره گناهيم که فرشته يه دست به شکسته قلبم قلبم واي اي -

  گفت و کرد لوس خودشو نازنين

 دوست رو تو ته از من جون همه شدي بهت بگه بهت بگه و بياد يکي دلت عاشق شدم عاشقونه -

  دارمت
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 اعتس چند شنا به بايد من اونوقت کنن نمي فکر هيچ به سرخوش ادماي اين بهم ريخته اعصابم

 يادر به رو کرد جلب رو ام توجه سورنا صداي خدا تورو کنيد ولم بگم پرت و چرت و کنم فکر بعد

  خوند مي و بود ايستاده

  باشي من مال باشي مال بايد تو عشقم اتم ديوونه عادت کردم تو به شدمو ات وابسته -

 لمد انقدر چرا نميدونم خودمون ويالي توي خودم اتاق توي رفتم و شدم جدا جمع از ببخشيد يه با

 توي رو هدفونم داوردم ميز کشوي توي از رو پليرم تيري پي ام داشتم گريه هواي بود گرفته

  داشتم دوسشون ولي بود قديمي کمي اهنگا گذاشتم گوشم

 شدم تو خراب خانه

 شو روانه من سوي به

 ميزنم عشقت به سجده

 شو جاودانه منجي

 من غرور پر کوه اي

 منم تو صبور سنگ

 عاشقي ساز لحظه اي

 بودنم تو با عاشق

 ام ستاره ترين روشن

 خواهمت مي خواهمت مي

 دلم در ماندگاري تو

 دانمت مي دانمت مي

 من وجود ي همه اي

 من نبود تو نبود

 من وجود ي همه اي
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 من نبود تو نبود

 من وجود ي همه اي

 من نبود تو نبود

 من وجود ي همه اي

 من نبود تو نبود

 من نبود تو نبود

 شدم تو خراب خانه

 شو روانه من سوي به

 ميزنم عشقت به سجده

 شو جاودانه منجي

 من غرور پر کوه اي

 منم تو صبور سنگ

 عاشقي ساز لحظه اي

 بودنم تو با عاشق

 ام ستاره ترين روشن

 خواهمت مي خواهمت مي

 دلم در ماندگاري تو

 دانمت مي دانمت مي

 من وجود ي همه اي

 من نبود تو نبود

 من وجود ي همه اي
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 من نبود تو نبود

 من وجود ي همه اي

 من نبود تو نبود

 من وجود ي همه اي

 من نبود تو نبود

 من نبود تو نبود

 هب خواست مي محکم پشتوانه يه دلم خواست مي رو مامانم اغوش دلم شد جاري شدت به اشکام

 بودند خوابيده همه ديگه کردم گوش اهنگ تايي چند دادم گوش بعدي ترانه

 بودم هترسيد سگ مثل کنم مي اعتراف رفتم شدم بلند خودم ساحل لب بياد که دادم اس سورنا به

 گرفتم و اوردم در جيبم از گوشيمو رسيدم بهش بود اونجا من از زودتر سورنا نبود اي چاره ولي

  سمتش

  نشه خيس تا دار نگه اينو -

  باشه -

 دستم چم که بود اب تو پام مچ تا کنم فکر بستم رو چشمام رفتم دريا طرف به کشيدم عميق نفس

  گفت و زد لبخند بود سورنا کردم باز چشمامو شد گرفته

  دادي انجامش انگار داشتي رو شجاعتش که همين خوري مي سرما دختر خواد نمي -

  ميدم ادامه نه -

  بگير گوشيتو بيا خواد نمي که گفتم -

  کردم زمزمه لب زير رفته سورنا کردم فکر نشستم ساحل تو گرفتم ازش گوشيمو

 سياهي و شب روبروم -

 سرم پشت کسي بي

 بمونم که تونم نمي
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 دارم بگذرم تو از بايد

 ميافتم نفس از

 ها سايه توهجوم

 دوباره بشکنه کاشکي

 ها گاليه اين بغض

 منه تصوير تو توچشماي ميشکنه که اون

 برهنه شب تواين شدم گم

  منه تقدير

  شنيدم رو سورنا صداي

  ميزني حرف اميدانه نا انقدر چرا -

  نرفتي هنوز تو -

  برم بزارم اينجا تنها دختر يه که نداري توقع نه -

  کنم مراقبت خودم از تونم مي من -

  ندادي سوالمو جواب بمونم خوام مي خودمم حال هر به -

  بدم توضيح بايد -

  بشي سبک يکم اينجوري شايد -

 زنمب حال ضد نخواستم بودم سرد و يخ انقدر من فقط چرا شدم شوکه سورنا مهربوني همه اين از

  گفتم

  ميکنه اذيتم مادرم مرگ -

  کنم مي درکت ولي نکردم اش تجربه -

  داري دوست رو مامانت تو -
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  دارم دوسش که معلومه حرفي چه اين -

  بده زنت يعني ببخشيد شوهرت اجبار به خواد مي اخه -

  اناهيد ميدوني -

 ات کردم سکوت ولي بگي بايد شمس خانم اناهيد کوفت حلقش تو برم پا جفت خواستم مي

  بزنه حرفشو

 من واسه داره دوس اونم ندادم پيشنهاد بهش رو کسي من خب نيست بعد هم اونقدرا مادرم -

  کنه مخالفت کنم نمي فکر بياد خوشم کسي از اگه من بگيره زن

 بخير شب تو ميرم من..  حال هر به -

 خوابيدم خودم تخت رو و خودمون ويال توي رفتم

 وديمب توش ها بچه با که وياليي به و شستم رومو دست شدم بيدار بقيه از زودتر صبح خوابيدم

  گفت سريع ديدنم با نازنين رفتم

  بودي کجا تو -

  بخير صبح شدي بيدار زود چه تو وا -

  بودي کجا نپيچون منو -

  ساحل لب بزنم قدم بودم رفته -

  احمقم من کني مي فکر رو شب طول کل -

  ميزني جوش انقدر من رفتن بيرون براي که کنم مي فکر اينطور اره -

  نزدم پلک رو ديشب کل بودي کجا بگو من به نگو چرت -

 يگمم ضمن در نداره ربطي من به بودي بيدار که تو حماقت اين خوابن بقيه پايين بيار صداتو -

 ادهاي که نازنين رو تو امثال شناسم مي خوب نبودم جونت سورنا با نترس بشه راحت خيالت

  کنه نمي نگاتونم طرف که حالي در منين مي عاشقي

  ردک نمي انتخاب ترانه دختر اون براي منو نبود عاشقم اگه ؟؟؟ نفهميدي اينو منه عاشق سورنا -
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 ميدونم منکه ندونه کي هر هم بعد بياي خرکي عشوه بلدي خوب بود اين براي انتخاب اون -

 نشده بيدار خواب از تا برو هم حاال نکن باز منو دهن پس تيپشي پول عاشق نيستي سورنا عاشق

 هب االنم چند هر بندازم چشمش از رو تو خوام مي نکن احساس انقدر ندزدنت که باشي پيشش

  نچسب ي پسره نداره ارزش برام هم جو يه اندازه به سورنا که بدون اينو نيستي چشمم

 بعد دنش بيدار همه کم کم خوردم صبحانه رفتم اشپزخونه به و گذشتم کنارش از تفاوت بي بعد و

 اي چاره ولي نداشت کشش ديگه مغزم کرديم تمرين دو ساعت تا بود تمرين وقت صبحانه از

 دل اکثرا چون خوردم نمي فود فست اصوال همبرگر ساندويچ اوردن ناهار برامون دو ساعت نبود

 شاعرهم يا کنيم استراحت ديروز مثل يا که گفت سورنا غذا از بعد نبود اي چاره ولي گرفتم مي درد

  کرد جلب رو سورنا توجه ساناز صداي باشيم داشته ترانه با

  ترانه چقدر ديگه شد بد حالم اه -

 شروع ريبب بکار هم زندگي تو حتي که بشي عجين ها ترانه با بايد انقدر باشه اينطور بايد:  سورنا

  کنيد

 : کرد شروع ها بچه از يکي ارش

  شم ها قصه پري من عاشق سوار تک تو شم ها ستاره همدم ابرها رو خوام مي گفتي -

 نيست هوس حرف حرفمون تو منو تو منو باشه نفس تا تو منو تو منو باشه نفس تا تو منو:  ميترا

  تو منو باشه هوس از اگرم

  ديوونه شده تو بي عاشق قلب زندونه برام دنيا نيستي وقتي:  نازنين

 اميدم بخواب تو توست نوبت حاال مادرم الاليي جوونه هات فصه تموم دلم تو هنوزم:  ارش

  مـــــــــــــادر مـــــــــادر

  نيست خيالي هيچ شدي دوست يکي با رفتي نيست ماللي من دوري از نوشتي و رفتي:  من

 بودنه عاشق واسه عاشق هر بهونه تو منه با هميشه که غريبي حس همون تو:  سورنا

 يه بيشعورا شب هفت تا شد شروع تمرين دوباره هم بعد سه ساعت تا داشت ادامه همينطور و

 حموم صف هوو ويال توي رفتم شد تموم باالخره داشتم درد دل که منم بخوريم ندادن وعده ميان
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 و ومحم رفتم داشتم سرويس اتاق تو اونجا چون خودمون ويالي برم گرفتم تصميم شلوغه چقدر

 بود تحويل سال هم نه ساعت و بود هشت سال کردم سشوار موهامو هم بعد

 ايه برنامه داشتن هم سارينا و شيده و بود ميز روي سين هفت سفره چيدن حال در سورنا مامان

 مي قران داشت هم مهاجر استاد و بود گوشيش تو سرش سورنا کردند مي تماشا رو تلوزيون

 و زد لبخندي من ديدن با سورنا مادر بودن اماده زودتر ساعت يک داشتن عجله چقدر اينا خوند

  گفت

  باش ما با رو تحويل سال دخترم -

  نميشم مزاحمتون ممنون -

 بشين خودم ساريناي مثل هم شما هست هم شما ويال اينجا باالخره مزاحمتي چه دخترم نه -

  عزيزم

  اجازه با ترم راحت اينجوري ولي لطفتون از ممنون واقعا -

 گمر بعد از زندگيم مهم چيزا با تنها تنها رو تحويل سال داشتم عادت هميشه شدم خارج ويال از

 بينب گفتن سرمو ريختن ها بچه شدم ويال وارد تا بودم اتاقم تو سال تحويل موقع هرسال مامان

  نه يا بلدي رو اهنگ

 توپ بوي عيدي، بوي

 رنگي کاغذ بوي

 نو سفره وسط دودي، ماهي تند بوي

 بزرگ مادر ترمه جانماز ياس بوي

 کنم مي سر زمستونو اينا با

 کنم مي در خستگيمو اينا يا

 پول قلک شکستن شادي

 زياد شمردن از عيدي سکه شدن کم وحشت

 کتاب الي نخرده تا اسکناس بوي
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 کنم مي سر زمستونو اينا با

 کنم مي در خستگيمو اينا يا

 سياه چادر دختر يه زدن قاشق فکر

 نور هاي بته روي از بلند خيز يک شوق

 ها گنجه تو شده جفت کفش برق

 کنم مي سر زمستونو اينا با

 کنم مي در خستگيمو اينا يا

 دولک با ساختن ستاره يک عشق

 مدرسه عيد هاي جريمه گذاشتن ناتموم ترس

 کتاب الي شده خشک که محمدي گل بوي

 کنم مي سر زمستونو اينا با

 کنم مي در خستگيمو اينا يا

 حوض بوي باغچه، بوي

 نذري خوب عطر

 شدن گم کوچه توي فانوس، پي جمعه، شب

 تني آب يه هوس الجوردي، جوي توي

 کنم مي سر زندگيمو اينا با

 کنم مي در خستگيمو اينا با

 کنم مي سر زمستونو اينا با

 کنم مي در خستگيمو اينا يا

  طور چه بلدمش کامل بابا اره -
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  بشه خوشحال بخونيم استاد ويالي جلوي بريم تحويل سال از بعد خوايم مي:  ساناز

  بريم -

  کنيم تمرين دور يه همگي بيايد ها بچه:  شروين

 فتمر منم سينشون هفت سفره کردن اماده براي رفتن ها بچه بود خوب هم خيلي که تمرين از بعد

 مهه داشتم توش سين هفت سفره وسايل اوردم در توش از رو جعبعه و کردم باز چمدونم اتاقم تو

 توي از بود توش هم بود زنده مامان زمانيکه واسه خانوادگي عکس يه کوچيک سايز در چي

 وت گوشيمو کردم مرتب سرم رو کالهشو پوشيدم و اورد در مخمل شلوار و سويشرت يه چمدونم

 الهاوي پنجره از که نوري ولي بود تاريک هوا ساحل لب رفتم و برداشتم رو جعبعه گذاشتم جيبم

 هنزفري بعد خوندم ايه چند و اوردم در جعبعه توي از رو کوچيک قران بود کافي برام ميومد

 هک اشکي بفهمم رو تحويل سال لحظه راديو صداي از تا گذاشتم گوشم تو کردم وصل گوشيمو

 کردم سعي و زدم پس رو ميومد چشمم به مان ما به کردن فکر با تحويل سال لحظه هميشه

  گفتم لب زير و دوختم اسمون به نگاهمو شد نو سال باالخره بزنم لبخند

 يدتع يادتم جا همين از ولي تو پيش بيام جايي هر از قبل نميتونم امسال که ببخش نازم مامان -

 مبارک

  داد جواب بوق دومين با گرفتم اشو شماره بزنم زنگ بابا به تا اوردم در گوشيمو بعد

  مبارک عيدت باباجونم سالم -

  خوبي بابا طوري چه مبارک هم عيدتو وروجک سالم -

  خبرا چه بابا عالي -

  نداري مشکلي باباجون خبر چه تو سالمتي ما -

  اونجاست هم اناهيتا بابا راه به رو چي همه خداروشکر نه -

  خودشونن خونه بابا نه -

  بگم تبريک بش رو عيد جونم ميترا بده رو گوشي پس بابا باشه -

  خداحافظ عزيزم باشه -
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  پيچيد گوشي تو گرمش صداي ميترا به داد رو گوشي بعد

  عزيزم خوبي نازم دختر سالم -

  مبارک عيدتون خوبم شکر جون ميترا سالم -

  برات باشه نيکي و خوبي از پر سالي اهلل شا ان مبارک هم تو عيد -

  همچنين به ممنون -

  بياريم برات نداري الزم چيزي بششم فدات -

  خواش ولي نه -

  جونم -

  بريد مادر خاک سر نره يادتون -

  بريم جا هر از قبل قرار امشب همين نميره يادمون بگردم دورت نه -

  برسون بهش رو سالمم ممنون -

  چشم -

  خداحافظ -

 عزيزم خداحافظ -

 نييع ما ويالي جلوي ها بچه با رفتم ويال به کردم جمع وسايلمو شدم بلند کردم قطع رو تلفن

 ستادا تا خونديم بلند شديم بوديم کرده اماده که اي ترانه خوندن به شروع و رفتيم مهاجر استاد

 شيده و لبخند با سارينا و سورنا مادر و تحسين با سورنا و استاد بودند اومده همشون بياد بيرون

 راهي هم بعد و کرد تشکر هممون از استاد اهنگ شدن تموم از بعد کرد مي نگاهمون تفاوت بي

 بخوابم خواست نمي دلم شدن ويالها

 تراس روي که ديدم رو سورنا چرخيد خودمون ويالي طرف به چشمم خواسته نا دريا کنار رفتم

 و ومدمي خوشم ش از نه داد تکون دست برام برگشتم تا ميکنه تماشا رو ساحل و ايستاده اتاقي

 منگريست ساحل به دوباره و برگردوندم رومو داشتم اشو حوصله نه و بدم رو بهش خواستم نمي
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 که بود خل من اندازه به اون فقط چون سورناست دونستم مي شنيدم سرم پشت رو پايي صداي

  گفت و نشست کنارم ساحل بياد تنهايي باشه بيدار شب وقت اين

  بخند ناراحتي چرا دختر -

  ندارم حوصله -

 الس اخر تا نباشي شاد و نخندي رو سال اول روز اگه باشي شاد و بخندي بايد خودت دست مگه -

  اينجوري کني گريه بخوري غصه بايد اش همه

  تگف و کرد نگاهم لبخند با سورنا زدم قهقهه دلم ته از خنديدم اورد در زنونه هاي گريه اداي بعد و

  بخند هميشه خوب دختر افرين -

  گفتم و دادم حالت تغيير سريع

  ميکني دخالت من کاراي تو چرا تو -

  چي يعني -

 مياي هم تو ساحل لب ميام من وقت هر -

  باشي تنها ندارم دوست -

  داره ربطي توچه به -

  اناهيد -

 شوي و شست بعد شدم بيدار زود خيلي صبح خوابيدم ويال تو رفتم پاشدمو حرفاش به توجه بي

 هي پوشيدم رو زرد عروسکي هاي کفش و ستش شلوار با ليمويي دار کاله تونيک يه روم و دت

 خارج يالو از داشتم کنم استقبال بقيه و ميترا پدرو از تا بيرون رفتم و کردم سرم هم ليمويي شال

  شد سبز روم جلوي نازنين که ميشدم

 ؟ داري قرار سورنا با ميري داري کجا -

  بيني مي بعد کني دخالت من کاراي تو ديگه بار يک احمق دختره ببين -

  زدم حدس درست پس -
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 ديگه عدب و اسمون از نيفتاده پسر يه همين کن باور نيستم چيزا اين دنبال من تو ارزوني سورنا -

  نيستم ترشيده دختر تو مثل من ضمن در نباشه پسري هيچ

 احوال و سالم همه با رسيدم اينا بابا تا موندم منتظر دقيقه چند شدم خارج و نموندم جواب منتظر

 وقذ انقدر بودند اورده خودشون با هم رو مهسا داشتند برام خفن سوپرايز يه البته و کردم پرسي

 داشت سورنا مامان شديم که وارد شديم خودمون ويالي راهي همگي و نداشت حد که بودم زده

 اتاق راحي همه عليک و سالم بعد و اومد پايين هم مهاجر استاد همزمان چيد مي رو صبحانه ميز

 به اصرار کلي با البته بشيم اسکي جت سوار بريم صبحانه صرف از بعد بود قرار شدن هاشون

 تا يمکرد تالش کلي و رفتيم در زيرش از سورنا منو ولي کنيم تمرين بايد گفت مي چون استاد

 هبمون من اتاق تو بود قرار هم مهسا بشم اماده تا رفتم اتاقم به بده اف رو امروز گرفت تصميم

 طوس تا اي سورمه مانتوي يه کردم استفاده اتاقم تو هاي لباس از بود ويال اون تو لباسام چون

 هم مو مشکي ورني کفش و کيف اي سورمه شال و راسته جين شلوار يه با بود بلند رونم هاي

 جلوي چون صورتم هاي کنار ريختم و کردم فر جلوشو و کردم جمع باال کليپسم با موهامو برداشتم

 ولي نميومد خوش مدل اين از ريخت مي بيرون شالم از از بود بلند بود عقبش اندازه هم موهام

 ودندب من منتظر اماده مهسا و االله ريحانه و هانيه شدم خارج اتاق از مياد بهم خيلي گفتند مي همه

 راه همگي و اومدند هم بقيه سارينا بعد مدتي زدند مي گپ سورنا با داشتند هم ارش و هومن

 نبود لدب اصال االله بودم بلد خوب من کرديم کرايه اسکي جت شديم وارد پالژ يه سوي به افتاديم

 همه نکهاي از بعد و بوديم مهران بابا سورنا منو رفتن که نفرهايي اولين بودن خوب نسبتا هم بقيه

 و استاد جدا بزرگترا و جدا ها بچه بوديم نشسته حياط توي همگي شديم ويال راهي شدن سوار

  گفت سارينا کردند مي درست جوجه داشتند هم اردالن عمو

 جنگل بريم بزنيم خودمون امشب ميگم ها بچه -

  شدي شجاع اوه اوه: سورنا

  نداره ترس که جنگل کنم بازي شير با برم گفتم مگه:  سارينا

  ام پايه خفن قليون با ساحل لب ولي نيستم موافق جنگل با:  ارش

  پاسور البته و:  هومن

  شد سنگين تون جرم:  هانيه
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  بريم ساعتي چه ام پايه منم:  اناهيتا

  بريم ده نزديکاي:  ارش

  ديگه شام از بعد:  سورنا -

 ديگه اره: ارش

 

 خارج اونجا از ها اهنگ تمرين دور يه از بعد شديم ها بچه ويال راهي سورنا و منو شام از بعد

  گفت سورنا که رفتيم مي داشتيم رفتيم ويال سمت وبه شديم

  زدي صبح که بزن رو تيپ همون -

  چي -

  ميومد بهت خيلي موهات مدل منظورم -

 از ليو پوشيدم رو صبح هاي لباس بشم اماده که رفتم رسيديم ويال به چون نگفتم چيزس ديگه

 تدس دور دستاشو که ديدم رو شيده بيرون رفتم و کردم سرم شالمو و زدم باال موهامو سورنا لج

 به گيهم بقيه پيش رفتم و نکردم توجه اصال بود اويزون بهش سيريش مثل و کرده قالب سورنا

 قليون تادو نشستيم روشون که بود تخت چندتا که بود قسمتي يه رفتيم نزديک پالژهاي از يکي

 و ورناس نبوديم قليوني کال چون نکشيديم قليون اصال شيده سارينا منو اوردند و داديم سفارش

 يدهش البته کرديم مي بازي بولف همگي بودن معمولي بقيه و کشيدند کمي هم مهران و اناهيتا

 مشد خسته بازي از که بود نيم و دوازده تقريبا ساعت کنه بازي گوشيش با داد ترجيح خانوم

 در رو گوشيم رفتم بقيه از دورتر ساحل طرف به و دادم ارش به رو بود ام دسته که پاسورهايي

 شن يرو گذاشتم جيبم تو گوشيمو بود تبليغاتي کردم بازش داشتم نخونده اس ام اس يه اوردم

 ودمب کرده که بود تغييراتي بخاطر شايد نداشتم خوبي احساس نبود خوب حالم دمکشي دراز ها

 چشمامو دوباره زدمو لبندي بود مهسا کردم باز چشمامو کشيد دراز کنارم کسي کردم احساس

 رو شکا قطره دونستم نمي رو دليلش حتي اومد پايين چشمم ي گوشه از اشکي خواسته نا بستم

  گفتم و زدم پس

  مهسا -
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  بله -

  کردي چه افشين با -

  کني مي فکر چي -

  ديگه گفتي بش احتماال نميدونم -

  اره -

  خب -

  خب چي -

  ديگه شد چي بگو درست مهسا وا -

 ولي شهب بيخيالم داده ترجيح داره دوست خيلي خودشو گفتم رفت پاشد حرف بدون شنيد وقتي -

 نيست بودنمون باهم واسه مانعي هيچ و نشونده سرجاش رو شعور بي دختره گفت اومد فرداش

  بشم بزرگتر يکم من منتظريم هم حاال

  شي خوشبخت ايشاهلل -

 خونه بريم خواييم مي ديگه بريم پاشو مرسي -

  باشه -

 به يويال از رو چمدونم تمرين از بعد بوديم مسلط همگي ديگه کرديم تمرين فقط عصر تا بعد روز

 ودب تلفنش با صحبت حال در پنجره به رو مهسا شدم اتاقم وارد خودمون ويالي رفتم برداشتمو ها

  کردم گوش حرفاشو گذاشتمو چمدونم نشد وروردم متوجه اصال

  گذره نمي خوش بهم خورم مي غصه منم ديگه نگو -

-**** 

  ديوونه-

-**** 

  عزيزم ميدونم -
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-*** 

  برس بکارات برو ديگه خب خيلي -

-*** 

  طور نهمي منم -

-**** 

  باي بوس -

  بود افشين

  گفت و برگشت يدفعه مهسا

  اومدي کي تو اره -

  االن همين -

  ديوونه ام ترسيده گفتي مي چيزي يه -

  ها شده کالمت تيکه -

  چي -

  ديوونه -

  حقيقتا تو به ميگم باعشق اون به نخير -

 پرو بچه گمشو -

 کرديم صحبت مهسا با ديگه کمي

  بود سورنا از کردم بازش بود گوشيم اس ام اس زنگ صداي

 " دارم باهات مهم کار بيا ام بازي اتاق تو من سالم "

 " بينم نمي اومدنم براي گلزومي

 " دارم کارت که گفتم "
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 " نياري سرم باليي که هست اطميناني چه اي غريبه پسره يه شما "

 "؟؟ نبودم غريبه پسر کرديم مي بازي بيليارد که اونموقع طور چه آناهيد -

 لحتيمص سرفه بود گوشيش به نگاهش و بود نشسته بازي سالن رفتم نفرستادم چيزي ديگه

 گفت و خنديد کردم اخم من ولي زد لبخند و اورد باال سرشو کردم

 اخالقي بد خوشگل دختر چه -

  فوضولي پسر اقا چه -

  فوضول بگي من به مياد دلت اني -

  بيام خواستي چي برا نشو خودموني زياد -

  بود رفته سر ام حوصله -

  کني نمي پر جون شيده با تفريح و زدن حرف با رو خودت وقت چرا جالب چه -

 فهمي نمي چرا نمياد خوشم شيده از من-

 شيده جاي به راستي بفهمه بايد مامانت داره ربطي چه من به اخه بفهمم بايد چي براي من-

  بردي دلشو بدجور گويا باشي نازنين با ميتوني

 نچسب دختره -

  فرمودي چي -

  ميگم رو نازنين -

  برم نداري کاري اهان -

  کنيم بازي تون بدمين دست يه بيا نرو -

  نيستم بلد -

  بدم يادت خواي مي -

  ندارم اي عالقه -
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  بلدي اونو کنيم مي بازي تنيس خب -

 نه -

  بزنيم چي خب -

 بولينگ -

  هست اينجا -

  اره -

 توپ سنگيني بخاطر داشتم دوست بازي اين ولي کردم نمي بازي خوب بازي به کرديم شروع

 ويال راهي من و کرديم بازي دست چند داشت مهارت خيلي سورنا انگار ولي ميزدم خطا گاهي

 يم تعريف رو خونشون پارکينگ توي مهران خوردن زمين ماجراي تاب و اب با داشت اناهيتا شدم

  زد صدام سورنا مامان خنديدن مي همه و کرد

  نديدي رو سورنا جان اناهيد -

  جون پري باشن بازي سالن تو کنم فکر -

  بشين بيا ممنون دخترم باشه -

  بود سورنا از کردم بازش بود گوشيم اس ام اس زنگ دارمصداي کار اتاقم تو برم بايد نه -

 " دارم باهات مهم کار بيا ام بازي اتاق تو من سالم "

 " بينم نمي اومدنم براي گلزومي

 " دارم کارت که گفتم "

 " نياري سرم باليي که هست اطميناني چه اي غريبه پسره يه شما "

 "؟؟ نبودم غريبه پسر کرديم مي بازي بيليارد که اونموقع طور چه آناهيد -

 لحتيمص سرفه بود گوشيش به نگاهش و بود نشسته بازي سالن رفتم نفرستادم چيزي ديگه

 گفت و خنديد کردم اخم من ولي زد لبخند و اورد باال سرشو کردم

 اخالقي بد خوشگل دختر چه -
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  فوضولي پسر اقا چه -

  فوضول بگي من به مياد دلت اني -

  بيام خواستي چي برا نشو خودموني زياد -

  بود رفته سر ام حوصله -

  کني نمي پر جون شيده با تفريح و زدن حرف با رو خودت وقت چرا جالب چه -

 فهمي نمي چرا نمياد خوشم شيده از من-

 شيده جاي به راستي بفهمه بايد مامانت داره ربطي چه من به اخه بفهمم بايد چي براي من-

  بردي دلشو بدجور گويا باشي نازنين با ميتوني

 نچسب دختره -

  فرمودي چي -

  ميگم رو نازنين -

  برم نداري کاري اهان -

  کنيم بازي تون بدمين دست يه بيا نرو -

  نيستم بلد -

  بدم يادت خواي مي -

  ندارم اي عالقه -

  بلدي اونو کنيم مي بازي تنيس خب -

 نه -

  بزنيم چي خب -

 بولينگ -

  هست اينجا -
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  اره -

 توپ سنگيني بخاطر داشتم دوست بازي اين ولي کردم نمي بازي خوب بازي به کرديم شروع

 ويال راهي من و کرديم بازي دست چند داشت مهارت خيلي سورنا انگار ولي ميزدم خطا گاهي

 يم تعريف رو خونشون پارکينگ توي مهران خوردن زمين ماجراي تاب و اب با داشت اناهيتا شدم

  زد صدام سورنا مامان خنديدن مي همه و کرد

  نديدي رو سورنا جان اناهيد -

  جون پري باشن بازي سالن تو کنم فکر -

  بشين بيا ممنون دخترم باشه -

 دارم کار اتاقم تو برم بايد نه -

  لباسام کردن مرتب کردم شروع اتاقم تو رفتم

 من ولي کنن ارومم خواستن مي مدام مهسا و االله بوديم نگران همه و بود کنسرت از قبل روز

 ديمکر تمرين شب نيم و دوازده ساعت تا بود شده زياد خيلي تمرينمون بودم استرس از سرشار

 شروع تا صبح از که بود گفته سورنا و ميشد شروع کنسرت ظهر از بعد هفت ساعت بعد روز

 هسام شدم اتاقم وارد برسيم صدامون به و نکنيم تمرين باشيم داشته ارامش بايد فقط مراسم

 اس افشين به داره فهميد ميشد کردن فکر بدون ميداد اس ام اس و بود کشيده دراز تخت روي

  گفت و افتاد بهم نگاهش ميده

  بخوابيم بياي بودم منتظرت بيا نباشي خسته -

  حموم برم بايد اول من بخواب اي خسته تو -

  ميمخونم منتظرت باش زود پس -

  باشه -

 ما يهمگ مراسم مکان سر رفتيم نه ساعت بعد رز برد خوابم و خزيدم پتو زير حسابي دوش از بعد

 تا کرديم مي پذيرايي مون گلوي از داغ چاي و قهوه با و نشستيم بودن کرده وصل که چادري توي

 سلبا متفاوت ها اهنگ براي دادند بهمون سبک سوپ يه فقط ناهارم واسه نباشه ضايع صدامون
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 هب سورنا که بود شش تقريبا ساعت کرد مي اماده سازش و هاش باس کس هر داشتيم متفاوت

  گفت و نشست کنارمون اومد بود اويزون بهش هم شيده البته پيوست جمعمون

  کنيم حلش سريع تا بگيد هست مشکلي اگه نداره مشکلي کسي ايد اماده همه ها بچه -

  هست استرس يکم فقط عالي چيز همه سورنا داش: کيارش

  داريم استرس همه کيارش با حق:  ساناز

  ميره پيش عالي چيز همه بشه چيزي نيست قرار اصال نترسيد: سورنا

  اميدوارم:  من

  هست استرس خيلي واقعا سورنا:  نازنين

 اينو و بود سورنا با که دختري حضور بخاطر مراسم براي نه اما لرزيد مي استرس از نازنين صداي

 تاداس شد برگزار ممکن نحو بهترين به کنسرت شد تموم باالخره فهميد ميشد نگاهشم طرز از

  گفت و بوسيد منو پيشوني بابا انداختم بابا اغوش تو خودمو بود خوشحال واقعا مهاجر

  کوچولو خانوم بود عالي کارت -

  ديگه هستم شما بچه -

 من گل تو به ايول -

 يرونب برد رو همون مهاجر استاد اونشب گفت تبريک بهم و کشيد اغوشش تو منو اومد جونم ميترا

 رفتم خواب به لباسام همون با رسيديم ويال به تا داد بهمون حسابي شام يه و

  شدم بيدار خواب از مهسا صداي با

  بخوابم بزار دختر چته هان -

  شد ظهر پاشو خانوم خرسي -

  چنده ساعت مگه مهسا سرتا تو ميزنم -

  نه -

  شده ظهر نه حاال تا کي از خب -
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  ساحل لب بريم خوايم مي پاشو نکن بحث -

  ميام االن گمشو برو خب -

  باش مودب -

  اينجوري بود خوب بيام منم تا کن گم گورتو پاشو محترم خانوم هووووووي -

  حاال خب -

 اب اي سورمه تونيک يه کردم شونه موهامو شستم رومو و دست شدم بيدار من رفت پاشد مهسا

 چيده هنوز صبحانه ميز سالن توي رفتم سورمه ورني هاي کفش با پوشيدمو سفيد شال و شلوار

 ابکب جوجه داشتند مردا شدم ساحل راهي بقيه با و خوردم پرتغال ليوان يه و کيک تکه يه بود

 مشغول صبح نه از نميدونم من خورد بهم اس جوجه چي هر از حالم ديگه يعني کردند مي درست

 و ميزدند حرف مسخره مسائل درباره معمول طبق خانوما شدن جوجه کردن درست از کاري چه

 ههم از دست به دوربين ارش نشستم االله و مهسا کنار بودند خوش براي کاري دنبال هم ها بچه

 وسايل برگرديم بيفتيم راه عصر بود قرار خنديديم کلي مسخره هاي عکس گرفت مي عکس

 ماشين با من و بوس ميني با ها بچه برگشتيم و گذاشتيم صندوق وي کرديم جمع رو هامون

 خودمون

 کردم مي اماده جديد مدرسه به رفتن براي خودمو من و تعطيالت اخر روز و بود فروردين سيزدهم

 از موجديد مدرسه فرم کنم اماده بعدمو روز وسايل تفريح به رفتن از قبل تا شدم بيدار زود صبح

 لمث لباسم که داشت اصرار ميترا ولي رم مي قبلي مدرسه همون با گفتم من اوردم در کمد توي

 هاي تابک نميشدم خنگول مثل حداقل بود تر قشنگ خيلي جديدم لباسايي که الحق باشه بقيه

 گفت اباب رفتم بيرون اتاقم از بابا صداي با کردم اماده رو چيز همه و گذاشتم کيفم تو رو نيازم مورد

 اهير همگي بيان بود قرار هم اينا مهاجر استاد البته و بريم همگي بود قرار بريم تا بشيم اماده

 شديم فشم

 تا رداو رو گيتارش ماشين تو از سورنا نشستيم هم دور همه هم بعد کرديم بازي واليبال يکم اول

  گفت مامانش بزنه اهنگ برامون

  بود قشنگ خيلي بخون باهاش و بزن رو سرودي خودت که اهنگي اون پسرم -

  گيره مي دلش ادم چي اون مامان:  سارينا
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  ام بچه بزنه بزار:  جون پري

  ميزنم ديگه چيز يه مامي نه:  سورنا

  بود قشنگ خيلي اون بزن اونو نه:  جون پري

  مينوازي خوب رو اش موسيقي مادرت با حق:  مهاجر استاد

  باشه:  سورنا

  نواخت مي خوب خيلي کرد شروع سورنا

  اما ميکني نگاهم

  سرده چقدر تو نگاه

  و روياست يه تو بودن

  درده جور يه نبودنت

  کن نگاهم کن نگاهم

  من وجود عشق از پر

  کن نگاهم کن نگاهم

  من غرور خردشه نزار

  اما دستتو گرفتم

  اروم دستتو کشيدي

  موند خيره که من نگاهم

  روبهروم عکي قاب به

  تو بدون تونم نمي

  مياد بند تو بي نفسم

 تو بدون دنيا ار
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  مياد بدم مياد بدم

  ميشه ور شعله اتشي

  وقتي همون قلبم توي

  اشکاتو بينم مي که

  ناراحتي بينم مي که

  که وقتي ميسوزه دلم

  ميشه يخي و سرد دلت

 که وقتي ميسوزه دلم

  ميشه اهني تو دل

  سنگت دل کنه خدا

  شه نرم کمي و گرم کمي

  سنگت دل کنه خدا

 شـــــــــه عاشق من قلب مثل

 زديم دست براش همه

 قديمي اهنگ يک و زديم دست همراهش هم ما و زد ضرب سيني پشت ارزو خاله هم هم بعد زديم

 ودز شام از بعد و گرفتم دوش خونه برگشتيم عصر گذشت خوش حسابي بود خوبي روز خونديم

 دگيال خواب حالت که شدم بيدار زود خيلي صبح نباشم کسل رو جديد مدرسه اول روز تا خوابيدم

 اقعاو شدم مدرسه ي راه بابا با بعد و خوردم صبحانه رفتم و پوشيدم رو مدرسه فرم بره چشمام از

 نماينده و برد ها کالس از يکي به منو شيرازي خانم مدرسه معاون داشتم دوست رو محيطش

  گفت و کرد صدا رو رستمي کالس

  نشه اذيت باش مواظب کن معرفيش بچه به جديد اموز دانش خانوم اين رستمي -

 چشم -
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  گفت من به رو بعد

  شما و هستم رستمي مينا من -

  شمس آناهيد آناهيدم -

  خوشبختم -

  همچنين -

  کنم معرفيت بقيه به بياتو -

 هب اخالقياتشون ولي بودن خوبي دختراي بودند افاده پر خيلي اموزا دانش شديمهمه داخل هم با

 باهم دوتا اون اومد خوشم رها و شدم اشنا باهاش اول که مينا از همه بين از فقط نشست نمي دل

 خيلي که دبيرمون داشتيم کامپوتر اول زنگ اونروز اونها جديد دوست شدم من و بودن دوست

  خنديديم کلي بود باحال

 کالس باهاش بعد روز بودم نديده رو سورنا هنوز ولي بودم شده اشنا همه با گذشت روزي چند

 دهش عوض کمي رفتارم جديدا نداشتم کالس اون در حضور به اي عالقه هيچ من و داشتيم ويالون

  اومدم خودم به رها صداي با بدم تغيير خودمو ميشدم موفق داشتم بود

  بله -

  بله ميگه تازه ميزنم حرف باش دارم دوساعت دختر بال و بله:  رها

  بگو ديگه بار يه نشدم متوجه ببخشيد:  من

 اسم ينا کي بهش کنم مي فکر دارم کنيم صدات انيشمس ميتونيم گفتي که ديروز از ميگم:  رها

  کرد انتخاب برات رو

  اشناها از يکي:  من

  اوردي بياري شيرازي خانوم براي بود قرار چهار در سه عکس آنيشمس راستي:  مينا

  نخورده زنگ تا بدم برم بدم بهش نبود يادم اصال اره اوخ:  من

  بيا زود برو باش: رها
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 هب کردم سعي ديدم رو سورنا يدفعه راه توي شدم دفتر راهي و برداشتم کيفم تو از رو ها عکس

 طرفش به و شدم ميخکوب صداش با ولي بدم ادامه خودم راه به و ديدمش که نيارم خودم روي

  برگشتم

  آناهيد -

  مهاجر اقاي سالم -

  ميکني چيکار اينجا تو دختر سالم -

  اومدم تحصيل براي -

  کي از -

  عيد از بعد از -

  بودي نگفته من به چرا پس -

  بدم پايان رو مکالمه زودتر دادم ترجيح کنن مي نگامون دارن بعد خيلي همه ديدم

  اجازه با برسونيد سالم خانواده به برم بايد من مهاجر اقا -

 دفتر رفتم و گذشت کنارش از و

 راراص بابا ولي برم رو ويالون کالس خواست نمي دلم اصال شدم مدرسه راهي ويالون يه با بعد روز

 بود سيکال ساعت اخرين ويالون کالس بگيرم ياد که خوبه و نيستم بلد گفت مي باشم که داشت

 خوبي به ويالون کالس حتي و ها کالس همه اونروز خونه برگرده ميتونست خواست نمي که هر و

 همدرس مدير و بود پنجشنبه بعد روز ميداد ازارم افراد از بعضي دار معني هاي نگاه البته گذشت

 با گاهي داشتم دوست خيلي رو اونجا لويزان جنگلي پارک بريم بود داده ترتيب اردو برامون

 تو دبو کرده اماده برام ون ميترا که خوراکي يکم قشنگ واقعا فصل اين توي رفتيم مي عمواينا

 بشه سردم ممکنه دادم احتمال چون برداشتم خورم براي هم زرد سويشرت يه و ريختم کيفم

 از و بود مدرسه جلوي اتوبوس شدم مدرسه راهي با همراه کردم خداحافظي ميترا با بپوشمش

 همه تو مرد چون که گفت مي سارينا بياد بود قرار پس بود اونجا هم سورنا من مزخرف شانس

 سبز من راه سر رو موجود اين هميشه چرا خدا اخ ميگه چرت کردم فکر خر من برنش مي ها اردو

 به هينگا حتي اينکه بدون شدم مدرسه اتوبوس سوار رفتم و شدم پياده بابا ماشين از کني مي
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 دوستاي از که ديگه دختر دوتا همراه به بودند نشسته اتوبوس انتهاي مينا و رها بندازم سورنا

 ادوت اون با و نشستم کنارشون ند بود داشته نگه جا يه هم من براي و بودن شون دومي کالس

 اج اتوبوس يه توي همه اينکه از بعد مهرانه يکي اون اسم و بود الهام يکيشون اسم شدم اشنا

 ريميک فاميليش اقاهه اون شدند سوار بودم شده اشنا باش هم قبال ديگه اقاي يه و سورنا گرفتيم

 راهو و جيغ و کرديم شلوغ کلي ماهم و کرد کت حر اتوبوس بود ها اولي سال فيزيک استاد و بود

 ارکپ به وقت شيطوني اهل و پايه بودند مينا و رها مثل درست اومد خوشم مهرانه الهام از کشيديم

 اومديم رد شکممون خجالت از يکم اول گرفتيم فاصله بقيه از و شديم پياده سريع رسيديم جنگلي

 ونبهم رو ناهار تا شديم جمع يکجا همگي ناهار براي گرفتيم عکس و کرديم بازي حسابي بعد و

 هم بعد و کاري شلوغ و و شيطنت دورباره بعد و خورديم شادي فضاي تو هم رو غذا دادند

 هفته زا و بود اخر هفته داشتيم ويالون کالس و بود شنبه چهار اونروز گذشت هفته چند برگشتيم

 نرفته واستودي اصال ور اين به عيد از ميشد شروع امتحانا هم بعد و بوديم تعطيل شنبه سه تا بعد

 ديدج کنسرت تمرين براي دوباره تير يک از بود قرار بوند مدرسه و درس گير در همه انگار بوديم

 و ودب ادبيات نداشتيم مهمي چيز شکر رو خدا اومدم خودم به زنگ صداي با بشيم استوديو راهي

 کالس توي رو کيفم نفهميدم درس از هيچي چون بودم بدبخت نه مگر نداشت زيادي اهميت

 ليو ميشد برقرار موسيقي کالس جايي برم تا کولم روي انداختم رو ويالونم گذاشتم خودمون

 کيف دمترسي ميومد بارون نمنم داشت کنم تخليه خودمو برمو دستشويي يه اول بهتر کرد احساس

 و اومد بيرون دستشويي از رفتم و گذاشتمش سالن در جلوي همين براي بشه خيس ويالونم

 مينز خوردم و سرخورد پام گذاشتم بيرون بهداشتي سرويس قسمت از که پامو شستم دستامو

 يليخ هوا بود غروب انگار کردم اسمون به نگاهي و کردم تميزش سريع شد گلي يکم شلوارم پاه

 استخو نمي دلم اصال موسيقي اتاق طرف دويدم برداشتم رو ويالون سالن طرف دويدم بود تاريک

 لوترج رفتم يکم اومده سورنا فهميدم بچه سکوت و کالس باز در از رسيدم که در جلوي برسم دير

 کالس به ورود برگه دفتر برم خواست نمي دلم اصال کرد مي چک رو ها بچه ساز کوک داشت

 خر مشکل اين اخر هفته تو درست خواست نمي دلم و بود نداده رخ اتفاق اين برام حاال تا بگيرم

 يکي شدن حضورم متوجه و ببينه رو من که نيورد باال سرشو حتي بودم در جلوي وقتي از سورنا بده

  گفت ديد رو من تعلل که ها اموز دانش از

 يا ارشچيک داري استاد با سري سرو چه نيست معلوم داري کلفتي پارتي که تو ديگه تو بيا خب -

  نداره کاريت اشنايي باالخره ولي چي هر
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 من که که بگه چيزي دختر اون به رو خواست خورد گره بهم نگاهمون اورد باال و سرش سورنا

  گفتم قبلش

 هک اونجايي از استاد منو شنايي ا ميدوزن و برن مي خودشون که هايي ادم از ميخوره بهم حالم -

 ندارم هم اي ديگه نسبت هيچ و هستند ما موسيقي استوديو تو ما هاي تمرين مدير ايشون

 باهاشون

 از تر ندت خيلي ميومد بارون حياط تو رفتم بعد و برداشتم و کيفم کالس توي رفتم و گرفتم راهم

 با اشکام و بارون خيسي شد جاري اشکام ببارم خواستم مي بارون مثل داشت غصه منم دل قبل

  زدم داد شد مخلوط هم

 دست از کني مي گريه هم تو شدي خسته شهر اين مردم از هم تو پره چي از دلت تو اسمون -

 بش انگار که اسمون روز توي تيره اسمون نبار اينجوري نکن گريه نکن گريه اسمون ادما اين

 رفت ممامان که اونروز نکن گريه اسمون ميکنه بيشتر منو درد باد اينجوري وزش و تند بارون شده

  ننداز روز اون ياد من کردي مي گريه جوري همين هم

 کرد مي نگاهم داشت سورنا موسيقي کالس پنجره سمت چرخيد نگاهم بود خيس خيس لباسام

 شپرت توان تمام وبا برداشتم کولم از ويالون شدم خل ميکرد فکر حتما من به بود مونده خيره

 قاخال رفتم مي در کوره از بد گاهي گذاشتم سرم روي دستامو کوبيدم بهش لگد با بعد و کردم

 دايص بودم کرده بزرگش خيلي من ولي بود نيفتاده خاصي اتفاق داشتم قبول خودمم بود بدي

 پايين سالن ها پله از داشت بود فهميد رو زارم حال کرد مي صدام داشت که شنيدم رو سورنا

 ونخياب انتهاي تا بيرون زدم مدرسه از و دويدم سريع برسه بهم خواستم نمي حياط سمت ميومد

 برام عسري شد نگران ام قيافه از جون ميترا شدم که وارد خونه رفتم و گرفتم تاکسي بعد و دويدم

 رمس باال جون ميترا پتو زير خزيدم شير خوردن از بعد و کردم عوض رو لباسام منم اورد داغ شير

  گفت اروم بود نشسته

  نيست سردت گلم دختر -

  مرسي جون ميترا نه -

  شده چي بگي خواي نمي -
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 شدم خيس اومدم پياده راهو يکم خونه اومدم نداشتم ويالون کالس حوصله که نشده چيزي -

 بگم اباب به بايد لجباز خيلي باريدن تند به کرد شروع کرد لج کردم روي پياده هوس من ديد بارونم

  کنه ادب رو اسمون اين

  گفت و خنديد جونم ميترا خنديدم بعد

  خوب خبر يه اناهيد راستي -

  خبري چه -

 

  ايرج اقا همون يعني مهاجر استاد امروز -

  خب -

  بابات به زد زنگ -

  خب -

  سالم گفت –

  ديگه گفت چي بگو ميکني اذيت چرا وا -

  داره بازسازي به نياز اونجا ديگه جاي بريم بمونه بزاريم رو باغ خونه خواييم مي گفت -

  بده ادامه حاال شده قديمي يکم ولي قشنگي و خوب خونه ديدم اونجا رفتم که منم اره -

  داده پيشنهاد رو خودمون پاييني طبقه باباتم خوام مي خوب خونه گفت -

  چي -

  خودمون پايين طبقه -

  اخه اورد در کجا از رو پيشنهاد اين بابا واي اي -

  نزديکي سارينا به که ميشه خوشحال کردم فکر من -

 وديواست تو شدم خسته خورده گره پسره اين با من زندگي کاراي همه اينکه از ولي خوبه سارينا -

  مجتمعمون تو کخ هم حاال تفريحامون تو مدرسه تو
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  ميشه من براي خوبي دوست خوبيه زن مياد خوشم جون پري از خيلي منم ديگه نگير سخت -

  طوره همين حتما خوب -

 رو اه کتاب همه امتحانا شروع از قبل خواستم مي بودم هام کتاب گير در اتاقم توي من و بود عصر

 نمک اماده کنکور براي خودمو يکم اينکه هم بدم خوب رو امتحانام بايد هم چون بکنم دوره دور يه

 همش چون تونستم نمي کال که هم رو تابستون بود کرده نگران منو اين و بودم نخونده هيچي

 کورکن تستاي داشتم هم عصر و بودم کرده دوره کامال رو عربي اونروز بودم سرگرم استوديو توي

 بابا به رو که صداس هم بعد و ميترا گفتن بفرماييد صداي بعد و شد بلند زنگ صداي زدم مي يکم

  گفت

  اينان ايرج -

 لوارش و صندل و شال با سفيد تونيک يه نباشه سورنا اميدوارم خوان مي چي اينجا اوووووووووووف

 دلم نه رفت دستگيره رو دستم شنيدم رو بقيه پرسي احوال و سالم صداي زدم شونه موهامو سفيد

 شتپ برگشتم شدم بيخيال امروز کذايي اتفاقات از بعد اونم بشم رو به رو سورنا با خواست نمي

  گفت و شد وارد جون ميترا و خورد در به تقه کردم خوند درس مشغول خودمو ام مطالعه ميز

  بيرون نمياي چرا پس شدي اماده که تو اناهيد -

  بيرون نيام نشدم مجبور تا ميدم ترجيح دارم درس اخه -

  بهتره بيرون بياي ولي راحتي جور هر باشه -

 ميام حاال -

 رفت ميترا

 تگذش ساعت يک نزديک پرداختم ها تست ادامه به نداشتم رفتن بيرون حوصله اصال من ولي

 شد سحب نفسم شد وارد سورنا و بفرماييد گفتم خورد در به تقه يه بمونن بود قرار هم شام گويا

  گفتم لرزون خواست مي چي اين

  سالم -

  گفت مهربوني با
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  سالم -

  گفت و کنارش گذاشت رو ويالون کيف و نشست تختم روي

  برات اوردم رو ويالونت -

  ممنون -

  کردم تميزش بود شده کثيف يکم کيفش فقط نديده اسيب -

 ممنون -

  کردم عوض اون با داشتم خودم اضافه دونه يه بود چرک ديگه کيفش بنده -

  ممنون -

  بلدي هم اي ديگه کلمه تو -

  ندارم حرفي اخه خب -

  شد چت يهو اخه رفتي و انداختيش چرا -

  بهم ريخت اعصابمو دختره اون بود خورد اعصابم -

  فهمه مي شد نمايان اش کارنامه تو تک نمره وقتي رسيدم حسابشو که اونو -

  ميدونم کردم رفتار بچگانه خيلي -

 يزننم زياد حرف ها بچه شدي اينطور يهو چرا بدي توضيح خواستم فقط بود بچگانه نگفتم من -

 ميشه شرمت من با اشنايي از انقدر يني دادي نشون العمل عکس انقدر تو چرا

 از يکي از گفت مي رها باشه حرف سرم پشت ندارم دوست فقط من ميزني که حرفي چه اين نه -

 هم هديگ حرف کلي تو پيش بيام که کردم عوض امو مدرسه اين براي من ميگن که شنيده ها بچه

  شدم دلگير اين از من کردن درست

  گفت و کرد اي خنده تک

  کردي عوض چي واسه واقعا حاال -

  تو بخاطر کردي فکر نکنه نفس به اعتماد واي -
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  باشه اينطور که خدامه از ولي اينو نگفتم که من -

  ببينم برو پاشو پرو بچه -

  بيرون برو گفتي بهم مستقيم غير و مودبانه يعني -

  گفتم مستقيم و رک خيلي اتفاقا نه -

  داري مهمون مرسي -

  بشين هم بشيني خواي مي هست که هميني -

  گفتم و زدم اي مسخره لبخند هم بعد

  خواي مي چي ديگه مهمونداري اينم -

  گفت و کرد اشاره لپش به

  بوس يه -

  حيا بي بردي پسر چي هر ابرو خودتو کن جمع پاشو -

 احول و سالم از بعد شدم سالن راهي مثبت انرژي از سرشار منم رفت شد بلند و کرد اي خنده

 سريع اسارين شديم من اتاق راهي ساينا منو شام از بعد کردم جون ميترا کمک يکم بقيه با پرسي

  گفت و کرد پرت تختم رو خودشو

  اتاق تو داداشم با گفتي مي چي بال هي -

  فضول چه تو به -

  آناهيد اٍ -

  داد بهم ويالونم خوره مي بر بش چه حاال خب -

  کشيد طول خيلي ولي بله اونکه -

 ؟؟؟ منظور -

  منظور بي -
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  عر عر منم -

  ميدوني خودت خوب - -

 ـــــــــــــآ ســــــــــــــــــــارين -

  گفتي خودت چيه خب -

  خنديديم گفتيمو سارينا با ديگه يکم

 

  گفتم و کشيدم اغوش در محکم رو مينا

  داشتيم هم دوستي يه نگيد بتون بخوره باد تابستون نره يادتون معرفتا بي هي -

 دمبو داده امتحانمو اخرين انروز گرفتم پيش در رو خونه راه و کردم بغل رو دوشون هر ديگه بار يه

  گفت و کرد سالم جون ميترا خونه برگشتم خرم و خوشحال

  نباشه خسته گل دختر -

  باشه سالمت جونم ميترا -

  شديا راحت باالخره -

  بودم شده کالفه ديگه بابا اره -

  کيش ريم مي عصر امروز -

  جدي -

  اره -

  نگفتين زودتر من به چرا -

  ديگه بود سوپرايز -

  ميان کيا -

  اينا ايرج اقا و ها بچه با ات عمه و عموهات مهران و اناهيتا و ما -
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  هستن اونام -

  خوبه براتون شدين خالص خونه چيدن از تازه شما گفت کرد اصرارشون کلي بابات اره -

  بشن ساکن خونشون اومد -

  شو اماده برو هم تو اومدن ديشب از -

  هواپيما با -

  چي -

  ديگه سفر -

 اره -

 کردن خشک بعد و گرفتم حسابي دوش يه کردم جمع رو نياز مورد وسايل سريع اتاقم رفتم

 خوابيدم دوساعت موهام

 و لهاال بين من گرفتيم قرار هواپيما تو افتاديم راه نيم و پنج ساعت داشتيم پرواز هفت ساعت

 فقط نفهميدم حرفاشون از زيادي چيز من خوردن منو مخ تونستن تا دوتا اين و بودم نشسته هانيه

 سيديمر باالخره نامزديه بعد هفته دو و کنه نامزد باهاش قرار که داره خواستگار يه هانيه که شنيدم

 به والدين هم بعد و خورديم حسابي شام يه همه از اول و هتل رفتيم و شديم پياده هواپيما از

 نيم و دوازده ساعت کنيم تفريح يکم و ساحل لب بريم داديم ترجيح هم ما و پرداختند استراحت

 به منم رفت خودش اتاق به کي هر داشتند سوئيت اتاق يه خانواده هر هتل برگشتيم که بود

 ستد به ابي يه پريدم خواب از بد خواب يه ديدن با که بودم خوابيده دوساعتي پرداختم خوابيدن

 حسابي و بود پريده سرم از خواب واقعا شدم هنزفري با اهنگ به کردن وش مشغول زدم روم و

 توي ونبير دونفره تخت روي ميترا بابا و بودم سويتمون تو اتاقي توي من بود رفته سر ام حوصله

 ردمک روشن رو اتاق گوشه اواژور خاطر همين به کرد نمي اذيتشون نور و بود بسته اتاقم در سالن

 يصداي با نداشت تمامي جزيره اين هاي زيبايي بودم اينجا عاشق کردم نگاه شهر به پنجره از و

 نوشته بيداره که عجيب چه بود سورنا طرف از کردم باز رو اس ام اس سريع گوشيم اس ام اس

  بود

 توجهم اتفاقي باشم يوناني کشتي ساحل کنار رو افتاب طلوع ساحل کنار برم شدم بيدار سالم "

 ؟؟؟ مياي شدم اتاقت روشن برق
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 " کجا "

  ببينيم رو افتاب طلوع بريم هم با "

 يه اب نبايد ميداد اخطار مغزم ميگه دلم که چيزي يا بدم انجام رو ذهنم تو که چيزي دونستم نمي

 ساساح جديدا نيست غريبه پسر سورناست اين برو گفت مي قلبم ولي رفت جا هر قريبع پسر

 صلهحو دارم عجيبي ارامش يه کنارمه وقتي کردم مي حس شدم وابسته سورنا به خيلي کردم مي

  زدم اس خاطر همين به بود رفته سر عجيب هم ام

 " منتظرتم هتل در جلوي ديگه دقيقه پنج "

 "باشه "

 ميک برداشتن از بعد و گذاشتم بابا ي برا يادداشت يه کاغذي تکه روي و پوشيدم لباس سريع

 سيک تا يه و داد جواب کردم سالم و بهش رسيدم بود منتظرم در جلوي بيرون رفتم گوشيم و پول

 تاکسي از سريع رسيدم تا بودم راه توي دقيقه چند د عقب من و نشست جلو خودش گرفت

 ها شن روي ساحل کنار يوناني کشتي کنار اونم بودم افتاب غروب و طلوع عاشق پايين پريدم

 هاي حرف به فقط بگيرم دريا از رو نگاهم نشد باعث سورنا صداي دريا به شدم خيره نشستم

  ميدادم گوش اونم

  بگم بهت چيزي يه خوام مي وقت خيلي آناهيد ميدوني -

  چي -

  يه از -

 بگه خواست مي چي يعني لعنتي بده جواب تلفن به و بشه دور ازم شد باعث موبايلش زنگ صداي

  حرفم اين شنيدن عاشق من که بگه کاش بگه کاش عاشقمه بگه خواست مي يعني

  بعيده تو از حرفا اين اناهيد ميگي چي -

  عاشقشم ميگم دارم -

  چيه حرفا اين باش مغرور اناهيد -
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 شب چند تازه کردم حس روز چند رو اي شدم سورنا عاشق من باشم خوام نمي مغرور نه نه -

  بده بال و پر حست به گفت و خوابم تو اومد مامانم پيش

  نبودي حرفا اين اهل که تو نميشدي عاشق که تو باش احساست مواظب اناهيد -

 دوست خواستم نمي مگه کنم تغيير خواستم نمي مگه نبود همين قرارمون مگه هستم حاال -

  شدم عاشق منم شدم عوض حاال باشم داشته دوست و بشم داشتني

  نيستي نيستي عاشقش نکردي حساب ادم حتي رو پسري هيچ تو اناهيدي تو نه نه -

  هستم هستم -

  يافت پايان منم دروني جنگ سورنا صداي با

  ميکني گريه چرا اناهيد -

  چي -

  اومده پيش برات مشکلي گفته بهت چيزي کسي افتاده اتفاقي ميکني گريه چرا ميگم -

  فتمگ و کردم پاک اشکامو بود شده سرازير اشکام کي کشيدم خيسم صورت رو دستي ناباورانه

  بزن رو حرفت نيست چيزي نه -

  دختر کردي جونم نصفه چته بگو تو بيخيال -

  شد تنگ دلم بابا هيچي -

 ؟؟ کي براي -

 موقع يب انقدر که کيه صبح موقع اين شد بلند گفت بابايي اي لب زير خورد زنگ گوشيش دوباره

  گفتم و گرفتم رو لباسش پايين ميزنه زنگ

  ميترسم نرو -

  چي از -

  نرو فقط نرو -

  ميام زود -
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  نرو -

  االن ميام -

 به سورنا توجهي بي بود خوبي حس گذاشتم اب تو و قدم اولين و شدم بلند گرفت فاصله من از

 هم با که عاشقي افراد ي همه ديدن برم جلو ديگه قدم يه شد باعث نرفتنش براي من التماس

 ثلم منم چرا بود بد حالم دوباره جلو برم ديگه قدم يه شد باعث بود اومده افتاب طلوع ديدن براي

  شد شروع دروني جنگ نشدم عاشق ادما بقيه

  خواد نمي رو تو سورنا آناهيد -

  نگو چرند -

  نميکني باور -

  نه -

  چرا -

  ميگي دروغ فقط تو چون-

 وقتي معلوم تره خوشگل تو از شيده تره خوشگل تو از نازنين کني نمي باور تو ميگم راست من -

  ميده ترجيح تو به رو اونا که معلومه نمياد تو دنبال داره رو اونا

  نيستم زشت من -

  کني خودت رام رو سورنا که نيستي هم زيبا اونقدر ولي -

  نميده اهميت چيزا اين به سورنا -

 باشه شيده ميزنه حرف باهاش داره االن که کسي شايد ميدوني کجا از -

 طرافيانما نميتونستم حتي من ضعيفم سستم کنم مي تجربه رو عشق دارم تازه من نکن اذيتم -

  نکن اذيتم حرفات اين با شدم عاشق حاال باشم داشته دوست خوب رو

  کدومه درست راه ميدوني خودت -
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...  شايد ميشدم عشق نبايد من شايد منه از حماقت شايد احمقم من شايد باتوست حق شايد -

 اشقع نبايد نبايد نه بستم مي دل نبايد احمقم من احمقم خيلي احمقم احمقم کردم خريت شايد

 .. ميشدم

 بودم اب توي سينه باالي تا من که اين به توجه بي داشت ادامه دروني جنگ

 گفت فرياد با بود سورنا اغوش يه توي و شدم کشيده عقب به نااگهان

 فهمي مي اب اين درياست عمق اونجا ديوونه ميري کجا داري -

 ميزدم داد و بکشم بيرون دستاش از خودمو کردم مي سعي

 کن ولم کنم مي بخواد دلم کاري هر کن ولم –

 از دستمو کردم تالش بود دستاش حصار تو دستام هنوز ولي اومدم بيرون اغوشش از باالخره

 بيرون اب از افتادم اب توي کرد ول دستمو تا اومد فشار مچم به واقعا بکشم بيرون دستش

 وير سرمو فرصت اين توي من برد بيرون اب از و کرد بلند منو و برد زانو زير دستاشو و کشيدم

 ها نش روي از سويشرتمو و گذاشت زمين منو رسيديم ساحل به ميزد شدت به گذاشتم اش سينه

 از شمخود کت بودا سوخته مگرنه بود سويشرتم جيب تو گوشيم شکر رو خدا کرد تنم و برداشت

 برداشت هم رو بود افتاده کتش زير که گوشيش انداخت دوشم روي و برداشت ها شن روي

 گفت و نشست کنارم اروم بود من دوش کرو گتش جيب تو گذاشت

 بکني ريکا چنين کردم نمي فکر متاسفم ميذاشتم تنهات نبايد بود من تقصير خوام مي معذرت -

 گفتم ميدادم تکون دستامو شدت به که حالي در عصبانيت با

 هم اب تو خوب بيني مي رو خودت فقط که تو مسئوليت بي توي خودخواه توي توهه تقصير اره -

 ردد يکم مچم دستم زياد کت حر خاطر به نداختي نمي روز و حال اين به خودتو دنبالم نميومدي

 و ادد جا منو اغوشش تو داشت نگه ثابت منو و گرفت دستمو سريع سورنا اخ گفتم اروم گرفت

 گفت

 ميگيري درد مچ نکن -

 ها ميکشي منو تو چرا اخه کن ولم نداره ربطي تو به بدم تکون دوستدارم نداره ربطي تو به -

 کن گوش دقيقه يه اناهيد جان اناهيد -
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 هتل برگردم خوام مي فقط خوام نمي -

 وامخ مي ميگه گرفته بازيش خل بازم بود شيده بدم جواب تلفن اون به بودم مجبور من ببين -

 فکرت با يانه کردم مي منصرفش بايد خداحافظي زدم زنگ اتاقم تراس از پايين کنم پرت خودمو

 ينا توي اينجا اون دريايي وسط ديدم که تو پيش اومدم ميکرده خودکشي داشته شيده اينکه

 من جاي تو ميدادي ادامه حرکتت به هنوز تو بعد بشه خالي پات زير ممکنه لحظه هر که قسمت

 کردي مي فکر چي بودي

 تو به رو دهشي نيست قائل ارزشي تو براي ميبيني اناهيد ميبيني رفته که بوده شيده بخاطر پس

 از متنفره هم تو از.  مياد بدش شيده از گفت خودش اما. بود تر مهم تو از واسش اون داد ترجيح

 خوام مي من کرد فکر اون اما. مهمه تو از بيشتر که معلومه اس دخترخاله اون باز بيزاره هم تو

 خواستم مي فقط من کن ولم اه.  چي پس.  که معاومه.  نه.  خواستي نمي مگه.  کنم خودکشي

 کنم فکر خوام نمي ه بسه.  دريا اب تو.  کنم پيدا ارامش

 ميزد صدام مدام که شنيدم مي رو سورنا صداي دويدن به کردم شروع شدمو بلند جام از يهو

 بري خواي مي کجا صبح موقع اين دختر ميري کجا داري کن صبر اناهيد -

 کشيد شتپ از دستمو نبود تاکسي هيچ رفتم خيابون طرف به هميشه تر تند خيلي تند خيلي دويدم

 واستمخ نمي شم دوئر ازش کردم تالش بازم ولي ترسيدم بود عصبي نگاهش برگشتم طرفش به

 نه کرد مي داشتن دوست به واردار منو و ميکشيد زبون عشقم بودم که پيشش بمونم باهاش ديگه

 تالش از دست صداش با خوام نمي نه رو طرفه يک عشق اين خواستم نمي خواستم نمي من

 ميکشم

 بگم بهت رو مهمي چيز خوام مي اناهيد -

 چي -

 بشه گفته بايد وقت خيلي که چيزي -

 .. شايد.  باشه خوبي خبر شايدم نزن بد نفوص اه.  باشه بدي خبر خبر اين شايد ترسيدم

 بگو -

 نيست خوبي وقت االن ميگم ديگه موقعيت يه نه االن -
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 بدونم خوام مي -

 هتل برگرديم حاال ميگم بهت تهران به بازگشت از قبل باش مطمئن -

 . باشه -

 تهپرداخ استراحت به همه و بود ظهر بودم نشسته سورنا روبهروي هتل البي هاي مبل از يکي روي

 شارف ميوه اب ليوان دور عصبي دستم چيه قضيه بدونم خواستم مي فقط داشتم استرس بودن

 کرد باز لب باالخره ميدادم

 بزن حرف بعد شه تموم حرفام بزار اناهيد -

 باشه -

 لک کل از نشست دلم به مهرت که بود گذشته موسيقي گروه به اومدنت از روز چند فقط شايد -

 برات و بودي بچه کشيدي رنج چقدر مادرت مرگ از فهميدم گذشت که يکم ميبردم لذت باهات

 احتير احساس تا باشم پشتت داشتم دوست برعکس کنم اذيتت نداشتم دوست ديگه بود سخت

 بهشم دش بيشتر شيده از نفرتم بدم نشون اينجوري رو ام عالقه خواستم باشم حامي برات و کني

 ارايک از چون نيست مهم من براي و زدن خودکشي به دست بود گريه فقط العملش عکس و گفتم

 ان با و نيستم شيده مناسب اصال من مياد بدم رفتارش و اخالق از اون بر عالوه دارم خبر شيده

 اين به هم رو تو بتونم تا باشم اميدوار خودم که کردي داشتن اميد به وادار و من داشتي که اميدي

 من زندگي چيز همه شدي حاال بيارم درد به رو ت سر زيادي خوام نمي ديگه کنم اميدوار زندگي

 خوامت مي نميتونم ميارم کم سخته برام زندگي تو بدون که نفس مثل چيز يه آناهيد

 منم فهميده نکنه کرد اعتراف چرا داشت دوست منو اونم پس حرفاش از بودم مات کردم سکوت

 گفت ديد که سکوتمو.  شده چي مگه حاال تابلويي انقدر دختر سرت بر خاک واي دارم دوسش

 بگي خواي نمي چيزي -

 لمقاب در که نداشتم امادگي اونقدر هنوز بود کار بهترين سکوت نداشتم حرفي گفتم مي چي

 هب زد اتيش چشماش برق چشماش تو زدم زل بدم نشون العملي عکس چه بايد عشق به اعتراف

 تمخواس مي رو سورنا داشتم دوسش ولي نميدونم نگاه تب عشق اتيش بود حسي چه اين قلبم

 ... حاال ولي بودم کرده اعتراف خودم پيش بار چند رو داشتنش دوست که بود چيزي
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 از مداد ادامه حرکتم به اهسته من ولي کرد صدام رفتم در طرف به شدمو بلند مقابلش از حرف بي

 بود هرفت يکي بازار يکي بودن متفرق همه و بود بعد ساعت چهار بازگشتمون پرواز شدم خارج هتل

 سمت به منم بود طرف يه کس هر خواست مي چيني ماساژ يکي بود گرفته افتاب حموم يکي شنا

 برگردوند خودش سمت به و گرفت دستمو مچ سورنا رفتم نزديکي اون ساحل

 بي الحا عاشقتم کردم اعتراف تا رسيد لبم به جونم بزن حرف ميکني فرار چرا ميري کجا اناهيد -

 ميري حرف

-.... 

 اين از بيشتر نسوزون منو المروت بزن حرف اخه -

 کن ولم -

 بري خواي مي کجا اناهيد -

 ساحل -

 باهات ميام من -

 ازاد کمي محوطه اين رسيدم ساحل به ميامد من با همقدم هم سورنا دادم ادامه راهم به حرف بي

 بندر و بوشهر هاي ساحل مثل بود دور به تجملت و صندلي و ميز ز توش باشي تر راحت ميشد بود

 رديس همه اون از که خودم به چيز همه به کردم فکر رفتم فکر به نشستم سنگي تکه روي عباس

 وادخ مي که شيده به شد اميدوار من اميدي نا از که سورنا به رسيدم عشقي چنين بي دفعه يک

 من از جون پري اينکه به کنه عمل مامانش ميل مخالف خواد مي طوري چه اينکه به کنه خودکشي

 چيز همه به چسبونن مي مردم پسرهاي به خودم که هم بدي دختر کن فکر و بياد ممکنه بدش

 اومدم خودم به سورنا باصداي

 نمونين جا پرواز از پاشو -

 گفت سورنا شدم بلند نميشد باورم کردم نگاه ساعتم به اينجاييم که بود مدت چه مگه

 تنهايي من سهم يا هستي اخرش تا بگو يانه ميموني من با بگو بهم حداقل اناهيد -

 بشنوي خواي مي چي -
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 بموني باهام باهم اخرش تا حاضري بدونم خوام مي فقط - -

 بغلش از رو خودم بودم عاشقش مردي اغوش در شدم گم اي لحظه در و اره گفتم اختيار بي اروم

 جاک تا بودن باهاش اخر تا اين اصال اره گفتم چرا واقعا رفتم هتل طرف به راهمو و کشيدم بيرون

 سر انقدر کاش چيه موندن پاش به بودن باهاش از منظورش کجاست اخر از منظورش داره ادامه

 نبودم گم در

 رمسرگ استوديو تو يا کردم مي درس سرگرم يا خودمو گذشت مي کيش از بازگشتمون از ماه يه

 هم شب هر ندادم اجازه من و کنه صحبت باهام که خواست ازم بارها نزدم حرفي سورنا با تمرين

 ودب کرده انتخاب بود من اتاق پايين که اتاقي دقيقا ميومد اتاقش تراس از زدنش گيتار صداي

 بار يه ماه يک اين توي ديگه هستم توهمي ميخونه من براي هاو تانه کردم حس ولي چرا نميدونم

 افشين دوست کمک به هم رو ها مزاحم اون بود شده خوب افشين با اش رابطه زدم مهسا به سر

 کنن ازدواج بعد و خواستگاري بره بعد سال قرار و کردن دک

 مطمئن چون داشتم استرس من و ما ي خونه باال ميان امشب گفت و زد زنگ جون پري شب اون

 مي داشتم حرف منم امشب ولي کنه صحبت باهام که ميده گير بهم هم امشب باز سورنا بودم

 ساده تونيک يه با اومدن که بود شش هوش هول ساعت کجاست اخر اين بپرسم ازش خواستم

 المس از بعد سبز شال و اي قهوه صندل و شلوار با پوشيدم بود روش اي قهوه کوتاه روي که سبز

 پرسيد بابا نشستيم همه گرفته صورت سارينا حضور بدون که پرسي احول و

 کجاست خوشگل خانوم سارينا -

 اونجا رفته بود دعوت دوستش تولد:  جون پري

 اهان:  بابا

 کردين ما ياد چيشد کردين خوشحالمون واقعا امديد خوش خيلي:  جون ميترا

 غنيمت رو فرصت ديگه امشبم هستيم مزاحمتون هميشه که ما خدا تورو نفرماييد:  جون پري

 رسيديم خدمت و ديديم

 کل ها زن مورد در نشستن هم جونم پري و جون ميترا شدن شطرنج مشغول ايرج عمو و بابا

 تنها سورنا و من خوره مي درد چه به اينجوري مهموني ميده معني چه االن خوب زدن حرف طايفه
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 حرف بريم مجبوريم تنهاييم ما ديگه همينه خب ميشن در به راه از هامون بچه چرا ميگن بعد

 بزن حرف برو پاش حاال شدي تبرعه خوب شو خفه خب گفت وجدان صداي مباه بزنيم

 سورنا به زدم پيام و اتاقم تو رفتم شدم بلند

 " دارم حرف باهات اتاقم تو بيا "

 گفت لبخند و نشست و اتاقم تو پريد انيه از کسري در

 يم کتکم حتما نبودي اگه مثال باهامي اخر تا خوبه بگوييم سخن ما دادن اجازه بانو عجب چه -

 خوردم

 کجاست اخر -

 چي -

 کني چيکار خواي مي چيه تکليف کجاس ميزني حف ازش که اخري اين -

 شدم کار به دست خودم من نشدي راضي بگم تا بزنم حرف بهات خواستم بارها -

 چي -

 بشه سوپرايز خواستگاري اومديم بگيم بابات به يهويي که اومديم امشب ما -

 نگفتي من به چرا -

 ليخي من اخر هميسه واسه رسيدم بهم تا عمر اخر تا دنياست اخر ميگم من که اخر نزاشتي تو -

 نکنه شک کسي تا برم من حاال داره معنا

 گفت ايرج شام از بعد مشغول فکري و موندم من و رفت رفت

 ام پسر کالم يک تو چيز نه برم حاشيه نه کنم چيني مقدمه بلدم نه دارم حرفي من حاال خب -

 کنيد ولشقب غالمي به ميدونيد قابل نمياد درم کرده گير بدم انگار کرده گير دخترتون پيش گلوش

 اناهيده منظورتون:  بابا

 ديگه بله:  جون پري

 کوچيکه هنوز اخه: بابا
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 ديگه هستش نامزدي هم مدت يه خودش واسه شده خانوم ماشااهلل:  ايرج

 ولي ارمد هم شرط تا چند البته که کنم مي اعالم رضايتمو که من شما پسر از بهتر کي واهلل:  بابا

 جون بابا چيه نظرت ندم نظر زندگيش تو من که شده بزرگ انقدر اناهيده خود کار اصل خب

 گفت ون ميترا که کردم سکوت من

 پرسيد مي رو نظرش اينجوري که لباسه مگه کنه فکر يکم خواد مي ام بچه خب -

 يشيمم مزاحمتون ديگه هفته ما بکنن هم با صحبتي يه ها بچه اين ميگيد هم راست بله:  جون پري

 دارم صحبتي جان اناهيد با من هم ازتون بگيريم جواب هم که

 گذشت شب اون بوديم زده هم قبال که هايي حرف زديم حرف سورنا و من

 به منو بابا ها همون اومدن از قبل زود خيلي گذشت هم من وقت هفته يک اون گذشت شب اون

 گفت جدي البته و مهربون لحن با بعد بشينم گفت و زد صدا اتاقش

 کردي رو فکرات آناهيد -

 بابا بله -

 سنجيدي رو جوانب همه -

 کردي مشورت خواهرت با بله -

 داره نظرو همين هم مهران و خوبي پسر نظرش به گفت ففط گفتم بهش -

 چيه خودت نظر حاال خب -

 بابا بگيد شما چي هر -

 هک شدي بزرگ انقدر مطمئنم من ازادي هم فکري نظر از هم شدي مستقل وقت خيلي تو آناهيد -

 بگيري تصميم ات اينده براي خودت

 مهمه برام خيلي شما نظر بابا اخه -
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 خودش از شايد االن درسته سالمي پسر ميدونم و ميشناسمش خوبي پسر سورنا هم من نظر به -

 هم تريم شصت اپارتمان يه گفت مي باباش که اونجور البته که ماشينش جز باشه نداشته چيزي

 چيه تصميمت حاال بياره وجود به برات خوبي زندگي ميتونه ميدونم ولي داره

 گفتم اروم صدايي با و انداختم پايين خجالت از سرمو

 مثبت جوابم پس -

 بکشي خجالت که نميکني جرم بگير باال سرتو آناهيد -

 بابا چشم -

 غلشب تو خودمو شد وارد اناهيتا و شد زد اتاقم در دقيقه چند از بعد رفتم خودم اتاق به بابا اتاق از

 لندب نسبتا کت يه برام خواستم کمک لباسم پوشيدن براي ازش سالم روبوسي بعد انداختم

 هاي خط پايينش هاي لبه که سفيد شال يه با کرد انتخاب داشت سفيد شلوار يه که فسفوري

 بهو کردم ارايش کم مقدار يه ميومد بهم که الحق سفيدم هاي صندل با داشت کرمي و فسفوري

 ابرو برام هي بود ما روي به رو مهران و نشستم اناهيتا پيش ها مهمون اومدن از بعد رفتم سالن

 ونج پري کرد اعالم منو موافق نظر بابا اينکه از بعد ديگه داشت کرم خنديد مي و نداخت مي باال

 ميز صندلي روي کردم اش راهنمايي اتاقم به منم کنه صحبت يکم باهام تا خواست وقت ازم

 گفت جون پري نشستم تختم رو منم و نشست کامپيوترم

 ميزنم راحت رو حرفم پس هستم رکي ادم نيستم رفتن حاشيه اهل کال من جان آناهيد -

 باشيد راحت بفراييد -

 چيزي اين و کنه ازدواج سورنا با شيده تا اشتم دوست من که جرياني در خودت احتماال دخترم -

 و خوشبختي مادري هر ارزوي دخترم ميدوني ولي بودم خواستارش من شيده تولد زمان از که بود

 من ي مادرانه احساسات پس کرده پيدا تو وجود تو رو ارامش اين سورنا حاال و فرزندشه ارامش

 براي پسرمي خوشبختي و ارامش باعث تو چون کنم قبول عروس عنوان به رو تو که ميگه بهم

 با خانوم خيلي هم چون احترامي قابل من براي عزيزي پسرم براي چون عزيزي خيلي من

 لمث منو ولي کنه نمي پر رو ادم مادر جاي هيچکس ميدونم.  پسرم ارامش مايه هم و شخصيتي

 کنه پر رو مادرت جاي ميکنه سعي ميتونه تا که کسي بدون جون ميترا

 داريد لطف -
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 وقتي تا داري جاي من سر روي که بدون رو اين اناهيدجان ولي دخترم اينه ام وظيفه عزيزم نه -

 هتب نميتونم کمکي هيچ بکشه دست تو از سورنا زندگي از وقت هر اگه ولي بخواد تورو سورنا که

 عزيزم دبشي خوشبخت ايشاهلل ميدارم نگه هميشه رو احترامت ولي نيستم برات حامي هيچ بکنم

 هن بشه خسته ن از سورنا ممکنه يعني چي يعني حرفاش از شدم شوکه رفت و شد بلند بعد و

 وزر سر بحث سالن به بعد و کردم فکر دقيقه چند نه نه بود احتمال يه فقط اون کن بس اناهيد

 يه و شهب خونده بينمون محروميت صيغه يه و بمونيم نامزد من کنکور از بعد تا بود قرار شد نامزدي

 گيريم مي خودموني خيلي رو نامزدي جشن پس خالي دستش يکم فعال گفت بابا که نامزدي جشن

 توش تا کنه من نام به رو خودمون خونه باالي طبقه عروسي کادوي و مراسم جبران براي بابا و

 رمب مدرسه خواستم مي هنوز چون نزدم دست خيلي ابروهام به بود نامزدي جشن روز کنيم زندگي

 خودم نظر به و ميمود صورتم به واقعا ارايشم بودند کرده تميز برام رو اطرافش دور يکم فقط

 ارچهپ کلي با بودم گفته چون نبود مهم هم خيلي البته بود قشنگ موهامم مدل بودم شده خوشگل

 هي هم نامزدي لباس باشم حجاب بي زياد نداشتم دوست بپوشونن رو زياديش مقدار شيک هاي

 قشنگ واقعا داشت گشاد و بلند طوري هاي استين و سلطنتي حاال که بود طاليي پرنسسي لباس

 نهامت بازم ولي بود ناراحت ازم خيلي هانيه بودن اومده ارايشگاه به باهام اناهيتا و هانيه بودم شده

 که بودم حال بي انقدر نامزديش مراسم روز داشت هم حق نزد حرف باهام مدت کل تو نذاشت

 ماز هانيه بود سورنا هاي حرف شک تو هنوز موقع ان نکردم شلوغ و نرقصيدم هم دقيقه دو حتي

 گفت و شکست سکوت ديگه ديد اماده منو وقتي بود دلخور

 شدي خوشگل چه اناهيد واي -

 خواي مي لفظي زير کردم فکر ديگه شنيديم رو شما صداي باالخره به به -

 نکنم لهت تا کني جبران من عروسي بايد نشو پرو گرفته کوفت -

 چشم -

 صيغه شديم محضر راهي و دنبالم اومد سورنا بعد و رفت ام صدقه قربون کمي اناهيتا هم بعد

 اومد جون پري بعد گفتن تبريک و کردن بوسي رو باهامون استاد و بابا بعد و شد خونده محرميت

 گفت روبوسي از بعد و گفت تبريک

 همينع ارزوم هرشب و روز هر بشيد خوشبخت ايشاهلل -
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 پري مامان ممنون -

 گفتم هک اومد وقتي نگاش غم خنديد مي لباش داشت غم يه نگاش انگار جون ميترا به افتاد نگاهم

 جاري با حاال ولي مامان نگفتم بهش کرد مادري برام مدت همه اين داشت هم حق پري مامان

 گفت و اومد جلو جون ميترا مادرم شد غريبه زن يک صيغه يه شدن

 بشي خوشبخت دخترم مبارک -

 جونم ميترا مامان شما سايه زير شااهلل ان ممنونم -

 اينکه از شدم خوشحال شد تر عميق لبخندش ديدم وضوح به رو اين خنديد چشماش

 و کردن مي پرسي احوال و سام همه بود اونجا جشن رفتيم ما خونه به همگي کردم خوشحالش

 وديمب نشسته کردم دعوت هم رو مهسا من البته و بود دعوت نزديک اقوام فقط گفتن مي تبريک

 پرسيدم گرد چشماي با بود ارش کار برگشتم شد نثارم گردني پس يه دفعه يه که

 ميزني چرا -

 بيشعوري چون -

 نامزدم جلوي اونم من به نسبت نده نشون لطف انقدر واي -

 نفهميدم من که شدي بزرگ انقدر کي تو ديگه گم مي راست خب -

 گرم رو جلسم بايد تو ببينم بده قر يکم وسط برو حاال بشم بزرگ بگيم اجازه نبود يادم ببخشيد -

 کني

 دلقکم من مگه -

 نداري هم فرقي -

 مپرسيد خنديد مي ريز سورنا رفت رقص پيست طرف به کرد نثارم پرويي لب زير که حالي در

 ميخندي چي به -

 ارش و تو به -

 چرا -
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 خندم مي بهش خل ارشم اين بخندم بهت دارم دوست عشقمي که تو -

 امشب قشنگه نگات چقدر -

 قشنگه نگام هميشه -

 عجيب برق و شوق يه ميبينم بودم نديده توش وقت هيچ که چيزي داره فرق االن -

 عشقه شوق -

 شدي عاشقم امشب همين يعني -

 کنم نگات راحت باخيال دارم اجازه امشب از ولي نه -

 با تمداش ناراحتي يه هميشه بودم نشده خوشحال انقدر وقت هيچ مادر فوت از بعد خنديدم مستانه

 ومن که اي نيمه بودم کرده پيدا گمشده يه نبودم ناراحت ولي بودم مامان ياد هم اونشب اينکه

 هب دنيا خوشبختي تمام انگار بودم شاد بودن هم با اين از داشتم خوبي احساس من و کرد کامل

 ترس يه عشق با زندگي يه داشتم رو ارزوش هميشه که هايي خوشبختي بود شده تزريق من

 ان دوباره م زندگي که اين ترس خوشبختي اين کم عمر ترس سورنا دادن دست از ترس داشتم

 ودموخ بودم شده خسته رفتن و کردن خداحافظي يکي همه و رسيد پايان به شب باالخره بشه بود

 جون ميترا و بابا از سورنا بودم شده دار خنده لباس اون با البته که کردم ولو ها مبل روي

 گفت و بوسيد امو گونه نشست کنارم اومد و کرد خداحافظي

 ميشه تنگ زياد خيلي برات دلم من زندگي درياي الهه قشنگم فرشته -

 طور همين منم -

  کنم تحمل دوري اين بايد طور چه نميدونم -

 توست سر باالي منو پاي زير ديوار فقط ما بين فاصله -

 نازنينم بخير شبت برم ديگه ميرسه بهم هم ها ديوار همين پشت از ما قلب اره -

 عزيزم بخير هم تو شب -

 رازد تختم روي کردم حمام کردمو عوض لباسامو ميترا کمک با رفت و بوسيد امو گونه شد بلند

 کردم گوش رفتم تراس توي بود خودش شنيدم اشنايي گيتار صداي برد نمي خوابم ولي کشيدم
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 گوش اش موسيقي به صبح تا خواست مي دلم داشت عشق ولي نداشت غم گيتارش صداي به

 صداي به و کشيدم خودم روي رو پنو و نشستم صندلي روي و اوردم تختم روي از رو پتوم کنم

 زد انقدر که کنم گوش تاصبح خواد مي دلم ميدونست اونم انگار دادم گوش سورنا دلنواز گيتار

 فتنگر از بعد و دادم بدنم به قوسي و کش بود شده خشک بدنم همه پاشدم که صبح ببره خوابم

 امامزاده بريم بود قرار بيرون بريم سورنا با که شدم اماده صبحانه خوردن و ابگرم دوش يه

 کنم معرفي بهش رو دامادش که مامان خاک سر بريم هم بعد کنيم زيارت حسني عبدالعظيم

 اب کردم خداحافظي جون ميترا با سورنا و ميترا پرسي احوال صداي هم بعد و اومد در زنگ صداي

 بزس بلوز يه من براي سورنا و و زديم قدم بازار توي يکم زيارت از بعد شديم امامزاده راهي سورنا

 قبرش روي هارو گل مامان خاک سر رفتيم ناهار از بعد خورديم ناهار همونجا بعد خريد زيبا

 نهات امروز طوري چه قشنگم مامان سالم گفتم و کشيدم اسمش روي دستمو نشستم گذاشتم

 البته ارمد قبولش منکه خوبيه پسر سورناست اسمش پسنديش مي ببين اومدم دامادت با نيومدم

 دادم ادامه خنده با خنديدم بعد.  بره بگم و گوشش تو بزنم محکم بگو نداري دوسش اگه تو

 مهربون نگاهش گرمه اغوشش نبود ت رفت از بعد که حسي ميده ارامش بهم بودنش مامان

 دوسش هم تو دارم دوسش من مامان گفتم مي و خنديدم مي گريه بين و بود و شده جاري اشکام

 بين از ها زودي اين به ارامشم کن دعا برام مامان کنن دعا برامون بگو ها فرشته به مامان داري

 مامان کن دعا من هاي خوشبختي واسه مامان نره

 که تر اونطرف کمي و کرد بلند منو و زد سرم روي ارومي ي بوسه شد حلقه دورم سورنا دستاي

 عوض ام روحيه که اورد در بازي مسخره يکم سورنا و زدم روم و دست به ابي برد بود اب شير

 ردمک نگاهش ايستادم کرد جلب رو ام توجه زني صداي که رفتيم مي ماشين طرف به داشتيم شده

 و تبس و کتاب شد تموم داستان خوند مي رو بود دستش که داستاني کتاب داشت کردم گوش و

 گفت

 م دختر گل بخواب بخوابي که خونم مي الاليي برات حاال داشتي دوسش ماماني بود خب -

 و ردک نگاه قبر به بود نشسته قبري سر باالي شدم نزديک اون به کرد الاليي خوندن به شروع

 وهرد رفتم سورنا طرف به گرفت اتيش دلم بوده ماهه هشت دختر يه خوندم رو فوت تولدو تاريخ

 گفت ديد سکوتمو که سورنا شديم ماشين سوار

 ساکتي شما شده چي زندگي درياي الهه خانوم آاهيد -
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 سورنا گرفت دلم -

 چرا -

 رو ادم عزيزان خدا گرفت دلم خيلي خوند مي الاليي اش شده پرپر بچه واسه خانومه ديدي -

 ميزنه اتيش رو ادم و ميبره

 عزيزن اي عده يه واسه همه ميرن روز يه همه اينه ها ادم تقدير -

 انصافي بي اونها بردن داره نياز عزيزش اون به خيلي ادم اوقات بعضي ولي باتوهه حق -

 نکرده صادر قصاص حکم برام بابات تا خونه بريم بيا حاال دوروزه دنيا خانومي نگير سخت -

 داري تو که داشته خوبي اين به زن پدر کي اصال اخالقي خوش اين به بابام سورنا -

 وقتي چهب العمل عکس استوديو ميريم باهم که بگو رو فردا اينا بيخيال اصال ميزني چرا بابا باشه -

 ؟؟ نه ديدني کرديم نامزد ا فهمن مي

 نازنين خصوصا اره -

 نچسب دختره اره -

 خوبه دستش از بمونم زنده -

 بزنه بهت دست کرده غلط -

 خوبي مرد چه واو -

  نميرسم که خوبم خانوم پاي به -

 نکن شک -

 پرو -

 هستي هم پرو که اينه منظورت -

 پايين بدو رسيدم هاتم بازي ديوونه همين عاشق -

 ديمش استوديو راهي شيريني بزرگ جعبه يه با بعد روز خونشون رفت کس هر شديم پياده هم با

 اهيدان منو نامزدي مناسبت به اين خب گفت و کرد باز رو شيريني جعبه سورنا بودن اماده که همه
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 به حرص اب بود نشسته يخ نازنين ولي گفتند تبريک و خنده شوخي همه کنيد شيرين رو دهنتون

 رفتگ جلوش رو شيريني سورنا تا اخه ميکنه ااينطوري چرا ميترسه اش قيافه ادم بود زده زل من

 مرينت کلي گذشت خوش خيلي اونروز بيرون زد کالس از و برداشت کيفشو اگيز نفرت نگاه يه با

 شنهادپي سورنا که بود ماه دي بوديم رفته جاها خيلي هم با بود گذشته ما نامزدي از مدت يه کرديم

 قرار ولي رفتم مي مدرسه چون بود سخت خيلي من براي بمونيم هفته يه و شمال بريم همگي کرد

 هي نرم مدرسه هم روز دو بريم داشتم استراحت روز سه من که ماه دي امتحانات پايان از بعد شد

 ميگذشت خوش بهم واقعا تحصيلي سال اين توي برگرديم و بريم روزه شش است جمعه هم روز

 يليخ کنه رفتار جدي من با کرد مي سعي که سورنا داشتيم ويالون کالس که هايي زنگ خصوصا

 رفح ديدي گفتن و خنديدن بهم کلي اونام و کرديم نامزد بودم گفته مينا و رها به بود دار خنده

 استاد و ما ويالي نوشهر رفتيم شديم شمال وراهي شد تموم امتحانا خالصه بود راست ها بچه

 همه بود خوب خيلي هواي اول رور کرد مي بخش اذت رو مسافرت اين و بودن همه اينا مهاجر

 مي ما ميورد در بازي مسخره ارش و شديم جمع ويال تو بازي از بعد کرديم بازي واليبال تويحياط

 ناهار وقت هم بعد و گرفت درد همه دل که خنديديم انقدر کرد شروع مدتي بعد مهرانم خنديديم

 ادد نهاد پيش اناهيتا کنند استراحت رفتند ها مادر و پدر خورديم خنده و شوخي توي و ناهار شد

 گفت سورنا ولي کنيم بازي وسطي بيرون بريم

 ميشيم دماغ خون سرمون تو خوره مي ظهر سر داغ افتاب اين خدا رو تو خواهر نه -

 داغه کجاش افتاب سورنا وا:  سارينا

 اخه داغه افتاب زمستون وسط خان سورنا جناب خواهرت ميگه راست: اناهيتا

 کردم مشاهده هم خون قطره يک حتي اخه داشتم رو حس اين من:  سورنا

 ؟؟ جدي:  من

 يشهم توقعي چه ديگه سرم وسط بود خورد افتاب خب عزيزم بشم نگرانيت قربون من اخ:  سورنا

 داشت

 و کردم اخم کرد مي ناراحتم ازارش ترين کوچک که بودم سورنا عاشق انقدر خيلي شدم ناراحت

 گفتم

 بازي نميايم ما بره کنه بازي خواد مي کي هر -
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 همه ميريم هم با ولي ديگه کار يه ديگه بازي يه ميريم خب اناهيد ديگه نزن ضدحال:  مهران

 بريد خودتون نميايم بيرون خونه از ما اصال نه:  من

 هم ما ميريم خب چي يعني اناهيد:  سورنا

 نميريم نه:  من

 اناهيد:  سورنا

 نه گفتم:  من

 حتي بينهب اسيب نداشتم دوست ترکيد بغضم بستم درو و رفتم اتاقمون طرف به دو حالت به بعد و

 عدب و شد باز در کرد نمي درک اينو سورنا که بود سخت برام باشه اسيب کوچکترين اسيب اون

 گفت اروم و زد موهام رو اي بوسه شدم کشيده امن اغوش يه در بعد و شد بسته هم

 کرده اذيت منو کوچولوي موش کي -

 بشي اذيت خوام نمي من کن درک سورنا -

 باتوست حق نازم خانوم باش نسوزون رو دلم رو ها اين نريز بشم اشکت مرواريدهاي قربون -

 نيستم کوچولو بچه دختر يه مردم يه من نگراني زيادي تو ولي

 ات معشوقه وقتي فهمي مي اصال تو چيه عشق ميدوني اصال تو کني نمي درکم سورنا واي -

 ميشي حالي چه ببينه اسيبي ترين کوچک

 بازي اعصابم چرا برات عشق از گذاشتم کم چيه عشق نميدونه ميگي کي به داري تو اناهيد -

 غيرتم رو ميزاري دست چرا ميکني

 دارم غيرتت به چيکار من -

 وت ولي وقت هيچ نميشه کم ازش هم درصد يک مطمئنم چون دارم غيرت تو به عشقم روي من -

 که واقعا ميکني بازي باهاش

 باري هبچ اون نبايد من بود من تقصير گريه به کردم شروع و نشستم گوشه يه بيرون زد اتاق از

 ونج ميترا و شد زده اتاقم در بودم اتاق تو که بود ساعتي يه بودم نگران من ولي ميدادم نشون رو

 گفت و نشست کنارم تو اومد
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 دخترم خوبي -

 کجان بقيه جون ميترا اره -

 بيرون رفتن همه -

 نرفتي چرا تو -

 اينجاييد ناراحت سورنا و تو وقتي رفتم مي طوري چه --

 نرفته هم سورنا پس -

 نه -

 موندي که مرسي -

 بشه حل مشکلتون بايد نيست کافي خالي موندن -

 چيه مشکل ميدوني -

 سپ بوده تو تقصير اگه بود کي تقصير کن فک خودت بزنم حرفمو که اينه ام وظيفه ولي نه -

 مقصر سهم يه مشکل تو دوتون هر اگه بزن حرف باهاش بوده اون تقصير اگه کن خواهي معذرت

 بيار در دلش از کن گذشت زندگي زن عنوان به تو هستيد

 اينه درستش يعني -

 خورد غصه انقدر گرفت دلش بيچاره باش زود پاشو دخترم اره -

 بشم دلش اون قربون اخ -

 پاشو حيا بي هوي -

 گفتم و کنارش رفتم بود زده زل بيرون به پنجره از و بود سالن تو بيرون رفتم شدم بلند خنديدم

 ببخشيد بگم ميتونم فقط نيستم بلد چيني مقدمه با خواهي معذرت من -

-.... 

 مادر شده اي زمونه دوره عجب شده عوض جامون کنم فکر نيستم بلد کشيدنم ناز -
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 گفتم ذوق با خنديد ريز

 ميره ضعف هم زدنم حرف واسه دلت ببين –

 ديوونه -

 گفتم و دادم جا بغلش تو رو خودم

 کنم استراحت يکم بودم شده خسته اخيش -

 تمانداخ بيرون به نگاهي شدم جا اغوشش توي تر راحت من و کرد تر تنگ رو دستش حلقه سورنا

 گفتم و

 اومديم تمرين واسه که دفعه اون يادته -

 اره -

 ميشناختن تو زن عنوان به رو شيده همه موقع اون -

 نزن حرف موردش در اه -

 ازش خبر چه راست -

 طوره چه کوچولو خانوم بيخيال اون انتالياست االن -

  بود شده تنگ بغلت واسه دلم -

 چي خودم واسه -

 کنم فکر بزار -

 کن فکر -

 بود شده بسته ديگه کال بود نشده تنگ نه -

 ديونه -

 گذشت خوش بهمون کلي بوديم مسافرت که روزهايي تمام و انروز
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 ايپ که تمريني به بود گرم سرم حسابي اونروز شديم کارها مشغول دوباره ما تهران برگشتيم

 جيغ دايص دفعه يه که کرديم مي فکر حلش به داشتيم رها و مينا و من و بوديم نوشته کالس تابلو

 گفتم و چرخيدم طرفش به هراسون پيچيد کالس تو شبنم

 خوبي شبنم چته -

 دارم خوب خبر يه بابا اره: شبنم

 جغجغه خبري چه: رها

 ها خبريد بي جا همه از کالس تو نشستيد ها مثبت بچه هوي:  شبنم

 ات حلقه تو بيام پا جفت يا خبرتو ميگي:  مينا

 کشه مي من داره اين کمک مهاجر استاد واي اي:  شبنم

 نميدونست که اون ولي بخواد کمک من عشق از نداشتم دوست شدم ناراحت

 بگو رو خبرت درمياري بازي کولي چرا شبنم:  مينا

 خبره چه ببينم برم من نميزنه حرف اين مينا:  رها

 اردو ببره خواد مي مدرسه ميگم خب لوسيد شما چقدر:  شبنم

 کجا:  من

 کالردشت:  شبنم

 يارنم تشريف هم مهاجر استاد اينکه بهتري خبر و:  داد ادامه شبنم شد بلند ما سه هر جيغ صداي

 نه يا بزنم رو مخش ميتونم بينم

 گفت مينا نشستم صندلي روي غمگين بيرون رفت هم بعد و

 يننامزد شما نميدونه اونکه تازه ميکنه شوخي نيست دلش تو هيچي نگير دل به انيشمس -

 نباش ناراحت ميگه راست:  رها

 الدنب چشمشون نفر چند که ميدونيد خوب خودتون ولي ميکنه شوخي شبنم ميدونم من:  من

 سورناست
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 نياد سفر اين به بگو بهش اصال داري حق:  رها

 بيخيال کم محدودش خوام نمي:  من

 نام ثبت واسه بريم:  مينا

 بگم مامانم به بايد اول من:  رها

 بگيرم اجازه بايد من:  من

 ميريم فردا خب باشه:  مينا

 کردم خوندن درس به شروع و اتاقم تراس توي رفتم دادم خبر ها بچه به بابا از اجازه بعد شب

 بشه بد ام رتبه خواستم نمي خوندم مي کنکور واسه حسابي

 شروع هک بود نگذشته دقيقه چند هنوز شديم اتوبوس سوار اينکه از بعد رسيد فرا اردو به رفتن روز

 هي و سورنا و معاون و مدير خانوم بوديم اتوبوس يه کال ميداد قر وسط اون رها و کرديم خوندن به

 شستن ها بچه بين و اورد رو ويالونش کيف سورنا گذشت که يکم بودن ما همراه پير بسيار استاد

 مخانو کنيد همراهي من و اي ترانه چه واسه ديد تشخيص شما ميزنم ويالون من حاال خب گفت و

 دش مشغول خودش کار به اونم و گفت گوشش توي چيزي مدير خانوم که کرد نگاه متعجب معاون

 کرديم اهنگ همراه خدندن به شروع سريع مينا و من بود شادمهر اهنگ کرد زدن به شروع سورنا

 کوچيک يهويالي توي بايد همه بود بدي جاي چقدر و بوديم رسيده که بود ساعت يک تازه

 بش بگيرم دوش يه بتونم تا موندم حمام صف تو کلي نداشتم دوست رو اين من و ميمونديم

 و دمز رها و مينا به چشمک شديم خسته ها بچه خشک جمع از بزنيم قدم تا بيرون رفتيم همگي

 وسط تيمگرف فاصله بقيه از يکم بود نشده متوجه کسي که کردم کيف کلي شديم جدا گروه از باهم

 يه که رقصيدم مي و بودم حس تو حسابي شدم رقص مشغول منم گذاشت اهگ يه مينا درختا

 گفتم و ديدم رو سورنا برگشتمو شد گرفته پشت از کمرم دفعه

 ميکني چيکار اينجا تو واي -

 کردم مي نگاه همسرمو رقص داشتم -

 شديم جدا گروه از فهميدي کي -

 اول لحظه همون -
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 کجا از-

 ميارن درش چنگم از که نباشه زنم به حواسم اگه -

 گفت و رها و مينا به کرد نگاهي بعد

 خانوما نه مگه -

 و هار ميشد تر تند لحظه هر کرد باريدن به شروع بارون خنديدن و کردن تاييد سر با هم دوتا اون

 گفت که ريختم اش بهم و بردمو فرو سورنا خيس موهاي تو رو دستم ويال تو برگشتن مينا

 ميشم کچل ميريزه موهام نکن -

 که ميگي ميکشم موهاتو وقتي هميشه جمله اين -

 ميزني دست موهام به تو که اينه مهم ميکنه فرقي چه خب -

 خودمه مال دارم دوست -

 منه مال بابا نه -

 نزن حرف خودمه شوهر مال -

 چيه تکليف بشم کچل من اگه -

 بدم جواب هميشه مثل بايد بازم -

 بگي ميتوني شده عوض جوابت اگه -

 ميشيا زشت مو بدون چقدر اي ميشم جدا ازت بشي کچل متعقدم هنوزم نه -

 خوشگلم جوره همه من -

 داريا نفس به اعتماد -

 ديگه باال ميره نفسش به اعتماد زيبايي اين به همسر داشتن با ادم -

 دقيقا داشت ربطي چه -

 شديم خيس خيس دومون هر نخوردي سرما تا تو بريم بيا ميلرزي داري بيخيال -
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 نبينه سورنا با منو کسي تا اتاق تو رفتم و کردم فرار يواشکي ويال برگشتيم

 کمي نبود سورنا کنيم بازي واليبال تا بودن شده جمع باغ محوطه توي همه صبحانه از بعد صبح

 و زدم رد بود اونجا سورنا که اتاقي به رفتم تو برگشتم گوشيم گذاشتن جا بهونه به شدم نگران

 گفت و اومد بيرون شويي دست از زدم صداش نبود اتاق توي تو رفتم

 مهربانم خانوم بر سالم -

 بازي بيرون نمياي چرا من الوي خواب همسر بر سالم -

 کنيد مي بازي داريد مگه -

 بزنيم واليبال کنيم مي بندي گروه داريم -

 خوب چه -

 ديگه بريم پاشو -

 بپذيري رو عذرم ميشه کنم بازي نميتونم ميکنه درد بدنم يکم اني واي -

 خوردي کتک مگه ميکنه درد بدنت چرا -

 انـــــــــــــــــــي -

 خورده سرما بدنت موندي بارون زير ديشب اينکه بخاطر حتما کردم شوخي خب -

 طوره همين حتما -

 بيارم برات خواي مي چيزي -

 بشه بهتر شايد کنم استراحت يکم ازت ممنون عزيزم نه -

 چي ميديد منو اگه شدم بدبخت اومد کرد مي صدا رو سورنا که معاون خانوم صداي لحظه همون

 و شد بلند احترامش به سورنا شد وارد معاون خانوم که ديدم و شدم قايم تخت زير رفتم سريع

 گفت معاون خانوم کرد سالم

 دوست ميکنن بازي واليبال دارن ها بچه بگم اومدم باشيد راحت بفرماييد مهاجر اقاي سالم -

 بياين داشتين
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 عقب به پاشو و تخت روي نشست کرد مي صحبت معاون خانوم با داشت که جور همون سورنا

 مدماغ به پاش ضربه با بکشم عقب سرمو تا ديدم نمي تختي رو وجود دليل به که منم و داد هل

 گفتم و شدم غافلگير

 اخ -

  بود چي صداي گفت سريع معاون خانوم

 

 گفت سورنا

 نيفته اتفاقي کسي براي نيست سالن تو ببينيد هان بچه کنم فکر -

 شد چي ببينم برم شماست با حق -

 مي داشت که رو سورنا چپ چپ امدم بيرون تخت زير از بست و در و شد خارج اتاق از بعد و

 . کردم نگاه خنديد

 بودن هم بود گذروني خوش باعث رها و مينا وجود هم گذشت خوش خيلي خدايي شد تموم اردو

 وطهمح تو بريم که بود چيده برنامه جون مايترا اونشب بودم مدرسه و درس درگير حسابي سورنا

 و شلوار اب پوشيدم سفيد بلوز با لي سارافون يه بگذرونيم خوش و کنيم درست جوجه و ساختمان

 بود مه اناهيتا محوطه تو رفتيم خانواده با همراه و پوشيدم هم سفيد عروسکس کفش سفيد شال

 رمنتظ ما خونه بود اومده اناهيتا و کيش بود رفته کاري مسئله يه براي مهراه که بود روزي چند

 دادم جواب بود مهسا خورد زنگ ام گوشي که بوديم اينا سورنا

 خانوم مهسا سالم به به -

 خبرا چه طوري چه اناهيد سالم -

 خبر چه شما سالمتي ما -

 سالمتي هم ما -

 گفتم و گرفتم فاصله خانواده از

 سالمتي طور چه نيستي سالم وقت هيچ که تو -
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 منگول هستم تو از بهتر -

 کرد تغيير منگول به ديوونه از کالمت تيکه -

 هستي هم ديوونه هنوز تو نباش نگران -

 طوره چه افشين اقا شما از تشکر با -

 کنيم ازدواج ها زودي به حلشه مشکلمون ايشاهلل خبرم با ازش بيش و کم خوب -

 شااهلل ان -

 طوره چه تو کج شوهر -

 اندامه خوش هم خيلي هوي -

 خواست دلم اندام خوش نگو خب -

 دختر کن حيا -

 کردي ازدواج زود چقدر ولي کنم نمي ازدواج اصال گفتي مي هميشه يادته اناهيد ميگم -

 نبودم بکن شوهر من نه مگر کردن جادو منو اره -

 باي برم من ميکنه صدام مامان اني البته صد -

 باي -

 گفت پشت از صدايي که گذاشتم جيبم تو رو گوشي

 اره کردن جادو رو تو که -

 عزيزم اومدي کي سورنا اوا -

 کرديم جادو رو تو ما کني ازدواج خواستي نمي تو نپيچون حرف خانوما خانوم -

 کرد جادو منو چشمات ديگه اره -

 گفت گوشم زير اروم و کرد تر تنگ دستشو حلقه شدم گم سورنا اغوش تو

 دارم دوستت -
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 ميگفت که اناهيتا صداي با

 بکنيد خدارو بنده اين مراعات خواد مي دلم نيست شوهرم که درک به من -

 هک زدم خجولي لبخند و کردم نگاه بودن نزديکمون که سارينا و اناهيتا به و شدم جدا سورنا از

 گفت و خنده زير زد سارينا

 بزنيم فوتبال بريم بيايد شي قرمز خواد نمي حاال خب -

 نفري چهار:  سورنا

 گفت کرد مي بررسي رو توپ به که حالي در اناهيتا

  ديگه نيستيم بيشتر نفر چهار خب نفري دو و بيست پس -

 باختيم خواهرم منو و شدن برنده سورنا و سارينا هم اخر کرديم بازي به شروع

 نقدرا من و بود مونده عيد تا فقط هفته سه عيد خريد برم سورنا با خواستم مي گذشت روزي چند

 رارق داشتم خبر فقط و رفتم نمي هم استوديو حتي بودم نخريده هيچي که بودم درسام گير در

 ريخب نازنين از وقت هيچ ديگه راستي خودمونه نفع به هم داره ثواب هم که بزنيم خيريه کارهاي

 تمرف و کردم خداحافظي جون ميترا با و شدم اماده بود عصر استوديو نيومد هم يکبار ديگه نشد

 داخل رفتم کردم بوسي رو و کردم سالم بهش رد باز رو در پري مامان زدم در اينا سورنا خونه

 گفتم و نشستم کنارش کرد مي نگاه رو بس اتش فيلم داشت سارينا

 کو شوهرم خانوم سالم -

 حمومه اني سالم -

 ميبيني رو فيلم اين چقدر تو دختر -

 عاشقشم اخه -

 حفظم رو کلش من -

 اتاق تو رفتم و کردن تکرار هاشون جمله ها شخصيت همه با کردم شروع حرف اين گفتن از بعد

 گفتم و زدم رو حمام در سورنا

 مياي کي خوشتيپه اقا -
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 بانو ميام االن -

 بيايي تا کنم مي اماده لباس برات -

 باشه ست لباسات با لباسام اگه ميشم ممنون خيلي -

 حتما -

 از يکم که سورمه شرت تي يه اوردم در براش اي سورمه جين شلوار يه و کردم باز رو کمدش در

 کردم وب رو لباس کرد جلب مو نظر لباس يقه روي کمرنگي قرمز رنگ برداشتم بود تر تيره لباسم

 گفتم سريع اومد حمومش حوله با سورنا موقع همون چيه رنگ اين پس بود شده شسته

 چيه رنگ اين -

 چيه ببينم بزار ميدونم چه -

 گفت و کرد نگاه رو لباس يکم

 نميدونم واال -

 باشه ميتونه چي اخه خب -

 رفتمتگ افتادي مي داشتي خيابون تو که اوندفعه مثل لباسم به شده ماليده توست رژ رنگ حتما -

 شد رژ ي لباسم

 بود ات خردلي زرد شرت تي اون -

 شده رنگي ديگه يدفعه حتما اين -

 نيست يادم-

 بشورتش دوباره مامان سبد تو بنداز نگير سخت -

 باشه -

 سوي به رفتيم دوتايي و دادم بهش اي سورمه کوتاه استين پيرهن يه و نداختم سبد تو رو لباس

 دهش کار طاليي هاي سنگ دوش هر روي که خريدم سفيد شلوار با سفيد مانتو يه من عيد خريد

 طاليي ارد طرح سفيد شال يه داشت طاليي پاپيون يه و بود سفيد که ست کفش و کيف يه با بود
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 هم بعد ميکنه ها فرشته مثل منو سفيد رنگ بود معتقد بود سورنا سليقه همش خريدم هم مشکي

 فک شدک ولو و کرده گير در به پام ميشدم وارد داشتم که همين بخوريم غذا که رستوران رفتيم

 يشدمم مغزي ضربه مگرنه گرفتم سورنا زمين با سرم برخورد از قبل اوردم شانس فقط رستوران

 ودب بامزه خدايي گرفت خندشون من افتادن با که بودن پسر و دختر اکيپ يه فقط رستوران تو

 بود اومده خوشش گرفت ام خنده خودم افتادم وقتي که من برخورد از انگار که دخترا از يکي خب

 گفت

 هستند همسرتون خانومي -

 بله:  من

 مياد بهم خيلي واي:  ها پسر از يکي

 بشين خوشبخت اهلل شا ان:  دخترا از يکي

 ممنون: سورنا

 شيممي خوشحال ما پيش بياييد باشيد داشته عاشقانه خلوت خوايد نمي اگه:  اوليه دختر همون

 ممنون نميشيم مزاحم:  سورنا

 ينهم همه اينجا بياييد باشيد تنها خواييد نمي واقعا اگه حرفي چه اين بابا نه:  پسرا از يکي

 جورين

 ؟؟؟ بده نيست بد که داشتن دوست شيم اشنا باهم بياييد:  اوليه دختر همون

 تگف اوليه دختر همون که نشستيم ميز دور اونا کنار بريم که کرد اشاره کردم نگاه سورنا به

 ماه سه اهلل شا ان قرار که عادل اقا ايشونم هستم اتنا خودم کنم معرفي رو ها بچه بزار خب -

 ازدواج ماه دو پدرام همسرش ايشون طناز جونيم جون دوست خانوم اين بگيريم عروسي ديگه

 و و کردن ازدواج ماه هشت نزديک ايشونن محسن اقا شوهرشون که ارغوان خانوم اين کردن

 حاال نيلوفر نامزدش و اينا ارغوان دانشگاه ها بچه از حميد که اينم بارداره ماه يه خانوم ارغوان

 بگيد شما

 اناهيد نامزدم ايشونم و هستم سورنا من:  سورنا
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 زيبايي اسم چه:  ارغوان

 ممنون:  من

 هوييي جوري همين ما اکيپ کل اصال هستيد باحال بچه معلومه اومد خوشم رفتارتون از واقعا:  اتنا

 ديگه دارن جاذبه باحاال بچه گرفت شکل

 بالوالي پارک تو داشتن محسن و ارغوان بود باحال خيلي ما شدن دوست اصال ميگه راست:  پدرام

 برگشت دوباره و طناز صورت تو خورد توپشون دفعه يه زديم مي قدم طناز منو و کردن مي بازي

 ما خوشيم الکي اصال شديم بر روده که بود باحال صحنه انقدر محسن صورت تو خورد

 گفت حميد خورديم مي که طور همين اوردن رو ها غذا و داديم سفارش غذا هم ما

 ؟؟ نزديکه عروسيتون خانوم اناهيد -

 عروسي بياييد خواييد مي طور چه نه: من

 ريزهن بهم هيکلش عروسي واسه خواد مي البد گفتم خوره مي غذا کم شوهرتون اخه بابا نه:  حميد

 لهيک خوش بايد عروسي واسه فقط ادم مگه برادرمن بعدشم خيلي ندارم اشتها بابا نه:  سورنا

 باشه

 کمش با مرد اصال کنه حفظ اشو تيکه شيش هيکل بايد هميشه ادم خب حميد ميگه راست:  عادل

 دختري هر ارزوي پک سيکس

  خواست دلم کنيد بسه بابا خب:  ارغوان

 نيست تيکه شيش شوهرت عزيزم چرا ديگه تو:  محسن

 اس تيکه تيکه کال من شوهر عزيزم چرا:  ارغوان

 خندند مي همه

 شب اون باشيم ارتباط در هم با بازم که گرفتن رو شمارمون ها بچه گذشت خوش واقعا شب اون

 ما هم باز دارن پارک قرار گفت و زد زنگ بهم اتنا بعد شب چند رسيديم خونه به کوفته و خسته

 احساس کنارشون ادم و بودن گذروني خوش ها بچه ميومد خوشم اکيپشون از خيلي رفتيم

 اي يدها هيچ هنوز ولي بگيرم جشن خواستم مي بود سورنا تولد اسفند بيست کرد مي خوشحالي
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 نم تولد مثل سورنا تولد خواست نمي دلم اصال بود مونده روز سه فقط تولدش روز تا و نداشتم

 قبل بش منو شانسش از کنه سوپرايز منو تا بود کرده ريزي برنامه کلي سورنا بيچاره بشه خراب

 ذهنم به چيزي کردم فکر چي هر شم بلند جام از تونم نمي که حدي به بودم خورده سرما بدجور

 گفتم ذشتگ نمي خوش خيلي اونجوري ولي بيرون بريد دوتايي گفت گفتم که اناهيتا به رسيد نمي

 رفتم و زدم زنگ خونشون در رفتم سرمو رو انداختم شال يه سريع بپرسم پري مامان از بهتره

 گفت و نشست کنارم و اورد و شربت برام پري مامان

 بگو رو مهمت کار دخترم خب -

 سورناست تولد ديگه روز سه که ميدونيد -

 بره يادش سرشو تولد ادم ميشه مگه ميدونم بله -

 ميشه خوشحال جوري چه نظرتون به بگيرم جشن واسش خوام مي خب -

 نمي جشن وقت هيچ ولي ميديم بهشون شب رو کادوشون بچه تولد واسه سال هر ما خب -

 گيريم

 ؟؟ چرا -

 بگذرونن دوستاشون با تولدشون روز بچه تا ميکنيم و کار همين هميشه ما خب -

 ميشه تر حال خوش اينجوري يعني -

 نداريد که باشه هردوتون دوست که دوستي شما -

 ميگذره خوش اونا با نظرتون به شديم دوست اکيپ با پيش روز ده چرا -

 نه که چرا راحته باهاشون سورنا اگه -

 برسم کارا به برم من پس پري مامان مرسي -

 بمون و ناهار -

 دارم کار کلي جون مامان مرسي نه -

 داد جواب بوق دومين با کنم هماهنگ رو تولد کارا تا زدم زنگ انتا به خونه رفتم
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 خانوم شما حال کوچولو عروس سالم به به -

 طورن چه دوستان جون اتنا طوري چه شما سالم -

 اومده در طرف کدوم از افتاب گرفتي تماس ما با شده خبر چه خدا شکر خوبيم ما -

 گيرمب ران.رستو يه تو دوستانه جشن يه براش خوام مي سورناست تولد ديگه روز سه جون اتنا -

 بدم انجام تو با رو هماهنگي کارا زدم زنگ

 بگيري خواي مي کجا مهمونيد نفر چند مبارکه خب -

 کن رزرو خوبه نظرت به خودت جا هر عزيزم نداره فرق خيلي -

 نفر چند براي -

 نفر سي حدود نيستيم خيلي -

 طور هب کنم مي رزرو رو رفتيم مي ها بچه با قبال که نقلي ها رستوران از يکي اصال عزيزم باشه -

 خوبه رو رستوران کل کامل

 نداره مشکلي گلم نه گردنت افتاد ها زحمت همه ببخشيد عزيزم عاليه -

 بريزم بده حساب شماره هم رو اش هزينه بزن زنگ بهم داشتي کاري اگه -

 ميکنيم حساب بعدا رو اش هزينه -

  ممنون بازم عزيزم باشه -

 خداحافظ کنم مي خواهش -

 خداحافظ -

 کردم قطع رو تلفن

 نموند من براي کاري کرد درست رو ها کار تمام اتنا رسيد تولد روز باالخره درسم سراغ رفتم و

 که مه رو م سانتي هفت پاشنه کفش پوشيدم مشکي شال و شلوار با رو سبزم مانتو بودم اماده

 جواب زدم زنگ سورنا گوشي به برداشتم هم رو ام مشکي کيف و پوشيدم مشکي خط با بود سبز

 داد جواب پري مامان زدم زنگ خونشون به نداد
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 الو -

 خوبه بابا شما خوبين پري مامان سالم الو -

 طورن چه اينا بابا خوبي شما دخترم مرسي -

 خوبن جون مامان مرسي -

 اهلل الحمد -

 نداد جواب زدم زنگ گوشيش به اس خونه سورنا مامان -

 بزنه زنگ گم مي شد تموم خونه مي نماز داره است خونه گلم اره -

 زود اريناس با و بقيه و اناهيتا پيش پايين ميرم من بگيد فقط بزنه زنگ خواد نمي جون مامان نه -

 پارکينگ تو بيان

 دخترم باشه -

 برسونيد سالم هم رو بابا جون مامان مرسي -

 دخترم چشم -

 خداحافظ -

 خداحافظ -

 وديمب فاميل ي جوونا پارکينگ تو رفتم و کردم خداحافظي بابا و جون ميترا و کردم قطع رو تلفن

 يشپ رفتم ميکردن نگاه و بودن وايساده محوطه از نفره چند که بود کرده کاري شلوغ انقدر هانيه

 به افتادن راه هاشون ماشين با همه اومدن هم سارينا و سورنا کرديم پرسي احوال هم با ها بچه

 شلوغ مداشتي سارينا و منو مسير تو کنيم مالقات رستوران تو رو اينا اتنا بود قرار رستوران سمت

 گفت ساينا يهو بود عروس کارنوال انگارز ميزديم دست و کرديم مي

 شده جور چه ببين رو داداش دست اني -

 شده چي: من

 زده قرمز دونه يکم بابا هيچي:  سورنا
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 بنفش به مايل قرمز اينا داره رنگي کور اين:  سارينا

 من خنگ خواهر کنه مي فرقي چه:  سورنا

 کجاشه کن ول رو رنگش:  من

 راستش دست مچ:  سارينا

 ببينم:  من

 وريج چه اينا ببين اخ بود پوست زير دونه يکم کردم نگاه و کرد دراز طرفم به رو دستش سورنا

 گفتم ميترسونن منو

 ترسوندين اينجور منو اس دونه يکم نيست چيزي -

 نيست چيزي گفتم منکه:  سورنا

 نباشه پوستي بيماري ببين پوست دکتر برو بازم حاال:  من

 همسرم باشه:  سورنا

 بين جو کرديم شون معرفي هم به کرديم پرسي احوال و سالم ها بچه با شديم وارد رسيديم وقتي

 امش خوردن و گفتگو و گپ ساعت يک از بعد ند بود شده صميمي زود همه بود خيلي واقعا ها بچه

 که هيدنا به کن تقديم و بزن باحال چيز يه گفت و دستش داد بود اورده که رو سورنا گيتار سارينا

 بگي چي خودتهر افتخار به گفت من به رو سورنا و زدن دست همه کشيده زحمت برات انقدر

 خواي مي چي بگو تو عشقم ميزنم

 فالحي مازيار عاشقونه -

 بانو چشم -

 دچن هر ميکنه اجراش عالي ميدونستم و بود خونده برام قبال خوندن و زدن به کرد شروع هم بعد

 داشت فرق ترانه اهنگ با يکم سازش صداي که

 خوب چه قدمهات و تو با بارون زير گاهي

 غروبه غريبيه که حاال خوبي خيال چه
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 باهامي رويا تو که حاال حتي خوبه تو با

 هامي لحظه تو هميشه که عجيبي حس چه

 دلت عاشقت شدم عاشقونه

 بهت بگه کاشکي و بياد يکي

 من وجود تو شدي بهت بگه

 دارمت دوست تورو دل ته از

 نگات عاشق شدم عاشقونه

 نفسات گرميه سازه زندگي

 دلم ميدونه که خوبي اونقده

 برات بميره اگه کمه خيلي

 ميگيرم آروم بارون زير يادت به که گاهي

 خيالم تو حتي

 اسيرم چشمات خيال تو

 عشقت خيال با قدمهات و تو با بارون زير حاال

 نفسهات و تو با

 که اينکه واسه دستات به برسه

 دلت عاشقت شدم عاشقونه

 بهت بگه کاشکي و بياد يکي

 من وجود تو شدي بهت بگه

 دارمت دوست تورو دل ته از

 نگات عاشق شدم عاشقونه
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 نفسات گرميه سازه زندگي

 دلم ميدونه که خوبي اونقده

 برات بميره اگه کمه خيلي

 همه اول شد ها کادو و کيک نوبت بعدش و خوند هم ديگه اهنگ دوتا يکي زدن دست براش همه

 نيم و يک ساعت بوديم زدن گپ مشغول دوباره خورديم چاي با و کيک هم وبعد دادن رو ها کادو

 گفت ارغوان که بود

 ريمب پاشيد تو اين ميکنه اخالقي بد داره اس خسته من ني ني دار زنده شب اقايون و ها خانوم -

 بخوابيم خونه

 شب سر تازه ارغوان:  حميد

 حميد مياد خوابم منم شب سر کجا حميد وا:  نيلوفر

 خونمون بريم پاشين وقته دير که فهميدم فرموند جون نامزد که حاال اهان:  حميد

 ذليل زن:  ارش

 ارش گفتي اخ:  مهران

 جــــــــــــــان مهران:  اناهيتا

 حرفي مگه ذليل زن منم خب عزيزم همسر واي:  مهران

 قرار مهران شديم خونه راهي و کرديم خداحافظي هم از هم بعد و کردن شوخي بچه ديگه يکم

 بود شد تعطيل قبل روز امون درسه که منم کاري مسئله براي بشه قم راهي صبح چهار ساعت بود

 که مه مدير و ها معلم نرفت هيچکس باهم متحد و نميايم ديگه گفتيم خودمون ما نبود که تعطيل

 قم همير مهرانم تعطيلمو من ديد که هم اناهيتا برسن شون تکوني خونه به رفتن خواسته خدا از

 رخت زمين روي من اتاق ت هم با بود نمونده مهران رفتن تا چيزي چون ما پيش مياد شب گفت

 گفت اناهيتا که ميشد بسته داشت چشمام کشيديم دراز و کرديم پهن خواب

 اناهيد -

 جانم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربران ي.ندا ، ق.فروغ ، عربي.ه | عاشقانه موسيقي نت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

143 

 

 ؟؟؟ خوشبختي -

 چي يعني -

 کني مي خوشبختي احساس هستي راضي زندگيت از -

 سورناست با منظورت -

 نامزدته سورنا اينکه از هستي کنيراضي مي خوشبختي احساس االن ميگم کال ديگه اره -

 ات زندگي از خوشحالي

 اره -

 خوبه -

 پرسيدي چرا -

 نه يا خوشبخت کوچولوم خواهر بپرسم تونم نمي -

 پرسيدي يهويي اخه -

 بود ما خوشبختي ارزوش هميشه مامان اني ميدوني -

 ببينه که نيست اما -

 ميبره لذت تو خوشبختي از و کوچولو خواهر ميبينه داره اون -

 ميگي تو شهبا اينطور شايد -

 طوره همين حتما -

 ام خسته منم بخواب -

 خواهر کوچولوي بخواب -

 بيني نمي خوب تاريک کنم فکر -

 طور چه -

 کوچولوست کجام من -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربران ي.ندا ، ق.فروغ ، عربي.ه | عاشقانه موسيقي نت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

144 

 

 بخواب حاال کوچولويي هميشه من واسه -

 شيک شبت -

 بخير شب -

 زا بعد شدم بيدار اناهيتا و جون ميترا زدن حرف صداي با صبح رفتم خواب به بستمو چشمامو

 گفتم و سالن تو رفتم موهام کردن شونه و صورتم و دست شستن

 بودم خواب مثال بابا دنيا دختر و مادر ترين صدا پر بر سالم -

 ماهت روي به سالم:  ميترا

 چاله چاله جور همون نزديک از ماه البته:  اناهيتا

 باالخره ميرسه شوهرت به دستم: من

 ميکنه اذيت رو ام بيچاره همسر اون نميرسه خودم به زورش جون ميترا بيني مي:  اناهيتا

 خوام مي صبحونه بيخيال:  من

 ميزه رو بخوري کوفت:  اناهيتا

 تاقشا تو گذاشتن و شون خونه بردن سورنا تولد کادو ديشب که گفت جون ميترا صبحونه از بعد

 بوق يندوم با گرفتم رو شمارش و اتاق تو رفتم تند منم نه يا اومده خوشش ببينم بزنم زنگ من و

 داد جواب

 من بانوي بر سالم -

 پسر گل سالم -

 مطوري طور چه -

 طوري همون -

 طوري کدوم -

 خوبم -

 شد حاال -
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 کجايي -

 استوديو -

 شده تنگ دلم چقدر واي -

 مياي دادي که رو کنکورت -

 بشم راحت مسخره کنکور اين از زودتر که وارم اميد -

 من کوچولوي خانوم نمونده بيشتر ماه چند -

 ديدي رو اينا بابام کادوي -

 کردم تشکر بابا از زدم زنگ نکنه درد دستشون اره -

 اومد خوشت -

 قشنگ اره -

 بود چي -

 نديدي تو مگه -

 نداد نشونم کسي نه -

 خوشرنگ پيرهن يه -

 ميبينم خونتون ميام خب -

 برسم بکارم برم منم خوب دختر برس درسات به برو انيشمس باشه -

 سورنا راستي..  برو باشه -

 رفتي پوست دکتر -

 فردا واسه گرفتم وقت -

 افرين -

 نکنم گوش من بگي چيزي تو ميشه مگه -
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 برس کارت برو حاال نه که معلومه -

 باش خودت مواظب گلم باي -

 باي طور همين هم تو -

 من کنکور از بعد هفته براي رو ما عروسي و عقد قرار ايرج بابا و بابا که بود ارديبهشت اول

 منم جهزيه خريد سراغ رفتن اناهيتا و جون ميترا و زد من نام به رو باال طبقه هم بابا گذاشتن

 بابا اباب دوم ترم ها امتحان شدن تموم بعد بود سام در گير در بيشتر ولي رفتم مي باهاشون گاهي

 و ونج ميترا کرديم مي اماده رو شام ميز داشتيم سارينا و اناهيتا منو خونه کرد دعوت رو اينا ايرج

 اباب و بابا و کردن مي صحبت باهم مهرانم و سورنا کردن مي صحبت خونه اشپز تو هم پري مامان

 گفت سارينا منو به رو اناهيتا کردن مي بازي شطرنج داشتند هم ايرج

 بميريد خوشحالي از که بگم بهتون چيزي يه خوام مي دخترا -

 نميريم نميشه:  سارينا

 ذوق ششدن خاله خبر از خاله کدوم اخه بميره بايد اناهيد اين ولي بموني زنده ميتوني شما:  اناهيتا

 نميشه مرگ

 بلندي جيغ گفته چي فهميدم و کردم تحليل و تجزيه که بعد ولي نفهميدم رو منظورش اول

 گفتم ذوق با من که شده چه ببينن اومدن همه بغلش پريدم و کشيدم

 هورا شدم خاله ميشه باورتون -

 زا بعد بود شوک تو کال اول که بود مهران تر خوشحال همه از گفتن تبريک و شدن خوشحال همه

 ناي اتاق تو رفتن هم با بعد و کرد بغل رو اناهيتا و اومد خودش به تازه مهران همه گفتن تبريک

 ابراز خواد مي که ميدادي شوهرت به خونه تو و خبر اين من عزيز خب فکر بي خيلي من خواهر

 همه خورديم شام هم با همه و اومدن مهران و اناهيتا دقيقه چند از بعد باشه راحت کنه احساسات

 پري مامان نظر از چون و اس خسته گفت سورنا که کرديم مي صحبت و بوديم نشسته هم دور

 رو ورناس من اتاق تو رفتيم هم با سورنا و منو کنه استراحت من اتاق تو که گفت بود شب سر تازه

 گفت که نشستم کنارش منم و کشيد دراز تخت

 بياد تازه هواي کني باز تراس در ميشه من انيشمس -
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 البته -

 رو شودست يه ساعد و بست چشماشو سورنا نشستم دوباره کنارسورنا کردمو باز و در شدمو بلند

 خوشه حالت به ها قرمز لکه اون از تا چند بازم دستش به شد کشيده نگاهم گذاشت چشماش

 گفتم اروم بود رويدستش

 سورنا -

 جونم -

 نشد خوب پوستت رو هاي لکه چرا پس -

 دونم نمي -

 نرفتي دکتر پيش مگه -

 پيشش دوباره برم بايد شه تموم پمادم مونده درمان دوره اين از ديگه يکم چرا -

 ميشه خوب که شااهلل ان -

 خوندي خوب هات درس وروجک -

 اره -

 بشه عالي ات رتبه شااهلل ان روزم چند اين بخون افرين -

 وستد رنگي چه تو تختي رو خريد واسه بيرون ميريم اناهيتا و جون ميترا با فردا راستي چشم -

 داري

 چي تو مشکي قرمز -

 خرم مي بود تر خوشگل کدوم هر سنجم مي هم اونارو سليقه حاال دارم دوست خيلي قرمز منم -

 بيرون بياد ما با ديگه اناهيتا بزاره مهران اگه البته

 بکنه استراحت بايد خب اره -

 گفتم و کشيدمو دراز کنارش کرد دعوت اغوشش به منو و کرد باز رو اغوشش سورنا

 تماس عاشقانه خوابه اتاق حال هر به مهمه تو منو سليقه چون گيرم مي مشکي قرمز همون ولي -
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 کنيم مي شروع رو مشترکمون زندگي ديگه وقت چند تا اينکه از چقدر نميدوني اني واي -

 خوشحالم

 طور همين منم -

 کوچولو مامان ميشي تو -

 نميشم کوچولو مامان من هوي -

 چرا -

 هستم کوچولو خودم هنوز من -

 خوام مي تورو فقط خوام نمي بچه اينده سال پنج تا خودمي کوچولوي هنوز تو ميگي راست -

 خوبه اينطوري -

 دعوتيم ام خاله خونه شب فردا اناهيد -

 ميريم چند ساعت باشه -

 نريم که خوام مي من -

 چرا -

 بشي اذيت اي ذره حتي تو خوام نمي چون -

 ندارم مشکلي ات خاله با من -

 برگشته هست هم شيده اخه -

 نمياد بر ازش کاري ديگه اون حاال دارم اوردم بدستمي بايد که چيزي من نيست مهم -

 کني مي فک منطقي که خوشحالم -

 ارهدرب اشفته افکار با و رفتم عزيزم تخت به هم من و رفتن اش خانواده و سورنا ساعت يه از بعد

 رفتم بخواب شب فردا

 يه نمک پيدا مناسبي لباس تا کمدم تو رفتم و کردم خشک موهامو و اومدم حموم از بود پنج ساعت

 کردم انتخاب اي قهوه شال با رو اون ميومد بهم کرد جلب و نظرم قهوه کرم اسپرت شلوار و کت
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 کيف اب اي قهوه سانتي ده پاشنه هاي کفش بپوشم کتم روي اونجا تا برداشتم هم کرمي مانتو يه

 باشم کت امشب واستم مي کردم ارايشيم وسايل به نگاهي اينه جلوي رفتم برداشتم هم رو ستش

 ارايش مک و ساده هميشه مثل گفتم شد عوض تصميمم بعد ولي باشم نداشته کم شيده از چيزي

 ردموک هم ساده و کم خيلي ارايش يه داشت رو شيده نه مگر پسنديد اينطور منو سورنا کنم مي

 دوست رو مو جلوي فر مدل سورنا کال ميومد بهم ريختم صورتم توي کج و کردم فر موهامو جلوي

 داشت

 وارد هم با رسيدن هم اينا باباايرج موقع همون شدم پياده ماشين از سورنا خاله خونه در جلوي

 گفتم کردمو دراز طرفش به دستمو رسيدم شيده به تا کردم پرسي احوال سالم هم با شديم

 نيستي وقت خيلي ديدار مشتاق جون شيده سالم -

 گفت اروم و گذاشت دستم تو دستشو اونم

 بيام بعد بشه تموم تو مصرف تاريخ بودم منتظر سالم -

 هستن ابدي ندارن مصرف تاريخ چيزها بعضي ميدوني جون شيده -

 نيستي اونا جزو تو ولي -

 خاله و پري مامان بودم نشسته دونفره مبل روي سورنا کنار دادن دست بقيه با کرد شروع هم بعد

 ولي بود نشسته شيده پيش هم سارينا هم با هم خاله شوهر و ايرج بابا و کردن مي صحبت هم با

 امتم ولي کرد مي نگاه تلوزيون به هم شيده بود کرده گوشيش سرگرم خودشو و زد نمي حرفي

 شيدهک نگاهم کرد مي بررسي گوشيش تو رو نت سري يه داشت سورنا بود سورنا پيش حواسش

 هم و لباس استين بود پوشيده زرد ربع سه استين بلوز يه با با جين شلوار يه شيده سمت شد

 نگذريم حق از ولي داشت غليظي ارايش دورش بود ريخته باز موهاشم بود توري اش يقه چنين

 . ارايش بي حتي بود خوشگل خيلي

 خميا کرد مي نگاه اونو داشت که شيده به افتاد نگاهش شد تموم سورنا کار که ساعت نيم از بعد

 گفت اروم و چرخوند من طرف به روشو و کرد شيده به

 رقصه مي زومبا ادم اعصاب رو دختره اين انجا باشم بحثشون تو مردا پيش برم -

 گفتم و خنديدم اروم
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 برو -

 اخه بود رفته سر جور بد ام حوصله شد دور ما از و کرد مردا بحث قاتي رو خودش شد بلند سورنا

 هکن صحبت که حياط تو رفت شد بلند و خورد زنگ سارينا گوشي هستش مهموني جور چه اين

 گفت شديم تنها ما ديد که هم شيده

 اناهيد هي -

 گفتم خودش مسل ادب بي لحن هون با اخه چيه هي ادب بي

 هان -

 تصميمي چه ات اينده واسه -

 نيست مربوط تو به -

 رو اسورن دنبال زاري گريه قصد که بشم مطمئن خوام مي فقط نداره ربطي من به توست با حق -

 تو هاي زاري گريه با سورنا با ام عاشقانه و نفره دو زندگي خوام نمي من چون باشي نداشته

 بشه اشفته

 نداره انقضا تاريخ عشق که نميدوني و نشدي عاشق حاال تا تو خاله دختر ببين -

 سراغ بياد دير شايد که ميدونم هم رو اين و من عاشق هم اون و سورنا عاشق من ميدونم چرا -

 مياد ابدي ولي من

 ميخوره بهم تو از حالش نيست عاشثت هم سورنا کشيدي کثافت به عشقه چي هر که تو -

 روياب و بگم همه به که نکن کاري داريم خبر کثيفت کارهاي از سورنا هم و من هم اينکه همچنين

 بره نداشتت

 کني مي تهديد -

 ميدم هشدار نه -

 تو سهم و کشيد نخواهد هم ديگه ماهم دوسه به که بدون قدرشو خوب رو االنت خوش روزهاي -

 غريبه يه به بچسبه دازه نمي دور و فاميلش هيچکس حسرت فقط
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 تو رو هايي عکس و نشست من پيش سارينا اينبار شد قطع هم ما هاي حرف و اومد سارينا

 خداحافظي زودتر سورنا و منو شام از بعد ميخورد حرص وضوح به شيده ميداد نشونم گوشيش

 گفت سورنا ماشين تو برگرديم تا کرديم

 گفت بهت چي شيده اني -

 اراجيف مشت يه -

 حرف گير در رو ذهنت خوام نمي نکن هم فکر حتي نکن توجه اصال حرفاش به احمق يه اون -

 باشي کنکور فکر به فقط االن تو بکني ديوونه اون هاي

 اقا چشم -

 خوشگلم انيشمس افرين -

 فارق و بردم پناه تختم به خونه تو رفتم و کردم خداحافظي سورنا از رسيدم خوننه به اينکه از بعد

 رفتم خواب به فکري هر از

 راحت نخي مانتو يه اصال که خودم ولي دارن استرس همه صبح ديروز از داشتم کنکور اونروز

 انهصبح و اشپزخونه تو رفتم و کردم سرم هم مغنه باشم راحت توش که جين شلوار با پوشيدم

 و وسيدب رو ام پيشاني سورنا رسيديم وقتي رفتيم کنکورم حوزه محل راهي سورنا با بعد و خوردم

 گفت

 بده نتيجه تالشت همه اين اميدوارم من پرنسس باشي موفق -

 باي همسرم ممنونم -

 باي -

 تازه هواي و کردم باز هم از دستامو و شدم حارج سالن از شدن تموم از بعد و شدم سالن وارد و

 گفتم و فرستادم هام ريه به رو

 ازادي سالم شدم راحت اخيش -

 گفت پشتم از صدايي

 نيست ازادي که اينجا برسونمتون بريد خواييد مي ازادي اگه خانوم -
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 گفتم و ديدم سرم پشت رو سورنا برگشتمو

 رم نمي ازادي کن مهمون بستني يه به منو ممنون نه -

 بود طور چه بگو اول بانو چشم -

 ميشم چيزي يه بود خوب -

 شااهلل ان -

 رفتيم يم مگرنه دادم خوب که داديم خبر ها خانواده به قبلش البته خورديم بستني رفتيم هم با بعد

 بعد هفته که مون عروسي درباره خورديم ناهار و دربند رفتيم هم بستني از بعد نبوديم زنده خونه

 ورناس و نبود اماده هامون کارت هنوز ما و بشه پخش ها کارت يکشنبه بود قرار کرديم صحبت بود

 نيمک پخش کارتها خودمون خواستيم مي سورنا منو شد اماده ها کارت شنبه باالخره بود نگران هم

 المدنب بياد يازده ساعت سورنا بود قرار و کرديم مي نويسي پشت رو ها کارت شب تا شنبه روز

 زنگ شب هر هانيه و ارش بدجور بودم زده هيجان داشت کار و رفت مي جايي قبلش بايد چون

 خواستيم مي هم رو ها بچه بقيه و اتنا ديگه داره هيجان خب کردن مي مسخره منو و زدن مي

 دموکر ليست به نگاهي بوديم نوشته کاغذ روي رفتيم مي بايد که هايي ادرس همه کنيم دعوت

 گفت

 جون ميترا -

 جانم -

 شده شب کنيم پخش اينارو بخواييم تا نکن درست ناهار من براي -

 نمرسي ميدونم ناهرو -

 ترافيک اين تو دوره هم از ها ادرس چقدر برسم نکنم فکر هم شام رو اينجا کن نگاه اوه اوه -

 نشيد اذيت خيلي که نوشتم هم پيش رو نزديکا کردم بندي طبقه رو ها ادرس اناهيد -

 ممنـــــــــــون -

 مياد شوهرت االن شو حاضر پاشو -
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 اشتمبرد هم سبزمو کفش و کيف و مشکي شلوار و شال و سبز مانتو يه و اتاقم تو پريدم سريع

 عود ورساچه ادکلن از هم يکم ريختم صورتم تو کج کردمو فر موهامو جلوي و کردم ارايش يکم

 گفتم جون ميترا به رو بيرون رفتم اتاق از و زدم هم اوربيتال

 ندازمب نگاه يه بيام بخرم بيرون از هست کم اگه چيزي ببينم خودم خون ميرم من جونم ميترا -

 بيفته قلمم از چيزي مبادا کن نگاه هم تو کردم نگاه هم من دخترم باشه -

 کنيد صدا منو اومد سورنا فقط چشم -

 عزيزم باشه -

 اين و بود اماده سورنا منو خونه بود عالي چي همه تو رفتم و کردم باز رو مون خونه واحد در رفتم

 توصيف قابل غير حسم ميشد شروع رسمي شکل به اينجا سورنا منو زندگي بود انگيز هيجان واقعا

 يادگاري ميز روز هاي قلب روي نگاهم کردم چک رو ها چيز تک تک و کردم نگاه رو جا همه بود

 همه واسه ممنون ازت خدايا بوديم خوشحال اش همه تو ما عاشقانه هاي عکس از بود پر افتاد

 احتم نيومد سورنا چرا پس بود نيم و يازده ساعت سالن ساعت روي چرخيد نگاهم خوشبختيا

 اومد در صداي که شدم تخت رو عروسکاي کردن مرتب گرم سر رو خودمم کشيده طول کارش

 بود سارينا کردم باز و در رفتم

 سارينا سالم -

  خانوم عروس سالم -

 طوري چه -

 بهش بده دنبالت اومد گذاشته جا خونه بازم سورنا گوشي اين بيا خوبم -

  اينجام فهميدي کجا از باشه -

 خانوم ميترا هن يا رفتيد ببينم خونتون در رفتم ميزه رو سورنا گوشي ديدم ميديدم تلوزيون داشتم -

 هنوز نيومده هم سورنا اينجا اومدي گفت

 بياتو نکنه درد دستت اهان -

 باي ببينم فيلمو ادامه برم نه -
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 باي -

 من تدس که هم سورنا گوشي بود يک نزديک ساعت بود گذشته خيلي رسيدم کارم به بستم و در

 ينپاي از هايي صدا که بودم افکار همين تو بودم شده نگران بزنم زنگ بهش نميتونستم بود

 راچ مادر سورنا ميگفت گريه با که بود ون ميترا صداي انگار کردم دقت کردمو باز و در شنيدم

 کني مي اينجوري

 نهمو که خونه تو برم خواستم بودن اونجا هم سارينا و پري مامان خبره چه ببينم رفتم سريع

 مات اومد بيرون خونه از بود خريده برام که کادوهايي و هامون عکس از پر دستي با سورنا موقع

 گفت سرد خيلي بعد و شد خيره بهم ثانيه چند اونم کردم نگاهش

 شد تموم چي همه خوامت نمي ديگه زدم بهمش يعني خورد بهم عروسي -

 چي -

 ميده ادامه رو خودش راه کس هر تمومه چي همه گفتم

 .. خيلي ببين اي مسخره شوخي سورنا -

 نيست شوخي -

 فهمم نمي -

 نيستي من زن ديگه تو -

 وندهم خيلي هنوز هم مدتش نرفته که يادت محرمتم االن ميکنيم عقد هفته اخر تا سورنا هستم -

 چيه حرفا اين پس

 بفهم شدم خسته ازت -

 گفتم التماس با اداشتم بدي حال ميومد پايين اشک صورتم پهناي به

 لباسم من مگه شدي خسته من از چي يعني نکن کارو اين با کنم مي خواهش سورنا -

 شدم خسته ازت لباس يه مثل اره -

 وشمگ تو خواستگاري شب حرفاش کرد مي نگام پوزخند يه با برگشتم پري مامان طرف ملتمس

 بگيرم کمک تونستم نمي اونم از پس شناخت مي پسرشو اون پس چرخيد
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 يم خواهش کردمو مي صداش حالي در رفتم دنبالش رفت ها پله طرف به و گذشت کتارم از سورنا

 شاتي شد ساختمون محوطه وارد رفت مي پايين من به توجه بي اون ولي بده توضيح برام کردم

 دويدم بود کرده روشن رو اتيش قبل از پس اتيش تو ريخت رو وسايل تمام بود روشن بزرگي

 دو نداشتم کپي اونا از چي هاش هديه ولي داشتم کپي رمم توي ها عکس از درسته اتيش طرف

 به نوم ولي کردم تالش بدم نجات وسايالمو نذاشت و گرفتم جلومو دستش که بودم اتيش قدمي

 داشت هاش يادگاري تمام ريختم مي اشک صورتم پهناي به زدم زانو زمين رو داد هل عقب

 شکست چيزم چي همه غرورم خودم شکستم ميشدم داغون داشتم سوخت مي چشمام جلوي

 وارد که ديدم و بابا ماشين اتيش بوي از هم گريه و فرياد از هم سوخت مي گلوم کرد ول منو چرا

 ونج ميترا که سمتي همون رفت پدر طرف به هم سورنا داده خبر بهش جون ميترا حتما شد محوط

 چي يهني:  ميگفت که پدر هاي فرياد صداي کردن مي نگاه منو و بودن وايسا پري مامان و سارينا

 و تهشناخ براي فرصتي نامزدي ميگفت که سورنا هاي توجيه و.  لباس من دختر مگه خوايش نمي

 نداشتم گريه واسه ناي ديگه شد گم من هق هق صداي تو خوره نمي دردم به اناهيد فهميدم من

 يشپ شدمو بلند باش قوي اناهيد نکن گريه پس نيفتاده اتفاقي هم حاال نداشت اي فايده گريه

 دست يه اتاقم تو رفتم برگشتم خونمون به ميزد صدا منو که بابا مکرر صداي همه متعجب چشم

 دچن حموم توي کنه جدا هوا و حال اين از منو ميتونست دوش يه حموم تو رفت و برداشتم لباس

 باش قوي گفت درونم از صداي بار هر ولي بردم دستم مچ طرف به و گرفتم دستم توي تيغ بار

 گرفته صداي و سرد لحن با انم خوبم کلمه گفتن به بار هر من و زد صدام بار چند جونم ميترا

 تختم گوشه کردم جمع سرم باالي موهامو پوشيدمو لباس شدم خارج حموم از کردم بسنده

 يزيچ هر از فکرمو نکردم فکر چيز هيچ به شدم خيره اي نقطه به و کردم بغل زانوهامو و نشستم

 منداد جواب کرد صدام و نشست تختم کنار شد وارد جون ميترا بعد و شد زد اتاقم در کردم خالي

 گفت اروم افکار از بشه پر دوباره ذهنم شد بتعث صداش انگار

 خوبي دخترم -

- .... 

 مادر بزني حرفي خواي نمي جان اناهيد -

- ... 
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 نکن کرف بهش دخترم کنم چيکار برات بگو اناهيدم تو نباشي اينجوري که بميره برات مادر الهي -

 نبوده قسمت شايد

- ... 

 دست موهاش الي عصبي فقط و نشسته اتاقش تو توست نگران مدام عصبي خيلي بابات اناهيد -

 ميکنه زمزمه لب زير هم چيزي يه و ميکشه

-... 

 کنم مي دق دارم دخترم بزن حرف جان اناهيد -

 کرد مي ام خفه داشت بغض

 يترام نداشتم دوست کنم نمي گريه نيستم مهم براش کسي واسه کنم گريه خواستم نمي ولي

 ميشد سرازير اشکم ميزدم حرف اگه ولي کنم ناراحت رو اش مادرانه احساسات همه اين با جون

 اتاقم از باشم تنها خوام مي فهميد جون ميترا کشيدم سرم رو رو پتو و کشيدم دراز تختم رو

 ناي يا خواد مي رو شيده يعني نخواست منو سورنا چرا رفت مي رژه سرم تو افکارم رفت بيرون

 اشک سورنا يا بود من از مشکل ميشه منفجر داره مغزم خدايا باشه نفر يه به ماه ند هر که کارشه

 سرمو شبه نه ديدم شدم که بيدار برد خوابم که بودم افکار همين تو ميداد جواب من به يکي

 فتگ و زده غمگين لبخند يه بيدارم ديد وقتي ديدم کنارم خيس چشماي با رو اناهيتا چرخوندم

 خواهر عزيز خوبي -

- .... 

 خوشگلم خوبي جان اناهيد خوبي زني نمي حرف چرا -

 گفت بچگونه صداي.  مصنوعي خنده يه با نميدم جوابي ديد وقتي

 قهري ما با مگه جون خاله -

 فرو ااناهيت بغل تو خودمو داشتم دوست رو نشده متولد هنوز موجود اين چقدر من زدم تلخ لبخند يه

 گفتم اروم کردمو

 نرسيد ارزوش به مامان خواهر -
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 بغلش از نريختم اشک من ولي کردم حس اشکاشو شدن جاري و شدم بغضش شکستن متوجه

 ميترا شديم خارج اتاقم از هم با گرفتم دستشو زدمو جوني کم لبخند کرد پاک اشکاشو شدم خارج

 گفت سريع ديدنم با جون

 بيارم برات خوري مي چي عزيزم شدي بيداري -

 بزرگ ليوان تا چند زياد خيلي قهوه -

 عزيزم باشه -

 که هايي قهوه پوشيدم و برداشتم لباسي چوب روي از شنلمو کرد مي صحبت بابا با داشت مهران

 سورنا با بود قرار که اي خونه خودم خونه رفتم و گذاشتم سيني تو بود کرده اماده جون ميترا

 وانلي يه بسوزونه رفت يادش اينارو مادوتا عکس زياد خيلي بود هامو عکس اينجا بشم شريک

 متما و شدم خيره هامون عکس به من زندگي اندازه به نه ولي بود تلخ کشيدم سر رو تلخ قهوه

 شش ساعت رو چرخيد نگاهم بود گذشته ها ساعت شدم خيره ها عکس به خوردم رو ها قهوه

 شدمو بلند کردم مي خاطره مرور و کردم مي نگاه هام عکس به داشتم بود ساعت ده بود صبح

 ادهاستف ازش مشترکم زندگي شروع توي بود قرار بود اتاق توي که سجاده و چادر با گرفتم وضو

 گذر متوجه که بود خراب حالم انقدر ديروز خوندم هم رو ديروزم قضاهاي نماز خوندم نماز کنم

 گفتم لب زير سقف به شدم خيره و کشيدم دراز اتاقم تخت رو رفتم نبودم زمان

 شب اولين من شادي و خنده پر بگذره اينجا مشترکمون زندگي شب اولين بود قرار يادته سورنا -

 متنفر ازت ديروزت کاراي با کاش غم دنيا يه با شادي بدون خنده بدون تو بي گذرندم اينجا رو

 چـــــــــرا بودم قبال که اندازه همون به عاشقتم هنوز من نه ولي ميشدم

 زدم فرياد

 مرگ غم من مگه نريختنم پات به عشقمو تمام من مگه معرفت بي رفتي کردي ول منو چرا -

 نم مگه نامرد اخه نکردم تجربه تو با رو دل ته از خنديدن مگه نکردم فراموش تو حضور با مادرمو

 منه تاوان اين که کردم گناهي چه

 بود تهشکس غرورم دوباره بود شده سرازير اشکام کنم کنترل خودمو نتونستم شد سرازير اشکام

 هک بود ده حدودا ساعت زياد خيلي کردم گريه نشد اما کنم خالي خودمو تا زدم چنگ روتختيم به

 تو فتمر گذاشتم اپن رو رو ها ليوان سيني خونمون برگشتم برداشتمو رو ها ليوان شستم صورتمو
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 ارناه براي ميتراجون خوندم يک ساعت تا کردم خوندن به شروع و برداشتم رمان کتاب يه اتاقم

 ها قهوه کافئين بخاطر ولي بشه اروم فکرم يکم تا بخوابم تونستم مي کاش نرفتم ولي کرد صدام

 يه با شد اتاقم وارد و زد در جون ميترا کردم سرگرم رمان کتاب با خودمو شب ا برد نمي خوابم

 گفت و نشست کنارم جون ميترا رنگي هاي خوراکي از پر سيني

 بخور چيزي يه بيا عزيزم ميشي مريض نخوردي چيزي وقت خيلي دخترم -

 نه -

 بخوري بايد چيزي يه پريده رنگت عزيزم نه چرا -

 خوام نمي -

 .. عزيزم -

 بخوابم خوام مي خوام نمي جون ميترا خوام نمي -

 عزيزم باشه -

 تنهايي از بهتر حال هر به ولي کرد مي رد رو نظريه اين منطق و عقل ولي نبود بدي دختر بنظرم

 هب برگشتن وقت بعد و کرد رقص به شروع شايان همون پسرش دوست با دوباره شام از بعد بود

 هديگ اتاق يه وارد شايان هم بعد و کرد خداحافظي شايان از شيما اتاقا از يکي در جلوي بود هتل

 گفت من به رو شيما و شد

 اناهيد خوش شب -

 تنهايي -

 چي -

 هستي اتاقت تو تنها ميگم -

 طور چه اره -

 نرفتي پارتنرت با چرا -

 رم نمي اتاق يه توي باهاشون وقت هيچ نيست هم بدي اون به وضعيتم -
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 خوش شب اهان -

 خوش هم تو شب -

 هب دفعه يه بود باهام نفر يه کاش ترسيدم مي خوابيدن هتل تو تنهايي از يکم شدم اتاقم وارد

 تو و شناختمش ساعته چند که رو دختري من که بود احمقانه پيشم بياد بگم شيما به که زد ذهنم

 تنهايي از کردم ريسک ولي بخوابه اتاقم تو بخوام رو نديدم اون از خانوميت هم ساعت چند اين

 ينم بر سرم از دست هم سورنا مورد در افکارم تازه ميشدم اذيت خيلي بودم تنها اگه بود بهتر

 گفت و کرد باز و در زدم در و اتاقش در رفتم داشت

 اناهيد شده چيزي -

 ... که بگم اومدم فقط نه -

 چي -

 ترسم مي تنهايي از يکم من تنها منم تنهايي تو من اتاق تو بياي ميشه -

 من با و کرد قفل اتاق در و برداشت رو بالشش و پتوش گوشيش کرد قبول بعد و کرد فکر يکم اول

 نميومد خوابم خوابيديم زمين روي هردومون پس نبود بيشتر اتاق تو تخت يه اتاقم تو اومد

 پرسيدم که چيشد يهويي ونميدونم

 شدي اينجوري چرا -

 جوري چه -

 باشي نفر يه با روز هر که اينجوري -

 بگم اول از -

 اره -

 ميکنم اش خالصه باشه -

 تدوس باهم سال يه شديم دوست که بود دانشگاه اول ترم بودم دوست ام همکالسي پسر يه با -

 پس يمدار پايين به رو متوسط خيلي مالي وضيعت دوتامون تو منو گفت رفت و کرد ولم که بوديم

 ونا کنار در رو بدبختي هر بودم حاضر که انقدر زياد خيلي داشتم دوستش خوريم نمي هم درد به
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 پارنتر شدم هاشه گذروني خوش دنبال فقط که ادم يه شدم منم و رفت اون ولي کنم تحمل

 پايه دنبال که اونايي خوره مي پستم به مشتري کمتر جداست اتاقم چون البته.  خارجي مسافرت

 کثيف خيلي خوبي زندگي ميدن سفرمو خرج اونام رم مي باهاشون گردن مي خارجي سفر واسه

 نيست

 اشتباهه کارت کني نمي فکر -

 کنم نمي بدي کار من نه -

 شايد -

 الکي گذرون خوش يه بشم منم کرد ول منو اون که حاال يعني سورنا سمت شد کشيده افکارم

 بيدار شب طول در بار چند رفتم خواب به افکار همين با کنم مي زندگي خودم واسه من نه خوش

 داشتم ترس بودن غريبه پيش از يکم کردم نگاه رو شيما شدم

 بود شده بيداره تازه که شيما به صورتم و دست شستن از بعد شدمو بيدار زودتر شيما از صبح

 گفتم

 بخير صبح سالم -

 بخير هم تو صبح سالم -

 صبحونه پايين بريم بشو روتو و دست پاشو -

 باشه -

 ؟؟ اره شهر در گردش برتمون مي هتل خود امروز -

 صبحانه از بعد که بشو اماده هم تو بشم اماده اتاقم تو ميرم من خودشون با هم شام و ناهار اره -

 دوباره باال بياي نخواي

 باشه -

 مي ام ديگه دخترا با اينا و رقص موقع خواد مي همراه فقط نيست من گير خيلي شايان راستي -

 نباشي تنها باش ما پيش نيست مشغولش سرم خيلي من و رقصه

 ازت ممنونم باشه -
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 خواهش -

 يه و کردم سرم رو شالم پوشيدم رو ديروزي شلوار مانتو همون منم رفت خودش اتاق به هم بعد

 بابا به رسيدن خبر دادن از بعد ديروز از که موبايلمو صبحونه براي رفتم کردمو ارايش نمور

 چون و بگيرم تماس خواستم نمي چون گذاشتم پرواز حالت رو کردم روشن بودم کرده خاموش

 حونهصب از بعد نبود خبري کردم چک ايميالمو کردم مي استفاده هتل اينرنت از داشت وايفاي هتل

 رو اباصوفيه مسجد بعدش و احمد سلطان مسجد همه از اول گردش واسه شديم اماده همه

 يه توي هم عدب بود توش باحالي واقعا چيزهاي که استانبول شناسي باستان موزه رفتيم بعد گشتيم

 بش گشتيم و حصار روملي قلعه رفتيم هم رو ظهر از بعد کل خورديم ترکي کباب ناهار رستوران

 دخوابي من پيش اومد شيما باز شب خورديم شام اواز و رقص با همراه ساحلي رستوران يه تو هم

 گفت و

 چيه ات برنامه فردا -

 خريد ميرم -

 نيستيم مزاحم اگه ميايم هم شايان منو -

 بياييد باشه مزاحمتي چه بابا نه -

 مياد پيش کمتر ميشم خسته تنهايي چون گردم مي دوست دنبال سفرام تو هميشه من ميدوني -

 کنم پيدا دوست کنم مي تالش بازم ولي تو مثل تنها دختر

 نميشي گرم سر پسرا با -

 کنيم سرگرم همو نميتونيم هم اونقدرا نباشه عشق هم وقتي نيست ما بين عشقي -

 اهان -

 ولي خوب پسر بنظر بود خونگرمي پسر هم شايان شديم خريد پاساژواسه راهي تايي سه بعد روز

 بچه خريدم خودم براي خوشل کوتاه پيرهن من زياده هاشون ازادي که بود ماين اپن خانواده از

 خريدم نهدخترو پيرهن يه بخرم براش رياد نميتونستم لباس همين براي چيه نميدونسم رو اناهيتا

 خاص رنگ که همي سر لباس هم تا چند بعدي بچه واسه بود پسر اگه گفتم بود خوشگل خيلي که

 هم تا چند و خريدم مهسا براي اي سورمه جين شلوار يه خريدم نداشت پسرونه يا دخترونه

 هومن براي خريدم هم شيک خيلي خواب لباس يه هرکدوم براي االله ريحانه و هانيه براي ساعت
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 هم جون ميترا براي و خريدم مجلسي کت يه ارزو عمه براي خريدم خوشگل بافت دوتا هم ارش

 صداي پيرهن يه عمو براي و خريدم چرم کمربند با چرم کفش يه بابا براي برداشتم سرش از

 بدم گوش بهش و بگيرم ها ويترين از نگاهمو شد باعث شيما

 کردي خريد چقدر -

 خريد بيام خوام نمي ديه خرم مي دارم هامو سوغاتي همه -

 بخوريم بستني يه بيا فعال باشه -

 باش -

 رهنپي يه مجلسي تک کت تا سه اناهيتا براي شديم خريد مشغول دوباره بستني خوردن از بعد

 باهاش ست مجلسي کفش و و مشکي چرم کيف يه با مارکدار دوخت خوش ماکسي يه و کوتاه

 براي مه قشنگ پيرهن يه خريدم بود وسطش مشکي نگين يه که هم خوشگل گردنبند يه خريدم

 زندگي اسم به فقط ديگه من نداشتم احتياج بود کرده خريد کم خودم براي خريدم جون ميترا

 رتش تي از پر مغازه سمت به کشيد من حسي يه چيکار خواستم مي لباس پس کردم مي مردگي

 براش که نداشتم سورنايي ديگه ولي ميشد معرکه سورنا تن تو مطمئنا که زيبا و خوشرنگ هاي

 براش خواست مي دلم خريدم و کردم انتخاب شرت تي تا سه و شدم مغازه وارد خوداگاه نا بخرم

 يمرفت بوديم نخورده ناهار هنوز ما بود عصر بود من با يادش نبود اون اگه حتي پاساژرو همه بخرم

 يکم از بعد شديم هتل راهي بعد و خورديم ايراني کباب جوجه يه و المللي بين رستوران يه به

 تور هي دنبال هتل برگشتم خوردم شام نزديک رستوران توي و بيرون رفتم شدمو اماده استراحت

 براي و برد مي خوبي جاهاي که کرد معرفي بهم رو تور يه هتل پذيرش که بچرخيم رو شهر بودم

 براي دادم خبر شيما به کردمو رزرو جا خودم براي گرفت مي لير هشتاد ناهار با کامل روز يه

 يه کردم شدن اماده مشغول شيما کردن بيدار و بيدارشدن از بعد صبح کن روزرو جا خودشون

 به هصبحان براي رفت سفيد کفش و کيف با و کردم سرم هم زرد شال مانتو با و زرد غواصي شلوار

 چند هم ظهر از بعد و جزيره برد مارو اونروز تور کردم مطلعش ام سالمتي از زدمو زنگ هم بابا

 گشتيم ديگه جاي

 ليک شيما و شايان بود راه به اواز و رقص رفتيم ايراني بار يه به شام براي شايان و شيما منو

 به تنهايي ظهر تا اونروز ايران گشتم مي بر شب بود اخر روز بع روز کردن خالي رو خودشون

 خريدم ها مغازه از يکي از اناهيتا براي هم شيک خيلي خواب لباس يه و پرداختم شهر در گشتن
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 مهران براي مردونه جين شلوار يه پاساژشدم راهي بود نشده تموم خريدم چون ناهار از بعد

 دو دمخري جون ميترا براي مشکي طاليي رنگ همون به مجلسي کفش يه و شيک بلوز يه و خريدم

 نگر ليمويي شلوارک و تاپ يه و خريدم رها و مينا براي دخترونه شده سنگکاري مخملي کيف تا

 که سورنايي براي...  براي يکي مهران براي يکي خريدم هم مردونه ساعت دوتا مهسا براي هم

 بود هترب کمي ام روحيه وطنم به بازگشتم من بود ايران به پرواز شب بگيره هاشو سوغاتي تا نبود

 کنم مي مردگي متحرک مرده شدم زندگي پايان شد سورنا رفتن من ببراي نبود زندگي بازم ولي

 خدا داشتم اميد ماهي شد شروع رمضان ماه و گذشت مي بازگشتم از روز چند.  زندگي اسم به

 که ودب گذشته افطار از ساعتي نيم اوشب کرد ترک منو که مردي کنم فراموش تا کنه کمکم توش

 مگفت بابا به رو بودم دلگير ازش بود پري مامان کردم نگاه چشمي از رفتم زدن رو واحدمون زنگ

 خانومه پري -

 ياهميت بهش کردم سعي و تلوزيون جلوي هاي مبل روي ام نشسته رفتم حرف بي کردمو باز درو

 گفت پري مامان کرد سالم هم جون ميترا و داد رو سالمش جواب سرد خيلي بابا ندم

 کنم صحبت اناهيد با کلمه چند اومدم -

 باهاش دارين حرفي چه: بابا

 بگم بهش رو چيزايي يه بايد:  پري مامان

 گفتم شدمو بلند عصبي

 نخواست من و شد خسته من از سورنا و رسيدي حرفت به شما اينکه بگين خواين مي رو چي -

 ...نيسـ اينطور دخترم نه:  پري مامان

 نميدونم زدي من به حرفارو اون که کردي تربيت و پسر طوري چه ميدونستي طور همين چرا:  من

 هست هم اي ديگه ديدني چيز مگه ديدي روز همون که منو شکستن خواي مي چي اومدي حاال

 بده حالش سورنا:  بغض با پري مامان

 کنم نمي زندگي روز بيست کن نگاه خوبه حالم من مگه درک به:  من

 گفت و شد سرازير اشکاش اينبار پري مامان
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 مريضه پسرم -

 رواني بيمار اره:  بابا

 داره خون سرطان:  هق هق با پري مامان

 مادرش هاي گريه سورنا خون سرطان نداشت امکان نه کردم نگاش بهت با زده يخ بدنم خون

 داد ادامه پري مامان حرفاست اين از تر قوي سورنا نيست حقيقت

 کرد شک دکترش نشد خوب ولي پوستش رو لک واسه کرد مصرف دارو پوست دکتر رفت مي -

 کارت پخش براي باتو خواست مي که فهميد روز همون خونه سرطان فهميد بده ازمايش گفت

 ترکت کني فکر تو خواست مي کنه ناراحت رو تو خواست نمي بود شده داغون بياد عروسي هاي

 همونب بعد شب نميدونستي هم ما اول نبيبني رو تدريجيش مرگ تا نبيني و شدنش اب تا کرده

 نچو گفت دکترش کرديم شروع دارو با و درمانش و کرديم بستريش بيمارستان زور به گفت

 ارهند روحيه اصال ولي کرد درمانش راحت ميشه نکرده پيشرفت خيلي بيماري و شده زودمتوجه

 ولي کن شروع هم رو درماني شيمي االن نداره اون ولي کاره درصد هفتاد روحيه ميگه دکتر تازه

 وابخ از و ميشه عصبي خواب تو گاهي تويي فقط غمش همه بمونه زنده خواد نمي کنه نمي قبول

 ستد اناهيدم به قرار که مرد اون با ميکنه عروسي داره اناهيد ديدم خواب تو ميگه چته ميگم ميپره

 من اهيدان نداره دليلي بودنم زنده ديگه نيست باتو وقتي ميگه تويي چيزش همه شده دعوام بزنه

 مپسر به موندن زنده براي کن کمکش داشتي بهش که عشقي حرمت به تو ولي کردم اشتباه

 محرمشي هنوز اينکه حرمت به کن کمکش خودت بخاطر کن کمک

 مبل رو بشينم کرد کمک سريع وضعيتم ديدن با بابا نميشد باورم بود بدي شوک لرزيد مي بدنم

 مامان به رو هق هق با شد نمي باور ذهنم تو اتفاق همه اين گنجيد نمي کنه ارومم داشت سعي

 گفتم فرياد با پري

 ورديا عروسيشو کارت بگو ميکنه ازدواج داره سورنا بگو شده عاشق سورنا بگو ميگي دروغ بگو -

 دروغــــــــه بگو ميکشه درد داره نگو بده حالش نگوکه مريضه نگو ولي

 کن کمکش بريم بيا پيشش بريم بيا ميره بين از داره ام بچه:  پري مامان

 گفت و کرد نگام نگران بابا

 بري خواي مي -
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 پيشش برم بايد ميميرم دارم اره -

 بريم شو اماده زود -

 و پوشيدم و لباسام ترين دست دم اتاق تو رفتم سريع من بشه اماده رفت سريع هم جون ميترا

 شاتاق به پري مامان شديم که سالن وارد شديم بيمارستان راهي چهارتايي بيرون رفتم سريع

 ساعدش که ديدم تخت اون روي سورنا و کردم باز درو کردم پرواز اتاق اون طرف به کرد اشاره

 تمصور پهناي به کرد نگام ناباوري با و برداشت دستشو در صداي با بود گذاشته روچشماش رو

 شغمگين صداي کنم خفه هقمو هق کردم سعي گذاشتم صورتم رو دستامو دوتا ريختم مي اشک

 گفت

 برو -

 گفت سورنا که تو اومد هم پري مامان موقع همون

 ومن کشيدن درد اورديش ببرش اينجا اورديش چرا نگي چيزي نگفتم مگه اورديش چرا مامان -

 ببرش خدا رو تو مامان ببرش ببينه

 بدونه که داره حق:  پري مامان

 بهش گفتي اخه چرا نکن برام دلسوزي مامان خوام نمي اينجا از ببرش کن بس مامان:  سورنا

 ... سورنا:  من

 موشدن خرد برو برات باشم محکم کوه همون بزار نبين اينجوري منو برو برو اناهيدم برو:  سورنا

 برو عشقم برو نبين شدنمو اب نبين

 لطفا بزار تنها رو ما پري مامان.  برم کجا من اينجايي تو برم خوام نمي نميرم:  من

 گفتم نشستمو تختش کنار صندلي رو بست سرش پشت درو و بيرون رفت پري مامان

 ميدونستم نبايد من يعني من به نگفتي چرا -

 دستشو سورنا بشه کم ام گريه شدت که دادم فشار دهنم روي دستمو بدم ادامه نذاشت گريه

 گفت و کرد پاک اشکام امو گونه رو کشيد

 نکن گريه -
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 لرزيد مي صداش

 گفتم لرزون و گرفته صداي با ميکشيدم درد داشت منم داشتم بغض منم داشت بغض

 چهي ولي ميشدي دار بچه و کردي مي ازدواج کردي مي ترک منو زندگيتو دنبال رفتي مي کاش -

 نميومدي اينجا وقت

 گفتم من که شد روون صورتش رو اشک قطره چند

 ميشي خوب من بخاطر حداقل ميشي خوب مطمئنم من -

 بيا ديگه دقيقه چند بشور رو روت و دست برو االن اناهيد -

 و يرونب رفتم کنه گريه من پيش خواد نمي و کنه گريه خواد مي شايد باشه تنها خواد مي فهميدم

 گفتم پري مامان به رو

 بزنم حرف دکترش با خوام مي -

 سالن انتهاي اول اتاق برو سريع کني صحبت باهاش خواي مي اگه خونه ميره ديگه ربع يه -

 پذيرش

 ممنون -

 و شينمب کرد دعوتم دکتر هستم مهاجر سورنا همسر گفتم و کردمو سالم دکتر به اونجا رفتم سريع

 گفت

 داشتي من با چکار دخترم بفرما -

 طوره چه وضيعتش -

 بدوني رو چي دقيقا خواي مي -

 ميشه خوب-

 به شروع اش خانواده اصرار به و شد بيماريش متوجه زود همسرت شکر خدارو دخترم ببين -

 زندگي به اميد روحيه نداره روحيه ولي بشه درمان ميشه هم زود کرد درمانش ميشه کرده درمان

 بايد مدرمانيش شيمي بدي بهش رو روحيه اين ميتوني که هستي کسي تنها تو درمانه درصد هفتاد
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 ايدب ولي ميشه درمان درماني شيمي دور دو با بده جواب دارو به بدنش بخواد خدا اگه کنيم شروع

 نميده ما به رو درماني شيمي اجازه حتي اون باشه داشته روحيه

 بشه خوب خوام مي فقط بديد انجام الزمه کار هر ميکنه صحبت باهاش من -

 خوبه -

 دکتر -

 دخترم بله -

 گردونيد مي بر من به شوهرمو -

 خوبه اوضاعش دخترم باشه بخدا اميدت -

 خداحافظ ممنون -

 دخترم خداحافظ -

 ومدا ديدنم با بود هم سارينا کردن مي صحبت هم با داشتن ايرج بابا و بابا سالن تو برگشتم

 گفت و انداخت بغلم و خودشو طرفمو

 ميبينيش ميشه اب داره ميبيني داداشمو حال مبيني ، اومدي اني اومدي -

 خداست به اميدما ميشه خوب مطمئنم عزيزم اره -

 کسي که اينو وحشت اش همه شد نابود تو دوري از داداشم چقدر ميدوني اني اومدي دير چقدر -

 اب نداشت خواب شب زد مي اتيشش داشت باشي اي ديگه کسي مال تو و کنه ازدواج باتو بخواد

 نميتونه تو بدون نفسشي انگار افته مي تو ياد چيزي هر

 رو اريناس فهميدم مي دستم سردي از اينو بود افتاده فشارم کرديم مي گريه هم بغل تو سارينا منو

 گفتم بابا روبه کردمو جدا خودم از

 بريد نباشيد نگرانم خوبه حالمم ميمونم پيشش من بريد شما -

 و وندم خونه نماز تو پري مامان مونديم پري مامان منو و رفتن سارينا و ايرج بابا جون ميترا و بابا

 گفتم نشستمو کنارش سورنا پيش رفتم من
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 ندهز واسه ام دليلي کم من نداري بودن زنده اميد گفت مي نداري روحيه گفت مي دکترت سورنا -

 بشي خوب خواي نمي پس چرا داري دوست منو اگه بودنت

 باشه بودنت به اميدي که نبودي تو اني -

 شو خوب من بخاطر هستم که حاال -

 باشه ام شدني خوب اگه -

 ميشي خوب تو -

 شدي الغر چقدر -

 شدم داغون کشيدم چي روز بيست اين تو ميدوني -

 بخش منه تقصير برات بميرم -

 ببخشم تا شو خوب -

 اني دارم دوست -

 سورنا عاشقتم -

 وقته دير بخواب اي خسته -

 بخواب هم تو -

 باشه -

 خوابيدم دستش هاي نوازش با و سورنا تخت رو گذاشتم سرمو

 خوندمو و صبح نماز هم بعد خوردم و گرفتم بوفه از کيک يه رفتم شسدمو بيدار سحر واسه

 داياخ سختي امتحان چه خداست امتحان اين يعني بود خوابيده ناز چقدر سورنا پيش برگشتم

 اعتس نيم کن کمکم خودت نره دست از اميدم تا کن کمکم بيام بر پسش از تا کن کمکم خودت

 وضو و اتاق سرويس تو رفت و شد بيدار اون و خورد زنگ سورنا گوشي بيدارباش ساعت بعد

 وشور کرد پهن جانمازشو سورنا بود پهن متري چهار قاليچه يه اتاق از گوشه يه گشت بر و گرفت

 بود قبل مثل هنوز اش بدني نيرو بود شده الغر شد محوش نگاهم کرد نمازش خوندن به شروع

 گفت و خوابيد تختش رو دوباره نمازش شدن تموم از بعد بود شده الغر ولي
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 ايبر ميزد سر گاهي فقط باشم تنها من که خونه نماز تو رفت مي موند نمي اينجا شبا مامان -

 شدي اذيت امشب ببخش نيست تخت اينجا همين

 بيارن برام ميگم صبح نداره اشکال -

 بموني بازم خواي مي مگه -

 ؟؟؟ نمونم -

 ميشي اذيت -

 ميمونم درمانت اخر تا -

 ميشي خسته -

 نشم خسته که چندساعته خواب و حمام و خونه رم مي گاهي نميشم -

 باشه -

 خوب پسر بخواب حاال -

 اناهيد هستي روزه -

 اوهوم -

 خوردي سحري -

 گرفتم خوراکي مغازه از عزيزم اره -

 ميگذره سخت بهت خيلي نباشي روز که رو رمضان ماه بگيرم روزه خواد مي دلم منم -

 بگيريم هم با ديگه سال اشااهلل بشو خوب تو -

 بشم خوب ديگه سال تا نکنم فکر -

 مطمئنم من ميشي -

 شد چي حاال ولي بگيريم روزه عشق با دوتايي خودمون خونه تو رمضان ماه امسال بود قرار -

 بگيريم بيست نمره تو منو خواد مي دلم خداست امتحان -
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 بخواب -

 باشه -

 عدب و اورد سورنا براي صبحانه حاوي سيني يه پري مامان شدم بيدار نه ساعت خوابيديم دوباره

 براي که درسته بيمارستا غذاي چون کنه درست مقوي چيزهاي سورنا براي تا خونه ميره گفت

 وروش دست شستن بعد و کردم بيدار رو سورنا نيست مقوي هم خيلي ولي سرطاني بيمارها

 زپ اب مرغ تخم لقمه کردن درت به کردم شروع و گذاشتم رو رو سيني بخور صبحانه تا نشست

 گفت سورنا

 بخورم خودم من بزن گشت يه برو اي روزه تو -

 بخشه لذت برام تو خوردن غذا بخور که نيست ام گرسنه -

 ؟؟؟ مطمئن -

 اره -

 باشه -

 اشکام خندها ميون گاهي ميزد لبخند اونم و بخنده تا زدم دار خنده حرفاي يکم صبحانه از بعد

 به اهارن از بد نشه تضعيف سورنا روحيه تا بگيرم جلوشو کردم مي سعي من ولي ميشد سرازير

 گفتم سورنا

 حاد يا مزمن تو سرطان سورنا -

 اينا بين چيز يه -

 چي يعني وا -

 ثرا کند ميگن دارو با درمان به درماني شيمي با حاد سرطان و ميشه درمان دارو با مزمن سرطان -

 کرد رفعش درماني شيمي با ميشه که مزمني من سرطان

 يميش اگه ولي شي درمان ميتوني هم درماني شيمي بدون گفته دکترت که گفت پري مامان اره -

 باالتره درمان احتمال پس ميره ازبين که طور به شدن تر پيشرفته از قبل بکني درماني

 نميشم درماني شيمي من ولي -
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 چرا -

 خوام نمي -

 بشي خوب بايد نکن لج -

 خوام نمي -

 چرا اخه -

 شم درماني شيمي نميخوام من -

 کني نمي تالش بودنت زنده براي چرا پس نيستم زندگيت دليل من مگه بشي بايد -

 درماني شيمي با نه -

 ضايتر من بخاطر ميبينم اينجوري تورو وقتي ميشم اب ذره ذره مريضم منم تو بودن مريض به -

 ميميرم من بده

 خدانکنه -

 بده رضايت من جون ميکنه تو لجبازي اين با -

 اناهيد نخور قسم -

 بده رضايت اناهيد جون سورنا -

 نخور قسم جونتو ميگم -

 بده رضايت درماني شيمي به قسم عشقمون حرمت به من جون ميخورم-

 کن بس -

 بده رضايت مهمه من جون اگه -

 گفت لب زير اروم ديدم هاشو موژه شدن خيس من و داد فشار چشماشو عصبي کرد سکوت

 باشه -
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 موژه ها ابرو و موها ريزش باشم اونجا کمتر بود خواسته من از شروع درماني شيمي بعد روز از

 اراده يب بود شده اختيار بي ديگه انگار اشکم هاي کيسه گرفت مي اتيش جيگرم و ميديم رو هاش

 تمام ديگه نبود من دست ولي کرد مي عصبي رو سورنا حالت اين ميشد سرازير هام اشک من

 ميدادم غذا بهش روون اشکاي و بودم نشسته کنارش بود پريده و زرد رنگش بود ريخته موهاش

 گفت الود بغض صداي با خورد مي غذا زور به بود اشتها کم

 اناهيد -

 عزيزم جانم -

 بري خواي مي -

 کجا -

 ؟؟؟ اره کني ترکم خواي مي -

 کنم ترکت چرا برم چي براي اينجام که من -

 کني ترکم خواي مي!!  ترحمه اينا -

 نه -

 گفتي خودت -

 ؟؟ کي -

 ميشم جدا ازت بشي کچل ميگفتي هميشه..، هميشه -

 هق هق ميون زد چنگ گلوم به بغض و شد سست دستام بست يخ بدنم خون گرفت شدت اشکام

 گفتم بغض و

 هستم هميشه کرد نخواهم ترکت ديگه نياري در مو وقت هيچ گه حتي کردم غلط -

 اشک زد اتيشم قلبم اعماق از زد اتيشم جدي حاال ميگفتم خنده و شوخي به درگذشته که حرفي

 ديدن از نفسم افتاد الودش بغض نگاهم به نگاهم بود نزده حرفو اون وقت هيچ بودمو شده الل

 گفتم گرفتمو دستام تو دستشو گرفت هاش موژه خيسي

 نباش نگران ميشه درست چيز همه من مرد نخور غصه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربران ي.ندا ، ق.فروغ ، عربي.ه | عاشقانه موسيقي نت رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

173 

 

 فکر ات ثانيه يک نبود به تونم نمي حتي االن ولي بدم زندگي اجازه بهت که کردم ترکت اناهيد -

 کنم

 هستم باشي تو وقتي تا هستم -

 نتبود هميشه به التماس خوام مي کنم گدايي عشق خوام مي حاال اما بودم مغرور هميشه اناهيد -

 کنم

 رفته يادت مگه دادم قول بهت اخرش تا هستم عشقم اين به تر محتاج تو از من -

 بري و بشي خسته ميترسم ولي نه -

 برم کجا اينجاست قلبم از تيکه يه برم تونم نمي شده که خودمم بخاطر نميرم -

 خواست نمي باشم پيشش زياد نميذاشت سورنا و بود گذشته سورنا درماني شيمي شروع از مدتي

 شده پاتوقم مدت اين توي بودم عاشقشون روزي يه من که موهايي ببينم چشم به موهاشو ريختن

 فقرا محل تو رو گوشتش و کرد قربوني گوسفند بابا مجتبي حسن امام روزوالدت صالح امازاده بود

 بش شوهرم کنار رو شب اين خواستم مي من و بود رمضون ماه نوزدهم شب شب اون کرد تقسيم

 اقشات وارد بيمارستان رفتم پوشيدمو مشکي لباس گرفتن دوش از بعد خونه تو کنم داري زنده

 ابرو بي صورت و مو بي سر ديدذن از رو مو ناراحتي نيارم خودم روي به اصال کردم سعي و شدم

 و شب اون منه گاه تکيه باشه که طور هر من زندگي مغرور مرد منه زندگي مرد اون اش موژه

 خواستم ازش رو زندگيم مرد سالمتي من و کرديم داري زنده شب رو بعد قدر دوشب

 من جاي به اناهيتا نداشتم خوبي حال من چون کنکور اول نتايج اعالم بعد گذشت چندماهي

 سورنا ولي برم خواست نمي دلم اصال شدم قبول معماري رشته توي من و کرد رشته انتخاب

 گذرونمب سورنا با بتونم وقتمو بيشتر تا برداشتم کمتر رو واحدها برم که خواست ازم و کرد مجبورم

 دبو کرده اميدوار کاملش سالمتي به رو ما دکتر و بود شد شروع سورنا درماني شيمي دوم دوره

 بردن زايمان براي رو اناهيتا گفت و زد زنگ بهم مهران که بود شده تموم کالسم تازه انروز

 دمش پياده که تاکسي از شدم زايشگاه راهي هم بعد و زدم سورنا به سري رفتم اول بيمارستان

 ريختن زبون يکم با و و بود گذشته زايمانش از ساعت نيم کرد راهنمايي منو و بود در دم مهران

 گفتم نشستمو کنارش گفتم تبريک بوسيدمو رو اناهيتا صورت تو رفتم بخش مسئولين واسه

 زايمانت بود راحت -
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 خوب نداشت هم ترس اصال ديگه خوبي دختر اومد دنيا به راهت دخترم جون خواهر اره:  اناهيتا

 نکردما سزارين شد

 شد بهتر خيلي طوري اين اره: جون ميترا

 ميارن کي رو اش خاله عشق جون ميترا: من

 ميارنش االن:  جون ميترا

 نداري که درد جون خواهر: من

 بودم زايمان خوش گفت دکترم خوبم ولي چرا يکم: اناهيتا

 و گرفتم سورنا براي ازش هم عکس يه و کردم نگاش حسابي خوردنش شير بعد و اوردن رو بچه

 ستشد ابميوه يه کرد ذوق کلي بچه ديدن از اونم سورنا پيش رفتم گرفتن دوش بعد خونه رفتم و

 گفتم و نشستم کنارش و دادم

 نگو که شدم فسقلي اين عاشق انقدر من سورنا واي -

 اني ميشه حسوديم -

 خودمي عشق که تو گنده خرس-

 گذاشتن چي رو و اسمش -

 ترگل -

 قشنگي اسم چه -

 دارم دوست بچه خيلي من شيم دار بچه زود هم ما سورنا -

 اي بچه خودت تو فينگيل -

 ميکشه رو زحمتش جون ميترا کنم بزرگ خوام نمي که من -

 خوبه ميشيم دار بچه اول شب همون کنيم ازدواج بزار -

 کوفت -

 خب ميگي خودت -
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 بودم اغوش اين عاشق چقدر من و کشيد اغوشش تو منو هم بعد

 دموش منتظر در پشت داشت گيجه سر کمي دارو اثرات بخاطر چون بگيره دوش که رفت شدو بلند

 شمراقب بايد خيلي بود گفته دکتر بود روزم هر کار اين ميپرسيدم رو حالش ش از دقيقه دو هر و

 يچيز افتادن صداي با بديم بهش رو تقويتيش دارو شد ضعف و گيجه سر دچار اگه تا باشيم

 گفتم زدمو در به و پريدم جا از سريه

 خوبي سورنا شد چي -

 پام رو افتاد شامپو ظرف فقط اره اره -

 خوبي االن -

 ديگه بود شامپو يه بابا اره -

 باش مواظب باشه -

..... 

 يه مداشتي بيمارستان توي بستري سرطاني بيمارهاي بقيه و سورنا براي سوپرايز يه اونشب

 مدير از بدبختي هزار با رو اجراش مجوز که ترانه چهار با ساعت نيم مدت به ويژه کنسرت

 و بودم ناسور پيش منم و ميدادن انجام حياط تو کارهارو داشتن بچه و بود عصر گرفتيم بيمارستان

 لدموتو و کرد بغلم سورنا پيش رفتم کيک يه با من و بود من تولد روز اونروز ميکردم سرگرمش

 گفت و ادد من به مخملي کوچولو جعبه يه سورنا گرفتيم کوچولو جشن يه هم با بعد و گفت تبريک

 بوده سارينا با خريدنش زحمت ولي خودمه سليقه اين -

 عزيزم ممنون -

 نداره تو قابل -

 تداش قرار قلب پايينش هاي دايره جاي به که بود نت يه اويزش که اي نقره گردنبند جعبه تو از

 گفت سورنا که زدم عميقي لبخند و دراوردم رو

 عاشقانه موسيقي نت ميگن اين به -

 گفتم بوسيدمو اشو گونه -
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 عاشقانه احساسات ابراز ميگن اينم به -

 بندازم گردنت تو رو گردنبند برگردد -

 باشه -

 رو ميکروفن ايرج بابا شد تموم که کارها حياط تو بقيه پيش رفتم من و کرد گردنم و گردنبند

 گفت و گرفت دستش

 هتوج که خوام مي تون همه از سالم بيمارستان اين توي بستري کوچولوهاي و اقايون ها خانوم -

 باشن نسرتک اين بيننده تا اينجا اومدن که دوستاني و ما ببينيد مارو و بياييد پنجره پشت کنيد

 مپسر به ميشه تقديم همه از اول شده انجام عروسم توسط برگزاريش کارهاي که کنسرت اين

 هم هدقيق چند براي رو لبخند بتونيم که اميدوارم عزيزان شما ي همه به تقديم اون از بعد و سورنا

 ممنونم بياريم لباتون روي شده که

 جرهپن پشت از سورنا بودن گرما نظاره پنجره پشت از هم بقيه و بيرون اومدن بيماران از بعضي

 شد شروع اهنگ اولين کرد نگاه و زد لبخند بهم اتاقش

 آرامشي تو تختت روي تو که معجزست اين ميگه بهم حسي يه

 ميکشي واهمه بي حسو اين تو عذاب اين دفعه صد ميکشه تورو

 پنجرست تو ديد وسعت هنوز خلوته از پر اتاقت هنوزم

 خاطرست واست زيربارون آخه دلخوري صندلي اين رو نشستي

 بشين لحظه يه شکستي که حاال ميده نشونت مو بي آيينه ميگي

 ببين رو خودت آيينه تو حاال ميخرم روسري آيينه برات

 بشين لحظه يه شکستي که حاال ميده نشونت مو بي آيينه ميگي

 ببين رو خودت آيينه تو حاال ميخرم روسري آيينه برات

 بشم تنها لحظه همين از بايد تو دلگير حال از پرشم ميخوام

 بشم معنا تو حظور با شايد زندگي اين بسه بشم شريکت
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 ميبره خودت سمت به صدامو داره اميدت سکوتت نجابت

 ميخره روسري آيينه داره ببين شنيده هرکي رو ترانم

 بشين لحظه يه شکستي که حاال ميده نشونش مو بي آيينه ميگي

 ببين رو خودت آيينه تو حاال ميخرم روسري آيينه برات

 آرامشي تو تختت روي تو که معجزست اين ميگه بهم حسي يه

 ميکشي واهمه بي حسو اين تو عذاب اين دفعه صد ميکشه تورو

 ميبره خودت سمت به صدامو داره اميدت سکوتت نجابت

 ميخره روسري آيينه داره ببين شنيده هرکي رو ترانم

 بشين لحظه يه شکستي که حاال ميده نشونت مو بي آيينه ميگي

 ببين رو خودت آيينه تو حاال ميخرم روسري آيينه برات

 بشين لحظه يه شکستي که حاال ميده نشونت مو بي آيينه ميگي

 ببين رو خودت آيينه تو حاال ميخرم روسري آيينه برات

 بمل رو لبخند برام زد دست و کرد نگاهم تحسين با بود سورنا به فقط نگاهم من و زدن دست همه

 کار ادامه براي گرفتم انرژوي و اومد

 شد شروع بعدي اهنگ

 ابرو بي چ شم چ شم

 مو بي حتي قشنگي

 دونم مي داري درد

 ..جونم به بالت و درد

 کن زندگي لحظه تو

 دنيا روزه دو فقط
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 نداره خبر کسي

 فردا شه چي قراره

 بزرگه خدا آخه

 همونه بخواد چي هر

 دونه مي خودش فقط

 مونه مي کي ميره کي

 جونت تو تونم نمي

 بمونن جا ها غصه

 دنيا تموم وقتي

 خونن مي دعا برات

 من و باشي الهي

 باز ببينمت رو تو

 اشکات با خدا رو تو

 ..ننداز گريه به منو

 ابرو بي چشم چشم

 دارو و قرص تا هزار

 دونم مي داري درد

 جونم به بالت و درد

 شن هدر روزات نذار

 شکستست دلت نگو

 قرص دلت بخند بازم
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 هست کنارمون خدا

 بگيره دلت نذار

 سختي هاي لحظه تو

 ببينم ندارم دوست

 وقتي يک کني گريه

***** 

 بعد اهنگ

 ها پنجره مبهمه حضور تو

 آجريه هاي ديوار روبروم

 تو مال فردا خورشيدروشن

 خاکستري شباي من سهم

 مدام هاي دلواپسي اين توي

 دارم چي زخمي هاي ترانه جز

 اي غريبه برام تو حتي وقتي

 زارم مي بارون هاي شونه رو سر

 مقدسه من براي تو اسم

 زنه مي پرپر سينه تو نفس تا

 تو باور فقط که کن باورم

 بشکنه رو قفس قفل ميتونه

 دريغ بي آسمون يه منمو

 گزير نا راهه کوره يه منمو
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 مشرقي شباي ستاره اي

 نگير ازم منو پرواز پر

 همون کشيد اغوش به منو و اومد بيرون اتاقش تو از سورنا بعد و شد خونده هم ديگه اهنگ يک

 مو بي حتي مردم اين ي ديوونه من کشيدم موش بي سر رو دستمو ريخت مي اشکام که طور

 ور خانومي ميشدم رد بيمارستان حياط محوطه توي از داشتم که روز يه بود روز اون از بعد روز دو

 ريعس ميفته داره که ديدم يهو کردم مي نگاهش که طور همين کرد مي گريه شدت به که که ديدم

 گفتم ماساژدادمو شونه اروم نشوندمش نيمکت روي و کردم بلندش و سمتش رفتم

 خانوم خوبه حالتون -

 ميکنه نرم پنجه و دست مرگ با دخترم وقتي باشم خوب طور چه -

 باشه بخدا اميدت ميشه خوب که شاهلل ان -

 خواد مي معجزه شدنش خوب گفتن دکترا سرمه باالي که خداست همون اميدم تنها -

 چندسالشه دخترتون -

 بهم حاال تا است پيشرفته بيماريش ميگن بشه کم حسرتام نرفته هم مدرسه هنوز سال هفت -

 نميمونه زنده ميگن

 ؟؟؟ داره چي سرطان -

 خون -

 کنه چيکار ميدونه خودش اونه دست ما تقدير بخدا کنيد توکل داره خون سرطان منم شوهر -

 بخداست توکلم اره -

 کنم کمکتون دخترتون اتاق تا شيد بلند -

 وابخ تخت رو خوشگلي دخترکوچولوي دخترش اتاق تو رفتيم هم با و گرفتم دستشو و شد بلند

 روش يونپاپ يه با موبود شکل تقريبا که مشکي ماژيک با خط چندتا اتاقش ايينه افتاد نگاهم بود

 پرسيدم خانوم اون از متعجب بود شده کشيده قرمز با که
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 چيه اينا -

 خورد غصه کلي هام بچه ريخت موهاش وقتي داشت دوسشون خيلي بود موهاش عاشق سارا -

 اينا کنهمي نگاه اينه وقتي کشيد رو اينا ماژيک با اخرم کرد مي گريه کرد مي نگاه ايينه تو وقت هر

 ميشينه من ساراي لباي رو کوچولو لبخند يه موقع اون موهاشه جاي

 کردم زمزمه لب زير اهنگو تيکه اين و شدم خارج خداحافظي بي اتاق در از گرفت اتيش قلبم

 بشين لحظه يه شکستي که حاال ميده نشونت مو بي آيينه ميگي

 ببين رو خودت آيينه تو حاال ميخرم روسري آيينه برات

 دمفهمي شدمو خارج سورنا اتاق از گريه جيغ و داد صداي با که بود نگذشته اونروز از هفته يه هنوز

 من دبو عيد نزديکاي بود بد حالم اونروز چقدر ميکنن گريه ذارن پدر و مادر و رفته دنيا از سارا که

 اون و بيرون رفتيم خودش با دکترش اجازه با هم روز يه خريدم لباس کلي سورنا خودمو براي

 هي من تولد مثل هم تولدش واسه.  اسپورت کت يه هم خودش براي و پسنديد مانتو يه من براي

 وچيکترک و تر سبک ولي خودم گردنبند شبيه گردنبند يه سورنا براي من داشتيم نفره دو جشن

 اي اينده از کلي سورنا شب اون بودم نوشته اسممو اول حرف ريز خيلي پشتش که خريدم براش

 رو يلتحو سال.  ريختم اشک هم من و گفت نباشه سورنا شايد ولي باشيمو داشته هم با قراره که

 خانواده پيش رو تحويل سال تا خونه برديم ساعت دو مدت به رو سورنا خواهش و زور هزار با هم

 بود الخوشح انقدر که سارينا گذشت خوش ساعت دو اون توي کلي نباشه بيمارستان توي و باشه

 مثل ترتدخ گفتيم بهش و کرديم مسخره رو اناهيتا هم کلي نرفت بيرون سورنا بغل از هم دقيقه يه

 فروردين دوم هفته.  بود برو دل تو بود و شده مامانم شکل ترگل نگذريم حق از ولي زشته خودت

 اهامب سورنا وضعيت مورد در تا پيشش برم بود خواست ازم دکترش پيش برم بود قرار اونروز بود

 گفتم و دستش دادم ابميوه يه گذاشتمو سورنا اتاق تو کيفمو کنه صحبت

 کنم صحبت باهاش برم پفته دکترت پيش برم من بخور اينو -

 باشه خبر خوش شااهلل ان عزيزم برو -

 که نداري الزم چيزي شااهلل ان -

 دارم گيجه سر يکم فقط نه -

 بزن صدا پرستاررو داشتي کاري نرو هم جايي باش خودت مراقب طبيعيه -
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 برو عزيزم باشه -

 گفتم نشستمو اش اشاره با داد جواب کردمو سالم شدم دکتروارد اتاق به

 دکتر باشين خبر خوش -

 دخترم خوشه -

 خداروشکر -

 بود کار درصد هفتاد شما اومدن بعد اش عالي روحيه و داد پاسخ درمان به خوب خيلي همسرت -

 نيازي ديگه کردم برسي که رو ازمايشاتش تو ولي نه کامال خوب البته شد رفع بيماري شکر خدارو

 ندهاي ساله يک تو مصرفشون با که داروست سري يه نيست بودن بستري و درماني شيمي به

 يه يهبارم ماهي نداريم نگراني براي جاي هيچ االن ما ديگر و ميشه رفع کل طور به بيماري

 بشه انجام بايد که داره ازمايش

 ممنونم خيلي دکتر ممنونم -

 و لغو اين شدين موفق همسرتون و شما ميگم تبريک بهتون کردم عمل ام وظيفه به فقط من -

 ميگم تبريک واقعا شکستين رو

 کرد مي خودنمايي صورتم روي عريض لبخند يه و بود روون گونم رو شوق اشک قطرات

 گفت و شد داخل پرستار و شد باز شدت به دکتر اتاق در

 اورژانس مسئولين مياد خون سرش از و خورده زمين هفده و دويست اتاق بيماري دکتر اقاي -

 باشه الزم حضورتون شايد شماست مريض بياييد هم شما رسوندن و خودشون سريع

 وارد و دويدم سرعت به سورناست اتاق هفده و دويست اتاق بست يخ خونم و خورد پيچ دلم

 که خوني از بودن سرش باالي دکتر سري يه و بود تخت روي ديدمش خون غرق و شدم اتاقش

 اقات از منو پرستاري خانوم خورده زمين اينجا بود معلوم بود دستشويي ديوار کنار و زمين روي

 گفت بغض با و رسيد موقع همون پري مامان بود اشک غرق صورتم کرد خارج

 شده چي -

 گفتم انداختمو بغلش تو خودمو
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 دشوب حال خبر دوباره که بود نشده خشک سالمتيش خبر از شوقم اشک هنوز پري مامان ببين -

 ميشه چي حاال بود خون غرق خيلي سختي همه اين تحمل مامان ديگه کشم نمي دادن

 بيان دکترا واسه عزيزم نکن گريه -

 فقط نجااو چون کردن منتقلش ديگري بيمارستان به و شده کما وارد گفتن دکترا دقيقه چند از بعد

 بايد بود هگفت دکتر بوديم منتظر همگي بيمارستان انتظار سالن تو بود سرطاني بيماران مخصوص

 مدام و ودب گرفته دستاش تو دستامو جون ميترا بوديم منتظر هم ما و باشيم اومدنش بهوش منتظر

 گفتم گذاشتمو شونش رو سرمو ميداد دلداريم

 اخه ميام زود گفتم منکه نشه بلند جاش از گفتم بهش منکه اخه شد اينجوري چرا جونم ميترا -

 کنم حس رو خوشبختي من نميزاره خدا چرا ميشه اينجوري چرا

 لندب سر امتحان اين توي و باش قوي قشنگم دختر عزيزم نگو کفر خداست امتحان اينا دخترم -

 باش

 مرگ تاييد نياد هوش به ديگه هفته يه تا اگه ميگه دکترش ماست واسه امتحاناش همه چرا -

 ميشه مغزي

 مياد هوش به باش کنارش تو مياد هوش به -

 رمنگي حاجت تا و ميرم خودش به ميکنم توکل اينبار جمکران برم خوام مي من بمونيد شماها -

 کرد من به نگاهي خدا بودنش عزيز واسطه به شايد نميام

 ريدب بعد و بگير دوش يه خونه برو بشن اماده ميزنم زنگ بهشون برو هانيه و ارش با مادر باشه -

 باشه -

 اگه هاينک بيماريش مورد در و باشيم صبور بايد که گفت بهمون و اومد هم سورنا دکتر موقع همون

 اگر و نداره بيماري روند در مشکلي داروش نکردن مصرف مدت اين بياد هوش به هفته اين تو

 .... که نياد بهشوم

 راهي و اومدن دنبالم هانيه و ارش گذاشتمو کيفم توي وسايل کمي و گرفتمو دوش يه خونه رفتم

 دهاوم زيادي مردم تعطيالت بخاطر بود هم شلوغ بود شش ساعت رسيديم وقتي شديم جمکران

 مسجد از خروج قصد منکه ولي کردن پيدا اقامت واسه جايي ها نزديکي همون ارش و هانيه بودن
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 يرمبگ حاجت اومدم نميرم هم معصومه حضرت زيارت به حتي نميرم نگيرم حاجتمو تا نداشتم رو

 از رو سالمتيش و حاجت نماز بعد و خوندم زمان امام نماز کردمو سرم چادرمو شدم مسجد وارد

 ور دتش هانيه کردن دعا دوساعت بعد اي ديگه چيز نه بود سالمتيش خواستم تنها خواستم خدا

 گفت و گذاشت ام شونه ي رو

 بخوريم غذا بريم پاشو آناهيد -

 نميام نگيرم حاجت تا نميام جا هيچ نه -

 بخوري بيارم زشته که هم اينجا بخوري غذا بايد خب نميشه که اينجور -

 خورم مي حياط تو ميام -

 بخوريم شام هم با ارش پيش بريم پاشو پس باشه -

 باشه -

 ميشهه برعکس ارش خورديم غذا و صحن از قسمتي نشستيم ارش پيش رفتم باهاش شدمو بلند

 عدب بودم ممنونشون من و کردن مي درک رو حالم بود ساکت هم هانيه زد نمي حرفي و بود ساکت

 گفت ارش شام از

 بريم پاشيد هانيه اناهيد -

 بريد شما نميام من: من

 بموني خواي مي کجا چي يعني: ارش

 ادرچ مردم ببين ميشينم صحن توي هم بعد مسجد داخل ميرم فعال نميام بيرون جا همين: من

 اينجان زدن

 ميمونيم هم با جان اناهيد باشه: هانيه

 کن استراحت برو تو دارم احتياج خلوت به برو هانيه نه: من

 باش مراقب خيلي تو اني بريم پاشو هانيه خب خيلي: ارش

 هممون مراقب مراقبمه که هست يکي اينجا هستم باشه: من
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 کن خبر داشتي کار وقت هر:  ارش

 خداحافظ باشه: من

 دمميش اميد نا داشتم ديگه نبود خبري هنوز ولي بود گذشته جمکران به رفتنم از که بود روز دو

 اشکيم نگاه با و اوردم باال اروم سرمو کردم گريه هق هق دل ته از و گذاشتمو زانوهام سرمورو

 گفتم شدمو ها کاري ايينه به خيره

 ميشم اميد نا کم کم دارم داشتم که اميدي همه با اينجا اومدم اميدوار -

 گفتم بلندي باصداي

 نکن اميدم نا من اميد ي همه -

 هاي قطره گرفت اغوش در سرمو و کرد حلقه هام شونه دور دستشو و گرفت قرار کنارم هانيه

 گفت و گرفت قرار کنارم مسني خانوم کردم حس رو ريخت مي صورتم روي که اونم اشک

 بدي دست از رو اميدت خواي مي چرا شده چي دخترم -

 الاص نميشه مستجاب دعام چرا ميدم دست از اميدمو کم کم دارم ندارم وقت بيشتر روز چهار: من

 ميشم مردود نشه مستجاب دعام اينبار امتحانا اين از شدم خسته منم صداي ميشنون ميبين منو

 ادا مو رنذ تا اينجام امروزم گرفتن شفا داشتم مريض پسر دوتا من دختر اينطور نگو:  مسن خانوم

 نکن دعا خودت براي دخترم کن دعا اينه من نذر ميام شنبه سه هر ام ساوه اهل من کنم

 کنه دعا کي براي پس:  هانيه

 اگه البته چيه مشکلت بدونم ميشه.  ميشه مستجاب زودتر ديگران حق در دعا:  مسن خانوم

 نيست فضولي

 مريضه شوهرم: من

 بشه خوب مرد اون اينکه براي نکن دعا بشه خوب شوهرت اينکه براي دخترم خب:  مسن خانوم

 يا ميکنه خدمت مردم به چون بشه خوب کن دعا يا خوبيه مرد چون بشه خوب کن دعا کن دعا

 بگو منه شوهر چون بشه خوب نگو نکن دعا خودت حق در بشه خوب مادرش و پدر بخاطر اينکه

 ديگه دليليل يه به بشه خوب
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 ميده جواب اينجوري: من

 کن دعا قلبت ته از اره باشه نيت خلوص با:  مسن خانوم

 بشه مستجاب هم شما هاي حاجت شااهلل ان ممنون: من

 ديگه وقته دير برم ات اجازه با دخترم ممنون:  مسن خانوم

 بهش منم بخوره شام بره تا ارش پيش رفت من کردن اروم کمي از بعد هانيه رفت خانوم اون

 البا روبه نگاهم کردم قالب هم تو رو دستام و دادم ديوار به امو تکيه خورم نمي شام بودم گفته

 سورنا سالمتي براي فقط کردم دعا دل ته و گرفتم

 بخاطر نه من بخاطر ولي دارم دوسش من گردون برش برگردون زندگي به رو سورنا خدايا -

 بخاطر بده شفا رو سورنا خدايا بشه شاد مادر يه دل که بده شفا رو سورنا گردون برش مادرش

 خودش بخاطر نه من بخاطر هاشن بچه جونش هم که پدرش بخاطر بده شفا رو سورنا خواهرش

 من مال اگه حتي برگرده زندگيش به بياد هوش به سورنا بشه خوب سورنا خدايا بده شفاش

 نيست

 اشکام بودم نشسته صحن تو من و بود صبح هاي دم دم گذشت زاري و اشک دعا به صبح تا

 گفت و نشست کنارم هانيه بود معلوم نا نقطه به خيره نگاهم و بود شده خشک

 بريم کن خداحافظي شو بلند اومد هوش به شوهرت که پاشو دختر پاشو -

 گفتم ناباوري با چرخوندم طرفش به نگاهم

 گي مي راست -

 عزيزم ميگم تبريک بهت بريم شو بلند اومده هوش به اره عزيزم اره -

 افتاد راه صورتم روي شوقم اشکاي

 هشمار و کردم روشنش اوردمو در گوشيمو شديم تهران راهي و گرفتيمو جا ماشين تو زود خيلي

 گرفتم رو جون ميترات

 جون ميترا الو -

 عزيزم روشن چشمت دخترم سالم -
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 اومده هوش به راسته جونم ميترا -

 سرشن باال پزشکي تيم نديدمش هنوز ما دخترم گل اره -

 مياييم زود هم ما بگين من به زود شد چي هر -

 بياييد زود عزيزم باشه -

 يادهپ سريع بوديم بيمارستان در جلوي اومدم خودم به تا گفتم مي رو خدا شکر داشتم مدت تمام

 گفتم دويدمو سمتش ديدم رو بابا تا داخل رفتم شدمو

 کجاست خوبه حالش بابا سالم -

 ... فقط خوبه جان بابا خوبه -

 بابا چي فقط -

 داده دست از اشو حافظه -

 دنش براورده يعني بود که همين اومد لبم رو لبخند هم باز ولي کشيد پر خوشيم ي همه لحظه يه

 من خوشبختي يعني کنه زندگي ميتونه دوباره که همين دعاهام

 بابا کجاست -

 رو جلوم پري مامان بشم داخل خواستم که همين دويدم در طرف به کرد اشاره اتاقي در به بابا

 گفت و گرفت

 تو نرو -

 شده ذره يه براش دلم پري مامان چرا -

 ببينه تورو نيست الزم -

 چي يعني -

 نيست يادش چيزي که حاال نمياد يادش تورو يعني گرفته فراموشي پسرم ببينه تورو خوام نمي -

 تو کنم مي رو استفاده بهترين موقعيت اين از منم کنن معرفي بهش رو خودشون بايد همه
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 همون خواستم مي من که چيزي همون سورنا نامزد ميشه شيده و ميموني باال ي طبقه همسايه

 بود خدا حکمت اينم باشه بود قرار اول از که چيزي

 بزني حرفو اين ميتوني طوري چه پري مامان -

 خيابوني يه تو ميگم بهش من بگي بهش تو بري زور به اگه هم تو ميکنم بخوام هرکاري من -

 داري اخازي قصد که هستي

 شنيدم و پدر خشمگين صداي

 ببينه رو شوهرش خواد مي اون نداري دخترمو به توهين اجازه خانوم پري کافي -

 نيست دخترتون شوهر اون -

 سورناست محرم من دختر که نرفته يادتون -

 اصلهف پسرم زندگي از خواهشا ميشه باطل خودش و ميشه تموم ديگه هفته سه صيغه اون تاريخ -

 زا شمارو داره االن چون بودين اومده ديدنش براي و ماييد همسايه شما ميگم بهش من بگيريد

 ميبينه شيشه پشت

 زنشه من دختر فعال -

 اورده بد اش همه شد پسرم زندگي وارد دخترتون وقتي از بيرون بکشيد ما زندگي از پاتونو -

 بگيريد فاصله ما از شومه و نحس

 اگه حتي بشه خوب پدرش بخاطر بشخ خوب مادرش بخاطر خدايا " چرخيد سرم تو خودم حرفاي

 گفتم گرفتمو و پدر دست " نيست من مال ديگه

 تنيس مهم هيچي ديگه دارم که خواستم مي رو سالمتيش من بريم بيا بيخيالش بابا بسه -

 کني ول رو شوهرت خواي مي دخترم چي يعني -

 بريم کنم مي خواهش اينه تقدير شايد -

 گفت اخر لحظه فقط بريم باشه يعني که گذاشت هم رو رو چشماشو و داد تکون سري با

 داره زني همچين که ايرج براي متاسفم -
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 و نگذاشت تنهامون نيست مساعد من حال ديدن که هم بقيه کردم گريه اروم خونه تا ماشين توي

 دش مستجاب من دعاي قسمت همون فقط يعني کشيدم دراز تختم توي و بردم پناه اتاقم به من

 هب ام راضي خودته دست چي همه ميدوني رو همه کار صالح تو خدايا باشه منه تقدير اين يعني

 جنگم نمي باهاش تقدير اين اگه تو رضاي

 قبل روز دو بودم خودم تو ههوزم هرچند کناربيام موضوع اين با کردم سعي من و گذشت روز ده

 مامان خندهاي صداي گاهي بودن خونشون اينا اش خاله رو روز دو هر خونشون برگشت سورنا

 تهنشس اتاقم تراس تو داغونم خيلي امشب ميشه خون دلم و پيچه مي گوشم تو شيده و پري

 دامم شيده هستند تراس توي سورنا با مياد شيده بلند هاي خنده صداي ريختم مي اشک بودمو

 دل تو ميکنه جا و خودش داره مثال خنده مي بلند بعدشم و ميزنه عاشقونه خودش قول به حرفاي

 دختر يه حال بود من شوهر بعد روز ده تا هنوز بود شوهرم سورنا بودم داغون بود بد حالم سورنا

 عدب دقيقه چند و شد قطع خنده صداي من قلب رو ميکشه تيغ اش قهقهه صداي و کنارشه ديگه

 روي پاهامو رفتن مي موقع همين هرشب رفتن و شدن ماشين سوار اش خاله خانواده که ديدم

 صداي کردم مي اروم خودمو داشتم که طور همين گذاشتم زانوهام رو سرمو کردمو جمع صندلي

 شنيدم رو سورنا هاي زمزمه

 اخداي ميگيره درد سرم کنم مي فکر وقتي چرا ميشم ديوونه دارم نمياد يادم چيزي چرا خدايا -

 شد تبديل فرياد به صداش

 من گذشته خدايــــــــــا زندگيمه توي تيره هاي نقطه چرا نيست يادم هيچي چرا خدايـا -

 همه شدي که بودي زندگيم کجاي تو آناهيد..... آنـــــــــــــــــاهيـــــــــد.  بوده چي

 کن کمکم خدايا.  زندگيم

 مخود گفت نه نمياد يادش که اون زدم توهم بابا نه اناهيد گفت سورنا نشستم جام شر سيخ

 عسري شدمو بلند صندلي روي از اناهيد گفت گفت که شنيدم خودم هاي گوش با خودم شنيدم

 رفتم مي در طرف به که طور همون و کردم تنم برداشتمو تخت روي از رو شنلم اتاقم تو رفتم

 بار ندچ رفتم پايين طبقه به ميترا و بابا مکرر زدناي صداي به توجه بي کشيدم سرم رو کالهش

 در جلوي از بعد و کرد نگاهم خيسش نگاه با و کرد باز و در پري مامان زدم رو زنگ هم سر پشت

 نشنيد اوناهم پس ميريزه اشک داره و زانوهاشه رو سرش که ديدم رو سارينا سالن تو رفت کنار
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 هاشو موژه خيسي برگشت طرفم به بود تراس توي هنوز کردم باز اتاقشو در دفعه يه صداشو

 گفت و کرد نگاه من به متعجب کردم حس

 شد مزاحم بود بلند صدام ببخشيد -

 نه -

 ؟ شده چيزي -

 ؟ اناهيد گفتي تو -

 ببخشيد؟ -

 ؟ اناهيد گفتي تو ميگم -

 اره -

 مياد يادت تو -

 نه -

 اناهيد گفتي چرا پس -

 اونه اسم ذهنمه تو که چيزي تنها فقط کيه نميدونم من -

 اومدم منم کردي صدا منو سورنا کردي صدا منو تو ببينمت اومدم منم کردي صدا و اناهيد تو -

 يب دستاش بود متعجب کرد حلقه دور دستامو انداختم بغلش تو خودمو و رفتم دفعه يه خيلي

 گفتم و کردم حلقه تر محکم دستامو بود کنارش حرکت

 محرمتم من زنتم ديگه روز ده تا من شيده نه منم نامزدت منم اناهيد -

 گفت اروم کردم حس دورم ررو دستاش شدن حلقه ريختم مي اشک که طور همون

 اره؟ بودي تو چيزم همه بودي من دنيا تو مني انيشمس تو -

 اره -

 و انداخت پايين رو سرش کردم نگاهش و شدم خارج سورنا اغوش از شد اتاق وارد پري مامان

 متاسفم گفت
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 هب منو دوباره دادو تکون براش تاسف روي از سري ميومد يادش چيز همه کم کم انگار که سورنا

 گفت و کشيد اغوش

 مياره يادم رو چي همه اغوشت -

 گفت مادرش به رو بعد

 کردي ظلم تو بخشمت مي منم بخشيدت اناهيد اگه بعدهم بزار تنهامون فعال -

 هر از اون و هامون خاطرا از گفتم و دلتنگيم از گفتم و کردم گريه بغلش تو صبح تا شب اون

 ميورد ياد به هم رو ديگه خاطره چندين گفتم مي من که خاطره

 تا کشهمي طول يکم فقط برگشته اش حافظه که گفت معاينات از بعد دکتر و دکتر رفتيم بعد روز

 رارق جمکران رفتيم سورنا با بود محرميتمون صيغه اخري روز اونروز بياد يادش رو چي همه کامال

 هيجان واقعا اين و رسيديم مي بهم باالخره سختي همه اين از بعد باشه عروسي بعد هفته بود

 بود انگيز

 شديم خونمون راهي هم ما گرفتو سر عروسي باالخره

 بلند سر سورنا و من بود خدا امتحان اينا بدونم عشقمو قدر که بوده اين واسه سختي اين فهميدم

 بودن سورنا اگه هميم پشت عاشقانه ما چون ميگذره زندگي هاي سختي تمام حاال اومديم بيرون

 نبود زيبا انقدر من زندگي قطعا

 دلم از بگذري نبينمت اگه

 بگم کي به ديگه و قلبم هاي حرف

 دلخوشم تو به من بمون من عاشق

 کشم مي خودمو نبينمت اگه

 گيره مي قلبم نبينمت اگه

 دلگيره اينجا هواي نباشي

 رسيده اخر به قصه اين نگو

 ميده آزارم نبودت فکر حتي
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 ميزني حرف من با بامني تو وقتي

 خوام نمي هيچي خدا از ديگه

 نبينمت اگه دفعه هزار روز

 تنهام و نيستي کنم مي حس

 باشي تو که گم مي اگه

 تونم نمي گم مي اگه

 جونم و عمرم تمام شده عشقت که اين واسه

 39 شهريور پايان

 يک اين تو همراهيتون از مرسي گردم مي بر بعديم هاي رمان با باشه اومده خوشتون اميدوارم

 نيدنک دريغ من از پس ميکنه خوشحال رو من شما انتقادات پيشنهاد نظر رمان اين طول در و سال

 زياد خيلي دارم دوستتون
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